
اخلارجية تت�سلم ن�سخة 
من اأوراق اعتماد عدد من ال�سفراء 

املياه ت�سبط 11 اعتداء 
يف اأم الر�سا�ص  

الأردن يختزن مليارات اأطنان ال�سيليكا 
بانتظار دوران عجلة ال�ستثمار  

اأزمة كرد�ستان العراق.. 
ماذا يعيق اإنقاذ »اتفاقية وا�سنطن« 

�سفري رو�سيا: اإر�سال دبابات اأبرامز
 لأوكرانيا ا�ستفزاز �سارخ

*عّمان
لل�ش�ؤون  املغرتبني  و���ش���ؤون  اخلارجية  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ت�شلمت 
من  ن�شخة  الأربعاء،  احلديد،  لينا  ال�شفرية  واملغرتبني،  الدبل�ما�شية 
اأوراق اعتماد �شفرية جمه�رية فنلندا ال�شديقة، اأين مي�شكانني، �شفريًا 

ُمعتمدًا غري ُمقيم لدى اململكة.
م��ك��ت��ب��ه��ا،  ل��ق��ائ��ه��ا يف  ال�����ش��ف��رية احل���دي���د، خ���ال  ع���رب���ت  واأ
والنجاح  بالت�فيق  لها  متنياتها  اأطيب  عن  مي�شكانني،  ال�شفرية 
البلدين  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز  يف  اجلديدة  مهامها  يف 

. يقني ل�شد ا
اأ�شت�نيا  جمه�رية  �شفرية  اعتماد  اأوراق  م��ن  ن�شخة  وت�شلمت 

ال�شديقة، اأجنريد اأمري، �شفريا معتمدا غري مقيم لدى اململكة.
اأمري،  ال�شفرية  مكتبها  يف  لقائها  خال  احلديد،  ال�شفرية  واأعربت 
عن اأطيب متنياتها لها بالت�فيق والنجاح يف مهامها اجلديدة يف تعزيز 

العاقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني.
�شريانكا  جمه�رية  �شفرية  اعتماد  اأوراق  من  ن�شخة  ت�شلمت  كما 
دون  اراجيقيه  جا�شنك�رليه  ال�شديقة،  ال�شرتاكية  الدميقراطية 
لدى  ومقيمًا  ُمعتمدًا  �شفريًا  فجق�نا�شيكرا”،  “بريياجنيكا  �شاملن 

اململكة.
ال�شفرية  مكتبها،  يف  لقائها  خ��ال  احل��دي��د،  ال�شفرية  واأع��رب��ت 
مهامها  يف  والنجاح  بالت�فيق  لها  متنياتها  اأطيب  عن  فجق�نا�شيكرا، 

اجلديدة، يف تعزيز العاقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني.

*عمان 
مع  بالتعاون  نفذتها  حملة  خ��ال  وال���ري،  املياه  وزارة  �شبطت 
مديرية الأمن العام، 11 اعتداء جديدا على خط�ط رئي�شة وناقلة 

يف منطقة اأم الر�شا�ص.
واأو�شحت ال�زارة، يف بيان الأربعاء، اأن العتداءات ت�شحب مئات 
ما  وبرك،  مزارع  لتزويد  خمالفة،  بطريقة  املياه  من  املكعبة  الأمتار 
جن�ب  مناطق  من  لعدد  املخ�ش�شة  املياه  وكميات  ح�ش�ص  على  ي�ؤثر 

عمان.
وف�شل  امل�شب�طة  الع��ت��داءات  اإزال���ة  ج��رى  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ارت 
ل�شتكمال  متهيدا  بال�اقعة،  اخلا�شة  ال�شب�طات  واإعداد  اخلط�ط، 
العاقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  املعتدين  وحتديد  الإج���راءات، 
يف  العتداءات  ومنع  القان�ن  اأحكام  لتنفيذ  جه�دها  م�ا�شلة  م�ؤكدة 

جميع مناطق اململكة.

*عمان )بترا وفانا-مشهور الشخانبة(
ذات  ال�شيليكا  برمال  املقدر  ال�شتثمار  حجم  ال��دولرات  مليارات   
النقاء العايل التي تختزنها الرتبة جن�ب الأردن وتعد حمفزة جلذب 

ال�شتثمارات الأجنبية واملحلية فيها.
م��ادة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  اأن  اج��ري��ت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ات  وت���رى 
اذ  م�شافة،  اقت�شادية  قيمة  ي�شكل  الك�ارتز(  )رمال  ال�شيليكا 
بح�ايل  اململكة  جن�ب  معان  حمافظة  يف  ال�شيليكا  خامات  تقدر 
ال�ش�ق  ت�شتهلك  جدا،  عالية  نقاء  بن�شبة  تتمتع  طن  مليار   12
املنتجة  الكميات  قدرت  فيما  �شن�يا،  طن  األف   22 منها  املحلية 
األف   68.8 واملعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  بيانات  بح�شب 

.2021 عام  طن 
الطاقة  وزارة  اأجرتها  التي  للتجارب  الأولية  النتائج  واأظهرت 
حان�ت  دبة  منطقة  يف  ال�شيليكا  خام  عينات  على  املعدنية  وال��روة 
براأ�ص النقب لرتقيتها ورفع نقاوتها، اأن ن�شبة النقاوة و�شلت يف حدها 
الأعلى اىل )99.62 %( فيما ي�شتمر العمل للح�ش�ل على نقاوة اأعلى 

بحدود )99.99 %(.

*أربيل 
اإقليم كرد�شتان، �شمايل  يعل� من�ش�ب املخاوف يف 
امل�شلحة  الت�شعينيات  م�اجهات  جت��دد  من  ال��ع��راق، 
نح�  والجت��اه  الإقليم،  يف  احلاكمني  احلزبني  بني 
من�شق  زي��ارة  خ��روج  ع��دم  مع  خ�ش��شا  النف�شال، 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ل�����ش���ؤون  الأب��ي�����ص  البيت 

اإفريقيا لاإقليم مب�ؤ�شرات على حل حل قريب.
ني�ز  “�شكاي  مل�قع  عراقي  �شيا�شي  حملل  ير�شد 
بني  الآن  القائم  والتناحر  التناف�ص  جذور  عربية” 
م�شع�د  بزعامة  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب 

بارزاين، والحتاد ال�طني الكرد�شتاين بزعامة بافل 
طالباين، وما قد حتمله الأيام املقبلة.

ماكغ�رك،  بريت  الأمريكي،  الدبل�ما�شي  التقى 
زعيمي احلزبني الكرديني يف اإقليم كرد�شتان، الأ�شب�ع 
ال�ثيقة  عاقته  بحكم  اخلافات  حللحلة  املا�شي، 
التقريب  يف  باده  جناح  تكرار  يف  واأم��ا  بالطرفني، 
بينهما كما حدث يف “اتفاقية وا�شنطن” عام 1998 
التي اأر�شت حتالفا بني احلزبني بعد ت�شادمهما امل�شلح 
فيما ت�شمى ب�”احلرب الأهلية الكردية” التي ن�شبت 

نتيجة ال�شراع على ال�شلطة والروة.

*وكاالت
اعترب ال�شفري الرو�شي لدى وا�شنطن، اأن 
الأمريكية  اأبرامز«  وان  »اإم  دبابات  اإر�شال 
�شارخا«،  »ا�شتفزازا  ي�شكل  اأوكرانيا  اإىل 
التي  الأن��ب��اء  على  �شريع  فعل  رد  يف  وذل��ك 
اأفادت باأن وا�شنطن ت�شتعد فيما يبدو لبدء 
عملية تق�شي باإر�شال الع�شرات من الدبابات 
�شريع  فعل  رد  ففي  كييف.  اإىل  الأمريكية 
املتحدة،  ال�ليات  لدى  الرو�شي  ال�شفري  من 
اأنات�يل اأنط�ن�ف، على الأنباء، قال اإن هذا 

الأمر �شيك�ن “ا�شتفزازا �شارخا«.
ال�ليات  قررت  “اإذا  اأنط�ن�ف  واأ�شاف 
مثل  تربير  ف��اإن  الدبابات،  تزويد  املتحدة 
’الأ�شلحة  ح����ل  ب��احل��ج��ج  اخل��ط���ة  ه���ذه 

الدفاعية‘ لن ينجح بالتاأكيد«.
وقال اأنت�ن�ف يف ت�شريحات ُن�شرت على 
لل�شفارة  التابع  “تلغرام”،  الر�شائل  تطبيق 
ا�شتفزازا  �شيك�ن  ه��ذا  اإن  الأرب��ع��اء،  ي���م 

�شارخا اآخر �شد الحتاد الرو�شي.

لرويرتز،  قال  اأمريكيان  م�ش�ؤولن  وكان 
فيما  ت�شتعد  املتحدة  ال�ليات  اإن  الثاثاء،  
يبدو لبدء عملية تف�شي اإىل اإر�شال الع�شرات 
من دبابات “اإم. وان اأبرامز” اإىل اأوكرانيا. 
و�شياأتي هذا القرار يف حال اتخاذه بعد اأيام 
لإر�شال  معار�شة  وا�شنطن  اإب��داء  من  فقط 

وال�شغط  كييف  مطالب  رغم  الدبابات  هذه 
التي ت�اجه دع�ات لإر�شال  العام من برلني 

دبابات لي�بارد الأملانية ال�شنع.
 وقال امل�ش�ؤولن، اللذان حتدثا �شريطة 
بهذا  اإعانا  اإن  ه�يتهما،  عن  الك�شف  عدم 

ال�شدد رمبا ي�شدر هذا الأ�شب�ع.

*عمان 
اطلع جالة امللك عبداهلل الثاين، الأربعاء، على 
برنامج احلك�مة لتنفيذ روؤية التحديث القت�شادي 
وفق  والعمل  وال�شياحة  ال�شناعة  قطاعات  يف 
الإطار الزمني املحدد، وذلك خال اجتماع عقد يف 

ق�شر احل�شينية.
التي  امل�شاريع  جناح  اأهمية  امللك  جالة  واأك��د 
خال  من  القت�شادي  التحديث  روؤية  حتت  تندرج 
امل�ؤهلة  الب�شرية  والق�ى  التنفيذ  اأدوات  جاهزية 
ال�زراء  اإ�شراك  �شرورة  اإىل  لفتا  التم�يل،  وت�فر 
التنفيذ  اآليات  يف  وزارة  كل  يف  التنفيذية  للط�اقم 

والت�ا�شل معهم.
ح�شره  ال��ذي  الج��ت��م��اع،  خ��ال  جالته  ون���ه 
�شم� الأمري احل�شني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، 
تنفيذ  يف  وامل�ش�ؤوليات  الأدوار  حتديد  اأهمية  اإىل 
الربنامج وربط تقييم اأداء م�ظفي ال�زارات املعنية 

بتنفيذ امل�شاريع.
امل�اطنني  و�شع  �شرورة  اإىل  امللك  جالة  ولفت 
للروؤية  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  اأداء  �شري  ب�����ش���رة 
ال�شفافية  م�����ش��ت���ى  رف���ع  ب��ه��دف  الق��ت�����ش��ادي��ة، 

وامل�شاءلة.
وحدة  تعمل  اأن  �شرورة  على  جالته  و�شدد 
مع  ال���زراء  رئا�شة  يف  احلك�مي  الأداء  متابعة 

يف  ت��اأخ��ري  هنالك  ك��ان  اإن  لتحديد  وزارة،  ك��ل 
املرتبطة  ب��اخل��ط��ط  ال��ت��زام  ع��دم  اأو  التنفيذ 

ية. بالروؤ
تابع �ص2

امللك: اأهمية جناح م�ساريع روؤية التحديث القت�سادي

*عمان 
الإلكرتوين جدول  امل�شتقلة لانتخاب على م�قعها  الهيئة  ن�شرت 
الناخبني الأويل لنتخابات رئا�شة بلدية باب عمان، واملقرر اإجراوؤها 

ي�م ال�شبت 29 ني�شان املقبل.
�شيعر�ص  الأويل  الناخبني  ج��دول  اإن  بيان،  يف  الهيئة  وقالت 
اعتبارا من �شباح الأربعاء، يف مقر جلنة النتخاب وامل�قع الإلكرتوين 
للهيئة، ويف مكتب الأح�ال املدنية يف ق�شاء امل�شطبة ويف بلدية باب 
عمان، وذلك ا�شتنادا لأحكام املادة ) 36 ( من قان�ن الإدارة املحلية 

رقم 22 ل�شنة 2021.
البيانات  يف  خ��ط��اأ  وج��د  ن��اخ��ب  ل��ك��ل  ي��ح��ق  ان��ه  واأو���ش��ح��ت 
ولكل  للناخبني،  الأول��ي��ة  اجل���دول  يف  امل��درج��ة  ب��ه  اخل��ا���ش��ة 
لتغري  اأو  للناخبني،  الأويل  اجل��دول  يف  ا�شمه  ي��درج  مل  �شخ�ص 
يتقدم  اأن  النتخابية،  الدائرة  �شمن  املحدد  الق��رتاع  مركز 
باب  بلدية  منطقة  يف  املدنية  الأح�ال  مكتب  لدى  خطي  بطلب 
اجلدول،  يف  ا�شمه  لإدراج  اأو  بياناته  يف  اخلطاأ  لت�شحيح  عمان، 
الي�م  من  اأيام  ع�شرة  خال  الغاية  لهذه  املعد  النم�ذج  ح�شب 
الأولية  اجلداول  النتخاب  جلان  روؤ�شاء  عر�ص  لتاريخ  التايل 

. خبني للنا
الأويل  اجل��دول  يف  ا�شمه  ورد  ناخب  لكل  يحق  اأن��ه  واأ�شافت، 
النتخاب  جلنة  رئي�ص  خال  من  الهيئة  لدى  يعرت�ص  اأن  للناخبني 
منطقة  �شمن  للناخبني  الأويل  اجل���دول  يف  غ��ريه  ت�شجيل  على 
لتاريخ  التايل  الي�م  من  اأيام  �شبعة  تتجاوز  ل  مدة  خال  البلدية 
والبيانات  ال�ثائق  مرفقا  للجدول  النتخاب  جلان  روؤ�شاء  عر�ص 

الازمة.

ن�سر اجلدول الأويل للناخبني 
لنتخابات بلدية باب عمان

*عمان 
الأرب��ع��اء،  ال�طن،  اأر���ص  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  غ��ادر 
اأي�شا كندا  ت�شمل  م�شتهل ج�لة  اإىل دولة قطر يف  زيارة عمل  يف 

وال�ليات املتحدة الأمريكية.
ويعقد جالته يف الدوحة لقاء مع اأخيه �شم� ال�شيخ متيم بن 

حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�شقيقة.
الكندية  العا�شمة  اإىل  ال��دوح��ة  من  امللك  جالة  ويت�جه 
ماري  لكندا  العام  احلاكم  خالها  يلتقي  ر�شمية  زيارة  يف  اأوت��اوا، 
جا�شنت  الكندي  ال����زراء  رئي�ص  مع  مباحثات  ويجري  �شيم�ن، 

ترودو.
ويعقد جالته يف وا�شنطن لقاءات مع اأع�شاء اللجان الرئي�شية 

بالك�نغر�ص ب�شقيه ال�شي�خ والن�اب.
العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�شني  الأم��ري  �شم�  واأدى 

اليمني الد�شت�رية نائبا جلالة امللك، بح�ش�ر هيئة ال�زارة.
واأجرى جالة امللك عبداهلل الثاين، الأربعاء، ات�شال هاتفيا 
تناول  ال�ش�داين  �شياع  حممد  العراقي  ال���زراء  جمل�ص  رئي�ص  مع 
واآخر  ال�شقيقني،  وال�شعبني  البلدين  جتمع  التي  املتينة  العاقات 

امل�شتجدات الإقليمية والدولية.
وهناأ جالته، خال الت�شال، رئي�ص جمل�ص ال�زراء العراقي 
م�شيدا   ،25 العربي  اخلليج  كاأ�ص  بط�لة  يف  ب��اده  منتخب  بف�ز 

بالتنظيم املتميز للبط�لة التي ا�شت�شافها العراق اأخريا.

جاللته يطلع على برنامج تنفيذ رؤية التحديث االقتصادي يف قطاعات الصناعة والعمل والسياحة

الربنامج أداء  سري  على  املواطنني  بإطالع  واملساءلة  الشفافية  مستوى  رفع 
ملتابعة تسليم اخلطط وتنفيذها إلكتروين  اخلصاونة: جتهيز نظام مراقبة 

امللك يغادر اأر�ص الوطن 
اإىل قطر وكندا والوليات املتحدة

جاللته جيري اتصاال هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي

5.850  مليار دينار حجم 
التداول العقاري ال�سهر املا�سي

�سبط حفارة خمالفة 
يف منطقة املغط�ص

*عمان 
ارتفع حجم التداول يف �ش�ق العقار يف اململكة بن�شبة 17 باملئة حتى 

نهاية العام املا�شي، مقارنة مع عام 2021 اإىل 5.850 مليار دينار.
وبح�شب التقرير ال�شهري للتداول العقاري يف اململكة الذي اأ�شدرته 
دائرة الأرا�شي وامل�شاحة الأربعاء، ارتفعت قيمة الإيرادات خال فرتة 
 270 نح�  لتبلغ   ،2021 عام  مع  مقارنة  باملئة   29 بلغت  بن�شبة  املقارنة 

ملي�ن دينار.
نهاية  حتى  اململكة  يف  العقار  بيع  حركة  انخفا�ص  التقرير  واأظهر 

العام املا�شي بن�شبة بلغت 10باملئة مقارنة مع عام 2021.

*عمان 
خال  وال����ري،  امل��ي��اه  وزارة  �شبطت 
مديرية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ن��ف��ذت��ه��ا  حملة 
ال�ش�نة  يف  خمالفة  حفارة  العام،  الأم��ن 

اجلن�بية/ منطقة املغط�ص.
وق��ال��ت ال������زارة يف ب��ي��ان الأرب��ع��اء 
اخلا�شة  ال�شب�طات  اإع���داد  ج��رى  ،اإن���ه 
الإج��راءات  ل�شتكمال  متهيدا  بال�اقعة، 

املتبعة واحالتها للق�شاء.
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*عمان 
اطلع جالة امللك عبداهلل الثاين، الأربعاء، على 
برنامج احلك�مة لتنفيذ روؤية التحديث القت�شادي 
يف قطاعات ال�شناعة وال�شياحة والعمل وفق الإطار 
ق�شر  يف  عقد  اجتماع  خال  وذلك  املحدد،  الزمني 

احل�شينية.
التي  امل�شاريع  جن��اح  اأهمية  امللك  جالة  واأك��د 
خال  من  القت�شادي  التحديث  روؤية  حتت  تندرج 
امل�ؤهلة  الب�شرية  والق�ى  التنفيذ  اأدوات  جاهزية 
ال�زراء  اإ�شراك  �شرورة  اإىل  لفتا  التم�يل،  وت�فر 
التنفيذ  اآليات  يف  وزارة  كل  يف  التنفيذية  للط�اقم 

والت�ا�شل معهم.
ح�شره  ال��ذي  الج��ت��م��اع،  خ��ال  جالته  ون���ه 
العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  الأمري  �شم� 
تنفيذ  يف  وامل�ش�ؤوليات  الأدوار  حتديد  اأهمية  اإىل 
الربنامج وربط تقييم اأداء م�ظفي ال�زارات املعنية 

بتنفيذ امل�شاريع.
امل�اطنني  و�شع  �شرورة  اإىل  امللك  جالة  ولفت 
للروؤية  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  اأداء  �شري  ب�����ش���رة 
ال�شفافية  م�����ش��ت���ى  رف���ع  ب��ه��دف  الق��ت�����ش��ادي��ة، 

وامل�شاءلة.
وحدة  تعمل  اأن  �شرورة  على  جالته  و�شدد 
مع  ال���زراء  رئا�شة  يف  احلك�مي  الأداء  متابعة 
يف  ت��اأخ��ري  ه��ن��ال��ك  ك��ان  اإن  لتحديد  وزارة،  ك��ل 
املرتبطة  ب��اخل��ط��ط  ال��ت��زام  ع��دم  اأو  التنفيذ 

ية. بالروؤ
اخل�شاونة  ب�شر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�ص  وق��ّدم   
ال���زارات  لأول�يات  ال�شهري  الربنامج  ح�ل  �شرحا 
التي  وامل�شاريع  منها،  ت�شع  على  تطبيقه  ب��داأ  ال��ذي 
املراقبة  ن��ظ��ام  اإىل  ت��ط��رق  كما  تنفيذها،  �شيتم 

ت�شليم  ملتابعة  جتهيزه  �شيتم  ال���ذي  الإل��ك��رتوين 
�شهرية  دوري��ة  تقارير  وتقدمي  وتنفيذها،  اخلطط 

وربع �شن�ية ح�ل �شري الأداء.
والتم�ين  والتجارة  ال�شناعة  وزي��را  ق��دم  كما 
وزاراتهم  مهام  عن  �شرحا  والآثار  وال�شياحة  والعمل 
للعام احلايل �شمن نطاق روؤية التحديث القت�شادي، 
والتم�ين  والتجارة  ال�شناعة  وزي��ر  ا�شتعر�ص  اإذ 
ووزير العمل ي��شف ال�شمايل برنامج عمل ال�زارتني 

واأول�ياتهما.
ال�شناعة  وزارت����ي  اأول���ي��ات  اأن  ال���زي��ر  وب��ني   
وتط�ير  اإن�شاء  تت�شمن  والعمل  والتم�ين  والتجارة 

ا�شرتاتيجية  وتنفيذ  واإع����داد  للمعار�ص،  م��رك��ز 
ال�شيا�شة  واإعداد  املقبلني،  للعامني  لل�شادرات  وطنية 
القيمة  ذات  القطاعات  على  للرتكيز  ال�شناعية 
حمفزة  متكينية  بيئة  اإي��ج��اد  طريق  عن  امل�شافة 
لقطاع املن�ش�جات وقطاع الألب�شة، وحت�شني اإنتاجية 
مركز  واإن�شاء  الدوائية،  ال�شناعات  قطاع  وتناف�شية 
الهجينة  ال�شيارات  قطاع  يف  متخ�ش�ص  مهني  تدريب 

والكهربائية والآليات الثقيلة.
القي�شي  مكرم  والآث���ار  ال�شياحة  وزي��ر  وتناول 
ت�شمل  التي  ال��روؤي��ة،  �شمن  ال����زارة  عمل  اأول���ي��ات 
التاريخية  وال�����ش��ردي��ة  ال�شياحي  املنتج  تط�ير 

والنظافة  اخلدمات  م�شت�ى  ورفع  الأثرية،  للم�اقع 
اإقامة  واإطالة مدة  والأثرية،  ال�شياحية  املناطق  يف 
القطاع  يف  الرتاخي�ص  منظ�مة  وا�شتبدال  ال�شائح، 
الإج��راءات  لت�شهيل  الت�شنيف  مبنظ�مة  ال�شياحي 

على امل�شتثمر.
وتعزيز  املغامرات،  �شياحة  تنظيم  ت�شمل  كما 
اأمن  على  للحفاظ  العام  الأم��ن  مديرية  مع  التعاون 
ال�شائح وحماية امل�اقع الأثرية وال�شياحية، وتنفيذ 
امل���ؤمت��رات  �شياحة  وت��ط���ي��ر  ت��روي��ج��ي��ة،  ح��م��ات 
الأ�ش�اق  وت��شيع  وترويجها  العاجية  وال�شياحة 

امل�شتهدفة.\

*عمان 
ي�شت�شيف الأردن امللتقى الإعامي العربي 
ي�م ال�شبت املقبل، والذي ينظمه قطاع الإعام 
والت�شال يف جامعة الدول العربية بال�شراكة 
والتعاون مع وزارة الت�شال احلك�مي والهيئة 

العربية للبث الف�شائي.
يف  اأي���ام  اأرب��ع��ة  م��دار  على  امللتقى  ويعقد 
الت�شال  وزي��ر  رعاية  حتت  عمان،  العا�شمة 
احلك�مة  با�شم  الر�شمي  الناطق  احلك�مي 
الفعاليات  عديد  ويت�شمن  ال�شب�ل،  في�شل 
والرتبية  امل�شتدامة،  بالتنمية  املرتبطة 
الألعاب  وخماطر  واملعل�ماتية،  الإعامية 
للجنة  ع�شر  الثامن  والجتماع  الإلكرتونية 

العربية لاإعام الإلكرتوين.
امل�شاعد  العام  ويف هذا الإطار، قال الأمني 
جامعة  يف  والت�شال  الإع��ام  قطاع  رئي�ص   /
خطابي  ر�شيد  اأحمد  ال�شفري  العربية  ال��دول 
برنامج  اإن  الأربعاء،  اجلامعة  عن  ت�شريح  يف 
تعميق  �شاأنها  م��ن  اجتماعات  ي�شمل  امللتقى 

الق�شايا  ع��دي��د  م��ع  التعامل  ح��ي��ال  احل����ار 
العربي،  النطاق  على  ب��الإع��ام  تت�شل  التي 
يف  الأردنية  التجربة  على  الطاع  عن  ف�شا 
عرب  واملعل�ماتية  الإعامية  الرتبية  جم��ال 
الت�شال  وزارة  تنظمها  نقا�شية  حلقة  عقد 
املناهج،  لتط�ير  ال�طني  وامل��رك��ز  احلك�مي 
الأع�شاء  ال��دول  وف���د  على  الفائدة  لتعميم 

والحتادات واملنظمات الإعامية امل�شاركة.
يندرج  امللتقى  هذا  اأن  اإىل  خطابي  واأ�شار 
تكري�ص  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل���ب���ادرات  ���ش��ي��اق  يف 
تعزيز  يف  الإع����ام  ل��شائل  ال��ف��اع��ل  ال���دور 
امل�شتدامة  للتنمية  الداعمة  ال�شرتاتيجيات 
متا�شيًا   ،2030 الأممية  الأجندة  اأهداف  وفق 
خال  العرب  الإع��ام  وزراء  جمل�ص  ق��رار  مع 
املا�شي  اأي��ل���ل  يف  عقدت  التي   52 ال���  دورت���ه 

بالقاهرة.
للبث  العربية  للهيئة  �شكره  اأعرب عن  كما 
جمل�ص  لدى  مراقبا  ع�ش�ا  ب�شفتها  الف�شائي، 
وزراء الإعام العرب، على ما بذلته من جه�د 

�شرتفع  التي  الفعاليات  لهذه  للتح�شري  مقدرة 
نتائجها للجنة الدائمة لاإعام العربي متهيدا 
التنفيذي  للمكتب  املقبلة  الدورة  لعر�شها على 
يف  عقده  املقرر  العرب  الإع��ام  وزراء  ملجل�ص 

الك�يت.
ب�����دوره، ق���ال رئ��ي�����ص ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
اإن  الع�شايلة،  الف�شائي حممد  للبث  الف�شائية 
للجه�د  تقديرا  ياأتي  الأردن  يف  امللتقى  انعقاد 
التي يق�م بها يف تعزيز العمل العربي امل�شرتك 
يف قطاع الإعام، م�شيدا بجه�د وزارة الت�شال 

احلك�مي يف تنظيم الفعاليات.
واأ�شار اإىل اأن جمل�ص وزراء الإعام العرب 
يف دورته ال�50 التي عقدت بالقاهرة، ويف اإطار 
تنفيذ “اخلريطة الإعامية العربية للتنمية 
امل�شتدامة 2030”، اأ�شدر قراره بتنفيذ منتدى 
امل�شتدامة بهدف  للتنمية  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية 
تعزيز العمل العربي امل�شرتك مبا يخدم ق�شايا 
وتعزيز  وت�شجيع  الأع�شاء،  العربية  ال��دول 

ال�شراكات العامة بني القطاع العام واخلا�ص.

*عمان 
في�شل  الأعيان،  جمل�ص  رئي�ص  التقى 
الأعيان،  جمل�ص  ب��دار  مكتبه  يف  الفايز، 
الأربعاء، �شفري مملكة بلجيكا لدى اململكة، 
اأوجه  خمتلف  معه  وبحث  ديك�شن،  �شريج 
يف  الراهنة  والأو�شاع  الثنائية  العاقات 

املنطقة.
ال��ذي  الرفيع  امل�شت�ى  الفايز  وثمن 
و���ش��ل��ت اإل���ي���ه ال��ع��اق��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
الح��رتام  على  تق�م  وال��ت��ي  ال�شديقني، 
اأهمية  م�ؤكدا  امل�شرتكة،  وامل�شالح  املتبادل 

تعزيزها وتط�يرها مبختلف املجالت.
الق�شايا،  م��ن  ع���ددا  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
ال�شتثمارات  زي���ادة  اأهمية  راأ�شها  على 
وبناء  الثنائية،  التجارية  وال��ت��ب��ادلت 
مبختلف  البلدين  بني  اقت�شادية  �شراكات 

املجالت.
الأردن  ح��ر���ص  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ���ش��ار 

بلجيكا،  مع  العاقات  تعزيز  على  الدائم 
خمتلف  ح�ل  والت�شاور  التن�شيق  واإدامة 
م�ؤكدا  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  الق�شايا 
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي 
مبختلف  الثنائية  التفاقيات  وتفعيل 

املجالت.
يف  الراهنة  لاأو�شاع  الفايز  وعر�ص 

بقيادة  الثابتة  الأردن  وم�اقف  املنطقة 
والتي  الثاين ح�لها،  امللك عبداهلل  جالة 
تق�م على �شرورة اإحال الأمن وال�شتقرار 
بحرية  العي�ص  من  �شع�بها  ومتكني  فيها، 
مملكة  �شفري  اأ���ش��اد  ج��ان��ب��ه،  م��ن  واأم����ان. 
املت�ا�شلة،  واجله�د  الكبري  بالدور  بلجيكا 
التي يق�م بها جالة امللك عبداهلل الثاين، 
يف  العالقة  الق�شايا  خمتلف  حل  اأج��ل  من 

وال�شامل  العادل  ال�شام  واإح��ال  املنطقة 
فيها.

واأك�����د ح���ر����ص ب�����اده ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
يف  وخ���ا����ش���ة  الأردن،  م����ع  ع���اق���ات���ه 
جم���ال ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة الق��ت�����ش��ادي��ة 
امل�شرتك  التعاون  وتفعيل  وال�شتثمارية، 
البلدين  يف  والتجارة  ال�شناعة  غرف  بني 

ال�شديقني.

امللـــك: اأهميــة جنـــاح امل�ساريـــع 
التــي تنـدرج حتــت روؤيـة التحديـث القت�سادي

الأردن ي�ست�سيف امللتقى الإعالمي العربي ال�سبت املقبل

رئي�ص جمل�ص الأعيان يلتقي 
�سفري مملكة بلجيكا لدى الأردن

*عّمان 
واملالية  القان�نية،  اللجنتني  من  مك�نة  م�شرتكة  جلنة  �شرعت 
قان�ن  م�شروع  مبناق�شة  الأربعاء،  الأعيان  جمل�ص  يف  والقت�شادية 

معدل لقان�ن ر�ش�م ت�شجيل الأرا�شي ل�شنة 2023.
اأحمد طبي�شات، بح�ش�ر  وتراأ�ص اللجنة رئي�ص اللجنة القان�نية 

مقررة اللجنة املالية والقت�شادية �شهري العلي.
نان�شي منروقة،  القان�نية  لل�ش�ؤون  الدولة  وح�شر الجتماع وزير 
ومن  علي،  اأب�  ح�شام  بال�كالة  وامل�شاحة  الأرا�شي  دائرة  عام  ومدير 
الناط�ر،  ه�شام  العقاريني  املقدرين  جمعية  رئي�ص  اخلا�ص  القطاع 

ونقيب اأ�شحاب املكاتب وال�شركات العقارية حممد ن�ر الطه.
يف  ال�شتثمار  لتحفيز  القان�ن  مل�شروع  امل�جبة  الأ�شباب  وجاءت 
تخفي�ص  خال  من  التداول  حجم  وزيادة  والإ�شكان،  العقارات  قطاع 
البيع  عق�د  عن  العقار  قيمة  اإىل  بالن�شبة  امل�شت�فاة  الر�ش�م  ن�شبة 
ت�شجيل  معامات  على  املفرو�شة  الر�ش�م  قيم  وحت��دي��د  والهبة، 
الأرا�شي مبا يتنا�شب مع القيم احلقيقية للخدمات، واإعفاء معامات 
عق�د  خال  من  تتم  التي  الأرا�شي  ت�شجيل  ر�ش�م  من  الاحق  البيع 
بيع املرابحة التي جتريها البن�ك الإ�شامية وامل�ؤ�ش�شات املالية التي 

متار�ص اأعمال املرابحة للعقارات.

*عّمان 
معدل  قان�ن  م�شروع  الأعيان  جمل�ص  يف  القان�نية  اللجنة  اأقرت 

لقان�ن اجلن�شية الأردنية ل�شنة 2023 كما ورد من جمل�ص الن�اب.
اأحمد  العني  برئا�شة  الأربعاء،  اللجنة  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
منروقة،  نان�شي  القان�نية  لل�ش�ؤون  الدولة  وزير  بح�ش�ر  الطبي�شات، 
وزارة  يف  وال�شتثمار  الأج��ان��ب  و���ش���ؤون  اجلن�شية  مديرية  ومدير 
الداخلية الدكت�ر با�شم الدهام�شة. وجاءت الأ�شباب امل�جبة مل�شروع 
القان�ن، لتحقيق الن�شجام بني الن�ش��ص املتعلقة با�شتعادة اجلن�شية، 
جن�شيتها  عن  تخلت  والتي  اأردين  غري  من  املتزوجة  الأردنية  ومنح 
الأردنية وح�شلت على جن�شية زوجها بالتبعية حق ا�شتعادة جن�شيتها 

الأردنية دون ح�شرها بحالة انق�شاء اأ�شباب الزوجية.

*عمان 
ناق�شت اللجنة املالية النيابية، خال اجتماعها الأربعاء، برئا�شة 
والتعليم  الرتبية  وزارت��ي  م�ازنات  ال�شليحات،  منر  الدكت�ر  النائب 
التعليم  م�ؤ�ش�شات  اعتماد  وهيئة  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم 
بح�ش�ر   ،2023 ل�شنة  العربية  اللغة  وجممع  ج�دتها  و�شمان  العايل 

وزير الرتبية والتعليم والتعليم العايل الدكت�ر عزمي حمافظة.
وا�شت��شح ال�شليحات خال اجلل�شة، عن التعليم الأ�شا�شي واملناهج 
و�شرعة تط�يرها، والفاقد التعليمي وتدين املخرج التعليمي، وفروع 
والفروع  وال�شناعي  والتقني  املهني  التعليم  تط�ر  وع��دم  التعليم، 

الأخرى.
وا�شتف�شر عن عدد املدار�ص والهيئات التعليمية، والطلبة بالغرفة 
الرتخي�شية،  والإج���راءات  والرقابة  اخلا�شة  وامل��دار���ص  ال�شفية، 
خارج  واملنح  امل�ازنة  يف  املدار�ص  بناء  وم�شاريع  ال�ش�ريني،  والطلبة 
امل�ازنة، واملدار�ص اململ�كة وامل�ؤجرة وكلفها وال�شيانة وواقع ال�شامة.

يف  التعليمية  التخ�ش�شات  عن  ال�شليحات  الدكت�ر  ا�شت��شح  كما 
املخرج  وت��دين  العمل،  �ش�ق  ومتطلبات  ات�شاقها  وم��دى  اجلامعات، 
التعليمي، وت�شنيف اجلامعات ال�طنية على امل�شت�ى العاملي، والبحث 
تط�ير  يف  واخلطة  اجلامعات،  اأو  ال���زارة  من  امل�جه  �ش�اء  العلمي 
وكفاءتها،  التدري�شية  والهيئات  العلمي،  البحث  خم�ش�ص  وزي��ادة 
وخا�شة  اجلديدة  التخ�ش�شات  يف  التدري�شية  الهيئات  يف  والنق�ص 

املتعلقة بعلم احلا�ش�ب، وعدد مقاعد اجلامعات الر�شمية والأهلية.
ووجه ا�شتف�شارات ح�ل ت�زيع الدعم البالغ 70 ملي�ن دينار على 
واملتقدمني  امل�شتفيدين  وعدد  الفقري،  الطالب  و�شندوق  اجلامعات، 
لا�شتفادة، والبعثات اخلارجية، واأو�شاع الطلبة الذين كان�ا يدر�ش�ن 

يف اأوكرانيا.
واأ�شار ال�شليحات اإىل اأن م�ازنة وزارة الرتبية والتعليم بلغت نح� 
الإنفاق  وارتفاع  دينار،  ملي�ن   86 نح�  بارتفاع  دينار  ملي�ن   1،193
دينار،  ملي�ن   33،4 بقيمة  والراأ�شمايل  ملي�ن   52،7 بقيمة  اجل��اري 
والتعليم العايل بلغت 100 ملي�ن دينار بارتفاع بلغ نح� 4 ملي�ن دينار 
منها 3،4 ملي�ن دينار راأ�شمايل وبقيمة اإجمالية نح� 22 ملي�ن دينار.

املعايري  يف  ومقارنتها  العتماد  معايري  عن  ال�شليحات  وا�شتف�شر 
ج�دتها،  و�شمان  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  يف  الدولية، 
التعليم،  ون�عية  اجلامعات،  يف  ال�شتيعابية  والطاقة  الرقابة  وعن 
التدري�شية  والهيئات  والتكن�ل�جيا  اجلديدة  املتطلبات  وم�اكبة 
امل�ؤهلة، والتي بلغت م�ازنتها بح�شب ال�شليحات نح� 1،7 ملي�ن دينار 
بارتفاع 316 األف دينار يف معظمه يف الإنفاق اجلاري بقيمة 241 األف 

دينار.
العام  العربية  اللغة  جممع  اإجن��ازات  عن  ال�شليحات  وا�شت��شح 
العربية  اللغة  حماية  واإج���راءات  احل��ايل،  للعام  واأهدافه  املا�شي، 
ملي�ن  نح�  البالغة  املجمع  م�ازنة  اإىل  لفتا  والدرا�شات،  والبح�ث 
دينار بارتفاع 349 األف دينار منها 199 األف نفقات جارية و 150 األف 

يف الراأ�شمايل.
بالتعليم  اللتحاق  ن�شبة  اإن  حمافظة  الدكت�ر  قال  جهته،  من 
ب��الأول  واللتحاق  باملئة،   97 ح���ايل  بلغت  ع��ام  ب�شكل  الأ�شا�شي 
 22 وح�ايل  باملئة،   77.5 الثان�ي،  والتعليم  باملئة،   99.5 الأ�شا�شي 
م�ؤ�ش�شات  اإىل  يت�جه�ن  وغالبا  العمل،  �ش�ق  اإىل  يت�جه�ن  باملئة 
التدريب املهني، وعدد املدار�ص يف التعليم الأ�شا�شي 4056 مدر�شة منها 

ح�ايل 20 باملئة م�شتاأجرة.
األف  و591  ملي�نا  ال���زارة  يف  امللتحقني  الطلبة  عدد  اأن  واأ�شاف 
بن�شبة  و665،  األف   65 الأطفال  ريا�ص  طلبة  وجمم�ع  طالبا،  و239 
األف   289 ملي�ن  الأ�شا�شي  الطلبة  وجمم�ع  باملئة،   65 بلغت  التحاق 
املدار�ص  وجمم�ع  و320،  األ��ف   236 الثان�ية  وطلبة  طالبا،  و254 

اخلا�شة ح�ايل 500 األف تقريبا.
اأنها عملية  وفيما يتعلق بتط�ير املناهج، اأو�شح الدكت�ر حمافظة 
واللغة  الإ�شامية  الرتبية  مناهج  تط�ير  الآن  ويجري  م�شتمرة، 
العربية والدرا�شات الجتماعية، ودليل لأن�شطة ال�شف�ف من 1 اإىل 
12، م�شريا اإىل اأن هناك فاقدا تعليميا ويجري العمل على ت�شخي�شه 
وب�شدد معاجلته يف مادتي العل�م والريا�شيات الف�شل الدرا�شي الثاين 

املقبل، وب�شدد مراجعة �شاملة للتعليم املهني.
وح�ل تدريب املعلمني، بني حمافظة اأن هنالك برنامج دبل�م عايل 
لتدريب املعلمني م�زع على 4 جامعات، وهي اجلامعة الأردنية وم�ؤتة 
يتم  �ش�ف   ،2025 العام  وحتى  اأنه  اإىل  لفتا  والها�شمية،  والريم�ك 

بناء 305 مدر�شة �شمن منح مقدمة من اجلهات املانحة.
وقال حمافظة اإن هنالك 10 جامعات ر�شمية، يجري القب�ل فيها 
من خال وحدة تن�شيق القب�ل امل�حد يف وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، با�شتثناء اجلامعة الأملانية التي تتبع القب�ل املبا�شر، وجامعة 

اأن�شئت بنظام خا�ص وهي جامعة العل�م الإ�شامية.
يف  تط�ير  نظام  هنالك  يك�ن  ب��اأن  تطمح  ال����زارة  اأن  اإىل  ولفت 
اجلامعات، حيث اأنها تلتزم مبخ�ش�ص البحث العلمي، م�شريا اإىل اأن 20 
يتم  وما تبقى من خم�ش�شات  للجامعات،  املبا�شر  للدعم  ملي�نا تذهب 

ت�جيهه ل�شندوق دعم الطالب.
وردا على ا�شتف�شارات اللجنة ح�ل عدم تقيد اجلامعات احلك�مية 
م�ؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  رئي�ص  قال  ال�شتيعابية،  بالطاقة  واخلا�شة 
جميع  اإن  ال�شرايرة،  ظافر  الدكت�ر  ج�دتها،  و�شمان  العايل  التعليم 
بع�ص  هنالك  لكن  ال�شتيعابية،  بالطاقة  وملتزمة  متقيدة  اجلامعات 
لقرارات جمل�ص  وفقا  ياأتي  الطبية، وهذا  التخ�ش�شات  التجاوزات يف 
بع�ص  يف  الت�شخم  ل�قف  خطة  هنالك  اأن  اإىل  م�شريا  العايل،  التعليم 

التخ�ش�شات الطبية.
املالية و�شلت هذا  الإي��رادات  الهيئة حققت تقدما يف  اأن  واأ�شاف 
العربية  الدول  اأنظار  حمط  اأ�شبحت  اأنها  ب�شبب  ملي�ن،   9 اإىل  العام 
لعتماد اجلامعات، خا�شة واأنها اكت�شبت العتمادية الدولية لكليات 

الطب.

م�سرتكة يف الأعيان ت�سرع مبناق�سة 
معدل "ر�سوم ت�سجيل الأرا�سي" 

جاللته يطلع على برنامج احلكومة لتنفيذ رؤية التحديث االقتصادي يف قطاعات الصناعة والعمل والسياحة

رفع مستوى الشفافية واملساءلة بإطالع املواطنني على سري أداء الربنامج
اخلصاونة: جتهيز نظام مراقبة إلكتروين ملتابعة تسليم اخلطط وتنفيذها

قانونية العيان تقر 
اجلن�سية" "معدل 

املالية النيابية تناق�ص موازنة 
وزارتي الرتبية والتعليم العايل 

وهيئة العتماد وجممع اللغة العربي

*عّمان 
اأقرت اللجنة الإدارية يف جمل�ص الأعيان، م�شروع القان�ن املعدل 
لقان�ن اإعادة هيكلة امل�ؤ�ش�شات والدوائر احلك�مية ل�شنة 2022، كما 

ورد من جمل�ص الن�اب.
العني  برئا�شة  الأربعاء،  اللجنة  عقدته  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
في�شل  احلك�مي  الت�شال  وزراء  وبح�ش�ر  البكار،  خالد  الدكت�ر 
ال�شب�ل، والدولة لل�ش�ؤون القان�نية نان�شي منروقة، واأمني عام وزارة 

الت�شال احلك�مي زيد الن�اي�شة.
الر�شمي  الإع��ام  دور  لتعزيز  كبري  حتد  اأمام  “اإننا  البكار،  وقال 
ا�شتحداث  اأهمية  م�ؤكًدا  امل�شللة،  الإ�شاعات  ن�اجه  حتى  واخلا�ص 
وزارة الت�شال احلك�مي وت�حيد اخلطاب الإعامي، وت�جيهه للفئات 
كافة. وا�شتعر�ص الأ�شباب امل�جبة مل�شروع القان�ن، التي جاءت نظرا 
ل�شدور الإرادة امللكية ال�شامية با�شتحداث وزارة الت�شال احلك�مي، 
والرتباط  العاقة  بتنظيم  املتعلقة  امل�شائل  جميع  معاجلة  ولغايات 
ت�فري  �شرورة  اإىل  البكار  ودعا  الإعام.  وم�ؤ�ش�شات  ال�زارة  هذه  بني 
اأجل  من  وطني  حدث  وق�ع  حال  وطنية  ل�شخ�شيات  بيانات  قاعدة 

اإي�شال الر�شالة للجمه�ر ب�شكل �شحيح ووا�شح بعيدا عن ت�شتتهم.

*عّمان 
الأع��ي��ان،  جمل�ص  يف  املعدنية  وال���روة  الطاقة  جلنة  اأق���رت 
ال�شخر  امتياز  اتفاقية  على  الت�شديق  قان�ن  اإلغاء  قان�ن  م�شروع 
و�شركة  الطبيعية  امل�شادر  ب�شلطة  ممثلة  احلك�مة  بني  الزيتي 
جمل�ص  من  ورد  كما   ،2022 ل�شنة  )بي.يف(  الزيتي  لل�شخر  الأردن 

الن�اب.
العني  برئا�شة  الأرب��ع��اء،  اللجنة  اجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
لل�ش�ؤون  الدولة  وزيرة  وبح�ش�ر  الكباريتي،  عطاهلل  مالك  املهند�ص 
بهجت  الطاقة  وزارة  يف  امل�شاريع  ومدير  منروقه،  نان�شي  القان�نية 

العدوان.
وجاءت الأ�شباب امل�جبة مل�شروع القان�ن نظرا لقيام �شركة الأردن 
بينها  املعق�دة  الزيتي  ال�شخر  امتياز  اتفاقية  باإنهاء  الزيتي  لل�شخر 

وبني احلك�مة ممثلة ب�شلطة امل�شادر الطبيعية.
�شاحية  ال�شركة  التفاقية  منحت  امل�جبة،  الأ�شباب  وبح�شب 
فرتة  نهاية  من  اعتبارا  �شهرا   12 مدة  انق�شاء  عند  التفاقية  اإنهاء 
اإ�شعار  مب�جب  الأوىل،  التجريبية  باملرحلة  البدء  وع��دم  التقييم 
يعطى من �شركة الأردن لل�شخر الزيتي اإىل احلك�مة مدته 90 ي�ما 
منتهية  تعترب  المتياز  اتفاقية  فان  الإ�شعار  فرتة  انتهاء  �ش�ء  ويف 

حكما.

اإدارة الأعيان ُتقر معدل 
احلكومية" والدوائر  املوؤ�س�سات  "هيكلة 

طاقة الأعيان تقر اإلغاء قانون الت�سديق 
على اتفاقية امتياز ال�سخر الزيتي
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عمل النواب تبحث ق�سية ف�سل 
موظفني ب�سركة الأ�سواق احلرة

*عمان 
ب��ح��ث��ت جل��ن��ة ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
م��ش�ع  الأربعاء،  اجتماع  خال  النيابية،  وال�شكان 
احل��رة  الأ���ش���اق  �شركة  يف  امل�ظفني  م��ن  ع��دد  ف�شل 

الأردنية.
وقالت رئي�شة اللجنة النائبة متام الرياطي، بح�ش�ر 
العمل  وزارة  يف  العمليات  ل�ش�ؤون  العام  الأم��ني  م�شاعد 
املركزي  التفتي�ص  مديرية  وم��دي��ر  اجل��ب���ر،  ع��ب��داهلل 
اإن هذا  املت�شررين،  امل�ظفني  النجداوي، وعدد من  هيثم 
الجتماع جاء ملتابعة احليثيات والنتائج اجلديدة التي 
ح�شلت بعد الجتماع الذي عقد اخريا، من خال اإعادة 
املتخذة  والإج��راءات  وللعق�بات  للمت�شررين  ال�شتماع 

بحقهم.
مطلع  اج��ت��م��اع  عقد  �شيتم  اأن���ه  ال��ري��اط��ي  واأك����دت 
الأ�ش�اق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بح�ش�ر  املقبل  الأ�شب�ع 
ومدير  الأردنية  احلرة  الأ�ش�اق  ومدير  الأردنية  احلرة 
ملناق�شة  الأردنية  الأ�ش�اق  �شركة  يف  واملعنيني  التفتي�ص 
م��ل��ف��ات امل���ظ��ف��ني ك��ا ع��ل��ى ح���دة وال��ت��اأك��د م��ن �شحة 

الإجراءات املتخذة بحقهم.
رمزي  القطاونة،  اأحمد  الن�اب:  اأكد  جهتهم،  من 
اآمال  ال�شديفات،  يزن  ال�شطناوي،  حممد  العجارمة، 
النظر  اإع���ادة  ���ش��رورة  اخل���ال��دة،  ن���اف  ال�شقران، 
ب��ال��ع��ق���ب��ات امل��ت��خ��ذة ب��ح��ق امل���ظ��ف��ني، لف��ت��ني اإىل 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال�شعبة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ظ��روف 

امل�اطن�ن.
حدة،  على  ق�شية  كل  درا�شة  �شيتم  اأنه  اىل  واأ�شاروا 
واملطالبة بالرج�ع اىل جميع احليثيات وجلان التحقيق 

التي متت ومراقبة الكامريات امل�ج�دة.
قان�نية  اإج���راءات  هناك  اإن  اجلب�ر  ق��ال  ب��دوره، 
امل�ظف  مع  والتحقيق  �شه�د  وا�شتح�شار  حتقيق  وجلان 
على  بناء  جاء  الف�شل  اأن  م�ؤكدا  بالعق�بة،  والتن�شيب 

قرار جلنة.
املتخذة  العق�بات  اإن  املت�شررون  ق��ال  جانبهم،  من 
بحقهم با اأي �شند قان�ين، م�شريين اإىل اأن اأكر من 30 
م�ظفا مت ف�شلهم، منهم 15 جلاأوا اإىل الق�شاء والآخرون 

للجنة العمل النيابية.

مقال رئيس التحرير

العربية  الأرق�����ام 
�شناعات  وهي  هزيلة.  والكتب  لل�شحف 

القت�شادي  والنك�شار  العاملي،  الت�شخم  من  تتاأمل 
»دار  �شاحبة  تتحدث  مزدوج.  ال�جع  معًا.  الداخلي 
لي�ص  ال�احد  الكتاب  من  ن�شخة   1000 عن  الآداب« 
اأكر باتت تطبع ل�400 ملي�ن قارئ عربي مفرت�ص. 
قليل جدًا منها ما ينفد بالفعل، اأو يتمكن الكتاب من 
بل�غ طبعته الثانية. قبل �شن�ات قليلة، كنا نتحدث 
�شريع  النحدار  اأن  يعني  هذا  ن�شخة.  اآلف   3 عن 

ومت�ا�شل.
من  ويئ�ش�ا  تعب�ا  النا�شرين  اأن  املفارقات  من 
يف  القراء  حت�شى  اأن  باإمكانك  القر�شنة.  مكافحة 
بينهم.  من  لي�ش�ا  العرب  لكن  العامل،  يف  كثرية  دول 
اآلف   10 وي��ق��راأوه  ن�شخة   200 يبيع  قد  فالكتاب 
مقر�شن على الإنرتنت. ل جمال لفهم ال�ش�ق اأو عمل 

درا�شات دقيقة حني ت�ش�د الف��شى.
ق��راءة  با  النا�ص  يبقى  اأن  »ب��ني  �شعب  ال��شع 
الثانية«  ل  اأف�شّ بها،  وي�شتمتع�ن  كتبنا  يقر�شن�ن  اأو 
جتيب �شاحبة »دار الآداب«، املنا�شلة يف عامل الن�شر 
املتّقلب، رنا اإدري�ص. »ل باأ�ص« تق�ل نا�شرتنا »طاملا اأن 
الدار ل تزال قادرة على ال�ق�ف على رجليها، وتفي 

مب�شتحقاتها، وتكمل م�شريتها«.
الكتاب  لكن  امل��ه��ن.  ك��ل  يف  املداخيل  انخف�شت 
ال�شتغناء  ميكن  التي  الكماليات  من  العربي  عند 
»م�شتقبل  �شعيفة.  حلقة  فه�  لذلك،  ب�شه�لة.  عنها 
م�زع�ن،  نا�شرون،  نعاين؛  كلنا  ال�شباب.  يف  الكتاب 
املبيعات  اآخ��ر،  مكان  اأي  يف  كما  م�شر  يف  كتب،  بائع� 
العرب  النا�شرين  احتاد  رئي�ص  ي�شرح  مر�شية«،  غري 
�شينخف�ص  القاهرة،  كتاب  معر�ص  يف  ر�شاد.  حممد 
عدد الإ�شدارات عن دورات �شابقة. ويف العامل كله، 
واأغلفة  اأناقة،  اأقل  قد نرى كتبًا مطب�عة على ورق 

اأكر ت�ا�شعًا.
لكتابة  ن�شتخدمه  الذي  الب�شيط  ال�رق  �شناعة 
اأعقد كثريًا مما نعتقد، فهي  اأو لّف هدية،  ماحظة، 
تتاأثر باملحاذير البيئية امل�شتجدة، ورف�ص الت�ح�ص 
يف التعامل مع خ�شب الأ�شجار، والإ�شرابات العمالية 
فنلندا،  خ�ش��شًا  اأوروب����ا،  م��ن  ال�شمايل  اجل��زء  يف 
الت�ريد،  �شا�شل  وتعر  ال�شمغ،  �شعر  ارتفاع  وكذلك 
كل  اإىل  ا�شفت  واإذا  الأ�ش�اق.  يف  نف�شها،  املادة  و�شّح 
هذا ارتفاع �شعر الطاقة التي هي جزء اأ�شا�شي ت�شل 
ال�رقة  اأن  ت��درك  ال����رق،  �شناعة  تكلفة  رب��ع  اإىل 

ال�احدة م�شارها اأط�ل واأ�شعب مما كنت تتخيل.
اإنتاج  على  قدرتها  من  املائة  يف   25 اأوروبا  فقدت 
لأ�شباب  الأخ���رية،  ال�شن�ات  يف  ال���رق  اأن����اع  بع�ص 
بيئية. واأغلقت جمم�عة ال�شناعات ال�رقية العاملية 
اخلم�ص،  م�شانعها  من  اأربعًا  اإن�ش�«  »�شت�را  الفنلندية 

راغبة يف الت�جه �ش�ب �شناعة خ�شراء م�شتدامة.
يف  وم�شاندتها  امل�شتمرة،  الن�شر  دور  م�شاعدة 
اأوروبا من قبل احلك�مات، لي�شت جمرد مكرمة وحبًا 
وحتقق  �شخ�ص،  األف   640 ت�ظف  فهي  الثقافة،  يف 

مبيعات تراكمية تبلغ 82 مليار ي�رو.
ومعقدة.  ط�يلة  ال���رق  اأزم��ة  �شيجعان  اأم��ران 
والنظر  البيئة،  حتمي  م�شتدامة،  حل�ل  عن  البحث 
الأمر  اأما  كربى.  اإن�شانية  ككارثة  ال�شجار  قطع  اإىل 
الثاين فه� ارتفاع �شعر الطاقة التي بدونها ل ت�شنيع 

ول م�ا�شات ول طباعة اأو كتاب.

عبداللطيف القرشي

qabdallatif@yahoo.com

*عمان 
عقدته  ال��ذي  الجتماع  خال  النيابية  املالية  اللجنة  وا�شلت 
ال�شليحات  منر  الدكت�ر  النائب  اللجنة  رئي�ص  برئا�شة  الربعاء  م 

مناق�شة م�شروع قان�ن امل�ازنة لعام2023.
وخال اجتماع لها الأربعاء برئا�شة رئي�شها منر ال�شليحات، ناق�شت 
وزيرها  بح�ش�ر  والربملانية،  ال�شيا�شية  ال�ش�ؤون  وزارة  م�ازنة  اللجنة 

وجيه عزايزة، واأمني عام ال�زارة علي اخل�الدة.
1،2ملي�ن  بح�ايل  انخف�شت  ال�زارة  م�ازنة  اإن  ال�شليحات،  وقال 
دينار عن العام املا�شي بعد اأن مت نقل ملف الأحزاب ال�شيا�شية للهيئة 

امل�شتقلة لانتخاب.
من جانبه، عر�ص ال�زير عزايزة لعمل ال�زارة ودورها يف تعزيز 
دور امل�شاركة يف العمل ال�شيا�شي واحلزبي وترجمة خمرجات منظ�مة 
التحديث ال�شيا�شي واإقرار التعديات الد�شت�رية، وقان�ين النتخاب 
حك�مات  وت�شكيل  حزبية  برملانية  كتل  اىل  لل��ش�ل  والح���زاب 

برملانية.
وبني ان قان�ن الحزاب عزز م�شاركة املراأة وال�شباب واأعاد ت�زيع 
ال�طن،  م�شت�ى  على  حزبية  قائمة  وخ�ش�ص  النتخابية،  الدوائر 
وخف�ص �شن املرت�شح لانتخابات النيابية من30 اإىل 25 �شنة �شم�شية.
وال���زارة  الت�شريع  جمل�شي  بني  العاقة  ان  اىل  عزايزة  وا�شار 
يف  الربملانية  ال�ش�ؤون  ق�شم  ا�شتحداث  مت  حيث  ت�شاركية،  عاقة 
ال�زارة لتذليل العقبات اأمام ال�شلطة الت�شريعية وت�شريع التعامل مع 

الق�شايا التي يطرحها الن�اب واأ�شئلتهم.
دور  اأهمية  اىل  الرواحنة،  اأ�شماء  النائبة  اأ���ش��ارت  جهتها،  من 
ال�زارة يف م�ا�شلة تثقيف املجتمع بالعمل احلزبي والنخراط بالعمل 

ال�شيا�شي، ووج�د برامج حزبية فاعلة ومقنعة للم�اطن.
النائب  النيابية  وال�شتثمار  القت�شاد  جلنة  رئي�ص  قال  ب��دوره، 
دعم  ل�شالح  بامل�ازنة  املر�ش�دة  املالية  املخ�ش�شات  اإن  النرب،  عمر 
الت�جهات  مع  تتما�شى  ل  دينار،  ملي�ن  تتجاوز  ل  والتي  الح��زاب 

الداعمة لاأحزاب ومتكينها.
باإ�شدار  خا�شة  بتعليمات  ال��ع��دوان  ناجح  النائب  طالب  ب��دوره 
عليهم  والت�شهيل  امل�اطنني  بني  للعدالة  حتقيقا  الطبية  العفاءات 

اجراءات املعاجلة.
كما طالب النائب �شليمان اب� يحيى بالف�شل بني ال�شلطات التزاما 

بن�ش��ص الد�شت�ر لل��ش�ل اىل جمل�ص  ن�اب ق�ي وفاعل.

*عمان 
حلق�ق  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  رع��د،  بن  مرعد  الأم��ري  �شم�  وقع 
الإدارة  ووزي���ر  ال����زراء  رئي�ص  ون��ائ��ب  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�ص 
الدويل  البنك  ملكتب  املقيم  املمثل  بح�ش�ر  كري�شان،  ت�فيق  املحلية 
الدعم  الأربعاء، مذكرة تفاهم؛ بهدف تقدمي  الأردن ه�يل بيرن،  يف 
لت�فري  للبلديات  التحتية  والبنية  التنم�ية  اخلدمات  لتط�ير  الفني 
متطلبات اإمكانية ال��ش�ل والت�شميم ال�شامل لاأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 
يف البلديات ال� 28 امل�شم�لة �شمن م�شروع “اخلدمات البلدية والتكيف 

الجتماعي«.
احلقيقية  ال�شراكة  يج�شد  الذي  التعاون  هذا  اأهمية  �شم�ه  واأكد 
يف العمل التنم�ي بني البلديات واملجتمعات املحلية والقطاعني العام 
تلبي  ابتكارية  وتنم�ية  خدمية  م�شاريع  باإقامة  وي�شهم  واخلا�ص، 
احتياجات اأبناء املجتمعات املحلية مبن فيهم الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة، 

وت�شهم يف اإيجاد فر�ص عمل جديدة.
التي  الإيجابية  اجل�انب  الت�قيع،  حفل  خال  �شم�ه،  وعر�ص 
حققها الأردن يف جمال دعم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ظل اهتمام 
ودعم جالة امللك عبداهلل الثاين، اإىل جانب بع�ص املمار�شات الدولية 
الف�شلى يف جمال اإمكانية ال��ش�ل والرتتيبات التي�شريية لاأ�شخا�ص 

ذوي الإعاقة.
ذوي  الأ�شخا�ص  ت�اجه  التي  التحديات  اأب��رز  اإىل  �شم�ه  واأ�شار 
يف  يكمن  اأمامهم  الأك��رب  التحدي  اأن  اإىل  م�شرًيا  الأردن،  يف  الإعاقة 
جمال التعليم، اإذ اإن ن�شبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين يتلق�ن اأي 

�شكل من اأ�شكال التعليم ل تتجاوز 2 باملئة.
اإىل  يعزى  ذلك  دون  حت�ل  التي  الرئي�شة  الأ�شباب  اأحد  اأن  وبني 
غياب ترتيبات اإمكانية ال��ش�ل للطاب والطالبات ذوي الإعاقة يف 

املدار�ص الر�شمية.
لاأ�شخا�ص ذوي  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اإىل �شعف  اأي�شًا  �شم�ه  ولفت 
كالعمل  القطاعات  خمتلف  يف  ي�اجه�نها  التي  والتحديات  الإعاقة، 

واخلدمات ال�شحية والعي�ص امل�شتقل وغريها.
ال��ش�ل  اإمكانية  متطلبات  ت�فري  يف  البلديات  دور  اأهمية  واأك��د 
التي حت�ل دون دجمهم يف  املعيقات  واإزالة  الإعاقة  لاأ�شخا�ص ذوي 

املجتمع وحتد من فر�ص التحاقهم يف التعليم والعمل.
كري�شان،  ت�فيق  املحلية  الإدارة  ووزير  ال�زراء  رئي�ص  نائب  واأكد 
ترجمة  يف  للمجل�ص،  �شريكة  تك�ن  اأن  على  ال���زارة  حر�ص  ب��دوره، 
الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�ص  حق�ق  قان�ن  يت�شّمنها  التي  املهام  بع�ص 
على  الأ�شخا�ص  بني  التمييز  وعدم  الفر�ص،  تكاف�ؤ  حتقيق  واأهمها: 
جزءًا  باعتبارهم  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  وقب�ل  الإعاقة،  اأ�شا�ص 
من طبيعة التن�ع الب�شري، اإىل جانب تلبية متطّلبات دجمهم يف قطاع 

الإدارة املحلية، ويف مقدمته العمل البلدي.
واأ�شار اإىل اأنه وجه اأخريا البلديات وامل�ش�ؤولني يف ال�زارة باأهمية 
اأن تت�شّمن م�ازنات البلديات للعام احلايل تخ�شي�ص �ش�اغر لاأ�شخا�ص 
باأن  ال�زارة  من  اإميانًا  باملئة،   4 والبالغة  للقان�ن  وفقًا  الإعاقة  ذوي 
دجمهم يف بيئة الإدارة املحلية ب�شكل عام ويف البلديات ب�شكل خا�ص 

ه� حق كفلته لهم الق�انني والت�شريعات الدولية واملحلية.
اأن  على  عملية  ترجمة  التفاهم  مذكرة  ت�قيع  اإن  كري�شان  وقال 
املُنفذة  �شاميًا من خال م�شاريعها  املحلية و�شعت هدفًا  الإدارة  وزارة 
ذوي  لاأ�شخا�ص  �ش�اغر  بتخ�شي�ص  الدولية،  املنظمات  مع  خا�شة 
الإعاقة. ولفت اإىل اأن م�شروع اخلدمات البلدية والتكّيف الجتماعي 
ذوي  الأ�شخا�ص  حق�ق  ق��ان���ن  يف  عليها  املن�ش��ص  الن�شبة  حقق 
الإعاقة، عند تعيني العمالة غري املاهرة يف 17 م�شروعًا من اأ�شل 50 
م�شروعًا يف 28 بلدية م�شم�لة بامل�شروع، و�شيجري املحافظة على هذه 

الن�شبة يف امل�شاريع املتبقية.
على  الكاملة  الرقابة  يف  املجل�ص  اإ���ش��راك  اإىل  كري�شان  واأ���ش��ار 
�شناديق القرتاع لختيار العمالة غري املاهرة يف امل�شاريع، اإىل جانب 
اأن م�شروع اخلدمات البلدية والتكّيف الجتماعي، يراعي يف م�شاريعه 

املنفذة متطلبات دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
واأعرب عن �شرورة تكثيف اللقاءات الثنائية بني املجل�ص الأعلى 
املحلية،  الإدارة  ووزارة  املحافظات  وجمال�ص  البلدية  واملجال�ص 
�شتى  يف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�شخا�ص  دم��ج  نح�  املجل�ص  روؤي��ة  لرت�شيخ 
مناحي احلياة، مبا يف ذلك �شم�ل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وق�شاياهم 
باخلطط التنم�ية ال�شاملة مثلما ن�ص عليه قان�ن حق�ق الأ�شخا�ص 
الذين  فيه  والعاملني  املجل�ص  بجه�د  كري�شان  واأ�شاد  الإعاقة.  ذوي 
و�شع�ا حق�ق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على خارطة الأردن، واأ�شبحنا 
لروؤى  ترجمة  والعامل  املنطقة  م�شت�ى  على  املجال  هذا  يف  اأمن�ذجًا 

وتطلعات جالة امللك عبداهلل الثاين.
والتكّيف  البلدية  اخل��دم��ات  م�شروع  فريق  بجه�د  اأ���ش��اد  كما 
الجتماعي وفريق املجل�ص لتج�شيد ال�شراكة التي اأثمرت عن ت�قيع 

مذكرة التفاهم بني الطرفني.

مالية النواب تناق�ص
 موازنة وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية

مذكرة تفاهم بني الأعلى حلقوق 
ذوي الإعاقة ووزارة الإدارة املحلية

اع�ساء املجل�ص ال�ست�ساري ال�سبابي يطالبون 
بتحقيق العدالة لكافة �سرائح املجتمع

خالل مشاركتهم يف مؤمتر ما بعد قمة حتويل التعليم

ال�سفري الهندي: التجارة الثنائية 
مع الأردن تنمو بن�سبة 60 % 

*عمان – ندى مجال 
ال�شبابي  ال�شت�شاري  املجل�ص  اأع�شاء  �شارك   
من  وامل��ك���ن  الردن  يف  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ت��اب��ع 
حت�يل  قمة  بعد  “ما  مب�ؤمتر  و�شابه  �شاب   13
والتعليم  الرتبية  وزارة  عقدته  الذي  التعليم” 

بالتعاون مع الأمم املتحدة.
وجاءت م�شاركة ال�شباب يف امل�ؤمتر من منطلق  
تلبية احتياجات ال�شباب ورفع اأ�ش�اتهم من اأجل 

اأردن �شلمي م�شتدام.
التعليمة  باملرحلة  جتاربهم  ال�شباب  وتناول 
مقاعد  على  يزال�ا  ل  ممن  اأو  املتخرجني  �ش�اء 
امل��راح��ل  ���ش���اء  ال��درج��ات  مبختلف  ال��درا���ش��ة 

املدر�شية او اجلامعية.
التي  والتحديات  ال�شع�بات  على  ورك���زوا 
املتعلمني  من  احل��ايل  اجليل  ي��زال  ول  واجه�ها 
يام�ش�ها  واق��ي��ة  اأمثلة  �شاربني  منها  ي��ع��اين 
املقرتحات  من  جمم�عة  تقدمي  مع  ي�مي  ب�شكل 

والت��شيات حلل تلك امل�شكات.
وامل�شاركة  ال�شبابية  املبادرة  اأهمية  واك��دوا  
القائمة  املعنية  اجلهات  مع  بيد  ي��دًا  التط�عية 
ت�شريع  يف  �شت�شاهم  التي  التعليمية  العملية  على 

عجلة التنمية.
ال�شبابي  الإ�شت�شاري  املجل�ص  اع�شاء  واك��د 
التابع لامم املتحدة بالردن مقرتحاته  ب�شرورة 
وبخا�شة  املجتمع  �شرائح  لكافة  العدالة  حتقيق 
لإ�شتقبال  مراكز  ان�شاء  طريق  عن  الإعاقة  ذوي 
ذوي الإعاقة، وت�فري كادر متخ�ش�ص لهم واأدوات 
احل�ش�ل  ل�شمان  اإلكرتونية  تعليمية  وو�شائل 
ب�ج�ب  الأردنيات  اأبناء  وفئة  جيد،  تعليم  على 
تخفيف الإجراءات ورفع �شقف املقاعد املخ�ش�شة 
لهم يف ال�شروح التعليمية والإعرتاف بهم،  وو�شع 
جلميع  الفاعل  الإلكرتوين  التعليم  لدمج  حطة 

الفئات.
امل�ؤمتر  يف  امل�شاركني  ان  العارودي  راما  وقالت 
من ال�شباب ترتاوح ترتاوح اعمارهم بني  15 و 25 

عاما وميثل�ن جميع  حمافظات اململكة.

خمتلف  ت�شم  ال�شبابية  املبادرة  ان  وا�شافت 
جمتمع  ومن  طم�حني،  طاب  من  ال�شباب  فئات 
م�شرية  الإن�����ش��ان،  حق�ق  يف  ونا�شطني  الع��م��ال 
والإن��اث  الذك�ر  وميثل  لعامني  ميتد  املجل�ص  اىل 
وتعليمية  ودمي�غرافية  اجتماعية  خلفيات  من 
واقت�شادية اإىل جانب ا�شخا�ص من ذوي الإعاقة 

والاجئني من املجتمعات امل�شيفة واملخيمات.
ال�شباب  احتياجات  تلبية  اىل  �شعهم  واك��د 
م�شاركتهم  وتعزيز  �ش�تهم  وت��شيل   وال�شابات 
الأمم  وم�����ش��اري��ع  وب��رام��ج  ب��ت��داخ��ات  الفاعلة 

املتحدة.
وتناول ال�شاب عماد بيرب�ص م�شكات التعليم 
�شابقًا ومازالت حتى الآن ومنها زيادة  التي كانت 
والذي  ال�شف�ف  وتخمة  بال�شعبة  الطاب  عدد 
بالطريقة  امل��ع��ل���م��ة  ك�شب  تقليل  اىل  ي�����ؤدي 
وذلك  املعلم،  كاهل  على  عبء  وي�شكل  ال�شحيحة 
املادي  الأجر  لكل معلم كبري وقلة  ن�شاب احل�شة 
وعدم  واملعن�ي،  اجل�شدي  بالتعب  له  يت�شبب  مما 
الإهتمام باجلانب التدريبي، والرتكيز فقط على 

التلقني.

ومنها اي�شا بح�شب بيرب�ص ان ابناء الأردنيات 
يعامل�ن معاملة الإجانب مما ي�شطرهم لجراءات 
م�ؤهل   كادر  وج�د  وعدم  ومكلفة،  ومتعبه  كثرية 
احتياجاتهم  وتلبية  الإعاقة  ذوي  مع  للتعامل 
ت�فري  ،وع���دم  النائية  الأم��اك��ن  ل�شكان  خا�شة 
والب�شرية  ال�شمعية  الإع��اق��ة  ل���ذوي  اأدوات  

واملرافق والأماكن يف اجلامعات غري مهيئة لهم .
ومبا اأن م�ؤمتر )ما بعد قمة حت�يل التعليم( 
اأهداف  من  الرابع  الهدف  حتقيق  ح�ل  يتمركز 
من  مقرتحات  ع��دة  ج��اءت  امل�شتدامة  التنمية 
بناء  مثل  نقاط  مبجم�عة  املجل�ص  اأع�شاء  قبل 
ال��ط��اب،  ع��دد  م��ن  لتخفيف  ج��دي��دة  م��دار���ص 
احل�ش�ص  ن�شاب  لتقليل  املعلمني   ع��دد  وزي��ادة 
ترب�ية  مناهج  ا�شتحداث  بالت�شاوي،  وت�زيعها 
التعليم  مثل  الامنهجية  بال��شائل  للتعليم 
املعلمني عليها،   باللعب والريا�شة والفن وتدريب 
التط�ر  حت��اك��ي  مناهج  ل��شع  جل���ان   ت�شكيل 
ت�شاعد  م�ؤ�ش�شات  مع  التعاقد  العلمي،  والتقدم 
العمل  �ش�ق  لدخ�ل  خربة  اكت�شاب  على  الطلبة 

بعد التخرج.

*عمان 
ان  حليم  ان���ر  عمان  يف  الهندي  ال�شفري  قال 
حجم التجارة الثنائية بني الردن والهند بلغت 
دولر  مليار   2.716 املا�شية  املالية  ال�شنة  خال 
بن�شبة  ا�شتثنائًيا  �شن�ًيا  من��ً�ا  م�شجا  اأمريكي 

60.13 باملئة.
وكالة  مع  مقابلة  يف  الهندي  ال�شفري  واأ�شاف 
العيد ال�طني  النباء الردنية )برتا( مبنا�شبة 
مع  التجارة  حجم  لرفع  ت�شعى  باده  اإن  لباده، 
دولر  مليارات   5 اىل   2025 عام  بحل�ل  الردن 

وتن�يع �شلة التجارة.
وقعت  جتارية  اتفاقية  اأول  اأن  اىل  واأ�شار 
ت�قيع  بعدها  كانت عام 1960 ومت  البلدين  بني 
العديد من التفاقيات حتى الآن لتعزيز تالعاون 
القت�شادي الثنائي حيث منت التجارة الثنائية 
القت�شادي  النكما�ص  من  الرغم  على  ب�شرعة 
العاملي مع �شع�د الهند كرابع اأكرب �شريك جتاري 

لاأردن يف عام 2021.
الأردن،  الهند على ال�شتثمار يف  واكد حر�ص 
الف��شفات  يف  الهندية  ال�شتثمارات  ان  مبينا 
مليار   1.3 من  اأكر  اىل  ت�شل  املن�ش�جات  وقطاع 

دولر اأمريكي.
الف��شفات  م��ن��اج��م  ���ش��رك��ة  ان  اىل  وا���ش��ار 
الهندية  التعاونية  املزارعني  وجمعية  الأردنية 
 860 بقيمة  م�شرتًكا  م�شروًعا  ا�ش�شتا  لاأ�شمدة 
الف��شف�ريك،  حام�ص  لت�شنيع  دولر  ملي�ن 
الب�تا�ص  و�شركة  الف��شفات  �شركة  وقعت  كما 
من  عدد  مع  واتفاقيات  تفاهم  مذكرات  العربية 
 2.5 بقيمة  الهندية  الأ�شمدة  وم�شنعي  �شركات 
مليار دولر و ت�جد يف اململكة اأكر من 15 �شركة 
ماب�ص ممل�كة لهن�د، با�شتثمارات تراكمية تبلغ 
ال�شناعية  املناطق  يف  دولر  ملي�ن   500 ح�ايل 
النهائية  املنتجات  جميع  ت�شدير  يتم  و  امل�ؤهلة 
اإىل خارج الأردن والتي ت�شل قيمتها اإىل اأكر من 

مليار دولر من املاب�ص.
بعاقات  يرتبطان  والأردن  الهند  ان  وق��ال،   
وثيقة وودية ط�يلة الأمد ويلتزمان بالتعددية، 
املحافل  يف  الهتمامات  م��ن  الكثري  ويت�شاركان 
ال�شام  اأج��ل  م��ن  جاهدين  وي�شعيان  ال��دول��ي��ة، 
عاقات  اأن  اىل  م�شريا  العامليني،  وال���ش��ت��ق��رار 
املجالت  م��ن  وا�شعة  جمم�عة  تغطي  البلدين 
ال�شتثمار،  التجارة  ال�شيا�شي،  التعاون  ت�شمل 
الزراعية،  ال�شلع  ال�شحة،  الثقافة،  التكن�ل�جيا، 
و�شراكة  والأ���ش��م��دة،  الكيماويات  املن�ش�جات، 
بالعاقات  امل�شتمر  الزخم  �ش�ء  ويف  التنمية. 
رفيعة  املنتظمة  باللقاءات  يتميز  والتي  الثنائية 
عبداهلل  امللك  جالة  ل��ق��اءات  تعززها  امل�شت�ى 
الثاين ورئي�ص وزراء الهند، ت�قع ال�شفري الهندي 
اإىل  ونتطلع  م�شرقة  ه��ن��دي��ة-اأردن��ي��ة  �شراكة 
ال�شن�ات  يف  لتقاربنا  والتن�يع  التعزيز  من  مزيد 
التعليمي  للتعاون  ال�شفري حليم  القادمة. وعر�ص 
اإن�شاء  مت  انه  اىل  م�شريا  البلدين،  بني  والثقايف 
تكن�ل�جيا  يف  للتميز  ال��ه��ن��دي-الأردين  املركز 
املعل�مات، وه� اأحدث مرفق لتكن�ل�جيا املعل�مات 
من اجليل الثاين من قبل وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية 
مثال  ه�  و  الهندية  احلك�مة  من  كامل  وبتم�يل 

للتعاون  الت�شاركي  الهند  حك�مة  نهج  على  مميز 
ت�شتهدف  التي  ال�شريكة  البلدان  مع  الإمن��ائ��ي 
العمل  فر�ص  وخلق  ال�شاملة  الب�شرية  التنمية 

وتط�ير مهارات ريادة الأعمال.
وت�قع اأن يتم تدريب 3000 خبري/ متخ�ش�ص 
كما  �شن�ات،  خم�ص  غ�ش�ن  يف  املركز  يف  اأردين 
برامج  بتقدمي  الهند  جمه�رية  حك�مة  �شتق�م 
تدريبية ل� 150 مدرًبا/ خبرًيا رئي�شًيا من الأردن 
الهند، والذين  املتميزة يف  التكن�ل�جيا  يف معاهد 
لل�شباب  التدريب  من  مزيًدا  �شيقدم�ن  بدورهم 
الأردين يف هذا املركز يف جامعة احل�شني التقنية.
مب�شاركة  باده  التزام  الهندي  ال�شفري  واكد 
التنم�ية من خال برامج بناء  الأردن بخرباتها 
التقني  للتعاون  الهند  برنامج  اإط��ار  يف  القدرات 
الت�شال  لتعزيز  و�شيلة  يعد  الذي  والقت�شادي 
بني الأردنيني والهن�د، وتعزيز ال�ش�رة اليجابية 
الهندي  املجل�ص  يقدم  كما  الأردن،  يف  الهند  جتاه 
للطاب  �شنة  ك��ل  م��ن��ح   5 الثقافية  ل��ل��ع��اق��ات 

الأردنيني املتميزين للتعليم العايل يف الهند.
اأردين  طالب   500 من  اأكر  وج�د  اىل  وا�شار 
الهند  يف  خمتلفة  جامعات  يف  درا�شاتهم  يتابع�ن 
اجلامعات  م��ن  اأردين   2500 م��ن  اأك���ر  وت��خ��رج 
الهند  خريجي  رابطة  اإط��اق  مت  حيث  الهندية 
ا���ش��ار  ���ش���ؤال  ع��ن  رده  ويف   . اخ���ريا  الأردن  يف 
هندي   15500 من  اأكر  وج�د  اىل  حليم  ال�شفري 
يقيم�ن يف الأردن ويعمل�ن يف جمالت عدة منها 
الأ�شمدة  و�شركات  والت�شنيع  والبناء  املن�ش�جات 
وقطاع الرعاية ال�شحية واجلامعات وتكن�ل�جيا 
املعل�مات والتم�يل واملنظمات متعددة اجلن�شيات، 
ال�شفارة  رعاية  حتت  الهندي  املجتمع  ينظم  و 
العديد من الفعاليات التي تعر�ص الثقافة والقيم 

والروح الهندية الغنية.
البلدين  بني  التعاون  الهندي  ال�شفري  واك��د 
الهند  ان  اىل  لفتا  الره��اب،  مكافحة  جمال  يف 
ذا  اعتربه  الذي  العقبة،  ح�ار  يف  ن�شط  م�شارك 
اأهمية يف ت�شهيل احل�ار ال�شامل يف جمال مكافحة 

الإرهاب بني اأ�شحاب العاقة.
البناء  ال���دور  عاليا  تقدر  الهند  ان  وق���ال، 
الأردن  بها  يق�م  التي  الدبل�ما�شية  واجل��ه���د 
للق�شية  �شلمي  حل  لإيجاد  امللك  جالة  بقيادة 

الفل�شطينية.
ال�شعب  م��ع  ال��ه��ن��د  ع��اق��ات  اأن  اىل  واأ����ش���ار 
تاريخنا  يف  م��ت��ج��ذرة  ال�����ش��دي��ق  الفل�شطيني 
امل�شرتك، م�ؤكدا دعم باده لل�شعب الفل�شطيني يف 
�شعيه لتحقيق التنمية القت�شادية والجتماعية 
اأن ت�شتاأنف  وناأمل  الذات  بكرامة والعتماد على 
الفل�شطيني  اجلانبني  بني  املبا�شرة  املحادثات 

والإ�شرائيلي لإيجاد حل �شامل.
مقدمي  طليعة  يف  ك��ان��ت  الهند  ان  واأو���ش��ح 
ال�شنني،  مر  على  لفل�شطني  التنم�ية  امل�شاعدة 
حديقة  مثل  الرئي�شية  “م�شاريعنا  اىل  م�شريا 
ال�طنية  املطبعة  التقنية،  فل�شطني   - الهند 
بالفعل يف حني  واأربع مدار�ص تعمل  الفل�شطينية 
الدبل�ما�شية  كالأكادميية  اأخ��رى  م�شاريع  اأن 
)ت��راث��ي(،  امل���راأة  متكني  وم��رك��ز  الفل�شطينية، 
التنفيذ،  قيد  هي  للعناية  التخ�ش�شي  وامل�شت�شفى 
يف  ل��اأون��روا  م�شاهمتنا  كبري  ب�شكل  ع��ززن��ا  كما 
لاأن�شطة  يف  دوره��ا  لتق�ية  الأخ���رية  ال�شن�ات 
ال�شهر  مطلع  ت�لت  الهند  ان  وب��ني  الإن�شانية«. 
اىل  لف��ت��ا  الع�شرين  جمم�عة  رئ��ا���ش��ة  امل��ا���ش��ي 
رئا�شة  اأن  م�دي  ناريندرا  ال���زراء  رئي�ص  تاأكيد 
الهند ملجم�عة الع�شرين �شتك�ن �شاملة وطم�حة 
رئا�شتنا  ع��ن���ان  اإن  وق���ال،  وعملية.  وحا�شمة 
ملجم�عة الع�شرين “اأر�ص واحدة، عائلة واحدة، 
م�شتقبل واحد” يرمز، اإىل الأمل وت�حيد العامل 
 - جديد  من���ذج  لت�شكيل  العاملي  اخل��ري  اأج��ل  من 

للع�ملة التي تتمح�ر ح�ل الإن�شان.
املا�شية  ال�����ش��ن���ات  م���دى  وع��ل��ى  ان���ه  واأك����د 
يف  خا�شة  ا�شتثنائية  الهند  من���  ق�شة  ك��ان��ت 
الن�وية  التكن�ل�جيا  الزراعي،  الإنتاج  جمالت 
معق�لة،  باأ�شعار  ال�شحية  الرعاية  والف�شائية، 
ال��ع��امل��ي،  امل�����ش��ت���ى  ذات  التعليمية  امل���ؤ���ش�����ش��ات 

والتكن�ل�جيا احلي�ية.
ب��رزت  ال��ه��ن��د  اأن  اىل  حليم  ال�شفري  ول��ف��ت 
يف  من��ً�ا  الأ�شرع  الرئي�شي  القت�شاد  باعتبارها 
العامل، ومن املت�قع اأن تك�ن واحدة من اأكرب ثاث 
الع�شر  ال�شن�ات  خال  العامل  يف  اقت�شادية  ق�ى 
اأو اخلم�ص ع�شرة القادمة، م�ؤكدا اأن جميع دولنا 
�شت�شرتك يف هذا الزدهار وال�شتفادة  ال�شديقة 

من ثمار التنمية. )برتا-�شالح اخل�الدة(
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*بغداد 
العراقي  الن�اب  جمل�ص  رئي�ص  ا�شتقبل 
حممد احللب��شي، ال�فد الإعامي الأردين 
بح�ش�ر  حاليًا،  بغداد  ي��زور  ال��ذي  ال��ذي 
ورئي�ص  العقلة  منت�شر  الأردين  ال�شفري 
ال�شحفيني  العرب، نقيب  ال�شحفيني  احتاد 

العراقيني م�ؤيد الامي.
اإىل  م�شريًا  بال�فد،  احللب��شي  ��ب  ورَحّ
العراق  بني  تربط  التي  املتينة  العاقة 
املجالت  يف  امل�شتمر  وال��ت��ع��اون  والأردن 
هذا  تعزيز  يف  الإعام  دور  واأهمية  كافة، 
ال�شعبني  على  باخلري  يع�د  ومبا  التعاون، 

ال�شقيقني.
اأهمية  العقلة  ال�شفري  اأك���د  ب����دوره، 
الدولتني،  بني  ما  واملثمر  البناء  التعاون 
الر�شالة  اإي�شال  يف  الإعام  دور  اأكد  مثلما 

التي متتاز بال�شفافية وامل�شداقية.
عن  الأردين  الإع��ام��ي  ال���ف��د  وع���رّب 
دع��م��ه��م ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي، واع��ت��زازه��م 
والتي  البلدين  بني  تربط  التي  بالعاقات 

حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
الثاين.

واأ�شار نقيب ال�شحفيني العراقيني م�ؤيد 
الزيارة  ه��ذه  تنظيم  اأهمية  اإىل  الامي 
لإط���اع و���ش��ائ��ل الإع����ام الأردن���ي���ة على 
ال�شعد  كافة  على  حتققت  التي  الإجنازات 
التن�شيق  درجات  اأعلى  رفع  اإىل  بالإ�شافة 
و�شائل  وجميع  النقابة  بني  ما  والت�شبيك 

الإعام.
الأردين،  الإع���ام���ي  ال���ف��د  وب��ح��ث 
خ���ال ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال��ق�����ش��اء 
زي��دان،  فائق  الدكت�ر  العراقي  الأعلى 
الثقافة  ن�شر  يف  الإع����ام  دور  ت��ع��زي��ز 

القان�نية.
امل�ؤ�ش�شات  من  عدد  م��دراء  ال�فد  و�شم 
الإعامية وروؤ�شاء حترير ال�شحف املحلية 
الأردن��ي��ني  ال�شحفيني  نقابة  يف  واأع�شاء 
زي��ارة  �شمن  ال��ع��رب،  ال�شحفيني  واحت���اد 

ر�شمية يق�م بها حاليا للعراق.
ال�فد،  ا�شتقباله  خ��ال  زي��دان  واأك��د 

م�ؤيد  العراقيني  ال�شحفيني  نقيب  بح�ش�ر 
الذي يقع على عاتق  الدور  اأهمية  الامي، 
العاقات  تعزيز  يف  الإعامية  امل�ؤ�ش�شات 
املتبادلة، وتبادل اخلربات ووجهات الَنّظر 
املتعلقة بالعمل الق�شائي والإعامي ومبداأ 

�شيادة القان�ن وا�شتقال الق�شاء.
ك�شلطة  الإعام  دور  اأهمية  اإىل  واأ�شار 
اأمام الراأي  رابعة يف ن�شر احلقائق كما هي 
العام، وتعزيز ثقة امل�اطن بالق�شاء الذي 
اجلميع،  م��ن  واح���دة  م�شافة  على  يقف 
القان�ن  ويطبق  ال�شعب  با�شم  ويحكم 

بح�شب الد�شت�ر والت�شريعات.
ال�فد،  اأع�شاء  من  عدد  اأك��د  بدورهم، 
البلدين  ب��ني  اخل����ربات  ت��ب��ادل  اأه��م��ي��ة 
ال�شقيقني يف املجالت القان�نية والق�شائية 
والإعامية، ويف اإطار التعاون امل�شرتك بني 
العاقات  بعمق  م�شيدين  والعراق،  الأردن 

التي تربط البلدين يف خمتلف املجالت.
و�شائل  ممثلي  من  عدد  اللقاء  وح�شر 

الإعام العراقية واملعنيني.

رئي�ص جمل�ص النواب العراقي 
*موسكوي�ستقبل الوفد الإعالمي الأردين

اأعلن حاكم بلغ�رود الرو�شية احلدودية مع اأوكرانيا اأّن عدد 
الأوكرانية  الق�ات  بنريان  منطقته  يف  �شقط�ا  الذين  ال�شحايا 
النطاق على جارتها قبل 11  ال�ا�شع  رو�شيا هج�مها  بداأت  منذ 

�شهرًا بلغ 25 قتيًا و100 جريح.
 وقال فيات�شي�شاف غادك�ف للرئي�ص فادميري ب�تني خال 
“اأوكرانيا،  اإّن  الر�شمي  الرو�شي  التلفزي�ن  وقائعه  بّث  اجتماع 
جريحًا”.  و96  قتيًا   25 لدينا  م�شاملة.  قرى  تق�شف  العدّو، 
اأوكرانيا  على  الرو�شي  الهج�م  بداأ  منذ  الأوىل  املرة  هي  وهذه 
يف 24 �شباط/فرباير 2022 التي ُتعلن فيها ال�شلطات الرو�شية 

ر�شميًا عن عدد قتاها يف منطقة ما.
�شف�ف  يف  اخل�شائر  يحدد  مل  بيلغ�رود  منطقة  حاكم  لكن   

املدنيني والع�شكريني يف احل�شيلة املعلنة.
منطقة  �شلطات  اأن  غادك�ف  او�شح  لب�تني  تقريره  خال   
تقدم  اأوك��ران��ي��ا،  �شرق  ل�شمال  املحاذية  املنطقة  بيلغ�رود، 
“بامل�شت�ى  املدنيني  واجلرحى  القتلى  لأ�شر  مالية  تع�ي�شات 

نف�شه” مع الع�شكريني الذين يقاتل�ن يف اأوكرانيا.
 وذكر انه “منذ بداية العملية الع�شكرية اخلا�شة قررنا اأنه 
ب500  تع�ي�شا  ندفع  اخلطرية  اأو  املت��شطة  الإ�شابة  حالة  يف 
حدث  اإذا  احل���ايل(.  ال�شرف  ب�شعر  دولر  روب���ل)7200  ال��ف 
روبل  مايني  ثاثة  ندفع  فاإننا  وف��اة،  حالة  وح�شلت  الأ���ش���اأ 

)43200 دولر(«.
“العمل  على  غ��ادك���ف  ب�تني  فادميري  �شكر  جانبه  من   
ال��شع” يف  “ل�شتقرار  املتخذة   الفعال” لإدارته والإجراءات 

املنطقة.
اأن  املنطقة  حاكم  اأعلن  الثاين/ن�فمرب  ت�شرين  نهاية  يف   
الط�ل  الإن�شاء على احلدود، دون حتديد  خط حت�شينات قيد 

اأو امل�قع بدقة.
 واأ�شاد الرئي�ص الرو�شي بن�عية ال�ش�اريخ الرو�شية امل�شادة 
يعمل  النظام  “عم�ما  وقال  والدقيقة”.  “احلديثة  للطائرات 

ب�شكل جيد«.
م��راًرا  بيلغ�رود  منطقة  يف  حتتية  وبنى  بلدات  تعر�شت   
الأوك��راين،  اجلي�ص  اإىل  م��شك�  ن�شبتها  قتلى،  اأوقعت  ل�شربات 
العا�شمة  تعر�شت  كما  عنها.  م�ش�ؤوليتها  كييف  تعلن  اأن  دون 
عدة  مبا�شرة  ل�شربات  نف�شه،  ال�شم  حتمل  التي  الإقليمية  

مرات.

*وكاالت 
فر�شت ال�ليات املتحدة عق�بات على اقت�شادي لبناين بارز 

ب�شبب تقدميه الدعم جلماعة حزب اهلل يف عملياتها املالية.
واأعلنت وزارة اخلزانة الأمريكية فر�ص عق�بات على خبري 
مقلد،  ح�شن  )�شي.تي.اإي.اإك�ص(،  �شرافة  و�شاحب  القت�شاد 
وعلى ابنيه، ريان مقلد وراين مقلد، لأنهما”ي�شهان حل�شن مقلد 

والأن�شطة املالية ل�شركته دعما حلزب اهلل”.
كمحلل  متكرر  ب�شكل  يظهر  الذي  مقلد،  اإن  ال���زارة  وقالت 
مع  وثيق  بتن�شيق  ”عمل  املحلية  الإع��ام  و�شائل  يف  اقت�شادي 
كبار امل�ش�ؤولني املاليني يف حزب اهلل مل�شاعدة احلزب يف تاأ�شي�ص 

وج�د داخل النظام املايل اللبناين”.
واأ�شافت اأنه يعمل م�شت�شارا ماليا للجماعة امل�شلحة، م�شرية 
جميع  يف  اجلماعة  عن  نيابة  جتارية  �شفقات  ”ينفذ  اأنه  اإىل 

اأنحاء املنطقة”.
لل�شرافة  مقلد  م�ؤ�ش�شة  اأن  الأمريكية  اخلزانة  اأ�شارت  كما 

تعمل مبثابة ”واجهة مالية” حلزب اهلل.
ا�شتهدفت العق�بات اأي�شا �شركتني اأخريني ميلكهما اأو يتحكم 
وال�شركة  للمعل�مات والدرا�شات  اللبنانية  ال�شركة  فيهما مقلد، 

اللبنانية للن�شر والإعام والبح�ث والدرا�شات.
اإن  وقال  املزاعم  مقلد  نفى  روي��رتز،  مع  هاتفي  ات�شال  ويف 

اأعماله ”اأمينة ووا�شحة بن�شبة 100 باملائة”.
يف  املتحدة  ال���لي��ات  فر�شت  اأن  بعد  اخلط�ة  ه��ذه  تاأتي 
اثنني  حما�شبني  على  �شد  ب��الإره��اب  تتعلق  عق�بات  دي�شمرب 

و�شركتني يف لبنان لتزويدهما حزب اهلل بخدمات مالية.
التنفيذي  املدير  من�ش�ر،  حممد  عادل  العق�بات  ا�شتهدفت 
�شبق  والتي  اهلل،  حل��زب  التابعة  احل�شن(  )القر�ص  مل�ؤ�ش�شة 
اإىل  بالإ�شافة  عليها،  عق�بات  فر�شت  اأن  املتحدة  لل�ليات 
للمحا�شبة  اخلرباء  )جمم�عة  وهي  معها،  يعمل  اأخرى  �شركة 

واملراجعة وال�شت�شارات املالية(.
احل�شابات  مدققي  )�شركة  على  اأي�شا  العق�بات  تنطبق 
ح�شن  وكذلك  ن�شر،  ح�شن  نا�شر  ممثليها،  واأح��د  واملحا�شبة( 
حزب  م�شاعدة  يف  ن�شط  اإنه  اخلزانة  وزارة  قالت  الذي  خليل، 

اهلل يف احل�ش�ل على الأ�شلحة.

*لندن
الثاثاء  جيرنيك  روب��رت  الربيطاين  الهجرة  وزي��ر  اأعلن 
اإىل  و�شل�ا  الذين  اللج�ء  طالبي  من  قا�شر  مئتي  اأث��ر  فقدان 
ع�شر  الثمانية  الأ�شهر  يف  اأمر  اأولياء  دون  من  املتحدة  اململكة 

املا�شية.
 وقال اأمام الربملان اإن 13 منهم دون �شن 16 عاًما واإحداهم 

فتاة، م�شيفا اأن معظمهم من الألبان. 
ال�شغار  ال��ل��ج���ء  طالبي  اإن  الأوب���زرف���ر  �شحيفة  كتبت   
يف  فيها  يقيم�ن  فنادق  خارج  اإجرامية  ع�شابات  “خطفتهم” 
ميتي  �شركة  لدى  يعمل  م�شدر  وقال  اإنكلرتا.  بجن�ب  برايت�ن 
املتعاقدة مع احلك�مة لل�شحيفة “ُيخطف الأطفال حرفيا خارج 
املبنى ويختف�ن ول يتم العث�ر عليهم. املهرب�ن يخطف�نهم من 

ال�شارع«.
خطف  عن  تقارير  اأي  تتلق  مل  اإنها  �شا�شك�ص  �شرطة  قالت   
�شع�د  عن  باًغا  تلقت  لكنها  برايت�ن،  يف  فنادق  من  اأ�شخا�ص 
طفلني يقيمان يف اأحد الفنادق اإىل �شيارة قريبة يف اأيار/ماي� 

.2022
ال�شريع  الطريق  على  ال�شيارة  ايقاف  “مت  ال�شرطة  وقالت   
واعتقل رجان ب�شبهة الجتار بالب�شر. ُنقل ثاثة ركاب �شغار 

وو�شع�ا حتت رعاية وزارة الداخلية«. 
 440“ �ُشجل   2021 مت�ز/ي�لي�  منذ  اإن��ه  جيرنيك  وق��ال   
فنادقهم  اإىل  يع�دوا  مل  جل�ء  طالب�  وهم  مفق�دين”  ا  �شخ�شً

حيث يقيم�ن ط�اعية. 
يف  يت�اجدون  الأم��ن  عنا�شر  من  كبرًيا  ع��دًدا  اأن  واأ�شاف   

الفندق اإىل جانب املمر�شني والأخ�شائيني الجتماعيني. 
 وثمانية وثمانني يف املئة من املفق�دين هم م�اطن�ن األبان. 
 وقال جيرنيك “عندما يفقد اأي طفل، تتحرك عدة جهات 
اإىل جانب ال�شرطة وال�شلطات املحلية ذات ال�شلة. ... العديد 

ممن فقدوا يتم تعقبهم«.
 �شجل اأكر من 200 األف حادثة فقدان اأثر يف مرافق رعاية 
لاأرقام  وفًقا  عام،  كل  وويلز  اإنكلرتا  اأنحاء  جميع  يف  الأطفال 

احلك�مية.

*اسطنبول
اأرجاأت تركيا لأجل غري م�شّمى اجتماًعا مع ال�ش�يد وفنلندا 
ما  وفق  )نات�(،  الأطل�شي  �شمال  حلف  اإىل  ان�شمامهما  ب�شاأن 

اأفادت و�شائل اإعام تركية ر�شمية.
اأن  دبل�ما�شية  م�شادر  عن  نقًا  �شحافية  تقارير  وذك��رت   

املحادثات كان من املقرر اإجراوؤها مطلع �شباط/فرباير.
الأتراك  الدائمة” للممثلني  “للجنة  املقرر  الجتماع  كان   
وال�ش�يديني والفنلنديني التي تقيم بانتظام منذ ال�شيف تنفيذ 
- اأو عدم تنفيذ - ال�ع�د التي ُقطعت يف مذكرة وقعتها الدول 

الثاث نهاية حزيران/ي�ني�، خال قمة النات� يف مدريد.
البلدين  اأنقرة لن�شمام  اأتاح ت�قيع هذه املذكرة رفع فيت�   

ال�شماليني اىل احللف الطل�شي.
ال�ش�يدي،  الدفاع  ل�زير  معلنة  زي��ارة  األغت  تركيا  وكانت   

كانت تهدف لتجاوز اعرتا�شات اأنقرة على تر�شح �شت�كه�مل.
 لكن الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان قال الثنني اإنه مل 
يعد يف امكان ال�ش�يد العتماد على “دعم” اأنقرة بعد اأن اأحرق 
ال�شفارة  خارج  امل�شحف  من  ن�شخة  املتطرف  اليمني  من  نا�شط 

الرتكية يف �شت�كه�مل ال�شبت.
 اأملحت فنلندا للمرة الأوىل الثاثاء اإىل احتمال ان�شمامها 
للحلف بدون ال�ش�يد، بعد ان اكدت تركيا يف عدة منا�شبات عدم 

اعرتا�شها على هذه اخلط�ة.
باأنهم  ت�شفهم  اأكراد  نا�شطني  باإي�اء  ال�ش�يد  تركيا  وتتهم   

من حزب العمال الكرد�شتاين. �شيما  “اإرهابي�ن” ل 
 حتى الآن، �شادقت 28 دولة من اأ�شل 30 ع�ش�ا يف احللف 
الأطل�شي على ان�شمام البلدين ال�شماليني، وهي خط�ة يجب اأن 

تتم بالإجماع.

*نيويورك 
الليلة  احلك�مية  غري  باملنظمات  املعنية  اللجنة  اأو���ش��ت 
ا�شت�شاريا  مركزا  منظمة   69 مبنح  املتحدة  ب��الأمم  املا�شية 
خا�شا لدى املجل�ص القت�شادي والجتماعي فيما اأرجاأت اتخاذ 

اإجراءات ب�شاأن 87 منظمة اأخرى.
املركز  اأخ��رى  منظمات   110 مبنح  اأو���ش��ت  اللجنة  وكانت 

ال�شت�شاري.
وتنظر اللجنة املك�نة من 19 ع�ش�ا بطلبات احل�ش�ل على 
املركز ال�شت�شاري وطلبات اإعادة الت�شنيف املقدمة من املنظمات 
قبل  من  عليه  وامل�افقة  الطلب  مراجعة  وبعد  احلك�مية،  غري 

اللجنة ي��شى له باحل�ش�ل على املركز ال�شت�شاري.
ومن بني املنظمات التي متت الت��شية بقب�لها الليلة املا�شية 

6 منظمات عربية 3 من اليمن و 3 من م�شر.
الأمم  اأجهزة  اأحد  ه�  والجتماعي،  القت�شادي  واملجل�ص 
املتحدة الرئي�شية ال�شتة التي ت�شمل الأمانة العامة واجلمعية 
اإىل  اإ�شافة  العامة وجمل�ص ال��شاية وحمكمة العدل الدولية، 

جمل�ص الأمن الدويل.

*باريس
يف  ق�شائية  هيئة  اأعلى  باري�ص،  يف  النق�ص  حمكمة  اأعلنت 
فرن�شا، اأّنها �شُت�شدر يف 14 اآذار/مار�ص قرارها ب�شاأن طعن قّدمته 
�شركة لفارج الفرن�شية لإبطال قرار اّتهامي �شادر بحّقها يطلب 
حماكمتها بتهمة “تعري�ص حياة الغري للخطر” ب�شبب اأن�شطتها 

يف �ش�ريا حتى العام 2014.
بتهمة  حماكمتها  خطر  اأي�شًا  الإ�شمنت  جمم�عة  وت�اجه   

الت�اط�ؤ يف ارتكاب جرائم �شّد الإن�شانية. 
حمكمة  يف  اجلنائية  الغرفة  اأم��ام  ا�شتماع  جل�شة  وخ��ال   
املحاكم  باخت�شا�ص  خ��ا���ص  ب�شكل  لف���ارج  طعنت  النق�ص، 
الفرن�شية يف حماكمتها بتهمة تعري�ص حياة الغري للخطر، وهي 
الغرفة التهامية يف حمكمة  اأيار/ماي�  تهمة �شّدقت عليها يف 

ال�شتئناف يف باري�ص. 
الت�اط�ؤ  تهمة  ت�جيه  على  كذلك  الغرفة  �شادقت  وي�مها   

بارتكاب جرائم �شّد الإن�شانية اإىل لفارج.
ملجم�عة  تابعة  الآن  اأ�شبحت  التي  ال�شركة  باأّن  وُي�شتبه   
ه�ل�شيم دفعت خال عامي 2013 و2014، عرب فرعها ال�ش�ري 
“لفارج �شيمنت �شرييا”، مايني الي�روهات جلماعات جهادية، 
من بينها خ�ش��شًا تنظيم الدولة الإ�شامية، ول��شطاء، من اأجل 
ا�شتمرار عمل م�شنعها لاإ�شمنت يف �ش�ريا مبنطقة اجلابية، يف 

وقت كانت فيه الباد غارقة يف اأت�ن احلرب.
حتى  امل�شنع  يف  يعمل�ن  ال�ش�ريني  م�ظفيها  لفارج  واأبقت   
اأيل�ل/�شبتمرب 2014، بينما كانت قد اأجلت م�ظفيها الأجانب 

يف 2012.
امل�شنع  يف  ال�ش�ري�ن  امل�ظف�ن  تعّر�ص  ل��ذل��ك،  ونتيجة   
البتزاز” و”الختطاف”،  خ�ش��شًا  بينها  من  �شّتى”،  “ملخاطر 
اأم��ام  ال�شتماع  جل�شة  خ��ال  امل��ق��ّرر  امل�شت�شار  اأّك��د  ما  بح�شب 

حمكمة النق�ص. 
خا�ص  ب�شكل  الّتهامية  الغرفة  ا�شتندت  اأيار/ماي�،  ويف   
على “التدّخل الدائم لل�شركة الأم يف ن�شاط ال�شركات التابعة 
املجم�عة  بحّق  ال�شادر  التهامي  القرار  على  للم�شادقة  لها”، 

واملت�شّمن تهمة تعري�ص حياة الغري للخطر. 
 لكّن وكيل الدفاع عن لفارج املحامي باتري�ص �شبين��شي اأّكد 
الغرفة  مطالبًا  امل�شاألة،  هذه  ب�شاأن  ق�شائي  اجتهاد  وج�د  عدم 
يف  راأيها  اإب��داء  الجتماعية  الغرفة  من  تطلب  ب��اأن  اجلنائية 
اأن حتيل النزاع اإىل غرفة خمتلطة ملناق�شته  اأو  هذه  الق�شية 
مع اخل�ش�م ح�ل مدى انطباق القان�ن الفرن�شي يف هذه احلالة.

الأط��راف  وكيلة  ب�ير-في�ل�ص،  كاثرين  املحامية  لكّن   
وحق�ق  للد�شت�ر  الأوروبي  املركز  وهم  الق�شية  هذه  يف  املدنية 
عن  الدفاع  وكيل  دف���ع  دح�شت  طبيعيني،  و�شخ�شني  الإن�شان 

لفارج.
 وقالت املحامية اإّن “عاقة العمل اأتت مبا�شرة من الهيكلية 
التي و�شعتها لفارج”، م�شّددة على اأّن ال�شركة “حّددت بنف�شها 

�شروط الت�ظيف والعمل واأطر ق�اعد ال�شامة«.

�سقوط 25 قتياًل يف منطقة رو�سية
 حدودية مع اأوكرانيا منذ بدء الغزو

عقوبات اأمريكية ت�ستهدف اأفرادا
 وكيانات لبنانية تدعم حزب اهلل

فقدان اأثر 200 قا�سر من دون 
اأولياء اأمر من طالبي اللجوء يف بريطانيا

تركيا ترجئ لأجل غري م�سّمى اجتماًعا مع 
ال�سويد وفنلندا ب�ساأن ان�سمامهما اإىل الناتو 

الأمم املتحدة: تو�سية مبنح منظمات 
مركزا ا�ست�ساريا بالقت�سادي والجتماعي

لفارج الفرن�سية تطعن بقرار اتهامي 
�سدر بحقها ب�سبب اأن�سطتها يف �سوريا

*غزة 
اأن  فل�شطينية  حق�قية  منظمة  اأكدت   
الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  التعليم  يف  احلق 

يتعر�ص لنتهاكات من �شلطات الحتال.
واأ�شار مركز امليزان حلق�ق الإن�شان، يف 
بيان �شحفي مبنا�شبة الي�م الدويل للتعليم 
الذي ي�شادف 24 كان�ن الثاين من كل عام، 
اإىل تق�شيم �شلطات الحتال للفل�شطينيني 
معهم  املختلف  القان�ين  وتعاملها  جغرافيًا 
التحديات  واأن  ال�شكن،  منطقة  ح�شب 
بالتعليم  احل���ق  مت�����ص  ال��ت��ي  وامل��ع���ق��ات 
تختلف ح�شب منطقة �شكنهم، ففي مدينة 
عقابية  اإج��راءات  املدار�ص  ت�شهد  القد�ص 
الح��ت��ال  منهاج  ت��دري�����ص  رف�����ص  ب�شبب 
مدن  بقية  يف  الطلبة  ويعاين  الإ�شرائيلي. 
التي  الإ�شرائيلية  احل���اج��ز  من  ال�شفة 
الدرا�شة،  مقاعد  اإىل  و�ش�لهم  دون  حت�ل 
واجلامعات  والكليات  امل��دار���ص  وتتعر�ص 
�شبه  ب�شكل  والتخريب  املداهمة  لعمليات 
لاعتقال  الطلبة  يتعر�ص  كما  ي���م��ي، 
امل�ؤ�ش�شات  والقتل والعتداء داخل وخارج 
الحتال  ق�ات  اأن  اإىل  واأ�شار  التعليمية. 
 1383 الي�م  حتى   2008 ع��ام  منذ  قتلت 
امل�ؤ�ش�شات  يف  امللتحقني  الفل�شطينيني  من 
اأحلقت  فيما  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  التعليمية 
مرفقا   571 يف  وج��زئ��ي��ة  كلية  اأ����ش���رارًا 
واعتقلت  مدر�شة،   538 بينها  من  تعليميا، 
الطلبة  م��ن   143 نف�شها  ال��ف��رتة  خ���ال 

امللتحقني بالتعليم.
قطاع  يف  التعليم  خ��دم��ات  اأن  واأك����د 
نتيجة  ومع�قات،  �شع�بات  ت�اجه  غ��زة 
ال�شتعماري  الإ�شرائيلي  احل�شار  ا�شتمرار 
واأثرت  الت�ايل،  على  ال���16  للعام  امل�شتمر 
التعليمية،  العملية  �شري  على  مبا�شر  ب�شكل 
ل�شيما حرمان الطلبة الراغبني با�شتكمال 
خارج  وجامعات  معاهد  يف  العليا  درا�شاتهم 
الباحثني  احل�شار  حرم  حيث  غزة،  قطاع 
امل���ؤمت��رات  يف  امل�شاركة  م��ن  الأك��ادمي��ي��ني 
العلمية، كما يتم اإخ�شاع الطلبة لاحتجاز 
اجتيازهم  اأث��ن��اء  والإه��ان��ة  والع��ت��ق��ال 
حني  يف  الإ�شرائيلية،  واحل���اج��ز  املعابر 
خلقت القي�د املفرو�شة على تط�ير قطاع 
الطاقة اأزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي 
�شكلت حتديًا اأمام �شري اخلدمات التعليمية 
�شع�بة  م��ن  وف��اق��م��ت  املنا�شب؛  بال�شكل 
ت�شغيل  وع��رق��ل��ة  وامل���ذاك���رة،  ال��درا���ش��ة 
الازمة  العلمية  املختربات  يف  الأج��ه��زة 

للتدريب والتعليم.
واأو�شح اأن اأزمة التعليم ت�شاعفت اأي�شا 
دفع  ما  املدار�ص؛  اأع��داد  يف  النق�ص  نتيجة 
لعتماد  التعليم  على  امل�شرفة  باجلهات 
ال�شفية،  الكثافة  وزي��ادة  الفرتتني،  نظام 

وا�شتغال اأفنية املدار�ص ال�ا�شعة.
القطاعات  ا�شتهداف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الأو���ش��اع  ت��ده���ر  يف  ت�شبب  القت�شادية 
البطالة  م��ع��دلت  يف  وارت��ف��اع  املعي�شية، 

خ��ا���ش��ة يف ���ش��ف���ف اخل��ري��ج��ني، وزي���ادة 
بتاأثرياتها  طالت  وال��ت��ي  الفقر  م��ع��دلت 
العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  الطلبة  قدرة 
للف�ش�ل  املالية  الأق�����ش��اط  ت�شديد  على 
ال��درا���ش��ة  تكاليف  وحت��م��ل  ال��درا���ش��ي��ة، 
اجلامعية  الكتب  �شراء  كتكلفة  الأخ��رى، 
تاأجيل  اإىل  الأ�شر  ببع�ص  ودفعت  وغريها، 
الأول�ية  الأ�شر  اإعطاء  اإىل  اأو  الدرا�شة 
اجلامعية،  درا�شتهم  ا�شتكمال  يف  للذك�ر 
على ح�شاب الإناث يف ظل عدم قدرة الأ�شر 

على حتمل كلفة تعليم الإناث والذك�ر.
الدويل  املجتمع  امليزان  مركز  وطالب 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  ع��ل��ى  بال�شغط 
املتكررة  واع��ت��داءات��ه  ممار�شاته  ل�قف 
على املرافق التعليمية، وال�فاء بالتزاماته 
احل�شار  واإن��ه��اء  والأخ��اق��ي��ة،  القان�نية 
املفرو�ص ك�نه يعرقل اجله�د املبذولة نح� 
حتقيق التنمية، وخا�شة الهدف الرابع من 
ي�ؤكد  وال��ذي  امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف 
وال�شامل  واملن�شف  اجليد  التعليم  �شمان 

للجميع وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة.
امل��ت��ح��دة  الأمم  ه��ي��ئ��ات  ط��ال��ب  ك��م��ا 
وامل�ؤ�ش�شات املانحة الدولية بتعزيز التعاون 
ودع��م  التعليمية  اخل��دم��ات  مقدمي  م��ع 
وتنمية  لتط�ير  حمليًا  املبذولة  اجله�د 
اإزالة  اإىل  كافة  الأط��راف  داعيا  التعليم، 
اإع��م��ال احل��ق يف  ال��ت��ي تعرقل  امل��ع���ق��ات 
التعليم املنا�شب.            )برتا- اأجمد ال�ش�ا(

*وكاالت 
ق���ال غ��ري��غ ج��اك���ب حم��ام��ي مايك 
ال�شابق  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  نائب  بن�ص 
منزل  يف  �شرية  وث��ائ��ق  اكت�شاف  مت  اإن��ه 
اإنديانا الأ�شب�ع املا�شي واإنه  بن�ص ب�لية 
الحت��ادي  التحقيقات  مكتب  اإىل  اأحالها 

الأمريكي )اإف.بي.اآي(.
الأر�شيف  اإىل  خطابا  جاك�ب  واأر�شل 
ب���ج���د  ي��خ��ط��ر  ي��ن��اي��ر  ال���ط��ن��ي يف 18 
 22 يف  منف�شلة  ر�شالة  يف  ث��م  ال���ث��ائ��ق، 
)اإف. �شباط  باأن  الأر�شيف  اأخطر  يناير 
بي.اآي( ح�شروا اإىل منزل بن�ص لأخذها.

برفقة  ب��ن�����ص  ال��ك�����ش��ف  ه���ذا  وي�����ش��ع 
واحلايل  ترامب  دونالد  ال�شابق  الرئي�شني 
�شرية  وثائق  على  ُعر  اللذين  بايدن  ج� 

يف منزليهما.
 18 بتاريخ  الر�شالة  يف  جاك�ب  وق��ال 
بن�ص  اإن  ال���ط��ن��ي  الأر���ش��ي��ف  اإىل  يناير 
مب�شت�شار  ال�شديد” ا�شتعان  احلذر  “بدافع 

يف  املخزنة  ال�شجات  ملراجعة  خ��ارج��ي 
منزله بعد تقارير عن امل�اد التي ُعر عليها 

يف منزل بايدن.
“حدد  ال��ر���ش��ال��ة  يف  ج��اك���ب  وك��ت��ب 
املحامي عددا قليا من امل�شتندات التي من 
ح�شا�شة  معل�مات  على  حتت�ي  اأن  املحتمل 

اأو �شرية متناثرة يف جميع ال�شجات«.

على  ق��ام  بن�ص  الرئي�ص  “نائب  وق��ال 
الف�ر بتاأمني هذه ال�ثائق يف خزانة مغلقة 
التعامل  ب�شاأن  الت�جيه  من  مزيد  بانتظار 
واأ�شافت  ال�طني”.  الأر�شيف  من  ال�شليم 
يراجع  مل  بن�ص  م�شت�شار  اأن  ال��ر���ش��ال��ة 
اأنها  ثبت  اأن  مبجرد  ال�ثائق  حمت�يات 

م�شنفة على اأنها �شرية.

منظمة حقوقية: التعليم يف الأرا�سي 
الفل�سطينية يتعر�ص لنتهاكات اإ�سرائيلية

العثور على وثائق �سرية مبنزل
 نائب الرئي�ص الأمريكي ال�سابق بن�ص
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مي�سي يرف�ص عر�ص التمديد مع 
�سان جرمان.. هل يعود لرب�سلونة؟

*وكاالت
يف نادي املاكمة ال�حيد للفتيات يف غزة، تتمرن فرح اأب� القم�شان 
البالغة من العمر 15 عاما على حركاتها وتتبادل ت�شديد ال�شربات مع 

فتيات اأخريات ومعهن املدرب اأ�شامة اأي�ب.
اللعبة  التا�شعة، جتد فرح يف  �شن  املاكمة يف  ومنذ دخ�لها عامل 
الريا�شة  هذه  ترتبط  حني  يف  الي�مية،  احلياة  �شغ�ط  من  متنف�شا 
فل�شطيني  مركز  اأول  يف  ف��رح  وت��روي  النا�ص.  اأذه���ان  يف  بالرجال 
للماكمة الن�شائية بغزة “كنا نلعب يف مكان �شغري و�شيق جدا، حتى 
“تط�رنا،  واأ�شافت  حلبة«.  لدينا  تكن  مل  اإذ  الأ�شا�شيات،  فيه  نتعلم 
وفتحنا لأول مرة ناديا فيه اأول حلبة يف غزة، ف�شرنا ح�شب الق�انني 
الأ�شا�شية ونلعب بتقنية اأح�شن ونفرغ طاقة �شلبية اأكر وناأخد ه�اء 
اأكر«. ومع ان�شمام املزيد، انتقل اجلميع من املراأب وبداأ التدريب على 
ال�شاطئ اأو يف اأماكن م�شتاأجرة قبل النتقال اإىل مبنى النادي اجلديد.
يق�ل اأي�ب “كنت م�شمما ب�شجاعة على اأن اأ�شتمر، فاأخذت البنات 
اإىل اأكر من ناد، فح�شل اقتناع بالأمر مع مرور ال�قت، اأي اأن البنات 

يلعنب املاكمة بدورهن«.
املركز  يف  يتدربن  فتاة   40 نح�  اإىل  حاليا  املتدربات  عدد  وو�شل 
اجلدران  على  ومل�شقات  تدريب  ومعدات  ماكمة  حلقة  ي�شم  الذي 
لأبطال ملاكمة مثل مايك تاي�ش�ن ويتحدين الت�قعات. واأردف اأي�ب 
ال�شرب  كيفية  اأي  اللعبة،  ق�انني  البنات  علمنا  احللبة،  هذه  “على 

وخمتلف الق�انني، واحللبة حاليا خم�شة اأمتار ون�شف املرت«.

تدرب الرجال يف صعيد مصر
تق�ل فرح “كان النا�ص يق�ل�ن يل: ما دخلك اأنت باملاكمة، وماذا 
�شت�شتفيدين منها؟ فمن الأحرى بك اأن تتعلمي �شيئا ينفعك، لكن ذلك 
اأمثل  اأن  ه�  وطم�حي  الريا�شة،  من  الي�م  اأ�شتفيد  فاأنا  �شحيح،  غري 

ال�شعب الفل�شطيني واأ�شارك يف بط�لة عاملية«.
وقالت نهال اأب� القم�شان )39 عاما( والدة فرح اإنها حر�شت على 
�شارت  اأنها  اأرادت��ه، وعندئذ لحظت،  ما  فقبلت  ابنتها  احرتام رغبة 

اأف�شل من الناحية النف�شية، لأنها تع�د اإىل البيت وهي �شعيدة.

*وكاالت
اإدارة نادي الن�شر،  ذكرت �شحيفة »الي�م« ال�شع�دية باأن جمل�ص 

قد ح�شل على ت�قيع النجم الكرواتي ل�كا م�دريت�ص.
ت�قيع  على  ح�شل  قد  الن�شر  ن��ادي  اأن  اإىل  ال�شحيفة،  واأ�شارت 
يف  عنها  الإعان  �شيتم  ال�شفقة  اأن  م�شيفة  بالفعل،  لتمثيله  الاعب 

القريب العاجل.
و�شارك الاعب الكرواتي الدويل مع ريال مدريد الإ�شباين خال 
هدفني  و�شنع  اأه��داف   5 �شجل  حيث  مباراة؛   23 يف  اجل��اري  امل��شم 

لزمائه خال 1487 دقيقة لعب.
واأعلن النادي امللقب يف ال�شع�دية ب�”العاملي”، تعاقده مع رونالدو 
الاعب احلائز على الكرة الذهبية 5 مرات يف �شفقة تاريخية مقّدرة 

باأكر من 200 ملي�ن ي�رو.

*وكاالت
اأ�شبح هاري كني الهداف التاريخي لت�تنهام ه�ت�شبري بالت�شاوي مع 
الراحل جيمي غريفز، بعدما هز ال�شباك ليمنح فريقه الف�ز 1-�شفر 

على م�شيفه ف�لهام يف الدوري الإجنليزي املمتاز، الإثنني.
وكان ف�لهام الطرف الأف�شل يف ال�ش�ط الأول، لكن كني )29 عاما( 
و�شع الكرة يف املرمى حمرزا هدفه 266 مع الفريق اللندين ليت�شاوى 

مع غريفز.
وو�شل غريفز اإىل هذا العدد يف 379 مباراة بينما احتاج كني اإىل 
415 مباراة. واأهدر هاري�ش�ن ريد واألك�شندر ميرتوفيت�ص وويليان عدة 
فر�ص لف�لهام، قبل اأن ي�شدد كني كرة بقدمه اليمنى يف املرمى. واأ�شاع 
كني فر�شة النفراد بالرقم القيا�شي يف �شدارة هدايف ت�تنهام، عندما 
واأحيا  لين�.  بريند  احلار�ص  يد  يف  راأ���ص  ب�شربة  كرة  ب��شع  اكتفى 
الف�ز اآمال ت�تنهام يف املربع الذهبي، اإذ يحتل املركز اخلام�ص بر�شيد 
ي�نايتد  ني�كا�شل  عن  نقاط  بثاث  متاأخرا  مباراة،   21 من  نقطة   36

ومان�ش�شرت ي�نايتد اللذين خا�ص كل منهما 20 مباراة.

رابطة الليغا ت�سدم بر�سلونة 
يف املريكاتو ال�ستوي

*وكاالت
تلق�ا  بعدما  كبرية«،  »�شدمة  الإ�شباين  بر�شل�نة  م�ش�ؤول�  ي�اجه 
اأنباء من رابطة الدوري، تفيد باأن النادي لي�ص لديه اأي هام�ص لإبرام 

�شفقات جديدة خال املريكات� ال�شت�ي اجلاري.
م�ش�ؤويل  اإن  الإ�شبانية  ديب�رتيف�”  “م�ندو  �شحيفة  وقالت 
بر�شل�نة كان�ا يعتقدون اأن النادي قادر على اإبرام �شفقات جديدة يف 
فرتة النتقالت ال�شت�ية احلالية، وذلك عقب اعتزال جريارد بيكيه، 

وانتقال ممفي�ص ديباي اإىل اأتلتيك� مدريد.
الليغا عن  امل�ش�ؤولني يف رابطة  اأحد  ا�شتف�شر بر�شل�نة  لكن بعدما 
 3.5 باأنه  الرد  جاء  اجلديدة،  لل�شفقات  بها  امل�شم�ح  الأم�ال  هام�ص 

ملي�ن ي�رو فقط.
الأ�شب�ع  نهاية  يف  تلقى،  الكتال�ين  الفريق  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 
املن�شرم، خربا ر�شميا اآخر مفاده اأن النادي لي�ص لدي اأي هام�ص لإبرام 

�شفقات جديدة.
اإب��رام  امل�شتحيل  من  عمليا  اأن��ه  ترى  بر�شل�نة  “اإدارة  وتابعت: 
ال�شت�ي، حيث يجب  املريكات�  الأيام الأخرية من  �شفقات جديدة يف 

اأول بيع بع�ص الاعبني خللق الت�ازن املطل�ب«.
ورابطة  بر�شل�نة  بني  املت�ترة  العاقة  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
الليغا ل ت�شاعد على حل الأزمة، خا�شة واأن الرابطة عنيدة يف منح 

تف�شريات ح�ل الهام�ص امل�شم�ح به لرب�شل�نة.

*وكاالت
لي�نيل  الأرجنتيني  النجم  اأن  يبدو 
الدوري  يف  البقاء  ب�شاأن  راأيه  غرّي  مي�شي 
باري�ص  فريقه  مع  وال�شتمرار  الفرن�شي 
عن  احل��دي��ث  ب���داأ  فيما  ج��رم��ان،  ���ش��ان 
الأم،  ف��ري��ق��ه  اإىل  ع����دت���ه  اح��ت��م��ال 

بر�شل�نة.
وي��ن��ت��ه��ي ع��ق��د م��ي�����ش��ي م���ع ال��ف��ري��ق 
ي�ني�(.   30(  2023 �شيف  يف  الباري�شي 
ويف دي�شمرب املن�شرم، اأفادت �شحيفة “ل� 
رومان�  فابريت�شي�  وال�شحفي  باريزيان” 
بت��شل  الن��ت��ق��الت،  ب��اأخ��ب��ار  املخت�ص 
جرمان،  �شان  مع  مبدئي  لتفاق  “لي�” 

لتمديد عقده لعام اإ�شايف.
ل��ك��ن ت��ق��اري��ر ح��دي��ث��ة ن��ف��ت ه��ذه 
الإ�شباين  ال�شحفي  قال  حيث  الأنباء، 
الأرجنتيني  املهاجم  اإن  رومريو  جريارد 
مع  ع���ق���ده  جت���دي���د  ب�����ش��اأن  “مرتدد 
يف  يفكر  يزال  وما  جرمان  �شان  باري�ص 

خياراته«.
وذكر رومريو: “اعتبارا من الي�م، لي� 
جرمان”،  �شان  مع  عقده  متديد  ين�ي  ل 
يف  العامل  بكاأ�ص  ف�زه  غرّي  “لقد  م�شيفا: 
اأهمية  ي�يل  لأن��ه  تفكريه،  طريقة  قطر 

لأ�شياء اأخرى يف امل�شتقبل القريب«.
وفق �شحيفة “ماركا” الإ�شبانية:

يعترب بر�شل�نة الآن من اأبرز املر�شحني 
للتعاقد مع مي�شي.

الع�دة  على  ي�افق  قد  مي�شي  لي�نيل 
اإىل ناديه ومنزله ال�شابقني.

اإذا كان يريد ذلك فعا، ف�شيك�ن “لي�” 
راتبه  من  كبري  جزء  عن  للتخلي  م�شطرا 

احلايل  املايل  ال��شع  مع  التكيف  اأجل  من 
للفريق الكتال�ين.

بخدمات  مهتمة  اأخ��رى  اأندية  هناك 

النجم البالغ من العمر 35 عاما، مثل اإنرت 
وني�لز  ال�شع�دي  والهال  الأمريكي  ميامي 

اأولد ب�يز الأرجنتيني.

اأول ناد مالكمة للفتيات 
يفتح اأبوابه يف غزة

ثنائية رونالدو ومودريت�ص..
 هل ت�سبح واقعا يف الريا�ص؟

هاري كني يعادل 
رقم الهداف التاريخي لتوتنهام

حتية مباركة وبعد
ي�سر رئي�ص هيئة املديرين دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 
والذي �سيعقد يف متام ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء يوم ال�سبت املوافق 2023/2/4 
ل�سركة الظالل لتجارة اللب�سة امل�سجلة حتت الرقم 30583 وذلك يف مقر ال�سركة 

الكائن يف الفحي�ص للنظر يف المور التالية واتخاذ القرارات: 
اول : جدول اعمال الهيئة العامة غري العادية املت�سمن :

- ا�سافات غايات لل�سركة
وتف�سلوا بقبول الحرتام 

رئي�ص هيئة املديرين 
ق�سي رفيق املجذوب 

دعوة اجتماع ل�سركة الظالل لتجارة اللب�سة  

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل ال�سماء التجارية

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  ال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�ستنادا 
ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )موؤ�س�سة انفا�سك دخون 
لتجارة م�ستح�سرات التجميل والعطور ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )258653( 
با�سم )حممد خالد �سوقان اخل�سري( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حمزه خالد �سوقان اخل�سري(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن.
م�سجل ال�سماء التجارية
اكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل ال�سماء التجارية

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  ال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�ستنادا 
ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم وملحمة جوهرة 
حممد  ن�سال  )حممد  با�سم   )261557( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  التا�سعة( 
عري�سه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )بالل �سعبان �سعد ابو ريا(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن.
م�سجل ال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر
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*كييف 
اأعلنت احلك�مة الأوكرانية اإقالة عدد 
من كبار امل�ش�ؤولني على خلفية ق�شية ف�شاد 
للجي�ص  اإم���دادات  �شراء  بعمليات  تتعلق 
بهذا  ف�شيحة  اأول  يف  بها،  مبالغ  باأ�شعار 

احلجم منذ بدء الغزو الرو�شي.
 ويف املجم�ع غادر خم�شة حكام مناطق، 
يف  وم�����ش���ؤولن  وزراء،  م�شاعدي  واأرب��ع��ة 
اإىل  بالإ�شافة  منا�شبهم،  حك�مية  وكالة 
ونائب  الرئا�شية،  الإدارة  مدير  م�شاعد 

املدعي العام.
 وحتدث الرئي�ص الأوكراين ف�ل�دميري 
زيلين�شكي م�شاء الثنني عن “قرارات ب�شاأن 
خمتلف  من  “مديرين  ب�  تتعلق  م�ظفني” 
احلك�مة  ومراكز  ال����زارات  يف  امل�شت�يات 
نظام  ويف  املناطق  يف  الأخ���رى،  املركزية 

اإنفاذ القان�ن«.
فيه  تطالب  وق��ت  يف  الق�شية  وت��اأت��ي   
الدبابات  مبئات  الغربيني  حلفاءها  كييف 
لهج�م  ا�شتعدادًا  اأخرى  واأ�شلحة  احلديثة 
دعمهم  ُيعترب  حني  يف  اجلبهة،  على  اآخ��ر 

الع�شكري واملايل ذات اأهمية حا�شمة.  
 ZN.UA »واأفاد م�قع “زد ان. ي� اي 
عقًدا  وقعت  الدفاع  وزارة  ب��اأن  الإخباري 
ب�شعر  للجي�ص،  غذائية  منتجات  ب�شاأن 

مبالغ فيه. 
هريفنيا  مليار   13 العقد  قيمة  وتبلغ 
حتديد  م��ع  ي����رو(،  ملي�ن   324 )ح����اىل 
من  ثاث”  اإىل  مب��رت��ني  “اأعلى  الأ���ش��ع��ار 
اأ�شعار املنتجات الغذائية الأ�شا�شية حاليًا. 
وعليه، اأقيل الثاثاء نائب وزير الدفاع 
فيات�شي�شاف �شاب�فال�ف الذي كان م�ش�ؤوًل 

عن الدعم الل�ج�شتي للق�ات امل�شلحة. 
 واع���ت���رب وزي�����ر ال���دف���اع اأول��ي��ك�����ش��ي 
“هج�م  الف�شيحة  اأن  الإثنني  ريزنيك�ف 
“حجج  اإىل  ي�شتند  م�شطنع”  اإع��ام��ي 

واهية«. 
بني  ���ش��ل��ة  اأي  ُت��ك�����ش��ف  مل  ح��ني  ويف   
امل�����ش���ؤول��ني امل��غ��ادري��ن الآخ���ري���ن وه��ذه 
بارتكاب  اُتهم  بع�شهم  اأن  اإل  الف�شيحة، 

انتهاكات اأو اأخطاء يف الأ�شهر الأخرية. 
الرئا�شية  الإدارة  مدير  م�شاعد  وبرز   
الف�شائح  من  عدد  يف  تيم��شينك�،  كرييل� 
ق��ب��ل غ���زو م������ش��ك��� وخ���ال���ه، وه���� اأح��د 
املتعاونني القائل مع الرئي�ص منذ انتخاب 
ف�ل�دميري زيلين�شكي يف عام 2019 واأ�شرف 
اإعمار  اإع���ادة  م�شاريع  على  خا�ص  ب�شكل 

املن�شاآت التي ت�شررت من الق�شف الرو�شي.
اُتهم  الأول/اأك���ت����ب���ر،  ت�شرين  ويف   
منحتها  رب��اع��ي  دف��ع  ���ش��ي��ارة  با�شتخدام 
جم��م���ع��ة ج����رنال م����ت����رز الأم��ريك��ي��ة 
لأوكرانيا لأغرا�ص اإن�شانية. وبعد الك�شف 
عن ذلك، اأعلن تيم��شينك� نقل ال�شيارة اإىل 

منطقة قريبة من خط امل�اجهة. 
اأوليك�شي  ال��ع��ام  امل��دع��ي  نائب  وات��ه��م   
اإ�شبانيا  اإىل  م�ؤخًرا  �شافر  باأنه  �شيم�نينك� 
ال��رج��ال  على  يحظر  ح��ني  يف  اإج����ازة،  يف 
اإىل  ال�شفر  القتال  �شن  يف  الأوك��ران��ي��ني 

اخلارج اإل لأغرا�ص مهنية.
 واأع��ل��ن مم��ث��ل احل��ك���م��ة يف ال��ربمل��ان 
مناطق  ح��ك��ام  اأّن  ميلنيت�ش�ك  ت��ارا���ص 
دن��ي��ربوب��رتوف�����ش��ك )و����ش���ط( ف��ال��ن��ت��ني 
)ج��ن���ب(  وزاب���ري��ج��ي��ا  ريزنيت�شينك�،  
اأول��ك�����ش��ن��در ���ش��ت��اروخ، و���ش���م��ي )���ش��م��ال( 
)جن�ب(  وخري�ش�ن  جيفيت�شكي،  دميرتو 
والعا�شمة  اإيان��شيفيت�ص،  اإي��ارو���ش��اف 

كييف اأولك�شي ك�ليبا، غادروا منا�شبهم.
وات���ه���م���ت و����ش���ائ���ل اإع������ام ع��دي��دة 
الثاين/ن�فمرب  ت�شرين  يف  ريزنيت�شينك� 
ع�شرات  بقيمة  ط��رق  اإ�شاح  عق�د  مبنح 
يف  �شاركت  ملجم�عة  ال��ي���رو  م��ن  امل��اي��ني 
يف  كمدربة  تعمل  التي  �شديقته  تاأ�شي�شها 

جمال اللياقة البدنية.
 واأفادت تقارير �شحافية اأن هذا الرجل 
وخري�ش�ن  �ش�مي  مناطق  م��ن  ون��ظ��راءه 
وزاب�ريجيا يخ�شع�ن لتحقيقات ق�شائية. 

قد  ك�ليبا  اأّن  اإىل  التقارير  واأ���ش��ارت 
ُيعنّي يف الإدارة الرئا�شية.

اإيفانكفيت�ص  اأن��ات���يل  اأُق��ي��ل  ك��ذل��ك 
وهما  من�شبيهما،  من  في�شني�ف  وفيكت�ر 
البحري  ال��ن��ق��ل  خ��دم��ة  لرئي�ص  ن��ائ��ب��ان 

والنهري الأوكرانية. 
يف  �شابقًا  اآخ���رون  م�ش�ؤول�ن  واأُق��ي��ل   
املرتبة 122 من بني  التي احتلت  اأوكرانيا 
لعام  الف�شاد  اإدراك  م�ؤ�شر  يف  دول��ة   180

2021 التابع ملنظمة ال�شفافية الدولية. 
وزير  نائب  الأح��د  احلك�مة  واأق��ال��ت   
ب�شبهة  ل�زين�شكي  فا�شيل  التحتية  البنية 
دولر  األ����ف   400 بقيمة  ر���ش���ة  تلقيه 
م��ع��دات  ���ش��راء  ع��ق���د  اإب����رام  “لت�شهيل 
ت�اجه  بينما  فيها،  مبالغ  باأ�شعار  وم�لدات 
ال�شربات  بعد  الكهرباء  يف  ا  نق�شً اأوكرانيا 

الرو�شية على من�شاآت الطاقة. 
الرئا�شي  احل��زب  رئي�ص  نائب  واأقيل   
الثنني،  غاليم�ن  بافل�  ال�شعب”  “خادم 
مرتبطة  بالف�شاد  اتهامات  خلفية  على 
ب�شراء عقار يف كييف مببلغ يتخّطى دخله 
املعلن.   جعل الحتاد الأوروبي من مكافحة 
التي  الرئي�شية  الإ�شاحات  اأحد  الف�شاد 
قبل  تنفيذها  اأوك��ران��ي��ا  على  ينبغي  ك��ان 
اإىل  لان�شمام  مر�شح  �شفة  على  احل�ش�ل 

التكتل الأوروبي.
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  “مركز  واأع����ل����ن   
القت�شادية” الأوكراين لاأبحاث اأّن املبلغ 
)املالية  الغربية  للم�شاعدات  الإج��م��ايل 
اأن  ميكن  لأوكرانيا  وغريها(  والع�شكرية 
يبلغ 100 مليار دولر يف 2023، بينها اأكر 

من 40 ملياًرا لق�اتها امل�شلحة.

*وكاالت 
الأمريكيني  احل���ادث  حمقق�  يتفق  مل 
ب�شبب  يتعلق  فيما  الإثي�بية  ال�شلطات  مع 
ال�شت�شعار  اأج��ه��زة  اأ���ش��اب  ال��ذي  العطل 
والذي �شبق حتطم طائرة من طراز ”ب�ينغ 
مار�ص من عام 2019 بعد  737 ماك�ص” يف 

وقت ق�شري من اإقاعها من اأدي�ص اأبابا.
ل�شامة  الأم��ريك��ي  ال���ط��ن��ي  املجل�ص 
ال��ق��راءة  اأن  اإىل  خل�ص  اإن���ه  ق��ال  النقل 
عن  نتجت  ال���ش��ت�����ش��ع��ار  جل��ه��از  ال�شيئة 

ال�شطدام بج�شم ما، على الأرجح طائر.
الإث��ي���ب��ي��ة قد  ال��ط��ريان  ك��ان��ت هيئة 
قدمها  التي  اخلاطئة  القراءات  اأن  اأعلنت 
جهاز ال�شت�شعار، الذي يقي�ص اجتاه مقدمة 
الطائرة، جنمت عن م�شكات كهربية كانت 

م�ج�دة منذ ت�شنيع الطائرة.
والإثي�بي،  الأمريكي  اجلانبان،  يتفق 
هي  ال�شت�شعار  اأج��ه��زة  ق���راءات  اأن  على 
الطريان،  يف  اآيل  حتكم  نظام  دفعت  التي 
جديد على طراز ”ماك�ص”، لت�جيه مقدمة 
الطائرة لاأ�شفل، ومل يتمكن الطيارون من 

ا�شتعادة ال�شيطرة عليها.
رك��اب  ك��ل  اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل  احل����ادث 
الطائرة البالغ عددهم 157 �شخ�شا، ووقع 
 189 مقتل  من  اأ�شهر  خم�شة  من  اأق��ل  بعد 
طراز  من  طائرة  حتطم  ح��ادث  يف  �شخ�شا 

ماك�ص اأي�شا، يف اإندوني�شيا.
النقل  ل�شامة  ال�طني  املجل�ص  ن�شر 
ثاثة  بعد  الثاثاء،  اجلديدة  تعليقاته 
التي  للنتائج  الأويل  انتقاده  من  اأ�شابيع 

اإثي�بيا ح�ل �شبب التحطم،  اإليها  خل�شت 
ماك�ص  طائرات  جميع  اإيقاف  اإىل  اأدى  ما 
ق��ارب��ت  ل��ف��رتة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 

العامني.
اأم��ام  اخلمي�ص  ب�ينغ  �شركة  و�شتمثل 
بتهمة  ت��ك�����ش��ا���ص  يف  احت���ادي���ة  حم��ك��م��ة 

الحتيال على ال�ليات املتحدة.
بع�ص  اأق��رب��اء  يتحدث  اأن  املت�قع  من 

�شحايا احلادث.
ت�شغط اأ�شر ال�شحايا على وزارة العدل 
لإعادة فتح ملف ت�ش�ية وافقت فيها ب�ينغ 
عدم  مقابل  دولر  مليار   2.5 دف��ع  على 
الطريقة  ب�شاأن  جنائية  حماكمة  م�اجهة 
التنظيمية  امل�افقة  على  بها  ح�شلت  التي 

للطائرة.

�سل�سلة ا�ستقالت واإقالت يف اأوكرانيا بعد 
اأول ف�سيحة ف�ساد منذ بدء الغزو الرو�سي

هيئة اأمريكية: الطيور �سبب حتطم 
اأبابا اأدي�ص  ماك�ص" يف   737 "بوينغ 

*باريس
يف ما يلي الت�شل�شل الزمني لأكر من 40 عاًما من العق�بات 
الدولية على اإيران منذ احتجاز الرهائن يف ال�شفارة الأمريكية 
وفاة  بعد  اندلعت  التي  الحتجاجات  بقمع  املرتبطة  تلك  اإىل 

مه�شا اأميني. 
 ُمني القت�شاد الإيراين باأ�شرار ج�شيمة مع ت�شخم مت�شارع 
ت�ريد  خا�ص  ب�شكل  بالعق�بات  ويتاأثر  للريال.  حاد  وهب�ط 

الأدوية واملعدات الطبية. 
بحظر  ق��راًرا  وا�شنطن  اأ�شدرت   ،1980 ني�شان/اأبريل  يف 
ال�شلع ال�شتهاكية وجمدت 12 مليار دولر من الأ�ش�ل  ت�ريد 
الأمريكية  ال�شفارة  يف  الرهائن  احتجاز  عملية  بعد  الإيرانية 
كان�ن  اإىل 20  الثاين/ن�فمرب 1979  ت�شرين  يف طهران )من 4 

الثاين/يناير 1981(. 
قائمتها  على  اإي��ران  وا�شنطن  و�شعت   ،1984 عام  اأوائ��ل  يف 
بالت�رط يف هجمات  امل�شدرة لاإرهاب لتهامها  للدول  ال�ش�داء 
بريوت يف 23 ت�شرين الأول/اأكت�بر 1983 التي قتل فيها 241 
جندًيا اأمريكًيا. يف ت�شرين الأول/اأكت�بر 1987، حظر الرئي�ص 
رونالد ريغان ا�شترياد املنتجات الإيرانية وبع�ص ال�شادرات اإىل 
يف  الأمريكية  الق�ات  على  الإيرانية  الهجمات  على  رًدا  اإيران، 

اخلليج. 

 - حظر شامل -
مر�ش�ما  كلينت�ن  بيل  اأ�شدر   ،1995 حزيران/ي�ني�  يف   

بفر�ص حظر �شامل على اإيران بتهمة دعم الإرهاب الدويل. 
 يف العام التايل ، اأ�شدر الك�نغر�ص “قان�ن اأمات�” الذي ن�ص 
ت�شتثمر  التي  الأجنبية  ال�شركات  انتقامية �شد  اإجراءات  على 

يف قطاع النفط الإيراين. 
حمم�د  املحافظ  الإي���راين  الرئي�ص  اأع��اد   ،2005 ع��ام  يف   
ال�شتباه  خلفية  على  الن�وي.  الربنامج  اإطاق  جناد  اأحمدي 
يف رغبة طهران يف امتاك اأ�شلحة ن�وية، اأعلنت الأمم املتحدة 

�شل�شلة من العق�بات. 
على  ق��رارات  اأربعة  ن�شت   ،2010 عام  اإىل   2006 عام  من   
املرتبطة  الكيانات  على  وجتارية  اقت�شادية  عق�بات  فر�ص 
اأ�ش�لها  وجتميد  الإي���راين  والبال�شتي  ال��ن���وي  بالربناجمني 
اإىل ذلك حظر  بها. ي�شاف  التي على �شلة  ال�شخ�شيات  واأ�ش�ل 

على الأ�شلحة الإيرانية وتقييد قدرة طهران على القرتا�ص.
على   2008 عام  يف  املتحدة  ال�ليات  حظرت  جانبها،  من 
البن�ك الأمريكية العمل ك��شطاء يف نقل الأم�ال مع اإيران. بني 
�شد  انتقامية  اإج��راءات  عن  الإعان  مت  و2012،   2010 عامي 
ال�شركات الأجنبية التي ت�شتثمر يف قطاع النفط الإيراين. كما 

ا�شُتهدف قطاع ال�شيارات. 
 يف عام 2010، حظر الحتاد الأوروبي امل�شاعدة التقنية اأو 
اأ�ش�ل 243 كياًنا  اإيران، وجمد  اإىل  النفطية  التكن�ل�جيا  نقل 
اأوائ��ل  يف  نفطًيا  حظًرا  وفر�ص   ،2011 عام  نهاية  يف  اإيرانية 
حظر  ثم  الإي��راين،  املركزي  البنك  اأ�ش�ل  وجمد   ،2012 عام 

املعامات بني البن�ك الأوروبية والإيرانية. 
 يف عام 2015، ن�ص التفاق الن�وي الإيراين الذي كان من 
املفرت�ص اأن ي�شمن عدم ح�ش�ل اإيران على ال�شاح الن�وي، على 
رفع العق�بات املفرو�شة منذ عام 2006 ب�شاأن الربنامج الن�وي 

على مراحل. 
من  املتحدة  ال�ليات  ترامب  دونالد  �شحب   ،2018 عام  يف   
اإيران  على  �شديدة  اقت�شادية  عق�بات  فر�ص  واأع��اد  التفاق 

التي ردت بالن�شحاب التدريجي من التفاق. 
 حاولت اأوروبا اللتفاف على العق�بات الأمريكية اجلديدة 
باآلية مقاي�شة ت�شمى اإن�شتك�ص Instex جرى تفعيلها يف اآذار/

لإي�شال  ك�فيد-19  من  الأوىل  امل�جة  خ�شم  يف   2020 مار�ص 
كانت   Instex اإن�شتك�ص  اآلية  لكن  اإيران.  اإىل  الطبية  املعدات 

حمدودة.
عام  اأوائ��ل  يف  الأبي�ص  البيت  اإىل  بايدن  ج�  و�ش�ل  منذ   
2021، تفاو�شت وا�شنطن ب�شكل غري مبا�شر مع اإيران للع�دة اإىل 
التفاق الن�وي. لكن الرئي�ص الأمريكي وا�شل �شيا�شة العق�بات 
رًدا على انتهاكات حق�ق الإن�شان اأو ت�شليم اأ�شلحة اإيرانية اإىل 

رو�شيا اأو هجمات اإلكرتونية. 
منذ  العق�بات  من  حزم  عدة  وبروك�شل  وا�شنطن  فر�شت   
اأيل�ل/ يف  اأميني  مه�شا  مقتل  بعد  للتظاهرات  الدم�ي  القمع 

�شبتمرب بعد اأن احتجزتها �شرطة الأخاق يف طهران.
الحتاد  فر�ص   ،2023 الثاين/يناير  كان�ن   23 والثنني،   

الأوروبي عق�بات على عدد من قادة احلر�ص الث�ري الإيراين.

 القاهرة
الع�شر  من  كاملة  اأثرية  �شكنية  مدينة  عن   م�شر  ك�شفت 
خال  املياد،  بعد  والثالث  الثاين  القرنني  اإىل  تع�د  الروماين 
اأعمال حفائر البعثة امل�شرية بالرب ال�شرقي مبحافظة الأق�شر 

جن�ب الباد.
“كن�ز”  عن  م�شر  ك�شفت  املا�شية،  القليلة  الأع�ام  وخال   
�شقارة  الباد، وخ�ش��شا منطقة  اأنحاء  اأثرية عدة يف خمتلف 
يع�د  اأثريا  تاب�تا   150 من  اأكر  اكت�شف  حيث  القاهرة  غرب 

تاريخها اإىل اأكر من 2500 عام.
“يف   واأفاد بيان وزارة ال�شياحة والآثار باأن البعثة جنحت 
وذلك  الروماين،  الع�شر  من  كاملة  �شكنية  مدينة  عن  الك�شف 
اأندراو�ص  ي�شي  بيت  مبنطقة  الأثرية  احلفائر  اأعمال  اأثناء 

املتاخم ملعبد الأق�شر بالرب ال�شرقي«.
 ونقل البيان عن الأمني العام للمجل�ص الأعلى لاآثار يف م�شر 
“عدد  على  احلفر  اأعمال  خال  العث�ر  مت  اأنه  وزيري  م�شطفى 
من املباين ال�شكنية وبرجني للحمام من القرنني الثاين والثالث 

امليادي«.
و�شهر  ل�شناعة  ال���ر���ص  م��ن  ع��دد  على  العث�ر  مت  كذلك   
املعادن، بداخلها عدد من الأواين الفخارية وعمات رومانية من 

النحا�ص والربونز.
 وك�شفت م�شر يف وقت �شابق من كان�ن الثاين/يناير اجلاري 
اإىل  تع�د  اأنها  املحتمل  من  جديدة،  فرع�نية  ملكية  مقربة  عن 
ع�شر الأ�شرة الثامنة ع�شرة التي حكمت الباد قبل 3500 عام، 
يف  امل�شرتكة  الإنكليزية  امل�شرية  البعثة  حفائر  اأعمال  خال 

الرب الغربي بالأق�شر يف جن�ب الباد.
 وتاأمل ال�شلطات امل�شرية يف افتتاح “املتحف امل�شري الكبري” 
قطاع  دفع  اأجل  من  اجلاري  العام  خال  اجليزة  اأهرامات  قرب 
من   %10 وي��در  م�شري  ملي�ين  نح�  فيه  يعمل  ال��ذي  ال�شياحة 

اإجمايل الناجت الق�مي.
مطلع  منذ  متتالية  ل�شربات  امل�شرية  ال�شياحة  وتعر�شت   
اإىل  العربي” و�ش�ل  “الربيع  ب�  ُعرفت  التي  والأح��داث   2011
�شباط/فرباير  يف  اندلعت  التي  الأوكرانية  الرو�شية  احلرب 
وهم  البلدين  من  الزائرين  و�ش�ل  على  اأثر  ما   2022 العام  من 

ي�شكل�ن الن�شبة العظمى من ال�شياح القادمني اإىل م�شر.

*وكاالت 
اأمرت ال�شلطات يف ك�ريا ال�شمالية بفر�ص اإغاق كامل ملدة 
مبر�ص  الإ�شابات  ارتفاع  ب�شبب  بي�نغيانغ  العا�شمة  يف  اأيام   5
ومقره  ني�ز«  »اإن.كيه  م�قع  ذكر  ما  ح�شب  حتدده،  مل  تنف�شي 
عن  نقا  الأرب��ع��اء،  الي�م  �ش�ل،  اجلن�بية  الك�رية  العا�شمة 

اإخطار حك�مي.
وذكر امل�قع الذي ير�شد اأخبار ك�ريا ال�شمالية اأن الإخطار 
املدينة  يف  ال�شكان  اأن  اأو�شح  لكنه  ك�رونا،  فريو�ص  اإىل  ي�شر  مل 
اأن  ويجب  الأح��د  ي���م  نهاية  حتى  منازلهم  يف  البقاء  عليهم 

يخ�شع�ا لقيا�ص درجة احلرارة اأكر من مرة يف الي�م ال�احد.
وقال امل�قع اأم�ص الثاثاء اإن �شكان بي�نغيانغ يخزن�ن ال�شلع 
على ما يبدو حت�شبا لإجراءات اأكر �شرامة. لكن لي�ص وا�شحا 
بالفعل  فر�شت  ال�شمالية  ك�ريا  يف  اأخ��رى  مناطق  كانت  اإذا  ما 

اإغاقات جديدة، وفقا ملا ذكرته رويرتز.

*برلني
بت�شليم  للحلفاء  لل�شماح  الطريق  الثاثاء  اأملانيا  فتحت 
يف  باحلاح،  بها  تطالب  التي  الثقيلة  لي�بارد  دبابات  اأوكرانيا 
بدء  منذ  مدوية  ف�شاد  ف�شيحة  اأول  كييف  حك�مة  ت�شهد  حني 

الغزو الرو�شي قبل عام تقريبا.
مناطق  حكام  خم�شة  اإقالة  الأوكرانية  احلك�مة  اأعلنت   
واأربعة م�شاعدي وزراء من منا�شبهم، بعد ك�شف ف�شيحة ف�شاد 

تتعلق مبعدات اجلي�ص يف خ�شم الغزو الرو�شي للباد. 
بينهم  وزراء  ن�اب  اأربعة  اأن  الوكرانية  ال�شلطات  واأعلنت   
حكام  وخم�شة  �شاب�فال�ف  فيات�شي�شاف  الدفاع  وزي��ر  نائب 

�شيغادرون منا�شبهم على خلفية ق�شية الف�شاد.
بي�شت�ري��ص  ب�ري�ص  الأمل��اين  الدفاع  وزير  قال  الأثناء  يف   
دبابات  ميلك�ن  الذين  ال�شركاء  �شراحة  “�شجع  اإنه  برلني  يف 
الق�ات الأوكرانية على  البدء بتدريب  للت�شغيل  لي�بارد قابلة 
�شت�لتنربغ  ين�ص  مع  �شحايف  م�ؤمتر  خال  وذلك  ا�شتخدامها” 

المني العام حللف �شمال الطل�شي.
اأملانيا،  اإىل الأمام يف م�قف  الت�شريحات خط�ة   متثل هذه 
منذ  متزايدة  ل�شغ�ط  �ش�لت�ص  اأولف  حك�مة  تتعر�ص  حيث 
يف  الراغبة  النات�  يف  الأع�شاء  للدول  م�افقتها  ملنح  اأيام  عدة 

ت�شليم اوكرانيا دبابات لي�بارد امل�شن�عة يف اأملانيا.
ال�ا�شحة” ل�زير  �شت�لتنربغ ب”الر�شالة   من جانبه رحب 
الدفاع الأملاين اجلديد، الذي ت�ىل من�شبه منذ اأقل من اأ�شب�ع.

الأ�شلحة  من  باملزيد  كييف  تزويد  اأهمية  على  م�شددا   
الثقيلة، اأعرب عن “ثقته” من اإيجاد حل “قريبا” ب�شاأن ت�شليم 

هذه الدبابات.
“عمليات  بي�شك�ف  دميرتي  الكرملني  با�شم  املتحدث  وقال   
الت�شليم هذه لن تاأتي باأي خري على العاقات” بني رو�شيا واأملانيا 

م�شتقبا، م�شيفا “�شيرتك ذلك اأثرا ل ميحى«.
اأوكرانيا  لتزويد  ا�شتعدادهما  عن  وب�لندا  فنلندا  اأعلنت   
كبري  ب�شكل  الوكرانية  الق�ات  �شت�شاعد  التي  الدبابات  بهذه 
التقدم  بع�ص  حترز  باتت  التي  الرو�شية  للق�ات  الت�شدي  على 

على اجلبهة ال�شرقية لأوكرانيا.
الثاثاء  با�شت�شاك  ماري��ص  الب�لندي  الدفاع  وزير  اأعلن   
اإىل  لي�بارد  دبابات  لإر���ش��ال  برلني  م�افقة  ر�شميا  طلب  اأن��ه 
الداعمة  الدول  “حتالف  اإىل  لان�شمام  برلني  داعًيا  اأوكرانيا، 

لأوكرانيا بدبابات لي�بارد 2«.
 وكانت ب�لندا اعلنت الثنني اأنها م�شتعدة للقيام بذلك دون 
اإذن برلني. وتبحث ب�لندا التي تق�ل اإنها م�شتعدة لإر�شال 14 
دبابة لي�بارد اإىل كييف، هذا الأمر مع 15 بلدا مبا ان العديد 

من اجلي��ص الأوروبية متلك مثل هذه الدبابات.
�ش�لت�ص  اأولف  الدمي�قراطي  ال�شرتاكي  امل�شت�شار  يرف�ص   
املبا�شرة  غري  الت�شليم  عمليات  ب�شاأن  ق��رار  اتخاذ  الآن  حتى 
هذه، وكذلك ت�شليم كييف دبابات لي�بارد مبا�شرة من املخزون 

الأملاين.
 يق�ل حملل�ن اأن اخل�ف من الت�شعيد الع�شكري مع م��شك�، 
يربران  الغربي،  املع�شكر  قيادة  باده  ت�يل  يف  امل�شت�شار  وتردد 

م�قفه.
 ت�شبب هذه الق�شية ت�ترا داخل حتالف حك�مته مع حزب 
اأنالينا  الملانية  اخلارجية  وزيرة  اأكدت  والليرباليني.  اخل�شر 
ل�ار�ش�  لل�شماح  م�شتعدة  اأملانيا  اأن  الأح��د  )اخل�شر(  بريب�ك 

بتزويد اأوكرانيا بهذه الدبابات.
 قال بي�شت�ري��ص ان امل�شت�شار وحده قادر على اتخاذ قرار 
ب�شاأن هذه امل�شاألة. واعلن  يف مقابلة مع التلفزي�ن العام “اأتفهم 
خماوف وقلق اأ�شدقاء اأوكرانيا. لأملانيا م�ش�ؤولية ودور خا�ص«.

القيام به”، مذكرا  فيما ميكننا  ملًيا  نفكر  اأن  “علينا   وقال 
باأن برلني ل ترغب “يف ان تت�شرف منفردة«.

الأوروب��ي الثنني منح 500  اأعلن الحتاد  ال�شياق،   يف هذا 
ملي�ن ي�رو اإ�شافية لتزويد كييف بال�شاح وتخ�شي�ص 45 ملي�ن 
ي�رو لتدريب اجلن�د الأوكرانيني على اأرا�شي الحتاد الوروبي.
 والدليل على الت�تر املتزايد مع م��شك�، اعلنت دولتان من 
ال�شفري  طرد  قرار  ولتفيا،  ا�شت�نيا  هي  الثاث  البلطيق  دول 
هذه  اتخذت  التي  ليت�انيا  حذو  حذت  تك�ن  وبذلك  الرو�شي 

اخلط�ة العام املا�شي.
ع�شكرًيا  الغربيني  احللفاء  دعم  يعد  لأوكرانيا،  بالن�شبة 
مئات  اإىل  بحاجة  اإن��ه��ا  وت��ق���ل  الأهمية  بالغ  اأم���ًرا  وم��ال��ًي��ا، 

الدبابات احلديثة والأ�شلحة الأخرى ل�شن هج�م جديد.
 وقال الرئي�ص الأوكراين ف�ل�دميري زيلين�شكي “م�شى الي�م 
11 �شهرا بالتمام منذ بدء احلرب. ه� الي�م 335. ي�م نق�شيه 

كما الي�م 334 ون�حد ق�انا من اأجل الن�شر«.
البلد:  هذا  يف  امل�شت�شري  ال�شر  يع�د  ا  اأي�شً الي�م  هذا  يف   

الف�شاد.
 بالإ�شافة اإىل نائب وزير الدفاع، اأقيل نائب وزير ال�شيا�شة 
الجتماعية واثنني اآخرين من التنمية الإقليمية من منا�شبهم 
بعد ف�شيحة ف�شاد مفرت�شة تتعلق باإمدادات اجلي�ص، هي الأوىل 

بهذا احلجم منذ 24 �شباط/فرباير 2022.
التي  اأوكرانيا،  يف  ال�شخا�ص  من  عدد  اإقالة  مت  وم�ؤخرا   
احتلت املرتبة 122 من اأ�شل 180 على م�ؤ�شر ادراك الف�شاد يف 

منظمة ال�شفافية الدولية غري احلك�مية يف عام 2021.
 الأحد اعُتقل نائب وزير البنى التحتية فا�شيل ل�زين�شكي 
�شراء  “لت�شهيل”  دولر  األ��ف   400 قدرها  ر�ش�ة  تلقي  بتهمة 
باده  فيه  ت�اجه  ال��ذي  ال�قت  يف  م�شخمة  باأ�شعار  م�لدات 
ال�شربات  بعد  وا���ش��ع  نطاق  على  الكهربائي  للتيار  انقطاعا 

الرو�شية على من�شاآت الطاقة.
ال�شعب”  “خادم  حزب  رئي�ص  نائب  غاليم�ن  بافل�  اأقيل   
الرئا�شي الإثنني على خلفية اتهامات بالف�شاد مرتبطة ب�شراء 

منزل يف كييف.

40 عاًما من العقوبات الدولية على اإيران

م�سر تك�سف عن مدينة اأثرية كاملة من 
الع�سر الروماين بالرب ال�سرقي يف الأق�سر

كوريا ال�سمالية تاأمر 
باإغالق العا�سمة ب�سبب مر�ص تنف�سي

برلني حترز تقدما يف ملف ت�سليم اوكرانيا 
دبابات ليوبارد وف�سيحة ف�ساد تهز كييف
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*اربد 
رع���ى وزي���ر ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���ص خالد 
بي�م  اإرب���د  حمافظة  اح��ت��ف��ال  حنيفات، 
احل�شن  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  ال�����ش��ج��رة 
اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء 
زراع��ة  مديرية  مع  بالتعاون  التطبيقية 

حمافظة اربد.
و�شارك احل�ش�ر الذي �شم حمافظ اربد 
الدكت�ر  بلديتها  ورئي�ص  العت�م  ر���ش���ان 
نبيل الك�فحي ونائب رئي�ص جامعة البلقاء 
الدكت�ر زكريا الق�شاة وعدد من ن�اب اإربد، 
م�شاحتها  البالغ  الكلية  حديقة  ب��زراع��ة 
وا�شتال  احلرجية  ب��الأ���ش��ج��ار  دومن���ًا   28
الكلية  عميد  واأك���د  وال��ل���زي��ات.  الزيت�ن 
الدكت�ر كامل الزب�ن، خال احلفل، اأهمية 
املناخي،  التغري  ظ��روف  مل�اجهة  الت�شجري 
وارتفاع  املطري،  الهط�ل  معدل  تذبذب  و 
، عاوة  التبخر ودرج��ات احل��رارة  معدلت 
مثل  ال�شتثنائية  املناخية  الظروف  على 

الفي�شانات واجلفاف املتكرر والت�شحر.
واأ�شار اإىل اأنه ُطلب من كل طالب خريج 
والنتماء  لل�لء  جت�شيدًا  �شجرة  زراع��ة 

لرتاب ال�طن وقيادته، لفتا اإىل اأنه �شينتج 
من حديقة الكلية عدد من الأبحاث العلمية 
حل�ايل  تدريب  حا�شنة  و�شتك�ن  �شن�يا، 
ا�شتغالها  عن  ف�شًا   ، �شن�يًا  طالب   500
للعائات،  عامة  وحديقة  للم�شي  م�شمارا 
�شيجري  القدم  لكرة  ملعب  اإىل  بالإ�شافة 

اإعادة تاأهيله قريبًا.
، تابع  اإرب���د  ال��ك���رة، غ��رب��ي  ل����اء  ويف 
العمل  لنطاق  التجهيزات  الزراعة  وزير 
رئي�ص  بح�ش�ر  ال��ك���رة،  غابة  ت�شجري  يف 
بلدية برق�ص خالد الفقيه، وعدد من اأبناء 

املنطقة وك�ادر احلراج.
اخلطة  وف��ق  تعمل،  ال�����زارة  اأن  واأك���د 
ال���ط��ن��ي��ة ل��ل��زراع��ة امل�����ش��ت��دام��ة وحم���ر 
اإج��راءات  �شمن  املائي،  واحل�شاد  التحريج 
ل��شع  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��غ��ريات  م��ع  ال��ت��ك��ي��ف 
من  �شل�شلة  ت�شمل  ا�شتباقية  اإج����راءات 

الغابات القت�شادية مثل غابة الك�رة.
�شيبداأ  التي  الغابة  اأن  احلنيفات  وبني 
جتهيزها بداية الأ�شب�ع املقبل على م�شاحة 
من  �شجرة  األ��ف   100 وزراع���ة  دومن  األفي 
اخلروب واملل�ل، اإ�شافة اإىل غابة يف جر�ص 

بنف�ص امل�شاحة �شت�شم 100 األف �شجرة.
التحريج  خطة  �شت�فره  ما  اإىل  ولفت 
م��ن ف��ر���ص عمل م���ؤق��ت��ة ودائ��م��ة وه��� ما 
مديريات  يف  ال�شراكة  خطط  مع  يتما�شى 
الزراعة مع جميع امل�ؤ�ش�شات ومنها املدار�ص 
واجلامعات لزراعة غابات م�شتدامة، م�شريًا 
اأغلب  يف  ال�شرنقة  تقنية  ا�شتخدام  اإىل 
وا�شتدامة  جن��اح  ل�شمان  ال��زراع��ات  ه��ذه 
عنا�شر  ت�فر  ظل  يف  خا�شة  الغابات  هذه 

ال�شتدامة للزراعة .
ه��ذه اجله�د  اأن  ال��زراع��ة  وزي��ر  واأك���د 
وخطة  امل��ائ��ي،  احل�شاد  حم���ر  مع  تتناغم 
العمل لإن�شاء 100 حفرية و�شد، اإىل جانب 
حماور  وفق  العام  لهذا  جتميع  بئر  اآلف   5

اخلطة ال�طنية للزراعة امل�شتدامة.
حمافظة  زراع��ة  مدير  عر�ص  ب���دوره، 
عرابي،  اأب���  احل��اف��ظ  عبد  الدكت�ر  ارب��د 
جه�د زراعة اإربد لزيادة الرقعة اخل�شراء 
للتخفيف من اآثار التغري املناخي والنحبا�ص 
الأ�شجار  وت�زيع  اإنتاج  خال  من  احل��راري 
امل�اطنني  على  الزيت�ن  وا�شتال  احلرجية 

وخمتلف امل�ؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية.

وزير الزراعة يرعى احتفال اإربد 
بعيد ال�سجرة بكلية احل�سن اجلامعية

�سباب الزرقاء توا�سل جل�سات التعريف بجائزة 
احل�سني بن عبداهلل الثاين للعمل التطوعي 

ا�ستحداث برامج ماج�ستري بجدارا

جل�سة تعريفية بجائزة احل�سني بن عبداهلل 
الثاين للعمل التطوعي باملزار ال�سمايل

جامعة العلوم والتكنولوجيا 
تكرم منتخباتها الريا�سية

العتوم:بلدية جر�ص حتر�ص على 
تنفيذ امل�ساريع التنموية واخلدمية

اأعيان ونواب باملفرق 
يبحثون اآليات دعم جامعة اآل البيت

*الزرقاء 
واجلل�شات  اللقاءات  ال��زرق��اء  حمافظة  �شباب  مديرية  وا�شلت 
التط�عي  للعمل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  بجائزة  التعريفية 
اجلائزة  جلنة  قبل  من  اإع��داداه  مت  زمني  برنامج  �شمن  تنفذ  والتي 
امل�ؤ�ش�شات والأفراد من  اأكرب عدد من  اإىل  يف املديرية بهدف ال��ش�ل 

العاملني واملهتمني بالعمل التط�عي.
�شحفي  بيان  يف   ، العم��ص  خالد  الدكت�ر  املديرية  مدير  وب��ني 
جل�شة  حممد  الأمري  حي  و�شابات  �شباب  مركز  يف  نفذت  املديرية  اأن 
اأع�شاء  من  وفتاة  �شابًا  ومب�شاركة)20(  اجل��ائ��زة،  ح���ل  تعريفية 
املركز، بهدف التعريف باجلائزة واأهدافها ومقالت التط�ع وخط�ات 

التقدمي.
امل�شاركني يف  لل�شباب  لقاًء تعريفيًا باجلائزة  املديرية  كما نظمت 
يف  الأردن  نهر  مل�ؤ�ش�شة  التابعة  الجتماعي  البتكار  حا�شنات  ن�شاط 
مركز �شباب و�شابات الزرقاء النم�ذجي ومب�شاركة )20( �شابًا و�شابًة 

من اأع�شاء املركز.
باجلائزة،  التعريف  اإىل  تهدف  الت�ع�ية  اجلل�شات  هذه  اأن  واأكد 
وروؤيتها، ومبادئها، ور�شالتها يف الت��شع يف ن�شر ثقافة العمل التط�عي، 
م�شاريعهم  يف  التميز  معايري  تطبيق  من  وامل�ؤ�ش�شات  الأف��راد  ومتكني 
ق�ش�ص  ون�شر  املتميزين  وتقدير  وحتفيز  التط�عية،  ومبادراتهم 

جناحهم.
وفئاتها  للجائزة،  التقدم  ب�شروط  التعريف  اللقاءات  وت�شمنت 
الثاث )الأعمال التط�عية الفردية، الأعمال التط�عية اجلماعية، 
التط�عي،  العمل  جم��الت  واأه��م  امل�ؤ�ش�شية(،  التط�عية  والأع��م��ال 
وخط�ات التقدمي وتعبئة ا�شتمارة الرت�شح الإلكرتونية، كما ت�شمنت 

اللقاءات ت�زيع برو�ش�رات ومل�شقات اجلائزة.

*إربد 
عن  عبيدات،  طالب  حممد  الدكت�ر  ج��دارا  جامعة  رئي�ص  اأعلن 
تن�شجم  ن�عية يف اجلامعة  برامج ماج�شتري يف تخ�ش�شات  ا�شتحداث 

مع احتياجات �ش�ق العمل.
الدرا�شات  كلية  يف  التدري�ص  ،هيئة  لقائه  خال  عبيدات  وقال 
يف  ماج�شتري  تت�شمن  اجلديدة  التخ�ش�شات  اإن  باجلامعة،  العليا 
والت�شميم  الت�شال،  وتكن�ل�جيا  والإعام  واآدابها،  العربية  اللغة 
التحكيم  يف  العايل  الدبل�م  برنامج  اىل  اإ�شافة  الب�شري،  والت�ا�شل 

ال�شرعي.
اأن اجلامعة اأ�شبحت ت�شم 48 تخ�ش�شا منها 32 تخ�ش�شا  واأ�شاف 
يف درجة البكال�ري��ص، و 3 برامج يف الدبل�م العايل، و 13 برناجما 
يف املاج�شتري، م�شريا اإىل �شعي اجلامعة لفتح برامج للدكت�راه يف بع�ص 

التخ�ش�شات م�شتقبا.
ماج�شتري  ر���ش��ال��ة  لأف�����ش��ل  ج��ائ��زة  منح  ع��ن  ع��ب��ي��دات  واأع��ل��ن 
تلك  ومل�شريف  اجلامعة  تطرحها  التي  وال��ربام��ج  التخ�ش�شات  يف 
للبح�ث  جدارا  جملة  يف  ماج�شتري  ر�شائل  اأف�شل  ون�شر  الر�شائل، 

والدرا�شات.

*إربد 
نظمت مديرية �شباب حمافظة اإربد يف مركز �شباب املزار ال�شمايل 
، جل�شة تعريفية بجائزة احل�شني بن عبداهلل الثاين للعمل التط�عي، 
بح�ش�ر مت�شرف ل�اء املزار ال�شمايل الدكت�ر عمر الزي�د ومدير �شباب 

حمافظة اإربد الدكت�ر حمزة العقيلي.
اإ�شراك  و���ش��رورة  التط�عي،  العمل  اأهمية  عن  الزي�د  وحت��دث 
هذه  تهدف  حيث  التط�عي،  العمل  مببادرات  الت�شجيل  يف  ال�شباب 
اجلائزة اإىل تعزيز ثقافة التط�ع، وتقدير جه�د الأفراد واجلماعات 

وامل�ؤ�ش�شات امل�شاركة يف العمل التط�عي.
بدوره، قدم العقيلي �شرحا مف�شا عن اجلائزة، م�شريا اإىل املبادئ 
واىل  والبتكار،  والريادة  العطاء  على  تركز  والتي  للجائزة  العامة 
التط�عي،  بالعمل  القيام  على  امل�اطنني  ت�شجيع  يف  اجلائزة  اأهداف 

وجمالته الجتماعية وال�شحية والريا�شية والفنية.
كما حتدث عن �شروط التقدم للجائزة ومعايريها وفئاتها، داعيا 
ال�شباب وامل�ؤ�ش�شات املحلية وكل من يقيم على اأر�ص ال�طن اإىل التقدم 
ليت�شنى  جمم�عات،  اأو  فرق  اأو  اأف��راد،  اأو  م�ؤ�ش�شات  �ش�اء  للجائزة 
وتنمي  جمتمعنا  تخدم  التي  التط�عية  الأعمال  يف  املبادرة  للجميع 

مهارات �شبابنا املختلفة.
الت�شجيل  واآل��ي��ة  لكيفية  مف�شل  عر�ص  على  اللقاء  واأ�شتمل 
باجلائزة واخلط�ات املتبعة، اإ�شافة لاإجابة على العديد من الأ�شئلة 

التي طرحت من قبل احل�ش�ر.

*املفرق 
اأكد عدد من اأعيان ون�اب حمافظة املفرق �شرورة دعم جامعة اآل 

البيت، ومتابعة مطالب اجلامعة مع اجلهات املعنية واأ�شحاب القرار.
اجلامعة  رئي�ص  لقائهم  خ��ال  املحافظة  ون���اب  اأع��ي��ان  واتفق 
على  النجادا  �شلمان  املفرق  حمافظ  بح�ش�ر  ال�شم�ر  هاين  الدكت�ر 
ت�اجه  التي  التحديات  مل�اجهة  املطل�ب  ال��دع��م  تقدمي  ���ش��رورة 
املطالب  من  املمكن  لتنفيذ  احلك�مة  مع  الت�ا�شل  خال  من  اجلامعة 

التي حتتاجها اجلامعة.
واأكدوا على الدور الكبري الذي تق�م به اجلامعة يف تخريج اعداد 
من الطلبة املمكنني باملعارف والعل�م، م�شريين اإىل اأن اجلامعة جاءت 
دعما  ي�شت�جب  مما  ال�طن  اأبناء  يخدم  وتنم�يا  علميا  منربا  لتك�ن 
وخدمة  التعليم  يف  م�ش�ارها  م�ا�شلة  من  لتتمكن  للجامعة  حك�ميا 

املجتمع املحلي.
مع  وبال�شراكة  باحل�ش�ر  املفرق  ون�اب  اعيان  دور  ال�شم�ر  وثمن 
للجامعة  املايل  وال��شع  املهمة  الق�شايا  من  عدد  مناق�شة  يف  اجلامعة 
حر�شهم  م���ؤك��دا  حتتاجها،  والتي  واخل��دم��ات  امل�شاريع  من  وغريها 

ال�شديد يف متابعة دعم اجلامعة.
تاأ�شي�ص  على  عامًا   30 مرور  مع  وتزامنا  اأنه  اىل  ال�شم�ر  واأ�شار 
املفرق  حمافظة  اأب��ن��اء  من  اجله�د  تكثيف  من  بد  ل  ك��ان  اجلامعة 
منها  تعاين  التي  للم�شاكل  والت�شدي  اجلامعة  جانب  اإىل  لل�ق�ف 
والبناء  العمل  م�شرية  مل�ا�شلة  حل�ل  اإىل  حتتاج  والتي  �شن�ات  منذ 

والإجناز.
ه�  ما  وحتقيق  العمل  �ش�ية  لرفع  فر�شة  يعد  اللقاء  اأن  واو�شح 
وج�د  اإىل  م�شريا  املقدمة،  يف  البيت  ال  جامعة  لتك�ن  واأف�شل  جديد 
لتلبية  اأقيمت  التي  اجلديدة  التخ�ش�شات  واملراكز  الكليات  من  عدد 

حاجة ال�ش�ق املحلية.
اجلامعة  منه  تعاين  التي  ال�شعب  املايل  ال��شع  ال�شم�ر  وعر�ص 
اأكمل  القيام بدورها على  لتتمكن من  الدعم  املزيد من  والذي يتطلب 

وجه.
وح�شر اللقاء العيان نايف القا�شي وطال املا�شي والن�اب رئي�ص 
اللجنة الإدارية يف جمل�ص الن�اب يزن ال�شديفات و ن�اف اخل�الدة، 
�شالح  املحامي  املفرق  حمافظة  جمل�ص  ورئي�ص  امل�شاقبة  وا�شماعيل 
وع�ش�  اجل��راي��دة،  ع��ارف  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص  وع�ش�  اخل�شمان، 

جمل�ص اجلامعة �شتي�ي العظامات.

*الرمثا 
الدورة  يف  الفائزين  طلبتها  والتكن�ل�جيا  العل�م  جامعة  كرمت 
الريا�شية ال�شت�ية للجامعات الأردنية خلما�شي كرة القدم والري�شة 
الطائرة، والتي نظمها الحتاد الريا�شي للجامعات الأردنية يف مدينة 

العقبة اخريا مب�شاركة 21 جامعة اأردنية.
واأ�شرة  اعتزازه  عن  ال�شامل  خالد  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�ص  وعرب 
اجلامعة، بهذا الإجناز املميز للطلبة الفائزين الذين يخط�ن ق�ش�ص 
دعم  م���ؤك��ًدا  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  امل�شابقات  خمتلف  يف  جناحهم 
املنهجية  وامل�شابقات  الأن�شطة  يف  للم�شاركة  اجلامعة  لطلبة  الإدارة 

والامنهجية ل�شقل �شخ�شياتهم وتنمية مهاراتهم.
على  احلا�شلني  الطاب  على  التقديرية  ال���دروع  ال�شامل  ووزع 
والطالبات  للجامعات  القدم  كرة  خما�شي  بط�لة  بلقب  الأول  املركز 

احلا�شات على املركز الثاين بط�لة الري�شة الطائرة.

*جرش 
قال رئي�ص بلدية جر�ص الكربى احمد العت�م اإن البلدية حتر�ص 
على تنفيذ امل�شاريع التي من �شاأنها النه��ص بال�اقع اخلدمي والتنم�ي 

يف املحافظة.
اأنه  اإىل   MSP البلديات  دعم  برنامج  فريق  لقائه  خال  واأ�شار 
اخلدمات  حت�شني  العام  لهذا  مدرو�شة  عمل  خطة  خال  ومن  �شيتم 
عليهم،  للت�شهيل  التنظيمية  املخططات  وح��شبة  للم�اطنني  املقدمة 
دينار  ملي�ن   4 خم�ش�شاتها  �شتبلغ  الراأ�شمالية  اخلدمات  اأن  مبينا 
الأول�ية  ح�شب  اإ�شفلتية  خلطات  لعمل  �شيك�ن  منها  الأك��رب  اجلزء 

وحاجة املناطق اإ�شافة اإىل الإنارة والنظافة والتعبيد.
واأو�شح اأنه �شيتم تنفيذ م�شاريع مهمة منها الكراج الطبقي واملجمع 
التجاري يف منطقة القريوان وم�قف لل�شيارات وُنزل ومطعم، اإ�شافة 
اإىل تط�ير م�شغل اآليات البلدية وت��شيع نطاق العمل يف حمطة فرز 

النفايات.
العام،  هذا  خال  اإن��ارة  وحدة  األف   14 ا�شتبدال  �شيتم  اإنه  وقال 
اأول�يات البلدية حيث جرى التن�شيق  اأن تن�شيط ال�شياحة من  مبينا 
ليك�ن هناك ربط حقيقي  العاقة  ذات  ال�شياحة واجلهات  وزارة  مع 
للمنطقتني الأثرية واحل�شرية وزيادة امل�شاكن التي يقيم فيها ال�شياح.

*البلقاء 
اأكد نائب رئي�ص ال�زراء ووزير الإدارة املحلية 
دعم  على  حري�شة  ال����زارة  اأن  كري�شان،  ت�فيق 
مناطق  خمتلف  يف  املحلية  والتنمية  ال�شتثمار 
امللك  جالة  وتطلعات  ل��روؤى  ترجمة  البلديات، 
الإج����راءات  ت�شهيل  ب�����ش��رورة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

لإقامة امل�شاريع ال�شتثمارية يف اململكة.
وبني كري�شان اأنه يتابع جميع معامات امل�شاريع 
ال�شتثمارية التي يجري تقدميها لل�زارة وجمل�ص 
التنظيم الأعلى، وح�شب الأ�ش�ل ووفق الت�شريعات 
املتعلقة  الإج����راءات  ان�شياب  ل�شمان  ال��ن��اف��ذة، 

بامل�شاريع ال�شتثمارية والتنم�ية ب�شكل مريح.
بلديات  على   ، بها  ق��ام  ج�لة  خ��ال  واأ���ش��اف 
ال�شلط الكربى والأغ�ار ال��شطى و�ش�مية، برفقة 
واأمني  قاع�د،  اأب�  فرا�ص  الدكت�ر  البلقاء  حمافظ 
عام  ومدير  مهيدات،  ح�شني  املهند�ص  ال���زارة  عام 
ورئي�ص  العزام،  اأ�شامة  والقرى  املدن  تنمية  بنك 
اأن  الع�املة،  اإبراهيم  البلقاء  حمافظة  جمل�ص 
اإىل  با�شتمرار  احلك�مة  ي�جه  ال�����زراء  رئي�ص 

امل�شاريع  اإقامة  معامات  وت�شريع  ت�شهيل  اأهمية 
احلك�مة  جله�د  تر�شيخًا  والتنم�ية،  ال�شتثمارية 
اخلا�ص  للقطاع  متكاملة  ا�شتثمارية  بيئة  ت�فري  يف 

وامل�شتثمرين.
قطاع  ب��اأن  البلدية  املجال�ص  كري�شان  وطماأن 
ويتعافى  حت�شن  يف  املحلية  والإدارة  البلدي  العمل 
العام  اأن  اإىل  م�شريًا  ك�رونا،  جائحة  بعد  تدريجيًا 
اخلدمي  البلدي  العمل  يف  تقدمًا  �شي�شهد  احل��ايل 
والتنم�ي، ما �شيمّكن البلديات من ت��شيع دورها يف 
هذين املجالني، واأنه �شيجري زيادة ح�شة البلديات 
ت���ا���ش��ل جه�دها  امل��ح��روق��ات، ح��ت��ى  م��ن ع���ائ��د 

ال�طنية يف هذا املجال.
اأن  اإىل  وعرّب عن اعتزازه بعمال ال�طن، م�شريا 
ال�زارة حري�شة على ترجمة قرار جمل�ص ال�زراء 
والعمل  ال�طن،  اأبناء  من  الفئة  بهذه  بالهتمام 
�شنة  بعد  امليدان  يف  العاملني  العمال  تثبيت  على 
من تعيينهم، وذلك بهدف حت�شني رواتبهم وم�شت�ى 
العمل  يف  مهم  ب���اج��ب  يق�م�ا  لأن��ه��م  معي�شتهم، 

البلدي.
واأ�شار كري�شان اإىل اأن ال�زارة عملت على تثبيت 
يف  يعمل�ن  املا�شي  العام  وطن  عامل   1500 ح�ايل 
امليدان، م��شحا باأنه طلب اأي�شًا اإر�شال جلان تفتي�ص 
على البلديات للمتابعة والتاأكد من عملهم يف امليدان 
�شمانات  ت�فري  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  واقعي،  ب�شكل 
تكفل ا�شتمرارية من يجري ا�شتخدامه كعامل وطن 

يف امليدان.
التي  اململكة  بلديات  على  ج���لت��ه  اإن  وق��ال 
اأيار  بلغت 86 بلدية من اأ�شل 100 بلدية منذ �شهر 
املا�شي، تهدف اإىل الطاع على واقع العمل البلدي، 
البلديات،  ت�اجهها  التي  التحديات  على  والتعرف 
التي  للم�شاكل  امليدان  يف  حل�ل  اإيجاد  على  والعمل 
تعاين منها، اإ�شافة اإىل ت�جيه املديريات املخت�شة 

بال�زارة ملتابعة ق�شايا البلديات.

الثاث،  البلديات  على  ج�لته  خال  اأ�شار  كما 
اململكة  مناطق  خمتلف  يف  املحلية  التنمية  اأن  اإىل 
م�ازناتها  يف  لت�شع  البلديات  حتفيز  اإىل  تهدف 
القطاع  مع  بال�شراكة  تنم�ية  م�شاريع  املقبل  العام 
اخلا�ص، لأن ذلك ي�شاعد يف تهيئة الظروف لت�فري 

فر�ص عمل لل�شباب املراأة.
على  ج���لت��ه  اأن  ت��اأك��ي��ده  ك��ري�����ش��ان  وج����دد 
البلديات تنطلق من ت�جيهات جالة امللك عبداهلل 
التعرف  بهدف  امليداين؛  بالعمل  للحك�مة  الثاين 
وامل�اطنني  البلديات  احتياجات  على  ُق��رب  ع��ن 
والتحديات  الق�شايا  معاجلة  على  اأمكن  ما  والعمل 
التي ت�اجه البلديات على اأر�ص ال�اقع، م��شحًا اأن 
فريقًا فنيا واإداريا ي�شم امل�شت�شار القان�ين الدكت�ر 
حممد  مكتبه  ومدير  ال��ع��دوان،  ُعرابي  اأب���  ن�شال 
اأب���  اأ���ش��رف  املهند�ص  التنظيم  وم��دي��ر  احلنيطي، 
ال�شمن، وامل�شت�شار الإعامي حممد امللكاوي، ومديرة 
�شناء  املهند�شة  البلقاء  ملحافظة  البلدية  ال�ش�ؤون 
العل�ان، ورئي�ص جمل�ص اخلدمات امل�شرتكة ملحافظة 
البلقاء املهند�ص عماد ع�شف�ر، �ُشكل ملتابعة الق�شايا 

التي يجري طرحها يف اجل�لت.
والقطاع  البلديات  بني  ال�شراكة  اأن  واأ���ش��اف 
مريحة  حملية  عمل  بيئة  ت�فري  يف  ت�شهم  اخلا�ص 
على  وتعمل  البلديات،  مناطق  خمتلف  يف  واآم��ن��ة 
فتح فر�ص عمل للم�اطنني خا�شة قطاعي ال�شباب 
وم�شتمر  م�شتداٍم  دخل  ت�فري  جانب  اإىل  وامل���راأة، 
التي  اخلدمات  ت��شيع  من  تتمكن  حتى  للبلديات، 

تقدمها للم�اطنني.
ولفت كري�شان، خال ج�لته امليدانية ولقاءاته 
لبلديات  البلدية  املجال�ص  واأع�����ش��اء  روؤ���ش��اء  م��ع 
اإىل  ال��ك��ربى،  وال�شلط  ال��شطى  وال�ش�نة  �ش�مية 
على  اململكة  يف  البلدية  املجال�ص  تعمل  اأن  اأهمية 
ا�شتثمار املرحلة احلالية لإعداد م�ازنات البلديات 
للعام احلايل ل��شع اخلطط والربامج التنم�ية لها، 
مع  م�شاريع  اإقامة  جم��الت  بحث  على  الرتكيز  مع 

القطاع اخلا�ص، وكذلك اإقامة م�شاريع م�شرتكة بني 
وبال�شراكة  املتجاورة  البلديات  خا�شة  البلديات، 

اأي�شًا مع القطاع اخلا�ص.
اأب��دى  البلدية،  املجال�ص  م��ع  ح����اره  وخ���ال 
لت�شهيل  ال�����زارة  وج��اه��زي��ة  ا���ش��ت��ع��داد  كري�شان 
تنعك�ص  التي  البلدية  املجال�ص  معامات  وت�شريع 
على اخلدمات املقدمة للم�اطنني والتنمية املحلية، 
الفريق  ب��روح  العمل  اإىل  البلدية  املجال�ص  داعيًا 

ال�احد.
وقال، اإن ال�زارة مهتمة كثريًا بتط�ير القدرات 
م�شريًا  املحلية،  الإدارة  قطاع  يف  للعاملني  امل�ؤ�ش�شية 
التاأ�شي�ص(  )حت��ت  املحلية  الإدارة  معهد  اأن  اإىل 
التابع لل�زارة �شي�شهم يف تط�ير القدرات امل�ؤ�ش�شية 

وخربات العاملني يف البلديات وال�زارة.
اأع�شاء  بع�ص  طلب  على  بناء  ال����زارة  ووج��ه 
التدريب  تقدمي  يف  ال�شتمرار  البلدية  املجال�ص 

الازم لهم ومل�ظفي البلديات.
واأع�شاء  روؤ�شاء  لقائه  خال  كري�شان،  واأو�شح 
امل�شاكل  معظم  اأن  وامل�اطنني،  البلدية  املجال�ص 
ومن  متقاربة،  البلديات  ت�اجه  التي  والتحديات 
�شيانة  اإىل  واحلاجة  املرتفعة  املدي�نية  اأبرزها 
وارتفاع  الآليات،  �شيانة  تكلفة  وارتفاع  ال�ش�ارع 
التنظيم  ق�شايا  بع�ص  جانب  اإىل  الطاقة،  فات�رة 
مدي�نية  رفع  ما  ال�شرورية،  غري  وال�شتماكات 
يف  دي��ن��ار،  م��ل��ي���ن   350 ح����ايل  اإىل  ال��ب��ل��دي��ات 
واجلهات  امل�اطنني  على  دي�نا  للبلديات  اأن  حني 
 320 بح�ايل  تقدر  حت�شيلها  يجر  مل  املختلفة 

دينار. ملي�ن 
وم�شاعدة  دعم  على  حري�شة  ال���زارة  اأن  واأكد 
احلاجة  وح�شب  املتاحة  الإمكانيات  وفق  البلديات 
امللحة لكل بلدية خا�شة فيما يتعّلق بتعبيد و�شيانة 
ويف  اخلدمات  تقدمي  من  اأي�شًا  ومتكينها  ال�ش�ارع، 
خمتلف  يف  وال�شيانة  النظافة  خدمات  مقدمتها 

مناطقها بطريقة مقب�لة.

احتياجات  وتتابع  تدر�ص  ال����زارة  ب��اأن  ون���ه 
واجل���لت  وال��ن���اب  الأع��ي��ان  خ��ال  من  البلديات 
عرب  وك��ذل��ك  والأل���ي��ة،  املحافظات  يف  امليدانية 
ن�شرها  يجري  التي  الأمينة  الإعامية  التقارير 
تقدمي  على  والعمل  الإع���ام،  و�شائل  خمتلف  يف 
هذه  ملعاجلة  للبلديات  املمكنة  وامل�شاعدة  الدعم 
حتى  امل��ت��اح��ة،  الإم��ك��ان��ات  و�شمن  الح��ت��ي��اج��ات 
ت�ؤدي هذه املجال�ص البلدية دورها املطل�ب خلدمة 

امل�اطنني.
املجال�ص  تق�م  اأن  �شرورة  على  كري�شان  و�شدد 
خمتلف  يف  للم�اطنني  اخلدمات  بتقدمي  البلدية 
الحتياجات  وح�شب  ب��ع��دال��ة  البلدية  مناطق 
البلدية،  مناطق  جميع  ت�شمل  اأن  على  والأول�يات، 
ممثلة  اخل��دم��ات  ه��ذه  ت��ك���ن  اأن  على  واحل��ر���ص 

للمناطق كافة.
البلديات،  م�ظفي  مبكت�شبات  يتعّلق  وفيما 
باأن نظام �شندوق  البلديات  طماأن كري�شان م�ظفي 
يف  هما  اخل��دم��ة  نهاية  م��ك��اف��اأة  ون��ظ��ام  الدخ����ار 
املراحل النهائية، و�شيك�ن لهما دورًا مهمًا يف حت�شني 

حياة م�ظف البلدية بعد اإحالته على التقاعد.
روؤ���ش��اء  م��ن  اجل���ل��ة  خ��ال  كري�شان  وا�شتمع 
احلياري،  حممد  املهند�ص  الكربى  ال�شلط  بلديات: 
اأحمد  و�ش�مية عي�شى اجلعارات، وال�ش�نة ال��شطى 
العدوان، واأع�شاء املجال�ص البلدية وامل�اطنني، اإىل 
والقرتاحات،  والحتياجات  الق�شايا  من  العديد 
امل�ش�ؤولني  قبل  من  ومعاجلتها  بدرا�شتها  وعد  التي 
املتاحة،  الإمكانات  ح�شب  ال����زارة  يف  واملخت�شني 
اإ�شافة اإىل خماطبة ال�زارات واجلهات الأخرى يف 
املتعلقة  وخا�شة  بها،  املرتبطة  والق�شايا  امل�شاريع 

بتداخل ال�شاحيات يف مناطق بلديات الأغ�ار.
و�شارك يف بع�ص حمطات اجل�لة، الن�اب ن�شال 
الن�ش�ر،  وط��ال  احلم�د،  احلليم  وعبد  احل��ي��اري، 
ال��شطى  ال�ش�نة  ل�اء  ومت�شرف  العدوان،  وف��ادي 

علي احلي�شة.

كري�ســـان يوؤكــد حــر�ص وزارة الإدارة املحلـيــة
 علـى دعــم ال�ستثـمــار والتنمـيــة



10  الخميس )26( كانون الثاني 2023 العدد )2512(اقتصاد

بــور�ســـة عمــــان



11  الخميس )26( كانون الثاني 2023 العدد )2512(رياضة

*وكاالت
خال  القدم،  لكرة  الت�ن�شي  الحت��اد  كثف 
الأ�شهر الأخرية، جه�ده لإقناع عدد من الاعبني 
واحلاملني  اأوروب���ا  بلدان  يف  امل�ل�دين  ال�شبان 
»ن�ش�ر  ملنتخب  بالن�شمام  املزدوجة  للجن�شية 
املهاجرة،  امل�اهب  قرطاج«، وال�شتفادة من تلك 
مثل  الإقامة  بلدان  من  اإغ��راءات  تتلقى  والتي 

فرن�شا واأملانيا واإ�شبانيا من اأجل حمل األ�انها.
جن�م  ع��دة  �شم  يف  ت�ن�ص  جنحت  اأن  وبعد 
ميدان  مت��شط  امل��ج��ربي  حنبعل  مثل  �شبان، 
اإىل  امل��ع��ار  الإجن��ل��ي��زي،  ي���ن��اي��ت��د  مان�ش�شرت 
هج�م  مت��شط  رفيعة  وحمزة  �شيتي،  بريمنغهام 
لعب  �شليمان  بن  واأني�ص  الإيطايل  ي�فنت��ص 
الحت��اد  فتح  وغ��ريه��م،  ال��دامن��ارك��ي  بروندبي 
الاعب  مع  جديد  من  الت�ا�شل  قن�ات  الت�ن�شي 
اإ�شماعيل  ال�اعد لباري�ص �شان جرمان الفرن�شي 
للمنتخب وال�شتفادة من  اأجل �شمه  الغربي من 
الفنيني واملتابعني  التي دفعت  الكروية،  م�هبته 
كروي  مب�شتقبل  التنب�ؤ  اإىل  الفرن�شي  للدوري 

لفت لاعب ال��شط البالغ من العمر 19 عاما.
ورغم اأن الطريق نح� �شم اإ�شماعيل الغربي، 
للفريق  احلايل  امل��شم  بداية  خال  �شعد  الذي 
الأول لباري�ص �شان جرمان، تبدو �شاقة وط�يلة، 
فرن�شا  منتخبي  م��ع  املناف�شة  ظ��ل  يف  وذل���ك 
ل  القدم  لكرة  الت�ن�شي  الحتاد  فاإن  واإ�شبانيا، 
يزال ياأمل يف اأن يدافع الغربي عن األ�ان ت�ن�ص 

والن�شج على من�ال املجربي ورفيعة وغريهما.

»الروخا« تغري الالعب
 ووالده يبقي األمل

وقبل م�شاركة منتخب ن�ش�ر قرطاج يف كاأ�ص 
لكرة  الت�ن�شي  الحتاد  كان   ،2022 قطر  العامل 
يف  امل�ل�د  الغربي  مع  مفاو�شات  يف  دخل  القدم 
اإ�شبانية، وذلك من اأجل  باري�ص لأب ت�ن�شي واأم 

امل�نديال  يف  ت�ن�ص  قائمة  �شمن  ليك�ن  دع�ته 
جرمان  �شان  باري�ص  لنادي  ال�شاعد  النجم  لكن 
اأن  على  املنتخب  �شف�ف  تعزيز  من  اإعفاءه  طلب 
وحتديد  م�قفه  ح�شم  قبل  الكايف  ال�قت  ياأخذ 

املنتخب الذي �شيدافع عن األ�انه.
ورغم اأنه خا�ص 4 مباريات مع منتخب فرن�شا 
العام  يف  امل�ل�د  الغربي  فاإن  عاما،   18 من  لأقل 
 4 ولعب  اإ�شبانيا  متثيل   2022 يف  اختار   ،2004
مباريات مع منتخب لروخا لل�شباب، بعد اأن تلقى 
�شببا  ذل��ك  وك��ان  الإ�شباين،  الحت��اد  اإغ���راءات 
اأن  خ�ش��شا  �شمه،  يف  ت�ن�ص  مطامع  ا�شتمرار  يف 
والده ك�شف اأن “متثيل منتخب ت�ن�ص يظل واردا 

وقائما«.
ل�الد  الدع�ة  وجه  اأن  الكرة  لحتاد  و�شبق 
مباراة  �شرف  �شيف  ليك�ن  الغربي،  اإ�شماعيل 
والتي   ،2022 مار�ص  يف  دارت  التي  ومايل  ت�ن�ص 
اأعلن خالها رئي�ص احتاد الكرة وديع اجلريء اأن 
الإدارة الفنية ملنتخبات ال�شباب حتمل انطباعات 
جيدة جدا عن م�هبة “البي اإ�ص جي” اجلديدة 
اأن يك�ن هذا الاعب واحدا  واأن الحتاد يرغب 

من ن�ش�ر قرطاج يف املناف�شات الكروية املقبلة.
لل�شباب  اإفريقيا  اأمم  ك��اأ���ص  ان��ط��اق  وقبل 
يف  م�شر  �شتحت�شنها  التي  عاما(   20 من  )اأق��ل 
حديث  راج  ت�ن�ص،  فيها  وت�شارك  املقبل،  فرباير 

يف الأو�شاط الكروية الت�ن�شية بت�جيه الدع�ة 
اأوىل  كخط�ة  ال�شباب  ملنتخب  و�شمه  للغربي 
الفني  املدير  لكن  الأول،  للمنتخب  ال�شع�د  قبل 
ك�شف  زوي��ت��ة،  ال�شغري  الحت���اد،  يف  للمنتخبات 
عنا�شر  عدة  فعا  �شي�شم  ال�شباب  “منتخب  اأن 
اجلن�شية  وحت��م��ل  ب���اأوروب���ا  م���ل���دة  ج��دي��دة 
بني  من  لي�ص  الغربي  اإ�شماعيل  لكن  امل��زدوج��ة 
ه�ؤلء خ�ش��شا، بعدما اأخذ الأخري ال�قت الكايف 
الذي  املنتخب  ه�ية  وحتديد  م�قفه  ح�شم  قبل 

�شيدافع عنه«.
ويف ت�شريحات خا�شة ب�”�شكاي ني�ز عربية”، 
اجلن�شية  يحمل  الغربي  “اإ�شماعيل  زويتة:  قال 
فه�  ذل��ك  وبجانب  ت�ن�شي،  ف���ال��ده  الت�ن�شية، 
اإ�شبانيا وفرن�شا، وهنا يج�ز  اأي�شا جن�شية  يحمل 
ل  �شهلة،  تك�ن  لن  �شمه  على  املناف�شة  اإن  الق�ل 
فقط لأننا �شنجد اأنف�شنا يف تناف�ص مع منتخبني 
ق�يني يف اأوروبا والعامل، واإمنا لأن الاعب نف�شه 
ينظر اأول اإىل الآفاق املفت�حة اأمامه، ويريد اأن 
يختار املنتخب الذي ي�شمن له اأكر فر�ص النجاح 

والربوز يف ماعب كرة القدم«.
ت�ن�ص  يف  الريا�شي  ال�شارع  رغبة  وبخ�ش��ص 
مع  تزامنا  وذل��ك  للغربي،  ال��دع���ة  ت�جيه  يف 
وجماورته  جي  اإ�ص  للبي  الأول  للفريق  �شع�ده 
ولي�نيل  مبابي  كيليان  اأم��ث��ال  ال��ع��امل  لنج�م 
مي�شي ونيمار وغريهم، علق املدير الفني لاحتاد 

اهلل  �شيف  ب���ال��ده،  “التقينا  قائا:  الت�ن�شي، 
الغربي، وحتدثنا معه ط�يا، علينا اأن منيز بني 
رغبة ال�الد وبني رغبة الاعب نف�شه وما يطلبه 
لعبني  اأجنبت  ما  كثريا  ت�ن�ص  اأعماله،  وكيل 
�شم  يف  جنحنا  ومثلما  ك��ب��ارا  وجن���م��ا  مميزين 
حنبعل املجربي، فاأمل اإقناع الغربي ي�ما بتمثيل 
ت�ن�ص والدفاع عن األ�انها ما يزال قائما رغم اأنه 
لتعزيز  قدومه  عن  اأو  ق��راره  عن  يعلن  مل  حاليا 

�شف�ف ن�ش�ر قرطاج«.
“�ش�اء مثل ت�ن�ص اأم ل، فاإ�شماعيل  واأ�شاف: 
جميعا،  ولنا  لت�ن�ص  فخر  م�شدر  �شيك�ن  الغربي 
الت�ن�شي  الحت��اد  ويف  الفنية  الإدارة  يف  نحن 
لكرة القدم نر�شد كل امل�اهب الكروية ال�شاعدة 
التي حتمل اجلن�شية الت�ن�شية ولكننا لن ن�شغط 
يف  اأنف�شهم  تلقاء  م��ن  الرغبة  منهم،  اأي  على 
تعزيز �شف�ف ت�ن�ص والدفاع عن بلدهم الأم هي 
ال�شعار الذي ينتهجه الحتاد بخ�ش��ص الاعبني 
الت�ن�شيني امل�ل�دين باأوروبا واحلاملني للجن�شية 

املزدوجة«.
ملتابعة  خلية  اأن�شاأ  القدم  ك��رة  احت��اد  وك��ان 
يراأ�شها  ال�شبان،  الت�ن�شيني  الاعبني  وتق�شي 
عثمان  بن  �شليم  حممد  ال�شابق  ال��دويل  الاعب 
واإقناعهم  الت�ن�شيني  الاعبني  متابعة  ومهمتها 
م�شاعيها  يف  وجنحت  الت�ن�شي،  للمنتخب  باللعب 
�شيم اجل��ب��ايل  اآخ��ره��م  ال��اع��ب��ني،  م��ع ع��دي��د 

اآجني  مدافع  فالريي  ويان  الفرن�شي  لي�ن  لعب 
وغريهما.

بدايات واعدة
�شان  باري�ص  يف  الأول  للفريق  �شع�ده  وبعد 
جرمان، خا�ص اإ�شماعيل الغربي، الأ�شب�ع املا�شي، 
�شات�رو  نادي  �شد  فريقه  مع  اأ�شا�شيا  مباراة  اأول 
�شمن م�شابقة كاأ�ص فرن�شا، والتي فاز فيها فريقه 

.)1-3(
اأن  قبل  املباراة،  يف  دقيقة   65 الغربي  ولعب 
فيما  بتغيريه،  غالتييه  كري�شت�ف  امل��درب  يبادر 
اأن  بعد  الافت،  مب�شت�اه  الإعام  و�شائل  اأ�شادت 

قدم متريرة حا�شمة يف الهدف الأول للفريق.
واأعرب الغربي يف ت�شريحات ل��شائل الإعام 
امل�شاهمني  اأح��د  يك�ن  ب��اأن  فخره  عن  الفرن�شية 
م�شيفا:  كاأ�ص،  م�شابقة  وتاأهله يف  ف�ز فريقه  يف 
اأكرب للعب مع الفريق الأول  وقت  على  “�شاأح�شل 
مع  اأ�شارك  اأن  رائ��ع  اأم��ر  هذا  املباريات،  ق��ادم  يف 
اأتطلع  ج��رم��ان،  �شان  باري�ص  مثل  عريق  فريق 
الكبار  النج�م  وجم���اورة  با�شتمرار  للم�شاركة 

هنا«.
املنتخب  عن  الآن  حتى  الغربي  يتحدث  ومل 
الذي �شيدافع عن األ�انه يف امل�شتقبل، لكن خرباء 
العام  اأن يح�شم قراره يف  ومقربني منه يت�قع�ن 

احلايل.)�شكاي ني�ز(

�سورة بطلة التايكواندو ال�سادق
*وكاالت تزين تذاكر اوملبياد باري�ص 2024

اخلا�شة  ال��ق���ات  ال��ث��اين/  عبداهلل  امللك  جمم�عة  فريق  ظفر 
العربي  اجلي�ص  الأردن��ي��ة-  امل�شلحة  الق�ات  بط�لة  بلقب  امللكية، 
عن  الدفاع  لألعاب  را�شد  الأمري  �شالة  يف  اختتمت  التي  للتايك�اندو، 

النف�ص، مبدينة احل�شني لل�شباب.
وفريق  امللكي،  املدفعية  �شاح  قيادة  فريق  الثاين  املركز  يف  وحل 
املنطقة الع�شكرية ال�شمالية ثالثا، كما حل فريق املنطقة الع�شكرية 
وفريق  خام�شا،  اخلا�ص  امللكي  احلر�ص  قيادة  وفريق  رابعا،  ال��شطى 
البحرية  الق�ة  وقيادة  �شاد�شا،  ال�شرقي  الع�شكرية  املنطقة  قيادة 

والزوارق امللكية �شابعا.
ورعى مدير الحتاد الريا�شي الع�شكري العقيد الركن رعد عي�شى 

العمايرة حفل اخلتام وقام بت�شليم كاأ�ص البط�لة للفريق الفائز.

*وكاالت
الأردين  املدافع  مع  ر�شميا  تعاقده  ال�شع�دي،  العني  ن��ادي  اأعلن 

الدويل مهند خري اهلل ليمثل الفريق ملدة 4 �شه�ر.
اأردنيني  لعبني  ثاثة  هناك  اأن  �شابق  وقت  يف  “ك�وورة”  واأك��د 
وع��ب��داهلل  اهلل  خ��ري  مهند  وه���م:  ال�شع�دي  ال��ع��ني  م��ع  �شيحرتف�ن 

الفاخ�ري وجمدي عطار.
وجاء تعاقد العني ال�شع�دي مع خري اهلل بت��شية من جهازه الفني 
اأ�شرف على الاعب عندما كان  بقيادة الفرن�شي ديديه ج�ميز الذي 

مدربا يف امل��شم املا�شي لل�حدات الأردين.
مثل  حيث  خربة،  من  به  يتمتع  ملا  للعني  مك�شبا  اهلل  خري  ويعترب 

منتخب الأردن ولعب لفرق اجلزيرة والرمثا وال�حدات.
مع  ر�شميا  تعاقده  املا�شي  الأ�شب�ع  اأعلن  قد  ال�شع�دي  العني  وكان 

حار�ص مرمى منتخب الأردن عبداهلل الفاخ�ري.

*وكاالت
حقق فريقي الن�شر والهال، النت�شار على فريقي الأهلي و�شعلة 
ال�شرقية، لي�ا�شا �شباقهما امل�شتعل نح� لقب الدوري ال�شع�دي املمتاز 

لل�شيدات 2022/2023.
 واأقيمت، الثاثاء، مناف�شات الأ�شب�ع 11 من الدوري الذي تبقى 
له 3 اأ�شابيع على ختامه، واقرتاب م�عد ح�شم اللقب والذي �شيك�ن يف 

ي�م 11 فرباير/ �شباط املقبل.
ومتكن الن�شر �شاحب الأر�ص ومت�شدر جدول الرتتيب، من حتقيق 
انت�شار �شعب على الأهلي )4-3(، عرب هديف الأردنية مي�شاء جبارة، 
وهدف لكل من الت�ن�شية �شامية الع�ين، والربازيلية اإيزابيا اأج�ير، 
الثاث  الأه��داف  جرايدي  اإبت�شام  املغربية  املهاجمة  ت�شجيل  مقابل 

لاأهلي.
على  واملحافظة  نقطة،   26 اإىل  النقطي  ر�شيده  الن�شر  ورف��ع 
فارق النقطة ال�احدة عن ماحقه املبا�شر الهال، الذي انت�شر على 

م�شت�شيفه فريق �شعلة ال�شرقية بنتيجة )1-5(.
وح�شم الهال م�قعة ال�شرقية منذ ال�ش�ط الأول، عندما �شجلت 
الغانية  ال��شط  لاعبة  وهدف  اأهداف،   4 �شاحلي  �ش�خان  العراقية 
اإليزابيث اآدو، مقابل هدف ل�شاحب الأر�ص من لعبة ال��شط املغربية 

ن�شيمة ج�اد.
ويف ثالث مباريات الي�م بالعا�شمة الريا�ص، حقق �شاحب الأر�ص 
فريق اليمامة ف�ًزا كبرًيا على متذيل جدول الرتتيب، فريق �شما )13-

0(، لي�شعد اإىل املركز الثالث م�ؤقًتا بر�شيد 20 نقطة.
وتختتم مباريات الأ�شب�ع 11، غًدا الأربعاء، مب�اجهة جتمع بني 
الريا�شية  اهلل  عبد  امللك  مبدينة  الرديف  مبلعب  والحتاد،  ال�شباب 

يف جدة.

*وكاالت
املجيد  عبد  ال��شط  خط  لعب  عقد  جتديد  الن�شر  ن��ادي  اأعلن 

ال�شليهم ملدة 3 �شن�ات.
ل� ك�وورة،  “العاملي”، يف ت�شريحات خا�شة  وك�شفت م�شادر داخل 
اأن عقد الاعب �شي�شتمر ملدة 3 �شن�ات، مقابل 6 مايني ريال للم��شم 
ال�احد. ودخل الاعب الفرتة احلرة خال �شهر يناير/ كان�ن الثاين 

احلايل، لتمدد اإدارة النادي عقده حتى �شيف 2026.
وانتقل الاعب، البالغ من العمر 28 عاًما، ل�شف�ف الن�شر قبل 3 

�شن�ات قادًما من ال�شباب يف �شفقة انتقال حر.
مباراة   37 يف  �شن�ات   3 خ��ال  “العاملي”  م��ع  ال��اع��ب  و���ش��ارك 
 4 م�شجًا  اأه��داف،  ب�6  خالها  �شاهم  ال�شع�دي،  ال��دوري  بط�لة  يف 
يف  لفريقه  الف�ز  هدف  ال�شليهم  و�شنع  هدفني.  �شنع  فيما  اأه��داف، 
لاأ�شط�رة  م�شاركة  اأول  �شهدت  والتي  التفاق،  اأمام  الأخرية  املباراة 
فرق  ترتيب  �شدارة  الن�شر  ويحتل  رونالدو.   كر�شتيان�  الربتغالية 
دوري رو�شن بر�شيد 33 نقطة، جمعها من 14 مباراة، فاز يف 10 منها، 

وتعادل 3 اآخرين، وخ�شر يف منا�شبة واحدة.

*وكاالت
بالحتاد  احلكام  جلنة  رئي�ص  كاتنربج  مارك  الإجنليزي  تقدم 

امل�شري لكرة القدم با�شتقالته من من�شبه.
القدم اجتماًعا طارًئا  لكرة  امل�شري  اإدارة الحتاد  ويعقد جمل�ص 

غًدا الأربعاء، للبت يف اأمر ا�شتقالة كاتنربج.
كما ي�ؤكد جمل�ص الإدارة ثقته يف جلنة احلكام، التي �شت�شتمر يف 

عملها ب�شكل طبيعي، بقيادة حممد فاروق نائب رئي�ص اللجنة.
عنها  اأ�شدر  املا�شية،  الأي��ام  يف  الطرفني  بني  ن�شبت  اأزم��ة  وكانت 
تعيينات  عن  امل�ش�ؤول  ه�  “كاتنربج  فيه  قال  بياًنا  امل�شري  الحتاد 
اللجنة، ورغم ذلك ف�جىء  بالت�شاور مع  امل�شابقات،  احلكام مبختلف 
بالتن�شيق  اخلا�ص  اآب(  وات�ص  )جروب  من  بخروجه  اللجنة  اأع�شاء 
حماولت  جرت  كما  اأيام،   4 ط�ال  بالت�ا�شل  يقم  ومل  اللجنة،  لعمل 

للت�ا�شل معه عرب الهاتف، لكنه مل يرد على تلك املكاملات«.
�شم�حة  مباراة  حكم  ب�شاأن  كاتنربج  ا�شت�شارة  “متت  واأ�شاف: 
وبرياميدز يف الدوري امل�شري املمتاز عرب )ال�ات�ص اآب(، لكنه مل يرد 
على اأع�شاء اللجنة، ومل يحدث اأي تغيري ب�شاأن حكام مباراة الأهلي 

والبنك الأهلي يف امل�شابقة ذاتها، كما اأ�شيع«.
البيان:  اأفاد  احلكام،  للجنة  جديد  اأجنبي  رئي�ص  تعيني  وب�شاأن 
“�شيك�ن ذلك حال عدم ا�شتكمال كاتنربج مهامه يف الحتاد، و�شيتم 

الأمر من خال طرح اأكر من �شرية ذاتية لختيار الأجدر«.
وتابع: “�شاندنا كاتنربج، ومت تعيينه رئي�ًشا للجنة احلكام رغم 
اأن تعاقده كان يف الأ�شا�ص لتط�ير التحكيم فقط، كما متت مراجعته 
وعدم  الحت��اد،  علم  دون  املتكرر  �شفره  ب�شاأن  عديدة  منا�شبات  يف 
ت�اجده لتنفيذ بن�د تعاقده، بالرغم من ت�فري �شكن خا�ص له و�شيارة 
مل  الذي  برناجمه  ح�شب  واملع�شكرات  واملباريات  التدريبات  حل�ش�ر 

يقدمه للمجل�ص حتى الآن، بالرغم من مطالبته به اأكر من مرة«.
ا�شتمرار دعم كاتنربج حال ع�دته  و�شدد جمل�ص الحتاد على 
على  ح�شل  فقد  املالية،  م�شتحقاته  بخ�ش��ص  اأما  مهامه،  وم�ا�شلة 
جميع امل�شتحقات، والتي ت�شمل مقدم ملدة �شهرين، يتم خ�شمها ط�ال 

مدة التعاقد، وقد مت خ�شم 3 دفعات ملدة 3 �شه�ر حتى تاريخه.
الأول  كان�ن  الثاين ودي�شمرب/  ت�شرين  ن�فمرب/  “راتب  واأو�شح: 
�شهر،  ملدة  اأجر  دون  من  اإجازة  على  ح�ش�له  على  ين�ص  التعاقد  فاإن 
خال مناف�شات كاأ�ص العامل، التي تداخلت بني ال�شهرين، وعليه �شيتم 
ت�ش�ية م�شتحقات ال�شهرين، و�شرف القيمة املتبقية حال ع�دته، ويف 

حاله عدم ع�دته �شيق�م الحتاد مبطالبته مب�شتحقات الحتاد«.

كالتينربج ي�ستقيل
 من رئا�سة جلنة احلكام

3 جن�سيات لإ�سماعيل الغربي..
 هل تنجح تون�ص يف الظفر بزميل مي�سي؟

*وكاالت
املنتخب  ب��ط��ل��ة  ����ش����رة  زي��ن��ت 
ال�طني للتايك�اندو ج�ليانا ال�شادق، 
التايك�اندو  مناف�شات  ح�ش�ر  تذكرة 
التي  الأوملبية  الألعاب  دورة  خال 

تقام يف باري�ص العام املقبل.
الأوملبياد،  على  القائم�ن  وك�شف 
ع����ن ت����ذاك����ر ح�������ش����ر م��ن��اف�����ش��ات 
التذكرة  حملت  حيث  التايك�اندو، 
امل�شنفة  ال�����ش��ادق  ج�ليانا  ���ش���رة 

الأوىل على العامل يف وزن 67 كغم.
وع���رب احت���اد ال��ت��اي��ك���ان��دو عن 
تذاكر  على  ال�شادق  بظه�ر  فخره 
الأومل���ب���ي���اد، م��ع��ت��ربا ب���اأن ه���ذا يعد 
التي  الإجن���ازات  ل�شل�شلة  ا�شتكمال 
على  الأردن��ي��ة  التايك�اندو  حتققها 

خمتلف ال�شعد.
للمنتخبات  الفني  امل��دي��ر  واأك���د 
ت�شريح  يف  الع�شاف،  فار�ص  ال�طنية 
اأن   ، الأردنية )برتا(  الأنباء  ل�كالة 
تذاكر  على  للظه�ر  ج�ليانا  اختيار 
عاملية  ريا�شية  تظاهرة  مناف�شات 
بحجم الأوملبياد يعد فخرا للريا�شة 
الأردنية، لفتا اإىل اأن هذا الظه�ر مل 
ياأت من فراغ، بل نتاج تف�ق الاعبة 
وت�شدرها  الأخ����رية،  املناف�شات  يف 

للت�شنيف الدويل.
وج����دد ال��ع�����ش��اف ت��اأك��ي��ده على 
ال�شعي لتاأهيل اأكرب عدد من الاعبني 

الأردنيني اإىل اأوملبياد باري�ص.

فريق القوات اخلا�سة يظفر بلقب 
بطولة القوات امل�سلحة للتايكواندو

خري اهلل ين�سم ر�سميا للعني ال�سعودي

 ا�ستعال �سباق �سدارة 
الدوري ال�سعودي لل�سيدات

ال�سليهم ن�سراوي حتى �سيف 2026



عبدالرحمن بن عبداهلل امل�سيقح 
من اإ�سدارات �سعادة الدكتور 
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