
الضريبة: 97 % من اقرارات الدخل
 تم تقديمها الكترونيا

*عمان
الدخل  �ضريبة  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  اع��ل��ن 
عدد  ان  علي،  اأب��و  ح�ضام  الدكتور  واملبيعات 
املكلفني الذين بادروا لتقدمي اقرارات �ضريبة 
العام  بداية  منذ  الكرتونيا  واملبيعات  الدخل 
م�ضاء  نهاية  حتى  مكلف  الف   340 بلغ  احلايل 

ام�س االحد.
عدد  ان  �ضحفي  ب��ي��ان  يف  علي  اب��و  وق���ال 

الدخل  اق��رارات  بتقدمي  قاموا  الذين  املكلفني 
م���ن خ���ال م��دي��ري��ات ال���دائ���رة وم��راك��زه��ا 
اجلمهور  خدمة  مكاتب  مب�ضاعدة  الكرتونيا 
التي وفرتها الدائرة ملن ال متكنهم ظروفهم من 
تقدميها الكرتونيا بلغ حوايل 12 األف مكلف اأي 
التي  باملئة، من جمموع االقرارات  ن�ضبته 3  ما 

مت تقدميها خال الفرتة القانونية.
تابع �س3
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*عمان 
الدكتورة  لل�ضكان  االأعلى  للمجل�س  العامة  االأمينة  اأّك��دت 
العاملي  بالت�ضنيف  فعليا  يرتاجع  مل  االأردن  اأن  عماوي،  عبلة 
احلياة"،  قيد  على  والبقاء  "ال�ضحة  معيار  �ضمن   2021 لعام 
املنتدى  عن  ال�ضادر  اجلن�ضني  بني  للفجوة  العاملي  التقرير  يف 

العاملي. االقت�ضادي 
االأربعة  املعايري  اأحد  هو  املعيار  هذا  اأن  عماوي،  واأو�ضحت 
املرتبة  يف  جاء  االأردن  اأن  مبينة  العاملي،  التقرير  يقي�ضها  التي 
�ضمن   ،2020 عام   103 املرتبة  احتل  اأن  بعد   ،2021 عام   145

املعيار. هذا 
وقالت اإن التقرير يقي�س معيار ال�ضحة والبقاء على قيد احلياة 
من خال موؤ�ضرين، هما ن�ضبة اجلن�س عند الوالدة )اأنثى/ ذكر(، 
اأن االأردن  اإىل  املتوقع عند املياد، م�ضرية  العمر ال�ضحي  ومتو�ضط 
حقق عامة التكافوؤ الكامل بني اجلن�ضني يف املوؤ�ضر االأول، والبالغة 
0.944 باملئة، ح�ضب اآخر 4 تقارير للفجوة بني اجلن�ضني لاأعوام 
على  املفرو�ضة  القيود  نتيجة   ،2021 و   2020 و   2018 و   2017

االإجها�س.
وبينت اأن االأردن يف اآخر تقريرين للفجوة بني اجلن�ضني لعامي 
2020 و 2021، تراجع الرتتيب يف املوؤ�ضر الثاين من 112 من اأ�ضل 
اأ�ضل 156 دولة عام 2021؛  138 دولة عام 2020، واإىل 153 من 
"ال�ضحة  معيار  �ضمن  ال��دول  بني  االأردن  ترتيب  على  �ضلبًا  اأثر  ما 

والبقاء على قيد احلياة".
تابع �س3

*عمان
رئي�ضها  ل�ضان  على  النيابية  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  دان��ت 
�ضلطة االحتال يف  بها  التي تقوم  النائب مريزا بوالد، االنتهاكات 
مدينة القد�س ال�ضريف ب�ضكل عام وحي ال�ضيخ جراح ب�ضكل خا�س.

اللجنة  ا�ضتنكار  ع��ن  ال��ث��اث��اء،  �ضحفي  بيان  يف  ب��والد  وع��ر 
وادانتها للممار�ضات العن�ضرية جتاه االخوة امل�ضيحيني، ومنعهم من 
الرملانات  املحتلة. ودعا  القد�س  العبادة خا�ضة يف  الو�ضول الماكن 
واتخاذ  التحرك  اىل  االن�ضان  حقوق  ومنظمات  والدولية  العربية 
االحتال  ميار�ضها  التي  االنتهاكات  ا�ضكال  كافة  �ضد  موحد  موقف 
اأهمية  موؤكدا  ال�ضريف،  القد�س  يف  الفل�ضطينيني  �ضد  وامل�ضتوطنون 
الو�ضاية الها�ضمية يف املحافظة على املقد�ضات اال�ضامية وامل�ضيحية.

*رام اهلل 
االحتال  اإن  الفل�ضطينية،  الدينية  وال�����ض��وؤون  االأوق���اف  وزارة  قالت 
اال�ضرائيلي وامل�ضتوطنني املتطرفني اليهود دن�ضوا امل�ضجد االق�ضى املبارك يف 
مدينة القد�س املحتلة خال �ضهر ني�ضان املا�ضي باأكرث من 20 مرة. واأو�ضحت 
مت�ضارعة  احداثا  �ضهدا  والقد�س  االق�ضى،  امل�ضجد  اأن  تقرير  يف  ال���وزارة 
العامود،  بباب  واملوجودين  امل�ضلني  على  االحتال  قوات  قبل  من  وهجمات 
وا�ضتفزازها  االق�ضى  للم�ضجد  اقتحاماتها  من  امل�ضتوطنني  ع�ضابات  وكثفت 
للم�ضلني وللمواطنني، ومنع االحتال رفع االأذان خال ني�ضان املا�ضي 44 وقتا.

األردن لم يتراجع فعليا بالتصنيف 
العالمي لمعيار الصحة

الخارجية النيابية تدين انتهاكات 
سلطات االحتالل في القدس

االوقاف الفلسطينية: أكثر من 20 تدنيسا لألقصى

رخص سيارتك وانت بداخلها من خالل درايف ثرو انخفاض العجز التجاري 
للمملكة العام الماضي 5ر%16

أوروبا تفتح أبوابها للسياح في 
هذا الموعد.. ولكن بشروط

وزير التربية يشيد بإقبال المعلمين على تلقي لقاحات كورونا الفايز يبدأ سلسلة حوارات حول التشريعات السياسية

بايدن سيسمح بدخول أزيد من 62 
ألف الجئ إلى الواليات المتحدة

الجزائر.. ارتفاع عدد ضحايا 
سيول والية المدية إلى 4

*عمان 
ح�ضني  الركن  ال��ل��واء  العام  االأم��ن  مدير  افتتح 
املركبات  ترخي�س  اإدارة  يف  ال��ث��اث��اء،  احل��وامت��ة، 
"درايف  مركبتك  من  الرتخي�س  خدمة  وال�ضواقني 
ثرو" والتي متكن املواطنني من اإمتام معامات جتديد 
رخ�س اقتناء املركبات عر م�ضارب خا�ضة ومن دون 
م�ضارات  على  احلوامتة  واطلع  املركبة.  من  النزول 
الرتخي�س من املركبات التي مت اإجنازها بدقة خلدمة 
ت�ضعى  العام  االأم��ن  مديرية  اأن  م��وؤك��دًا  املواطنني، 
لتحقيق الروؤى امللكية يف رفع �ضوية االأداء والتخفيف 

اخلاقة  امل�ضاريع  هذه  مثل  خال  من  املواطنني  على 
التي تعد جزءًا مهما من ا�ضرتاتيجية االأمن العام يف 
التطوير. واأوعز مدير االأمن العام للمبا�ضرة بتو�ضيع 
موؤكدًا  الرتخي�س،  اأق�ضام  لباقي  اخلدمة  هذه  ونقل 
على  ي�ضهل  مبا  وحت�ضينها  نطاقها  تو�ضيع  ���ض��رورة 
مدير  وجه  كما  ويخت�ضر.  عنهم  ويخفف  املواطنني 
اإن�ضاء  حول  �ضاملة  درا�ضة  اإع��داد  اإىل  العام  االأم��ن 
اخلارجية  الطرق  على  مماثلة  ترخي�س  حمطات 
الإن�ضاء عدد منها وتو�ضيع رقعة واأماكن اخلدمة، التي 
ت�ضتفيد منها كافة املركبات.                           تابع �س2

*عمان 
خال  للمملكة  التجاري  امليزان  عجز  انخف�س 
العام  مع  مقارنة  باملئة  5ر16  بن�ضبة   2020 عام 

الذي �ضبقه.
ال��ذي  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  تقرير  وبح�ضب 
والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�ضناعة  وزارة  ا���ض��درت��ه 
الثاثاء، طراأ ارتفاع طفيف على ن�ضبة ال�ضادرات 
االرتفاع  مع  مقارنة   2020 ع��ام  خ��ال  الوطنية 

الذي �ضهدته خال عام 2019.
وا�ضار اإىل اأن تداعيات ازمة كورونا اأثرت على 
االقت�ضاد االأردين، وما تزال االآثار م�ضتمرة حتى 

االآن.
ال�����ض��ادرات  قيمة  ���ض��ه��دت  للتقرير،  ووف��ق��ا 
 2020 عام  من  االأول  كانون  �ضهر  خال  الوطنية 
باملئة،  1ر12  ن�ضبته  مبا  لرتتفع  ملحوًظا  انتعا�ًضا 

مقارنة مع كانون االأول عام 2019، ما ُيعد موؤ�ضرًا 
اإيجابيًا لتعايف ال�ضادرات خال االأ�ضهر املقبلة.

ارت��ف��ع��ت خ��ال هذا  ال�����ض��ادرات  اأن  وا���ض��اف 
وال�ضعودية  املتحدة  ال��والي��ات  دول  اإىل  ال�ضهر 
قيمة  ارتفاع  جراء  والهند واالمارات واجلزائر"، 
ال�ضادرات الوطنية من االأ�ضمدة مبا ن�ضبته 2ر334 
باملئة، واحليوانات احلية مبا ن�ضبته 5ر152 باملئة، 
وال�ضابون  باملئة،   50 وم�ضنوعاته  واالمل��ن��ي��وم 

والنحا�س وم�ضنوعاته بن�ضبة 5 ر59 باملئة.
الرتكيب  م�ضتوى  وعلى  انه  التقرير  واو�ضح 
ال�����ض��ل��ع��ي ل��ل�����ض��ادرات االأردن���ي���ة خ���ال ال��ع��ام 
االأوىل  املرتبة  حتتل  االألب�ضة  زالت  ما   ،2020
الن�ضبية  االأه��م��ي��ة  ذات  املنتجات  قائمة  يف 
بن�ضبة  حادًا  انخفا�ضًا  �ضهدت  التي  لل�ضادرات 

باملئة. 2ر16  بلغت 

*وكاالت
دول  فتح  الإعادة  االأوروبية  املفو�ضية  تخطط 
ذات  البلدان  من  ال�ضياح  اأم��ام  االأوروب���ي  االحت��اد 
كوفيد-19،  بفريو�س  املنخف�ضة  االإ�ضابة  معدالت 

واأولئك الذين ح�ضلوا على اللقاح امل�ضاد لكورونا.
يف  كبري  ب�ضكل  التطعيم  م��ع��دل  ارت��ف��اع  وم��ع 
م�ضوؤولو  قال  االأوروب��ي،  باالحتاد  االأع�ضاء  الدول 
من  للتخفيف  ح��ان  ق��د  ال��وق��ت  اإن  باملفو�ضية، 

القواعد املتعلقة بال�ضفر غري ال�ضروري.
وقال م�ضوؤولون يف املفو�ضية، اإن حدود االحتاد 
على  يونيو  بداية  بحلول  فتحها  �ضيعاد  االأوروب��ي 
الدول  من  اتفاق  على  احل�ضول  بعد  تقدير،  اأبعد 
االأع�ضاء هذا ال�ضهر بخ�ضو�س ذلك، ح�ضبما نقلت 

�ضحيفة "ذا غارديان" الريطانية.
وال يزال من غري املعروف فيما اإذا كانت هناك 
القادمني  ال�ضياح  على  �ضتفر�س  �ضحية  �ضروط 
فح�س  اأو  ال�ضحي  احل��ج��ر  مثل  االحت���اد،  ل���دول 

كوفيد-19.
الين،  دير  فون  اأور���ض��وال  غ��ردت  جانبها،  ومن 
قائلة:  تويرت  على  االأوروب��ي��ة  املفو�ضية  رئي�ضة 
"حان الوقت الإحياء �ضناعة ال�ضياحة وال�ضداقات 
اأخرى  مرة  الرتحيب  نقرتح  باأمان.  احل��دود،  عر 
التي  البلدان  وم��ن  تطعيمهم  مت  الذين  ب��ال��زوار 
متغريات،  ظهرت  واإذا  جيد.  �ضحي  بو�ضع  تتمتع 

الإنهاء  اآلية  نقرتح  ب�ضرعة.  نت�ضرف  اأن  فعلينا 
حالة الطوارئ التابعة لاحتاد االأوروبي".

االأوروب���ي���ة،  املفو�ضية  م��ق��رتح��ات  ومب��وج��ب 
االحت��اد  اإىل  بال�ضفر  االأع�����ض��اء  ال���دول  �ضت�ضمح 
االأوروبي الأولئك االأ�ضخا�س الذين تلقوا اجلرعة 
على  يوما   14 قبل  به  امل�ضرح  اللقاح  من  النهائية 
اللقاحات  اأن  علما  لوجهاتهم،  و�ضولهم  من  االأقل 
امل�ضنوعة يف رو�ضيا وال�ضني، مل تتم املوافقة عليها 

بعد من قبل وكالة االأدوية االأوروبية.
مع  ال�ضفر  االأط��ف��ال  مب��ق��دار  �ضيكون  كذلك   
اأنف  م�ضحة  لفح�س  اإجرائهم  ح��ال  يف  والديهم 
�ضلبي، على اأن ال تتجاوز املدة الزمنية للفح�س 72 

�ضاعة لدى و�ضولهم لدول االحتاد.
ب�ضكل  تطعيمهم  يتم  مل  الذين  اأولئك  وحتى 
االحتاد  اإىل  بالدخول  اأي�ضا  لهم  �ضي�ضمح  كامل، 
"و�ضع  ذات  دول  من  قادمني  كانوا  اإذا  االأوروب���ي 
وروان��دا  ونيوزيلندا  اأ�ضرتاليا  مثل  جيد"،  وبائي 

و�ضنغافورة وكوريا اجلنوبية وتاياند.
من  لدولة  الوبائي  الو�ضع  تدهور  حال  ويف   
جديد،  متحّور  ظهور  اأو  االأوروب��ي  االحتاد  خارج 
تعليق  على  ق���ادرة  �ضتكون  الع�ضو  ال��دول��ة  ف��اإن 
جميع رحات ال�ضفر ب�ضكل عاجل، اأمام املواطنني 
هذا  مثل  يف  املقيمني  االأوروب��ي  االحتاد  خارج  من 

البلد.

*عمان 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأ�ضاد 
ال��ذي  الكبري  بالوعي  قدي�س  اأب���و  حممد 
الكبري  اإقبالهم  خ��ال  من  املعلمون  اأظهره 
لفريو�س  امل�����ض��ادة  ال��ل��ق��اح��ات  تلقي  ع��ل��ى 
بالبقاء  العالية  الثقة  م��وؤك��دا  ك��ورون��ا، 
اإىل  و�ضوال  االإقبال  من  امل�ضتوى  هذا  على 
تطعيم جميع املعلمني العاملني يف القطاعني 
اآمنا  درا�ضيا  عاما  لنبداأ  واخلا�س  احلكومي 
اأب��و  الدكتور  واأك���د  مدار�ضنا.  يف  و�ضحيا 
الواحد  الفريق  بروح  العمل  اأهمية  قدي�س 

الوجاهية  العودة  لتحقيق  اجلميع  وتعاون 
الدرا�ضي  العام  مطلع  التعليمية  للعملية 
خال  ذل��ك  ج��اء   .2022  /  2021 ال��ق��ادم 
جلنة  اجتماع  قدي�س  اأب��و  الدكتور  تروؤ�س 
الثاثاء  عقد  ال��ذي  املركزية  التخطيط 
الدكتور  للوزارة  العامني  االأمينني  بح�ضور 
نواف العجارمة والدكتورة جنوى القبيات 
واأ�ضار  الوزارة.  مركز  يف  االإدارات  ومديري 
من  ا�ضتعداداتها  يف  تعمل  ال��وزارة  اأن  اإىل 
م�ضفوفة  تت�ضمن  وا���ض��ح��ة،  خطة  خ��ال 
م�ضتمرا  تقييما  ت�ضمل  زمنية،  وج���داول 

دوري  اج��ت��م��اع  عقد  �ضيتم  حيث  للعمل، 
وتذليل  االأم��ر  ه��ذا  ملتابعة  اأ�ضبوعني  كل 
وج��رى  االإي��ج��اب��ي��ات.  وتعزيز  التحديات 
لعقد  اال�ضتعدادات  بحث  االجتماع  خال 
يف  ي��ب��داأ  ال���ذي  العامة  الثانوية  امتحان 
القادم،  �ضهر حزيران  الرابع والع�ضرين من 
تنفذها  التي  والتح�ضني  التطوير  وخطة 
الوزارة على عملية التعليم عن بعد من حيث 
يف  الفجوة  وجت�ضري  املن�ضة،  اأداء  حت�ضني 
تنفيذ م�ضفوفة  التعليمي من خال  الفاقد 

املفاهيم احلرجة يف املواد االأ�ضا�ضية.

*عمان 
اأكد رئي�س جمل�س االأعيان، في�ضل الفايز، 
وجه  يف  الداخلية  اجلبهة  تقوية  اأه��م��ي��ة 
املخاطر التي ت�ضتهدف اأمن ووحدة االأردنيني، 
من خال الت�ضدي للفئة ال�ضاآلة والتعامل مع 
تداعيات الفتنة االأخرية، التي وئدت من قبل 
جالة امللك، بكل حكمة وت�ضامح متتع به دومًا 

الها�ضميون.
فاعليات  الثاثاء،  لقائه  خال  واأ�ضاف، 
ح��زب��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة ون��ي��اب��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  م���دين  جمتمع  وم��وؤ���ض�����ض��ات  واق��ت�����ض��ادي��ة 

االأول  النائب  بح�ضور  العا�ضمة،  حمافظة 
االردن  اأن  الرفاعي،  �ضمري  املجل�س  لرئي�س 
موؤكدًا  االإقليمية،  مواقفة  نتيجة  م�ضتهدف 
القدرة على جتاوز كل التحديات، التي الزمت 
القيادة  بف�ضل  تاأ�ضي�ضها،  منذ  الدولة  م�ضرية 
االأردين  ال�ضعب  واإخ��ا���س  ووع��ي  الها�ضمية 
االأبي، والتي مل متنعه من مراكمة االإجنازات 
عر مئة عام على جميع امل�ضتويات رغم بع�س 
للم�ضي  تقومي  اإىل  حتتاج  التي  االإخفاقات 
الثانية.  مئويتها  يف  ال��دول��ة  مب�ضرية  ق��دم��ًا 
ت�ضمل  ل��ق��اءات  �ضل�ضلة  �ضمن  اللقاء  وي��اأت��ي 

حول  للحوار  ال��وط��ن،  يف  الفعاليات  خمتلف 
الت�ضريعات الناظمة للحياة ال�ضيا�ضية.

عبد  امللك  جالة  حر�س  الفايز  واأك��د 
اال���ض��اح  م�ضرية  تعزيز  على  ال��ث��اين  اهلل 
ولي�ضت  م�ضتمرة  عملية  باعتبارها  ال�ضيا�ضي 
ردة فعل الأحداث حمددة، الفتًا اإىل االأوراق 
خارطة  ت�ضكل  التي  امللك،  جلالة  النقا�ضية 
من  مناق�ضة  اإىل  وحت��ت��اج  ل��ل��دول��ة،  ط��ري��ق 
ج��م��ي��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات ل��و���ض��ع ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

�ضاملة.
تابع 2

*واشنطن
الاجئني  ع��دد  �ضريفع  اأن��ه  بايدن،  جو  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأعلن 
امل�ضموح لهم بدخول الواليات املتحدة اإىل 62500، بعد اأن كان احلد 

االأق�ضى الذي فر�ضه �ضلفه دونالد ترامب يبلغ 15 األفا.
من  بايدن  لها  تعر�س  �ضديدة  انتقادات  بعد  التغيري  هذا  وياأتي 
ُو�ضعت  التي  القيود  االإبقاء على  ال�ضابق  ب�ضبب قراره  جانب حلفائه 

يف عهد ترامب.
األ��ف   15 ال��ب��ال��غ  االأق�����ض��ى  اإن احل��د  ب��ي��ان،  ب��اي��دن، يف  وق���ال 
بالاجئني  ترحب  دولة  بو�ضفها  اأمريكا  قيم  يعك�س  "مل  �ضخ�س 

وتدعمهم".
 15 عند  املقبولني  ع��دد  بتحديد  ال�ضابق  ب��اي��دن  اأم��ر  ومثل 
من  تريد  كانت  التي  الاجئني،  عن  الدفاع  جلماعات  �ضربة  األفا 
الاجئني  �ضيا�ضات  الإنهاء  ب�ضرعة  التحرك  الدميقراطي  الرئي�س 
كو�ضيلة  ما  حد  اإىل  الرقم  ه��ذا  ح��دد  ال��ذي  ترامب  للجمهوري 

الهجرة. من  للحد 
عدة  �ض�ُئلت  �ضاكي،  جني  االأبي�س  للبيت  ال�ضحفية  ال�ضكرترية 
مرات خال االأيام االأخرية، عن تف�ضري التاأخر يف رفع احلد االأق�ضى 

لاجئني، لكنها مل تقدم اأي تفا�ضيل.
وقالت يف وقت �ضابق "ميكنني اأن اأوؤكد الأي �ضخ�س لديه خماوف اأن 
الرئي�س ال يزال ملتزما بهذه الق�ضية. اإنه �ضخ�س يعتقد اأن الاجئني 

واملهاجرين هم قلب وروح بلدنا، وهم كذلك منذ عقود".

اجلزائر
انت�ضل اأعوان احلماية املدنية بوالية املدية �ضباح اليوم الثاثاء 
جثة �ضخ�س جرفته �ضيول الوادي مبنطقة الزراوطية يف بلدية بني 
باالأم�س،  املنطقة  �ضهدتها  التي  الغزيرة  االأمطار  موجة  بعد  �ضليمان، 

لريتفع عداد �ضحايا ال�ضيول اإىل 4 اأ�ضخا�س.
اأن ال�ضخ�س مازال  واأفادت هيئة احلماية املدنية يف والية املدية 
اأف��ادت  م��ا  بح�ضب  ع��ام��ا،   55 العمر  م��ن  يبلغ  لكنه  الهوية،  جمهول 

مرا�ضلتنا.
البحث  عمليات  با�ضتمرار  ال��والي��ة  يف  امل��دين  ال��دف��اع  اأك��د  وق��د 
�ضهدت  التي  املناطق  كل  م�ضتوى  على  حمتملني  مفقودين  عن  واالإنقاذ 

ت�ضاقطا كبريا لاأمطار.
ارتفاع  ج��راء  املركبات  من  عدد  جرف  يف  ال�ضيول  ت�ضببت  وقد   
مدينة  و�ضط  اإىل  و�ضلت  التي  االأوحال  وتراكم  الوادي  مياه  من�ضوب 

بني �ضليمان.
باملدية  املدنية  للحماية  العملياتية  الوحدات  تعزيز  ومّت 
مفقودين  ع��ن  واال�ضتطاع  البحث  عمليات  موا�ضلة  اأج��ل  م��ن 
فرق  اأر�ضلت  حيث  �ضليمان،  بني  بلدية  م�ضتوى  على  حمتملني 
الوطنية  الوحدة  طرف  من  املدّربة  للكاب  وفرق  وتدخل  دعم 
املدنية  احلماية  ومديرية  اجلزائر  العا�ضمة  يف  البي�ضاء  بالدار 

البويرة. لوالية 

خالل زيارة عمل يقوم بها 
جاللته الى بروكسل اليوم 

*عمان 
االأربعاء،  اليوم  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  يقوم 

بزيارة عمل اإىل العا�ضمة البلجيكية بروك�ضل.
ت�ضتمر  التي  ال��زي��ارة  خ��ال  امللك،  جالة  ويلتقي 
بلجيكا،  مملكة  ملك  فيليب،  امللك  جالة  واح��دا،  يوما 
"الناتو"  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  ملنظمة  العام  واالأم��ني 
ين�س �ضتولتنرغ، ورئي�س املجل�س االأوروبي �ضارل مي�ضيل، 

ورئي�ضة املفو�ضية االأوروبية اأور�ضوال فون دير الين.
وتتناول اللقاءات العاقات الثنائية و�ضبل تعزيزها، 

والتطورات الراهنة اإقليميا ودوليا.

الملك يبحث 

التطورات الراهنة 

إقليميا ودوليا

رم�ضان زيدان

zidaneramadan@
gmail.com
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*عمان 
اأكد رئي�س جمل�س االأعيان، في�ضل الفايز، 
وجه  يف  الداخلية  اجلبهة  تقوية  اأهمية 
املخاطر التي ت�ضتهدف اأمن ووحدة االأردنيني، 
من خال الت�ضدي للفئة ال�ضاآلة والتعامل مع 
تداعيات الفتنة االأخرية، التي وئدت من قبل 
جالة امللك، بكل حكمة وت�ضامح متتع به دومًا 

الها�ضميون.
فاعليات  الثاثاء،  لقائه  خال  واأ�ضاف، 
ح��زب��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة ون��ي��اب��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
م��دين يف  وم��وؤ���ض�����ض��ات جمتمع  واق��ت�����ض��ادي��ة 
االأول  النائب  بح�ضور  العا�ضمة،  حمافظة 
االردن  اأن  الرفاعي،  �ضمري  املجل�س  لرئي�س 
موؤكدًا  االإقليمية،  مواقفة  نتيجة  م�ضتهدف 
القدرة على جتاوز كل التحديات، التي الزمت 
القيادة  بف�ضل  تاأ�ضي�ضها،  منذ  الدولة  م�ضرية 
االأردين  ال�ضعب  واإخ��ا���س  ووع��ي  الها�ضمية 
االأبي، والتي مل متنعه من مراكمة االإجنازات 
عر مئة عام على جميع امل�ضتويات رغم بع�س 
للم�ضي  تقومي  اإىل  حتتاج  التي  االإخفاقات 

قدمًا مب�ضرية الدولة يف مئويتها الثانية. وياأتي 
خمتلف  ت�ضمل  ل��ق��اءات  �ضل�ضلة  �ضمن  اللقاء 
الت�ضريعات  حول  للحوار  الوطن،  يف  الفعاليات 

الناظمة للحياة ال�ضيا�ضية.
واأك���د ال��ف��اي��ز ح��ر���س ج��ال��ة امل��ل��ك عبد 
اهلل ال��ث��اين ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م�����ض��رية اال���ض��اح 
ولي�ضت  م�ضتمرة  عملية  باعتبارها  ال�ضيا�ضي 
االأوراق  اإىل  الفتًا  حمددة،  الأح��داث  فعل  ردة 
خارطة  ت�ضكل  التي  امللك،  جلالة  النقا�ضية 
طريق للدولة، وحتتاج اإىل مناق�ضة من جميع 

الفعاليات لو�ضع ا�ضرتاتيجية �ضاملة.
 واأ�ضار اإىل توجيه ملكي لتعديل الت�ضريعات 
قانون  بتطوير  ال�ضيا�ضية  للحياة  الناظمة 
االأردن��ي��ة،  الثقافة  مع  يتوافق  مبا  االنتخاب 
وو�ضع  لاندماج،  االأح���زاب  وت�ضجيع  ودع��م 
جماهريية،  ق��اع��دة  وب��ن��اء  واق��ع��ي��ة  ب��رام��ج 
باالإ�ضافة اىل تفعيل الدور التنموي للبلديات 
ب�����ض��ك��ل اأك�����ر، خ��ا���ض��ة ب��ع��د ف�����ض��ل جت��رب��ة 
حلول  اإيجاد  �ضرورة  على  و�ضدد  الامركزية. 

باتت  التي  والبطالة  الفقر  ملعاجلة  �ضريعة 
النمو  حتقيق  على  والعمل  مرعبة،  اأرقامها 
اال�ضتثمار،  معيقات  ومعاجلة  االق��ت�����ض��ادي، 
كالناقل  ك���رى  م�����ض��اري��ع  اإن�����ض��اء  ع��ن  ف�����ض��ًا 
يف  النفط  وم�ضفاة  احلديد،  و�ضكة  الوطني، 
املحافظات،  تنمية  جانب  اإىل  اململكة،  جنوب 
االإدارة  واإ���ض��اح  الوطنية  ال�ضناعات  ودع��م 
للمواطن.  املقدمة  اخلدمات  وحت�ضني  العامة 
كما تناول حديث الفايز بع�س الق�ضايا املتعلقة 
بانعدام الثقة، وخطاب الكراهية والفتنة عر 
عدم  وخماطر  االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل 
احرتام القوانني، وانت�ضار املخدرات واجلرمية. 
لرئي�س  االأول  النائب  اأ���ض��ار  جانبه،  م��ن 
نهج  وج��ود  عدم  اإىل  الرفاعي،  �ضمري  املجل�س 
يف  ت�ضبب  ما  وهو  االأردن،  يف  واحد  اقت�ضادي 
زيادة املديونية يف االآونة االخرية، داعيًا اإىل 
عدم جلد الذات. ولفت اإىل اأهمية احلوار حول 
ال�ضيا�ضية، م�ضريا  للحياة  الناظمة  الت�ضريعات 
يلبي  توافقي  انتخاب  قانون  وج��ود  عدم  اإىل 
احل�ضور  وثمن  االأط���راف.  جميع  احتياجات 

تنظيم  يف  االأع���ي���ان  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ب��ادرة 
اإىل  واال�ضتماع  الفعاليات  خمتلف  مع  لقاءات 
االإ�ضاح  ت�ضريعات  ح��ول  واآرائ��ه��م  مطالبهم 
االقت�ضادية  للم�ضاكل  وتطرقوا  ال�ضيا�ضي. 
و�ضبل  املمكنة،  واحللول  الراهنة  والتحديات 
اال���ض��اح،  عملية  يف  اأو���ض��ع  م�ضاركة  �ضمان 
الناظمة  القوانني  يف  ال�ضعف  نقاط  ومعاجلة 
�ضيا�ضية  حياة  اإىل  للو�ضول  ال�ضيا�ضية  للحياة 
التعددية  على  قائمة  وبرملانية  ودميقراطية 

وعلى اأ�ض�س وا�ضحة. 
املئوية  التوافق على دخول  اأهمية  واأكدوا 
لتمكني  حديثة،  دميقراطية  بدولة  اجلديدة 
ال�ضعب من اختيار جمل�س نواب يت�ضكل من كتل 
و�ضواًل  واقعية،  برامج  ذات  وحزبية  �ضيا�ضية 

اإىل حكومات برملانية.
وح�ضر اللقاء ممثلو موؤ�ض�ضات جمتمع مدين 
وقطاعات  وعمالية  مهنية  ونقابات  واأح��زاب 
اإىل  اإ�ضافة  دين  ورجال  وجتارية،  اقت�ضادية 
وجل��ان  اجتماعية  ودواوي����ن  رواب���ط  ممثلي 

خميمات. 

الفايز يبدأ سلسلة حوارات 
حول التشريعات السياسية
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*عمان 
ال��ت��ق��ت ج��ال��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل، 
اأ�ضحاب  م��ن  مبجموعة  ع��م��ان  يف  ال��ث��اث��اء، 
للدخل، ممن ح�ضلوا على دعم  املدرة  امل�ضاريع 
نتيجة  تاأثرت  التي  مل�ضاريعهم  جالتها  قدمته 
لظروف جائحة كورونا، حيث بلغ عددهم نحو 
100 م�ضروع موزع على خمتلف مناطق اململكة.

وخال اللقاء، الذي اأدارته رئي�ضة جمل�س 
الدكتورة  االجتماعي  االإمن���اء  مراكز  اإدارة 
مراكز  جمعية  موؤ�ض�س  وبح�ضور  �ضالح،  فريال 

االإمناء االجتماعي الدكتور �ضري نا�ضر، جرى 
احلديث عن اأثر املنح على م�ضاريع امل�ضتفيدين 

وخططهم امل�ضتقبلية.
امل�ضتفيدين  مع  احلديث  جالتها  وتبادلت 
الدعم  توجيه  مت  وك��ي��ف  م�ضاريعهم  ح��ول 
لها  جديدة  اآف��اق  وفتح  امل�ضاريع  تلك  لتعزيز 
نوعيته  حت�ضني  اأو  االن��ت��اج  زي���ادة  خ��ال  م��ن 
عر�س  وُط��رق  الت�ضويقي  باجلانب  واالهتمام 

املنتجات اأو اخلدمات التي يتم تقدميها.
ي�ضعرون  اجل��م��ي��ع  اإن  ج��ال��ت��ه��ا  وق��ال��ت 

بال�ضغط والقلق نتيجة لظروف اجلائحة، لكن 
البال،  راحة  من  اأكرث  فقدوا  اأ�ضخا�ضا  هناك 
تكون  دائما  واالأزم��ات  واأرزاقهم  عملهم  فقدوا 

اأق�ضى على االأ�ضعف - �ضواء �ضحيا اأو ماديا.
وكانت جالة امللكة رانيا العبداهلل اأعلنت 
خال لقائها عر تقنية االت�ضال املرئي بعدد 
ت�ضرين  يف  للدخل  املدرة  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  من 
هذه  راأ�ضمال  بزيادة  دعمها  عن  املا�ضي  االأول 
امل�ضاريع املدرة للدخل مل�ضاعدتها على مواجهة 

التحديات التي فر�ضتها جائحة كورونا.

*عمان 
ح�ضني  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ال��ع��ام  االأم���ن  مدير  افتتح 
املركبات  ترخي�س  اإدارة  يف  ال��ث��اث��اء،  احل��وامت��ة، 
"درايف  مركبتك  من  الرتخي�س  خدمة  وال�ضواقني 
ثرو" والتي متكن املواطنني من اإمتام معامات جتديد 
دون  ومن  خا�ضة  م�ضارب  عر  املركبات  اقتناء  رخ�س 

النزول من املركبة.
من  الرتخي�س  م�����ض��ارات  على  احل��وامت��ة  واط��ل��ع 
املواطنني،  خلدمة  بدقة  اإجنازها  مت  التي  املركبات 

الروؤى  لتحقيق  ت�ضعى  العام  االأمن  مديرية  اأن  موؤكدًا 
امللكية يف رفع �ضوية االأداء والتخفيف على املواطنني 
من خال مثل هذه امل�ضاريع اخلاقة التي تعد جزءًا 

مهما من ا�ضرتاتيجية االأمن العام يف التطوير.
ونقل  بتو�ضيع  للمبا�ضرة  العام  االأمن  مدير  واأوعز 
هذه اخلدمة لباقي اأق�ضام الرتخي�س، موؤكدًا �ضرورة 
املواطنني  على  ي�ضهل  مبا  وحت�ضينها  نطاقها  تو�ضيع 
االأم��ن  م��دي��ر  وج��ه  كما  ويخت�ضر.  عنهم  ويخفف 
حمطات  اإن�ضاء  حول  �ضاملة  درا�ضة  اإعداد  اإىل  العام 

ترخي�س مماثلة على الطرق اخلارجية الإن�ضاء عدد 
ت�ضتفيد  التي  اخلدمة،  واأماكن  رقعة  وتو�ضيع  منها 

منها كافة املركبات.
العام  االأم��ن  مديرية  اأن  اإىل  احل��وامت��ة  ولفت 
واخل��دم��ات  امل�ضاريع  م��ن  ع��دد  اإط���اق  على  تعكف 
االأمنية  اخلدمات  مناحي  كافة  لتطوير  الهادفة 
الدولة  مئوية  مع  اإطاقها  ويتزامن  العام،  هذا  يف 
خدمة  واالإجن��از  بالعمل  بها  نحتفل  التي  االأردنية 

للمواطن االأردين.

الملكة رانيا تلتقي عددًا من 
أصحاب المشاريع المدرة للدخل

مدير األمن العام يفتتح خدمة 
الترخيص من مركبتك درايف ثرو

الخارجية النيابية تلتقي 
السفير المصري

  
*عمان 

مريزا  النائب  برئا�ضة  النيابية  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  بحثت 
ال�ضفري امل�ضري لدى االأردن �ضريف كامل، الق�ضايا  بوالد الثاثاء مع 
املتعلقة باال�ضتثمار والتجارة والتعاون بني البلدين ال�ضقيقني يف هذه 

املجاالت.
امل��ج��االت  خمتلف  يف  ال��ت��ع��اون  م��ن  مل��زي��د  نتطلع  ب����والد،  وق���ال 
م�ضلحة  يحقق  مبا  والثقافية  والتعليمية  والتجارية  االقت�ضادية 

البلدين.
واأ�ضار اإىل اأن القمة الثاثية التي جمعت االردن وم�ضر والعراق، 
ال�ضقيقة؛  الثاثة  البلدان  بني  والت�ضاركية  للتعاون  حم��ورا  ت�ضكل 
عن  معرا  اخل��رات،  وتبادل  التعاون  يف  �ضعوبها  لتطلعات  حتقيقا 
النواب  جمل�ضي  بني  الرملانية  العاقات  لتوطيد  اللجنة  تطلعات 

االأردين وال�ضعب امل�ضري.
واكدت اللجنة النيابية املوقف الر�ضمي لاأردن جتاه االأمن املائي 
مل�ضر وعدم امل�ضا�س بحقوقها املائية وما يحفظ اأمنها وا�ضتقرارها وال 

يعر�ضها الأي خطر.
بني  الثنائية  العاقات  مب�ضتوى  امل�ضري  ال�ضفري  اأ���ض��اد  ب���دوره، 
البلدين ال�ضقيقني بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين واأخيه الرئي�س 

عبدالفتاح ال�ضي�ضي القائمة على التعاون يف خمتلف املجاالت.
والتطوير  التعاون  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  اىل  نتطلع  اأن��ن��ا  واأ���ض��اف 
وال�ضناعة،  والزراعة  التعليم  جماالت  يف  اخل��رات  من  واال�ضتفادة 
يف  الدرا�ضة  مقاعد  على  االأردن��ي��ني  الطلبة  اآالف  هناك  ب��اأن  منوها 
اجلامعات امل�ضرية، كما اأن هناك عددا كبريا من العمالة امل�ضرية يف 

االأردن.
اليعقوب،  جم��دي  م��دان��ات،  اأمي��ن  ال��ن��واب  اللجنة  اأع�ضاء  وثمن 
مواقف  زيد  اأبو  عبداهلل  الغزاوي،  علي  فريج،  �ضادي  حينا،  خلدون 
م�ضر مع االردن يف خمتلف املجاالت مبا يحقق م�ضالح االأمة، موؤكدين 

اأن ا�ضتقرار م�ضر وقوتها ا�ضتقرار لامة وقوة لها.
واأ�ضاد النواب باخلطط واال�ضرتاتيجيات التي اتبعتها م�ضر خال 
جائحة كورونا لتعزيز االقت�ضاد الوطني وحتقيق النمو وزيادة حجم 

اال�ضتثمار وتخفي�س الدين العام.

الملكية لشؤون القدس: جماعات الهيكل 
تحرض على اقتحام االقصى في 28 رمضان

*عمان 
انه  القد�س عبداهلل كنعان،  ل�ضوؤون  امللكية  اللجنة  اأمني عام  قال 
الهيكل"  ب�"منظمات  ما ت�ضمى  املبارك تقوم  رم�ضان  �ضهر  ومنذ بداية 
امل�ضجد  القتحام  اال�ضتعداد  على  امل�ضتوطنني  بتحري�س  امل��زع��وم 
الذي  القد�س"  "توحيد  زيفًا  ُي�ضمى  ما  ذك��رى  يف  املبارك  االأق�ضى 

ي�ضادف 28 رم�ضان.
واكد كنعان لوكالة االنباء االردنية)برتا(، ان �ضيا�ضة االحتال 
واملقد�ضات  واالأر����س  االأه��ل  على  االع��ت��داء  يف  ت�ضتند  اال�ضرائيلي 
من  زائفة  ُجملة  على  والقد�س،  فل�ضطني  يف  وامل�ضيحية  اال�ضامية 
اال�ضتفزاز  �ضاح  �ضكلت  التي  املختلقة،  التوراتية  الدينية  املزاعم 
من  ر�ضمي  وبدعم  امل�ضتوطنني  بيد  والعن�ضرية  الكراهية  و�ضعلة 

حكومة اليمني اال�ضرائيلية �ضد اأهلنا يف فل�ضطني والقد�س.
واأ�ضار اىل ان الدعوات تت�ضمن اإقامة الطقو�س الدينية التلمودية 
يف  املبارك،  االأق�ضى  امل�ضجد  داخل  العلنية  واالأنا�ضيد  ال�ضلوات  من 
حماولة من االحتال امل�ضا�س بقد�ضيته، وال�ضعي لفر�س ال�ضيادة عليه 
اأنقا�ضه، يف خرق وا�ضح  والتمهيد لهدمه واإقامة الهيكل املزعوم على 
ملئات القرارات ال�ضرعية ال�ضادرة عن هيئة االأمم املتحدة واملنظمات 
اليون�ضكو التي عدت امل�ضجد  التابعة لها، مبا يف ذلك قرارات منظمة 
 )144( الكلية  مب�ضاحته  ال�ضريف  القد�ضي  احلرم  املبارك/  االق�ضى 
وحذرت  به.  لليهود  عاقة  وال  وحدهم  للم�ضلمني  خال�س  ملك  دومنًا 
اللجنة امللكية ل�ضوؤون القد�س، حكومة اليمني اال�ضرائيلية واملنظمات 
الدولية وكل دعاة احلرية والعدالة يف العامل، اإىل خطورة ا�ضتمرار 
امل�ضجد  القتحام  املتطرفة  اال�ضتيطانية  الدعوات  وت��رية  وارتفاع 
اإىل  العربية  القد�س  احتال  من  حقيقته  زورت  ذكرى  يف  االق�ضى، 

ذكرى توحيد مزعومة �ضتهدد ال�ضام واالأمن واال�ضتقرار الدوليني.

العناية بصحة األسرة يحصد 
االعتمادية للمرة الثانية بتميز

*عمان 
العناية  معهد  منح  اإعادة  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات  اعتماد  قرر جمل�س 
يف  االعتمادية  �ضهادة  احل�ضني،  امللك  ملوؤ�ض�ضة  التابع  االأ�ضرة  ب�ضحة 

الرعاية ال�ضحية االأولية وتنظيم االأ�ضرة، ملدة �ضنتني وبتميز.
التقييم  واو�ضح بيان �ضادر عن املجل�س الثاثاء، انه وفقا لنتائج 
ملجل�س اعتماد املوؤ�ض�ضات ال�ضحية، ح�ضل مركز معهد العناية ب�ضحة 
يف   " "100باملئة  الكاملة  العامة  على  �ضويلح،  يف  الرئي�س  االأ�ضرة 
وا�ضار  املتقدمة.  واملعايري  اجلوهرية،  واملعايري  االأ�ضا�ضية،  املعايري 
البيان اىل ان املجل�س اوفد ال�ضهر املا�ضي جلنة خراء لتحديد م�ضتوى 
حتقيق املعهد ملعايري اعتماد مراكز الرعاية ال�ضحية االأولية وتنظيم 
املجل�س  فريق  واأثنى  املجل�س.  عن  ال�ضادرة  الثالثة  الطبعة  االأ�ضرة، 
على جهود املعهد وحر�ضه على تطبيق معايري اجلودة والتميز واالأمان 
االإجن��از.  هذا  على  وموظفيه  الإدارت��ه  التهنئة  مقدما  خدماته،  يف 
لاأ�ضرة،  �ضاملة  �ضحية  رعاية  االأ�ضرة  ب�ضحة  العناية  معهد  ويقدم 
وحماية  االأ���ض��ري��ة،  ال�ضحية  الرعاية  يف  للمتخ�ض�ضني  وت��دري��ًب��ا 
االأطفال. ويقدم خدمات �ضحايا التعذيب واإعادة تاأهيل الناجني من 
خمتلفة،  جماالت  يف  ال��دورات  من  كبرًيا  عدًدا  �ضنوًيا  ويعقد  العنف، 
منها دورات تدريبية ق�ضرية، واأخرى خمت�ضة متنح دبلومات تدريبية 

م�ضادق عليها من وزارة الرتبية والتعليم.

30 وفاة و1530 إصابة بفيروس 
كورونا في المملكة

*عّمان 
اأعلنت وزارة ال�ضحة عن ت�ضجيل 30 وفاة و1530 اإ�ضابة بفريو�س 
كورونا امل�ضتجد يف اململكة الثاثاء، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 8955 

وفاة و715703 اإ�ضابات.
وتوزعت االإ�ضابات اجلديدة على 549 حالة يف حمافظة العا�ضمة 
حمافظة  يف  حالة   194 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  ح��االت   203 عّمان، 
البلقاء،  حمافظة  يف  حالة   121 الرمثا،  يف  حاالت   103 منها  اإرب��د، 
84 حالة يف حمافظة العقبة، 83 حالة يف حمافظة املفرق، 67 حالة 
حمافظة  يف  حالة  و61  البرتا،  يف  حالة   21 منها  معان،  حمافظة  يف 
حمافظة  يف  حالة  و45  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة  و45  الكرك، 
عجلون، و42 حالة يف حمافظة جر�س، و36 حالة يف حمافظة ماأدبا.

واأ�ضار املوجز االإعامي ال�ضادر عن رئا�ضة الوزراء ووزارة ال�ضحة 
بينما  حالة،   12321 اإىل  و�ضل  الن�ضطة حالّيا  احلاالت  اأن عدد  اإىل 
بلغ عدد احلاالت التي اأُدخلت ام�س اإىل امل�ضت�ضفيات 140 حالة، فيما 
التي  املوؤكدة  احلاالت  عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   133 غادرت 

تتلقى العاج يف امل�ضت�ضفيات 1202 حالة.
وحول القدرة اال�ضتيعابية للم�ضت�ضفيات يف اململكة، بني املوجز اأن 
ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العزل يف اإقليم ال�ضمال بلغت 21 باملئة، بينما بلغت 
ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة 43 باملئة، فيما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال 

اأجهزة التنف�س اال�ضطناعي يف االإقليم ذاته 30 باملئة.
بلغت  الو�ضط  اإقليم  يف  العزل  اأ���ض��ّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  واأ���ض��اف 
يف  احلثيثة  العناية  اأ���ض��ّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  و�ضلت  بينما  باملئة،   24
التنف�س  اأجهزة  اإ�ضغال  اإىل 42 باملئة، فيما بلغت ن�ضبة  االإقليم ذاته 

اال�ضطناعي 21 باملئة.
باملئة،   13 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  كما 
بينما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة 18 باملئة، فيما بلغت 

ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنف�س اال�ضطناعي يف االإقليم ذاته 16 باملئة.
العزل  ام�س يف  �ضفاء  اإىل ت�ضجيل 3209 حاالت  املوجز  اأ�ضار  كما 
 694427 اإىل  ال�ضفاء  حاالت  اإجمايل  لي�ضل  وامل�ضت�ضفيات،  املنزيل 

حالة.
اإجمايل  لي�ضبح  ام�س،  اأجري  خمرّيًا  فح�ضًا   19676 اأن  واأ�ضاف 
عدد الفحو�ضات التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 6763398 
و�ضلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية  الفحو�ضات  ن�ضبة  اأن  اإىل  الفتًا  فح�ضًا، 
اأم�س والتي  اإىل قرابة 78ر7 باملئة، مقارنة الن�ضبة التي �ضجلت اول 

بلغت 89ر7 باملئة.

المشتركة النيابية تقر عددًا من 
مواد مشروع قانون أمانة عمان

*عمان 
"القانونية واالإدارية" النيابية عددًا من  اأقرت اللجنة امل�ضرتكة 
مواد م�ضروع قانون اأمانة عمان ل�ضنة 2020 يف االجتماع الذي عقدته 

الثاثاء برئا�ضة النائب الدكتور علي الطراونة.
حممود  القانونية  لل�ضوؤون  الدولة  وزير  بح�ضور  الطراونة  وقال 
من  وعدد  ال�ضواربة،  يو�ضف  عمان  اأمانة  جلنة  ورئي�س  اخلراب�ضة، 
من  العديد  اج��راء  بعد  امل��واد  من  ع��ددا  اق��رت  اللجنة  اإن  املعنيني، 

التعديات الازمة ومناق�ضتها مع املعنيني.
وتابع ان اللجنة �ضتوا�ضل مناق�ضة واقرار باقي املواد بعد درا�ضتها 

مع املعنيني.

الطاقة النيابية تبحث إجراءات تركيب 
أنظمة الطاقة المتجددة وتراخيصها

*عمان 
اجتماع  خال  النيابية،  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  جلنة  ناق�ضت 
اإجراءات  "زووم"،  الثاثاء، برئا�ضة النائب زيد العتوم، عر تطبيق 
التي  والتحديات  وتراخي�ضها  املتجددة  الطاقة  اأنظمة  تركيب 

تواجهها.
التي  والعوائق  التحديات  ا�ضتعر�ضت  اللجنة  اإن  العتوم  وق��ال 
اأن هيئة  تواجه �ضركات الطاقة املتجددة العاملة يف اململكة، م�ضيفا 
تنظيم قطاع الطاقة �ضنفت ال�ضركات اإىل ثاثة اأ�ضناف، )اأ( وت�ضم 
اأقل،  اأو  القدرات واحد ميجا واط  ال�ضركات، و)ب( ذات  اأنواع  جميع 

و)ج( ذات 100 كيلو واط فقط.
يحيى  املهند�س  واالإ�ضكان  العامة  اال�ضغال  وزي��ر  بح�ضور  وق��ال 
من  العديد  هناك  اإن  الطاقة،  بقطاع  وم�ضتثمرين  ومعنيني  الك�ضبي 
عمليات التاأخري يف اإ�ضدار عدد من املوافقات على ال�ضركات، ف�ضًا عن 
اأثناء  مقاول  بتوفري  املتجددة  الطاقة  ل�ضركات  امللزم  اجلديد  القرار 

تنفيذ كل نظام طاقة.
قطاع  تنظم  وا�ضحة  تعليمات  هناك  اإن  الك�ضبي  قال  جهته،  من   
عمل الطاقة املتجددة، ون�ضعى للت�ضاركية مع نقابة املقاولني بخ�ضو�س 
توفري مقاول مع تنفيذ كل نظام طاقة للحفاظ على حقوق املواطنني.

ونائب  املتجددة،  للطاقة  العربية  الهيئة  عام  اأمني  دعا  ب��دوره، 
رئي�س اجلمعية االأردنية للطاقة املتجددة، املهند�س حممد الطعاين، 
الهيئة اإىل �ضبط ال�ضوق فيما يتعلق بوجود ال�ضركات واإعادة النظر 

بالتعليمات املتعلقة بالت�ضنيفات.
غنيمات،  الدين  عز  الطاقة  بقطاع  امل�ضتثمر  عر�س  ناحيته،  من 
تنفيذ  يف  والتاأخر  تنفيذ،  كل  مع  مقاول  بتوفري  املتمثلة  للتحديات 

املعامات.
اإن  التميمي،  ب�ضار  اإرب��د،  كهرباء  �ضركة  مدير  ق��ال  جانبه،  من 

ال�ضركة اأ�ضدرت العديد من الرخ�س ل�ضركات الطاقة املتجددة.
واأ�ضار رئي�س هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، ح�ضني اللبون، 
على  اإمكاناتها  �ضمن  وتعمل  ال�ضكاوى،  كل  ت�ضتقبل  الهيئة  اأن  اإىل 

حلها.
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*عمان 
االأعلى  للمجل�س  العامة  االأمينة  اأّكدت 
لل�ضكان الدكتورة عبلة عماوي، اأن االأردن مل 
يرتاجع فعليا بالت�ضنيف العاملي لعام 2021 
قيد  على  وال��ب��ق��اء  "ال�ضحة  معيار  �ضمن 
بني  للفجوة  العاملي  التقرير  يف  احلياة"، 
االقت�ضادي  املنتدى  عن  ال�ضادر  اجلن�ضني 

العاملي.
هو  املعيار  ه��ذا  اأن  ع��م��اوي،  واأو���ض��ح��ت 
التقرير  يقي�ضها  التي  االأربعة  املعايري  اأحد 
املرتبة  يف  ج��اء  االأردن  اأن  مبينة  العاملي، 
145 عام 2021، بعد اأن احتل املرتبة 103 

عام 2020، �ضمن هذا املعيار.
اإن التقرير يقي�س معيار ال�ضحة  وقالت 
والبقاء على قيد احلياة من خال موؤ�ضرين، 
)اأن��ث��ى/  ال���والدة  عند  اجلن�س  ن�ضبة  هما 
املتوقع عند  العمر ال�ضحي  ذكر(، ومتو�ضط 
عامة  حقق  االأردن  اأن  اإىل  م�ضرية  املياد، 
املوؤ�ضر  يف  اجلن�ضني  ب��ني  الكامل  التكافوؤ 
االأول، والبالغة 0.944 باملئة، ح�ضب اآخر 4 
تقارير للفجوة بني اجلن�ضني لاأعوام 2017 
القيود  نتيجة   ،2021 و   2020 و   2018 و 

املفرو�ضة على االإجها�س.
تقريرين  اآخ���ر  يف  االأردن  اأن  وبينت 
للفجوة بني اجلن�ضني لعامي 2020 و 2021، 
 112 من  الثاين  املوؤ�ضر  يف  الرتتيب  تراجع 
 153 واإىل   ،2020 عام  دولة   138 اأ�ضل  من 
من اأ�ضل 156 دولة عام 2021؛ ما اأثر �ضلبًا 
معيار  �ضمن  الدول  بني  االأردن  ترتيب  على 

"ال�ضحة والبقاء على قيد احلياة".
بني  ال��ف��ج��وة  ت��ق��اري��ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
اعتمدت  و2020   2018 لاأعوام  اجلن�ضني 
ال�ضحي  العمر  متو�ضط  قيم  توّقعات  على 
قبل  من  املُعّدة   ،2016 لعام  ل��اأردن  املتوقع 
يف  انتقلت  ث��م  العاملية،  ال�ضحة  منظمة 
قيم  على  لاعتماد   2021 لعام  تقريرها 
قاعدة  على  واملن�ضورة   2019 لعام  املوؤ�ضر 
)�ضل�ضلة  للمنظمة  العاملي  املر�ضد  بيانات 

حتديث عام 2020(.
ا�ضتخدام  م��ن  االن��ت��ق��ال  اأن  وت��اب��ع��ت 
ال�ضحي  العمر  متو�ضط  م��وؤ���ض��ر  ت��وق��ع��ات 
املتوقع عند املياد لعام 2016 واملوحدة يف 
 2018 لعامي  اجلن�ضني  بني  الفجوة  تقارير 
لعام  املوؤ�ضر  قيمة  ا�ضتخدام  اإىل  و2020، 
 2020 عام  حمدثة  �ضل�ضلة  واقع  من   2019
للتعبري عن و�ضع االأردن على هذا املوؤ�ضر يف 
يف  ال�ضبب  كان   ،2021 لعام  الفجوة  تقرير 

تراجع ترتيب االأردن على هذا املوؤ�ضر.
بلغت   2020 العام  يف  اأن��ه  اىل  وا�ضارت 
ح�ضب  وتراجعت   1.032 االأردن  عامة 
حني  يف   ،  0.9868 اإىل   2021 عام  تقرير 
لكا  املتوقع  ال�ضحي  العمر  متو�ضط  حافظ 
خال  ا�ضتقرار  على  املياد  عند  اجلن�ضني 
العمر  متو�ضط  وبقي   ،2019-2015 الفرتة 
�ضنة   68.06 املياد  عند  املتوقع  ال�ضحي 
للذكور مقابل 67.17 لاإناث لاأعوام 2015 

و 2019.
واالح�ضائيات  االأرق���ام  اأن  واو�ضحت 

ارتفع  و2019،   2000 عامي  بني  اأنه  ُتظهر 
املياد  عند  املتوقع  ال�ضحي  العمر  متو�ضط 
من  االأردن  يف  جمتمعني  اجل��ن�����ض��ني  ل��ك��ا 
اإىل 67.6 �ضنة عام  63.6 �ضنة عام 2000 
2019، يف حني بلغ املتو�ضط 63.7 �ضنة على 
ارتفع  وللذكور   ،2019 لعام  العاملي  امل�ضتوى 
من 64.95 �ضنة عام 2000 اإىل 68.06 �ضنة 
عام 2019، مقابل 62.5 �ضنة على امل�ضتوى 
فارتفع  االإن��اث  بني  اأما   ،2019 لعام  العاملي 
من 62.27 �ضنة عام 2000 اإىل 67.17 �ضنة 
عام 2019، مقابل 64.9 �ضنة على امل�ضتوى 

العاملي لعام 2019.
عند  املتوقع  ال�ضحي  العمر  اأن  وبينت 
على  يقابله  م��ا  يفوق  االأردن  يف  ال���والدة 
اجلن�ضني،  لكا   2019 لعام  العاملي  امل�ضتوى 
بعمر  يتمتعّن  االأردن،  يف  االإن���اث  اأن  كما 
���ض��ح��ي اف��رتا���ض��ي ع��ن��د امل��ي��اد اأق����ل من 

الذكور.
ال�ضارية  غري  االأمرا�س  اأن  اإىل  ونبهت 
ال�ضنوات  لفقدان  الرئي�س  ال�ضبب  �ضّكلت 
لكا  ال��وف��اة  اأو  العجز  نتيجة  ال�ضحية 
لدى  تاأثريا  االأ���ض��ّد  كانت  لكنها  اجلن�ضني، 
االإناث، فقد كانت م�ضوؤولة عما ن�ضبته 76.9 
لدى  املفقودة  ال�ضحية  ال�ضنوات  من  باملئة 
االإناث مقابل 67.9 باملئة لدى الذكور، ومن 
عن  امل�ضوؤولة  االأوىل  الع�ضرة  االأ�ضباب  بني 
فقدان ال�ضنوات ال�ضحية يف االأردن، كانت 8 
اإىل  الذكور تعود  منها لدى االإناث و 7 لدى 

االأمرا�س غري ال�ضارية.

*عمان 
امل�ضرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  زار 
احلنيطي،  اأح��م��د  يو�ضف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 
ال��ث��اين/16  في�ضل  امللك  كتيبة  االث��ن��ني، 
امللك ح�ضني بن علي،  لواء  اإح��دى وح��دات 
بح�ضور  االإفطار،  طعام  مرتباتها  و�ضارك 

قائد اللواء.
الركن احلنيطي بح�ضور  اللواء  والتقى 
مرتبات  وال��ت��دري��ب  للعمليات  امل�����ض��اع��د 
الكتيبة، ونقل لهم حتيات ومباركة جالة 
االأردنية  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
�ضهر  وح��ل��ول  ال��دول��ة  م��ئ��وي��ة  مبنا�ضبة 
باجلهود  اعتزازه  ُمبديًا  املبارك،  رم�ضان 
اختاف  على  ال��ل��واء  ن�ضامى  يبذلها  التي 
االأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  واأك����د  م��واق��ع��ه��م. 

امل�����ض��رتك��ة خ���ال م���اأدب���ة االإف���ط���ار التي 
امل�ضلحة  القوات  �ضباط  من  عدد  ح�ضرها 

ا�ضتمرار  على  العربي،  اجلي�س   - االأردنية 
بتطوير منظومة وحداتها  امل�ضلحة  القوات 
وتعزيز قدرتها على حماية الوطن والدفاع 

املتعلقة  االأم���ور  بكافة  وااله��ت��م��ام  ع��ن��ه، 
تنفيذ  من  ميكنها  مبا  وحتديثها  بتطويرها 

مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار.

*عّمان 
االأع��ي��ان  جمل�س  يف  والريا�ضة  وال�ضباب  الثقافة  جلنة  دع��ت 
اأعلى  جمل�س  ت�ضكيل  اإىل  الثاثاء،  حدادين،  ب�ضام  العني  برئا�ضة 
املعنية،  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  بني  الت�ضبيك  مهمته  والفنون  للثقافة 

وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والفنون يف جماالته كافة.
العايد،  علي  الثقافة  وزي��ر  اليوم  اللجنة  لقاء  خال  ذلك  جاء 
الوزارة هزاع الراري، ومدير عام دائرة املكتبة الوطنية  واأمني عام 
الدكتور ن�ضال العيا�ضرة، بهدف االطاع على خطة الوزارة وت�ضخريها 

للنهو�س بالعمل الثقايف.
اأركان  من  اأ�ضا�س  ركن  الثقافية  التنمية  اإن  حدادين  العني  وقال 
للثقافة  وال���والء  االع��ت��زاز  وتعمق  وامل�ضتدامة،  ال�ضاملة  التنمية 
الفكر  يف  الوطني  ال��رتاث  مراجعة  خ��ال  من  وتاأ�ضيلها  الوطنية، 
والعلوم واالآداب والفنون وحتليله ون�ضره، وتنمية اإبداعات الثقافية 

واإطاقها يف خمتلف املجاالت.
وبني اأهمية تعزيز الهوية الوطنية االأردنية، من خال ا�ضتحداث 
ن�ضر  يف  لها  اأ�ضا�س  ركيزة  والفني  الثقايف  االإب��داع  من  تتخذ  م�ضاريع 
ال�ضلبية،  املجتمعية  الظواهر  ومواجهة  وم�ضوؤولة،  واعية  ثقافة 
بو�ضفها  هويتها  يوؤكد  مبا  اململكة  يف  �ضاملة  وطنية  ثقافة  وتنمية 

ثقافة اأردنية عربية اإن�ضانية.
والفنون  للثقافة  اأعلى  جمل�س  ت�ضكيل  اإىل  حدادين  العني  ودعا 
البنية  وتطوير  املعنية،  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  بني  الت�ضبيك  مهمته 
اإيجاد  خال  من  كافة  جماالته  يف  والفنون  الثقافة  لقطاع  التحتية 
واملجتمعية،  واالأه��ل��ي��ة  الر�ضمية  القطاعات  خمتلف  ب��ني  ت���وازن 
امل�ضاركة  عر  الثقافية  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  متكني  يف  وامل�ضاهمة 
الفاعلة يف حتقيق التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة، وكذلك تفعيل العمل 

ب�ضندوق دعم الثقافة.
من جانبه، قال الوزير العايد اإننا نحتفل باملئوية الثانية للدولة 
مت�ضلحني  امل�ضتقبل  مامح  ونر�ضم  القيم،  ونر�ضخ  االإجناز،  فيها  لنعمق 
بالثقة والعزمية التي تكّر�ضت خال مئة عام م�ضت، موكًدا اأن اإجناز 
الدولة على امتداد مئة عام يكمن يف )احلكمة يف اإدارة الُندرة(، "فقد 

�ضنع االأردن الكثري من االإجنازات بالقليل من املوارد".
مبادرات  لتطوير  لل�ضباب  ملهمة  قوة  املئوية  منا�ضبة  اأن  واأ�ضاف 
من  اأفكارهم  عن  للتعبري  لهم  م�ضاحات  وتوفري  للتنفيذ،  قابلة  واأفكار 
خال قنوات توا�ضل بينهم وبني �ضناع القرار، مبيًنا اأهمية التنوع يف 
امل�ضادر لا�ضتفادة من الرامج الدولية والعربية واملحلية التدريبية 

لرفع كفاءة املوظفني لتطوير اأدوات الفعل الثقايف.
االأن�ضطة  جممل  يف  الفاعلة  امل�ضاركة  اإىل  العايد  الوزير  واأ�ضار 
واالأ�ضابيع  واملعار�س  واملهرجانات  املوؤمترات  من  الدولية  الثقافية 
الثقافية، وجميع املراكز الثقافية يف املحافظات وااللوية يف اململكة، 
ومنظمة  العاقة،  ذات  املجتمع  موؤ�ض�ضات  مع  والتن�ضيق  بالتعاون 

املادي والتنوع الثقايف. غري  الثقايف  الرتاث  جماالت  "اليون�ضكو" يف 

*عمان 
طالب املجل�س الوطني الفل�ضطيني الرملان االأوروبي بالرتاجع عن 
قراره ب�ضاأن ربط الدعم املايل املقدم لوكالة "االأونروا" بتعديل مواد 
تعليمية يف كتبها املدر�ضية ُيّدعى اأنها تروج" للكراهية" و"التحري�س 

على العنف".
الزعنون،  �ضليم  رئي�ضه  بها  بعث  ر�ضالة  يف  الوطني  املجل�س  واأ�ضاد 
الثاثاء،  اليوم  �ضا�ضويل،  ماريا  ديفيد  االأوروب���ي  الرملان  لرئي�س 
يقدمه  الذي  "االأونروا"  لوكالة  املتوا�ضل  واملايل  ال�ضيا�ضي  بالدعم 

االحتاد االأوروبي.
تعزز  "اأونروا"  مدار�س  تدر�ضها  التي  التعليمية  امل��واد  اأن  واأك��د 
مبادئ االأمم املتحدة وقيمها، وال �ضحة لاتهامات �ضالفة الذكر التي 
تهدف لت�ضويه "اأونروا" واإيذاء ال�ضريحة االأ�ضد �ضعفًا، اأال وهي طلبة 

الاجئني الفل�ضطينيني.
والتي  فل�ضطني  دولة  مدار�س  يف  الفل�ضطينية  املناهج  اأن  واأو�ضح 
للتاريخ  الفل�ضطينية  الرواية  تت�ضمن  الغوث،  وكالة  مدار�س  تدر�ضها 

الوطني، وق�ضايا الهوية والكرامة والرواية الوطنية.
االأمم  يف  العن�ضري  التمييز  على  الق�ضاء  جلنة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
تخلو  "اأونروا"  تدر�ضها  التي  الفل�ضطينية  املناهج  اأن  اأكدت  املتحدة 
معايري  مع  ان�ضجامها  اأكدت  اأممية  تقارير  اإن  بل  االتهامات،  تلك  من 

اليون�ضكو لل�ضام والت�ضامح يف التعليم.
اأن ال�ضعب الفل�ضطيني يتطلع اىل الرملان االأوروبي ملوا�ضلة  واأكد 
االإقليمي،  اال�ضتقرار  يف  االأ�ضا�س  حجر  ت�ضّكل  التي  "اأونروا"  دعم 
حلمهم  حتقيق  ينتظرون  يزالون  ما  الفل�ضطينيني  الاجئني  فمايني 

بالعودة اإىل ديارهم التي هجروا منها ق�ضرا منذ عام 1948.

*عمان 
اخلا�ضة  العمليات  لتدريب  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  مركز  وزع 
االأردن،  حب  م��ب��ادرة  مع  بالتعاون  الثاثاء،  اليوم   ،KASOTC
الزرقاء،  ملحافظة  التابعة  جريبا  منطقة  الأهايل  عينية  م�ضاعدات 

مبنا�ضبة ذكرى مئوية الدولة االأردنية و�ضهر رم�ضان املبارك.
احلملة  "اإن  احل�ضبان،  ن�ضال  الركن  العقيد  املركز،  مدير  وق��ال 
املجتمع  لدعم  امل�ضلحة  ال��ق��وات  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  �ضمن  ت��اأت��ي 
املحلي الهادفة اإىل لدعم االأ�ضر العفيفة، انطاقًا من الدور التنموي 
وبكافة  املجتمعية  اجلهود  مع  للوقوف  امل�ضلحة  القوات  تنفذه  التي 
العينية والتي مت توزيعها  امل�ضاعدات  املتاحة". وا�ضتملت  االإمكانيات 
عيد  وك�ضوة  خري  طرود  على  املنطقة  ووجهاء  نواب  من  عدٍد  بح�ضور 
�ضكرهم  عن  جريبا  منطقة  اأه��ايل  اأع��رب  بدورهم،  ال�ضعيد.  الفطر 
واالإمكانات  اخلدمات  توفري  يف  امل�ضلحة  القوات  جلهود  وتقديرهم 

للوقوف مع املجتمع املحلي.

*اربد 
اإربد عن نيتها ف�ضل التيار الكهربائي اليوم  اأعلنت �ضركة كهرباء 
ال�ضيانة  الإج��راء  املفرق  حمافظة  يف  حمدودة  مناطق  عن  االأربعاء، 

وحت�ضني جودة ال�ضبكات.
وقالت ال�ضركة يف بيان الثاثاء، اإن الوقت املتوقع للف�ضل املرمج 
�ضي�ضتمر من ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف �ضباحًا حتى الثالثة والن�ضف 
ع�ضرًا، وي�ضمل مناطق املفردات - احلي ال�ضرقي غرب املركز ال�ضحي، 
جتمع ريف حممود فهد - طريق اخلالدية، مزرعة حمد اهلل خزام، 

اخلالدية - حي ابو كف.

مدير قناة فرنسا 24 
يحاور طلبة معهد اإلعالم

*عمان 
تطور  اأن  �ضيقلي،  م��ارك  الفرن�ضية   24 فران�س  قناة  مدير  قال 
من  عزز  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  ون�ضوء  االت�ضال  تكنولوجيا 
حرية ال�ضحافة على م�ضتوى العامل، م�ضريا اىل اأنه مل يعد باالإمكان 
احلديث  من  ومنعهم  مليارات،  ب�8  يقدر  الب�ضر  من  كبري  عدد  اإ�ضكات 

والتعبري عر هذه املواقع ومن ا�ضتخدام التطور التكنولوجي.
نقا�ضية  جل�ضة  ان  الثاثاء،  �ضحفي  بيان  يف  االعام  معهد  وقال 
العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  علي،  رمي  االأمرية  بح�ضور  ام�س،  املعهد  نظمها 
حلرية ال�ضحافة، عر تقنية االت�ضال املرئي عن بعد، وحملت عنوان 
"تاأثري تطور تكنولوجيا االت�ضال واالإعام يف احلريات ال�ضحافية يف 
املنطقة والعامل"، اأنه ومع دعوته املطلقة اإىل احلرية االإعامية، فاإن 
ال�ضحافة يف اأي بلد يف العامل لي�ضت فوق القانون، ولي�س املطلوب ممن 
منهم  واملطلوب  الفو�ضى،  ن�ضر  اأو  الثورة  على  يحر�ضوا  اأن  ميار�ضونها 

اإي�ضال احلقيقة وما يحدث يف الواقع وبنزاهة.
تعني  بل  الفو�ضى،  مطلقا  تعني  ال  احلرية  اأن  على  �ضيقلي  و�ضدد 
الدينية  التعددية  اح���رتام  تعني  كما  االآخ��ري��ن،  حقوق  اح���رتام 
والثقافية، واحرتام قيم امل�ضاواة بني الب�ضر وبني الثقافات، واحرتام 

قيم امل�ضاواة بني الرجل واملراأة يف العامل.
اليوم  لديها  واملن�ضبطة  املتميزة  االإعامية  القنوات  كل  اأن  وبني 
فقرات خا�ضة باالأخبار الزائفة والكاذبة تبني فيها ما يذاع من حمتوى 
واملحتوى  االأخبار  مليارات  ر�ضد  مت  انه  مو�ضحا  �ضحيح،  وغري  باطل 

ال�ضار وغري الدقيق، يف اأزمة فريو�س كورونا امل�ضتجد ال�ضحية .
وقال اإن املطلوب من ال�ضحافيني هو نقل الواقع واحلقيقة جلمهور 
املتلقني، واأن يكون هذا النقل �ضمن االأعراف املهنية واملو�ضوعية ملهنة 

ال�ضحافة التي تبحث عن اإي�ضال املعلومة للجمهور.
�ضنوات  ثماين  منذ  العاملية  االإعامية  املحطة  يدير  اأن��ه  واأك��د 
ون�ضف، ويبلغ عدد متابعيها يف 184 دولة، اأكرث من 98 مليون م�ضاهد 
ا�ضبوعيا، وهي من اأوىل املحطات التي تواجدت على من�ضات التوا�ضل 
و�ضائل  تطور  يف  جدا  املهمة  التكنولوجيا  وا�ضتخدمت  االجتماعي، 

االإعام والو�ضول جلمهور املتلقني.
ولفت اإىل اأن اخلر هو كل حدث اأو واقعة اأو فعل يهم الب�ضر ويوؤثر 
يف حياتهم، وعلى ذلك فاإن غالبية االأخبار التي يحملها ال�ضحافيون 
معهد  عميد  وبني  املتلقني.  جلمهور  اإي�ضالها  ويتم  �ضلبية  اأخبار  هي 
اجلل�ضة  هذه  اإن  احل�ضباين،  احلكيم  عبد  الدكتور  االأردين  االإع��ام 
الطلبة  اإ�ضراك  التي تقوم على  املعهد  �ضيا�ضة  النقا�ضية تندرج �ضمن 
يف حوارات مع اأ�ضحاب اخلرة يف املجال االإعامي، ويف ر�ضد التطورات 
التي تطراأ على مهنة ال�ضحافة من حيت التقنيات واملمار�ضات املهنية 
االفكار  انتاج  حرية  تعني  ال�ضحافة  حرية  اأن  واأك��د  والقانونية. 
وتداولها ون�ضرها، وحيث يقول لنا التاريخ اأنه وحيثما تنتع�س االفكار 

تزدهر املجتمعات اقت�ضاديا واجتماعيا واخاقيا.
ال�ضحافة  حرية  حول  ل�ضيقلي،  اأ�ضئلة  عدة  املعهد  طاب  ووجه 
الفرن�ضية  العاملية  املحطة  وجتربة  والعاملية،  العربية  الباد  يف 
ومفهوم  العامل،  يف  عر�ضه  وطريقة  بن�ضره  تقوم  ال��ذي  املحتوى  مع 
ال�ضحافيني واختافهم بني  ال�ضحافة، ونوعية  الذي تنقله  احلقيقة 

دول العامل.
واالإعامي مارك �ضيقلي هو فرن�ضي من اأ�ضول لبنانية، يعمل مديرا 
الفرن�ضية،  ب��وردو  جامعة  خريج  وهو  الفرن�ضية،   24 فران�س  لقناة 
اأو  االثنولوجية  ال��درا���ض��ات  ويف  االع���ام  علوم  يف  تعليما  وتلقى 
الثقافية، وعمل مرا�ضا ملجلة "افريقيا ال�ضابة"، وعمل �ضابقا مديرا 

ورئي�ضا للتحرير يف عدة قنوات تلفزيونية فرن�ضية.

ثقافة األعيان تدعو لتشكيل 
مجلس أعلى للثقافة والفنون

الوطني الفلسطيني يطالب 
البرلمان األوروبي بالتراجع عن 

قراره بشأن تمويل األونروا

مركز الملك عبد اهلل الثاني لتدريب 
العمليات الخاصة يوزع مساعدات عينية

فصل التيار الكهربائي عن 
مناطق في المفرق اليوم

االعلى للسكان: األردن لم يتراجع فعليا 
بالتصنيف العالمي لمعيار الصحة

رئيس هيئة األركان يشارك مرتبات كتيبة 
الملك فيصل الثاني طعام اإلفطار

*عمان 
النابل�ضي  حممد  ال�ضباب  وزي���ر  اأك���د 
اأهمية اإعادة تاأهيل املراكز واملرافق التابعة 
احتياجاتها  اأه��م  على  وال��وق��وف  ل��ل��وزارة 
كثب،  عن  ال�ضباب  مع  العاملني  ومتطلبات 
نقلها  بهدف  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير 

لل�ضباب وال�ضابات.
قام  ميدانية  زي���ارة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
الطفيلة  ملحافظتي  الثاثاء،  ال��وزي��ر،  بها 
احل�ضا  و�ضابات  �ضباب  مراكز  �ضملت  ومعان، 
واحل�ضينية  والعي�س  النموذجي  والطفيلة 
والها�ضمية ونادي اإبداع الطفيلة، باالإ�ضافة 

اإىل جممع الطفيلة الريا�ضي.
امل��راك��ز  اأهمية  اإىل  النابل�ضي  واأ���ض��ار 
اإبداعية  م�ضاحات  باعتبارها  ال�ضبابية 
�ضخ�ضية  وتنمية  �ضقل  يف  ت�ضهم  وفكرية 
التي  واالأن�ضطة  الرامج  خال  من  ال�ضباب 

تقدمها لهم.
واأ�ضاف النابل�ضي اأن العاملني مع ال�ضباب 
يف جميع املراكز ال�ضبابية تقع على عاتقهم 
�ضبابية  ب��رام��ج  واإي��ج��اد  ط��رح  م�ضوؤولية 
واملعريف  الفكري  التطور  تواكب  متطورة 
الذي  االنفتاح،  �ضوء  يف  خا�ضًة  لل�ضباب، 

املقدمة،  الرامج  نوعية  يف  العامل  ي�ضهده 
ال�ضباب  مع  مبا�ضر  ب�ضكل  العاملني  اأن  مبينًا 
مبتطلباتهم  ودراي����ة  معرفة  االأك���رث  ه��م 

وطريقة تفكريهم.
الطفيلة  حمافظ  مع  النابل�ضي  وناق�س 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د اجل��ب��ور وم��ت�����ض��رف ل��واء 
احل�ضينية يف حمافظة معان خالد اجلعافرة 
وال�ضبابي  الريا�ضي  القطاع  متطلبات  اأبرز 
الأبناء املحافظتني من خال تطوير م�ضاريع 
�ضبابية ريادية م�ضتقبلية ت�ضهم يف تقلي�س 
موؤكدين  ال�ضباب،  �ضفوف  يف  البطالة  ن�ضب 
دعمهم وتعاونهم امل�ضتمر مع الوزارة ترجمة 

ملبداأ الت�ضاركية للنهو�س بالواقع ال�ضبابي.
والتقى النابل�ضي يف مركز �ضحي العي�س 
مبادرة  فريق  الطفيلة  مبحافظة  ال�ضامل 
وا�ضتمع  التطوعية،  وفيد"  اإل��ك  "�ضباب 
م��ن ال�����ض��ب��اب امل��ت��ط��وع��ني ع��ن ���ض��ري عملية 
التحديات  واأبرز  للمواطنني،  املطعوم  تلقي 
لتذليل  وذل��ك  تطوعهم  يف  تواجههم  التي 
املبذولة،  بجهودهم  م�ضيدًا  �ضعوبات،  اي 

خ�ضو�ضًا يف �ضهر رم�ضان املبارك.
مكتب  مديرة  ترافقه  النابل�ضي  وافتتح 
ديرن،  كاري  كور،  مري�ضي  منظمة  يف  االأردن 

معان  مبحافظة  الها�ضمية  �ضباب  مركز  يف 
احلا�ضوب،  وخمتر  البدنية  اللياقة  ن��ادي 
بالكامل  تاأهيله  مت  الذي  الها�ضمية  وملعب 
من قبل املنظمة، بدعم ومتويل من احلكومة 

الريطانية.
وخ����ال االف���ت���ت���اح ال��ت��ق��ى جم��م��وع��ة 
مراعاة  م��ع  ال�ضبابي،  امل��رك��ز  م��رت��ادي  م��ن 
الروتوكول  وتطبيق  ال�ضامة  اإج���راءات 
ال�����ض��ح��ي امل��ع��ت��م��د يف ال���دول���ة، وا���ض��ت��م��ع 
التحديات  واأب��رز  ومقرتحاتهم  الأفكارهم 

والق�ضايا التي تواجههم يف املحافظة.
يف  امل��ن��ظ��م��ة  ج��ه��ود  النابل�ضي  ��ن  وث��مَّ
من  ال�ضبابية  وامل��راك��ز  لل�ضباب  دعمهما 
بع�س  و�ضيانة  وتاأثيث  تاأهيل  اإعادة  خال 
التابعة  ال�ضبابية  وامل��راف��ق  امل��راك��ز  م��ن 

ال�ضباب. لوزارة 
اأولويات  اأحد  اإن  ديرن  قالت  جهتها،  من 
يف  ال�ضباب  دع��م  ه��و  ك��ور  مري�ضي  منظمة 
وزارة  م��ع  ب��ال�����ض��راك��ة  خمتلفة  ق��ط��اع��ات 
من  ع��دد  تفعيل  خ��ال  م��ن  وذل��ك  ال�ضباب 
احلكومة  م��ن  ب��دع��م  ال�ضبابية  امل���راك���ز 
من  وال�ضابات  ال�ضباب  ليتمكن  الريطانية، 

ممار�ضة هواياتهم املختلفة.

وزير الشباب في زيارة ميدانية 
لمحافظتي الطفيلة ومعان

مقال رئيس التحرير

من  االأ�ضخا�س  اأحد  اأنَّ  يروى 
التي  الفاحة  مو�ضم  يف   « كدي�ضه   « يرهق  كان  الفاحني 

و  واٍع  جاٍر  ال�ضخ�س  لهذا  اخلريف وكان  ف�ضل  يف  عادة  بدوؤها  تكون 
�ضاحب باٍعٍ طويل يف الفاحة 

ات مل�س هذا اجلار “ كدي�س “ جاره فاقاه يت�ضبَّب  و يف اإحدى املرَّ
عرقًا نتيجة للجهد املبذول

�ضاحب  اأنَّ  اإالَّ  ذل��ك  ة  مغبَّ من  ج��اره  ح��ذر  اأن  اإالَّ  منه  ك��ان  فما 
الكدي�س مل ي�ضغ لذلك االأمر

اأي�ضًا يت�ضبَّب عرقًا فطرق باب  و يف اليوم التايل وجد الكدي�س 
عدم  و  الكدي�س  لهذا  العليقة  زيادة  منه  طالبًا  ثانية  هه  نبَّ و  جاره 

اإرهاقه يف الفاحة اإالَّ اأن �ضاحب الكدي�س مل ين�ضت اأي�ضًا لذلك 
و يف اليوم الثالث و ب�ضبب االإرهاق و قلَّة الطعام مر�س الكدي�س و 
انهار و �ضارف على املوت ؛ فما كان من �ضاحب الكدي�س اإالَّ اأن هبَّ طالبًا 

جندة جاره و م�ضورته ..
�ضبب  االإرهاق  اإن  له اجلار  الكدي�س فقال  اإىل مكان تواجد  قاما 
هام يف مر�ضه و كذلك قلَّة العليقة و هنا اأخذ �ضاحب الكدي�س يوعد 
اأنَّ  رغم  احل�ضي�س  من  كبرية  بكمية  و  عليه  الفاحة  بعدم  كدي�ضه 

الف�ضل هو ف�ضل خريف و احل�ضي�س ال ينبت اإال يف الربيع !!؟؟
فما كان من هذا اجلار اإالَّ اأن قال متمتمًا متهكمًا عي�س يا كدي�س 

تا ينبت احل�ضي�س 
و يطلق املثل للحاجة التي ي�ضعب احل�ضول عليها يف وقت ق�ضري 
م�ضرحيات  مع  متاما  تن�ضجم  احلكاية  ه��ذه  لل�ضخرية  مثل  هو  و 
االقت�ضاد  ملفات  يف  خا�ضة  االردين  ال�ضعب  مع  املتعاقبة  احلكومات 
والفقر والبطالة لكن لا�ضف اقرب برنامج حقيقي  لعمل احلكومات 
هو جيب املواطن وفاتورة املحروقات وال�ضرائب اال�ضافية  التي لها 

اول ولي�س لها اخر
ومن نوادر  جحا ا�ضتيقظ  ذات يوم على �ضوت منادي الوايل يقول 
له  والكتابة  القراءة  الوايل  حمار  تعليم  ي�ضتطيع  من  البلد  اأهل  يا 
اأنا  �ضوته:  باأعلى  ونادى  اخلر  بهذا  جحا  فرح  دينار.  األف  خم�ضون 
اأنا اأنا اأعلم حمار الوايل القراءة والكتابة. فاأخذه املنادي اإىل الق�ضر 
اأ�ضتطيع  يا موالي  اأنا  الوايل قائا:  اأمام  الوايل. وقف جحا  ليقابل 
�ضيادتك  اأطلب من  اأننى  اإال  القراءة والكتابة،  �ضعادتك  تعليم حمار 
ولي�س  حمار  فهو  الفهم،  بطيء  اإنه  تعلم  فكما  عام��ا،   20 متهلين  اأن 
بين اآدم. فقال الوايل: لك هذا، ولكين �ضاأقطع راأ�ضك اإذا مل ت�ضتطع 
اأتفقنا. واأخذ الدنانري  تعليم احلمار القراءة والكتابة، فقال جحا: 
وان�ضرف. وعندما رجع اإىل املنزل وجد زوجته تبكي، فقال: ما الذى 
الوايل الذي �ضيقطع  يبكيك؟ فقالت: لقد علمت مبا دار بينك وبني 
نك لن ت�ضتطيع تعليم احلمار القراءة والكتابة. فقال جحا:  رقبتك الأ
ال حتزين يا زوجتي فلن يحدث ذلك، فبعد ع�ضرين �ضنة يكون احلمار 

قد مات، اأو يكون الوايل قد مات، اأو اأكون اأنا قد مت.

خالد خازر الخريشا

عيش يا كديش
 تا ينبت الحشيش

khrishakhaled@yahoo.com
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*وكاالت
لا�ضتخبارات  ال�ضنوي  التقرير  ك�ضف 
التهديد  تقييم  با�ضم  املعروف  االأمريكية 
يف  ي�ضتعل  قد  ليبيا  يف  الو�ضع  اأن  ال�ضنوي، 
التقدم  من  بالرغم  العام  ه��ذا  حلظة  اأي 
ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي واالأمني املحدود يف 

الباد.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي اأط��ل��ع��ت عليه 
التي  االأزم�����ات  اإن  ع��رب��ي��ة  ن��ي��وز  ���ض��ك��اي 
التي  نف�ضها  ه��ي  االآن  احل��ك��وم��ة  ت��واج��ه 
عجلة  دفع  من  ال�ضابقة  احلكومات  منعت 
امل�ضاحلة بل زاد عليها هذه املرة ملف وجود 

مرتزقة اأجانب على الرتاب الليبي.
جلنة  اأ�ضدرته  ال��ذي  التقرير  وتابع 
اأن  االأم��ريك��ي  ال�ضيوخ  مبجل�س  املخابرات 
عدم اال�ضتقرار يف ليبيا �ضي�ضتمر ويتوا�ضل 
الع�ضكري  ال�ضراع  اإن  تقول  املعطيات  واأن 
تخرج  ق��د  حيث  حلظة  اأي  يف  يندلع  ق��د 
�ضراع  اإىل  ومتتد  ال�ضيطرة  عن  االأو���ض��اع 

اأو�ضع نطاًقا.
الليبيني  الفرقاء  "اأن  التقرير  واأ�ضاف 
القوى  ول��ك��ن  خافاتهم  حل��ل  يكافحون 
االأجنبية ال تزال توا�ضل ممار�ضة نفوذها 
وتاأثريها يف الداخل الليبي م�ضريا يف الوقت 
القوى  اأن توا�ضل  املرجح  اأنه من  اإىل  ذاته 
االأجنبية دعمها املايل والع�ضكري لوكائها 
حمتملة  ا�ضتعال  نقطة  هناك  و�ضتكون 
تركيا  ك��ان��ت  اإذا  مب��ا  يتعلق  فيما  وذل���ك 
ملتزمة بوقف اإطاق النار، الذي تو�ضطت 
فيه االأمم املتحدة يف اأكتوبر 2020، والذي 

يدعو اإىل رحيل املرتزقة."
وات��ف��ق خ����راء ���ض��ي��ا���ض��ي��ون ع��ل��ى اأن 
وافتعال  ليبيا  يف  الظاهرة  املعطيات  كل 
يدفع  امللي�ضيات  تواجد  وا�ضتمرار  االأزمات 
بليبيا اإىل �ضراع جديد قد ينتهي با�ضتعال 

االأو�ضاع مرة اآخري.
الباروين  �ضلطان  ال�ضيا�ضي  املحلل  وقال 
ال��ذي  التقرير  اإن  عربية،  نيوز  ل�ضكاي 
يحتوي  االأمريكية  اال�ضتخبارات  اأذاعته 
جدا  واقعية  ودالالت  هامة  بيانات  على 
على  امل�ضيطرة  الع�ضكرية  القوى  اأن  حيث 
االأر�س يف الغرب الليبي كلها تخ�ضع الأوامر 
م�ضلحة  هدفها  ولي�س  اأجنبية  دول  م��ن 

الليبيني كما يدعوا.
امل��ل��ف��ات  ك���ل  اأن  ال���ب���اروين  واأ����ض���اف 
احل�ضا�ضة يف ليبيا مل تتخذ احلكومة فيها 
اإجراء واحدا، فحتى االآن مل ن�ضتطيع فتح 
الطريق ال�ضاحلي ب�ضبب �ضيطرة امليلي�ضيات 
املرتزقة  اإخ��راج  احلكومة  ت�ضتطيع  ومل 
احلكومة  ت�ضتطيع  ومل  ليبيا  من  االأجانب 
املنا�ضب  ح�ضم  حتى  وال  امليزانية  اعتماد 
ال�ضيادية فاأين اال�ضتقرار وكل هذه امللفات 

عالقة؟
حتى  م��ازال��ت  تركيا  ال��ب��اروين  وت��اب��ع 
م�ضلحيها و�ضباطها  ت�ضحب  تناور ومل  االآن 
ومازالت ت�ضيطر على قواعد ومنافذ جوية 
على  ق���درة  يعطيها  وه���ذا  ال��ب��اد  داخ���ل 
يعتمد  واجلميع  حلظة  يف  االأو�ضاع  اإ�ضعال 
على م�ضر لل�ضغط على اأنقرة لعدم التدخل 
مل  اإذا  االم��ور  �ضتكون  كيف  ولكن  ليبيا  يف 

تنجح املباحثات امل�ضرية الرتكية؟
التقرير  اأن  اإىل  ال���ب���اروين  واأ����ض���ار 
فقط  واح���د  ���ض��يء  اإىل  خل�س  االأم��ريك��ي 
املرتزقة  خ��روج  وهو  االأزم��ة  من  للخروج 
ا�ضتقرار  ن�ضهد  حتى  املوؤ�ض�ضات  وتوحيد 
داخل الباد وحتى يكون القرار النهائي يف 

ليبيا لليبيني.
�ضالح  االأك����ادمي����ي  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اإبراهيم يف ت�ضريحات له، اإن القرار الليبي 

اأ�ضبح مرتهنا للخارج منذ 2011 .

الوطنية  االإرادة  اأن  اإبراهيم  واأ�ضاف 
اأ�ضبحت مغيبة واأن كل ما حدث منذ 2011 
لل�ضراع  جت�ضيدا  اإال  ه��و  م��ا  االآن  وحتى 
الفتا  حملية،  بوجوه  وال��دويل  االإقليمي 
املوؤ�ض�ضة  توحيد  على  العمل  �ضرورة  اإىل 
واحل��د  االأم��ن��ي��ة  وامل��ن��ظ��وم��ة  الع�ضكرية 
التوافق  وحتقيق  اخل��ارج��ي  التدخل  م��ن 
ال�ضعب  بني  الوطنية  وامل�ضاحلة  املجتمعي 
وتتحول  االأو�ضاع  تنفجر  ال  حتى  الليبي 

ل�ضراع كبري ووا�ضع.
االأزم��ة  حلل  الفقري  العمود  اأن  واأك��د 
هذه  واأن  الع�ضكرية  اللجنة  هي  الليبية 
الفرقاء  الإرادة  رهينة  م��ازال��ت  اللجنة 
بدورهم  هم  والذين  ليبيا  يف  ال�ضيا�ضيني 
رهينة الدول االإقليمية والدولية املتدخلة 
اللجنة  هذه  ف�ضلت  ولهذا  الليبي  ال�ضاأن  يف 
حتى االآن يف فتح الطريق ال�ضاحلي فكيف 
امل�ضاحلة  ط��ري��ق  ف��ت��ح  يف  تنجح  اأن  ل��ه��ا 

وال�ضام لل�ضعب الليبي.
اأي  ملنع  الوحيد  احل��ل  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
�ضراع داخل ليبيا االآن لن يكون اإال بخروج 
املرتزقة والتوقف عن التدخل يف ال�ضوؤون 

الليبية.
�ضيناريو  تطبيق  حماولة  اأن  واأو���ض��ح 
خال  لبنان  يف  طبقت  التي  املحا�ض�ضة 
وال�ضيعة  امل�ضيحيني  بني  الطائف  موؤمتر 
غري  ليبيا  يف  تطبيقه  وحم��اول��ة  وال�ضنة 
النموذج  تطبيق  حماولة  وكذلك  ممكن، 
عرب  بها  ي��وج��د  ال  ليبيا  الأن  ال��ع��راق��ي، 
م�ضكلة  بها  توجد  ال  ليبيا  اأن  كما  واأك��راد، 
تون�س،  يف  هو  كما  واالإ�ضاميني  العلمانيني 
ال�ضيادية  امل��ن��ا���ض��ب  ���ض��ي��ن��اري��و  ف��اب��ت��دع 
واملحا�ض�ضة الراأ�ضية واالأقاليم اجلغرافية 
وبالتايل  فا�ضلة  كدولة  ليبيا  ت�ضتمر  حتى 

�ضيفتح الباب اأمام ال�ضراعات واالأزمات.

*واشنطن
والية  عن  اجلمهورية  النائبة  ردت 
على  االث��ن��ني،  ت�ضيني،  ليز  وايومينغ، 
ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ال�����ض��اب��ق دون��ال��د 
ت���رام���ب، ب�����ض��ب��ب م��زاع��م��ه اجل��دي��دة 
متهمة  ��رق��ت،  ���ضُ  2020 انتخابات  ب��اأن 
نظامنا  ب�"ت�ضميم  ذل��ك  ي��ن�����ض��رون  م��ن 

الدميقراطي".
اأن  ت���وي���رت،  ع��ل��ى  ت�����ض��ي��ن��ي  وك��ت��ب��ت 
ُت�ضرق"،  مل  الرئا�ضية   2020 "انتخابات 
ين�ضر  ذل���ك،  ي��دع��ي  �ضخ�س  "اأي  واأن 
ل�ضيادة  ظهره  ويدير  الكبرية(،  )الكذبة 
الدميقراطي." نظامنا  وي�ضمم  القانون، 

بيان  على  ردا  جاءت  ت�ضيني  تغريدة 
االثنني،  �ضباح  من  �ضابق  وقت  يف  �ضدر 
الرئي�س  ف��وز  و�ضف  ال��ذي  ت��رام��ب،  م��ن 
باأنه   2020 نوفمر  انتخابات  يف  بايدن 

الكبرية". "الكذبة 
اإن  ب����ي����ان����ه  يف  ت�����رام�����ب  وق��������ال 
االحتيالية  الرئا�ضية  "االنتخابات 
هذا  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �ضتكون،   2020 ل��ع��ام 
)الكذبة  با�ضم  معروفة  ف�ضاعدا،  اليوم 

الكبرية(".
وتاأتي تغريدة ت�ضيني يف ظل �ضغوط 
الذي  اجلمهوريني  موؤمتر  يف  لها  تتعر�س 
ب�ضبب  ال���ن���واب،  جم��ل�����س  يف  ت��رتاأ���ض��ه 

لرتامب. انتقاداتها 
نواب   10 من  واح��دة  ت�ضيني  وكانت 

ج��م��ه��وري��ني ���ض��وت��وا ل�����ض��ال��ح م�����ض��اءل��ة 
على  ح�ضد  بتحري�س  التهامه  ت��رام��ب 
والتدخل  الكونغر�س،  مبنى  مهاجمة 
يوم  االنتخابية  الهيئة  نتائج  ف��رز  يف 
اأي  ب��ت��اأي��ي��د  ت��رام��ب  وت��ع��ه��د  ي��ن��اي��ر.   6
خال  ت�ضيني  يناف�س  جمهوري  مر�ضح 
قبل  ل��ل��ح��زب،  التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات 
املقبلة  الن�ضفي  التجديد  ان��ت��خ��اب��ات 

.2022 لعام 
لعزل  وبعد فرتة وجيزة من ت�ضويتها 
بوالية  اجلمهوري  احلزب  �ضوت  ترامب، 
ت�ضيني،  النائبة  توبيخ  ل�ضالح  وايومنغ، 
وط���ال���ب ال��ع��دي��د م���ن ح��ل��ف��اء ت��رام��ب 
من  بتنحيتها  الكونغر�س  يف  املتحم�ضني 
يف  اجلمهوريني  ملوؤمتر  كرئي�ضة  من�ضبها 

النواب. جمل�س 
و�ضعت  ل��رتام��ب  ت�ضيني  وان��ت��ق��ادات 
خاف  يف  ال��ب��ارزة  اجلمهورية  النائبة 
جمل�س  يف  اجلمهورية  االأقلية  زعيم  مع 
ال���ن���واب، ك��ي��ف��ني م��ك��ارث��ي، وغ����ريه من 

ال�ضابق. للرئي�س  املوالني 
عمن  املا�ضي،  االأ�ضبوع  �ضوؤالها  ولدى 
ت�ضيني  قالت  اجلمهوري،  احل��زب  يقود 
خ���ال اج��ت��م��اع ب�����ض��اأن ال�����ض��ي��ا���ض��ات يف 
املنتخبني"  "القادة  اإن  النواب،  جمل�س 
جمل�س  يف  اجلمهورية  االأقلية  زعيم  مثل 
هم  ومكارثي،  مكونيل،  ميت�س  ال�ضيوخ، 

اجلمهوري. احلزب  قادة 

هيل" االأمريكية،  "ذا  �ضحيفة  وكانت 
جمهوري،  نائب  عن  اأي��ام  قبل  نقلت  قد 
و�ضل  قد  ت�ضيني  من  احلزب  اإحباط  اأن 
االأمر  اأن  واأ�ضاف  الغليان"،  "نقطة  اإىل 
م�ضاءلة  يف  النائبة  برغبة  يتعلق  ال 
ليز  بكون  يتعلق  "اإنه  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
غالبية  مع  اأب��دا  من�ضجمة  غري  ت�ضيني 

موؤمترنا".
وت���ت���زام���ن ت���غ���ري���دة ت�����ض��ي��ن��ي م��ع 
ال��ت�����ض��ري��ح��ات االأخ������رية ال���ت���ي اأدل����ت 
ال�ضناتور  اأرم��ل��ة  م��اك��ني،  �ضيندي  ب��ه��ا، 
اأريزونا،  والي��ة  عن  الراحل  اجلمهوري 

ماكني. جون 
قناة  مع  حديث  يف  ظهورها  وخ��ال 
ماكني  و�ضفت  االأح���د،  اإن"،  اإن  "�ضي 
مقاطعة  يف  االنتخابات  مراجعة  عملية 
من  بدعم  اأريزونا،  بوالية  "ماريكوبا" 

"�ضخيفة". باأنها  اجلمهوري،  احلزب 
انتهت،  "االنتخابات  اإن  ماكني  وقالت 
اأن  "اأعلم  واأ���ض��اف��ت:  بايدن"،  وف���از 
ولكن  النتيجة  يحبون  ال  منهم  العديد 

عواقب". لها  االنتخابات  تعلمون،  كما 
بايدن  تاأييد  اأعلنت  قد  ماكني  وكانت 
فوز  البع�س  وو�ضف   ،2020 انتخابات  يف 
باأنه  اأري��زون��ا  يف  ال��دمي��ق��راط��ي  املر�ضح 
العاقة  اإىل  اإ�ضارة  يف  ماكني"،  "انتقام 
امل��ت��وت��رة ال��ت��ي ك��ان��ت ب��ني ال�����ض��ن��ات��ور 

وترامب. ماكني  جون  الراحل 

االستخبارات األميركية تحذر 
من »اشتعال النار« داخل ليبيا

ليز تشيني ترد على »كذبة ترامب الكبيرة«

نتنياهو يعرض حكومة 
تناوب بعد تضاؤل حظوظه 

لتشكيل حكومة جديدة
*االراضي املحتلة

اأعلن رئي�س حكومة االحتال االإ�ضرائيلّية املنتهية واليته، 
بنيامني نتنياهو، عن تنازله عن اأن يكون االأّول يف اتفاق التناوب 
بعد  بينيت،  نفتايل  "ميينا"،  قائمة  رئي�س  ل�ضالح  واحد  لعام 

ت�ضاوؤل حظوظه لت�ضكيل حكومة جديدة.
ياأتي ذلك يف ظّل معاودة رئي�س قائمة "ال�ضهيونية الدينية" 
املتطرفة، بت�ضلئيل �ضموتريت�س، تاأكيده على رف�س امل�ضاركة يف 
حكومة ت�ضتند على دعم من القائمة العربية املوحدة- اجلناح 

االإ�ضامي.
وكتب نتنياهو يف ح�ضابه على "في�ضبوك"، اأن عر�ضه لبينيت 
اإىل  باالإ�ضافة  "ميينا"،  قائمة  الأع�ضاء  مهّمة  منا�ضب  ي�ضمل 
خو�س االنتخابات يف قائمة موّحدة يف حال مل يتمكن نتنياهو 
وقّوتها  هويّتها  على  قائمة  كل  حفاظ  مع  حكومة،  ت�ضكيل  من 

الن�ضبية.
ومن اأجل ت�ضكيل حكومة مع بينيت، يحتاج الليكود اإّما اإىل 
الدعم  ب�ضبب  ذلك  ترف�س  التي  الدينية"،  "ال�ضهيونية  دعم 
"اأمل  قائمة  اإىل  واإم���ا  امل��وح��دة،  العربية  للقائمة  املحتمل 
اإىل  االن�ضمام  يرف�س  الذي  �ضاعر،  جدعون  برئا�ضة  جديد"، 

حكومة يراأ�ضها نتنياهو.
حلكومة  االن�ضمام  اىل  الراف�س  موقفه  اليوم  �ضاعر  وجدد 

يراأ�ضها لنتنياهو حتى لو راأ�ضها يف عامها االأول �ضخ�س اآخر.
لنتنياهو  املمنوحة  املهلة  الثاثاء،  ٍغد  يوم  م�ضاء  وتنتهي 
لت�ضكيل احلكومة، وت�ضري التوقعات اإىل اأن الرئي�س االإ�ضرائيلي 

روؤوفني ريفلني، لن ميّددها له.
بينيت  بني  لنتنياهو  املناوئ  املع�ضكر  داخل  تناف�س  ون�ضب 
ورئي�س قائمة "يوجد م�ضتقبل"، حول من �ضيح�ضل على تكليف 

لت�ضكيل احلكومة اأوال.
يتنازل  "لن  اأنه  بالكني�ضت،  �ضحايف  موؤمتر  يف  البيد  واأعلن 
بت�ضكيل  االإ�ضرائيلي  الرئي�س  من  تكليف  على  احل�ضول  عن 

احلكومة".
من  تكليف  على  احل�ضول  اإىل  بينيت  ي�ضعى  امل��ق��اب��ل،  يف 
الرئي�س االإ�ضرائيلي، وحتّدث اأع�ضاء يف حزب الليكود، موؤخًرا، 

عن احتمال التو�ضية به عند الرئي�س االإ�ضرائيلي.
اأح��زاب  ت�ضّم  اأن  دون  حكومة  ت�ضكيل  لبينيت  ميكن  وال 
"يوجد م�ضتقبل" )مركز(، برئا�ضة يائري البيد، والعمل )مركز( 
باأنها  حكومته  و�ضف  ذلك  ومع  �ضهيوين(،  )ي�ضار  و"مريت�س" 

"ميينّية".

المفوضية األوروبية تقترح فتح حدود 
االتحاد أمام متلقي لقاح كورونا

*عمان 
امل�ضافرين  بدخول  ال�ضماح  االأوروبية،  املفو�ضية  اقرتحت 
التي  لكوفيد-19  امل�ضادة  اللقاحات  جرعات  كامل  تلقوا  الذين 

اأقّرها االحتاد االأوروبي اإىل دول التكتل.
وبح�ضب موقع قناة يورو نيوز، قالت املفو�ضية يف بيان، اإنها 
"تقرتح على الدول االأع�ضاء ال�ضماح بدخول االحتاد االأوروبي، 
لي�س فقط لاأ�ضخا�س القادمني من دول ُيعد الو�ضع الوبائي فيها 
جّيدا، بل اأي�ضا اأولئك الذين تلقوا اجلرعة االأخرية املو�ضى بها 

من اللقاحات التي اأقرها االحتاد االأوروبي".
القيود  تخفيف  االع�ضاء  ال��دول  على  البيان  اق��رتح  كما 
مع  فيها  واملقيمني  ملواطنيها  ال�ضروري  غري  ال�ضفر  عن  احلالية 
مراعاة عمليات التطعيم وتطور الو�ضع الوبائي يف جميع اأنحاء 

العامل.

انطالق االجتماعات التحضيرية 
لوزراء خارجية مجموعة السبع

  
*لندن 

لندن  يف  ال�ضبع  ال���دول  جمموعة  خارجية  وزراء  يلتقي 
للتح�ضري للقمة املقرر اأن ت�ضت�ضيفها بريطانيا ال�ضهر املقبل.

وزراء كندا وفرن�ضا  اإن  الريطانية  وزارة اخلارجية  وقالت 
وزير  مع  �ضيلتقون  املتحدة  والواليات  واليابان  واإيطاليا  واأملانيا 
اخلارجية الريطاين دومينيك راب، لبحث خطط تعزيز تعليم 
منخف�ضة  البلدان  من  جديدة  فتاة  مليون   40 ب�ضم  الفتيات 
واإن�ضاء  �ضنوات،  خم�س  خال  املدار�س  اإىل  الدخل  ومتو�ضطة 
�ضندوق بقيمة 15 مليار دوالر لتقدميها للدول النامية على مدى 
وال�ضني  كورونا  ووباء  البيئة  ملفات  ومناق�ضة  املقبلني،  العامني 

وايران.

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي 
لتحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين

  
*القاهرة 

دعا الرملان العربي املجتمع الدويل لتحرك عاجل وحا�ضم 
�ضد  وانتهاكات  جرائم  من  احلوثي  ميلي�ضيات  ترتكبه  ما  �ضد 

االإن�ضانية، وحما�ضبة مرتكبي هذه اجلرائم.
طائرة  احل��وث��ي  ميلي�ضيا  اإط���اق  العربي  ال��رمل��ان  ودان 
املدنيني  ال�ضتهداف  بالي�ضتية  و�ضواريخ  "مفخخة"  طيار  دون 
م�ضيط  وخمي�س  جن���ران  منطقتي  ع��ل��ى  امل��دن��ي��ة  واالأع���ي���ان 

بال�ضعودية.
اإزاء  ال�ضعودية  مع  الكامل  ت�ضامنه  العربي،  الرملان  وجدد 
هذه الهجمات االإرهابية، والوقوف معها يف �ضف واحد �ضد كل 
تهديد يطال اأمنها وا�ضتقرارها، موؤكدًا اأن اأمن ال�ضعودية جزء ال 

يتجزاأ من منظومة االأمن القومي العربي.

مستوطنون يهاجمون منازل 
الفلسطينيين بنابلس

  
*رام اهلل 

املواطنني  منازل  فجر  يهود  متطرفون  م�ضتوطنون  هاجم 
الفل�ضطينيني يف بلدة ق�ضرة جنوب مدينة نابل�س �ضمال ال�ضفة 

الغربية املحتلة.
غ�ضان  ال�ضفة  �ضمال  يف  اال�ضتيطان  ملف  م�ضوؤول  وق��ال 
وبحماية  املتطرفني  امل�ضتوطنني  من  عددا  اإن  بيان،  يف  دغل�س 
منازل  ه��اج��م��وا  اال�ضرائيلي  االح��ت��ال  جي�س  م��ن  م�����ض��ددة 
لهم  وت�ضدى  ق�ضرة،  لبلدة  اجلنوبية  املنطقة  يف  املواطنني 

اأهايل البلدة.
وا�ضاف ان مواجهات اندلعت يف املنطقة عقب اقتحام قوات 
الغاز  وقنابل  للر�ضا�س  كثيف  اطاق  و�ضط  املنطقة،  االحتال 

ال�ضام امل�ضيل للدموع.
 19 اليوم،  �ضباح  االحتال  قوات  اعتقلت  اخرى،  جهة  من 
مواطنا فل�ضطينيا من مناطق خمتلفة بال�ضفة الغربية املحتلة.

االحتال  ق��وات  ان  الفل�ضطيني،  اال���ض��ري  ن��ادي  واو���ض��ح 
مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان  كثيف  اطاق  و�ضط  اقتحمت 
عدة  واأح��ي��اء  واخلليل  حلم  وبيت  والبرية  اهلل  ورام  نابل�س 
ع�ضر  الت�ضعة  املواطنني  واعتقلت  املحتلة  ال�ضرقية  بالقد�س 

بزعم اأنهم مطلوبون. 

*نيودهلي
جت����اوز ال��ع��دد االإج���م���ايل ل��اإ���ض��اب��ات 
بفريو�س كورونا يف الهند، الثاثاء، 20 مليونًا 
البيانات  بح�ضب  ال��وب��اء،  تف�ضي  ب��دء  منذ 
يف  امل�ضت�ضفيات  ت��زال  ال  وقت  يف  الر�ضمية، 

الباد تختنق بامل�ضابني.
والع�ضرين  االأرب����ع  ال�����ض��اع��ات  وخ���ال 
اإ�ضابة   357،229 الهند  اأح�ضت  االأخ���رية، 
اإىل  االإجمالية  يرفع احل�ضيلة  جديدة، مما 
20،3 مليونًا، بح�ضب ما اأعلنت وزارة ال�ضحة.
و�ُضّجلت 3449 وفاة جديدة ليبلغ العدد 
خراء  اأن  اإال  وف��اة.   222،408 االإج��م��ايل 
اأكر  اأن االأعداد احلقيقية  كثريين يعترون 

بكثري من تلك املعلنة.
االأرق����ام  اإن  وخ����راء  اأط���ب���اء  وي��ق��ول 
م���رات،  بع�ضر  اأك���ر  ت��ك��ون  ق��د  احلقيقية 
مايني   3 بنحو  اليومية  االإ�ضابات  مقدرين 
حالة. واالثنني، �ضكر رئي�س الوزراء الهندي 
االأوروب��ي  االحتاد  مفو�ضية  مودي  ناريندرا 
�ضد  ب���اده  ح��رب  يف  وم�ضاعدتها  لدعمها 

املفو�ضية  اإع���ان  بعد  وذل���ك  ك��وف��ي��د-19، 
االأك�ضجني  م��ن  �ضحنات  ت��وف��ري  اع��ت��زام��ه��ا 
واللوازم الطبية مل�ضاعدة نيودلهي يف معركتها 
ارتفاًعا  الهند  و�ضهدت  ال�ضر�س.  الوباء  �ضد 

هائًا يف حاالت كورونا خال االأيام االأخرية 
العا�ضمة  يف  م�ضت�ضفيات  ا�ضتبعدت  اإذ   ،
نفاد  بعد  املر�ضى  ال��ب��اد  اأن��ح��اء  جميع  ويف 
و�ضول  ورغ��م  واالأ���ض��رة.  الطبي  االأك�ضجني 
معدات طبية طارئة من بريطانيا والواليات 

املتحدة ودول اأخرى، مبا يف ذلك طائرة �ضحن 
 400 مع  االأمريكية  اجلوية  للقوات  تابعة 
هناك  يزال  ال  اجلمعة،  اأك�ضجني،  ا�ضطوانة 
واالأ�ضرة  واالأدوي��ة  االأك�ضجني  يف  حاد  نق�س 

يف اأنحاء الهند.

*وكاالت
وقالت اأربعة م�ضادر لوكالة رويرتز 
من  اأك��رث  قتلوا  متطرفني  م�ضلحني  اإن 
هجوم  يف  جنود،   7 بينهم  �ضخ�ضا،   12
�ضرقي  �ضمال  الواقعة  بورنو  بوالية 

نيجرييا.
امل�ضلحني  اأن  امل�����ض��ادر  واأ���ض��اف��ت 
اأجريي،  منطقة  اإىل  و�ضلوا  املتطرفني 
بوالية بورنو، على منت دراجات نارية 

وقتلوا �ضابطا باجلي�س و6 جنود.
املهاجمني  اإن  امل�ضادر  واأو���ض��ح��ت 
عددا  واأحرقوا  مدنيني   6 اأي�ضا  قتلوا 
على  وا�ضتولوا  ال�ضكنية  امل��ب��اين  م��ن 

مقتنيات ثمينة.
النيجريي  اجلي�س  قال  بيان،  ويف   
اإن القوات �ضدت الهجوم لكن امل�ضلحني 
ق��ت��ل��وا ب��ع�����س ال�����ض��ك��ان واث���ن���ني من 

الع�ضكريني.
ي�ضنها  التي  الهجمات  اأن  اإىل  ب�ضار 
�ضرقي  �ضمال  يف  مت�ضددون  م�ضلحون 
نيجرييا، ت�ضاعدت يف االأ�ضهر االأخرية 
ح��ي��ث ل��ق��ي ال��ع�����ض��رات م���ن اجل��ن��ود 
م�ضرعهم جراء الهجمات امل�ضلحة التي 

اأدت اأي�ضا اإىل نزح اآالف النيجرييني.

كورونا يكسر »حاجزا مليونيا«
 في الهند.. والحقيقة »غير معلنة«

نيجيريا.. مقتل أكثر من 12 شخصا 
على أيدي متطرفين

الخارجية الفلسطينية تدعو 
اسرائيل لالنصياع للقانون الدولي

  
*رام اهلل 

الدويل  املجتمع  الفل�ضطينية  اخلارجية  وزارة  طالبت 
وات��خ��اذ  واالأخ��اق��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  م�����ض��وؤول��ي��ات��ه  بتحمل 
االن�ضياع  على  ا�ضرائيل  الإج��ب��ار  اإج����راءات  م��ن  ي��ل��زم  م��ا 
القانون  فوق  كدولة  معها  التعامل  ووقف  الدويل،  للقانون 

. �ضبتها حما و
الفل�ضطيني  اخلارجية  وزير  بعثها  ر�ضالة  خال  ذلك  جاء 
الدولية  للجنائية  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  اإىل  امل��ال��ك��ي،  ري��ا���س 
يف  ال�ضيخ  ح��ي  اأه���ايل  ل��ه  يتعر�س  م��ا  ح��ول  بن�ضودا،  فاتو 
االحتال  قبل  من  وتهجري  ظلم  من  املحتلة  القد�س  مدينة 

اال�ضرائيلي.
يتابع  املالكي  اأن  االثنني،  اليوم  بيان  يف  الوزارة  واأو�ضحت 
مع  الكامل  بالتن�ضيق  جراح  ال�ضيخ  حي  اأهايل  ق�ضية  تطورات 
تبذلها  التي  والدبلوما�ضية  ال�ضيا�ضية  �ضياق اجلهود  االردن يف 
يف  والتهجري  بالطرد  املهددة  العائات  وا�ضناد  لدعم  ال��وزارة 
اأن  اإىل  الفل�ضطينية  اخلارجية  ولفتت  ج��راح.  ال�ضيخ  حي 
االأوروبيني  نظرائه  مع  االت�ضاالت  من  جملة  اأج��رى  املالكي 
التعاون  ومنظمة  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  واالأم��ان��ة 

االإ�ضامي. 
ودانت الوزارة قرار العليا اال�ضرائيلية الذي اتخذته اأم�س 
وغري  مرفو�ضا  واعترته  جراح،  ال�ضيخ  حي  اأهايل  ق�ضية  يف 
يعطي  اأنه  خا�ضة  الدويل،  القانون  مع  متاما  ويتناق�س  مقبول 
اأ�ضا�س باطل  احلق للم�ضتوطنني يف ادعاءاتهم التي بنيت على 
بني  ي�ضاوي  وخطريا  فا�ضحا  انتهاكا  وي�ضكل  م��زورة،  واأوراق 
اال�ضرائيلية  املحكمة  تورط  مدى  ويظهر  وال�ضحية،  اجلاد 
وامل�ضتوطنني  االحتال  وجرائم  انتهاكات  وتغطية  �ضرعنة  يف 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  العلني  وتاآمرها  االأر���س  �ضرقة  يف 

وحتديدا يف القد�س املحتلة. 
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*وكاالت
ب���دء ال��ع��ك�����س ال��ع��ك�����ض��ي الن��ط��اق 
م��ن��اف�����ض��ات ب��ط��ول��ة ك���اأ����س االحت����اد 
حتظى  والتي  ال��ق��دم،  لكرة  االآ�ضيوي 

مب�ضاركة فريقي الفي�ضلي وال�ضلط.
يف  وال�����ض��ل��ط  الفي�ضلي  وي�����ض��ارك 
اأجنزا  قد  ب�ضفتهما  املنتظرة  الن�ضخة 
و�ضمنا  االآ�ضيوية  الرخ�ضة  متطلبات 

بالتايل امل�ضاركة االآ�ضيوية.
عك�س  وال�ضلط  الفي�ضلي  وي��اأم��ل 
�ضورة م�ضرقة عن كرة القدم االأردنية 
يف ك���اأ����س االحت�����اد االآ����ض���ي���وي رغ��م 
الظروف ال�ضعبة التي متر بها االأندية 
على  اأث��رت  التي  ك��ورون��ا  جائحة  اإث��ر 

جاهزية الفرق.
وي�����ض��ل��ط م��وق��ع ك�����ووورة يف ه��ذا 
فريقي  تطلعات  على  ال�ضوء  التقرير، 

االحت��اد  ك��اأ���س  يف  وال�ضلط  الفي�ضلي 
االآ�ضيوي، وفقًا للتايل:

الفي�ضلي وجتديد التاريخ
ما�ضة  ب��ح��اج��ة  الفي�ضلي  اأ���ض��ب��ح 
بطولة  يف  امل�����ض��رق  ت��اري��خ��ه  لتجديد 
�ضهدت  بعدما  االآ�ضيوي،  االحت��اد  كاأ�س 
تراجعًا  االأخ���رية  الن�ضخ  يف  م�ضاركته 

وا�ضحًا على �ضعيد االأداء والنتائج.
يظفر  فريق  اأول  الفي�ضلي  ويعتر 
مرتني  االآ���ض��ي��وي  االحت���اد  ك��اأ���س  بلقب 
متتاليتني، وكان ذلك يف ن�ضختي "2005 

و2006".
وظفر الفي�ضلي اأول مرة باللقب عام 
اللبناين  النجمة  اجتاز  عندما   ،2005
 "0-1" يف املباراة النهائية ذهابًا واإيابًا 

و "2-3".
عام  لقبه  على  الفي�ضلي  وح��اف��ظ 
2006، حيث فاز يف املباراة النهائية على 
املحرق البحريني ذهابًا وايابًا "3-0" و 

."2-4"
اأردين  فريق  اأول  الفي�ضلي  ويعد 

كان  فيما  اآ�ضيوية،  بطولة  بلقب  يظفر 
باللقب  توج  حيث  اآخرها  االأردن  �ضباب 

عام 2007.
عن  الفي�ضلي  ن��ادي  اإدارة  واأعلنت 
حيث  املنتظرة  امل�ضابقة  يف  طموحها 
التاريخ  جت��دي��د  على  اجل��ه��ود  تن�ضب 

با�ضرتداد اللقب القاري.
واأوق���ع���ت ال��ق��رع��ة ال��ف��ي�����ض��ل��ي يف 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ت�����ض��م اإىل 
جانبه فرق: الكويت الكويتي، االأمعري 

الفل�ضطيني، ت�ضرين ال�ضوري.
"م�ضت�ضيف  الفي�ضلي  وي�����ض��ت��ه��ل 
مبواجهة  م�ضواره  املجموعة"،  لقاءات 
اأي��ار اجل��اري،  االأم��ع��ري ي��وم 21 مايو/ 
ت�ضرين  ف��ري��ق   24 ي���وم  ي��واج��ه  فيما 
ال�ضهر  ذات  من   27 يوم  ويلعب  ال�ضوري، 
كافة  وت��ق��ام  الكويتي،  الكويتي  ام��ام 

املباريات على �ضتاد عمان الدويل.

ال�ضلط.. كتابة التاريخ
قبل  املحرتفني  لدوري  ال�ضلط  �ضعد 
ب�ضمته  يفر�س  اأن  وا�ضتطاع  مو�ضمني، 
�ضريعًا يف �ضاحة املناف�ضة، بف�ضل جهود 

�ضفوف  تعزيز  على  عملت  التي  اإدارت��ه 
فريقها باأبرز العبي الكرة االأردنية.

بتاريخه  ال�ضلط الأول مرة  وي�ضارك 
االحتاد  كاأ�س  من  املنتظرة  الن�ضخة  يف 
تدعيم  عر  لها  ا�ضتعد  وقد  االآ�ضيوي، 
الاعبني  م��ن  مميزة  بنوعية  �ضفوفه 
الفني  املدير  بقيادة  واالأجانب  املحليني 

جمال اأبو عابد.
التاريخ  كتابة  اإىل  ال�ضلط  وي�ضعى 
اأن  يتوقع  حيث  اآ�ضيويًا،  ناديه  مل�ضرية 
اأن يحقق  يظهر ب�ضورة الفتة وبخا�ضة 

يف الدوري املحلي نتائج مميزة.
فرق  ل��ق��اءات  ال�ضلط  وي�ضت�ضيف 
املجموعة الثانية التي ت�ضم اإىل جانبه 
امل��ح��رق  الفل�ضطيني،  ب��اط��ة  م��رك��ز 

البحريني، االأن�ضار اللبناين.
ويفتتح ال�ضلط م�ضواره التاريخي يف 
 "21" يوم  املحرق  مبواجهة  البطولة، 
االأن�ضار  يلتقي  ثم  اجل��اري،  اأي��ار  مايو/ 
�ضباب  اأم��ام  ويلعب   "24" يوم  اللبناين 
باطة يوم "27" من ذات ال�ضهر، وتقام 
كافة املباريات على ا�ضتاد امللك عبداهلل 

الثاين بالقوي�ضمة.

غزل المحلة يواصل 
مفاجآته ويقهر األهلي

*وكاالت
فوزا مثريا على  املحلة مفاجاآته وحقق  وا�ضل فريق غزل 
ح�ضاب �ضيفه االأهلي بنتيجة )1-0( م�ضاء االإثنني على ملعب 

املحلة يف ختام اجلولة 19 للدوري امل�ضري املمتاز.
ت�ضديدة  من  ال�ضيد  اأ���ض��رف  الاعب  اللقاء  ه��دف  �ضجل 

�ضاروخية يف الدقيقة 36.
التعوي�س بعد حماوالت عدة على مرمى  وف�ضل االأهلي يف 
هزم  حيث  الكبار  اأم��ام  تعملقه  وا�ضل  ال��ذي  الفاحني  زعيم 

الزمالك على امللعب نف�ضه 2-1 يف اجلولة 11.
ورفع غزل املحلة ر�ضيده بقيادة مدربه خالد عيد اإىل 27 

نقطة يف املركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.
وتلقى االأهلي ثاين هزائمه بالدوري بقيادة مدربه بيت�ضو 

مو�ضيماين وجتمد ر�ضيده عند 37 نقطة يف املركز الثاين.
�ضريعة  كرة  من  البداية  مع  املحلة  مباغتة  حاول  االأهلي 
من ح�ضني ال�ضحات اأبعدها الدفاع لكن املحلة لعب دون حتفظ 
وغلب  امللعب،  خ��ارج  ال�ضولية  عمرو  حولها  عر�ضية  واأر�ضل 

االندفاع البدين على بداية اللقاء من الطرفني.
اأف�ضد ال�ضولية ت�ضديدة قوية من ه�ضام عادل يف ظل �ضغط 
حماوي على اجلبهة الي�ضرى لاأهلي، واأ�ضاع ال�ضحات حماولة 
قريبة بتمريرة طولية �ضددها يف ج�ضم احلار�س عمرو �ضعبان.

�ضاعت حماولة اأهاوية من حممد �ضريف بجانب القائم، 
انتهت  يحيى  عبده  جانب  م��ن  �ضريعة  مب��رت��دة  املحلة  ورد 
لتغيري مبكر  الغزل  االأهلي بينما ا�ضطر  بت�ضديدة يف مدافعي 

بنزول يحيى حامد على ح�ضاب هاين عادل يف الدقيقة 34.
وجنح املحلة يف ت�ضجيل هدف التقدم يف الدقيقة 36 عن 
�ضكنت  �ضاروخية  ت�ضديدة  من  ال�ضيد  اأ�ضرف  العبه  طريق 

مرمى ال�ضناوي.
�ضقوط  بعد  ج��زاء  ب�ضربة  االأه��ل��ي  العبو  طالب  الحقا 

حممد هاين داخل املنطقة، لكن احلكم رف�س احت�ضابها.

اتحاد المالكمة يكشف تفاصيل التقرير المرفوع 
للجنة األولمبية بشأن وفاة المالكم صويصات

رئيس شباب األردن: ندرس 
المشاركة ببطوالت كرة السلة

*وكاالت
النادي  توجه  عن  خري،  �ضليم  االأردن  �ضباب  ن��ادي  رئي�س  ك�ضف 
الر�ضمية  اأن�ضطته  يف  للم�ضاركة  ال�ضلة،  كرة  احت��اد  اإىل  لان�ضمام 

املقبلة.
الحتاد  االنت�ضاب  فكرة  جديا  تدر�س  النادي  اإدارة  اأن  اإىل  ولفت 
حال  وال�ضيدات  للرجال  فرق  وت�ضكيل  املقبلة،  الفرتة  يف  ال�ضلة  كرة 

�ضماح الظروف بذلك.
واأكد يف ت�ضريح لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، اأن فكرة امل�ضاركة 
القدم  كرة  جتميد  النادي  ق��رار  بعد  تاأتي  ال�ضلة،  احت��اد  ببطوالت 

الن�ضائية.

الحسين إربد يعود 
لالنتصارات من بوابة العقبة

*وكاالت
ا�ضتعاد احل�ضني اإربد نغمة انت�ضاراته، وهزم �ضباب العقبة بهدفني 
دون رد، م�ضاء االإثنني على ملعب احل�ضن باإربد، �ضمن اجلولة الرابعة 

بدوري املحرتفني.
الدقيقة  يف  بادو  الكونغويل  حمرتفه  اإربد  احل�ضني  هديف  و�ضجل 

26، والبديل اأن�س الع�ضويل يف الدقيقة 7+90.
وكان �ضباب العقبة قريبا من تعديل النتيجة، لكن احلار�س حممود 
الدقيقة  يف  �ضوكت  حممود  جزاء  ل�ضربة  الت�ضدي  يف  تاألق  الكواملة 

.90
وتقدم احل�ضني اإربد للمركز الرابع بر�ضيد 6 نقاط، بينما ا�ضتقر 

�ضباب العقبة يف املركز التا�ضع بنقطتني.

*وكاالت
فريقه  اأن  اإربد،  للح�ضني  اجلديد  الفني  املدير  قا�ضم  اأ�ضامة  اأكد 
حقق فوزا مهما على �ضباب العقبة )2-0(، يف اجلولة الرابعة لبطولة 

دوري املحرتفني .
الثاثاء:  بوك"  "في�س  على  اخلا�ضة  �ضفحته  عر  قا�ضم  وكتب 

مهمة". نقاط  و3  موفقة،  "بداية 
واأ�ضار قا�ضم اإىل اأن املباراة حققت العديد من املكت�ضبات، ومل تخل 

من ال�ضلبيات التي �ضتتم معاجلتها يف املرحلة املقبلة.
االأداء  �ضيتح�ضن  تدريجيًا  مهم،  الفوز  "توقيت  قا�ضم:  واأ�ضاف 

و�ضتزداد االإيجابيات".
وكان قا�ضم قد ت�ضلم دفة القيادة خلفًا للروماين تيتا، الذي قاد 
وخ�ضر  معان  على  فاز  حيث  ال��دوري،  ببطولة  مواجهات   3 يف  الفريق 

اأمام �ضباب االأردن "0-1" واأمام اجلزيرة "4-0".
وتقدم احل�ضني اإربد بهذا الفوز للمركز الرابع بر�ضيد "6" نقاط، 

ويواجه يف اجلولة املقبلة فريق الرمثا مبباراة "ديربي ال�ضمال".

*وكاالت
النادي  روؤ�ضاء  من  اثنني  ال�ضعودي ح�ضور  الهال  �ضهدت تدريبات 
ال�ضابقني، لدعم الفريق قبل قمة ف�س ا�ضتباك ال�ضدارة، املقررة يوم 

اجلمعة املقبل اأمام ال�ضباب.
ويحل الهال �ضيفا على ال�ضباب يف مباراة موؤجلة من اجلولة 26 
االأزرق  الن�ضغال  للمحرتفني،  �ضلمان  بن  حممد  االأمري  كاأ�س  دوري  من 

بخو�س مباريات دور املجموعات لدوري اأبطال اآ�ضيا.
ويت�ضدر الهال امل�ضابقة بفارق االأهداف عن ال�ضباب، حيث ميلك 

كل منهما 48 نقطة.
م�ضاعد  بن  اهلل  عبد  االأم��ري  اليوم،  م�ضاء  الهال  تدريبات  وتابع 

رئي�س النادي االأ�ضبق )مالك �ضيفيلد يونايتد االإجنليزي(.
كما ح�ضر التدريبات االأمري فهد بن حممد، واالأمري نواف بن �ضعد 

رئي�س النادي االأ�ضبق، وكذلك فهد بن نافل رئي�س النادي احلايل.
وكان م�ضاعد املدرب عبد اللطيف احل�ضيني قد اأ�ضرف على احل�ضة 
التدريبية اجلماعية التي �ضارك فيها الاعب �ضلمان الفرج بعد متاثله 

متاما لل�ضفاء من االإ�ضابة.
خو�ضيه  للرتغايل  املعاون  الفني  اجلهاز  �ضم  مت�ضل  �ضعيد  على 
دميا�س  هما  اثنني  م�ضاعدين  للهال،  اجلديد  الفني  املدير  موراي�س 
للياقة  مدربا  بيدرو  جواو  ومعهما  احل�ضيني،  اللطيف  عبد  ماركيز، 

البدنية، وباولو جورجي دي �ضيلفا مدربا حلرا�س املرمى.

*وكاالت
اجلماهري،  اأم��ام  الت�ضويت  القدم،  لكرة  االآ�ضيوي  االحت��اد  فتح 
اآ�ضيا  اأبطال  املجموعات لدوري  نهاية دور  اأف�ضل العب عقب  الختيار 

الأندية الغرب.
ور�ضح االحتاد القاري، 8 العبني، يختار من بينهم اجلمهور، الاعب 
االأف�ضل وفق معايري، ح�ضبما اأفاد احل�ضاب الر�ضمي لدوري اأبطال اآ�ضيا 

على "تويرت".
ومن اأهم املعايري، دور الاعب يف التاأثري على نتائج فريقه من خال 
املناف�ضة،  �ضعيد  على  الفريق  وترتيب  االأه��داف،  و�ضناعة  ت�ضجيل 
اأهمية املباريات التي خا�ضها، ودوره مع منتخب باده  باالإ�ضافة اإىل 

يف املباريات الدولية اإن وجدت.
والاعبون املتناف�ضون يف ا�ضتفتاء االأف�ضل هذا ال�ضهر هم:

)ال�ضارقة(،  ب��اوزي��ر  وخ��ال��د  )الن�ضر(،  ح��م��داهلل  ع��ب��دال��رزاق 
وحممد الريك )الهال(، وعمر خربني )الوحدة(، ومايكل اأولوجنا 
)ال��وح��دات(،  زري��ق  واأحمد  )االأه��ل��ي(،  ال�ضومة  وعمر  )الدحيل(، 

و�ضانتي كازورال )ال�ضد(.
وي�ضتمر الت�ضويت حتى يوم اجلمعة املقبل.

*عمان 
اأعلن احتاد كرة ال�ضلة عن تعيني و�ضام 
الذي  الوطني  للمنتخب  مدربا  ال�ضو�س، 
وحممد  فنيا  مديرا  معتوق  م��روان  ي�ضم 

حمدان مدربا عاما.
�ضحفي  موؤمتر  خ��ال  االحت���اد،  واأك��د 
بقدرات  ثقته  لل�ضباب،  احل�ضني  مدينة  يف 
على  االيجابية  وانعكا�ضاتها  ال�ضو�س 

املنتخب يف املرحلة املقبلة.
ودعا اأمني عام االحتاد نبيل اأبو عطا، 
بذل  اإىل  ال�ضو�س،  واملدرب  الفني  واملدير 
املرحلة  يف  اللعبة  خلدمة  اجلهود  اأق�ضى 

املقبلة.
وك�ضف اأبو عطا عن قيام احتاد اللعبة 
واجل��ه��ات  ال�ضحية  اجل��ه��ات  مبخاطبة 
امل�ضوؤولة، لطلب ال�ضماح با�ضتئناف اأن�ضطة 
ال�ضتكمال  املقبلة،  املرحلة  يف  ال�ضلة  كرة 
ب�ضبب  توقفت  التي  العالقة  البطوالت 

جائحة كورونا.
وا����ض���ت���ع���ر����س خم���ط���ط���ات االحت�����اد 
�ضعيد  ع��ل��ى  خ��ا���ض��ة  امل��ق��ب��ل��ة،  للمرحلة 
يوم  جتمعه  �ضيبداأ  الذي  الوطني  املنتخب 
ال�ضتكمال  ا�ضتعدادا  احل��ايل،  ال�ضهر   10

مباراياته بت�ضفيات كاأ�س اآ�ضيا.

واأكد اأبو عطا اأهمية االهتمام بالفئات 
خال  م��ن  املقبلة،  املرحلة  يف  العمرية 

خطط جرى ر�ضمها لهذه الغاية.
ال�ضعي  م��ع��ت��وق  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  واك���د 
املنتخب  لقيادة  م�ضاعديه  مع  بالت�ضارك 
كرة  ب�ضمعة  تليق  الفتة  نتائج  لتحقيق 
ال�ضو�س،  امل��درب  وثمن  االأردن��ي��ة.  ال�ضلة 
خطوة االحتاد بتعيينه مدربا يف املنتخب، 
وط��م��وح��ات  خم��ط��ط��ات  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
ما  وتطلعاته  فكره  مع  تتاءم  املنتخب، 
هذا  لرفعة  واخا�س  بجد  للعمل  يدفعه 

املنتخب خال امل�ضاركات املقبلة.

*وكاالت
الع��ب  ال�ضيفي  ع���دي  االأردين  اأك���د 
نقاط   3 خطف  يف  جنحوا  اأنهم  القاد�ضية 
يف  عنيد"  ال�����ض��اح��ل  "فريق  م��ن  م��ه��م��ة 
ترتيب  مت�ضدر  العربي  ملاحقة  طريقهم 

الدوري الكويتي.
يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  القاد�ضية  ويحتل 
ترتيب الدوري الكويتي بر�ضيد 29 نقطة، 

يف حني يت�ضدر العربي اجلدول بر�ضيد 33 
نقطة، وله مباراة �ضد الن�ضر �ضمن اجلولة 

14 نف�ضها، غدا الثاثاء.
على  االأن��ف�����س  ب�ضق  القاد�ضية  وف���از 
عدي  توقيع  حمل  بهدف   0-1 ال�ضاحل 

ال�ضيفي، م�ضاء االإثنني.
اإعامي  ت�ضريح  يف  ال�ضيفي  واأ���ض��اف 
عقب املباراة: "احلمد هلل على الفوز الذي 

ملوا�ضلة  القاد�ضية  م�ضاعي  �ضمن  ي��اأت��ي 
اللحاق بركب ال�ضدارة".

يف  متثلت  امل��ب��اراة  �ضعوبة  اأن  وب���نّي 
للهروب  ال�ضاحل يف حت�ضني ترتيبه  رغبة 
يف  "جنحنا  واأو���ض��ح:  الهبوط.  �ضبح  من 
لكننا  اخل��ط��ورة،  و�ضناعة  اال���ض��ت��ح��واذ 
للمناف�س،  الدفاعي  بالتمركز  ا�ضطدمنا 

قبل اأن نتمكن من خطف الهدف".

*وكاالت
فوزا مثريا على ح�ضاب  املحلة مفاجاآته وحقق  وا�ضل فريق غزل 
�ضيفه االأهلي بنتيجة )1-0( م�ضاء اليوم االإثنني على ملعب املحلة يف 

ختام اجلولة 19 للدوري امل�ضري املمتاز.
�ضجل هدف اللقاء الاعب اأ�ضرف ال�ضيد من ت�ضديدة �ضاروخية يف 

الدقيقة 36.
زعيم  مرمى  على  عدة  حماوالت  بعد  التعوي�س  يف  االأهلي  وف�ضل 
على  الزمالك  هزم  حيث  الكبار  اأم��ام  تعملقه  وا�ضل  الذي  الفاحني 

امللعب نف�ضه 2-1 يف اجلولة 11.
ورفع غزل املحلة ر�ضيده بقيادة مدربه خالد عيد اإىل 27 نقطة يف 

املركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.
بيت�ضو  م��درب��ه  بقيادة  ب��ال��دوري  هزائمه  ث��اين  االأه��ل��ي  وتلقى 

مو�ضيماين وجتمد ر�ضيده عند 37 نقطة يف املركز الثاين.
االأهلي حاول مباغتة املحلة مع البداية من كرة �ضريعة من ح�ضني 
عر�ضية  واأر�ضل  حتفظ  دون  لعب  املحلة  لكن  الدفاع  اأبعدها  ال�ضحات 
حولها عمرو ال�ضولية خارج امللعب، وغلب االندفاع البدين على بداية 

اللقاء من الطرفني.
�ضغط  ظل  يف  ع��ادل  ه�ضام  من  قوية  ت�ضديدة  ال�ضولية  اأف�ضد 
حماوي على اجلبهة الي�ضرى لاأهلي، واأ�ضاع ال�ضحات حماولة قريبة 

بتمريرة طولية �ضددها يف ج�ضم احلار�س عمرو �ضعبان.
ورد  القائم،  بجانب  �ضريف  حممد  من  اأهاوية  حماولة  �ضاعت 
يف  بت�ضديدة  انتهت  يحيى  عبده  جانب  من  �ضريعة  مبرتدة  املحلة 
حامد  يحيى  بنزول  مبكر  لتغيري  الغزل  ا�ضطر  بينما  االأهلي  مدافعي 

على ح�ضاب هاين عادل يف الدقيقة 34.
الدقيقة 36 عن طريق  التقدم يف  املحلة يف ت�ضجيل هدف  وجنح 

العبه اأ�ضرف ال�ضيد من ت�ضديدة �ضاروخية �ضكنت مرمى ال�ضناوي.
الحقا طالب العبو االأهلي ب�ضربة جزاء بعد �ضقوط حممد هاين 

داخل املنطقة، لكن احلكم رف�س احت�ضابها.
وجه حممد �ضريف ت�ضديدة ماكرة مع تقدم احلار�س عمرو �ضعبان، 
لكن الكرة مرت بجوار القائم، ونال اأحمد عيد مدافع املحلة البطاقة 

ال�ضفراء وخرج ال�ضوط االأول بتقدم اأ�ضحاب االأر�س.
ح�ضاب  على  وحيد  وحممود  �ضليمان  وليد  الثنائي  االأهلي  اأ�ضرك 

بيكهام وطاهر مع بداية ال�ضوط الثاين.
من  فر�ضة  املحلة  واأ�ضاع  احلار�س،  اأم�ضكها  ت�ضديدة  اأف�ضة  وجه 
ال�ضناوي  مرمى  بجوار  وم��رت  حامد  يحيى  اأر�ضلها  �ضريعة  عر�ضية 
البطاقة  املحلة  الع��ب  ع��ادل  اأحمد  ن��ال  ثم  ه��اين،  حممد  واأبعدها 

ال�ضفراء.
فوؤاد  اإ�ضام  �ضددها  مرتدة  كرة  من  للتهديف  فر�ضة  املحلة  اأ�ضاع 

بجوار القائم.
بعد  العار�ضة  فوق  بت�ضديدة  اأخرى  حماولة  عادل  ه�ضام  واأ�ضاع 
اإبعاد ت�ضديدة  ال�ضناوي يف  انطاقة �ضريعة من عبده يحيى، واأخطاأ 

مل ي�ضتغلها اإ�ضام فوؤاد.
على   65 الدقيقة  يف  بواليا  وال��رت  مبهاجمه  االأه��ل��ي  ودف��ع 
للخ�ضونة  اإنذارا  مل�ضة  اأول  يف  بواليا  ونال  ال�ضولية،  عمرو  ح�ضاب 
مل  وحيد  حممود  من  خطرية  عر�ضية  وم��رت  حامد  يحيى  �ضد 

بواليا. ي�ضتغلها 
حممد  واأ�ضاع  وحيد،  من  جديدة  عر�ضية  اهلل  فتح  حممد  اأبعد 
�ضريف حماولة خطرية بعد خطاأ من حار�س املحلة يف اإبعاد الكرة.

�ضريف  حممد  مكان  حم�ضن  مروان  فنزل  تغيريا  االأهلي  واأجرى 
.76 يف الدقيقة 

بالثنائي بدر مو�ضى وخالد ك�ضاب. املقابل دفع غزل املحلة  ويف 
االأهلي  يلقي  اأن  قبل  اأف�ضة،  من  راأ�ضية  املحلة  حار�س  واأم�ضك 
الدقيقة  يف  هاين  حممد  مكان  حم�ضن  �ضاح  بنزول  اأوراق��ه  باآخر 

.85
حمب  معتز  بالاعب  املحلة  دفع  ثم  بواليا،  من  راأ�ضية  و�ضاعت 
حممد  �ضارك  كما  امللعب  و�ضط  لتن�ضيط  الندري  اأحمد  من  بدال 

.88 الدقيقة  �ضامي على ح�ضاب ه�ضام عادل يف 
ت�ضديدة خطرية من فتحي مروك اخلطرية. ال�ضناوي  واأبعد 

من  العار�ضة  فوق  راأ�س  ب�ضربة  حمققة  فر�ضة  االأهلي  واأه��در 
اإنذارا الإهدار الوقت. �ضاح حم�ضن. ونال حار�س املحلة 

فر�ضة  ك�ضاب  خالد  اأ�ضاع  ثم  الهجومي،  �ضغطه  االأهلي  وا�ضل 
ال�ضناوي  مبراوغة  اأنهاه  انفراد  من  املحلة  تقدم  لتعزيز  حمققة 

املرمى. الكرة من على خط  اأف�ضة �ضتت  املرمى لكن  والت�ضديد يف 
دقائق(   6( ال�ضائع  ب��دل  الوقت  من  االأخ���رية  اللحظات  ويف 
فتحي  مع  التحام  بعد  اجل��زاء  منطقة  يف  ال�ضحات  ح�ضني  �ضقط 
احلكم  قرر  الفيديو،  تقنية  مراجعة  وبعد  املحلة،  العب  مروك 
بفوز  النهاية  �ضافرة  يطلق  اأن  قبل  اللعب،  ا�ضتئناف  معروف  حممد 
ملعب  على  الفريقني  بني  مباراة  اأول  يف  االأر�س  الأ�ضحاب  تاريخي 

�ضنوات.  10 منذ  املحلة 

مدرب الحسين إربد: توقيت 
الفوز على العقبة مهم

رؤساء الهالل يحفزون الالعبين 
قبل قمة فض االشتباك

8 العبين يتنافسون على لقب األفضل 
بدوري مجموعات أبطال آسيا

اتحاد السلة يعين الصوص 
مدربا في المنتخب

الصيفي: خطفنا 3 نقاط 
مهمة من الساحل العنيد

غزل المحلة يواصل
 مفاجآته ويقهر األهلي

الفيصلي يتطلع إلعادة األمجاد والسلط 
لكتابة التاريخ بكأس االتحاد اآلسيوي

*وكاالت
ك�ضف احتاد املاكمة، تفا�ضيل التقرير 
الذي رفع االثنني للجنة االأوملبية، املتعلق 
لل�ضباب  الوطني  املنتخب  الع��ب  ب��وف��اة 
االأخرية  امل�ضاركة  اثناء  �ضوي�ضات،  را�ضد 

ببطولة العامل يف بولندا.
املاكمة  احت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  واأ���ض��ار 
االأنباء  لوكالة  ت�ضريح  يف  القا�ضي  م��ازن 
االأردن��ي��ة )ب��رتا(، اأن االحت��اد رف��ع اليوم 
وفاة  عن  مف�ضا  تقريرا  االأوملبية،  للجنة 
من  ذل��ك  راف���ق  وم��ا  �ضوي�ضات،  ال��اع��ب 

تفا�ضيل.
املرفوع  التقرير  اإن  القا�ضي:  وق��ال 

يتعلق  االحت��اد  من  تقريرا  يت�ضمن  اليوم 
يتعلق  فيما  خا�ضة  جرى  ما  كل  بتفا�ضيل 
اللجنة  م��ن  وت��ق��ري��را  الطبية،  ب��االأم��ور 
طبيب  من  وتقريرا  االحت���اد،  يف  الفنية 
الذي  الطبيب  رابعا من  االحتاد، وتقريرا 
ملتابعة  بولندا،  اإىل  املاكمة  احتاد  اوفده 
تويف  الذي  �ضوي�ضات  املنتخب  جنم  حالة 

اثناء م�ضاركته يف البطولة.
وك�����ض��ف ال��ق��ا���ض��ي ع��ن خ�����ض��وع را���ض��د 
العبي  جميع  ح���ال  ه��و  ك��م��ا  �ضوي�ضات 
طبية  فحو�ضات  اإىل  لل�ضباب،  املنتخب 
قبل ال�ضفر اإىل بولندا، كما خ�ضع املنتخب 
انطاق  قبيل  بولندا  يف  لفحو�ضات  اي�ضا 

االج��راءات  هذه  اأن  اإىل  الفتا  املناف�ضات، 
ومع  القانون  متطلبات  مع  متوافقة  جاءت 

تعليمات اللجنة االأوملبية.
ولفت القا�ضي اإىل اأن جميع الفحو�ضات 
من  �ضوي�ضات  م��ع��ان��اة  ع��دم  ع��ن  ك�ضفت 
داعيا  مر�ضية،  حالة  اأو  ا�ضابة  اعرا�س 
كان  ال��ذي  را�ضد  يرحم  ان  وج��ل  عز  اهلل 

جنما مثاليا ومنتميا لوطنه.
عن  عر  املاكمة،  احت��اد  رئي�س  نائب 
من  املاكمة  احتاد  يف  البع�س  لقيام  ا�ضفه 
بالك�ضف  واعدا  م�ضوؤولياتهم،  من  التن�ضل 
ال�ضاعات  خال  التفا�ضيل  هذه  بع�س  عن 

املقبلة.
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*عمان 
واالأح��ذي��ة  االألب�ضة  جت��ار  نقيب  ق��ال 
ب��داأت  اال���ض��واق  ان  دي��ة،  منري  واالأقم�ضة 
حركة  املا�ضي،  اخلمي�س  ي��وم  منذ  ت�ضهد 
املاب�س  �ضراء  جلهة  طفيف  ون�ضاط  ت�ضوق 
مع  مقارنة  بكثري  اأق��ل  لكنها  واالح��ذي��ة، 

موا�ضم �ضابقة، و�ضط ا�ضتقرار اال�ضعار.
وق���ال دي��ه ل��وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة 
ال��ت��ج��اري  ال��ن�����ض��اط  )ب�����رتا(، ان حت�����ض��ن 
بداية  مع  مقارنة  حمدود،  ب�ضكل  باالأ�ضواق 
�ضرف  م��ع  ت��زام��ن  الف�ضيل،  رم�����ض��ان  �ضهر 
يوم  خال  ال�ضامل  احلظر  والغاء  الرواتب 

اجلمعة، وقرب حلول عيد الفطر.
الذي  الطفيف  التح�ضن  ان  اىل  وا�ضار 
االلب�ضة  ق��ط��اع  ب��ن�����ض��اط  ن�����ض��ه��ده  ب���داأن���ا 

�ضنوات  م��ع  مقارنته  ميكن  ال  واالح��ذي��ة، 
الفطر  ع��ي��د  م��و���ض��م  ان  م���وؤك���دا  ���ض��اب��ق��ة، 
من  كبرية  ن�ضبة  ي�ضكل  العادية  بالظروف 

مبيعات جتار القطاع ال�ضنوية.
وبني ديه ان �ضاعات الت�ضوق املتاحة امام 
على  يوؤثر  ما  "�ضيقة"،  زال��ت  ال  املواطنني 
واالحذية،  االلب�ضة  قطاع  مبيعات  حركة 
متوقعا ان تن�ضط اكرث خال االيام املقبلة.

االلب�ضة  ا���ض��ع��ار  ان  اىل  دي���ه  وا���ض��ار 
م�ضتوياتها  �ضمن  م�ضتقرة  واالح���ذي���ة 
�ضنوات  الأ���ض��ع��ار  وم��ط��اب��ق��ة  االع��ت��ي��ادي��ة 
ما�ضية رغم ارتفاع تكاليف الت�ضغيل واأجور 

ال�ضحن.
وان��خ��ف�����ض��ت م�����ض��ت��وردات امل��م��ل��ك��ة من 
االألب�ضة واالأحذية بحدود 50 باملئة خال 

الربع االأول من العام احلايل، مرتاجعة اإىل 
مليون   70 مع  مقارنة  دينار،  مليون   35 نحو 
املا�ضي  العام  من  نف�ضها  الفرتة  خال  دينار 

.2020
من  االأردن  م�ضتوردات  غالبية  وت��اأت��ي 
اإىل  وال�ضني  تركيا  من  واالأحذية  االألب�ضة 
واالأوروب��ي��ة  العربية  ال��دول  بع�س  جانب 

واالآ�ضيوية.
وي�����ض��م ق��ط��اع االأل��ب�����ض��ة واالأح���ذي���ة 
عامل،  ال��ف   57 ي�ضغل  ال���ذي  واالأق��م�����ض��ة 
األف   11 من  اأك��رث  االأردن��ي��ني،  من  غالبيتهم 

من�ضاأة تعمل مبختلف مناطق اململكة.
عامة   180 املحلية  ال�ضوق  يف  ويوجد 
ت�ضتثمر  واالأح��ذي��ة  االألب�ضة  من  جتارية 

داخل اململكة.

نقيب تجار األلبسة: حركة 
تسوق طفيفة يشهدها القطاع

وزير العمل و تجارة االردن 
يبحثان ملفات للقطاع التجاري

*عمان
بحث وزير العمل يو�ضف ال�ضمايل، خال لقائه جمل�س اإدارة غرفة 
والتحديات  التجاري  القطاع  تهم  التي  امللفات  اأب��رز  االأردن،  جت��ارة 

وال�ضعوبات التي تواجهه يف ظل تداعيات جائحة فريو�س كورونا.
واأكد الوزير ال�ضمايل اأن الت�ضاركية احلقيقية بني القطاعني العام 
االنفراج  وحتقيق  التحديات  لتجاوز  االأف�ضل  الفر�ضة  هي  واخلا�س 
الظروف  بعد  لاأردنيني  عمل  فر�س  وتوليد  املن�ضود  االقت�ضادي 

والتحديات التي فر�ضتها جائحة كورونا.
االت�ضال  تقنية  وع��ر  وجاهيا  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  خ��ال  وق��ال 
الوطنية  العمالة  ال�ضتيعاب  االأ�ضا�س  هو  اخلا�س  القطاع  اإن  املرئي، 
والتخفيف من ن�ضب البطالة، الأن القطاع العام ي�ضتوعب اأعدادا قليلة 

من الباحثني عن الوظائف.
واأكد الوزير ال�ضمايل اأن زيارته اإىل مقر جتارة االردن هي باكورة 
الت�ضاركية  لتعزيز  اململكة  بعموم  التجارة  غرف  مع  �ضتتم  لقاءات 
اخلا�س  القطاع  لعبه  الذي  الوطني  الدور  مثمنا  التحديات،  لتجاوز 
االأ�ضا�ضية  االح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  ت��اأم��ني  يف  ك��ورون��ا  جائحة  خ��ال 

للمواطنني.
على  اجلائحة  وط��اأة  تخفيف  اإىل  �ضعت  احلكومة  اأن  اإىل  ون��وه 
العامل و�ضاحب العمل، من خال برنامج "ا�ضتدامة" الذي تقوم على 

تنفيذه املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان االجتماعي.
اأمر  حول  للحوار  العمل  وزارة  ا�ضتعداد  ال�ضمايل  الوزير  واأب��دى 
الدفاع رقم )6(، موؤكدا اأن الوزارة تعمل على تطوير االمتتة لتب�ضيط 

االإجراءات خلدمة املواطنني من اأ�ضحاب عمل وعمال.
واأ�ضار وزير العمل اإىل اأنه �ضيتم تطوير عملية التدريب يف موؤ�ض�ضة 
املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة  مع  وبالتعاون  املهني،  التدريب 
والتقنية بح�ضب احتياجات القطاع اخلا�س، مبينا انه �ضيتم الرتكيز 

على اخت�ضا�ضات ال�ضامة وال�ضحة املهنية.
وبني ال�ضمايل اأن الوزارة ب�ضدد ان�ضاء معهد تدريبي خمت�س بقطاع 
ي�ضم  قطاع  اكر  يعد  الذي  املقاولني  نقابة  مع  بالتعاون  االن�ضاءات 
متخ�ض�س  برنامج  باإعداد  احلكومة  قيام  اإىل  م�ضريا  واف��دة،  عمالة 

بال�ضاأن االقت�ضادي ملا بعد جائحة فريو�س كورونا.
�ضرورة  الكباريتي  نائل  االأردن  جتارة  غرفة  رئي�س  اأكد  ب��دوره، 
التاجر  ت�ضنيف  معايري  اإىل  اإ�ضافة   6 رقم  الدفاع  باأمر  النظر  اإعادة 
املتعرث خ�ضو�ضا يف ظل الظروف التي فر�ضتها جائحة فريو�س كورونا.

و�ضدد على �ضرورة اال�ضتفادة من جتارب الدول يف جمال خمرجات 
الت�ضاور  خ��ال  م��ن  املحلية  ال�ضوق  احتياجات  وحت��دي��د  التعليم 

واال�ضتماع للقطاع اخلا�س الذي يعي احتياجاته من العمالة.
ا�ضحاب  حترتم  اإن  التفتي�س  جلان  على  "يجب  الكباريتي  وق��ال 
اأن  موؤكدا  بدورها"،  القيام  اثناء  االقت�ضادية  واملوؤ�ض�ضات  العمل 

القطاع اخلا�س يعتر الطريق الوحيد حلل م�ضاكل البطالة.
جائحة  ج��راء  التجاري  القطاع  م�ضاكل  تفاقمت  "اذا  وا�ضاف 
فريو�س كورونا خال الفرتة املقبلة �ضتجد ارقام البطالة بن�ضب عالية 

خ�ضو�ضا اذا ارتفع عدد القطاعات التي قد تغلق بامل�ضتقبل".
وممثلون  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  م��ن  اع�����ض��اء  ط��ال��ب  ذل���ك،  اإىل 
 ،6 رقم  الدفاع  باأمر  النظر  باإعادة  اللقاء  خال  جتارية،  لقطاعات 
ومراجعة العديد من القرارات املتعلقة باجلائحة والتي انعك�ضت �ضلبا 

على القطاع التجاري واخلدمي.
و�ضددوا على �ضرورة وجود ا�ضرتاتيجية وا�ضحة للتعامل ما بعد 
القطاعات  وفتح  االقت�ضادي  بال�ضاأن  يتعلق  ما  خ�ضو�ضا  اجلائحة 

املغلقة ا�ضافة اىل �ضح مزيد من ال�ضيولة بال�ضوق املحلية.
وا�ضاروا اإىل تعزيز ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�س والرتكيز 
على ا�ضتدامة العمل ملوا�ضلة عجلة االقت�ضاد واحلفاظ على ا�ضتقرار 
العمالة. وطالبوا باإعادة النظر بقانون اال�ضتثمار بحيث ي�ضمل املزيد 
تعزيز  بهدف  بال�ضرائب  يتعلق  ما  خ�ضو�ضا  واحلوافز  االعفاءات  من 
اال�ضتثمارية.  امل�ضاريع  من  املزيد  جذب  يف  وامل�ضاهمة  االعمال  بيئة 
من  ي�ضتفيدوا  مل  املحافظات  يف  خ�ضو�ضا  التجار  اغلب  اأن  وبينوا 
برنامج التمويل الذي اطلقه البنك املركزي لدعم ال�ضركات ال�ضغرية 
اأن اجلائحة اثرت  اأزمة فريو�س كورونا، موؤكدين  واملتو�ضطة ملواجهة 

ب�ضكل كبري على واقع القطاع التجاري واخلدمي باململكة.
حتى  املهني  التدريب  عمل  موا�ضلة  ت�ضمن  اآلية  باإيجاد  وطالبوا 
ال يكون هناك انقطاع بالعمالة املدربة، باالإ�ضافة اإىل ايجاد �ضيغة 
منا�ضبة لقانون املالكني وامل�ضتاأجرين الذي بات ي�ضكل عبئا كبريا على 

القطاع التجاري.

*عمان 
اأن  اقت�ضادية،  قطاعات  ممثلو  اأك��د 
الريطانية،  االأردنية  ال�ضراكة  اتفاقية 
مب��ب��ادالت  ال��ع��دال��ة  حتقيق  يف  �ضت�ضهم 
البلدين التجارية، وامليزان التجاري، جلهة 
املتحدة،  اململكة  ل�ضوق  االأردنية  ال�ضادرات 

التي ال تزال تو�ضف باملتوا�ضعة.
وقالوا لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 
البلدين  بني  ال�ضراكة  تاأ�ضي�س  اتفاقية  اإن 
االإعفاء  خال  من  تف�ضيلية  معاملة  متنح 
املتبادلة  للب�ضائع  اجلمركية  الر�ضوم  من 
املعمول  املعاملة  ي���وازي  نحو  على  بينها 
االأردنية  ال�ضراكة  اتفاقية  اإط��ار  يف  بها 

االأوروبية.
ال�ضراكة بني  تاأ�ضي�س  اتفاقية  ودخلت 
ال�ضمالية حيز  واإيرلندا  البلدين  حكومتي 
التنفيذ ال�ضبت املا�ضي، بعد ا�ضتكمال جميع 

اإجراءات امل�ضادقة الوطنية الواجبة.
وجاءت االتفاقية حر�ضًا من حكومتي 
الرا�ضخة  العاقات  توطيد  على  البلدين 
االقت�ضادية  العاقات  وا�ضتدامة  بينهما 
خ��روج  بعد  وذل���ك  الثنائية  وال��ت��ج��اري��ة 
اململكة املتحدة ر�ضميًا من االحتاد االأوروبي 
مت  التي  االتفاقية  ومتنح  احل��ايل.  العام 
تف�ضيلية  معاملة   ،2019 ع��ام  توقيعها 
اجلمركية  الر�ضوم  من  االإعفاء  خال  من 
نحو  على  البلدين  بني  املتبادلة  للب�ضائع 
يوازي املعاملة املعمول بها يف اإطار اتفاقية 

ال�ضراكة االأردنية االأوروبية.
عمان  جتارة  غرفة  رئي�س  نائب  وقال 
نبيل اخلطيب، اإن االأردن وبريطانيا متكنتا 

احلرة  التجارة  باتفاقية  العمل  اإعادة  من 
الطرفني،  بني  م�ضاورات  بعد  البلدين،  بني 
التجارة  ت�ضهيل  على  بالنفع  �ضيعود  مبا 
يف  ال��ع��اق��ات  وت��ع��زي��ز  بينهما،  البينية 
املجاالت االقت�ضادية وال�ضيا�ضية. واأ�ضاف 
ان امليزان التجاري بني االأردن وبريطانيا، 
ال�����ض��ادرات  اإن  اإذ  االأخ�����رية،  ن��ح��و  مي��ي��ل 
لريطانيا اأقل بكثري من الب�ضائع امل�ضتوردة 
لتحقيق  ���ض��روري��ة  واالت��ف��اق��ي��ة  م��ن��ه��ا، 
خروج  بعد  خا�ضة  اال�ضترياد،  يف  العدالة 

بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
من جهته، اأ�ضار رئي�س اجلمعية االأردنية 
احل��دي��دي،  م��وؤم��ن  ال��دك��ت��ور  الريطانية 
من  االأكر  امل�ضتفيد  �ضيكون  االأردن  اأن  اإىل 
االأردنية  ال�ضادرات  كون  االتفاقية،  هذه 
بامل�ضتوردات  مقارنة  متوا�ضعة  لريطانيا 
تطلعه  ع��ن  معربا  ل����اأردن،  الريطانية 
لتعزيز تدريب الكفاءات االأردنية وتنمية 
التاريخية بني  العاقات  مهاراتها، وتعزيز 
االقت�ضاد  حت�ضن  يف  �ضي�ضهم  ما  البلدين، 
الثقافية  ال��ع��اق��ات  على  بالنفع  وي��ع��ود 
جمعية  رئي�س  بني  ب��دوره،  واالأك��ادمي��ي��ة. 
)جيبا(  االأوروب���ي���ة  االأردن��ي��ة  االأع��م��ال 
املهند�س جمال بدران، ان االتفاقية وريث 
االأوروب��ي��ة  ال�ضراكة  التفاقية  �ضرعي 
كانت  والتي   ،1997 عام  املوقعة  االأردنية 
فيها بريطانيا جزءا من االحتاد االأوروبي، 
ا�ضتوجب  االحت����اد  م��ن  خ��روج��ه��ا  وع��ن��د 
بنف�س  التجارية  العاقة  لتنظيم  تعديلها 

النمط املوجود يف اتفاقية 1997.
واكد بدران ان االتفاقية مهمٌة للتجار 

االأردنيني اأ�ضحاب االلتزامات يف بريطانيا، 
اإذ اإنها متنح اأي�ضًا ال�ضركات ال�ضناعية حق 

الت�ضدير لريطانيا.
االقت�ضادي  اخلبري  لفت  جانبه،  م��ن 
املهند�س مو�ضى ال�ضاكت، اىل اأن موؤمتر لندن 
ا�ضتثمارية  فر�ضًا  حمل   ،2019 يف  املنعقد 
واإعادة  اأردنية بريطانية، وجب تعزيزها، 
اإحياء ال�ضراكة بني البلدين، خا�ضة يف ظل 
اأزمة كورونا ومتطلبات اخلروج منها وتعايف 

االقت�ضاد.
انتظارها  ط��ال  االت��ف��اق��ي��ة  ان  وق���ال 
خا�ضة  تفعيلها،  املهم  وم��ن  امل��وؤمت��ر،  بعد 
لريطانيا،  مييل  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان  واأن 
وهناك عجز بنحو 200 مليون دوالر فيه، 
متوا�ضعة،  لريطانيا  االأردنية  وال�ضادرات 
اإذ بلغت يف 2020 نحو 24 مليون دوالر، يف 
نحو  بريطانيا  من  امل�ضتوردات  بلغت  حني 

217 مليون دوالر.
بني  احلقيقية  ال�ضراكة  ان  وا���ض��اف 
اخلا�س،  القطاع  مب�ضاركة  تتوج  الطرفني، 
الريطانية  التجارية  ال��وف��ود  خ��ال  من 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م���ن خ���ال امل�����ض��اري��ع 

امل�ضرتكة.
امليكانيكية  الطاقة  مولدات  ان  يذكر 
واملاب�س  اخل���ام  وامل��ع��ادن  واخل�����ض��روات 
اأبرز  من  تعد  العامة،  ال�ضناعية  واالآالت 
�ضادرات االأردن اإىل بريطانيا، فيما ترتكز 
العامة  ال�ضناعية  االآالت  على  امل�ضتوردات 
وال�ضيارات  امليكانيكية  الطاقة  ومولدات 

واملنتجات الطبية وال�ضيدالنية. 
)برتا-عائ�ضة عناين(

319 مليون دينار استثمارات أردنية بسوق 
أبو ظبي لألوراق المالية العام الماضي

*عمان 
ا�ضتحوذت اال�ضتثمارات االأردنية يف �ضوق اأبو ظبي لاأوراق املالية، 
على املركز الثاين بني اال�ضتثمارات العربية يف ال�ضوق بعد ا�ضتثمارات 

ال�ضعوديني.
بح�ضب  املا�ضي،  للعام  ال�ضوق  يف  لاأردنيني  التداول  اجمايل  وقفز 
بيانات ال�ضوق، اىل ما يقارب 319 مليون دينار مقارنة مع ما كانت عليه 

يف عام 2019 والبالغ اآنذاك 214 مليون.
قائمة  يف  امل��رك��ز  نف�س  على  االأردن���ي���ون  امل�ضتثمرون  وح��اف��ظ 
اال�ضتثمارات العربية يف �ضوق اأبو ظبي للثلث االأول من العام احلايل، 
بواقع 150 مليون دينار، يف حني �ضجلت اال�ضتثمارات لنف�س الفرتة من 

العام املا�ضي قرابة 92 مليون دينار .

6ر176% نسبة ارتفاع صافي أرباح 
الشركات المدرجة في بورصة عمان

*عمان 
بور�ضة  يف  املدرجة  العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  اأرباح  �ضايف  ارتفع 
لتبلغ  باملئة،  6ر176  بن�ضبة   ،2021 عام  من  االأول  الربع  يف  عمان 
املا�ضي  العام  من  املماثلة  الفرتة  مع  مقارنة  دينار،  مليون  8ر293 

والبالغة 2ر106 مليون دينار.
ال�ضركات  لهذه  ال�ضريبة  قبل  االأرب��اح  ارتفاع  البيانات،  واأظهرت 
لت�ضل اإىل 3ر401 مليون دينار للربع االأول من العام احلايل مقارنة مع 
اأي بارتفاع ن�ضبته  املا�ضي،  العام  للربع االأول من  2ر175 مليون دينار 

129 باملئة.
يف  ارتفاعًا  االأكرث  ال�ضناعة  قطاع  كان  القطاعية،  الناحية  ومن 
اأرباحه بعد ال�ضريبة بن�ضبة بلغت 8ر668 باملئة، يليه قطاع اخلدمات 
ن�ضبته  بارتفاع  املايل  القطاع  ثم  باملئة،  2ر302  بلغت  ارتفاع  بن�ضبة 

7ر70 باملئة.
الربع  اأن  الوظائفي  مازن  عمان  لبور�ضة  التنفيذي  املدير  واأو�ضح 
االأول من هذا العام وعلى الرغم من ا�ضتمرار اأزمة كورونا وتداعياتها، 
�ضهد حت�ضنًا ملمو�ضًا يف اأرباح ال�ضركات مقارنًة مع اأرباحها خال الفرتة 
للقطاعات  اإغاقًا  ت�ضهد  مل  التي  الفرتة  وهي   ،2020 عام  من  نف�ضها 
االقت�ضادية اإال يف اآخر اأ�ضبوعني من �ضهر اآذار لهذه الفرتة، ما يدعو 
�ضوء  يف  القادمة  املرحلة  خ��ال  ال�ضركات  اأداء  بتح�ضن  للتفاوؤل 
التطورات االإيجابية على �ضعيد التو�ضع يف حمات التطعيم وحت�ضن 
اإىل  اإيجابية ت�ضل  االأداء االقت�ضادي وتوقعات حتقيق معدالت منو 

2 باملئة. 

الضريبة: 97 % من اقرارات 
الدخل تم تقديمها الكترونيا

*عمان 
اعلن مدير عام دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات الدكتور ح�ضام اأبو 
الدخل  اقرارات �ضريبة  لتقدمي  بادروا  الذين  املكلفني  ان عدد  علي، 
واملبيعات الكرتونيا منذ بداية العام احلايل بلغ 340 الف مكلف حتى 

نهاية م�ضاء ام�س االحد.
وقال ابو علي يف بيان �ضحفي ان عدد املكلفني الذين قاموا بتقدمي 
الكرتونيا  ومراكزها  الدائرة  مديريات  خال  من  الدخل  اق��رارات 
متكنهم  ال  ملن  الدائرة  وفرتها  التي  اجلمهور  خدمة  مكاتب  مب�ضاعدة 
ظروفهم من تقدميها الكرتونيا بلغ حوايل 12 األف مكلف اأي ما ن�ضبته 3 
باملئة، من جمموع االقرارات التي مت تقدميها خال الفرتة القانونية. 
غالبية  توفري  اول��ت  واملبيعات  الدخل  �ضريبة  دائ��رة  ان  وا���ض��اف 
واالهتمام  االولوية  الكرتونيا  مكلف  اأي  لها  يحتاج  التي  اخلدمات 
الازم خال عام 2020 لتمكني جميع املكلفني من اجناز معاماتهم عن 
للت�ضهيل  املوظفني  ومواجهة  الدائرة  مراجعة  اىل  احلاجة  دون  ُبعد 
والتخفيف عليهم يف الوقت واجلهد وللحفاظ على �ضحتهم و�ضامتهم 
اتخذتها  التي  واالحرتازية  الوقائية  والتدابري  االإج��راءات  ظل  يف 
احلكومة للحد من انت�ضار فريو�س كورونا. من جهة اخرى، دعا مدير 
عام دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات املكلفني الذين مل يلتزموا بتقدمي 
اقرارات �ضريبة الدخل لل�ضنة املالية 2020 خال الفرتة القانونية 
فيها  املعلنة  املبالغ  ودفع  تقدميها  اىل  املبادرة  اإىل  ام�س،  انتهت  التي 
جتنبا لتعر�ضهم لتزايد الغرامات واال�ضافات القانونية الناجمة عن 

التاأخر يف تقدمي االقرار وت�ضديد ال�ضريبة.

اقتصاديون: اتفاقيُة الشراكة مع 
بريطانيا تحّقق العدالة بالميزان التجاري

*عمان 
عمان  جتارة  غرفة  رئي�س  نائب  بحث 
انغوال  جمهورية  �ضفري  مع  اخلطيب،  نبيل 
غري املقيم باالأردن نيل�ضون مانويل كوزمي، 
�ضبل بناء عاقات اقت�ضادية بني البلدين 
بهذا  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���ض�����ض��ات  ودور 

ال�ضاأن.
واأك���د اخل��ط��ي��ب، خ��ال ال��ل��ق��اء ال��ذي 
الدويك،  ه�ضام  الغرفة  عام  مدير  ح�ضره 
ت�ضهم  عملية  اأدوات  اإي���ج���اد  ����ض���رورة 
ب��ال��ن��ه��و���س يف ال��ع��اق��ات االق��ت�����ض��ادي��ة 
التبادل  حجم  وزي����ادة  واال���ض��ت��ث��م��اري��ة 

التجاري بني البلدين ال�ضديقني.
جن��اح  ع��وام��ل  اأه����م  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
نظام  بوجود  تتمثل  البلدين  بني  التجارة 
مبينا  منتظمة،  �ضحن  وخطوط  لوج�ضتي 
اململكة  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  معيقات  اأب���رز  اأن 

واأنغوال حمدودية عدد �ضركات ال�ضحن.

التوا�ضل  يكون  ن  اأ ���ض��رورة  ك��د  واأ
التجارة  غرف  خال  من  االقت�ضادي 
وعر�س  البلدين  مبنتجات  للتعريف 
ا�����ض����ت����رياده وت�������ض���دي���ره،  م����ا مي���ك���ن 
التجارية  الفر�س  ن�ضر  اإىل  �ضافة  باالإ

. ة فر ملتو ا
وبني اخلطيب، خال اللقاء الذي عقد 
مبقر الغرفة، �ضرورة العمل على التعريف 
مبا  االق��ت�����ض��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  مبختلف 
التجاري  التبادل  حجم  زي��ادة  يف  ُي�ضهم 
بني البلدين، م�ضريا اإىل االمكانات الكبرية 
ال�ضناعات  مب��ج��ال  االأردن  ميلكها  ال��ت��ي 

الدوائية.
ب��اده  اأن  اإىل  ك��وزم��ي  ال�ضفري  واأ���ض��ار 
ن�ضطة  اقت�ضادية  عاقات  باإقامة  مهتمة 
مع االأردن، الفتا اإىل وجود توجه لتنظيم 
زيارة لوفد جتاري اإىل اأنغوال للتعرف على 
وتعزيز  املتاحة  اال�ضتثمارية  الفر�س 

العاقات التجارية بني البلدين.
تهم  �ضناعات  ميتلك  االأردن  اأن  وبني 
والكيماويات  كاالأ�ضمدة  االأنغويل  اجلانب 
تكنولوجيا  قطاع  ع��ن  ف�ضًا  واالأدوي����ة، 
املعلومات، فيما متتاز باده بالغاز والنفط 

اللذين ميكن لاأردن اال�ضتفادة منهما.
بني  التعاون  اآف��اق  فتح  �ضرورة  واأك��د 
اأنغوال  يف  ونظرياتها  عمان  جت��ارة  غرفة 
بني  التعاون  اأوا�ضر  توثيق  يف  ُي�ضهم  مبا 
على  م�ضددا  البلدين،  يف  االأعمال  اأ�ضحاب 
الفر�س  ح��ول  املعلومات  توفري  ���ض��رورة 

االقت�ضادية لدى اجلانبني.
اإ�ضدار  اأن  اإىل  كوزمي  ال�ضفري  واأ�ضار 
من  يجري  حاليا  ل��اأردن��ي��ني  التاأ�ضريات 
القاهرة،  العا�ضمة  يف  باده  �ضفارة  خال 
فخري  قن�ضل  لتعيني  توجه  وجود  موؤكدا 
اإ�ضدار  عملية  لت�ضهيل  عمان  يف  النغوال 

التاأ�ضريات.

تجارة عمان تبحث تعزيز 
التعاون االقتصادي مع انغوال اتفاقية الفتتاح معارض ألجهزة أبوغزاله 

للتقنية مع شركة النجم الماسي
*عمان 

�ضركة  اتفاقية تعاون مع  للتقنية  اأبوغزاله  �ضركة طال   وقعت 
معار�س  افتتاح  تت�ضمن  الكهربائية  االأجهزة  لتجارة  املا�ضي  النجم 
جديدة لبيع اأجهزة طال اأبوغزاله للتقنية يف فروع ال�ضركة يف خلدا 

الرئي�ضي وال�ضلط-ال�ضرو، واملقابلني واإربد.
افتتاح معار�س  ياأتي  للتقنية  ابو غزاله  وح�ضب بيان �ضحفي عن 
جديدة بهدف توفري املنتجات التقنية التي تنا�ضب جميع الفئات من 
خال خيارات �ضراء متعددة.  و�ضيتم توفري جميع منتجات "اأبوغزاله 
للتقنية" يف معار�س �ضركة �ضتار داميوند وبنف�س االأ�ضعار يف املعار�س 
"اأبوغزاله"، وت�ضملها جميع العرو�س واخل�ضومات  الرئي�ضية ل�ضركة 
التي تعلن عنها ال�ضركة مع توفري كفالة م�ضنعية لاأجهزة ملدة �ضنة 

كاملة، مع توفري خدمة التو�ضيل املجاين جلميع حمافظات اململكة.
وتقدم �ضركة "اأبوغزاله للتقنية" منتجات عالية اجلودة ت�ضاهي 
مناف�ضة،  وباأ�ضعار  املميز،  واأدائ��ه��ا  باإمكانياتها  العاملية،  املنتجات 
مراكز  وجميع  والفرعية  الرئي�ضية  معار�ضها  خ��ال  من  وتوفرها 
البيع يف االأردن والوطن العربي والعامل، باالإ�ضافة اإىل مركز خدمة 

العماء.
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