سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود
لترى الصفحة كاملة
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الملك يوجه الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة
مدروسة تحمي المواطنين واالقتصاد الوطني
2
هل باتت صحة المواطن رهينة شائعات «التواصل االجتماعي»

الفراية :نسعى للحصول على
كميات أكبر من لقاح كورونا

معطوم الكورونا بين نظرية المؤامرة
والحقيقة العلمية

االنباط -عمان

�أك�����د ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل���رك���ز ال��وط��ن��ي
ل�ل�أم��ن و�إدارة الأزم����ات ،العميد الركن
مازن الفراية� ،أن اململكة ت�سعى للح�صول
على كميات �أكرب من لقاح كورونا.
ودع���ا ال��ف��راي��ة امل��واط��ن�ين للت�سجيل

يف امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين املخ�ص�ص لهذه
الغاية ( )vaccine.joلأخ��ذ اللقاح
م����ع احل����ف����اظ ع���ل���ى ارت���������داء ال��ك��م��ام��ة
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د وا���س��ت��خ��دام
و�سائل الوقاية.
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 33وفاة و  1176إصابة
بـ «كورونا»
االنباط-عمان

ُ�سجلت يف الأردن ،الثالثاء 33 ،وفاة
بني امل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد،
و � 1176إ���ص��اب��ة ج��دي��دة؛ لي�صل ال��ع��دد
الإج��م��ايل للحاالت امل�ؤكد �إ�صابتها �إىل
االنباط – ق�صي ادهم
دق����ائ����ق ورمب������ا اق�����ل ف�����ص��ل��ت ب��ي�ن و����ص���ول
ال��ل��ق��اح ال�صيني و���ص��دور اول ا���ش��اع��ة م�ضادة
يف الف�ضاء االف�ترا���ض��ي االردين  ,ال���ذي بات
م��ه��وو���س��ا ب���اال����ش���اع���ة وم����ا ي��ت��م ت����داول����ه ع��ل��ى

الف�ضاء االفرتا�ضي � ,ضاربني بعر�ض احلائط
جم��ه��ودات هائلة بذلها رئي�س ال���وزراء ب�شكل
�شخ�صي م��ع اال���ش��ق��اء االم��ارات��ي�ين للح�صول
ع���ل���ى ال���ل���ق���اح  ,وم��ت��ن��ا���س�ين ج���ه���ده وف��ري��ق��ه
ال�صحي الذي حقق يف ا�سابيع قليلة ما يذكرنا
بع�صر النه�ضة االردين احلقيقي �سبعينيات

وزير العدل يشكل لجنة تحديد الصحف
األوسع انتشارا حسب القانون
عمان
االنباطّ -
�أع����ل����ن وزي������ر ال����ع����دل ال����دك����ت����ور ب���� َّ���س���ام
�سمري ال َتّلهوين ،ع��ن ت�شكيل جلنة اختيار
ال�صحف املحلية الأو�سع انت�شارا يف الأردن؛
الع���ت���م���اده���ا يف ن�����ش��ر ال�������وزارة ل�ل��إع�ل�ان���ات
وال��ت��ب��ل��ي��غ��ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة؛ ���س��ن��دا لتعليمات
حتديد ال�صحف االو�سع انت�شارا ل�سنه 2019

.وق����ال ال��ت��ل��ه��وين ل��وك��ال��ة االن��ب��اء الأردن��ي��ة
(ب�ت�را) ،ام�س ال��ث�لاث��اء� ،إن امل���ادة ال�ساد�سة
من التعليمات ال�صادرة ا�ستنادا اىل �أحكام
ال��ف��ق��رة الأوىل م���ن امل�����ادة  12م���ن ق��ان��ون
�أ�صول املحاكمات املدنية ،و�أحكام املادة 116
من قانون التنفيذ.
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وث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل���ا����ض���ي  ,ب��ع��د ان رف��ع
الطاقة اال�ستيعابية ال�صحية بن�سبة . %300
امل����ف����ارق����ة ال��ع��ج��ي��ب��ة ان احل���ك���وم���ة ك��ان��ت
�ستجد نف�سها حت��ت ق�صف �شعبي و�سيا�سي
ل��و تقاع�ست قليال ع��ن توفري اللقاح ب�سرعة
 ,لكن ال��و���ص��ول ال�سريع ارب��ك كثريين كانوا

مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة
وجامعة الحسين التقنية
االنباط-عمان
وق���ع���ت ال�����ق�����وات امل�����س��ل��ح��ة الأردن������ي������ة -
اجل���ي�������ش ال���ع���رب���ي ،ب��ح�����ض��ور رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة
الأرك�������ان امل�����ش�ترك��ة ال����ل����واء ال���رك���ن ي��و���س��ف
�أح��م��د احل��ن��ي��ط��ي ،ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة احل�سني
ال��ت��ق��ن��ي��ة ( )HTUال���دك���ت���ور �إ���س��م��اع��ي��ل
احلنطي ،ام�س الثالثاء ،مذكرة تفاهم مع

أمن ال َّدولة تقرر االعدام واالشغال المؤبدة والمؤقتة
لمنفذي االعتداء االرهابي على السياح بجرش
االنباط -عمان
�أ�صدرت حمكمة �أمن ال َدّولة حكما باالعدام
�شنقا حتى املوت على منفذ االعتداء االرهابي
على ال�سياح يف حمافظة جر�ش يف ال�ساد�س من
ت�شرين الثاين عام  ،2019وطعن � 9أ�شخا�ص.
وق�ضت املحكمة يف جل�ستها التي عقدتها،
ام�س الثالثاء ،برئا�سة رئي�سها ،املقدم القا�ضي
الع�سكري الدكتور موفق امل�ساعيد وع�ضوية
ال��ق��ا���ض��ي امل����دين ع��ف��ي��ف اخل���وال���دة وال��ق��ا���ض��ي

ال��ع�����س��ك��ري ال���رائ���د ���ص��ف��وان ال��زع��ب��ي ،باحلكم
بالأ�شغال امل�ؤبدة على املتهم الثاين يف الق�ضية،
والأ�شغال امل�ؤقتة على املتهم الثالث .و�أ�سندت
املحكمة بح�ضور مدعيها العام للمتهم الأول،
تهمة القيام ب�أعمال ارهابية ،وامل�ؤامرة بالقيام
ب���أع��م��ال �إره��اب��ي��ة ،وج��ن��اي��ة حم��اول��ة االل��ت��ح��اق
ب���ج���م���اع���ات م�����س��ل��ح��ة وت���ن���ظ���ي���م���ات �إره����اب����ي����ة،
وال��ت�روي����ج لأف���ك���ار ج��م��اع��ات �إره���اب���ي���ة ،فيما
ا���س��ن��دت للمتهم ال��ث��اين تهم ال��ت��دخ��ل بالقيام
ب���أع��م��ال اره��اب��ي��ة با�ستخدام ���س�لاح ،وامل���ؤام��رة

التشريعات األردنية تفرض عقوبات
بالسجن والغرامة على معذبي
الحيوانات األليفة
عمان
االنباطّ -
حالف احلظ عدداً من احليوانات الأليفة،
ب��و���ص��ول حل��ظ��ات ت��ع��ذي��ب��ه��ن ب��ق�����س��وة م��ن قِ��ب��ل
�أ���ش��خ��ا���ص� ،إىل اجل��ه��ات املخت�صة ،ال��ت��ي �ألقت
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اجل���ن���اة ،ب��ي��د �أ َّن ع��ق��وب��ة ���ض��رب
احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة ب��ق�����س��وة وت��ع��ذي��ب��ه��ا ت�صل
�إىل ال�سجن مل��دة �أ�سبوع وغ��رام��ة حتى خم�سة
دن��ان�ير .امل���ادة رق��م  472م��ن ق��ان��ون العقوبات
الأردين رقم  16ل�سنة  1960ويف الف�صل الثالث،
ت�شري �إىل �أ َّن���ه ُي��ع��اق��ب باحلب�س حتى �أ���س��ب��وع،
وغ��رام��ة حتى  5دن��ان�ير ك�� َّل م��ن �ضرب بق�سوة
حيواناً �أليفاً �أو داجناً �أو �أثقل حِ مله �أو ع َّذبه.

و�ألقت ك��وادر ق�سم املباحث البيئية يف الإدارة
وال�سياحة القب�ض على
امللكية حلماية البيئة ِّ
�أح���د الأ���ش��خ��ا���ص ق���ام ب��االع��ت��داء ع��ل��ى ح��ي��وان
«حمار» ب�صورة وح�شية �إذ قام بربطه واقتالع
�أ�سنانه من فمه وظهر خ�لال مقطع م�صور،
و�سلم احليوان
حيث �أودع ال�شخ�ص للق�ضاء ُ
للجمعية امللكية حل��م��اي��ة الطبيعة م��ن �أج��ل
عالجه واالهتمام برعايته.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا� ،أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام
يوم االثنني� ،أنها حققت يف مقطع م�صور �آخر
ل�شخ�ص يقوم بتعذيب حيوان.
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بالقيام ب�أعمال �إره��اب��ي وااللتحاق بجماعات
م�سلحة والرتويج جلماعات �إرهابية وافكارها،
ول��ل��م��ت��ه��م ال���ث���ال���ث ال��ت�روي����ج لأف����ك����ار ج��م��اع��ة
�إره��اب��ي��ة .وق���ررت املحكمة للمتهم الأول عن
ال��ت��ه��م امل�����س��ن��دة ال��ي��ه ،ع��ق��وب��ات االع����دام �شنقا
حتى املوت والأ�شغال امل�ؤبدة  20عاما والأ�شغال
امل�ؤقتة � 7سنوات ،وتنفيذ العقوبة الأ�شد وهي
الإعدام �شنقا حتى املوت.
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اجلامعة ،تعنى بالتعليم والتدريب التقني
والتطبيقي .ووقع املذكرة نيابة عن القوات
امل�����س��ل��ح��ة امل�������س���اع���د ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ظ��ي��م
وامل����وارد ال��دف��اع��ي��ة العميد ال��رك��ن �إب��راه��ي��م
النعيمات ورئي�س اجلامعة الدكتور احلنطي،
والتي جاءت بهدف تبادل اخلربات الفنية.
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 ،309846وف����ق م���وج���ز �إع��ل�ام����ي ح��ول
ال���ف�ي�رو����س ����ص���ادر ع���ن رئ��ا���س��ة ال�����وزراء
ووزارة ال�����ص��ح��ة .وارت��ف��ع �إج��م��ايل ع��دد
ال��وف��ي��ات ب�ين امل�صابني بالفريو�س �إىل
.4076
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مستثمرو «عمان المالي» :نظام
االفصاحات الجديد كبدنا
خسائر كبيرة
6
األرصاد :منخفض جوي ظهر اليوم
ترافقه كتلة هوائية رطبة وباردة
االنباط-عمان
قال مدير �إدارة الأر�صاد اجلوية رائد رافد
�آل خ��ط��اب� ،إن ال��ن��م��اذج ال��ع��ددي��ة ت�����ش�ير اىل
متركز منخف�ض جوي ظهر اليوم فوق تركيا،
يرتافق معه كتلة هوائية رطبة وباردة .وتوقع
�آل خطاب يف بيان �صحفي ام�س الثالثاء� ،أن
تت�أثر اململكة بامتداد ه��ذا املنخف�ض اعتبارا

م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ي����وم غ���د الأرب����ع����اء ،ل��ت��ت��ح��ول
الرياح من �شرقية اىل جنوبية غربية وتكون
معتدلة ال�سرعة تن�شط �أحياناً وتثري الغبار
خا�صة يف جنوب و�شرق اململكة .و�أ���ض��اف انه
ومع ال�ساعات املت�أخرة من ليلة ام�س تهطل
زخ�����ات م���ن امل���ط���ر يف الأج�������زاء ال��غ��رب��ي��ة من
اململكة.
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النواب  :القدس ال تقبل الشراكة والتقسيم
االنباط -عمان
يوا�صل جمل�س النواب يف جل�سته املنعقدة،
ام�����س ال���ث�ل�اث���اء ،ب��رئ��ا���س��ة امل��ح��ام��ي ع��ب��د املنعم
ال��ع��ودات ،وح�ضور رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر
اخل�����ص��اون��ة وه��ي��ئ��ة ال�������وزارة ،م��ن��اق�����ش��ة ال��ب��ي��ان
الوزاري لنيل الثقة.
وك���ان جمل�س ال��ن��واب ب���د�أ ال��ث�لاث��اء املا�ضي،
مبناق�شة البيان ال��وزاري ،الذي قدمه الرئي�س
اخل�����ص��اون��ة ،وط��ل��ب ث��ق��ة جم��ل�����س ال���ن���واب على
�أ�سا�سه.
النائب حممد املرايات ،طالب ب�إلغاء احلظر
ال�����ش��ام��ل واجل���زئ���ي ،ق���ائ اً�ًل�ا �إن امل���واط���ن يعي�ش

ظ���رو ًف���ا اق��ت�����ص��ادي��ة ���ص��ع��ب��ة يف ال��وق��ت ال��راه��ن،
ع����از ًي����ا �أ����س���ب���اب ذل����ك �إىل ال�������ض���رائ���ب وارت���ف���اع
الأ���س��ع��ار ،ف�ضلاً ع��ن ت��داع��ي��ات جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد.
وطالب املرايات« ،النواب» ب�ضرورة ا�ستعادة
هيبة املجل�س ،وك�سب ثقة امل��واط��ن ،م�ضي ًفا �أن
احلكومة مطالبة � ً
أي�ضا بالعمل على �إع��ادة ثقة
املواطن بال�سلطة التنفيذية.
ودع��ا احلكومة �إىل �إع���ادة الهيبة للمعلمني
وت��ك��رمي��ه��م واحل���ف���اظ ع��ل��ى ك��رام��ت��ه��م ،و�إع����ادة
الطلبة �إىل امل��دار���س ،ويف الوقت نف�سه معاجلة
التحديات التي ُي��ع��اين منها القطاع ال��زراع��ي،
وال�سماح للمزارعني بجلب العمالة الوافدة.

وت�ساءل النائب �أحمد اخلاليلة :هل يوجد
تقييم ل�سيا�سة الأردن اخلارجية ،بعد مئة عام
من االعتدال ،وهل بد�أت �أوراقنا الرابحة تتزايد
�أم تتناق�ص؟.
و�أكد اخلاليلة �ضرورة �أن تتعاون ال�سلطتان
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ،ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة
الت�شريعات يف املجاالت كافة.
وط���ال���ب مب��ع��اجل��ة امل�ل�اح���ظ���ات ال��������واردة يف
تقرير دي��وان املحا�سبة ،التي �أظهر الكثري من
م��ظ��اه��ر ال��ت�����س��ي��ب وال��ف�����س��اد والإه���م���ال وال��ه��در
للأموال والطاقات.
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بحجة «كورونا»
االحتالل يعاقب األسيرات :تضييق
مضاعف ّ
َ
االنباط-وكاالت
رغم م��رور �شهرين على �إط�لاق �سراحها،
ال ت��زال الأ���س�يرة املُ���ح��� َّررة ،مي�س �أب��و غو�ش،
تعي�ش لهفة امل�شي يف ال�شارع بح ّريتها« .مع
أق�ض يف الأ�سر �سوى � 16شهراً ،مدّة
�أنني مل � ِ
ق�����ص�يرة م��ق��ارن��ة ب��غ�يري��� ،ص��رت �أق����دّر قيمة
ب�ضجة النا�س
ال�سري يف ال�شارع والإح�سا�س
ّ
واحلركة �أكرث من قبل»ُ .تط ِرق مي�س ب�صمت
قبل �أن تقول« :ال ميكن �أن �أن�سى الأ�سريات
والأ�سرى الذين مل يروا �شارعاً منذ �سنني...
ال ي�ستطيع فهم ذلك � اّإل من عا�شه».
م���ن ب�ي�ن �آالف الأ�����س����رى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين
يف ���س��ج��ون االح���ت�ل�الَ ،ت��ذك��ر م��ي�����س ،خا�صة،
الأ���س�يرات ال���ـ 36ال��ل��وات��ي ال ي��زل��ن يقبعن يف

«ال��دام��ون» ،على �سفوح الكرمل ق��رب حيفا.
مكان ت�صفه الأ�سرية املُح َّررة� ،سماح جرادات،
رتُ مدخل ال��دام��ون ،حتى
ب��دق��ة« :م��ا �إن ع�ب ْ
وج���دت نف�سي يف غ��اب��ة م��ن ق�ضبان احلديد
ذات ال����ل����ون الأزرق ال���ب���اه���ت وال�����رم�����ادي.
ق�ضبان ال تنتهي وتتخ ّللها بوابات الزنازين
الفوالذية ال�صماء» ،م�ستدركة« :حتى باحة
ال�سجن ّ
مغطاة ب�شبك جديدي م��زدوج ،فال
ن�ستطيع �أن نرى ال�سماء �إال جم�� ّز�أة ،لن�صف
�ساعة يف ال��ي��وم» .ه��ذا احل��رم��ان ك��ان ذا وقع
خ��ا���ص ع��ل��ى �أب���و غ��و���ش ،ت��ت��ذ َّك��ر« :مل �أت��خ�� ّي��ل
�أنني �س�أقدّر يوماً قيمة ال��ق��درة على النظر
�إىل ال�شم�س مبا�شرة بقدر ما �أريد ،و�أن �أفرح
بذلك».
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املحلي
االربعاء

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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ضرورة مواصلة الجميع االلتزام بإجراءات السالمة العامة

بعد شطب حديث للنائب الفايز

الملك يوجه الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات
بطريقة مدروسة تحمي المواطنين واالقتصاد الوطني

العودات :واجب على المجتمع
الدولي وليس منة

االنباط-عمان

االنباط -عمان

وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين احلكومة �إىل فتح املدار�س
والقطاعات بطريقة مدرو�سة ،حتمي املواطنني واالقت�صاد
الوطني.
و����ش���دد ج�ل�ال���ة امل���ل���ك ،خ��ل�ال ت���ر�ؤ����س���ه اج��ت��م��اع��اً ملجل�س

ال�سيا�سات ال��وط��ن��ي ام�����س ال��ث�لاث��اء ،بح�ضور �سمو الأم�ي�ر
احل�سني بن عبداهلل الثاين ،ويل العهد ،على �أن الأولوية ومنذ
بداية الأزم��ة كانت دائما حماية �صحة املواطن ،الفتاً �إىل ما
ي�شهده اجلانب ال�صحي من حت�سن ملمو�س.
و�أك���د ج�لال��ة امل��ل��ك ،خ�لال االج��ت��م��اع ال���ذي ح�ضره �سمو
الأم��ي�ر في�صل ب��ن احل�����س�ين م�ست�شار ج�لال��ة امل��ل��ك ،رئي�س

جمل�س ال�سيا�سات الوطني� ،ضرورة موا�صلة التزام اجلميع
ب�إجراءات ال�سالمة العامة ،للحفاظ على التح�سن يف الو�ضع
الوبائي ،ولت�سهيل عملية فتح خمتلف القطاعات.
وا�ستمع جاللته يف االجتماع� ،إىل �شرح من رئي�س الوزراء
الدكتور ب�شر اخل�صاونة واملعنيني ،حول تطورات و�إج��راءات
التعامل مع الو�ضع الوبائي

الفراية :نسعى للحصول على كميات أكبر من لقاح كورونا
االنباط -عمان

�أك�����د ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل���رك���ز ال��وط��ن��ي
ل�ل�أم��ن و�إدارة الأزم����ات ،العميد الركن
مازن الفراية� ،أن اململكة ت�سعى للح�صول
على كميات �أكرب من لقاح كورونا.
ودع����ا ال��ف��راي��ة امل��واط��ن�ين للت�سجيل
يف امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين املخ�ص�ص لهذه
الغاية ( )vaccine.joلأخ��ذ اللقاح
م����ع احل����ف����اظ ع���ل���ى ارت���������داء ال��ك��م��ام��ة
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د وا���س��ت��خ��دام
و�سائل الوقاية.
و�أك��د الفراية ،خ�لال جولة يف غرفة
عمليات امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل�ل�أم��ن و�إدارة
الأزم��������ات ،ام�������س ال���ث�ل�اث���اء� ،أن�����ه ج��رى
�إر�سال ر�سائل ن�صية لـ � 10آالف �شخ�ص
لتلقي املطعوم يوم غد الأربعاء وبعد غد

اخلمي�س.
و�أعلن الفراية �أنه �سيتم �إن�شاء مركز
ات�����ص��ال ق��ري��ب��اً للذين يتعذر ت�سجيلهم
يف املوقع الإل��ك�تروين ،م���ؤك��داً �أن هناك
زي�����ادة ل���ع���دد امل�����س��ج��ل�ين لأخ����ذ امل��ط��ع��وم
خالل � 48ساعة املا�ضية.
و�أ�����ش����ار �إىل وج�����ود ات�������ص���ال م��ب��ا���ش��ر
م����ع امل�����راك�����ز ال�������ص���ح���ي���ة ،ل���ل���ت����أك���د م��ن
و���ص��ول ج��رع��ات ال��ل��ق��اح ب�����ش��ك��ل �صحيح
للأ�شخا�ص امل�سجلني يف املن�صة ،م�ؤكداً
�أن �إدارة الأزمات تتوا�صل مع كافة مراكز
التطعيم يف الأردن ملراقبة وتنظيم �سري
العملية.
وبني �أن نهاية الوباء لن تكون قريبة
حتى م��ع توفر اللقاح ك��ون اللقاح جزء
م���ن م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت������ؤدي ل��ب��داي��ة
عودة احلياة �إىل طبيعتها

وزير العدل يشكل لجنة تحديد الصحف األوسع انتشارا حسب القانون
عمان
االنباطَّ -

ب�سام �سمري
�أع��ل��ن وزي��ر ال��ع��دل الدكتور َّ
ال َّتلهوين ،عن ت�شكيل جلنة اختيار ال�صحف
املحلية الأو�سع انت�شارا يف الأردن؛ العتمادها
يف ن�����ش��ر ال�������وزارة ل�ل��إع�ل�ان���ات وال��ت��ب��ل��ي��غ��ات
الق�ضائية؛ �سندا لتعليمات حتديد ال�صحف
االو�سع انت�شارا ل�سنه . 2019
وق���ال التلهوين لوكالة االن��ب��اء الأردن��ي��ة
(ب��ت�را) ،ام�����س ال��ث�لاث��اء� ،إن امل���ادة ال�ساد�سة
م��ن التعليمات ال�����ص��ادرة ا�ستنادا اىل �أحكام
الفقرة الأوىل من املادة  12من قانون �أ�صول
املحاكمات املدنية ،و�أحكام املادة  116من قانون
التنفيذ ،حددت � 7أ�س�س جمتمعة الختيار هذه
ال�صحف واعتمادها.
وبني الوزير �أن هذه الأ�س�س تتمثل بحجم
توزيع ال�صحيفة وانتظامها واماكن توزيعها،

وعدد الن�سخ التي تطبعها ،وحجم مبيعاتها
وو���ص��ول��ه��ا اىل ج��م��ي��ع ان���ح���اء وحم��اف��ظ��ات
امل��م��ل��ك��ة ،و���س��ه��ول��ة و���ص��ول��ه��ا ل��ل��م��واط��ن�ين،
وع����دد االع�ل�ان���ات احل��ك��وم��ي��ة ف��ي��ه��ا ي��وم��ي��ا،
وع��دد اال���ش�تراك��ات ال�سنوية ،وقدرتها على
تخ�صي�ص م�ساحة على امل��وق��ع االل��ك�تروين
التابع لها لن�شر هذه الإعالنات والتبليغات
املن�شورة .ودعا جميع اجلهات املعنية للتعاون
مع هذه اللجنة وتزويدها بالوثائق والبيانات
والإح�صاءات الالزمة ،والتي وردت يف الأ�س�س
واملعايري املحددة لذلك .ولفت التلهوين �إىل
�أن اللجنة تتكون من �ستة �أع�ضاء ،برئا�سة
�أم�ين عام وزارة العدل ،وع�ضوية مدير عام
دائرة اللوازم العامة وامل�شرتيات احلكومية،
ومدير عام هيئة الإع�لام ،ومدير عام وكالة
الأنباء الأردنية (برتا) ،ونقيب ال�صحافيني،

ومدير مديرية �ش�ؤون املحاكم مقررا للجنة،
وال يحق ل��ه الت�صويت على ال��ق��رارات التي
تتخذها اللجنة .وع�� َّرف��ت امل���ادة الثانية من
التعليمات (ال�صحيفة املطبوعة ب�أنها التي
ت�صدر يوميا وب�صورة م�ستمرة وبا�سم معني
و�أرقام متتابعة ومعدة للتوزيع على اجلمهور
 ،وف��ق��ا لأح���ك���ام ق��ان��ون امل��ط��ب��وع��ات والن�شر
النافذ .وح َدّدت املادة ال�سابعة من التعليمات،
ب���أن تقوم ال�صحف اليومية الأردن��ي��ة خالل
�شهر كانون االول من كل عام بتزويد الوزارة
بتقرير م�صدق من رئي�س حتريرها يحتوي
على املعلومات كافة التي تطلبها وفق الأ�س�س
املحددة معززا بالأرقام والوثائق الثبوتية.
وت�ؤكد التعليمات ان��ه ويف ح��ال مت �شطب
ا�سم ال�صحيفة االو�سع انت�شارا من ال�سجل
�أو توقفها ع��ن ال�����ص��دور لأي �سبب ،فتحل

ال�صحيفة ال��ت��ي تليها يف ال�ترت��ي��ب �ضمن
ال�صحف الأو���س��ع انت�شارا بقرار من الوزير
بناء على تن�سيب اللجنة ،وللوزير البت يف �أي
م�س�ألة مل تعاجلها �أحكام التعليمات.
وت�شري امل��ادة التا�سعة من التعليمات �إىل
�أن ال��وزي��ر يُ�سمي بناء على تن�سيب اللجنة،
ال�صحف الثالث الأو�سع انت�شارا العتمادها يف
الإعالنات والتبليغات الق�ضائية ون�شرها على
موقع ال����وزارة ،وتعمم �أ�سماء ال�صحف على
املحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ كافة.
وحت��دد امل��ادة العا�شرة من التعليمات ،ان��ه يف
حال اخلت ال�صحيفة الأو�سع انت�شارا باملعايري
من الأ�س�س ال���واردة يف ه��ذه التعليمات ،يتم
�شطب ا�سمها م��ن �سجل ال�صحف االو���س��ع
انت�شارا ب��ق��رار م��ن ال��وزي��ر بناء على تن�سيق
اللجنة.

التشريعات األردنية تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على معذبي الحيوانات األليفة
عمان
االنباطَّ -

حالف احلظ عدداً من احليوانات الأليفة،
بو�صول حلظات تعذيبهن بق�سوة م��ن قِبل
�أ�شخا�ص� ،إىل اجلهات املخت�صة ،التي �ألقت
القب�ض على اجل��ن��اة ،بيد �أ َّن عقوبة �ضرب
احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة بق�سوة وتعذيبها ت�صل
�إىل ال�سجن ملدة �أ�سبوع وغرامة حتى خم�سة
دنانري.
املادة رقم  472من قانون العقوبات الأردين
رقم  16ل�سنة  1960ويف الف�صل الثالث ،ت�شري
�إىل �أ َّنه يُعاقب باحلب�س حتى �أ�سبوع ،وغرامة
حتى  5دنانري ك�� َّل من �ضرب بق�سوة حيواناً
�أليفاً �أو داجناً �أو �أثقل حِ مله �أو ع َّذبه.
و�أل���ق���ت ك����وادر ق�سم امل��ب��اح��ث البيئية يف
الإدارة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال��� ِّ��س��ي��اح��ة
القب�ض على �أح��د الأ�شخا�ص قام باالعتداء
على حيوان “حمار” ب�صورة وح�شية �إذ قام
بربطه واقتالع �أ�سنانه من فمه وظهر خالل
مقطع م�صور ،حيث �أودع ال�شخ�ص للق�ضاء
و� ُ��س��ل��م احل���ي���وان للجمعية امل��ل��ك��ي��ة حلماية
الطبيعة من �أجل عالجه واالهتمام برعايته.
من جهتها� ،أعلنت مديرية الأم���ن العام

ي��وم االث��ن�ين� ،أن��ه��ا حققت يف مقطع م�صور
�آخر ل�شخ�ص يقوم بتعذيب حيوان “ح�صان”
داخل �إحدى احلدائق التي يعمل بها ،ونتيجة
ال���ب���ح���ث وال���ت���ح���ري مت حت���دي���د احل��دي��ق��ة
وال�شخ�ص الذي تبني �أنه من جن�سية عربية
و�ألقي القب�ض عليه وجرى توديعه للق�ضاء.
وطلبت مديرية الأمن العام من املواطنني
ك��اف��ة ،مم��ن تتوفر لديهم �أي معلومة عن
�أ���ش��خ��ا���ص ي��ق��وم��وا مب��ث��ل ه���ذه ال��ت�����ص��رف��ات
�أو ف��ي��دي��وه��ات م�شابهة ب�����أ َّن ي��ت��م �إي�صالها
للمديرية على رقم الطوارئ املوحد  911ليتم
التعامل معها على الفور.
وق����ال اخل��ب�ير ال��ق��ان��وين ال��دك��ت��ور �سيف
اجلنيدي �إ َّن احلماية جمتز�أة للحيوانات يف
القانون الأرد ّ
ين ومبوجب عقوبات تتنافى
اجلنائي.
مع َج�سامة الإثم
ّ
و�أ����ض���اف �أ َّن����ه مي��ك��ن تق�سيم الت�شريعات
الوطنية اخل��ا�ّ��ص��ة بحماية احل��ي��وان��ات �إىل
ق�سمني؛ �أول��ه��م��ا ،ق��واع��د احل��م��اي��ة ال��ع��امّ ��ة
ال���واردة يف قانون العقوبات رق��م ( )16ل�سنة
اخلا�صة للحماية
 ،1960وثانيهما ،القواعد
ّ
املتملثة بقانون ال ِّرفق باحليوان ال�صادر �سنة
.1925

و�أ����ش���ار اجل��ن��ي��دي �إىل �أ َّن ���ص��ور جت��رمي
االع���ت���داء ع��ل��ى احل��ي��وان��ات مب��وج��ب ق��ان��ون
ال��ع��ق��وب��ات رق���م  16ل�سنة  1960وتعديالته
تتلخ�ص بقتل احليوانات ،حيث ج ّرمت املادة
 452مبوجب الفقرة �/1أ منها من قتل حيوان
غري مملوك للفاعل باحلب�س ملدة ال تتجاوز
�سنتني.
و�أك������د �أ َّن م���ن االخ����ت��ل�االت ال��ق��ان��ون�� ّي��ة
املرتبطة بهذه امل��ادة عدم �شمولية التجرمي
لقتل احل���ي���وان امل��م��ل��وك لل�شخ�ص �إذا ك��ان
مم��ا يح ّرم �أكله على �سبيل املثال؛
احل��ي��وان ّ
ف��م��ن��اط احل��م��اي��ة اجل��زائ��ي��ة مب��وج��ب ه��ذه
امل��ادة حماية للحقّ يف امللكية ولي�س حلماية
التطبيقي
احليوانات من القتل ،و�أ َّن املثال
ّ
الت�شريعي :خروج
الأب��رز على هذا الق�صور
ّ
قتل كلب من مالكه عن نطاق التجرمي.
و أ����ض��اف �أنّ امل���ادة  452مبوجب الفقرة 3
منها ج َّرمت �ضرب �أو جرح احليوان ب�صور ٍة
ت�ؤدي �إىل منعه عن العمل �أو تلحق به �ضرراً
ج�سيماً بعقوبة احلب�س مب��دة �أق�صاها �شهر
�أو بغرامة ال تتجاوز  20دي��ن��اراً ،وم��ن �أوج��ه
الق�صور يف هذه املادة خروج الإيذاء الب�سيط
للحيوان عن نطاق ال ّتجرمي ،بالإ�ضافة �إىل

عدم تنا�سب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل
اجلرمي.
ّ
ول��ف��ت �إىل �أ َّن امل���ادة  472ج��رم��ت � 3صور
�أ�سا�سية ل�ل�إ���س��اءة للحيوانات باحلب�س ملدة
�أ���س��ب��وع �أو ب��ال��غ��رام��ة مببلغ خم�سة دن��ان�ير؛
وت��ت��م�� ّث��ل ه����ذه الإ�����س����اءة امل���ج��� ّرم���ة ب��ال�����ص��ور
ال ّتالية ،ت��رك حيوان داج��ن مملوك للجاين
بدون طعام او �إهماله �إهما ًال �شديداً ،و�ضرب
حيوان �أليف �أو داجن بق�سوة �أو �إثقال حمله �أو
تعذيبه ،وت�شغيل حيوان غري قادر على ال�شغل
ب�سبب مر�ضه �أو تقدمه يف ال�سن �أو �إ�صابته
بجرح �أو عاهة.
وق����ال �إ َّن ���ص��ور ال��ت��ج��رمي ت��ن��ط��وي على
انتهاكٍ نّ
مقن حلماية احليوان ب�سبب ق�صور
����ص���ور ال���ت���ج���رمي؛ ن���ظ���راً خل�����روج الإه���م���ال
الب�سيط ال��ذي ال معايري ت�شريع ّية حتكمه
ع����ن ن���ط���اق ال���� ّت����ج����رمي ،وخ��������روج ال�����ض��رب
الي�سري الذي ينعت بالو�صف ذاته عن نطاق
التجرمي ،بالإ�ضافة �إىل عدم تنا�سب مقدار
اجلرمي ،عالو ًة
العقوبة مع خطورة الفعل
ّ
ع��ن غ��ي��اب اجل��ه��ة املخت�صة عمل ّياً يف تلقي
البالغات حول هذه اجلرائم ،مما يعترب �سبباً
رئي�ساً لعدم ال ّتطبيق.

قال رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد
املنعم ال��ع��ودات �إن الأردن ق��ام با�ست�ضافة
ال���ع���دد الأك��ب�ر م���ن ال�لاج��ئ�ين ،ن��ي��اب��ة عن
املجتمع ال���دويل ،و�أن ما يتم تقدميه من
م�ساعدات لنا يف هذا الإط��ار ي�أتي كواجب
ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ول��ي�����س م��ن��ة على
الأردن.
ح��دي��ث ال����ع����ودات ج����اء رداً ع��ل��ى بع�ض
مما ج��اء من تو�صيفات يف حديث النائب

حممد عناد الفايز ،حول املنح وامل�ساعدات
املقدمة للأردن من اخلارج.
و�أكد العودات �أن كل اردين يعتز ب�أردنيته
حيث كان هذا البلد احل�ضن الدافئ والأم
الر�ؤوم يف ا�ست�ضافة كل من جل�أ �إليه طلباً
للحماية ،والأردن يقوم بهذا ال��دور نيابة
عن املجتمع الدويل.
وختم العودات بالقول� :أعلم �أن �سعادة
الزميل مل يق�صد لكنها جاءت تو�صيفاً يف
غ�ير حمله ،وت�شطب الفقرة م��ن حم�ضر
اجلل�سة.

تربية األعيان تناقش االستراتيجية
الوطنية لتنمية الموارد البشرية

االنباط-عمان

ناق�شت جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�س
الأعيان ،برئا�سة العني الدكتور وجيه عوي�س،
ام�س الثالثاء ،اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية
املوارد الب�شرية للأعوام .2021 - 2016
و�أك���د ال��ع�ين عوي�س �أه��م��ي��ة م��راج��ع��ة م��ا مت
�إجن��ازه من اال�سرتاتيجية على �أر���ض الواقع،
و�����ض����رورة الإ������س�����راع يف �إجن������از م���ا ت��ب��ق��ى م��ن
�أهدافها دون ت�أخري.
و�����ش����دد ع���وي�������س ع���ل���ى �أن اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
الوطنية انبثقت عن الر�ؤية امللكية يف تطوير
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ���ش��ام��ل��ة
ووا�ضحة املعامل لتنمية املوارد الب�شرية ،ت�ؤطر
عمل القطاعات املعنية بالتعليم ،وتن�سجم مع
خمرجات الر�ؤية االقت�صادية لل�سنوات اخلم�س
ال��ب��اق��ي��ة .و�أو���ض��ح �أن اال�سرتاتيجية ت�ضمنت

قطاعات رئي�سة ،قطاع التعليم العام ،وي�شمل
ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ب��ك��ر ل�ل��أط���ف���ال ،وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج
الدرا�سية ،وتدريب املعلمني وتطوير �أ�ساليب
ال��ت��دري�����س ،و�إدم�����اج ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف التعليم،
واملتابعة والتقييم مل�شاريع تطوير التعليم العام
واخلا�ص.
ب����دوره����م� ،أك�����د �أع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة ����ض���رورة
تنفيذ تو�صيات اال�سرتاتيجية املتعلقة بقطاع
التعليم ،التي تركز على تنمية املوارد الب�شرية
التي تن�سجم مع خمرجات التعليم.
و�أ���ش��اروا �إىل ���ض��رورة و�ضع هيكلة �شمولية
لإ�صالح قطاع التعليم و�إزال��ة الت�شوهات التي
ي��ع��اين م��ن��ه��ا ،ب��ه��دف مت��ك�ين ال�����ش��ب��اب وتو�سيع
م�شاركتهم يف االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ،م��ن خ�لال
تطوير ت�شريعات ع�صرية داعمة للقطاع وفق
�أف�ضل املمار�سات الدولية الناجحة.

األرصاد :منخفض جوي ظهر اليوم
ترافقه كتلة هوائية رطبة وباردة
االنباط -عمان

قال مدير �إدارة الأر�صاد اجلوية رائد رافد
�آل خ��ط��اب� ،إن ال��ن��م��اذج ال��ع��ددي��ة ت�����ش�ير اىل
متركز منخف�ض جوي ظهر اليوم فوق تركيا،
يرتافق معه كتلة هوائية رطبة وباردة.
وت��وق��ع �آل خ��ط��اب يف ب��ي��ان �صحفي ام�س
ال���ث�ل�اث���اء� ،أن ت���ت����أث���ر امل��م��ل��ك��ة ب���ام���ت���داد ه��ذا
امل��ن��خ��ف�����ض اع���ت���ب���ارا م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ي����وم غد
الأرب����ع����اء ،ل��ت��ت��ح��ول ال���ري���اح م��ن ���ش��رق��ي��ة اىل
جنوبية غربية وتكون معتدلة ال�سرعة تن�شط
�أحياناً وتثري الغبار خا�صة يف جنوب و�شرق
اململكة.
و�أ����ض���اف ان���ه وم���ع ال�����س��اع��ات امل��ت���أخ��رة من
ليلة ام�س تهطل زخات من املطر يف الأج��زاء
الغربية من اململكة مبا فيها العقبة ،وتكون

غ��زي��رة �أح��ي��ان��اً ق��د ي�صحبها ال�ب�رق وال��رع��د،
مع وج��ود فر�صة لت�شكل ال�سيول يف الأودي��ة
واملناطق املنخف�ضة.
وت���ؤث��ر الكتلة الهوائية الرطبة وال��ب��اردة
امل���راف���ق���ة ل��ل��م��ن��خ��ف�����ض اجل�����وي ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة
ي���وم اخل��م��ي�����س ،وت��ن��خ��ف�����ض درج����ات احل����رارة
ب�شكل (ح��اد وملمو�س) وتكون الأج��واء باردة
بوجه عام ،وتهطل الأمطار يف �شمال وو�سط
امل��م��ل��ك��ة ت��ك��ون غ���زي���رة �أح���ي���ان���اً ق���د ي�صحبها
ال�برق والرعد وت�ساقط زخ��ات من ال�برد ،ما
ي�ؤدي اىل ت�شكل ال�سيول يف الأودي��ة واملناطق
امل��ن��خ��ف�����ض��ة ،ومت��ت��د خ�ل�ال ال��ن��ه��ار زخ���ات من
املطر لأجزاء من املناطق ال�شرقية واجلنوبية
الغربية ،مع ن�شاط على ال��ري��اح الغربية قد
ت�صل هباتها اىل 50كم/ال�ساعة.

ضبط المتورط الرئيسي بقضية
تهريب  800ألف حبة مخدرة
االنباط -عمان

داه���م���ت ق���وة �أم��ن��ي��ة م���ن �إدارة مكافحة
امل����خ����درات وب����إ����س���ن���اد م���ن ال��ف��ري��ق اخل��ا���ص
ب�����������الإدارة ،ام�������س ال���ث�ل�اث���اء ،م���ك���ان ت��واج��د
ال�شخ�ص املطلوب الرئي�سي يف ق�ضية تهريب
� 800ألف حبة خمدرة ،حيث متكنت القوة من
�إلقاء القب�ض عليه.
وق���ال ال��ن��اط��ق الإع�ل�ام���ي با�سم مديرية
ا ألم��ن العام� ،إن معلومات وردت قبل �أ�سابيع
لإدارة م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات ح����ول ن��ي��ة ع��دد
م��ن اال���ش��خ��ا���ص جتهيز ك��م��ي��ات ك��ب�يرة من

احل��ب��وب امل��خ��درة متهيدا لتهربيها لإح��دى
دول اجلوار ،حيث جرى يف حينه متابعة تلك
املعلومات والت�أكد منها وحتديد موعد نقل
احلبوب املخدرة.
و�أ�ضاف �أنه ويف الوقت املحدد مت مطاردة
املركبة التي ا�ستخدمها الأ�شخا�ص لنقل املواد
املخدرة ومت يف حينه �ضبط املركبة وفرار من
كانوا بداخلها وعرث داخ��ل املركبة على 800
�أل���ف ح��ب��ة خم���درة وج���رى حت��دي��د امل��ت��ورط
الرئي�سي يف الق�ضية وال���ذي القي القب�ض
عليه ام�س

املحلي
االربعاء
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هل باتت صحة المواطن رهينة شائعات «التواصل االجتماعي»

معطوم الكورونا بين نظرية المؤامرة والحقيقة العلمية

المواءمة بين كفتي الميزان

د .الكعابنة  :الحمالت ضد مطعوم الكورونا ال تستند لمعايير علمية طبية

د.محمد طالب عبيدات

االنباط – عمر الكعابنة

��ض�ج��ت م�ن���ص��ات ال �ت��وا� �ص��ل االج�ت�م��اع��ي
بطريقة ع�شوائية وفو�ضوية غ�ير م�ستندة
مل �ع��اي�ير ع�ل�م�ي��ة وم�ه�ن�ي��ة يف ك�ي�ف�ي��ة ت�ع��اط��ي
روادها منذ االعالن عن و�صول مطعوم لقاح
الكورونا امل�ستجد للأرا�ضي االردن �ي��ة ،حيث
انق�سمت االراء عرب ه��ذه املن�صات بني م�ؤيد
لأخذ املطعوم للحماية والوقاية من فريو�س
الكورونا ،وراف�ض لأخذ املطعوم لـ عدم ثقته
بكل م��ا ي�صدر ع��ن احلكومة م��ن ق ��رارات او
توجهات نظرا للفجوة الكبرية التي احدثتها
احلكومات ال�سابقة مع الر�أي العام.
وبح�سب ر�صد ومتابعة “االنباط” لهذه
الظاهرة ت�أثر الكثري من املواطنني ومرتادي
ه��ذه املن�صات ب ��ر�أي املمتنعني م��ن امل�ؤثرين
عن اخذ مطعوم الكورونا امل�ستجد ،خا�صة ان
معظمهم روج��وا لفكرة ان مطعوم الكورونا
والكورونا بحد ذاتها “م�ؤامرة” ولي�ست واقع
وهذا ما �صرح به الفنان العربي راغب عالمة
وع��دد من الفنانني العرب واالج��ان��ب الذين
رف�ضوا اخذ املطعوم.
يف املقابلى القت احلملة التي �شنها فنانني
وم�شاهري وم�ؤثري التوا�صل االجتماعي �ضد
مطعوم الكورونا امل�ستجد ردا قا�س من العديد
م��ن رواد ون���ش�ط��اء ال �ت��وا� �ص��ل االج�ت�م��اع��ي،
معتربين ان حملتهم ت ��أت��ي حت��ت ب�ن��د ن�شر
ال���ش��ائ�ع��ات وت�ضليل امل��واط �ن�ين وا�صفينهم
ب �ـ “مهتمكم مت�ث�ل��ون وت�غ�ن��ون لإ��س�ع��ادن��ا اذا

ا�ستطعتم ذل��ك ا�صال” وطبقوا عليهم املثل
ال�شعبي الذي يقول ”:الفا�ضي بيعمل قا�ضي».
ويف ن�ف����س ال �� �س �ي��اق� ،أك � ��دت ال �ع��دي��د من
الدرا�سات واالبحاث العلمية التي ا�شرف عليها
علماء واطباء الغربيني �أن “اللقاح ال�صيني
اثبت قدرة كبرية على التحمل ،مع عدم وجود
ت�أثريات �سلبية خطرية مرتبطة به” ،وا�شارت
اىل �أن “اللقاح ال�صيني يحفز ب�شكل فعال
انتاج االج�سام امل�ضادة».
وي�ؤكد الربوفي�سور عز الدين االبراهيمي
مدير خمتربات البيوتكنولوجيا يف كلية الطب
وال�صيدلة� ،أن نتائج املرحلة ال�سريرية تدح�ض

اي فريو�س حي يف اللقاح” ،مربزا �أن املرحلتني
ال�سريريتني االوىل والثانية تثبتان �سالمة
وجناعة وفاعلية اللقاح على مئات اال�شخا�ص.
الدكتور حممود الكعابنة قال لـ”االنباط”
ان اعرا�ض مطعوم الكورونا غري خطر وم�شابه
لأي مطعوم اخر ،موجها النقد للحمالت التي
تعار�ض اخذ املطعوم خا�صة انها ال ت�ستند اىل
معايري او ادلة علمية طبية ،م�ؤكدا يف الوقت
نف�سه ان احلل الوحيد للإنتهاء من فريو�س
الكورونا يتمثل ب�أخذ املطعوم وهو “ما انوي
اخذه غدا انا كـ طبيب».
ودعا الكعابنة املواطنني االلتفات ملا تقوله

احلكومة واللجان الطبية العلمية اخلا�صة
ب �ـ ف�يرو���س ال �ك��ورون��ا ،وع ��دم االجن� ��رار خلف
االراء املغر�ضة واملعار�ضة للمناهج واال�صول
الطبية والعلمية التي تهدف اىل �ضرر �سالمة
املواطنني ،م�شددا على ان العلم هو ال�سبيل
ال��وح�ي��د ل�ل�خ��روج م��ن ه��ذه االزم� ��ة وال �ع��ودة
للحياة الطبيعية كما كانت.
ي �� �ش��ار اىل ان ح �ك��وم��ة ال ��دك� �ت ��ور ب���ش��ر
اخل�صاونة دع��ت املواطنني من خ�لال املنابر
وك��اف��ة امل��وا��ض��ع جت��اه��ل ال���ش��ائ�ع��ات املغر�ضة
املتعلقة ب�ع��دم اخ��ذ م�ع�ط��وم ال �ك��ورون��ا ،التي
�ستعر�ض حياتهم للخطر ،مو�ضحة ان جميع
املطاعيم �آمنة وفعالة وانها وج��دت من اجل
�صحة االن���س��ان ،م ��ؤك��دة يف ال��وق��ت نف�سه ان
برامج التطعيم �ضد الكورونا �ستكون دقيقة
ومنظمة وعادلة.
ومن اجلدير ذك��ره هنا انه يجب الوقوف
ب���ص��ف واح� ��د م��ع اخل �ط��اب ال��ر� �س �م��ي ال��ذي
ي�ح��ذر م��ن الت�شكيك امل �ت��داول ع�بر من�صات
التوا�صل االجتماعي املت�أثرة بنظرية امل�ؤامرة،
والت�صدي لها من قبل كافة اجلهات يف الدولة
خ��ا��ص��ة امل��ؤ��س���س��ات املعنية بتالم�س مبا�شر
مع املواطنني مثل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
واجلمعيات بالتعاون م��ع وزارة ال�صحة من
خ�لال حملة اع�لام�ي��ة وا��س�ع��ة �ش�أنها توعية
وار� �ش��اد امل��واط�ن�ين لطريق العلم واملنهجية
العلمية ال�صحيحة لأه�م�ي��ة ه��ذه املطاعيم
وم�ساعدة املتخ�ص�صني يف هذا املجال الطبي
وم�ؤثري الر�أي العام.

 33وفاة و  1176إصابة بـ «كورونا»
االنباط-عمان
ُ�سجلت يف الأردن ،ال�ث�لاث��اء 33 ،وف��اة بني
امل�صابني ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،و 1176
�إ�� �ص ��اب ��ة ج ��دي ��دة؛ ل �ي �� �ص��ل ال� �ع ��دد الإج� �م ��ايل
ل�ل�ح��االت امل ��ؤك��د �إ��ص��اب�ت�ه��ا �إىل  ،309846وف��ق
م��وج��ز �إع�ل�ام ��ي ح ��ول ال �ف�ي�رو���س � �ص��ادر عن
رئا�سة الوزراء ووزارة ال�صحة.
وارتفع �إجمايل عدد الوفيات بني امل�صابني
بالفريو�س �إىل  ،4076بعد وفاة  33م�صابا.

وتوزعت الإ�صابات املحلية كما يلي477“ :
يف حمافظة العا�صمة ع ّمان 250 ،يف �إربد ،منها
 12يف الرمثا 108 ،يف البلقاء 105 ،يف املفرق76 ،
يف ال��زرق��اء 40 ،يف جر�ش 26 ،يف الكرك 25 ،يف
العقبة 25 ،يف عجلون 16 ،يف الطفيلة 15 ،يف
م�أدبا 13 ،يف معان ،منها  4يف البرتا».
وب�ل��غ ع��دد احل ��االت ال�ت��ي �أُدخِ �ل��ت الثالثاء،
ل�ل�ع�لاج يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات امل�ع�ت�م��دة  59ح��ال��ة؛
ليبلغ �إجمايل عدد احلاالت امل�ؤكدة التي تتلقّى
العالج يف امل�ست�شفيات حال ّياً  461حالة.

وو�صل �إجمايل عدد �أ�س ّرة العزل امل�ستخدمة
يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ل �ل �ح��االت امل � ��ؤ ّك ��دة وامل���ش�ت�ب��ه
ب�إ�صابتها ليوم االثنني �إىل  ،397بن�سبة �إ�شغال
 ،%9ف�ي�م��ا ب �ل��غ �إج� �م ��ايل ع ��دد �أ�� �س� � ّرة ال�ع�ن��اي��ة
احلثيثة امل�ستخدمة يف امل�ست�شفيات للحاالت
امل�ؤ ّكدة وامل�شتبه ب�إ�صابتها  ،185بن�سبة �إ�شغال
.%19
وب � �ل ��غ �إج� � �م � ��ايل ع� � ��دد �أج� � �ه � ��زة ال �ت �ن � ّف ����س
اال� �ص �ط �ن��اع��ي امل �� �س �ت �خ��دم��ة يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات
ل �ل �ح��االت امل� ��ؤ ّك ��دة وامل���ش�ت�ب��ه ب��إ��ص��اب�ت�ه��ا ل�ي��وم

االثنني  83بن�سبة �إ�شغال .%9
وغ��ادرت  71حالة ج��دي��دة م��ن امل�ست�شفيات
امل�ع�ت�م��دة ،وب�ل��غ ع��دد ح��االت ال�شفاء يف العزل
امل� �ن ��زيل وامل���س�ت���ش�ف�ي��ات  1674ح ��ال ��ة ،لي�صل
�إجمايل حاالت ال�شفاء �إىل  292104حالة ،فيما
يبلغ عدد احلاالت الن�شطة حال ّيا  13666حالة.
ومت �إج��راء  24238فح�صاً خمرب ّياً ،لي�صبح
�إج� �م ��ايل ع ��دد ال �ف �ح��و���ص  3463184فح�صا،
وب ��ذل ��ك ت���ص��ل ن���س�ب��ة ال �ف �ح��و���ص الإي �ج��اب � ّي��ة
الثالثاء �إىل نحو .%4.85

الزعبي يهنئ أسرة الكلية بحصولها على شهادة ضمان الجودة
االنباط-عمان

هن�أ رئي�س جامعة البلقاء التطبيقية الأ�ستاذ
ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل � �س��رور ال��زع �ب��ي �أ�� �س ��رة كلية
الأمرية رحمة اجلامعية حل�صولها على �شهادة
�ضمان اجل��وده املحلية ال�صادر عن هيئة اعتماد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل .
وق ��ال ال��دك�ت��ور ال��زع�ب��ي خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه عميد
و�أ�سرة الكلية ام�س ان هذا االجن��از الذي حتقق
مل ي �ك��ن اال ث �م��رة م��ن ث �م��ار اجل �ه��د وامل �ث��اب��رة
والتميز التي ا�ستطعتم من خالله احل�صول على
�شهادة �ضمان اجل��ودة ،واجلهود التي بذلت من
من كافة ال��دوائ��ر امل�ساندة يف اجلامعة وخا�صة
مركز �ضمان اجلوده يف اجلامعة ومتابعة حثيثة

من نائب الرئي�س الأكادميي الذين بذلوا كافة
اجلهود لإعداد ملف اجلوده.
و�أ� �ض��اف ال��دك�ت��ور ال��زع�ب��ي �إن�ن��ا ويف منا�سبة
احتفاالتنا مبئوية الدولة واخلطط التي نطمح
لها يف ه��ذه املنا�سبة الغالية ن�ضع ن�صب �أعيننا
�أن يكون ع��ام  2021ع��ام االعتماد املحلي لكليات
اجل��ام�ع��ة ،وان ه��ذا ال�ه��دف يتطلب منا العمل
ب�إخال�ص وجد ومتابعة حيثية للوفاء مبتطلبات
االعتماد.
وح� ��ث ال ��دك� �ت ��ور ال��زع �ب��ي �أع� ��� �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
التدري�سية على موا�صلة البحث العلمي املتميز
وال�ن���ش��ر يف امل �ج�لات العلمية امل�ح�ك�م��ة م�شريا
انه واعتبارا من بداية هذا العام � 2021ستطبق

عبداهلل �سرور الزعبي وفريقه من الأ�ساتذة نواب
الرئي�س وم��رك��ز �ضمان اجل ��وده ال��ذي وف��ر كل
الدعم الالزم والزخم املطلوب خالل توجيه كافة
الدوائر للعمل امل�شرتك وب��روح الفريق الواحد
الجناز متطلبات �شهادة �ضمان اجلوده،
وال ��دع ��م ال �ك �ب�ير ال� ��ذي ي �ق��دم ل�ل�ك�ل�ي��ة من
خ�ل�ال امل�ت��اب�ع��ة احل�ث�ي�ث��ة م��ن رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة
ل�ك��اف��ة اح�ت�ي��اج��ات الكلية م��ن البنية التحتية
والتكنولوجيةللكلية.
وق ��د ح���ض��ر ال �ل �ق��اء ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ل���ش��ؤون
الكليات اال�ستاذ الدكتور نا�صر الكلوب ومدير
مركز التطوير و�ضمان اجل��وده الدكتور �أمين
العالوين.

تكية أم علي توزع أكثر من  322ألف طرد غذائي العام الماضي
االنباط -عمان

ق��ال مدير ع��ام تكية �أم علي �سامر بلقر� ،إن
التكية وزع��ت �أك�ث�ر م��ن � 322أل��ف ط��رد غذائي
خالل العام املا�ضي على الأ�سر املحتاجة والأكرث
ت�ضرراً م��ن جائحة ك��ورون��ا يف كافة حمافظات
اململكة.
و�أو�ضح بلقر يف بيان �صحفي ام�س الثالثاء،
�أن كل طرد يحتوي على  19م��ادة غذائية تكفي
الأ�سرة لتلبية احتياجاتها التغذوية اليومية ملدة
�شهر كامل.
وق��ال �إن التكية ا�ستبدلت برنامج الوجبات
اليومية ال�ساخنة “عابر �سبيل” والذي اعتادت

�إق��ام�ت��ه يف م�ق� ّره��ا الرئي�سي يف ع � ّم��ان ،بتوزيع
وجبات الطعام على منازل الأ�سر املحتاجة التي
كانت ترتدد على مقر التكية يومياً ،والتي حتتوي
على م�صدر ن�شويات وبروتني وحلويات وفواكه
وذل��ك ا�ستجابة ل�ل�أو��ض��اع الناجتة ع��ن جائحة
كورونا.
ك�م��ا ا�ستعا�ضت التكية ع��ن ب��رن��ام��ج م��وائ��د
ال ّرحمن ال��ذي اع�ت��ادت �أن تقيمه يومياً خالل
�شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك م��ن ك��ل ع ��ام ال�ستقبال
ال�صائمني من �أطفال ون�ساء وكبار ال�سن ،بتوزيع
وج �ب��ات الإف �ط��ار ال�ساخنة ع�ل��ى م �ن��ازل الأ��س��ر
املحتاجة� ،إ�ضافة �إىل تقدميها اكرث من  51الف

وجبة �إفطار �صائم وزعتها على الأ�سر املحتاجة
يف خمتلف حمافظات اململكة .ولفت �إىل �أن التكية
قامت ب�أداء � 22ألف �أ�ضحية نيابة عن متربعيها،
ليتم توزيع حلومها على الأ�سر املحتاجة طوال
ال�ع��ام يف الأردن ويف ال�ضفة الغربية ويف قطاع
غزة.
وق��ال بلقر“ :كان العام املن�صرم عاماً �صعباً
على ال�ع��امل �أج �م��ع ،ول�ك��ن امل�ع��ان��اة الأك�ب�ر كانت
على الأ�سر املحتاجة واله�شة نحو انعدام الأمن
الغذائي ،حيث �أن هذه الأ�سر ويف الو�ضع الطبيعي
كانت غري ق��ادرة على ت�أمني ق��وت يومها اال ان
تكية �أم علي ا�ستطاعت �أن ت�ستجيب للجائحة بكل

فاعلية ومت ّكنت من ت�أمني الدعم الغذائي لآالف
الأ�سر على مدار العام”.
و�أ�ضاف “كل ذلك كان ممكناً بف�ضل �شركائنا
برع�ين ومتطوعني وداع �م�ين ا�ستمروا
م��ن م�ت� ّ
ب��دع��م ب��رام��ج ت�ك�ي��ة �أم ع �ل��ي يف ظ��ل ال �ظ��روف
ال�صعبة التي م ّرت بها ،ون�أمل �أن يكون عام 2021
عاماً مليئاً بالعطاء والآف��اق اجلديدة مل�ؤ�س�ستنا
لنبلغ ر�ؤيتنا يف الو�صول لأردن خال من اجلوع”.
يذكر �أن تكية �أم علي ومنذ انطالقتها العام
 ،2003و ّزع��ت ما يقارب 5ر 2مليون طرد غذائي
على الأ��س��ر املحتاجة وغ�ير ال�ق��ادرة على ت�أمني
قوت يومها يف الأردن.

اربد :اطالق مبادرة علمني كيف
االنباط-اربد

�أطلقت جمعية ن�شميات اربد اخلريية ،بالتعاون
مع منظمه ايريك�س”جمل�س البحوث والتبادالت
الدولية” ،اليوم الثالثاء  ،مبادرة “علمني كيف”
�ضمن برنامج العائالت يف الع�صر الرقمي ،احد
مكونات “م�شروع ف�ضاء” امل��دع��وم م��ن احلكومة
الكندية.
وت �ه��دف امل� �ب ��ادرة ل�ل�ت�ع��ري��ف بكيفية ا��س�ت�خ��دام
املن�صات وفتح املحافظ الإلكرتونية ،بعد التحول
الرقمي �شبة الكامل يف املجتمع ،ويف ظ��ل جائحة
ك��ورون��ا وتطبيق �أنظمة احلكومة االلكرتونية يف

خمتلف الدوائر احلكومية ،ونظ ًرا ل�ضعف املعرفة
لدى بع�ض �أفراد املجتمع بكيفية ا�ستخدام املن�صات
واملحافظ الإلكرتونية املختلفة والت�صفح الآم��ن
لالنرتنت.
وقالت رئي�سة اجلمعية لينا الوح�شة ان املبادرة
درب � ��ت�� 100س�ي��دة م��ن املجتمع امل�ح�ل��ي ع�ل��ى كيفية
ا�ستخدام املن�صات واملحافظ االلكرتونية ،بدءا من
الت�سجيل ،وانتها ًء بكيفية املحافظة على خ�صو�صية
املعلومات عند ا�ستخدام املن�صات واملحافظ.
وا��ض��اف��ت ان امل �ب��ادرة اطلقت م��واق��ع للتوا�صل
االج�ت�م��اع��ي م��ن �ضمنها ق�ن��اة خ��ا��ص��ة ع�ل��ى موقع

“يوتيوب” ،حت �ت��وي ع �ل��ى ف �ي��دي��وه��ات تعليمية
متخ�ص�صة للتعريف ب�آلية ا�ستخدام املن�صات وفتح
املحافظ وكيفية الت�صفح الآمن لالنرتنت ،م�شرية
اىل ان املبادرة م�ستمرة لتمكني اكرب عدد من �سيدات
املجتمع املحلي اال�ستفادة منها  .يذكر ان اجلمعية
قامت بتنفيذ “م�شروع ف�ضاء” الذي مت من خالله
تدريب  60م�شاركة حول التنمية االيجابية لل�شابات
للم�ساعدة على تطوير الذات وتوجيه كل ما لديهن
من مهارات وخ�برات لالنخراط باملجتمع ،كما مت
تدريب  350م�شاركة ح��ول ثقافة �إع�لام املواطن”
الرتبية االعالمية الرقمية” التي تهدف اىل زيادة

 51محاميًا يؤدون اليمين القانونية
أمام وزير العدل
عمان
االنباطَّ -

التقى أسرة كلية األميرة رحمة الجامعية

م�ع��اي�ير ح��واف��ز ال�ن���ش��ر ل�ل�ب��اح�ث�ين يف امل�ج�لات
املحكمة واملفهر�سة يف قواعد البيانات.
الأ�ستاذ الدكتور �سعد ابو قدي�س نائب الرئي�س
لل�ش�ؤون الأك��ادمي�ي��ة �أ��ش��ار �إىل م�ضي اجلامعة
ق��دم��ا يف م�ل�ف��ات االع �ت �م��اد ال��دول �ي��ة ل �ع��دد من
التخ�ص�صات يف اجلامعة  ،وان الطريق �أ�صبحت
االن معبدة للكليات التي ح�صلت على �شهادات
اجل ��وده لتجهيز ملفاتها لل�سري يف متطلبات
االعتماد الدولية الذي يعد من �أهداف اجلامعة
الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي ت�سعى لتحقيقها خ�لال
الأع� ��وام ال�ق��ادم��ة .م��ن جانبه �شكر عميد كلية
الأم�يرة رحمة اجلامعية الدكتور خالد الزعبي
و�أ��س��رة الكلية رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور

لتتواءم ا�ﻷ م��ور احلياتية هنالك ثنائيات كثرية للتوازن وامل��واءم��ة ب�ين كفتي
امليزان ،فعلى �سبيل �أمثلة الثنائيات والتكامليات :الأخذ والعطاء ،واحلق والواجب،
وال��راح��ة والتعب ،وه�ك��ذا ،حيث املطلوب امل��واءم��ة بني كل ثنائيتني؛ وه��ذا يجعل
الر�ضا عن النف�س والقناعة ت�ستقيمان؛ وبهذا تتواءم احلقوق والواجبات كم�ؤ�شر
على مقيا�س التوازن بني الأخذ والعطاء:
 .1امل��وق��ع ال�ع��ام :ك�ث�يرون يعتربون امل��وق��ع ال�ع��ام عطاء تلزمي �أو ت�شريف ،لكن
احل�ق�ي�ق��ة ه��و تكليف ب���ش��رف خل��دم��ة ال��وط��ن ،ف��امل�ط�ل��وب امل��واءم��ة ب�ين التكليف
والت�شريف لل�شعور بالتكليف! ولهذا فاجلدية بالعمل والإلتزام بامل�س�ؤولية �أمانة
م�س�ؤولني عنها �أمام اهلل تعاىل.
 .2امل�س�ؤولية :امل�س�ؤولية �أمانة فهي لي�ست حم�صورة على املغامن بقدر ما فيها
من �أمانة امل�س�ؤولية ،فاملطلوب املواءمة بني املغامن من جهة وامل�ساءلة من جهة
�أخ��رى؛ ولذلك لتغليب امل�صالح العامة والعليا ُج� ّ�ل مهم لغايات ال�شعور ب�أمانة
امل�س�ؤولية وتغليب العام على اخلا�ص.
 .3املواطنة :املواطنة كفتي ميزانها احلقوق وال��واج�ب��ات ،فالوطن لي�س بقرة
حلوب للحقوق لكنه يتطلب تعظيم الواجبات على احلقوق ،واملطلوب املواءمة بني
احلقوق والواجبات؛ ومن طغت واجباته على حقوقه �أو على الأق��ل توازنت فقد
�ضمن املواطنة ال�صاحلة.
 .4العمل� :أي عمل �شريف يتطلب تقدمي اجلهد الالزم للح�صول على الراتب
او احلقوق كاملة ،فاملطلوب املواءمة بني اجلهد واملعا�ش �أو املكاف�أة؛ ومن �أخل�ص
يف عمله �سواء ب��إدارة الوقت �أو تعظيم ا ُ
جلهد �أو توفري املال العام فقد �ضمن املال
احلالل له ولذويه؛ � ّأما من عمل على ر�أي مقولة ‘ت�ستطيع �أن تحُ �ضر احل�صان �إىل
النهر لكنك ال ت�ستطيع �إجباره على �شُ رب املال’ فقد خاب وخَ �سِ ر.
 .5النتيجة� :أي نتيجة تتطلب ال�ن�ج��اح حت�ت��اج جلهد ووق��ت وم��ال ،واملطلوب
املواءمة بني النتيجة ا�ﻹ يجابية و�إدارة الوقت وبذل اجلهد؛ فال �أحد يت�أمل نتيجة
�إم�ت�ح��ان مميزة دومن��ا ب��ذل للجهد و�أخ��ذ للأ�سباب؛ وك��ذل��ك احل��ال لأي عمل �أو
م�سابقة �أو �إنتظار لنتيجة.
 .6ال�ع�لاق��ات ا�ﻹ ن���س��ان�ي��ة :ب��ال�ق��در ال��ذي يتعب ال�ن��ا���س ف�ي��ه خل�ل��ق ح��ال��ة املحبة
وا�ﻹ ح �ت��رام ب��ال�ق��در ال ��ذي ي�ت��وق�ع��ون ف�ي��ه ال��وف��اء ،وامل �ط �ل��وب امل��واءم��ة ب�ين املحبة
والوفاء؛ وبالطبع هنالك �شذوذ عن القاعدة كحاالت �إ�ستثنائية ال يع ّول عليها وال
يتم ح�سابها.
 .7هنالك املزيد من ه��ذه الثنائيات التي حتتاج لثقافة امل��واءم��ة ،واملطلوب ان
نواءم على ا�ﻷ قل فيما بينهما ،ولكن �إن رجحت كفة الواجبات فذلك �أف�ضل و�أكرث
�إنتماء ووفاء.
ب�صراحة :امل�س�ؤولية �أمانة وعلى امل�س�ؤول �أن يح�سب ح�ساب م�ساءلته قبل �أن
يفكر كم راتبه �أو مغامنه ،ومطلوب تغليب امل�صالح العامة والعليا على اخلا�صة �أنّى
كانت؛ ومطلوب املواءمة بني كفتي امليزان للحقوق والواجبات لكل �شيء باحلياة.
�صباح الوطن اجلميل

الوعي با�ستخدام االنرتنت يف ظل الكم الهائل من
املعلومات التي نتعر�ض لها ،وت�أمني اخل�صو�صية
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وق��ال من�سق امل�شروع حممد فريحات ،ان هذه
املبادرات التي ت�أتي �ضمن م�شروع “ف�ضاء” ،ت�سعى
ل �ت��زوي��د امل�ت�ل�ق�ين ل�ل�م�ح�ت��وى ال �ه��ائ��ل م��ن و��س��ائ��ل
التوا�صل االجتماعي ،مبهارات التفكري التحليلي
الناقد ،مثل البحث وال�ت��أك��د م��ن امل�صدر وحتليل
امل �ع �ل��وم��ات ل�ت�ط��وي��ر ق � ��درات ال�ث�ق��اف��ة الإع�لام �ي��ة
للتعامل مع املعلومات املتناقلة عرب الإنرتنت وعلى
�أر�ض الواقع لتجنب الت�ضليل االعالمي.

�أدى  51حمامياً الق�سم القانوين �أم��ام
وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين ،ام�س
ال �ث�لاث��اء ،بح�ضور نقيب امل�ح��ام�ين م��ازن
ار�شيدات.
وث�م��ن التلهوين دور مهنة امل�ح��ام��اة يف
�إظ�ه��ار احلقائق لتحقيق العدالة ،متمنياً

للمحامني التوفيق يف حمل هذه الر�سالة
ال�سامية.
ي�شار �إىل �أن امل��ادة  23م��ن ق��ان��ون نقابة
املحامني تلزم املحامي ال��ذي ي�سجل ا�سمه
لأول م ��رة يف ��س�ج��ل امل �ح��ام�ين ان يحلف
اليمني القانونية �أمام وزير العدل بح�ضور
نقيب املحامني.

لجنة مختصة لتعزيز مكانة اقليم
عراق األمير على الخريطة السياحية
االنباط -عمان

ب�ح�ث��ت جل �ن��ة م���ش�ترك��ة ب�ي�ن �أم ��ان ��ة ع�م��ان
ووزارة ال�سياحة ودائ ��رة االث ��ار ال�ع��ام��ة� ،سبل
ت�ط��وي��ر منطقة �إق�ل�ي��م ع ��راق الأم �ي�ر تنمويا
و�سياحيا مع ت�أكيد �أهمية تطوير باقي املواقع
ال�سياحية واالثرية داخل حدود العا�صمة عمان
.
وق ��ال ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن �أم��ان��ة ع �م��ان ام����س
ال� �ث�ل�اث ��اء ،ان ال �ل �ج �ن��ة زارت م� ��ؤخ ��را اق�ل�ي��م
ع��راق الأم�ي�ر ،ل�لاط�لاع على امل��واق��ع االث��ري��ة
وال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي ي���ض�م�ه��ا وال� ��وق� ��وف على
اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا ل �ت �ط��وي��ره��ا وت �ع��زي��ز م�ك��ان�ت�ه��ا
التاريخية واالثرية على اخلريطة ال�سياحية
العاملية ،ومتكينها لتكون مركز جذب ال�ستقبال
الزوار وال�سياح من كافة انحاء العامل .
من جهته ،ا�شار مدير م�شروع تطوير اقليم
ع��راق االم�ير املهند�س حممد اب��و زي�ت��ون ،اىل
توجيهات �أمني عمان الدكتور يو�سف ال�شواربة،
ب��ال�ت���ش��ارك�ي��ة وال �ت �ع��اون م��ع ج�م�ي��ع امل��ؤ��س���س��ات
وال�ع�م��ل ك�ف��ري��ق واح ��د م��ع اجل �ه��ات االخ ��رى،
مبينا ان ال�سياحة وتطويرها لي�ست م�س�ؤولية
وزارة ال�سياحة لوحدها ،بل هي م�س�ؤولية كافة
امل�ؤ�س�سات بالقطاعني العام واخلا�ص .

وع��ر���ض اب��و زي �ت��ون للجنة الأع �م��ال التي
ت�ن�ف��ذه��ا ام��ان��ة ع �م��ان م��ن �أع �م��ال ب�ن��ى حتتية
وت��و� �س �ع��ة ل �ل �ط��رق و�أع� �م ��ال � �ص �ي��ان��ة وت�ع�ب�ي��د،
ب��اال� �ض��اف��ة اىل �أع � ��داد امل�ل���ص�ق��ات وامل �ط��وي��ات
عن االقليم وحمتوياته االث��ري��ة والتاريخية،
واعتماد امل�سار ال�سياحي من قبل امانة عمان
لتن�شيط املنطقة �سياحيا “درب املعمودية “ .
وا� �ض��اف ان��ه مت االت �ف��اق ع�ل��ى �إع� ��داد خطة
متكاملة لتعزيز مكانة االق�ل�ي��م �سياحيا ،كل
ح�سب اخت�صا�صه ،يتم تنفيذها على مدار ثالث
��س�ن��وات ،ب��اال��ض��اف��ة اىل �إع� ��داد م�ل��ف لرت�شيح
املواقع االثرية على قائمة الرتاث العاملي .
وكانت امانة عمان انهت املرحلة الرابعة من
م�شروع تطوير اقليم ع��راق االم�ير ال�سياحي،
لتطوير م�ستوى اخلدمة يف املنطقة وحت�سني
�شبكة النقل العام ،جل��ذب اال�ستثمارات وربط
اهداف التنمية يف املنطقة بالفر�ص االقت�صادية
التي تعود بالنفع على املجتمع املحلي وتطوير
املنتج ال�سياحي يف املنطقة ،و�إ� �ش��راك املجتمع
املحلي يف عملية التنمية ال�سياحية وا�ستدامتها
م��ن خ�ل�ال رب ��ط امل�ن�ط�ق��ة مب �� �س��ارات �سياحية
خمتلفة وجعل املواقع االثرية والرتاثية جزء
ال يتجز�أ من هوية املجتمع املحلي.

بلدية الظليل توقع اتفاقية
لتدريب  150شابة بهدف التشغيل
االنباط -الزرقاء

ق � ��ال رئ �ي ����س ب �ل��دي��ة ال �ظ �ل �ي��ل ،ن���ض��ال
ال �ع��و� �ض��ات� ،إن ��ه ج ��رى ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة مع
الأكادميية التقنية للتدريب ،وبتمويل من
ب��رن��ام��ج دع��م ال�لام��رك��زي��ة واحل �ك��م املحلي
“�سيتيز” ،ب �ه��دف ت��دري��ب  150ف �ت��اة من
القاطنات يف الق�ضاء على اخلياطة.
و�أو�� � �ض � ��ح ،يف ت �� �ص��ري��ح � �ص �ح �ف��ي ،ام ����س
ال�ث�لاث��اء� ،أن عملية ال�ت��دري��ب تتم يف قاعة
بلدية الظليل ،وب�شكل جمموعات متفرقة

وعلى فرتات زمنية حمددة ،التزاما ب�أوامر
الدفاع الرامية للحفاظ على اال�شرتاطات
ال�صحية ال�لازم��ة واالبتعاد عن التجمعات
حفاظا على �صحة و�سالمة اجلميع.
و�أ�ضاف �أن هناك �أربعة م�صانع يف الظليل
�أب��دت ا�ستعدادها لت�شغيل الفتيات املتدربات
ف ��ور االن �ت �ه��اء م��ن ال � ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة ،مبا
يحقق �أهداف الدورة من �إيجاد فر�ص لأيدي
عاملة م��درب��ة وم��ؤه�ل��ة وذات ك�ف��اءة بحيث
ت�ستطيع اال�ستمرارية يف �سوق العمل.

املحلي
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الصحة تنشر أسماء  29موقعا لتلقي لقاحات كورونا بالمملكة

االنباط -عمان
ن�شرت وزارة ال�صحة ،ام�س الثالثاء ،ا�سماء
 29م��وق�ع��ا رئي�سيا خم�ص�صا لتلقي لقاحات
ف�يرو���س ك��ورون��ا يف حم��اف�ظ��ات اململكة ،يف اط��ار
الربنامج الوطني للتطعيم �ضد الفريو�س ،الذي

�سيبد�أ يوم غد االربعاء.
وب�ي�ن��ت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان ،ان امل��راك��ز ت�شمل:
م�ست�شفى االم�ي�ر ح �م��زة ،م�ست�شفى ال�ب���ش�ير،
م�ست�شفى اجل��ام �ع��ة االردن� �ي ��ة ،وم��رك��ز �صحي
اجل�ب�ي�ه��ة ال���ش��ام��ل ،وم��دي�ن��ة احل���س�ين الطبية،
وم�ست�شفى امللكة علياء الع�سكري ،ومركز �صحي

القوي�سمة ال�شامل.
ك�م��ا ت���ش�م��ل :م��رك��ز ��ص�ح��ي ج��ر���ش ال���ش��ام��ل،
م�ست�شفى امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل اجلامعي/اربد،
م�ست�شفى االم�ير را�شد الع�سكري /ارب��د ،عيادة
التطعيم ،مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية /اربد ،مركز
�صحي الرمثا الغربي/اربد ،م�ست�شفى االم�يرة

ه�ي��ا ال�ع���س�ك��ري/ع�ج�ل��ون ،م��رك��ز �صحي عجلون
ال�شامل ،م�ست�شفى الروي�شد/املفرق ،م�ست�شفى
امللك ط�لال الع�سكري/املفرق ،مركز االمرا�ض
ال�صدرية ،مديرية ال���ش��ؤون ال�صحية ملحافظة
امل �ف��رق ،وم�ست�شفى االم�ي�ر ه��ا��ش��م الع�سكري/
ال��زرق��اء ،مديرية ال���ش��ؤون ال�صحية /ال��زرق��اء،
م�ست�شفى االمري في�صل احلكومي/الزرقاء.
كما ت�شمل مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية ملحافظة
م ��أدب ��ا ،وم��دي��ري��ة ال �� �ش ��ؤون ال���ص�ح�ي��ة ملحافظة
الطفيلة ،وم�ست�شفى االم�ي�ر زي��د الع�سكري/
الطفيلة ،وم�ست�شفى االم�ير ها�شم بن عبداهلل
الع�سكري مبحافظة العقبة ،ومديرية ال�ش�ؤون
ال�صحية /العقبة ،ومركز �صحي معان ال�شامل،
وم��دي��ري��ة ال���ش��ؤون ال�صحية ملحافظة البلقاء/
امل��وق��ع اجل��دي��د ،وم��رك��ز �صحي امل��زار اجلنوبي/
ال �ك��رك ،وم�ست�شفى االم�ي�ر ع�ل��ي ب��ن احل�سني
الع�سكري/الكرك.
يذكر ان الدفعة الأوىل من اللقاح ال�صيني
االم��ارات��ي و��ص�ل��ت اململكة ي��وم ال�سبت امل��ا��ض��ي،
فيما و�صلت م�ساء ام�س االثنني الدفعة االوىل
من لقاح فايزر ،ومت نقل املطاعيم بعد و�صولها
�إىل �أر���ض امل�ط��ار ،مبا�شرة بثالجات خا�صة �إىل
مراكز التطعيم ،ا�ستعدادا ال�ستخدامها ح�سب
الأولويات املعلن عنها

تاكيدا لما قاله الملك

النواب  :القدس ال تقبل الشراكة والتقسيم
االنباط -عمان
يوا�صل جمل�س ال�ن��واب يف جل�سته املنعقدة،
ام ����س ال �ث�لاث��اء ،ب��رئ��ا��س��ة امل�ح��ام��ي ع�ب��د املنعم
العودات ،وح�ضور رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر
اخل �� �ص��اون��ة وه�ي�ئ��ة ال� � ��وزارة ،م�ن��اق���ش��ة ال�ب�ي��ان
الوزاري لنيل الثقة.
وك��ان جمل�س ال �ن��واب ب��د�أ ال�ث�لاث��اء املا�ضي،
مبناق�شة البيان ال��وزاري ،الذي قدمه الرئي�س
اخل �� �ص��اون��ة ،وط �ل��ب ث�ق��ة جم�ل����س ال �ن��واب على
�أ�سا�سه.
النائب حممد املرايات ،طالب ب�إلغاء احلظر
ال���ش��ام��ل واجل��زئ��ي ،ق��ائ�ًلااً �إن امل��واط��ن يعي�ش
ظرو ًفا اقت�صادية �صعبة يف الوقت الراهن ،عاز ًيا
�أ��س�ب��اب ذل��ك �إىل ال���ض��رائ��ب وارت �ف��اع الأ��س�ع��ار،
ف���ض�ًلااً ع��ن ت��داع�ي��ات ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد.
وطالب امل��راي��ات« ،ال�ن��واب» ب�ضرورة ا�ستعادة
هيبة املجل�س ،وك�سب ثقة املواطن ،م�ضي ًفا �أن
احلكومة مطالبة � ً
أي�ضا بالعمل على �إع��ادة ثقة
املواطن بال�سلطة التنفيذية.
ودع��ا احلكومة �إىل �إع ��ادة الهيبة للمعلمني
وت�ك��رمي�ه��م واحل �ف��اظ ع�ل��ى ك��رام�ت�ه��م ،و�إع� ��ادة
الطلبة �إىل املدار�س ،ويف الوقت نف�سه معاجلة
التحديات التي يُعاين منها القطاع ال��زراع��ي،
وال�سماح للمزارعني بجلب العمالة الوافدة.
وت�ساءل النائب �أحمد اخلاليلة :هل يوجد
تقييم ل�سيا�سة الأردن اخلارجية ،بعد مئة عام
من االعتدال ،وهل بد�أت �أوراقنا الرابحة تتزايد
�أم تتناق�ص؟.
و�أكد اخلاليلة �ضرورة �أن تتعاون ال�سلطتان
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،ل�ت�ط��وي��ر منظومة
الت�شريعات يف املجاالت كافة.
وطالب مبعاجلة املالحظات الواردة يف تقرير
ديوان املحا�سبة ،التي �أظهر الكثري من مظاهر
الت�سيب والف�ساد والإه �م��ال وال �ه��در ل�ل�أم��وال
والطاقات.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،دع� ��ا ال �ن��ائ��ب ع �م ��اد ال � �ع� ��دوان،
احلكومة للإف�صاح عن �سيا�ستها يف احلرب على
الف�ساد وقطع ج��ذوره ،م��ؤك�دًا �أهمية حماربة
الف�ساد الإداري الذي ي�ؤ�س�س للف�ساد املايل.
وت� ��� �س ��اءل :ه ��ل ط ��رح ��ت احل �ك ��وم ��ة ب��رام��ج
للتعايف االقت�صادي ،وما بعد التعايف ،وللتنمية
امل �� �س �ت��دام��ة؟ ،ك�م��ا ت���س��اءل ك�ي��ف �سيتم حتقيق
الت�أمني ال�صحي ال�شامل والعادل للأردنيني؟.
وق��ال ال�ع��دوان «ه��ا نحن نتعكز على التعليم
عن بُعد دون خطة وا�ضحة للدخول �إىل عهد
التعليم املدمج».
و�أ�شار �إىل غياب ال�سيا�سة الزراعية الواعية
ل�ل�ق�ط��اع ال� ��زراع� ��ي ،م�ت���س��ائ�ًلااً �أي� ��ن ال��رزن��ام��ة
ال��زراع �ي��ة؟ ،و�أي ��ن احل�م��اي��ة للمنتج الأردين؟،
و�أين الأ�سواق اخلارجية؟.
ب � � ��دوره ،ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب جم �ح��م ال �� �ص �ق��ور،
يف كلمة �أل�ق��اه��ا با�سم كتلة ال�ع��دال��ة النيابية،
احلكومة بجدول زمني لكل �إج��راء وع��دت به،
ريا �إىل �أنه لي�س من الالئق االكتفاء بجمال
م�ش ً
اللغة وح�سن ال�صياغة.
وقال �إن ال�شعب الأردين مدرك ب�أن الو�صاية
الها�شمية على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
يف القد�س ج��زء ال يتجز�أ من �إميانه وعقيدته
وم��ن وح��دة ال�ه��دف وامل���ص�ير ،التي جتمعه مع
مو�ضحا �أن كتلة العدالة
ال�شعب الفل�سطيني،
ً
النيابية ت ��ؤك��د م��ا ق��ال��ه ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل
الثاين «ب�أن القد�س ال تقبل ال�شراكة والتق�سيم».
كما �أك��د ال�صقور �أن التعليم ال��وج��اه��ي هو
الأ��س��ا���س مبراحله املختلفة ،مطالبا ب�ضرورة
رفع ن�سبة املنح والقرو�ض اجلامعية ،ف�ضلاً عن
�ضرورة تخفي�ض ر�سوم ال�ساعات الدرا�سية.
ودع��ا ،احلكومة �إىل �ضرورة �إنهاء �أزم��ة ملف
املعلمني ،مبا يحفظ كرامة املعلم وهيبة الدولة.
ودع ��ا اىل اع ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ق��ان��ون االن�ت�خ��اب
اً
و�صول
احلايل ،مبا يتما�شى مع ال�شارع الأردين،
�إىل قانون انتخاب عادل.
وط��ال��ب بتح�سني ظ ��روف امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن

اهمية عمل الحكومة على إعادة ثقة المواطن بالسلطة التنفيذية

(ال ُيبنى الوطن إال
الف َتن)
بإجتثاث ِ
العين/فاضل محمد الحمود
رب من �أبر ِز اجلوانبِ ال ّرقابي ِة الإيجابي ِة من خاللِ َفرز الأخطاء
�إن النق َد الب ّنا َء يعت ُ
َ
هج
ن
ال
إىل
�
امل�سارات
وحتويل
منها
والتخل�ص
إجتثاثها
�
بهدف
و َت�سليط ال�ضو ِء عليها
ِ
مي ال�ضامِ ِن لتعزي ِز الإجن��ازات وتطوي ِر الأدا ِء وتعميقِ ّ
�سم
ال َقو ِ
ال�شعور بامل�س�ؤولي ِة و َو ِ
التكليف ال الت�شريف  ،ل ُي�صب َح الأدا ُء هو مَن
العملِ الإجتماعي والوظيفة العامَة بطاب ِع
ِ
للتقيم بعيدًا عن ّ
ال�شخ�صنة التي تعتم ُد على ت�ص ّيدِ الأخطا ِء و َت�ضخيمها .
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ِ
ِ التطبيقِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ال�صحيحة وعدم
وهُ نا ال بُد مِ ن قبولِ وتغليبِ لغة احلوار لإعاد ِة اخلطوات �إىل املنعطفاتِ ّ
بتحملِ النتائج املُطلق ِة وحماول ِة
الإ�سهاب بجلدِ ال � ّذات وحتويل الأخطاء �إىل �شماع ٍة ُّ
أليب ال��ر�أي العام وحتويله �إىل مَن�صاتِ �إع��دا ِم واغتيالِ ُّ
ال�شخو�ص ف ُي�صبح هذا البابَ
ت� َ
مُ�ض ّيقًا للخِ ناقِ على كل مَن حاو َل الإجتهاد وتكون الفر�ص ًة متاح ٌة لمِ َن ميتلكون ال ُقدر َة
على توجي ِه ّ
ح�سب
ال�شارع ل َتحديدِ نهج العمل وِف َق فك ِر جمموعاتّ َ�ضيق ٍة مِ ن ال
ِ
أ�شخا�ص َ
ما ا�ستطاعوا �أن يغر�سوه من �آرا ٍء وتطلعاتٍ قد ال تكون �صحيح ًة يف مجُ ملِها وال �صائب ًة
مي عن مَ�سارِه الدقيق و ُت�صبح ّ
ال�شعبوي َة طمو ٌح ي�سعى �إىل
يف تط ّلعاتها فيخر ُج التقو ُ
عك�س ما َتقت�ضي ِه امل�صلح َة العامة.
على
كان
ولو
حتى
ِ
الو�صولِ �إليه املُت�شبثو َن باملنا�صبِ
ؤ�سف �أن ُن�شاه َد َ
أ�شخا�ص وه��و يتكي ُء على �أد ِّق الأخ�ط��اء لغاي ِة
بع�ض ال
�إن��ه ومِ ��ن املُ� ِ
ِ
ريا
حتويلها وت�ضخيمها لتكون �أبع َد من غاياتِ الت�صويبِ لت�ستق َّر يف م��آرب �أخ��رى مث ً
ُ
بالوطن واملُجتمع وتفت ُح الأب��وابَ �أم��ام مَن َ�س ّنوا �سكاكينهم
تع�صف
بذلك الفِنت التي
ِ
مُت�أهبني ملَن ع َ
رث مِ ن اجلِ مال مُتنا�سني قو َل اهلل تعاىل ( َوا ْل ِف ْت َن ُة �أَ َ�شدُّ مِ نَ ا ْل َق ْتلِ ) وقو َل
َ
ٌ
ُ
ر�سوله الكرمي (الفتنة نائمة لعنَ اهلل مَن �أيقظها)
�إننا َنعي و ُن��درك ب��أن ق��و َل كلم ِة احل��قِ من �أبجديات ال ّرجولة و ُن��درك � ً
أي�ضا الأذى
والفتنة مِ ن كلم ِة حقٍ يُرا ُد بها باطل  ،وهُ نا ال بُد مِ ن اجلميع �أن َ
مي
ي�سلك و�سط ّي َة التقو ِ
فال �إ��س� َ
�راف وال َتقتري فتفني ُد املُخطىء مِ ��ن الفا�سدِ واج� ٌ�ب و َن�سبهم اىل خان ٍة واح��د ٍة
ُ
َ
َ
ُ
نهج
أ�شخا�ص الذين اخط�أوا
يخلط احلابل بالنابلِ و�إن قبول العودة من ال
ِ
يتوافق مع ِ
الإ�صال ِح و�إنّ ال َ
إ�سراف وال ُغ ُل َّو يف جلدِ هم قد يزي ُح النظ َر عن غريِهم مِ ن الذين يغتنمو َن
ال ُفر�ص لتنفيذِ ما هو �أدْها و�أمَر .
نمر و ال ّت�أجيج وال ّت�صعيد حتم ُل ب� َ
النفو�س واغتيال
ين مالمحِ ِ ها �أذى
ِ
�إن ُلغ َة ال ّت ُّ
َ
ُ
َ
ُّ
ري الفنت لتكون خنج ًرا يف خا�صر ِة الوطن و
ال�ش ِ
خو�ص والع�صف يف كيانِ املجتمع و ُتث ُ
وتغليب لغ ُة احلوا ِر وف َق التوجيهات
�سيج الوطني
ٌ
هُ نا ال بُد من اجلمي ِع املحافظة على ال ّن ِ
برت�سيخ عِ قدٍ اجتماعي ُ
يكون ال ّنه َج والو�سيل َة التي َ�ستو�صلنا �إىل ال ّنه�ض ِة الوطن ّي ِة
امللكية
ِ
ال�شاملة  ،ب�إعتبار �أن املواطن َة ُتبنى على احلقوقِ والواجبات وامل�شارك َة الفاعل َة يف الإنتاج.

معالجة مظاهر التسيب والفساد واإلهمال والهدر لألموال
تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لتطوير منظومة التشريعات
يتقا�ضون من �صندوق املعونة الوطنية ،بُغية
رفع رواتبهم ،متا�ش ًيا مع غالء املعي�شة ،و�إعادة
ال �ن �ظ��ر يف ت �ع �ي �ي �ن��ات دي� � ��وان اخل ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
للخريجني ،لتحقيق العدالة.
وبالن�سبة القطاع ال��زراع��ي ،ق��ال ال�صقور �إن
وزارة ال��زراع��ة ع��اج��زة ع��ن �إي �ج��اد ح��ل للقطاع
الزراعي ،الأمر الذي يدعو �إىل مراجعة �شاملة
تبد�أ � اً
أول من اختيار وزير زراعة يكون من �صلب
القطاع الزراعي ،يحمل برناجما زراعيا ،يعر�ض
فيه م�شاكله وتفا�صيله.
وت�ساءل النائب ن�صار احلي�صة «كيف لنا �أن
ن�ؤمن بالعمل امل�ؤ�س�سي ،وثماره باتت وا�ضحة
املعامل� ،أ�سا�سها �إحالة من هم يف ريعان ال�شباب
ع �ل��ى اال� �س �ت �ي ��داع وال �ت �ق��اع��د وحم��ارب �ت �ه��م يف
�أرزاقهم؟».
كما ت�ساءل عن ح��ال الهيئات امل�ستقلة ،التي
�أن�شئت على م��دى الأع� ��وام امل��ا��ض�ي��ة ،وم��ن هم
موظفوها ،وكم تبلغ رواتبهم؟ ،داعياً �إىل دجمها
�أو ت�صويب �أو�ضاعها.
وقال احلي�صة «�إن �إ�ضعاف املعلم هو �إ�ضعاف
للأمة برمتها» ،م�ضيفاً �أن تقليل الفجوات بني
النظم التعليمية ،وبني تعليم من ميلك ومن ال
ميلك ،وبني التعليم اخلا�ص والتعليم العام ،بات
ي�ؤكد احلاجة للعدل يف التعليم.
وطالب النائب حممد الفايز ب�إعادة العالقة
ب�ي�ن وزارة ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وامل �ع �ل �م�ين �إىل
ن�صابها ال�صحيح ،منتقدًا الإح��االت التي جرت
�إىل التقاعد املبكر واال�ستيداع.
وت���س��اءل ع��ن م�ستوى احل��ري��ات ال�صحفية،
قائلاً «�إن جاللة امللك �أكد �أن حرية ال�صحافة
�سقفها ال�سماء ،ف�أين هي ال�صحافة اليوم؟».
و�أك��د الفايز �ضرورة �أن يويل جمل�س النواب
االهتمام الكايف لتقرير ديوان املحا�سبة ،و�أن يتم
حما�سبة �أي متجاوز على امل��ال ال�ع��ام ،منتقدًا
تعيني �أبناء ال��ذوات ،والنا�س ينتظرون دوره��م
يف التعيني.
وق��ال النائب عمر الزيود «�أ�صبحنا اليوم يف
�أم�س احلاجة �إىل التجديد والتغيري يف اخلطاب
ال�سيا�سي والنهج االقت�صادي ،والأهم التجديد
يف ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع الأزم � � ��ات وال� �ظ ��روف
اال�ستثنائية.
وت�ساءل «ملاذا يوجد ف�ساد مايل وترهل �إداري
يف القطاع العام ،وال يوجد يف القطاع اخلا�ص؟»،
م�شددًا على �أهمية الت�أ�سي�س والعمل على �إر�ساء
العمل امل�ؤ�س�سي يف كل امل�ؤ�س�سات احلكومية.
وانتقد ال��زي��ود اال�ستمرار يف رف��ع ال�ضرائب
واجل� �م ��ارك وال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ،يف ظ��ل و� �ص��ول
م���ش�ك�ل�ت��ي ال �ف �ق��ر وال �ب �ط��ال��ة �إىل �أرق � � ��ام غري
م�سبوقة ،واعتماد نحو � 300أل��ف �أ��س��رة �أردنية
على �صندوق املعونة الوطنية.
وقال النائب منر العبادي �إنه خالل � 8أعوام
ارت�ف�ع��ت املديونية م��ن  13مليار دي�ن��ار �إىل 31
مليار دي�ن��ار ،م��ا يعني زي��ادة م�ق��داره��ا نحو 18
مليار دينار ،رغم وجود منحة خليجية مقدارها
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وط ��ال ��ب احل �ك��وم��ة مم �ث �ل��ة ب � � ��وزارة ال �ع �م��ل،
بخطط زمنية لتخفي�ض ن�سبة البطالة ،التي
و�صفها ب�ـ»امل��رت�ف�ع��ة» ،مت�سائلاً م��ا ه��ي خطط
وزارة التنمية االجتماعية امل�ستقبلية يف احلد
من الفقر؟.
ك �م��ا ط��ال��ب ال� �ع� �ب ��ادي ،احل �ك��وم��ة ب��ال�ك���ش��ف
ع ��ن خ �ط �ت �ه��ا يف م �ع��اجل��ة م �� �ش �ك�لات ال�ت�ع�ل�ي��م
الإلكرتوين ،التي يُعاين منها الطلبة وذووهم،

مت�سائلاً عن عدد الطلبة الذين يتلقون التعليم
عرب من�صة «در�سك».
وقال النائب هايل عيا�ش «�سالم على الإ�صالح
ال�سيا�سي ،ال��ذي �أ�صبح جم��رد فقرة يف خطاب
ال�ث�ق��ة ،دون �إرادة حقيقية ل�ل�إ� �ص�لاح يف ظل
خ�صو�صا قانون االنتخاب».
قوانني م�شوهة،
ً
وق��ال �إن خطاب الثقة مل يتحدث عن �إع��ادة
النظر يف العبء ال�ضريبي املت�أتي من �ضريبتي
امل�ب�ي�ع��ات وال��دخ��ل ،داع �ي��ا احل�ك��وم��ة �إىل �إع ��ادة
النظر يف مدخالت الإن�ت��اج ودع��م حماية املنتج
الوطني وال�صادرات و�إلغاء ال�ضرائب والر�سوم
على املزارعني ،وجدولة ديونهم.
وق ��ال «� �س�لام ع�ل��ى ال �ق��د���س ،وال � �س�لام على
التطبيع و�صفقة ال�ق��رن ،والعابثني يف ثوابت
الأردن والعرب».
وق��ال ال�ن��ائ��ب عبد اهلل �أب��و زي��د �إن التحدي
ال���ص�ح��ي ،ال ��ذي م � ّر ب��ه الأردن ،ي ��ؤك��د ��ض��رورة
تطوير ال��واق��ع ال�صحي ورف��ع كفاءته ملواجهة
�أي ظرف ا�ستثنائي ،وو�ضع خطة ل�شمول جميع
�أفراد املجتمع بالت�أمني ال�صحي.
و�أ�ضاف �أنه يتوجب على احلكومة ا�ستقطاب
اال� �س �ت �ث �م��ار وت �ق��دمي ال�ت���س�ه�ي�لات خل �ل��ق بيئة
ا�ستثمارية �آم�ن��ة ،وت�صويب �أو��ض��اع القطاعات
املت�ضررة ،ومكافحة كل �أ�شكال الف�ساد وال�ضرب
بيد من حديد لكل متالعب بالأمن االقت�صادي،
و�إن��اط��ة تعيني رئي�س دي��وان املحا�سبة مبجل�س
ال �ن��واب .واق�ت�رح �أب��و زي��د ت�شكيل جلنة وطنية
من خمت�صني لدرا�سة ملف الطاقة ،ومراجعة
االت�ف��اق�ي��ات ،وت�ق��دمي تو�صياتها لإع ��ادة هيكلة
ال �ق �ط��اع ووق� ��ف ال �ن��زي��ف احل � ��اد� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ا�ستغالل الرثوات املعدنية.
و�أ�شارت النائب �صفاء املومني� ،إىل خلو البيان
ال ��وزاري من درا��س��ات �شاملة لكل حمافظة� ،أو
معرفة امليزة التناف�سية التف�ضيلية ،وا�ستخراج
ط��اق��ات�ه��ا ال�ب���ش��ري��ة وث��روات �ه��ا ،وع ��دم ت�ضمني
ال�ب�ي��ان خطة لالكتفاء ال��ذات��ي ،مطالبة بحل
م�شكالت ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي والإ�� �س ��راع ب�إن�شاء
�صندوق املخاطر الزراعية.
وانتقدت االنتهاكات احلالية حلرية ال��ر�أي
وال �ت �ع �ب�ي�ر م ��ن خ �ل��ال اع� �ت� �ق ��ال ال���ص�ح�ف�ي�ين
وال �ت �ع��ام��ل م ��ع ق �� �ض �ي��ة امل �ع �ل �م�ي�ن ،وال�ت�ع���س��ف
يف الإح ��ال ��ة ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د لأ� �ص �ح��اب ال�ك�ف��اءة
واخلربة.
و�أك��دت �ضرورة تعديل �سلم روات��ب العاملني
وامل �ت �ق ��اع ��دي ��ن م ��ن امل ��دن� �ي�ي�ن وال �ع �� �س �ك��ري�ين،
ومكافحة الف�ساد ،وهيكلة الوزارات وامل�ؤ�س�سات،
ودم ��ج ال�ه�ي�ئ��ات امل�ستقلة ،وا��س�ت�ق��رار الأن�ظ�م��ة
والتعليمات.
ودعت النائب رهق الزواهرة �إىل �إعادة النظر
يف الت�شريعات والإج ��راءات اخلا�صة بال�سيا�سة
املالية ،و�ضخ ال�سيولة يف ال�سوق لتح�سني الأداء
االقت�صادي ،من خ�لال منح القرو�ض املي�سرة
وتخفي�ض الفائدة وزيادة فرتات ال�سماح وهيكلة
القرو�ض.
و�أك��دت �أولوية تعوي�ض القطاعات املت�ضررة
م� ��ن ج ��ائ� �ح ��ة ف�ي��رو�� ��س ك � ��ورون � ��ا ،وم ��راج� �ع ��ة
الإج � � � � ��راءات اجل �م��رك �ي��ة وت �ع ��زي ��ز �إم �ك��ان �ي��ات
املوا�صفات واملقايي�س وال�غ��ذاء وال ��دواء ،ودع��م
م�شاركة امل��ر�أة ،وال�صحافة الورقية ،ف�ضال عن
مراجعة �سيا�سات القطاع الزراعي.
وط��ال �ب��ت ب�ترف �ي��ع ب�ي�ري��ن �إىل ل � ��واء ،ورف��د
م�ست�شفى ال ��زرق ��اء احل �ك��وم��ي بالتخ�ص�صات
الالزمة ،وفتح الطرق الزراعية يف بريين وبناء

مدار�س يف الزرقاء ب�سبب االكتظاظ.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب ��س��امل ال�ع�م��ري �إن م��ا ت�شهده
جميع القطاعات م��ن �أ��ض��رار يحمل احلكومة
م�س�ؤولية جديدة تتمثل ب�إعادة النظر بالدعم
امل��ايل والت�سهيالت االئتمانية لإع ��ادة احلياة
ل�ه��ذه ال�ق�ط��اع��ات ،منتقدا �سيا�سات احلكومة
يف تكميم الأف ��واه وان�ت�ه��اك احل��ري��ات وحتجيم
ال�صحافة.
و�أ��ض��اف �أن احلكومة مطالبة ب�إيجاد بدائل
�سريعة وفورية ملعاجلة �سوء خمرجات التعليم،
مطالبا بتفعيل ال��دور الأب��وي للدولة من �أجل
امل�صاحلة املجتمعية ،وتنمية الطبقة الو�سطى،
وم �ط��ال �ب��ا احل �ك��وم��ة ب��و� �ض��ع ح �ل ��ول ل�ق���ض�ي��ة
املتعرثين.
ودع � ��ا ال �ن��ائ��ب حم �م��د ال �� �س �ع��ودي مل��راج �ع��ة
خم��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ،وال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى التعليم
التقني ،و�إعادة املن�ش�آت ال�سياحية للعمل ب�أ�سرع
وقت ورفع حظر يوم اجلمعة� ،إىل جانب �إعادة
�إنتاج م�ؤ�س�سات الدولة الناجحة.
وا�� � �ش � ��ار �إىل ان� �ت� �ه ��اك احل � ��ري � ��ات وحت ��وي ��ل
ال�صحفيني �إىل حمكمة �أم��ن ال��دول��ة ،مطالباً
احل�ك��وم��ة ال�ت�ع�ه��د ب��االك�ت�ف��اء ب��روات��ب ال ��وزراء
املر�صودة يف املوازنة ،و�إعادة املبالغ الإ�ضافية.
ودعا اىل توكيل �شركة ا�ست�شارية متخ�ص�صة
ل��درا��س��ة ات�ف��اق�ي��ات ال�ط��اق��ة ،واال� �س��راع ب�إن�شاء
م �ط��ار ��ص�غ�ير ل�ن�ق��ل امل�ح��ا��ص�ي��ل ال��زراع �ي��ة �إىل
�أوروب��ا ،وو�ضع ا�سرتاتيجية للت�صنيع الغذائي،
�إ�ضافة �إىل مراجعة كافة عقود �شراء اخلدمات.
ال�ن��ائ��ب ن��اج��ح ال� �ع ��دوان� ،أو� �ض��ح �أن ال�ق�ط��اع
ال��زراع��ي يحتاج �إىل م�صانع للتعليب و�أ��س��واق
ج��دي��دة ��ض�م��ن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وا� �ض �ح��ة تعتمد
ال�ن�م��ط ال ��زراع ��ي امل �ن��ا� �س��ب ،وت��دع��م امل��زارع�ي�ن
ب��ال�ق��رو���ض امل���س�يرة وت ��أج �ي��ل � �س��داد الأق���س��اط
امل�ستحقة والإعفاء من الفوائد.
ودع��ا �إىل �إع��ادة النظر بال�ضريبة املقطوعة
ع �ل��ى امل���ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وج �ل��ب اال��س�ت�ث�م��ار
وتنظيمه ،وت��وف�ير البنية التحتية الأ�سا�سية
للعملية التعليم ّية يف خمتلف املناطق والقرى
باململكة� ،إىل جانب �ضبط ترخي�ص اجلامعات
اخلا�صة ،و�إيقاف بع�ض االح��االت على التقاعد
واال� �س �ت �ي��داع ،و�إب �ع��اد ال�سلطة ال�ق���ض��ائ�ي��ة عن
ح���س��اب��ات ق��د ت�شوبها �أي ��ة ��ش��ائ�ب��ة ،ك�م��ا طالب
ب��دع��م امل�ؤ�س�سات الإع�لام �ي��ة ،وت�ع��زي��ز الرقابة
ع�ل��ى م��وازن��ة ون�ف�ق��ات وم���ش��اري��ع �سلطة �إقليم
العقبة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل معاجلة ف��ارق ال��رات��ب
بني املتقاعدين املدنيني والع�سكريني القدامى
واجل��دد .و�أ��ش��ار النائب عمر النرب� ،إىل �أهمية
ت�أ�سي�س دائرة يف وزارة العدل او ديوان املحا�سبة،
لتربير ثروات القطاع اخلا�ص ،مبوجب قانون،
وتو�سيع جم��ال رقابة دي��وان املحا�سبة ،وربطه
مبجل�س ال �ن��واب ،وتخ�صي�ص م�ك��اف��أة لكل من
ي�ب�ل��غ ع��ن ف���س��اد �أو ر� �ش��وة �أو ت �ه��رب ��ض��ري�ب��ي،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إن �ه��اء ال�ت�ع��ام��ل ب��ال�ن�ق��د خ�لال
خم�س �سنوات ،حيث ي�سهل النقد الف�ساد وجتارة
املخدرات والتهرب ال�ضريبي .و�شدد على ح�صر
الأ�ضرار التي تكبدتها القطاعات االقت�صادية،
متهيداً لإع ��داد خطة حتفيز ودع��م لها ،ودع��م
واملتو�سطة لتوفري فر�ص
امل�شاريع ال�صغرية
ّ
عمل لل�شباب ،ومراجعة كاملة للقطاع ال�صناعي
وبخا�صة كلف الإن�ت��اج .كما طالب باجلدية يف
التعامل مع الهيئات امل�ستقلة من حيث الإلغاء او
الدمج ،وتعديل قانون اال�ستثمار ،ودعم م�شروع
الالمركزية ،وو�ضع قانون انتخاب جديد

انخفاض زوار المغطس %80
العام الماضي
االنباط -املغط�س
انخف�ضت �أع��داد زوار موقع عماد
ال�سيد امل�سيح (املغط�س) بن�سبة تزيد
ع�ل��ى  80ب��امل�ئ��ة خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا��ض��ي،
مقارنة م��ع ال�ع��ام ال��ذي �سبقه نتيجة
تداعيات �أزمة كورونا.
وق � ��ال م ��دي ��ر ع� ��ام ه �ي �ئ��ة امل �غ �ط ����س
املهند�س ر�ستم مكجيان� ،إن «املغط�س
�أح ��د �أق��د���س الأم ��اك ��ن ال��دي�ن�ي��ة ل��دى
امل �� �س �ي �ح �ي�ين يف ال � �ع� ��امل ،ويف ال��وق��ت
الذي كنا ن�ستعد فيه ال�ستقبال �أعداد
غري م�سبوقة من ال��زوار خالل العام
امل��ا� �ض��ي ج� ��اءت اجل��ائ �ح��ة ل �ت �ح��د م��ن
اجلهود التي بذلتها الهيئة بالت�شارك
م��ع وزارة ال���س�ي��اح��ة وه �ي �ئ��ة تن�شيط
ال�سياحة والقطاع اخلا�ص».
وا��ض��اف مكجيان �أن �أع��داد ال��زوار
للموقع هي الأقل منذ افتتاحه ر�سميا
ع ��ام  ،2002و�أن ت��داع �ي��ات اجل��ائ�ح��ة
و�إغالق جميع املنافذ الربية واجلوية
وال �ق �ي��ود ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا ال ��دول على
ال �ت �ن �ق��ل ،ح ��رم امل ��وق ��ع م ��ن زي � ��ارة م��ا
ي��زي��د ع�ل��ى � 180أل��ف ��س��ائ��ح معظمهم
م ��ن ال � ��دول الأج �ن �ب �ي��ة ،ف �ي �م��ا ح��ال��ت
الإج � ��راءات ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا
احل � �ك� ��وم� ��ة دون ا� � �س � �ت � �م� ��رار ح ��رك ��ة
ال �� �س �ي��اح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �م��وق��ع � �س��واء
�إغ�لاق امل��وق��ع مل��دة �شهرين �أو احلظر
ال�شامل.
وب�ين �أن ع��دد زوار امل��وق��ع بلغ نحو
� 35أل� ��ف زائ� ��ر خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي،
مقارنة بنحو � 185ألفاً يف العام .2019
و�أ� �ش��ار م�ك�ج�ي��ان �إىل �أن ال���س�ي��اح��ة
ال��داخ �ل �ي��ة ت���ش�ك��ل �أق ��ل م��ن  10ب��امل�ئ��ة
م��ن ال�ع��دد الإج�م��ايل ل�ل��زوار� ،إال �أنها

تبقى ه��ي ال��وح�ي��دة امل�ت��اح��ة حاليا ما
ي���س�ت��دع��ي ال �ع �م��ل ع �ل��ى و� �ض��ع ب��رام��ج
وخطط لدفعها ل��زي��ارة امل��وق��ع كبقية
املواقع ال�سياحية واالثرية يف اململكة،
الف �ت �اً �إىل �أن ��ه مت االت �ف��اق م��ع وزارة
ال �� �س �ي��اح��ة ع �ل��ى �إدراج امل ��وق ��ع ��ض�م��ن
ب��رن��ام��ج «�أردن �ن��ا ج�ن��ة� ..أردن �ن��ا بخري»
ك ��أح��د امل��واق��ع امل��دع��وم��ة م��ن ال ��وزارة
وو�ضعه �ضمن برنامج �سياحي ي�شمل
م�أدبا وجبل نيبو.
ك�م��ا �أك��د �أن �إدارة امل��وق��ع م�ستمرة
ب ��ات� �خ ��اذ ج �م �ي��ع �إج� � � � ��راءات ال��وق��اي��ة
الالزمة حلماية الزوار بتعقيم كامل
املوقع والبا�صات با�ستمرار واالرتقاء
ب��اخل��دم��ات امل �ق��دم��ة ل �ه��م ،و�أن �إدارة
املوقع تعمل حاليا على تد�شني مركز
زوار ج��دي��د ي�ضم متحفا للمقتنيات
الأث��ري��ة التي ا�ستخرجت م��ن املوقع،
و� � �ص� ��ورا ت � ��روي ق �� �ص �ت��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة
وال��دي �ن �ي��ة وت ��وف�ي�ر �� �ص ��االت م�ك�ي�ف��ة
وم�ق��اع��د ان �ت �ظ��ار� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت��أه�ي��ل
ك��اف��ة امل ��راف ��ق واحل� ��دائ� ��ق وال �غ��اب��ات
��ض�م��ن م�ت�ط�ل�ب��ات حت��اف��ظ ع�ل��ى ب��ري��ة
ي��وح�ن��ا امل �ع �م��دان وخ���ص��و��ص�ي��ة امل�ك��ان
الروحانية التي انطلقت منها ر�سالة
ال�سالم للعامل �أجمع.
و�أ�� � �ش � ��ار م �ك �ج �ي��ان �إىل �أن ه �ي �ئ��ة
املغط�س وبالتعاون مع وزارة ال�سياحة
تعكف حاليا على ت��دري��ب  150دلي ً
ال
�سياحياً للتعامل م��ع ال��زوار وتقدمي
ال��رواي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�م�ك��ان ور��س��ائ��ل
امل ��وق ��ع ال �ت ��ي جت �� �س��د ال �� �س�ل�ام وب �ن��اء
ج���س��ور امل�ح�ب��ة ب�ين االن���س��ان�ي��ة جمعاء
بكافة اللغات ما ي�سهم يف زي��ادة وعي
ال � � ��زوار ب��امل��وق��ع و�أه �م �ي �ت��ه ال��دي �ن �ي��ة
والتاريخية وال�سياحية.

يخصص مركزًا
مستشفى الجامعة
ّ
للتطعيم ضد كورونا
االنباط -عمان

خ�ص�ص م�ست�شفى اجلامعة الأردنية
ّ
م��رك��زاً للتطعيم ��ض��د ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل ُ�� �س �ت �ج��د؛ وذل � ��ك ت ��زا ُم� �ن� �اً م ��ع ال �ب��دء
بحملة التطعيم ال�ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا وزارة
ال�صحة.
وق � ��ال م ��دي ��ر امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى ال��دك �ت��ور
�إ� �س�لام م���س��اد ،يف ب�ي��ان ام����س ال�ث�لاث��اء،
�إن للم�ست�شفى دورا خ��ا��ص��ا ب��اع�ت�ب��اره
ردي�ف�اً وم�سانداً ل��وزارة ال�صحة يف ظل
م��ا تعي�شه اململكة م��ن ظ��روف وب��ائ� ّي��ة،
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ك ��ون ��ه � �ض �م��ن امل ��راك ��ز
خ�ص�صة لإعطاء املطعوم يف اململكة.
امل ُ ّ
و�أك� � � ��د ج ��اه ��زي ��ة امل� ��رك� ��ز ال � � ��ذي ّ
مت
ت �خ �� �ص �ي �� �ص��ه ال�� �س� �ت� �ق� �ب ��ال امل ��واط� �ن�ي�ن
اعتباراً من �صباح غد الأرب�ع��اء ،ورفده
ب �ك��ادر م ��ؤه��ل و ُم ��د ّرب ي��ُ��ض��م ممر�ضني
ق��ان��ون �ي�ين لإع� �ط ��اء امل �ط �ع��وم ،وط�ب�ي��ب

ط ��وارئ ملُ��راق�ب��ة امل��واط�ن�ين ب�ع��د �إع�ط��اء
امل � �ط � �ع� ��وم ،ب ��الإ� � �ض ��اف ��ة �إىل ُم��دخ �ل��ي
بيانات للتحقّق من بيانات ومعلومات
امل ��واط � �ن �ي�ن ُم �ت �� �ص �ل��ة مب �ن �� �ص��ة وزارة
ال���ص�ح��ة اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ت�ط�ع�ي��م ،ل�ل�ت��أك��د
م��ن وج ��ود م��وان��ع حت ��ول دون �أخ��ذه��م
للمطعوم.
و�أو� �ض ��ح ال��دك �ت��ور م���س��اد �أن ��ه �سيتم
ت� �ط� �ع� �ي ��م امل � ��واط� � �ن �ي��ن ب ��امل� �ط� �ع ��وم�ي�ن
املعتمدين (�سانيوفارم وف��اي��زر) وذلك
ح�سب تو ّفرهما ،مُ�ضيفاً ان من املتوقع
�أن ي�ت��م ا��س�ت�ق�ب��ال م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 600
ممن كانوا �سجلوا �سابقاً
مواطن يوم ّياً ّ
املن�صة اخلا�صة بالتطعيم ،داعيا
عرب ّ
املواطنني �إىل االلتزام باملعلومات التي
ت�صلهم عرب الر�سائل حول مكان ووقت
�أخ��ذ امل�ط�ع��وم ،جت� ّن�ب�اً ل�لازدح��ام��ات مع
� �ض��رورة ال �ت �ق � ُّي��د ب� ��إج ��راءات ال���س�لام��ة
العامة.

املحلي
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الدولة تقرر االعدام واالشغال المؤبدة والمؤقتة
أمن َّ
لمنفذي االعتداء االرهابي على السياح بجرش

االنباط -عمان
�أ�صدرت حمكمة �أمن ال َدّولة حكما باالعدام
�شنقا حتى املوت على منفذ االعتداء االرهابي
على ال�سياح يف حمافظة جر�ش يف ال�ساد�س من
ت�شرين الثاين عام  ،2019وطعن � 9أ�شخا�ص.
وق�ضت املحكمة يف جل�ستها التي عقدتها،
ام�س الثالثاء ،برئا�سة رئي�سها ،املقدم القا�ضي
الع�سكري ال��دك�ت��ور م��وف��ق امل�ساعيد وع�ضوية
ال�ق��ا��ض��ي امل ��دين ع�ف�ي��ف اخل ��وال ��دة وال�ق��ا��ض��ي
ال�ع���س�ك��ري ال��رائ��د � �ص �ف��وان ال��زع �ب��ي ،باحلكم

بالأ�شغال امل�ؤبدة على املتهم الثاين يف الق�ضية،
والأ�شغال امل�ؤقتة على املتهم الثالث .و�أ�سندت
املحكمة بح�ضور مدعيها العام للمتهم الأول،
تهمة القيام ب�أعمال ارهابية ،وامل�ؤامرة بالقيام
ب��أع�م��ال �إره��اب �ي��ة ،وج�ن��اي��ة حم��اول��ة االل�ت�ح��اق
ب �ج �م��اع��ات م �� �س �ل �ح��ة وت �ن �ظ �ي �م��ات �إره ��اب� �ي ��ة،
والرتويج لأفكار جماعات �إرهابية ،فيما ا�سندت
للمتهم ال�ث��اين تهم ال�ت��دخ��ل بالقيام ب�أعمال
اره��اب�ي��ة با�ستخدام ��س�لاح ،وامل ��ؤام��رة بالقيام
ب�أعمال �إره��اب��ي وااللتحاق بجماعات م�سلحة
والرتويج جلماعات �إرهابية وافكارها ،وللمتهم

الثالث الرتويج لأفكار جماعة �إرهابية .وقررت
املحكمة للمتهم الأول عن التهم امل�سندة اليه،
ع�ق��وب��ات االع ��دام �شنقا ح�ت��ى امل��وت والأ��ش�غ��ال
امل ��ؤب��دة  20ع��ام��ا والأ��ش�غ��ال امل��ؤق�ت��ة � 7سنوات،
وتنفيذ العقوبة الأ�شد وهي الإعدام �شنقا حتى
املوت.
وحكمت على املتهم الثاين عن التهم امل�سندة
ال �ي��ه ،ب ��الإع ��دام �شنقا ح�ت��ى امل ��وت ،ولإع�ط��ائ��ه
ف��ر� �ص��ة �إ�� �ص�ل�اح ن�ف���س��ه وت���ص�ح�ي��ح م �� �س��اره مت
تخفي�ض العقوبة �إىل الأ�شغال امل�ؤبدة  20عاما.
وق َّررت و�ضع املتهم ال َّثالث بالأ�شغال امل�ؤقتة

ملدة �سبع �سنوات عن التهمة امل�سندة اليه.
وقالت املحكمة �أن هذا القرار قابل للتمييز
�أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة.
وخ�لال املحاكمة طلب مدعي ع��ام املحكمة
�إن��زال �أق�صى العقوبات بحق املتهمني ،وطلب
وك �ل ��اء ال� ��دف� ��اع ع �ن �ه��م  ،الأخ � � ��ذ ب ��الأ� �س �ب ��اب
التقديرية التخفيفية للمتهمني.
وتعود �أحداث الق�ضية �إىل العام  2019حيث
�أق��دم �شخ�ص على طعن ثالثة �سياح يحملون
اجلن�سية املك�سيكية و�سائحة �سوي�سرية و�أح��د
الأدالء ال���س�ي��اح�ي�ين و� �س��ائ��ق ��س�ي��اح��ي وث�لاث��ة
�أفراد من جهاز الأمن العام يف املنطقة الأثرية
يف مدينة جر�ش.
وجاء يف بينات املحكمة �أن املتهمني الثالث
يف الق�ضية يرتبطون بعالقة �صداقة ويقطنون
مدينة ج��ر���ش ،وع�م��دوا جميعا ع��ام � 2019إىل
متابعة �أخ �ب��ار و�إ� �ص��دارات التنظيم الإره��اب��ي
«داع�ش « حتى �أ�صبحوا من م�ؤيديه ومنا�صريه
واملعتنقني ملعتقداته و�أفكاره واملروجني لها.
و�أو�ضحت �أنّ املتهمني الأول والثاين حاوال
االل �ت �ح��اق ب��ال�ت�ن�ظ�ي��م االره ��اب ��ي «داع �� ��ش « اال
انهما مل يتمكنا من ذل��ك ،فخططوا للرتويج
لأف�ك��ار التنظيم بتوزيع  350من�شورا تتحدث
عن مفاهيم احلاكمية والوالء والرباء والكفر
بالطاغوت وت�أييد التنظيم وحتتوي على �شعار
«داع�ش «و�أقدموا على توزيعها يف جر�ش.
وق��رر املتهمني تنفيذ عملية اره��اب�ي��ة على
الأر�ض الأردنية بهدف النيل من �سالمة و�أمن
الدولة واعدوا املخطط لذلك حتى مت تنفيذه
يوم  6ت�شرين ال َّثاين من العام .2019

هيئة االعتماد تبحث مجاالت التعاون التعليمي
والثقافي مع سالح الجو الملكي
االنباط -عمان

بحث رئي�س هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات
ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع� ��ايل و�� �ض� �م ��ان ج ��ودت� �ه ��ا،
الدكتور ظافر ال�صرايرة ،خالل لقائه،
قائد �سالح اجل��و امللكي العميد الركن
الطيار زي��د النقر�ش ،جم��االت التعاون
التعليمي وال�ث�ق��ايف ب�ين الهيئة و�سالح
اجلو امللكي.
و�أك � ��د ال ��دك �ت ��ور ال� ��� �ص ��راي ��رة ،خ�لال
زي ��ارت ��ه مل �ق��ر ق �ي��ادة � �س�لاح اجل ��و امل�ل�ك��ي
ب�ح���ض��ور م���س��اع��دي ال�ع�م�ي��د ال�ن�ق��ر���ش،
�أهمية وتعزيز الت�شاركية بني امل�ؤ�س�سات
ال��وط�ن�ي��ة وح��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى �إجن ��اح

ال�شراكات التعليمية لطرح برامج فريدة
م��ن ن��وع�ه��ا تلبي اح�ت�ي��اج��ات امل�ؤ�س�سات
الوطنية والتعليمية ،م�ستعر�ضاً املحاور
وامل �ع��اي�ي�ر ال �ت��ي حت��ر���ص ال �ه �ي �ئ��ة ع�ل��ى
تطبيقها �ضمن �أ��س����س وق��واع��د مبنية
ع�ل��ى �أول��وي��ات خ��ا��ص��ة لتعزيز العملية
التعليمية يف اململكة.
وق� ��ال ال �ع �م �ي��د ال �ن �ق��ر���ش �إن ال�ه�ي�ئ��ة
ت�شكل �أح��د ال�ن�م��اذج الوطنية الريادية
يف الإجن ��از وال�ت�م�ي��ز ،م�ضيفاً �أن �سالح
اجلو امللكي �سي�سعى بالتعاون مع الهيئة
�إىل ط ��رح ب ��رام ��ج م �ت �م �ي��زة ت��رك��ز على
اجلوانب العملية والتطبيقية املختلفة.
وت�ضمنت جولة ال�صرايرة �أي�ضا زي��ارة

ل�ك�ل�ي��ة � �س�لاح اجل ��و اجل��ام�ع�ي��ة التقنية
لعلوم ال �ط�يران ،حيث ك��ان با�ستقباله
عميد الكلية الدكتور عبداالله �أبو ردن،
ال��ذي �أك��د �أن ه��ذا اللقاء ي��أت��ي يف �إط��ار
حر�ص اجلانبني على التوا�صل امل�ستمر
والت�أكيد على تن�سيق اجلهود املثمرة ملا
تعود به من الفائدة املرجوة.
وا� �س �ت �م��ع ال �� �ص��راي��رة �إىل � �ش��رح عن
الكلية ومراحل �إن�شائها و�سري العملية
التدري�سية وال�ت��دري�ب�ي��ة فيها وطبيعة
ال�ب�رام ��ج الأك ��ادمي� �ي ��ة ال �ت��ي ت�ط��رح�ه��ا
ال �ك �ل �ي��ة ،واط �ل��ع ع �ل��ى �أق �� �س��ام وم��راف��ق
الكلية ،واطلع على الأجهزة الت�شبيهية
امل� ��� �س� �ت� �خ ��دم ��ة يف ال � �ت� ��دري� ��ب ال �ع �م �ل��ي

للطيارين واملالحني اجلويني يف الكلية.
و�أكد ال�صرايرة �أن الهيئة ت�سعى �إىل
خمرجات تعليمية واعدة تعك�س قدرات
العملية التعليمية والتعلمية وت��ؤك��د
ح�ضور م�ؤ�س�سات التعليم العايل حمليا
و�إقليميا وع��امل�ي��ا كم�ؤ�س�سات �أك��ادمي�ي��ة
ترفد الوطن بالكفاءات املتميزة القادرة
ع �ل��ى ال �ن �ه��و���ض ب��واج �ب��ات �ه��ا ال��وط �ن �ي��ة
واالن�سانية.
ويف نهاية ال��زي��ارة� ،أ� �ش��اد ال�صرايرة
ب��امل���س�ت��وى امل�ت�م�ي��ز ال� ��ذي و� �ص �ل��ت �إل �ي��ه
الكلية ومواكبتها للتطور والتحديث يف
علوم ال�ط�يران وب��اجل�ه��ود التي يبذلها
منت�سبو ال�سالح حلماية �سماء الوطن.

مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وجامعة
الحسين التقنية
االنباط -عمان

وق�ع��ت ال �ق��وات امل�سلحة الأردن �ي��ة -
اجلي�ش ال�ع��رب��ي ،بح�ضور رئي�س هيئة
الأرك��ان امل�شرتكة ال�ل��واء الركن يو�سف
�أح � �م� ��د احل� �ن� �ي� �ط ��ي ،ورئ� �ي� �� ��س ج��ام �ع��ة
احل���س�ين التقنية ( )HTUال��دك�ت��ور
�إ� �س �م��اع �ي��ل احل �ن �ط��ي ،ام ����س ال �ث�لاث��اء،
م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م م ��ع اجل ��ام� �ع ��ة ،ت�ع�ن��ى
بالتعليم والتدريب التقني والتطبيقي.
ووق � ��ع امل� ��ذك� ��رة ن �ي��اب��ة ع ��ن ال� �ق ��وات

امل�سلحة امل�ساعد للتخطيط والتنظيم
واملوارد الدفاعية العميد الركن �إبراهيم
ال�ن�ع�ي�م��ات ورئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور
احل �ن �ط��ي ،وال �ت��ي ج� ��اءت ب �ه��دف ت �ب��ادل
اخل�ب�رات الفنية والعمل على م�شاريع
بحثية وتطبيقية يف كافة املجاالت ذات
االه�ت�م��ام امل���ش�ترك وت�شمل االت���ص��االت
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات والأن� �ظ� �م ��ة
امل ��دجم ��ة و�أن �ظ �م��ة امل� �ح ��اك ��اة ،وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي والأمن ال�سيرباين ،وذلك
�ضمن خطة ال�ق��وات امل�سلحة للنهو�ض

بامل�ستوى التدريبي والتعليمي ملرتباتها
وت�أهيلهم ،ودع��م امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة مب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع متطلبات
�سوق العمل.
وح�ضر توقيع املذكرة رئي�س جمل�س
�أم� �ن ��اء م ��ؤ� �س �� �س��ة ويل ال �ع �ه��د امل�ه�ن��د���س
غ �� �س��ان ن� �ق ��ل ،ورئ �ي ����س جم �ل ����س �أم� �ن ��اء
جامعة احل�سني التقنية املهند�س ب�سام
ال�سلفيتي وامل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة
ويل العهد الدكتورة مت��ام منكو ،وعدد
من �ضباط القوات امل�سلحة الأردن�ي��ة -

اجلي�ش العربي و�أع�ضاء جمل�س �أمناء
جامعة احل�سني التقنية.
ي�شار �إىل �أن جامعة احل�سني التقنية
( )HTUهي �إحدى مبادرات م�ؤ�س�سة
� �س �م��و ويل ال �ع �ه ��د و�أن� ��� �ش� �ئ ��ت خل��دم��ة
ال���ش�ب��اب الأردين ،ح�ي��ث ت �ق��دم تعليماً
تقنياً ن��وع�ي�اً ي��وائ��م خم��رج��ات التعليم
م ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات �� �س ��وق ال� �ع� �م ��ل ،ومت �ن��ح
درج��ة البكالوريو�س وال��درج��ة التقنية
املتو�سطة يف تخ�ص�صات الهند�سة وعلم
احلا�سوب.

الخدمات الطبية تبدا استقبال
المراجعين بعيادات االختصاص
األحد المقبل
االنباط -عمان

�أع � �ل � �ن� ��ت م� ��دي� ��ري� ��ة اخل � ��دم � ��ات
الطبية امللكية ،ام����س ال�ث�لاث��اء ،عن
ع ��ودة ا��س�ت�ق�ب��ال امل��راج �ع�ين ل�ع�ي��ادات
االخت�صا�ص ،اب�ت��دا ًء م��ن ي��وم الأح��د
املقبل ،ويف كافة م�ست�شفياتها.
واو� � �ض � �ح� ��ت امل� ��دي� ��ري� ��ة يف ب� �ي ��ان،
ان الأول� ��وي� ��ة � �س �ت �ك��ون ل�ل�م��راج�ع�ين
احلا�صلني على مواعيد م�سبقة ،كما
ميكن للمراجعني جتديد مواعيدهم
م��ن خ�لال من�صة اخل��دم��ات الطبية
الإل �ك�ترون �ي��ة� ،أو م��ن خ�ل�ال �أق���س��ام
ال�سجل يف امل�ست�شفيات.
واك ��دت اخل��دم��ات الطبية امللكية
�� �ض ��رورة االل� �ت ��زام ال �ت��ام ب� ��إج ��راءات
ال��وق��ائ �ي��ة وال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة ،من
ت �ب��اع��د ج �� �س��دي وارت� � ��داء ال �ك �م��ام��ة،

�أثناء التواجد داخل العيادات.
ي �� �ش��ار �إىل �أن ال ��زي ��ارة للمر�ضى
ال��داخ �ل �ي�ين مب�خ�ت�ل��ف الأق� ��� �س ��ام ،ما
زالت ممنوعة ،حفاظاً على ال�سالمة
العامة وال�سيطرة على منع انت�شار
فريو�س كورونا.

المستقلة لالنتخاب :إعادة انتخاب
مجلس غرفة صناعة اربد  27شباط
االنباط -عمان

ح� � ��دد جم� �ل� �� ��س م� �ف ��و�� �ض ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
امل�ستقلة ل�لان�ت�خ��اب ،ت��اري��خ ال� �ـ 27من
ال �� �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل ،م ��وع ��داً ل�ل�اق�ت�راع يف
ان�ت�خ��اب��ات �أع���ض��اء جمل�س ادارة غرفة
�صناعة اربد.
وكانت املحكمة االدارية العليا �صادقت
ع �ل��ى ق� ��رار ل�ل�م�ح�ك�م��ة االداري� � ��ة يق�ضي
ب ��إل �غ��اء ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات جم�ل����س ادارة
غرفة �صناعة اربد ،التي جرت عام .2018
وع � � ّدل جم�ل����س م�ف��و��ض��ي ال�ه�ي�ئ��ة يف
جل�سة عقدها الأح��د امل��ا��ض��ي ،برئا�سة
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال �ك�لال��دة ،التعليمات
التنفيذية اخل��ا��ص��ة ب��ان�ت�خ��اب �أع���ض��اء

جم��ال ����س ادارة ال� �غ ��رف وال �ق �ط��اع��ات
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ،وال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
اخل ��ا�� �ص ��ة ب� ��االق�ت��راع وال � �ف� ��رز وج �م��ع
الأ�� �ص ��وات الن �ت �خ��اب �أع �� �ض��اء جم��ال����س
ال �غ��رف وال �ق �ط��اع��ات ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ،مبا
ي �ت��واءم م��ع �إج ��راءات ال�سالمة العامة
يف ظ��ل ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ب��اال��ض��اف��ة اىل
زيادة �صناديق االقرتاع مبا يتنا�سب مع
الهيئة الناخبة.
ك �م ��ا ق � ��رر امل �ج �ل ����س ت �� �ش �ك �ي��ل جل�ن��ة
لال�شراف على انتخاب �أع�ضاء جمل�س
غ ��رف ��ة � �ص �ن��اع��ة ارب� � ��د ،ب��رئ��ا� �س��ة ع�ل��ي
اب ��و ن �ق �ط��ة ،وع �� �ض��وي��ة ك��ل م��ن��:ص��ال��ح
ال� �ع� �م ��ري ،رائ � ��د اخل� ��� �ص ��اون ��ة ،وم �ع��اذ
ربابعة.

النقل :منع تسجيل أو ترخيص
المركبات الحكومية دون أجهزة
تتبع إلكتروني
االنباط -عمان

ب� � ��د�أت وزارة ال �ن �ق��ل ب��ال �ت �ع��اون م��ع
�إدارة ترخي�ص ال�سواقني وامل��رك�ب��ات يف
مديرية الأم��ن ال�ع��ام منذ مطلع العام
احل��ايل ،بتنفيذ تعميم رئا�سة ال��وزراء
ب�ع��دم ت�سجيل �أو ت��رخ�ي����ص �أي مركبة
ح �ك��وم �ي��ة دون ت��رك �ي��ب �أج � �ه� ��زة ت�ت�ب��ع
�إلكرتوين.
وقالت �أمني عام وزارة النقل املهند�سة
و�سام التهتموين يف بيان �صحفي ،ام�س
ال �ث�لاث��اء� ،إن ال� ��وزارة ��س�ت�ق��وم ب��إ��ص��دار
راب� ��ط �إل� �ك�ت�روين ب��ال �ت �ع��اون م��ع �إدارة
ترخي�ص ال�سواقني وامل��رك�ب��ات لتمكني
اجلهات احلكومية من معرفة املركبات
امل �ث �ب��ت ع�ل�ي�ه��ا �أج �ه ��زة ت�ت�ب��ع �إل �ك�ت�روين
وامل �� �س �ت �ث �ن��اة م��ن ت��رك �ي��ب ج �ه��از ال�ت�ت�ب��ع
ح�سب التعليمات ال�صادرة ودون احلاجة
�إىل املعامالت الورقية.
ولفتت �إىل وج��ود ا�ستثناءات م�بررة
و�سيتم مراعاتها خالل تطبيق التعميم
�شريطة �إب ��راز من��وذج معتمد وخمتوم
� � �ص ��ادر ع ��ن م ��دي ��ري ��ة ت �ت �ب��ع امل��رك �ب��ات

احلكومية يف الوزارة.
وبينت التهتموين �أن الوزارة واجلهات
احلكومية املعنية تن�سقان حاليا لإ�صدار
ق��رار ي�شمل ت�أمني املركبات احلكومية
و�صيانتها و�آلية �صرف املحروقات لها.
و�أو�ضحت �أن نظام التتبع الإلكرتوين
للمركبات والآل �ي��ات احلكومية يهدف
�إىل ��ش�م��ول ك��اف��ة امل��رك �ب��ات احل�ك��وم�ي��ة
�ضمن النظام ،و�إع��ادة هيكلة الأ�سطول
احل �ك��وم��ي م ��ن خ �ل�ال ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات
�شاملة لكافة امل��رك�ب��ات ،وال�ت��وف�ير على
اخلزينة العامة جراء عملها �ضمن �إطار
العمل الر�سمي فقط.
ك�م��ا ي�سعى ال�ن�ظ��ام وف��ق التهتموين
�إىل خف�ض الكلف امل��ال�ي��ة امل�ترت�ب��ة من
امل �ح��روق��ات وال �ت ��أم�ين وال���ص�ي��ان��ة على
املركبات ،وخف�ض املخالفات من خالل
م��راق�ب�ت�ه��ا و�إج � ��راء ال �ل�ازم ع�ن��د ت�ك��رار
امل�خ��ال�ف��ات م��ن خ�لال دي��وان املحا�سبة،
و�إع ��ادة ت��دوي��ر امل��رك�ب��ات احلكومية من
خ�لال مراقبتها ب��ال�ن�ظ��ام الإل �ك�تروين
وح���س��اب الفائ�ض منها و�أي���ض��ا حتقيق
الر�ضا املجتمعي حول ا�ستخدامها.

السفير العراقي 18 :مليار دوالر حجم االستثمارات العراقية في االردن
االنباط -عمان

ق��ال ال�سفري العراقي يف عمان حيدر
العذاري� ،إن حجم اال�ستثمارات العراقية
يف االردن ب�ل��غ  18م�ل�ي��ار دوالر ،ت��وزع��ت
ع �ل��ى ق �ط��اع��ات ال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ع� �ق ��ارات
وامل�ست�شفيات والقطاع املايل وامل�صريف.
واك� ��د ال���س�ف�ير �إن االردن ك ��ان على
ال � ��دوام داع �م��ا وم �� �س��ان��دا ل �ل �ع��راق رغ��م
ك ��ل ال �ت �غ �ي�ي�رات ال��درام��ات �ي �ك �ي��ة ال �ت��ي
�شهدها ،م��ا �أ�سهم يف ا�ستمرار العالقة
اال�سرتاتيجية وال�شراكة والتعاون بني
البلدين ،يف ظل رغبة القيادة ال�سيا�سية
العراقية يف مزيد من ال�شراكة والتعاون
م ��ع الأ�� �ش� �ق ��اء الأردن � �ي�ي��ن .وا�� �ض ��اف ان
الأردن يتمتع ب��دور حم��وري يف ال�سالم
باملنطقة ،وي�ح�ظ��ى ب�ع�لاق��ات طيبة مع
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،وط��امل��ا ك��ان��ت �أب��واب��ه
مفتوحة لكثري من اللقاءات وامل�ؤمترات
والقمم التي تدعم ال�سالم ،ف�ضال عن
�أن��ه وبف�ضل ال�سيا�سة احلكيمة جلاللة
امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،يتمتع بعالقات
ودي��ة و�صداقة مع ال��دول الكربى التي

تهتم مبنطقتنا ،م�شريا اىل ان ذلك كان
وا��ض�ح��ا م�ن��ذ ب��دء ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي وم��ا
تاله من �أحداث يف �سوريا والعراق على
وج��ه اخل���ص��و���ص .وا��ش��ار اىل التن�سيق
امل�ستمر بني البلدين يف جمال مكافحة
الإرهاب وحماربة اجلماعات املتطرفة.
وا� � �س � �ت � �ع� ��ر�� ��ض جم � � � ��االت ال � �ت � �ع� ��اون
االق �ت �� �ص��ادي ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ال�شقيقني،
اذ ي��رت�ب��ط ال �ب �ل��دان ب��ات�ف��اق�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون
االق�ت���ص��ادي وال�ف�ن��ي وق�ع��ت ع��ام ،1980
ا� �ض��اف��ة اىل ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ج ��ارة احل ��رة
املوقعة عام  ،2009كما مت خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية توقيع اتفاقيات تعاون
م�شرتك والإع�لان عن م�شروع املنطقة
االقت�صادية على احل��دود بني البلدين،
ومذكرة التعاون لتزويد العراق بالطاقة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل �� �س��د االح� �ت� �ي ��اج امل �ح �ل��ي
وم�شروع خط انبوب النفط الرابط بني
موانئ الب�صرة وميناء العقبة.
وب���ش��أن الق�ضية الفل�سطينية ،ق��ال
ال �ع ��ذاري ان ال �ع��راق ي�ن�ظ��ر اىل ف��ر���ص
حت �ق �ي��ق ال� ��� �س�ل�ام يف امل �ن �ط �ق ��ة ب ��أن �ه��ا
م��ره��ون��ة ب � ��إع� ��ادة احل� �ق ��وق امل�غ�ت���ص�ب��ة

لل�شعب الفل�سطيني وتطبيق ق ��رارات
الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،و�إي�ق��اف كل
التجاوزات ،م�ؤكدا ان ال�سالم ال يتجز�أ
ووج ��ود ظ�ل��م واج �ح��اف يف بقعة م��ا من
ه� ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ي �� �ش �ب��ه ب��رم �ي��ل ال� �ب ��ارود
ال ��ذي ق��د ي�ن�ف�ج��ر يف �أي حل �ظ��ة .وب�ين
�أن ال��و� �ص��اي��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ع�ل��ى امل�سجد
الأق�صى املبارك واملقد�سات الإ�سالمية
وامل���س�ي�ح�ي��ة يف ال �ق��د���س ،ع �م��ره��ا ن��اه��ز
ال� � �ـ  103اع � � � ��وام ،وه � ��ي حت �ظ ��ى ال �ي ��وم
ب �� �ش��رع �ي��ة وا� �س �ع��ة وق� �ب ��ول � �ص��ري��ح م��ن
منظمة التحرير الفل�سطينية وال��دول
الإ� �س�لام �ي��ة (ج��ام �ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
ومنظمة ال�ت�ع��اون اال��س�لام��ي) وال��دول
ال �ك�برى ف�ضال ع��ن ال�ي��ون���س�ك��و ،وي��أت��ي
ك��ل ذل��ك ب �ه��دف امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى حقوق
امل �� �س �ي �ح �ي�ين وامل �� �س �ل �م�ي�ن يف ال �ق��د���س.
وا� �ض��اف ان ج�لال��ة امل�ل��ك ب��د�أ بخطوات
م �ه �م��ة يف �إط� � ��ار احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ه��وي��ة
امل �ق��د� �س��ات ع�ب�ر ت��رم �ي��م م �ن�ب�ر � �ص�لاح
ال��دي��ن يف امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى وت��أ��س�ي����س
ال �� �ص �ن��دوق ال�ه��ا��ش�م��ي لإع �م ��ار امل���س�ج��د
الأق�صى املبارك وقبة ال�صخرة ،م�ؤكدا

اه�م�ي��ة ه ��ذه اجل �ه��ود حل�م��اي��ة احل�ق��وق
واحل�ف��اظ على الو�ضع القائم و�ضمان
مم��ار��س��ة ال�ط�ق��و���س وال���ش�ع��ائ��ر الدينية
للم�سلمني وامل�سيحيني.

وا� �ش ��اد ال���س�ف�ير ال �ع��راق��ي يف ع �م��ان،
ب��ال��دور االن �� �س��اين ل�ل�اردن يف ا�ستقبال
واي � ��واء ال�ل�اج �ئ�ي�ن ،ب� ��أع ��داد ت���ص��ل اىل
امل�لاي�ين ،م���ش�يرا اىل �أن �أب ��واب الأردن

بقيت مفتوحة �أم��ام العراقيني عندما
�أغ �ل��ق ال �ع��امل �أب ��واب ��ه ام��ام �ه��م ،ول�ط��امل��ا
ك��ان��ت اململكة ال��رئ��ة ال�ت��ي تتنف�س منها
العراق.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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مستثمرو «عمان المالي» :نظام االفصاحات الجديد
كبدنا خسائر كبيرة

االنباط – رهف حممد
ان�ت�ق��د م ��دراء وم�ستثمري بع�ض �شركات
امل�ساهمة العامة يف �سوق عمان امل��ايل النظام
االل � �ك �ت�روين اجل ��دي ��د لل��إف �� �ص��اح��ات ال ��ذي
ف ّعلته هيئة االوراق املالية ،خا�صة ان اغلب
موظفيهم مل يتلقوا التدريب والتعليم الكايف
ع�ل��ى ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ،االم ��ر ال ��ذي ف��ر���ض على
ال�شركات اال�ستعانة بخرباء من خارج اداراتها
الر�سال االف�صاحات بال�شكل ال�صحيح ،خا�صة
ان عدم االلتزام باالف�صاحات ي�ؤدي اىل وقوع
خ�سائر م��ال�ي��ة ك�ب�يرة للم�ستثمرين ورج��ال
االعمال وال�شركات.
ويف حديث لعدد منهم رف�ضوا الك�شف عن
ا�سمائهم» ق��ال��وا ل�ـ»االن�ب��اط» ان ��س��وق عمان
امل��ايل عانى يف ال�سنوات االخ�يرة من ظواهر
�سلبية �سببت خلال وا��ض�ح��ا يف ادارة ال�سوق
املايل ،وانخفا�ض القيمة ال�سوقية مل�شر عمان
ب�شكل ع��ام وان�خ�ف��ا���ض ال�ق�ي�م��ة ال���س��وق�ي��ة للـ
ال�شركات املنطوية حتته.
و�أ��ض��اف��وا ،ان��ه من املتعارف عليه ان قيمة

ال �� �س��وق ت �ع �ت�بر ان �ع �ك��ا���س ل �ف �ع��ال �ي��ات وم � ��ر�آة
للأقت�صاد الوطني ،وانخفا�ضه بهذه القيمة
يعطي انطباعاً وم�ؤ�شراً �سلبياً للم�ستثمرين
الذين يدخلون للإ�ستثمار يف ال�سوق ،م�شريا
اىل ان �إنخفا�ض معدالته بهذا ال�شكل الكبري
ج��اء ق�ي��ا��س�ي�اً ب��امل ��ؤ� �ش��رات امل�ح�ي�ط��ة باملنطقة
اقليميا وعامليا قيا�ساً كن�سبة تداول.
من جهته ك�شف مدير دائ��رة االف�صاحات
�صالح ال��رق��اد ع��ن ورود بع�ض اال�ستف�سارات
من ال�شركات مبا يتعلق بـ نظام االف�صاحات
اجل ��دي ��د ،ال� ��ذي ب� ��د�أ ال �ع �م��ل ب ��ه م �ن��ذ ت��اري��خ
 ،2020/2/20م�ؤكدا يف الوقت نف�سه ان هناك
نحو � 600شخ�ص من موظفي ال�شركات ومن
الهيئة اي�ضا قد مت دربوا على كيفية التعامل
مع هذا النظام.
وت��اب��ع يف ت�صريحات خا�صة ل�ـ»االن�ب��اط»،
ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال �� �ش��رك��ات ع��ان��ت من
ا�ستقالة امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن مت تدريبهم على
النظام اجلديد ،م�ؤكدا ان دائرة االف�صاحات
مل ت �ت��وق��ف وا� �س �ت �م��رت ب��ال �ت��وا� �ص��ل م��ع ه��ذه
ال �� �ش��رك��ات وال �ع �م��ل م �ع �ه��م خ �ط ��وة ب�خ�ط��وة

الي�صال االف�صاح املنا�سب.
وحول املعلومات التي وردت عن انخفا�ض
ع��دد امل�ستثمرين او��ض��ح ال��رق��اد ان��ه ال توجد
ه�ن��اك اي اح���ص��ائ�ي��ة ت ��ؤك��د ان�خ�ف��ا���ض اع��داد
امل���س�ت�ث�م��ري��ن ،ا��ض��اف��ة اىل ان م��ا ي���ش��اع ح��ول
ت��أخ�ير االف���ص��اح��ات غ�ير دق�ي��ق ،مو�ضحا ان
بع�ض ال�شركات كان لديها م�شكلة باالمييالت
ال �ت��ي ي �ت��م حت�م�ي�ل�ه��ا ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ب��وق��ت ال
يتجاوز رب��ع �ساعة بعد و�صولها ،م�شريا اىل
ان هذا االجراء اتخذ ب�سبب جائحة الكورونا
حيث مل تعد ال��دائ��رة ت�ستقبل اي��ة معامالت
ورق�ي��ة وا�ستعا�ضت عنها بالعمل ع��ن طريق
االمييالت الر�سمية لل�شركات.
و�أ� � �ض ��اف ،ان ��ه مل ي� ��رده اي ��ة � �ش �ك��وى من
ال �� �ش��رك��ات او امل �� �س��اه �م�ين او امل���س�ت�ث�م��ري��ن
م�ضمونها ال�ت��أخ�ير باالف�صاح ،الفتا اىل ان
دور الهيئة الرقابي على االف�صاحات يتمحور
ب �ـ ف�ح����ص وت�ق�ي�ي��م االف �� �ص��اح اذا ك��ان مطابق
للأنظمة او غ�ير مطابق ،م�شريا اىل ان��ه ال
يوجد اي اختالف يف التعامل مع االف�صاحات
الورقية او االلكرتونية اطالقا.

وح��ول انخفا�ض قيمة ال�ت��داول ب�ـ ال�سوق
و��س��وق عمان امل��ايل وانخفا�ض امل�ؤ�شر ب�شكل
عام ،قال الرقاد انه غري خمول باحلديث يف
هذا املو�ضوع ،م�شريا من وجهة نظره اىل ان
بع�ض ال�شركات وامل�ستثمرين ت�ضرروا ب�سبب
ال �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة وب���س�ب��ب م��ا اح��دث�ت��ه
جائجة ال�ك��ورون��ا امل�ستجد ،مو�ضحا ان هذا
��س��وق يتمتع ب��ال�ع��ر���ض وال�ط�ل��ب وان ال�سوق
املايل انعكا�س للو�ضع االقت�صادي للبلد كافة.
ويف نف�س ال���س�ي��اق ق��ال م��دي��ر ع��ام �شركة
�سرى للتنمية والإ�ستثمار حممد غ��زال��ة يف
حديث له مع «االنباط» ،ان الدائرة متعاونة
مع كل ال�شركات وامل�سثتمرين حول اي خلل
او ا��س�ت�ف���س��ار ن�ب�ح��ث ل��ه ع��ن اج ��اب ��ات ،حتى
بعد مواعيد ال�ت��داول الر�سمية نح�صل على
االج ��اب ��ات ب��ال�ت��وا��ص��ل م�ع�ه��م ع�ل��ى ه��وات�ف�ه��م
ال�شخ�صية ويقدمون اخلدمة الكاملة لنا.
واتفق مع غزالة امل�ستثمر يف �سوق عمان
امل ��ايل ارق ��م ال��روا� �ش��دة ح�ي��ث اك��د �أن الهيئة
ت �� �س�ير يف ت �ق ��دم وت� �ط ��ور وا�� �ض ��ح وم �ل �م��و���س
ي �ج��ري ب���ش�ك��ل ج �ي��د ،م �� �ش�يرا اىل ان ه�ن��اك
الكثري م��ن االجن ��ازات على �صعيد ال�سنوات
ال���س��اب�ق��ة ،وت �ق��دم وا� �ض��ح خ��ا��ص��ة يف م��و��ض��وع
االف�صاحات وال�شفافية يف التعامل ،م�ؤكدا
على ان االف�صاح وال�شفافية امر معزز لـ جذب
اال�ستثمار وامل�ستثمرين اجل��دد ،م�شريا اىل
التعاون احلكومي لـ �سوق عمان امل��ايل االمر
الذي �ش�أنة تعزيز الثقة يف ال�سوق
و�أ�ضاف لـ»االنباط» �أن رئي�س الهيئة قام
بتفعيل نظام ال�ك�تروين جديد للإف�صاحات
مي �ت��از ب��ال �� �س��رع��ة وال ��دق ��ة ،م��و� �ض �ح��ا ان ��ه يف
ف �ت�رات ع�م�ل��ه االوىل ��س�ي�ت�ع��ر���ض ل �ع��دد من
االخ �ط��اء وه ��ذا ام ��ر وارد ع�ل��ى ح��د و��ص�ف��ه،
الأم � ��ر ال � ��ذي ي �ح �ت��اج اىل ت ��دري ��ب م��وظ�ف��ي
ال�شركات وامل�ستثمرين وموظفي الهيئة عليه
لإجن��اح��ه بال�شكل امل�ط�ل��وب ،وا��ص�ف��ا النظام
�أنه نقلة نوعية وتطور ي�سجل لهيئة االوراق
املالية

بحث التعاون بين صناعة األردن والدفاع المدني

االنباط -عمان
بحث رئي�س غرفة �صناعة الأردن ،املهند�س
ف�ت�ح��ي اجل �غ �ب�ير ،م��ع م��دي��ر ال ��دف ��اع امل ��دين،
العميد الركن �أنور الطراونة ،ام�س الثالثاء،
�أوج� ��ه ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين مبا
ينعك�س على م�صلحة القطاع ال�صناعي.
وح�سب بيان �صحفي للغرفة� ،أكد املهند�س
اجلغبري �أهمية الدور املحوري والفاعل جلهاز
الدفاع امل��دين يف توفري بيئة ا�ستثمارية �آمنة
للقطاع ال�صناعي ،من خالل �سرعة اال�ستجابة

لنداءات ال�صناعيني يف حالة وقوع حوادث.
و� �ش��دد ،خ�لال ال�ل�ق��اء ال��ذي ح���ض��ره ،ممثل
قطاع ال�صناعات الغذائية يف �صناعة الأردن
حممد وليد اجليطان ومدير الغرفة بالوكالة
�إ�سحاق عربيات واملقدم �أنور �شديفات ،حر�ص
غ ��رف ال �� �ص �ن��اع��ة ع �ل��ى ت�ف�ع�ي��ل ال �� �ش��راك��ة م��ع
خمتلف الأج�ه��زة املعنية ب��أم��ن امل�صانع وعلى
ر�أ�سها الأمن العام والدفاع املدين والدرك.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ت��وف�ير البيئة اال�ستثمارية
الآم �ن��ة لل�صناعيني يعترب م�صلحة وطنية،
خا�صة و�أن القطاع ال�صناعي هو امل�شغل الأول

ل�ل�ع�م��ال��ة يف ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص ،والأق � ��در على
توفري املزيد من فر�ص العمل للأردنيني.
ودع � ��ا ال� �ق� �ط ��اع ال �� �ص �ن��اع��ي �إىل االل� �ت ��زام
ب ��ا�� �ش�ت�راط ��ات ال ��وق ��اي ��ة واحل� �م ��اي ��ة ال��ذات �ي��ة
اخلا�صة بالدفاع املدين ،للحافظ على �سالمة
�أرواح العاملني باملن�ش�آت وممتلكات امل�صانع
من املباين والأث��اث وخطوط االن�ت��اج وكذلك
املنتجات النهائية.
و�أك � ��د امل �ه �ن��د���س اجل �غ �ب�ير �� �ض ��رورة �إع�ل�ام
الغرفة يف ح��ال��ة مواجهتهم لأي �صعوبات يف
جتديد رخ�ص املهن ج��راء ا�شرتاطات الدفاع

امل��دين ،ليتم العمل على حلها بالتن�سيق مع
مديرية الدفاع املدين.
ب � � � ��دوره� ،أ� � �ش� ��ار ال �ع �م �ي��د ال � �ط� ��راون� ��ة �إىل
�أن ج �ه��از ال ��دف ��اع امل� ��دين ي �ق��دم ال�ت���س�ه�ي�لات
��ض�م��ن ال �ق��ان��ون ومب ��ا ال ي ��ؤث��ر ع �ل��ى ��س�لام��ة
امل��وظ �ف�ين ومم�ت�ل�ك��ات�ه��م ،م ��ؤك��دا �أن امل��دي��ري��ة
داع��م لالقت�صاد الوطني وال�ق�ط��اع ال�صناعي
وترف�ض �أي �إهمال وتراخ ب�أرواح املواطنني.
و�أو� �ض��ح �أن الإج� ��راءات املتبعة ه��ي حماية
للم�ستثمرين وا��س�ت�ث�م��ارات�ه��م ،الف �ت��ا �إىل �أن
دور ال��دف��اع امل ��دين ه��و رق��اب��ي و��س�ي�ع�م��ل على
التخفيف م��ن الإج ��راءات على م��راح��ل ح�سب
و�ضع امل�صنع وخطورة املواد امل�ستخدمة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ث �م��ن اجل �ي �ط��ان دور ال��دف��اع
امل��دين يف ت�ق��دمي الت�سهيالت بعملية جتديد
الرتاخي�ص للمن�ش�آت ال�صناعية خ�لال هذه
ال �ف�ترة ن�ت�ي�ج��ة ال �ظ��روف ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي مير
بها القطاع االقت�صادي ب�شكل عام وال�صناعي
على وجه اخل�صو�ص مبا ي�ضمن بنف�س الوقت
�سالمة امل�صانع والعاملني فيها.
ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء االت �ف��اق ع�ل��ى �أن ي�ك��ون
هناك تن�سيق دائ��م م��ع الغرفة بكافة الأم��ور،
و� �س �ي �ت��م ع �م��ل جل �ن��ة م �� �ش�ترك��ة ب�ي�ن ال �غ��رف��ة
وال��دف��اع امل ��دين للك�شف ع�ل��ى ب�ع����ض امل�ن���ش��آت
ال�صناعية للت�أكد م��ن التزامها مب�ستلزمات
الوقاية وب�شكل دوري.

تقرير حالة البالد  2020يختتم جلساته النقاشية بورقة
شؤون المرأة
االنباط-عمان
اختتم املجل�س االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي،
ام����س ال �ث�لاث��اء ،اجل�ل���س��ات النقا�شية لتقرير
ح��ال��ة ال �ب�ل�اد  ،2020مب��راج �ع��ة � �ش ��ؤون امل ��ر�أة
وال� �ن ��وع االج �ت �م��اع��ي � �ض �م��ن حم ��ور ال�ت�ن�م�ي��ة
املجتمعية.
واحتوت املراجعة الأولية لورقة �ش�ؤون املر�أة
التي جرت عرب تقنية االت�صال املرئي ،مب�شاركة
ع��دد م��ن اخل�ب�راء واملخت�صني م��ن القطاعني
العام واخل��ا���ص ،على �أث��ر جائحة ك��ورون��ا على
املر�أة من خالل م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية،
وامل�شاركة يف العمل ،والعنف املوجه �ضدّها.
واف �ت �ت��ح رئ �ي ����س امل�ج�ل����س ال��دك �ت��ور حممد
احلاليقة ،اجلل�سة باحلديث عن �أهمية تقرير
ح��ال��ة ال�ب�لاد ل�ه��ذا ال �ع��ام ،ن�ظ��راً لدرا�سته �أث��ر
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ع�ل��ى الأ� �ص �ع��دة وال�ق�ط��اع��ات
كافة ،للخروج بدرو�س م�ستفادة يف التعامل مع
الأزمات الطارئة.
و�أ�ضاف احلاليقة �أن ث ّمة حاجة �إىل �إعادة
النظر يف املنظومة الت�شريعية مبا يت�صل بدور
املر�أة لتح�سني �أو�ضاعها ،و�إي�صالها �إىل �أماكن
�صنع القرار.
وق��ال �أم�ي�ن ع��ام وزارة ال���ش��ؤون ال�سيا�سية

والربملانية علي اخلوالدة� ،إن ث ّمة �إرادة �سيا�سية
موجودة لتحقيق امل�ساواة وت�سهيل و�صول املر�أة
ملواقع �صنع القرار ،م�ضيفاً �أن ق�ضية املر�أة هي
ق�ضية املجتمع كله وال تخ�ص املر�أة وحدها.
ون��وه اخل��وال��دة �إىل �أن امل�شاركة يف احلياة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل �ل �م��ر�أة م��ا ت ��زال دون امل���س�ت��وى
املطلوب� ،إذ اقت�صرت الن�سبة فيها على  12باملئة
وفقاً للن�سب الأخرية.
و�أك� � ��د �أن احل �ك��وم��ة ال �ت ��زم ��ت ،يف ال �ب �ي��ان
ال� � ��وزاري ،ب��اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�م��ر�أة
الأردن �ي��ة  ،2025-2020و�سيا�سة �إدم ��اج النوع
االجتماعي ،مبيناً �أن وج��ود اللجنة ال��وزاري��ة

لتمكني امل� ��ر�أة ه��و م��ؤ��ش��ر م�ه��م ع�ل��ى االل �ت��زام
احلكومي جتاه ق�ضايا املر�أة العادلة.
و��ش��دد امل�شاركون على �أهمية �إع��ادة النظر
يف الأول��وي��ات املت�صلة بعمل امل��ر�أة� ،إ�ضافة �إىل
معرفة �أثر ق�ضية نقل امل��ر�أة �أو التحر�ش على
�إقبالها على �سوق العمل.
وب�ين امل���ش��ارك��ون �أن الف�ضاء ال�ع��ام للمر�أة
ما يزال دون امل�ستوى املطلوب وخا�صة يف ظ ّل
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،ون ��وه امل���ش��ارك��ون �إىل �أهمية
وج��ود �إح�صائيات خا�صة تت�ضمن عدد الن�ساء
اللواتي فقدن عملهن خالل جائحة كورونا.
و�أ��ش��اروا �إىل �أهمية �إع��ادة النظر يف برامج

ت�أهيل النزيالت يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل،
والرتكيز على برامج التوعية املت�صلة باملر�أة
ب��ال �ت��وازي م��ع ت�ع��دي��ل ال �ق��وان�ين� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
االه �ت �م��ام ب�خ��ري�ج��ي دور ال��رع��اي��ة وال�ترك�ي��ز
عليهم.
وبينّ امل�شاركون �أهمية الدور الذي يقع على
ع��ات��ق املعلمني واملعلمات يف امل��دار���س لتثقيف
الطالب ب�أهمية وجود امل��ر�أة ومتكني دورها يف
املجتمع.
و�أو�� �ص ��ت امل��راج �ع��ة ب �� �ض��رورة و� �ض��ع خطة
ا�ستجابة وطنية للطوارئ للتعامل مع حاالت
العنف الأ�سري �أثناء الأزمات وحاالت الطوارئ،
�إ� �ض��اف��ة �إىل �أه �م �ي��ة ا� �س �ت �م��رار دع ��م منظمات
املجتمع املدين ل�ضمان ا�ستمراريتها يف تقدمي
اخلدمات ب�سال�سة وديناميكية �أكرب.
ويذكر �أن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
�سيقوم بن�شر تقرير حالة ال�ب�لاد  ،2020بعد
االنتهاء من حتكيم املراجعات التي يت�ضمنها
التقرير وجتويدها ،و�سيتم الإعالن عن موعد
الن�شر يف املدّة املقبلة.
وي�ح�ت��وي ت�ق��ري��ر ح��ال��ة ال �ب�لاد  2020على
ث�م��ان�ي��ة حم ��اور �أ��س��ا��س�ي��ة ،ت�ضمنت  21ورق��ة
بحثية ،تناولت كافة القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية يف ظ ِّل جائحة كورونا.

تجارة األردن تثمن التوجيهات الملكية
بفتح القطاعات بطريقة مدروسة
االنباط-عمان
ث�م�ن��ت غ��رف��ة جت ��ارة الأردن ت��وج�ي�ه��ات
جاللة امللك عبداهلل الثاين للحكومة بفتح
امل ��دار� ��س وال �ق �ط��اع��ات ب�ط��ري�ق��ة م��درو� �س��ة
حتمي املواطنني واالقت�صاد الوطني.
وقال رئي�س الغرفة ،نائل الكباريتي� ،إن
القطاع التجاري يدرك ويقدر مدى حر�ص
جاللة امللك على م�صلحة الوطن و�صحة
امل��واط �ن�ي�ن وحت �� �س�ين م�ع�ي���ش�ت�ه��م وح �م��اي��ة
االقت�صاد الوطني.
و�أ�ضاف يف بيان �صحفي ،ام�س الثالثاء،
�أن ج�ل�ال �ت��ه ي �� �ض��ع ال� ��� �ش� ��أن االق �ت �� �ص��ادي
دائ�م��ا بقمة �أول��وي��ات��ه ،م�شرياً �إىل اجلهود
ال� �ت ��ي ق ��اده ��ا ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك م �ن��ذ ان �ت �� �ش��ار
وب��اء ف�يرو���س ك��ورون��ا لتجنيب الأردن �أي��ة
�صعوبات اقت�صادية وحماية �صحة و�سالمة
املواطنني.
و�أك ��د �أن ج�لال��ة امل�ل��ك �أدرك وم�ن��ذ ب��دء
الأزمة �ضرورة �أن يكون ال�ش�أن االقت�صادي

بعيداً عن �أية تبعات تفر�ضها اجلائحة من
خ�لال �إج��راءات لتجاوز �آث��اره��ا والتخفيف
م��ن �أ� �ض��راره��ا ،ت�ك��ون م�ت��وازي��ة م��ع الو�ضع
ال�صحي.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال���ص�ع��وب��ات االقت�صادية
التي مت��ر على ال�ب�لاد ال�ي��وم ج��راء جائحة
كورونا تتطلب من اجلميع العمل معاً بروح
واحدة لتجاوزها والتعامل معها ،م�ؤكداً �أن
اململكة قادرة على تخطي التحديات.
و�أك � ��د ال �ك �ب��اري �ت��ي �أن ف �ت��ح ال �ق �ط��اع��ات
االق �ت �� �ص��ادي��ة امل�غ�ل�ق��ة وال �� �س �م��اح ل�ل�أخ��رى
بالعودة ملمار�سة �أعمالها بات �ضرورة ملحة
للحفاظ على املن�ش�آت وال�شركات وا�ستمرار
�أعمالها املتوقفة منذ نحو عام تقريبا.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن ع � ��ودة ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات
االقت�صادية للعمل �سي�سهم يف ت�سريع وترية
الن�شاط التجاري مبا ينعك�س �إيجاباً على
ال�ت�ج��ار والعاملني وامل��واط�ن�ين ب�شكل ع��ام،
واالرتقاء ب��أداء االقت�صاد الوطني ،وتوليد
املزيد من فر�ص العمل.

أمنية تسجل  8750ساعة تط ّوعية
منصة نحن
على
ّ
االنباط-عمان

�سجلت �شركة �أمنية � 8750ساعة تط ّوع
منذ ان�ضمامها عام  2019ملن�صة « َن ْحنُ »،
املن�صة الوطنية لتط ّوع وم�شاركة ال�شباب
التي �أُطلقت بال�شراكة بني «نوى» وبدعم
م ��ن م�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل�ط�ف��ول��ة
«اليوني�سف» بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة ويل
العهد وبالتعاون مع وزارة ال�شباب.
واع ُتربت �شركة �أمنية ،ح�سب بيان لها
ام�س الثالثاء ،من �ضمن املراكز الثالثة
الأوىل ع �ل��ى م���س�ت��وى � �ش��رك��ات ال�ق�ط��اع
اخل��ا���ص يف جم ��ال ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي يف
الأردن ،ب�ح���س��ب ت�ق��ري��ر �أع � ّدت��ه املن�صة
نهاية عام .2020
وبح�سب التقرير� ،شاركت �أمنية بـ 312
متطوعاً من موظفيها ومن فريق �أمنية
ل�ل���ش�ب��اب يف تنفيذ  17ف��ر��ص��ة تطوعية
متنوعة يف  7مناطق من خمتلف �أنحاء
اململكة.
و�أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أمنية،
زي ��اد � �ش �ط��ارة� ،أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل التطوعي

ودوره يف تعزيز الن�سيج املجتمعي عرب
تعظيم قيم التكافل والتالحم والتعا�ضد
بني �أفراد املجتمع الواحد.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ا��س�ت�ع��ر���ض م��دي��ر من�صة
« َن� ْ�ح��نُ » ،ع�م��ران احل �م��ود� ،أب ��رز الفر�ص
التطوعية ال�ت��ي نفذتها من�صة «نحن»
منذ ت�أ�سي�سها ،وخ�صو�صاً تلك التي متت
خالل جائحة كورونا.
ي���ش��ار �إىل �أن من�صة «ن �ح��ن» �أُط�ل�ق��ت
ب � �ه� ��دف ت �� �ش �ج �ي��ع ال� �ع� �م ��ل ال �ت �ط ��وع ��ي
وامل �� �ش��ارك��ة ال���ش�ب��اب�ي��ة لإح� ��داث التغيري
الإي� �ج ��اب ��ي يف جم�ت�م�ع��ات�ه��م م ��ن خ�لال
من�صة �إلكرتونية ت�ضم فر�ص تطوعية
م��ن خم�ت�ل��ف م��ؤ��س���س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دين
وال�شركات اخلا�صة والقطاع العام.
وم �ن��ذ ت��أ��س�ي���س�ه��ا ع ��ام  ،2019ق��ام��ت
«ن � �ح� ��ن» ب � ��إ� � �ش� ��راك � 51أل � � ��ف م �ت �ط��وع
وم �ت �ط��وع��ة يف �أك �ث��ر م ��ن 2ر 1م �ل �ي��ون
��س��اع��ة م��ن ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي م��ن خ�لال
� 120أل ��ف ف��ر��ص��ة �أ ّث� ��رت ب�شكل �إي�ج��اب��ي
على املجتمعات املحلية يف جميع �أنحاء
اململكة.

انتاج ُتناقش فرص النمو لشركات
تكنولوجيا المعلومات االردنية
في السوق العراقية

االنباط-عمان

ناق�شت جمعية �شركات تقنية املعلومات
واالت �� �ص��االت «ان� �ت ��اج» ،خ�ل�ال اجتماعها
ال�شهري ،فر�ص النمو ل�شركات القطاع يف
ال�سوق العراقية.
وذك � � � ��رت اجل� �م� �ع� �ي ��ة يف ب � �ي� ��ان ام ����س
ال �ث�لاث��اء ،ان امل��دي��ر التنفيذي جلمعية
«ان �ت ��اج» امل�ه�ن��د���س ن���ض��ال ال�ب�ي�ط��ار ،ق��ال
�إن اللقاء ناق�ش �أهمية ال�سوق العراق ّية
بالن�سبة ل�شركات تكنولوجيا املعلومات
الأردن ّية.
من جهته� ،أ�شار م�ست�شار رئي�س جمل�س
�إدارة بنك التنمية الدويل يف العراق هاين
�إدري����س ،اىل الربنامج الإ�صالحي الذي

�أق ّره العراق �أواخر العام املا�ضي حتت ا�سم
«الورقة البي�ضاء» ،التي تهدف اىل �إعادة
ت�ع��ري��ف ال ��دول ��ة ،وت �ط��وي��ر ن �ظ��ام امل��ال�ي��ة
ال�ع��ام��ة و�إع � ��ادة هيكلة ال�ن�ظ��ام امل���ص��ريف
واملايل ومعاجلة تدين االنتاجية وحماية
الفئات اله�شة.
ب ��دوره ا�ستعر�ض الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «دلتا للحا�سبات» مروان حمدان،
جتربته يف ال���س��وق ال�ع��راق�ي��ة ،م ��ؤك��دا ان
اك�ث�ر امل �� �ش��اري��ع يف ال �ع ��راق ط�ل�ب��ا تتمثل
ب �ـ»ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل ��ال� �ي ��ة» ،م �� �ش�يرا اىل
اب��رز ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه اال�ستثمار
يف ال� �ع ��راق ،وامل�ت�م�ث�ل��ة ب �ع��دم اال��س�ت�ق��رار
احل �ك��وم��ي وع� ��دم ت ��واج ��د ق �ط��اع خ��ا���ص
فاعل.

بورصة عمان تغلق تداوالتها على
 6.5مليون دينار
االنباط-عمان

�أغلقت بور�صة عمان ،ام�س الثالثاء،
على ت��داول  7.5مليون �سهم ،موزعة
ع �ل��ى  3008ع� �ق ��ود ،ب �ق �ي �م��ة ت � ��داوالت
�إجمالية بلغت  6.5مليون دينار.
وارت�ف��ع م��ؤ��ش��ر البور�صة �إىل اعلى

م �� �س �ت��وي��ات��ه م �ن��ذ �آذار  ،2020لي�صل
اىل النقطة  1706بن�سبة 1.55ب��امل�ئ��ة،
مقارنة مع �إغالق اجلل�سة ال�سابقة.
وارت �ف �ع��ت �أ� �س �ع��ار �أ��س�ه��م �� 42ش��رك��ة،
بينما انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 31شركة،
وا� �س �ت �ق��رت �أ� �س �ع ��ار �أ� �س �ه��م �� 32ش��رك��ة
�أخرى.

االربعاء

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة ربي وعمر اخلطيب وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )120987بتاريخ 2020/8/11
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ربى وعمر اخلطيب
�إىل �شركة  :را�ضي وربى وعمر اخلطيب
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة مي�ساء الق�صاب
و�شريكتها
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 93255بتاريخ  2009/1/25اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة مو�سى خورى و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )4665بتاريخ  1992/10/8قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2013/2/3
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة مو�سى نقوال ابراهيم خوري
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :ماركا ال�شمالية – �شارع عوده احلبا�شنه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة �سلطان عوجان
و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 91252بتاريخ  2008/6/26اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200134180( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200063226( :

الرقم الوطني للمنشأة )200120246( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة علي ابو قدوم وحممود يا�سني وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )107189بتاريخ  2013/6/3قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/1/12
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة حممود عي�سى حممود يا�سني
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان – ابو علندا – ت0795615681 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة غ�سان �صالح و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )10178بتاريخ  2003/9/25قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/1/12
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة غ�سان ح�سن كامل �صالح م�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان � -صويلح – ت0786471311 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة زهدي حممود و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )102152بتاريخ  2011/8/4قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/1/12
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة عبداهلل خليل فوزي عالء الدين
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عرجان – �شارع ابراهيم النرب – ت:
0799416662
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة )200041644( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة احمد زهدي ذيب حممد امني و�شريكه وامل�سجلة يف
�سجل �شركات تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )4436بتاريخ  1992/4/15قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/1/12
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة احمد زهدي ذيب امني م�صفيا
لل�شركة .
علما ب����أن ع��ن��وان امل�صفي � :ضاحية احل���اج ح�سن – ت:
0799630016
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن دعوة عطاء
تنفيذ وبناء سوق تجاري
يدعو نادي �شباب العقبه �شركات املقاوالت االن�شائية املخت�صة
(فئة رابعه ابنية) فما فوق للم�شاركة بعطاء تنفيذ اعمالبناء
ال�سوق التجاريفي مدينه العقبهفعلى ال�شركات الراغبة
باحل�صول على ن�سخة ال�شروط واملوا�صفات الالزمة للعطاء
 ،مراجعة مقرنادي �شباب العقبه للح�صول على ن�سخة من
ال�شروط واملوا�صفات الالزمة
مع العلم ب��أن �آخ��ر موعد ال�ستالم ن�سخ ال�شروط واملوا�صفات
الالزمة للعطاء هو ال�ساعة التا�سعة من م�ساء ي��وم االثنني
2021/01/18
للمزيد من اال�ستف�سارات يرجى االت�صال على هاتف رقم......
وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،

نادي شباب العقبه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة نعيم احمد ابو �شيخه و�شريكه وامل�سجلة
يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ( )18179بتاريخ
 2014/12/22تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :نعيم احمد ابو �شيخه و�شريكه
�إىل �شركة  :نعيم احمد ابو �شيخه و�شركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة جهاد و « حممد امني « الفالوجه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )89419بتاريخ  2008/2/27قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/1/12
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة جهاد عبد ال���رزاق جمعة
الفالوجه م�صفيا لل�شركة .
علما ب����أن ع��ن��وان امل�صفي � :سحاب – احل��ي ال��غ��رب��ي – ت:
0799889127
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة حممد العطاونه و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن حتت الرقم (  ) ١١٢١٨٢بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٣
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :حممد العطاونه و�شريكه
�إىل �شركة  :و�سام العطاونه و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

وزارة املياه والري  /سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن طرح املناق�صات التالية:
مناقصة رقم :
/1مشتريات2021/
مناقصة رقم :
/5مشتريات2021/

الرقم الوطني للمنشأة )200093535( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة ال�شواوره والروا�شده وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )109326بتاريخ 2014/4/3
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ال�شواوره والروا�شده
�إىل �شركة  :حممد ايوب ن�صار و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة �سرين عبداهلل
املحي�سن و�شركاها
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ال تهدف اىل ربح ك�شركة
تو�صية ب�سيطة حت��ت ال��رق��م ( ) 1083بتاريخ
 2018/1/17اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن

رقم المناقصة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200025167( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

موعد موعد ايداع
اخر موعد تاريخ ايداع
ثمن
موضوع
النسخة لبيع النسخ العروض االستفسارات العروض
المناقصة
11:00 17/1/2021
شراء مضخة  25دينار 17/1/2021
سطحية
تجديد رخص  25دينار
11:00 17/1/2021
17/1/2021
مضاد
الفايروسات
كاسبر سكاي

على ال�سادة الراغبني بامل�شاركة يف املناق�صات اعاله مراجعة ق�سم امل�شرتيات يف مديرية العطاءات
وامل�شرتيات  /الطابق ال�ساد�س  /مبنى �سلطة املياه الرئي�سي ( عمان  /ال�شمي�ساين  /خلف فندق
املاريوت ) لالطالع واحل�صول على ن�سخة من وثائق املناق�صة مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة
ازاء كل منها مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها .
اخر موعد ال�ستالم العرو�ض يف مغلفات مغلقة وايداعها �صندوق امل�شرتيات  /مديرية العطاءات
وامل�شرتيات  /مبنى ال�سلطة الرئي�سي  /الطابق ال�ساد�س كما هو مبني ازاء كل مناق�صة .
ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين ل�سلطة املياه
()http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx
مالحظة :
على الراغبني بامل�شاركة اح�ضار ال�سجل التجاري ورخ�صة مهن �سارية املفعول عند �شراء ن�سخة
املناق�صة .
امني عام سلطة املياه بالوكالة
املهندس احمد علي العليمات

الرقم الوطني للمنشأة )200177157( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة �صايل مطلق ج��راد النجادات وامل�سجلة يف �سجل
�شركات تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )20629بتاريخ  2020/6/3قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/9/15
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة �صايل مطلق جراد النجادات
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :العقبة  /املنطقة ال�سكنية ال�سابعة –
ت0797388861 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن استمالك
صادر عن دائره االراضي واملساحه الغراض وزارة الرتبية والتعليم
عمال باحكام املاده (  ) 181من قانون امللكية العقارية رقم ( ) 13ل�سنه  2019اعلن انني بعد
مرور خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف املحليه �س�أتقدم اىل جمل�س الوزراء
بطلب ا�صدار قرار باملوافقه على ا�ستمالك وحيازة ما م�ساحته ( )٧دومنات من قطعه االر�ض رقم
(  34مفرزه من  ) 296من احلو�ض رقم ( )٢من ارا�ضي برما والبالغة م�ساحتها ( ) 23دومن و
(  ) 514مرتا مربعا و العائده ملكيتها لل�سيد اكرم حممد �سليم عالونه و�شركاه ا�ستمالكا مطلقا
و حيازة فوريه الغرا�ض وزارة الرتبية والتعليم لغايات االبنية املدر�سية م�شروعا للنفع العام
باملعنى املق�صود من القانون اعاله .

مدير عام دائره االراضي واملساحه بالوكالة
محمد حسني الصوافني

اعالن بيع مواد باملزاد العلني
تعلن حمكمة الر�صيفة االب��ت��دائ��ي��ة ع��ن بيع م��واد
متفرقة عبارة عن امانات جرمية باملزاد العلني يوم
االرب��ع��اء  2021/1/27ال�ساعة العا�شرة �صباحا
ولغاية ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا ،فعلى من يرغب
بالدخول املزاودة مراجعة املحكمة يوم املزاد علم ًا ب�أن
ر�سوم الداللة ور�سوم الن�شر على من ير�سو عليه املزاد .

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
ع��ن ا�ستكمال اج����راءات ت�صفية �شركة روي���ده الف�ساطله
و�شريكاتها
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 115169
بتاريخ  2016/10/17اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري
( مركز القلب ال�سليم للياقة البدنية ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم
( )152165با�سم ( فواز مو�سى يو�سف ال�شبلي ) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم
( ا�سامة خلف خليل اجلالودي ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا
االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية

الدويل

08

الأربعاء 2021 / 1 / 13

تمهيدا للفصل والضم ..مخطط إلغالق مدخل العيزرية
ً
ّ
وشق طريق جديد

االنباط – وكاالت
تخطط �سلطات االح�ت�لال لإغ�لاق املدخل
الرئي�س لبلدة العيزرية �شرقي القد�س املحتلة،
و� �ش��ق ط��ري��ق ج��دي��د يف�صلها ع��ن م�ستوطنة
«معاليه �أدوميم» فعل ًيا ،وهو ما يُكر�س �سيا�سة
ال�ف���ص��ل ال�ع�ن���ص��ري ،ويمُ �ه��د ل�ف���ص��ل جنوبي
ال�ضفة الغربية عن �شمالها.
وواف�ق��ت حكومة االح�ت�لال على تخ�صي�ص
 14مليون �شيكل ،لإمتام التخطيط وبدء العمل
يف ال�ط��ري��ق امل �ع��روف با�سم «ط��ري��ق ال�سيادة»،
لتمكني البناء يف امل�شروع اال�ستيطاين «،»E1
�شرقي القد�س ،بح�سب حركة «ال�سالم الآن»
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة .وج� ��اءت امل���ص��ادق��ة خ�ل�ال لقاء
عُقد الأ�سبوع املا�ضي مب�شاركة رئي�س احلكومة
بنيامني نتنياهو ،ووزيرة النقل ،ووزير املالية،
ورئي�س بلدية م�ستوطنة «معاليه �أدوميم».
ومبوجب املخطط� ،سيغلق مدخل العيزرية
من اجتاه املدينة وينقل حاجز الزعيم باجتاه

«مي�شور �أدوميم» ،ما يف�صل «معاليه �أدوميم»
عن الف�ضاء الفل�سطيني بوا�سطة جدار الف�صل
ال�ع�ن���ص��ري ،وب��ال �ت��ايل ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك حاجة
حل��اج��ز ال��زع �ي��م امل��وج��ود ح��ال � ًي��ا ب�ين ال�ق��د���س
و»معاليه �أدوميم».
وب�ح���س��ب «ال �� �س�لام الآن» ،ي�شمل امل���ش��روع
�شق �شارع ونفق من الزعيم باجتاه العيزرية
و�أب��و دي�س دون �سلوك الطريق احل��ايل ال��ذي
يخ�ص�ص فقط مل�ستوطني «معاليه �أدوم �ي��م»،
ب�ع��د �أن �أغ �ل��ق امل��دخ��ل امل� � ��ؤدي �إىل ال�ع�ي��زري��ة
باجلدار .و�أ�ضافت «�سيمر احلاجز �شر ًقا حتى
ال ي�ضطر �سكان معاليه �أدوميم �إىل املرور عرب
احلاجز يوم ًيا يف طريقهم للقد�س ،و�سيكون
ط��ري� ًق��ا منف�صلاً للفل�سطينيني يف املنطقة
 ،E1والغر�ض منه ف�صل موا�صالت النقل بني
الفل�سطينيني والإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ،بحيث يُ�سمح
للمركبات الفل�سطينية باملرور دون دخول كتلة
معاليه �أدوميم».
وي �ق��ول رئ�ي����س ق���س��م اخل��رائ��ط يف جمعية

الدرا�سات العربية خليل التفكجي �إن �سلطات
االح � �ت �ل�ال � �ص ��ادق ��ت م � ��ؤخ � � ًرا ع �ل��ى خم�ط��ط
�إغالق مدخل العيزرية املو�صل �إىل م�ستوطنة
«معاليه �أدوميم» �شرقي القد�س ،و�شق طريق
جديد للبلدة عرب بلدة الزعيم ،لف�صل حركة
املوا�صالت بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.
ويو�ضح �أنه ب�إغالق مدخل العيزرية لن يتمكن
الفل�سطينيون م��ن ا�ستخدام الطريق املعتاد
(رقم ،)1والذي يربط جنوبي ال�ضفة ب�شمالها.
وي���ض�ي��ف ه ��ذا امل�خ�ط��ط ي ��أت��ي ��ض�م��ن اخل�ط��ة
امل���س�م��اة «ن�سيج احل �ي��اة» ،لإق��ام��ة بنية حتتية
و�شوارع وط��رق بديلة للفل�سطينيني تف�صلهم
عن الإ�سرائيليني ،وهو � ً
أي�ضا جزء من تنفيذ
امل�شروع اال�ستيطاين (� )E1شرقي القد�س.
وي���ش�ير �إىل �أن االح �ت�ل�ال م��ن خ�ل�ال ه��ذا
امل� ��� �ش ��روع ،ي���س�ع��ى �إىل ف �� �ص��ل و� �س��ط ال���ض�ف��ة
و�شمالها عن جنوبها ،متهيدًا لإقامة ما ي�سمى
مب���ش��روع «ال�ق��د���س ال �ك�برى» ،ولعملية ال�ضم
التدريجي لل�ضفة ،وتكثيف البناء اال�ستيطاين

يف م�ن�ط�ق��ة ( .)E1ويف ال� �ع ��ام امل��ا� �ض��ي ،ب ��د�أ
التخطيط للم�شروع والآن هو يف مرحلة �إعداد
اخل�ط��ة التف�صيلية للتنفيذ وط��رح املناق�صة
لبدء العمل على الأر�ض.
وعن الأه��داف احلقيقية للطريق اجلديد،
�أو�ضح رئي�س بلدية «معاليه �أدوميم» �أن» هذه
الأه� � ��داف ت�ت�م�ث��ل ب��ال���س�م��اح ب ��إغ�ل�اق منطقة
�شا�سعة يف و��س��ط ال�ضفة �أم��ام الفل�سطينيني
بتحويل حركة املرور الفل�سطينية� ،إىل طريق
التفايف خا�ص ،وجعل الف�ضاء ج��زءاً ال يتجز�أ
من �إ�سرائيل».
�أم��ا ال�ب��اح��ث يف � �ش ��ؤون ال�ق��د���س ف�خ��ري �أب��و
دي ��اب ف�ي�ق��ول �إن ن�ت�ن�ي��اه��و ي�ستغل م�ث��ل ه��ذه
امل�شاريع اال�ستيطانية ل�صالح ك�سب املزيد من
�أ� �ص��وات امل�ستوطنني يف ان�ت�خ��اب��ات الكني�ست
املقبلة ،باعتبار �أن امل�شروع يخدم امل�ستوطنني.
وي��و��ض��ح �أن نتنياهو ي��ري��د �إغ�ل�اق �آخ ��ر ثغرة
للفل�سطينيني يف حميط القد�س ،وهي مدخل
العيزرية ال�شمايل ،وال��ذي يعد الوحيد الذي
يو�صل �شمايل ال�ضفة م��ع جنوبها .وبح�سب
امل�خ�ط��ط� ،سيتم ف�ت��ح ط��ري��ق ب��دي��ل و��ش��ق نفق
من داخل العيزرية حتت جبل البابا للو�صول
�إىل طريق الأبرتهايد العن�صري املو�صل بني
ق��ري��ة الزعيم ب��اجت��اه ب�ل��دة عناتا ومدينة رام
اهلل ،وذل ��ك ل �ع��دم ال �ت �ق��اء الفل�سطينيني مع
امل���س�ت��وط�ن�ين وال �ف �� �ص��ل ب�ي�ن�ه��م ح �ت��ى بالبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة .وي �� �ش�ير �أن� ��ه ��س�ي�ت��م �إغ �ل��اق ح��اج��ز
زعيم نهائ ًيا لت�سهيل و�صول �أع��داد كبرية من
امل�ستوطنني �إىل «معاليه �أدوميم» والقد�س دون
عوائق ،متهيدًا ل�ضم امل�ستوطنة للمدينة ،الفتًا
�إىل �أن االحتالل يعمل على �إزال��ة كل العقبات
التي حت��ول دون تنفيذ امل���ش��روع ال��ذي و�صفه
باخلطري.
وي�ضيف �أن» تنفيذ امل�شروع �سيكون امل�سمار
الأخ �ي��ر �أم � ��ام �إغ �ل��اق ال �ق��د���س ب���ش�ك��ل ك��ام��ل،
وف�صلها عن ال�ضفة ،وتقطيع �أو�صال ال�ضفة،
وب��ال �ت��ايل ق�ت��ل ح�ل��م �إق��ام��ة دول ��ة فل�سطينية
م�ستقلة».

غانتس يغازل «لبيد» :يمكنك أن تكون رئيسًا للوزراء
االنباط – وكاالت

جدد رئي�س حزب «�أزرق � -أبي�ض» بيني
غ��ان�ت����س ام ����س ،م �غ��ازل �ت��ه ل��رئ�ي����س ح��زب
«ه�ن��اك م�ستقبل» ي��ائ�ير الب�ي��د ،بالدعوة
جم ��ددًا ل���ش��راك��ة ج��دي��دة ب�ي�ن�ه�م��ا .وق��ال
«غانت�س» يف حديث لإذاعة «كان» العربية،

رئي�سا للوزراء.
�إن البيد ي�ستحق �أن يكون ً
جاء ذلك بعد �أن فك «البيد» ال�شراكة
م��ع غ��ان�ت����س ب���س�ب��ب ان���ض�م��ام��ه حلكومة
ائ �ت�لاف �ي��ة م��ع ب �ن �ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و زع�ي��م
الليكود عقب االنتخابات الأخرية .و�أ�شار
�إىل �أن هناك هد ًفا م�شرت ًكا بينهما حال ًيا
ولذلك ميكن العمل م ًعا �سو ًيا والتو�صل

�إىل اتفاق متبادل مرة �أخرى .و�أكد �أنه ال
يهتم ليكون يف املركز الأول ،م�ضيفاً «لن
رئي�سا للوزراء
�أخدع نف�سي ب�أنني �س�أكون ً
بعد االنتخابات املقبلة ،ولي�س بال�ضرورة
�أن �أكون يف املركز الأول».
يذكر� ،أن «غانت�س» دعا االثنني ،جميع
الأحزاب الإ�سرائيلية من الو�سط والي�سار

للتوحد من �أجل �إ�سقاط نتنياهو .و�أ�شار
�إىل �أن��ه ال يطمح ليكون ال�شخ�ص الأول
ول �ك ��ن ك ��ل م ��ا ي ��ري ��ده ت �� �ش �ك �ي��ل ح�ك��وم��ة
ج��دي��دة و�إن�ه��اء حكم نتنياهو .ورد حزب
الب�ي��د ع�ل��ى ت�ل��ك الت�صريحات بالت�أكيد
ع�ل��ى � �ض��رورة ت�شكيل ح�ك��وم��ة و�إ��س�ق��اط
نتنياهو.

طهران :ما يحدث في الواليات المتحدة شأن داخلي
االنباط – وكاالت

�أكد املتحدث با�سم احلكومة الإيرانية،
ع�ل��ي رب�ي�ع��ي� ،إن م��ا ي�ح��دث يف ال��والي��ات
املتحدة ��ش��أن داخ�ل��ي �أم��ري�ك��ي و»ال رغبة
لنا بالتدخل فيه».
وقال« :ما يحدث يف الواليات املتحدة
�ش�أن داخلي �أمريكي ال رغبة لنا بالتدخل
فيه ،لكنا حذرنا �سابقا من انتهاكات �إدارة

ترامب للقانون ..حذرنا منذ بداية �إدارة
ت��رام��ب م��ن ت��داع�ي��ات انتهاكها للقانون
و�سيا�سة الأحادية التي تنتهجها» .وتابع:
«حذرنا �سابقا من �أن �سيا�سة التنمر لإدارة
ترامب لن تقت�صر على �إي��ران فح�سب..
�أمريكا تدفع اليوم ثمن �صمت منتقدي
ترامب ومما�شاتهم له يف �سيا�ساته �ضد
�إي� ��ران» .ول�ف��ت �أن ال�شعب الإي� ��راين لن
ين�سى عقوبات ترامب «اجلائرة و�أعماله

ال�شريرة �ضد �إيران ،ون�أمل �أن ن�شهد رفع
العقوبات قريبا كنتيجة ملقاومة �شعبنا».
و�أو�� �ض ��ح �أن ع� ��ودة �إدارة ب ��اي ��دن �إىل
االت � �ف� ��اق ال � �ن� ��ووي ل �ي �� �س��ت ب �ح��اج��ة �إىل
م �ف��او� �ض��ات« ،وع �ل��ى وا� �ش �ن �ط��ن ال�ت��وق��ف
ع��ن ان �ت �ه��اك ال �ق��ان��ون ال � ��دويل ،وال�ع�م��ل
بقرار  2231وهذا لي�س بحاجة �إىل رد
وب��دل �أو �أي تفاو�ض م��ع �إي ��ران� ..إي��ران
�ستنفذ التزاماتها يف االتفاق النووي يف

ح��ال رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ،وه��ذا الي�ح�ت��اج �إىل
ت �ف��او���ض» ،م �ن��وه��ا ب ��أن��ه ال مي �ك��ن �إع ��ادة
التفاو�ض على م��ا مت التفاو�ض عليه يف
االتفاق النووي .و�أ�شار �أن �إيران ورو�سيا
وال���ص�ين �أع�ل�ن��ت معار�ضتها «ب���ص��راح��ة»
لإع ��ادة التفاو�ض على االت�ف��اق ال�ن��ووي.
و أ�ك��د �أنه ال خيار أ�م��ام طهران غري وقف
العمل بالربوتوكول الإ�ضايف ما مل ترفع
العقوبات قبل  21فرباير املقبل.

اذربيجان الحضرنية
والمسيحية
األكاديمي مروان سوداح
ُتعترب جمهورية �أذربيجان ذات الأغلبية امل�سلمة ،دولة متعددة الثقافات والديانات
والأل�سن والقوميات ،وت ّتبع نهجاً �سيا�سياً
ّ
متح�ضراً يف هذا ويف غريه من الف�ضاءات.
ولهذا ،نرى �أذربيجان تفتح �أبوابها على م�صاريعها على الآخر الديني والثقايف
والعقلي ال��ذي ي�أ َمنُ ملناهجها و�صداقتها وح�سن جبلتها االن�سانية .ويف هذا الأمر
ويف غريه من الوقائع ت�شغل �أذربيجان املكانة الأوىل بني دول العامل غري امل�سيحية،
التي ُتفاخر بتاريخها امل�سيحي� ،إذ ين�شغل املهتمون يف العا�صمة باكو باحلديث عن
م�سيحيتهم تاريخياً ،وي�سهبون ب��إع��ادة ن�شر م��دون��ات الع�صور ال�سابقة والتعريف
ب�آثارها املادية واملعنوية من خالل البحث والإفا�ضة يف و�سائل الإعالم الر�سمية ،ويف
امل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية.
�إىل ذلك ،يتابع العامل ب�إهتمام وتركيز بالغني كيفية و�آلية �شروع �أذربيجان خالل
احلرب الأخرية ،التي متكنت فيها من حترير �أرا�ضيها املحتلة منذ نحو ثالثة عقود،
بتكثيف الن�شر الإعالمي من خالل و�سائلها الر�سمية واالجتماعية ،عن امل�سيحية
وتاريخها على الأر�ض الأذربيجانية.
مل يتوقف االهتمام الأذربيجاين عند هذا احلد ،بل تطور ب�صورة �صاعدة و�سرعة
ملحوظة و�ضمن اهتمام قيادي وا�ضح من جانب الرئا�سة ال�سيا�سية الأذربيجانية،
�صوب ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات وطنية متخ�ص�صة ُتعنى بالرتاث امل�سيحي الأذربيجاين غني
امل�ضمون ،وجنحت بتم ّيز يف تكتيل جهود �أكادميية ومالية كبرية لدعم هذا امل�شروع
الكبري الذي يعك�س بجالء ّ
حت�ضر و ُرقي قيادة الدولة وجمموع ال�شعب وانفتاحيتهما
ورغبتهما بت�أكيد ا�ستمرارية التوثيق التاريخي واالن�ساين للحقائق الأذربيجانية
وبلغات متعددة �ضمنها العربية.
يف هذا امل�ضمار ،كان لت�صريحات النائب الأول لوزير الثقافة الأذربيجاين �أنار
ك��رمي��وف( ،ال ��ذي ��س�ب��ق ل��ه و� �ش��ارك يف دورات درا��س�ي��ة يف اجل��ام�ع��ة امل�ستن�صرية يف
العراق ويف معهد الدرا�سات الدبلوما�سية يف م�صر) ،عن �أن الآثار الثقافية والدينية
امل�سيحية يف (قره باغ) «موروثة عن �أ�سالفنا ونحميها»� ،أثراً بالغاً يف كل رياح الكرة
الأر��ض�ي��ة ،وه��و م��ا �أ��ض��اف لأذرب�ي�ج��ان �شهرة على �شهرة واح�ترام �اً على اح�ت�رام� ،إذ
�أكدت للب�شرية جمعاء �أنها دولة القانون املنفتحة على اجلميع دون ا�ستثناء ،وحامية
لالعتقادات واالمي��ان واحلرية الدينية جلميع مَن يحملون اجلن�سية الأذربيجانية
وزوار و�ضيوف �أذربيجان وجموع احلجيج امل�سيحي على ترابها.
ُي�ع� َت�بر ال�برن��ام��ج الأذرب �ي �ج��اين ال��ذائ��ع ال�صيت «ن�ت�ع��رف ع�ل��ى ت��راث�ن��ا امل�سيحي»،
واح��داً من �أب��رز ه��ذه الأن�شطة وه��و �شهري على �صعيد دويل ،وق��د تلقى دعماً وازن�اً
حملياً وعاملياً عندما ن�شرت وزارة الثقافة الأذربيجانية مقطع فيديو عن الكني�سة
الأرث��وذك �� �س �ي��ة «ال�ق��دي����س ج�ين م�يرون��و��س�ي�ت����س» ،وذل ��ك يف �إط ��ار ع �ن��وان الف��ت ه��و:
«التعر ّيف برتاثنا امل�سيحي».
ج��اء يف وكالة �أنباء (�أذرت��اج)� ،أن الكني�سة �أقيمت يف ع��ام  1909على يد املهند�س
امل�ع�م��اري فريجبت�سكني ،ب��دع��م م��ايل م��ن امل�ل�ي��ون�ير الأذرب �ي �ج��اين ال�شهري و�صاحب
االعمال اخلريية احلاج زين العابدين تقييف.
والالفت لالنتباه واالهتمام واملتابعة� ،أنه و�أثناء زيارة بطريرك مو�سكو وعموم
رو�سيا ،املثلث الرحمات� ،آلك�سي الثاين� ،إىل باكو بتاريخ  27مايو  ،2001تر�أ�س قدا�سته
ق ّدا�ساً دينياً يف هذه الكني�سة و�أعلنها «كاثدرائية عامة» .وقد ذاعت يف �أخبار خمتلف
البلدان يف ذلك الوقت �أن الرئي�س الأذربيجاين ال�سابق ،املرحوم حيدر علييف ح�ضر
ه��ذا االحتفال الديني الكبري ،و�إىل جانبه ح�ضره �أع�ضاء احلكومة الأذربيجانية
وممثلو ال�سفارات ور�ؤ�ساء الطوائف الدينية.
ويف احلديث عن الكنائ�س ،ف�إن يف �أذربيجان الدولة املتعددة الثقافات والأدي��ان،
َي�ح�ظ��ى جميع مّ ��ن ي�ت�ب�ع��ون الإمي ��ان فيها ب��االح�ترام واحل �م��اي��ة ،ول �ه��ذا نكت�شف �أن
الكني�سة الأرم �ن �ي��ة ال�ق��ائ�م��ة يف و��س��ط ال�ع��ا��ص�م��ة ب��اك��و بقيت �أب��واب �ه��ا م�ف�ت��وح��ة �أم��ام
اجلميع يف كل الأزمان ،ومتتعت بال�صون يف احلرب الأخرية �أي�ضاً ،متاماً كما متتعت
باحلماية املتوا�صلة كني�سة (�شو�شا) التي هي املدينة الرئي�سية يف (قره باغ) ،وبقيت
بقية الكنائ�س يف البالد الأذربيجانية تعمل بحرية ،و�شخ�صياً كنت وما �أزال �أتابع
يف برامج حمطات التلفزة الأذربيجانية باللغة الرو�سية ،اللقاءات املتوا�صلة التي
جتريها هذه املحطات مع رجال الدين يف �أذربيجان وت�صريحاتهم اجلريئة للدفاع
عن �سيادة الدولة ومِ ثال احلريات الذي تقدمه يف كل احلقول عرب �شا�شات املُبا�صرة
الأذربيجانية التي ت�شهد على حرية واقع وحركة الأديان يف هذا البلد ال�صديق.
*�صحفي وباحث متخ�ص�ص ب�ش�ؤون جمهوريات االحتاد ال�سوفييتي ال�سابقة.

االحتالل يغلق معتقل «ريمون»
بسبب انتشار «كورونا»

«غولدستون» 575 ..صفحة إلدانة مجرمي عدوان 2008
حبيسة أدراج منذ  12سنة
االنباط – وكاالت

ي � �ب� ��دو �أن جل� �ن ��ة الأمم امل� �ت� �ح ��دة
لتق�صي احلقائق املعروفة با�سم جلنة
«غولد�ستون» ح��ول جرمية «�إ�سرائيل»
ب�شن ع ��دوان  2008ع�ل��ى غ ��زة� ،ستبقى
تعد �سن ًة تلو الأخ��رى بعد �إخفاقها يف
�أن ترى نتائجها النور ملحا�سبة جمرمي
احلرب.
العدوان الذي كان الأ�شد يف عنفوانه
و�شنه االح�ت�لال �شتاء  2008على غزة،
خ �ل��ف �� 1285ش�ه�ي��دا وت��دم�ي�ر ع���ش��رات
�آالف من ال��وح��دات ال�سكنية؛ كل ذلك
ط��وي��ت �صفحاتهم ب�ع��د جتميد تقرير
غ��ول��د��س�ت��ون ال ��ذي �أوج ��ز ح�ق��ائ��ق ذل��ك
ال� � �ع � ��دوان يف � � 575ص �ف �ح��ة م�ن�ت���ص��ف
�سبتمرب .2009
وحت ��ت ذري �ع��ة م �ن��ح امل �ف��او� �ض��ات بني
ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة و»�إ� �س��رائ �ي��ل»
ف��ر��ص� ًة �أخ ��رى ب�ع��د ت�ع�ثره��ا ل���س�ن��وات؛
ط��ال�ب��ت الأوىل ب�ع��د �أ��ش�ه��ر م��ن احل��رب
بتجميد التقرير الأمم ��ي باعتبار �أن��ه
«�سي�شكل �ضربة قا�سية لعملية ال�سالم».
وت�ع�ق�ي� ًب��ا ع �ل��ى ذل ��ك ،ق ��ال �أم�ي�ن �سر
م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية يا�سر
عبد رب��ه يف حينه يف ح��دي��ث لتلفزيون
«ف� �ل� ��� �س� �ط�ي�ن» �آن � � � � ��ذاك �إن «ال � �ق � �ي� ��ادة
الفل�سطينية ارتكبت خط�أ ب�سحب تقرير
غولد�ستون و�إننا نعرتف بهذا اخلط�أ».
�إال �أن ذلك التجميد ال��ذي طالب به

الرئي�س حم�م��ود عبا�س «ب�ضغوط من
اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة»؛ ج��وب��ه بتنديد
��ش�ع�ب��ي وف���ص��ائ�ل��ي وا� �س��ع ب��اع�ت�ب��ار �أن�ه��ا
«�إ�ضاعة فر�صة ثمينة ملحا�سبة جمرمي
احل ��رب الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين وت �ن �ك��ر حل�ق��وق
ال���ش�ه��داء واجل��رح��ى» .وح�ت��ى التحالف
الدويل ملالحقة جمرمي احلرب �أ�صدر
بيانًا انتقد فيه ب�شدة �سحب التقرير من
جدول �أعمال جمل�س حقوق الإن�سان.
وج��اء يف ذل��ك ال�ب�ي��ان« :ال يحق لأي
م�س�ؤول فل�سطيني مهما كانت مرتبته
الوظيفية �أو املعنوية وق��ف �أو تعطيل
�أو ت��أج�ي��ل �أو �إع��اق��ة �أي ج�ه��د ك��ان من
�أج� ��ل حم��اك �م��ة �أي ��ش�خ���ص�ي��ة �أو ك�ي��ان
�أو دول ��ة ارت�ك�ب��ت ج��رائ��م ب�ح��ق ال�شعب
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي» .وط ��ال ��ب اجل �ه��ة ال�ت��ي
عملت ع�ل��ى ت��أج�ي��ل ال�ن�ظ��ر يف التقرير
ب��االع�ت��ذار لل�ضحايا و�أ��س��ره��م ولكافة
الأط� � ��راف ال �ت��ي ع �م �ل��ت ع �ل��ى م��و� �ض��وع
املالحقة.
ويف منت�صف �أكتوبر  ،2009مت اعتماد
تقرير بعثة تق�صي احل�ق��ائ��ق ،ووافقت
عليه  25دول��ة ،وع��ار��ض�ت��ه  ،6وامتنعت
 11ع��ن ال�ت���ص��وي��ت .ويف  6ن��وف�م�بر من
ال�ع��ام نف�سه� ،صادقت اجلمعية العامة
لل��أمم امل�ت�ح��دة على التقرير ب�أغلبية
� 114صوتًا ورف�ض  ،18بينما امتنعت 44
دولة عن الت�صويت.
و�أث��ار ت�شكيل البعثة والتقرير الذي
�أن �ت �ج �ت��ه ردود ف �ع��ل م �ت �ب��اي �ن��ة ،م ��ؤي��دة

وراف �� �ض��ة ون ��اق ��دة م ��ن ق �ب��ل ح �ك��وم��ات
الدول وو�سائل الإعالم واملنظمات غري
احلكومية حول العامل.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت �ك ��رار ال�ف��ر��ص��ة
ال � �ن� ��ادرة لإدان � � ��ة وحم��ا� �س �ب��ة م��رت�ك�ب��ي
جرمية تلك احلرب من خالل ان�ضمام
فل�سطني للأمم املتحدة عام 2012؛ �إال
�أن ال�سلطة امتنعت جم ��د ًدا ع��ن «ف��ك
جت�م�ي��د» ت�ق��ري��ر غ��ول��د��س�ت��ون ،واك�ت�ف��ت
ب�إحالة «اال�ستيطان» وحده كجرمية.
عدا عن ذلك؛ ف�إن ال�ضربة الأخرية
التي �صفعت �ضحايا تلك احلرب كانت
«�أخ�لاق�ي��ة» عندما �شعر كاتب التقرير
الأمم��ي «ريت�شارد غولد�ستون» بالندم
على تقريره وكتب يف �صحيفة وا�شنطن
ب��و� �س��ت« :ل� ��و ك �ن��ت �أع� � ��رف �آن � � ��ذاك م��ا
ع��رف�ت��ه ال �ي��وم لكتبت ت �ق��ري � ًرا خمتلفًا
و�أن ادع � ��اءات امل ����س امل�ت�ع�م��د ب��امل��دن�ي�ين
ال�ت��ي ت�ضمنها ال�ت�ق��ري��ر ك��ان��ت �ستكون
مغايرة لو تعاونت �إ�سرائيل مع بعثتي».
�إال �أن موقف غولد�ستون اجل��دي��د من
تقريره مل يكن مفاجئًا لكل من يعرف
جيدًا ما معنى �أن تكون يهود ًيا وتهاجم
«�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» ،خ��ا� �ص��ة يف ت �ق��ري��ر �أمم��ي
غري م�سبوق حول «�إ�سرائيل» واتهامها
ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر ب��ارت �ك��اب ج��رائ��م ح��رب
عندما ق�صفت املدنيني يف غزة.
فبعد ن�شر التقرير� ،أقامت «�إ�سرائيل»
واليهود يف العامل الدنيا ومل تقعدها،
حتى �أنهم قالوا �إن تقرير غولد�ستون

م �ع��ا ٍد ل�ل���س��ام�ي��ة .ل�ي����س ه ��ذا ف�ح���س��ب؛
و�إمن��ا �أي�ضا �أ�صدر حاخامات يف جنوب
�إفريقيا ،وهم ميتلكون القوة والت�أثري
ع� �ل ��ى اجل ��ال� �ي ��ة ال� �ي� �ه ��ودي ��ة يف ج �ن��وب
�إفريقيا فتاوى دينية تفر�ض احلرمان
ال��دي �ن��ي واالج �ت �م��اع��ي ع �ل��ى ال�ق��ا��ض��ي
اجل �ن��وب �إف��ري �ق��ي .و��ش�ك�ل��ت ال�ت�ح��رك��ات
احلاخامية ومقال غولد�ستون فر�ص ًة
ذه�ب�ي��ة ل��دى رئ�ي����س احل�ك��وم��ة بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و ب��ال �ط �ل��ب � �س��ري � ًع��ا م ��ن الأمم
املتحدة ،ب�إلغاء تقريره.
م��ن جهته� ،أك��د مف ّو�ض ع��ام الهيئة
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ع�صام يون�س
�أن اجل��رائ��م �ضد الإن���س��ان�ي��ة ال ت�سقط
ب ��ال� �ت� �ق ��ادم ،وف� ��ق ال� �ق ��ان ��ون الإن� ��� �س ��اين
ال� ��دويل ،وات�ف��اق�ي��ة ج�ن�ي��ف ،ب��اع�ت�ب��اره��ا
مت�س حياة الإن�سان وحقوقه .و�أ�ضاف
�أن الفل�سطينيني بحاجة �إىل م�شروع
وط� �ن ��ي واح � ��د وب� ��آل� �ي ��ات ت �ط �ب �ي��ق ع�ل��ى
الأر� � ��ض؛ �إال �أن االن�ق���س��ام ي�ق� ّو���ض �أي
جهد وح��دوي يحا�صر جمرمي احلرب
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن .ول �ف��ت �إىل �أن دع ��وة
اجل �م �ع �ي��ة ال �ع ��ام ��ة يف الأمم امل �ت �ح��دة
لت�شكيل جلنة حتقيق ملحا�سبة جمرمي
احل� ��رب الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين ع �ل��ى اجل��رائ��م
مي�ث��ل مطلبا م�ه�م��ا ،وا� �س �ت �خ��دام م�ب��د�أ
ال ��والي ��ة اجل �ن��ائ �ي��ة ال��دول �ي��ة ل���ض�م��ان
تنفيذ العقوبات على «�إ�سرائيل» خيا ٌر
ال مي �ك��ن �إغ �ف��ال��ه مي �ك��ن ت�ط�ب�ي�ق��ه عرب
ا�سرتاتيجية وطنية.

االنباط – وكاالت

ق� ��ال� ��ت ه� �ي� �ئ ��ة � � � �ش � � ��ؤون الأ�� � �س � ��رى
وامل�ح��رري��ن� ،إن �إدارة �سجن «رمي��ون»
�أغ� �ل� �ق ��ت امل �ع �ت �ق��ل ب� �ك ��اف ��ة �أق� ��� �س ��ام ��ه،
وذل��ك ب�ع��د ت�سجيل �إ��ص��اب��ة بفريو�س
«ك��ورون��ا» بني �صفوف الأ��س��رى بق�سم
( )4ب��امل�ع�ت�ق��ل .و�أو� �ض �ح��ت ال�ه�ي�ئ��ة �أن
�إدارة «رمي� ��ون» ق��ام��ت ب�ن�ق��ل الأ� �س�ير
امل�صاب �إىل ق�سم ( )8ب��ذات املعتقل،
والذي يقبع فيه حالياً �أكرث من 35
�أ� �س�يرا م�صابا ب��ال�ف�يرو���س .و�أ��ض��اف��ت
�أن� ��ه وب �ت �� �س �ج �ي��ل الإ�� �ص ��اب ��ة امل ��ذك ��ورة،
يرتفع عدد اال�صابات ب»كورونا» بني

��ص�ف��وف الأ� �س��رى م�ن��ذ ب��داي��ة انت�شار
ال��وب��اء �إىل (� ،)191أغ�ل�ب�ه��ا ُ�سجلت
مب�ع�ت�ق��ل «ج �ل �ب��وع ،و�أن ال �ع��دد مر�شح
لالزدياد.
ون � � � � ��ددت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة يف ت� �ق ��ري ��ره ��ا
ب ��ال� �ت ��داب�ي�ر ال �� �س �ي �ئ��ة والإج� � � � � ��راءات
الوقائية واالحرتازية املعدومة داخل
�سجون االحتالل وا�ستهتار الإدارة يف
احلفاظ على �سالمة املعتقلني ،و�أكدت
ع�ل��ى �أن �سيا�سة الإه �م��ال والتق�صري
الإ�سرائيلية املتعمدة واملمنهجة ،هي
م��ن ج�ع�ل��ت الأ� �س��رى ه��دف��ا ل�ف�يرو���س
ك ��ورون ��ا ول �ك��ل الأوب � �ئ� ��ة والأم� ��را�� ��ض
اخلطرية التي تودي بحياتهم.
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قانونيون :تعديالت الرئيس عباس تهدف إلحكام سيطرته على القضاء وسلب صالحية المجلس التشريعي القادم
االنباط – وكاالت

من جديد عاد ملف الق�ضاء الفل�سطيني
�إىل ال��واج�ه��ة ب�ع��د ث�ل�اث ق� ��رارات �أ��ص��دره��ا
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �أبرزها،
ق��ان��ون ال�سلطة الق�ضائية و�إح��ال��ة  6ق�ضاة
للتقاعد ال�ق���س��ري امل�ب�ك��ر وت��رق�ي��ة �آخ��ري��ن.
وطفت �إىل ال�سطح ت�سا�ؤالت عن توقيت هذه
القرارات وعالقتها مبلف االنتخابات العامة
التي من املحتمل �أن جت��ري خ�لال ال�شهور
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ع ��دا ع��ن ع�لاق�ت�ه��ا ب ��أزم��ة
املجل�س االنتقايل القائم برئا�سة عي�سى �أبو
�شرار.
وحذر حقوقيون وق�ضاة من خطورة هذه
القرارات وتداعياتها على اجل�سم الق�ضائي
وحتوله �إىل �أداة تنفذ ما متليه عليه ال�سلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف �ق��ط ع�ب�ر ق � � ��رارات ال�ت�ق��اع��د
الق�سري للق�ضاة والعقوبات املتتالية بحق
املعار�ضني للتدخل يف اجل�سم الق�ضائي.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال امل �خ �ت ����ص يف ال �� �ش ��أن
القانوين د .ع�صام عابدين “هذه التعديالت
وق �ح��ة وغ �ي�ر د� �س �ت��وري��ة ومت ��ت يف ال �غ��رف
ال�سوداء و�ستق�ضي على ما تبقى من ق�ضاء
فل�سطيني» .و�أ� �ض��اف“ :التعديالت تكر�س
تبعية الق�ضاء للرئي�س الفل�سطيني ،وهيمنة
رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س ال �ق �� �ض��ائ��ي ع �ل��ى امل�ج�ل����س
والق�ضاة والق�ضاء ،وحتطيم �إمكانية البناء
امل��ؤ��س���س��ي للمجل�س ال�ق���ض��ائ��ي ك ��درع ح��ام
ال�ستقالل الق�ضاة والق�ضاء وحماية احلقوق
واحل��ري��ات ،ل�صالح �شخ�ص رئي�س املجل�س
وهيمنته وطغيانه وتفرده بالق�ضاة والق�ضاء،
وتبعيته الكاملة لل�سلطة التنفيذية».

وت��اب��ع�“ :سيطرة ال��رئ�ي����س ع�ل��ى تعيني
و�إنهاء خدمة رئي�س املحكمة العليا/حمكمة
النق�ض ،و�إذك ��اء ال���ص��راع على ه��ذا املن�صب
ال��واح��د (رئ�ي����س جمل�س الق�ضاء الأع �ل��ى/
رئي�س املحكمة العليا /حمكمة النق�ض) الذي
دمر الق�ضاء تاريخياً ،وعر�ض طاحمني لهذا
املن�صب على الرئي�س الفل�سطيني ليختار
واح � � ��داً م �ن �ه��م ل �ت��ويل امل �ن �� �ص��ب ك ��ل خم�س
��س�ن��وات» .واع�ت�بر �أن م��ا ي�ج��ري ه��و طغيان
كامل لل�سلطة التنفيذية على ق�ضاء �إداري
م�شوه َّ
مت و�أده يف مهده ،م�شرياً �أنه مت عرقلة
االجتماعات ال�شهرية للمجل�س الق�ضائي
التي ينبغي �أن تتم بقوة القانون ،والت�شديد
على �سرية ما يجري داخل هذا الكهف املظلم،
ورف��ع تقارير املجل�س للرئي�س الفل�سطيني
فقط ،ك�إدارة تتبع الرئي�س ،بعيداً عن الرقابة
املجتمعية.
ول�ف��ت �إىل �سيا�سة التمييز ب�ين الق�ضاة
يف احت�ساب الراتب التقاعدي ل�صالح رئي�س
املجل�س الق�ضائي رئي�س املحكمة العليا رئي�س
حمكمة النق�ض وبني �إىل وجود �شرعنة لعزل
الق�ضاة حتت عنوان الإحالة �إىل اال�ستيداع
بتن�سيب م��ن رئي�س املجل�س وق��رار املجل�س
بناء على تو�صية جلنة م�شكلة من املجل�س
وم���ص��ادق��ة الرئي�س الفل�سطيني ،ع��دا عن
�شرعنة عزل الق�ضاة ب�إنهاء خدمات القا�ضي،
يف �أي وقت ،بنا ًء على تن�سيب رئي�س املجل�س
وقرار املجل�س بناء على تو�صية جلنة م�شكلة
من املجل�س وم�صادقة الرئي�س الفل�سطيني،
و�شرعنة ع��زل الق�ضاة بتن�سيب م��ن رئي�س
املجل�س وق ��رار املجل�س ال��ذي يهيمن عليه
رئي�سه حتت عنوان عدم الكفاءة.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� �ق ��رار ب �ق��ان��ون امل�ح�ك�م��ة

الإداري��ة (التقا�ضي على درجتني يف الق�ضاء
الإداري) ب ��دل ال ��واح ��دة (حم�ك�م��ة ال�ع��دل
العليا) احلالية ،علق“ :هو جمرد ذر للرماد
يف العيون ،ويجعل هذا الق�ضاء الإداري ،كما
التعديالت التي ج��رت على قانون ال�سلطة
الق�ضائية� ،إدارة تتبع الرئي�س الفل�سطيني».
واع�ت�بر �أن م��ا ي�ج��ري م��ن ق ��رارات ال ميكن
ف�صله مت��ام�اً ع��ن احل��دي��ث ع��ن االنتخابات
ال �ع��ام��ة ،وا� �ص �ف �اً م��ا ي �ج��ري ب ��أن��ه ت �ع��دٍ على
��ص�لاح�ي��ات امل�ج�ل����س ال�ت���ش��ري�ع��ي وال�سلطة
الت�شريعية وتدخل يف �صلب عمل الق�ضاء.
و�أك � � ��د امل �خ �ت ����ص يف ال� ��� �ش� ��أن ال �ق��ان��وين
واحل �ق��وق��ي م��اج��د ال �ع ��اروري ع�ل��ى �أن ه��ذه
ال � �ق� ��رارات ال م �ب�رر ل �ه��ا �أن ت �� �ص��در ك��ون��ه
ي��دور احل��دي��ث ع��ن االن�ت�خ��اب��ات .و��ش��دد �أن
ه��ذه ال �ق��رارات وال�ق��وان�ين ت�ساهم يف زي��ادة
التعقيدات يف الأو� �ض��اع الق�ضائية وت�شكل
خطرا على ا�ستقاللية الق�ضاء وت�ساهم يف
تعزيز ح��ال��ة اخل�ل�اف .ووا� �ص��ل“ :ا�ستغرب
ح��ال��ة اال� �س �ت �ع �ج��ال ال �ت��ي مت ��ت يف �أم � ��ور ال
يجب اال�ستعجال بها بحيث يتم �إق��رار هذه
القوانني مبثل ه��ذه ال�صورة وم��ا ج��رى هو
مبنتهى اخل �ط��ورة وي�ج��ب ال�تراج��ع عنه”،
م�ستطرداً“ :ت�شكيل املحكمة الإدارية �صحيح
ك��ون ال�ق��ان��ون ين�ص على ذل��ك لكن الأوىل
انتظار املجل�س الت�شريعي» وقال“ :ما �أخ�شاه
�أن يكون ما جرى ا�ستباقا للمرحلة ال�سيا�سية
القادمة وهو نوع من احلفاظ على الوظائف
خلدمة �أ�شخا�ص بعينهم” ،داعياً �إىل رف�ض
هذه القرارات وال�ضغط للعمل على �إلغائها.
وق� ��ال ال�ق��ا��ض��ي د�.أح� �م ��د الأ� �ش �ق��ر ن��ائ��ب
رئ �ي ����س ن� ��ادي ال �ق �� �ض��اة �إن ه ��ذه ال� �ق ��رارات
خمالفة لقانون ال�سلطة الق�ضائية و�ضد

�أحكام القانون الأ�سا�سي املتعلقة با�ستقالل
ال�ق���ض��اء .وت��اب��ع“ :القرار امل �ع��دل اخل��ا���ص
بقانون ال�سلطة الق�ضائية م�صاب بالعوار
ال �ق��ان��وين ك��ون��ه ال ي �ج��وز ت�ع��دي��ل ال�ق��ان��ون
ال��ذي ه��و �أ�سا�سي ب�ق��رار بقانون ��ص��ادر عن
رئ�ي����س ال��دول��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع ��دم وج��ود
ح��ال��ة � �ض ��رورة» .ول�ف��ت �أن ه��ذه الن�صو�ص
ت� ��ؤدي �إىل هيمنة رئ�ي����س املجل�س الق�ضاء
وال�سلطة التنفيذية على كل مفا�صل العمل
الق�ضائي و�إخ�ضاع الق�ضاة لعقوبات مقنعة،
بالإحالة �إىل التقاعد �أو الندب �أو اال�ستيداع،
وهذا يعني �أن الق�ضاة �أ�صبحوا ال يتمتعون
ب�ضمانات اال�ستقالل وه��م بحكم املوظفني

الكويت ...وزراء الحكومة يتقدمون باستقاالتهم إلى رئيسها تمهيدا لرفعها إلى القيادة
االنباط – وكاالت

تقدم وزراء احلكومة يف الكويت ،ام�سء،
با�ستقاالتهم �إىل رئي�س ال��وزراء الكويتي،
ال�شيخ �صباح اخلالد ،وذلك متهيدا لرفعها
�إىل القيادة ال�سيا�سية.
وج ��اء يف ب�ي��ان ر��س�م��ي � �ص��ادر ع��ن مركز
التوا�صل احلكومي الكويتي ع�بر ح�سابه
ع�ل��ى “تويرت” ،ك�م��ا ذك��رت وك��ال��ة الأن �ب��اء
الكويتية (ك��ون��ا)“ :ا�ستقبل ال�شيخ �صباح
خالد احلمد ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء
يف ق�صر ال�سيف اليوم نائب رئي�س جمل�س

ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ال���ش�ي��خ ح�م��د جابر
ال �ع �ل��ي ال �� �ص �ب��اح وال � � ��وزراء ،ح �ي��ث رف ��ع له
ا�ستقالة كل من �أع�ضاء احلكومة وا�ضعني
�إياها حتت ت�صرفه».
وكانت �صحيفة “الراي” الكويتية قالت
�إن ه�ن��اك �أن �ب��اء ت ��رددت ع��ن ن�ي��ة احلكومة
الكويتية التقدم با�ستقالتها خ�لال ال�ـ 48
� �س��اع��ة امل �ق �ب �ل��ة ،م �� �ش�يرة �إىل اال� �س �ت �ج��واب
امل �ق��دم داخ ��ل ال�ب�رمل ��ان .وق��ال��ت“ :ترددت
�أن�ب��اء عن نية احلكومة تقدمي ا�ستقالتها
خ�ل��ال ال �� �س��اع��ات ال � � �ـ 48امل �ق �ب �ل��ة ،يف ظ��ل
اال�ستجواب املقدم �إىل رئي�س الوزراء ال�شيخ

�صباح اخلالد وما رافقه من ت�أييد برملاين
مت�صاعد و�صل �إىل  37نائبا» .ولفتت �إىل
“ان�ضمام النائب علي القطان ا�إىل النواب
الـ  36الذين �أعلنوا ت�أييدهم لال�ستجواب».
و�أع �ل��ن رئ�ي����س جم�ل����س الأم ��ة ال�ك��وي�ت��ي
م��رزوق الغامن ،يف وق��ت �سابق ،رف��ع جل�سة
جمل�س الأم��ة امل�ق��ررة ،ب�سبب ع��دم ح�ضور
�أع�ضاء احلكومة ،بح�سب جريدة “القب�س”
الكويتية.
ونقلت عن م�صادر لها الثالثاء املا�ضي،
ق��ول �ه��ا �إن احل �ك��وم��ة ق� ��ررت ع ��دم ح���ض��ور
اجلل�سة وذل��ك بعد �أن �أع�ل��ن ث�لاث��ة ن��واب

ع��زم�ه��م ا��س�ت�ج��واب رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�شيخ
��ص�ب��اح اخل��ال��د ،وال ��ذي ل�ق��ي دع �م �اً م��ن 36
نائباً .وبح�سب اجلريدة ،يت�ألف اال�ستجواب
من  3حماور ،ك�أول م�ساءلة �سيا�سية يف دور
االنعقاد الأول من الف�صل الت�شريعي الـ.16
ويتعلق املحور الأول بـ”خمالفة �صارخة
لأح �ك��ام ال��د��س�ت��ور ع�ن��د ت�شكيل احل�ك��وم��ة
ب�ع��دم م��راع��اة عنا�صر واجت��اه��ات املجل�س
اجلديد” ،بينما يتعلق ال�ث��اين بـ”هيمنة
ال�سلطة التنفيذية يف تكوين الربملان”،
�أم��ا ال�ث��ال��ث فيخ�ص “الإخالل ب��االل�ت��زام
الد�ستوري يف املادة  98من الد�ستور».

إثيوبيا تعلن دخول الجيش السوداني لحدودها وتتحدث عن «طرف ثالث وخيار الحرب
االنباط – وكاالت

�أع�ل�ن��ت �أدي ����س �أب��اب��ا ،ام ����س ،ع��ن “ر�صد
حتركات للجي�ش ال�سوداين داخ��ل احل��دود
الإثيوبية” ،جمددة الدعوة للحوار.
وق� � � ��ال امل � �ت � �ح� ��دث ب ��ا�� �س ��م اخل ��ارج� �ي ��ة
الإث�ي��وب�ي��ة ،دي�ن��ا مفتي“ :نر�صد حتركات
م� ��ن اجل �ي �� ��ش ال � �� � �س� ��وداين داخ� � ��ل ال �ع �م��ق
الإثيوبي” ،مو�ضحا �أن “ال�سودان ا�ستغل
ف��راغ��ا �أم�ن�ي��ا ع�ل��ى احل ��دود ب�سبب احل��رب
ال�ت��ي خا�ضها اجل�ي����ش الإث �ي��وب��ي يف �إقليم
تيغراي وجتاوز حدود البالد”.
وج��دد مفتي ت�أكيد ب�لاده على “�أهمية
احلوار والتفاو�ض حلل الق�ضايا احلدودية

م��ع ال�سودان” ،م ��ؤك��دا �أن “�إثيوبيا ترى
�أن ما يفيد البلدين هو اجللو�س ملناق�شة
ق�ضايا احل ��دود» .وت��اب��ع�“ :إثيوبيا �سعت
لعدم ت�ضخيم مو�ضوع احلدود مع ال�سودان
وجعله ق�ضية �إقليمية باعتباره ميكن حله
م��ع البلدين ع�بر احل ��وار لكن ه��ذا الأم��ر
ل��ه ح ��دود ،ك�ن��ا ن�ع�ل��م مت��ام��ا �أن خ�ل��ف ه��ذه
الأح � � ��داث ط ��رف ث��ال��ث (مل ي �� �س �م��ه) وال
يجب �أن يعترب �صمتنا هو خوف من جانب
�إثيوبيا».
و�أكد �إن “�إثيوبيا تبذل جهودا متوا�صلة
حل��ل الق�ضية �سلميا ،وق��ال �إن “�إثيوبيا
كانت دائما يف حالة حرب مع قوى �أجنبية
 ،لكنها ت��درك �أن احل��رب لي�ست مربحة”،

م�ضيفة �أن الأط ��راف الثالثة ال�ت��ي تعمل
لتحقيق مكا�سب �سيا�سية من خالل �إ�شراك
�إثيوبيا وال�سودان يف ال�صراع معنية .وقال
�إن “�أدي�س �أبابا لن ت�ستخدم خيار احلرب،
و�إن �شعبي �إث�ي��وب�ي��ا وال �� �س��ودان تربطهما
عالقة تاريخية طويلة وال يريدان احلرب
بل التنمية».
وقالت االثنني� ،إن قوات �إثيوبية م�سلحة
��ش�ن��ت ه �ج��وم��ا ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة “اللية” يف
حملية الق ّري�شة داخ��ل احل��دود ال�سودانية
بعمق خم�سة كيلومرتات يف �أرا�ضي الف�شقة
ما �أدى ملقتل خم�سة ن�ساء وطفل وفقدان
امر�أتني .ونقل موقع “�سودان تريبيون”،
ع��ن م �� �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة� ،أن “الهجوم وق��ع

�أث� �ن ��اء ع�م�ل�ي��ات ح �� �ص��اد ال � ��ذرة ب��ال���ش��ري��ط
احل � � ��دودي ،م ��ا �أدى �إىل ت��دخ��ل اجل�ي����ش
ال �� �س��وداين ومت���ش�ي��ط امل�ن�ط�ق��ة وم�لاح�ق��ة
ال �ق ��وات الإثيوبية” ،م ��ؤك ��دا �أن “قوات
�إثيوبية ن�صبت كمينا كان ي�ستهدف اجلي�ش
ال�سوداين بتمركز قنا�صة ببنادق �آلية �أعلى
�أ� �ش �ج��ار كثيفة ل�ك��ن ال�ك�م�ين راح �ضحيته
م��دن�ي��ون» .ودف�ع��ت ال�ت��وت��رات الأمنية على
احل��دود �إىل تفعيل عمل اللجنة امل�شرتكة
للحدود ،ليعود بذلك ملف النزاع احلدودي
املتجدد بني ال�سودان و�إثيوبيا �إىل الواجهة
مرة �أخ��رى ،بعد �إع�لان اجلي�ش ال�سوداين
�أن قواته ت�صدت العتداء “من ميلي�شيات
�إثيوبية” يف منطقة الف�شقة.

ولي�سوا �أع�ضاء يف �سلطة د�ستورية باملعنى
احلقيقي .و�أ�شار �أن ما جرى هو �إجهاز كامل
على ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وتقوي�ض
ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات وتدمري متعمد
لل�سلطة الق�ضائية كد�ستورية ،والغريب �أن
القرار �سبق الدعوة لإج��راء انتخابات الأمر
الذي يعني �سلب �صالحية املجل�س الت�شريعي
ال� �ق ��ادم .ول �ف��ت �إىل �أن ال �ق ��رار ب �ق��ان��ون مت
تف�صيله مبقا�س رئي�س املجل�س االنتقايل ومت
ا�ستثناء �سن رئي�سه لي�صبح معيناً �إىل الأبد.
وب�ش�أن �إحالة الق�ضاة للتقاعد الق�سري،
ع �ل��ق�“ :شخ�صياً �أت��وق��ع �إح��ال �ت��ي للتقاعد
الق�سري كوين �أتعر�ض للعقوبات منذ حكمي

ببطالن اتفاقية �أو�سلو  ،2015ومنذ �أن قررت
حق ال�شعب الفل�سطيني يف املقاومة امل�سلحة
وم��ا مت ب�ع��د ذل��ك م��ن ع�ق��وب��ات ك��ان �آخ��ره��ا
الندب وال �أ�ستبعد �أن ي�صل �إىل ذلك للإحالة
املبكرة للتقاعد» .وتوقع �أن يكون هناك مزيد
م��ن امل �ج��ازر يف اجل���س��م الق�ضائي و�أن يتم
الإجهاز قريبا على الق�ضاة الذين يعار�ضون
هذه التعديالت �أو امل�ستقلني الذين ي�صدرون
الأحكام دون خوف من ال�سلطة التنفيذية.
ودع��ا ل�سحب ال�ت�ع��دي�لات وت�شكيل جمل�س
ق�ضاء �أع�ل��ى طبيعي وف�ق�اً لأح�ك��ام ال�سلطة
الق�ضائية بقانون رقم  1ل�سنة  ،2002مطالباً
القوى بالتدخل.

رئيس الموساد يطلع بومبيدو على «معلومات
سرية» إلرباك إيران وعرقلة إدارة بايدن
االنباط – وكاالت

اج�ت�م��ع رئ�ي����س ج�ه��از امل��و��س��اد الإ��س��رائ�ي�ل��ي
يو�سي كوهني يف وا�شنطن مع وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو .وعقد االجتماع يف
�أح��د املطاعم بالعا�صمة الأم��ري�ك�ي��ة ،متهيدا
خل�ط��اب م��ن امل�ق��رر �أن يلقيه ال��وزي��ر بومبيو
الح �ق��ا ب�خ���ص��و���ص �إي � � ��ران ،وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن
يك�شف بومبيو يف خطابه النقاب عن معلومات
ا�ستخباراتية تخ�ص العالقات بني �إيران و�أحد
كبار تنظيم “القاعدة” الإره��اب��ي �أب��و حممد
امل�صري  -الذي متت ت�صفيته يف طهران مطلع
�شهر �آب املا�ضي يف طهران،
وي�شري موقع ا�سرائيلي �إىل �أن �إماطة اللثام
عن هذه املعلومات ال�سرية تهدف �إرباك �إيران
وو�ضع العراقيل �أمام �إدارة الرئي�س الأمريكي
اجل��دي��د ج��و ب��اي��دن ال�ستئناف املفاو�ضات مع
�إيران حول االتفاق النووي.
وان�ت�ق��د بومبيو ال�سلطات الإي��ران �ي��ة بعد
�أن هدد ع�ضو هيئة رئا�سة الربملان الإي��راين،

�أحمد فراهاين ،بطرد املفت�شني الدوليني ما
مل يتم رفع العقوبات عن إ�ي��ران .ويف رده على
ت�صريحات فراهاين ،قال بومبيو �إن “النظام
الإي� � � ��راين ي �� �س �ت �خ��دم م ��ن ج ��دي ��د ب��رن��اجم��ه
النووي البتزاز املجتمع الدويل وتهديد الأمن
الإقليمي” ،م�ضيفا �أن��ه “ال ينبغي ال�سماح
ل�ل��دول��ة ال��راع�ي��ة الأوىل لل��إره��اب يف العامل
بتخ�صيب ال�ي��وران�ي��وم ب ��أي م�ستوى» .و�أ��ش��ار
�إىل �أن “التزامات �إي��ران �ضمن معاهدة منع
االنت�شار النووي تفر�ض عليها ال�سماح بتواجد
مفت�شي وكالة الطاقة الذرية».
وكان فراهاين �أكد ال�سبت �أنه �سيتم �إخراج
املفت�شني الدوليني و�إيقاف العمل بالربوتوكول
الإ�ضايف ،بحلول ال�ـ 21من فرباير ،ما مل يتم
رف��ع العقوبات ع��ن إ�ي ��ران .ولفت �إىل �أن هذا
القرار �سينفذ يف فرباير املقبل ،يف حال “عدم
رفع العقوبات املالية ،وامل�صرفية ،والنفطية عن
�إيران” ،م�ؤكدا �أن “هذا قانون من الربملان،
واحلكومة ملزمة بتنفيذه».

االحتالل يزعم احباط تفجير عبوة
بمحطة حافالت للمستوطنين
االنباط – وكاالت

زع �م ��ت م �� �ص��ادر �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة� ،أن جي�ش
االحتالل �أحبط عملية تفجري عبوة نا�سفة يف
حمطة احلافالت اخلا�صة بامل�ستوطنني قرب
م�ستوطنة “�شايف �شمرون” املقامة على �أرا�ضي
املواطنني غرب نابل�س.
وبح�سب القناة العربية ال�سابعة“ ،ف�إن قوة

م��ن اجلي�ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي �أخ �ل��ت امل�ستوطنني
من املنطقة” ،وقام خرباء املتفجرات بتفكيك
العبوة وحتييدها .وك�شف فح�ص الكامريات
الأمنية “و�صول دراجة نارية يف متام ال�ساعة
ال ��واح ��دة وال�ن���ص��ف م��ن ف�ج��ر ال �ث�لاث��اء ،من
ن��اب�ل����س ،وو��ض�ع��ت ال�ع�ب��وة ب��امل�ك��ان ،ث��م اجتهت
جنوبًا».

بحجة «كورونا»
االحتالل يعاقب األسيرات :تضييق
مضاعف ّ
َ

االنباط – وكاالت

رغم مرور �شهرين على �إطالق �سراحها،
ال ت��زال الأ�سرية امل ُ�ح� َّررة ،مي�س �أب��و غو�ش،
تعي�ش لهفة امل�شي يف ال�شارع بح ّريتها« .مع
أق�ض يف الأ�سر �سوى � 16شهراً ،مدّة
�أنني مل � ِ
ق�صرية مقارنة بغريي� ،صرت �أق �دّر قيمة
ب�ضجة النا�س
ال�سري يف ال�شارع والإح�سا�س ّ
واحل ��رك ��ة �أك �ث�ر م��ن ق �ب��ل»ُ .ت �ط �رِق مي�س
ب�صمت قبل �أن تقول« :ال ميكن �أن �أن�سى
الأ�سريات والأ�سرى الذين مل يروا �شارعاً
منذ �سنني ...ال ي�ستطيع فهم ذلك � اّإل من
عا�شه».
م��ن ب�ين �آالف الأ� �س��رى الفل�سطينيني
يف �سجون االح�ت�لالَ ،تذكر مي�س ،خا�صة،
الأ� �س�ي�رات ال� �ـ 36ال �ل��وات��ي ال ي��زل��ن يقبعن
يف «ال ��دام ��ون» ،ع�ل��ى ��س�ف��وح ال�ك��رم��ل ق��رب
ح �ي �ف��ا .م �ك��ان ت���ص�ف��ه الأ� � �س �ي�رة امل ُ� �ح � � َّررة،
رب ُت مدخل
�سماح جرادات ،بدقة« :ما �إن ع ْ
ال��دام��ون ،حتى وج��دت نف�سي يف غابة من
ق�ضبان احلديد ذات اللون الأزرق الباهت
وال ��رم ��ادي .ق���ض�ب��ان ال ت�ن�ت�ه��ي وتتخ ّللها
ب ��واب ��ات ال ��زن ��ازي ��ن ال �ف ��والذي ��ة ال �� �ص �م��اء»،
م���س�ت��درك��ة« :ح �ت��ى ب��اح��ة ال���س�ج��ن م�غ� ّ�ط��اة
ب�شبك ج��دي��دي م ��زدوج ،ف�لا ن�ستطيع �أن
ن��رى ال�سماء �إال جم� � ّز�أة ،لن�صف �ساعة يف
ال �ي��وم» .ه��ذا احل��رم��ان ك��ان ذا وق��ع خا�ص
على �أب��و غ��و���ش ،ت�ت��ذ َّك��ر« :مل �أت�خ� ّي��ل �أنني
�س�أقدّر يوماً قيمة القدرة على النظر �إىل

ال�شم�س مبا�شرة بقدر ما �أري��د ،و�أن �أف��رح
بذلك».
م �ن��ذ � � ،2018ش �ه��دت ظ � ��روف اع �ت �ق��ال
الأ�سريات تدهوراً متوا�ص ً
ال ج ّراء انتهاكات
�إدارة ال�سجون .امل�ستم ّرة حتى ال�ي��وم ،كما
ت��ؤك��د املُ� �ح� � َّررات ،م��ن ال�س ّيئ �إىل الأ� �س��و�أ.
تقول جرادات« :عند و�صويل �إىل الزنازين،
� ُ��ص �ع �ق��ت ب� � ��أن امل �� �س��اح��ة ب �ك��ام �ل �ه��ا م �غ� ّ�ط��اة
بكامريات املراقبة .يف الغرف ،الباحة ،وبني
ال��زن��ازي��ن» ،فيما ت�ضيف �أب��و غ��و���ش« :ع��دد
ك �ب�ير م��ن الأ�� �س�ي�رات حم �ج �ب��ات ،ولأن �ه��ن
م��را َق �ب��ات ط��وال ال��وق��ت ال ي�ستطعن خلع
احلجاب �أبداً».
تطاول االنتهاكات يف «الدامون» تفا�صيل
احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة� ،إذ �إن «ال��زن��ازي��ن متتلئ
ب��ال��رط��وب��ة ،وال�ط�ع��ام ي�صل �إىل الأ� �س�يرات
نيئاً يف �أح�ي��ان ك�ث�يرة» ،ت�شرح �سماح .هذه
الظروف تفاقمت خالل جائحة كورونا� ،إذ
بح�سب مي�س« :ا�ستغ ّل االحتالل اجلائحة
ل َيمنع ع� ّن��ا زي ��ارات امل�ح��ام�ين واالت���ص��االت
الهاتفية ،كما �أل�غ��وا زي��ارات الأه��ل� .أي�ضاً،
منعت �إدارة ال�سجن الكتب وال�صور ،وهي
املنفذ الوحيد للأ�سريات ،ولك �أن تتخ ّيل
�أث ��ر ذل��ك يف م�ع�ن��وي��ات�ه��ن» .وت�ك�م��ل« :بعد
ذل ��ك م�ن�ع��ون��ا م��ن ال�ت�ن� ّق��ل ب�ين ال��زن��ازي��ن،
فا�ضطررنا �إىل البقاء لأ�سابيع متوا�صلة
داخل الزنزانة نف�سها ،مع �سبع �أ�سريات �أو
ثمانٍ يف ب�ضعة �أمتار مربعة!».
تقول امل� ّؤ�س�سات املتابعة ل�ش�ؤون الأ�سرى

�إن اال�ستثناء الوحيد الذي �سمح به االحتالل
يف م�ن��ع ال ��زي ��ارات ك ��ان ل�ل�أ� �س�يرات �أم �ه��ات
الأط�ف��ال .لكنه ،كما ت�صف جرادات«،عقاب
�أكرث من كونه امتيازاً» ،لأنه ال ي�سمح للأم
ب� ��أن ت�ت��وا��ص��ل م��ع طفلها �إال ع�شر دق��ائ��ق،
ث ّم يجري �إبعادهما« .كنت �أ�شاهد الأ�سرية
�إي �ن��ا���س ع �� �ص��اف��رة ،وه ��ي وال� ��دة ط�ف�ل�ين يف
اخل��ام���س��ة وال �ث��ال �ث��ة ،حينما ت �ع��ود م��ن ك� ّل
زي ��ارة ،وب ��د ًال م��ن �إظ �ه��ار ال���س�ع��ادة للقائها
ربره
ابنيها ،كانت تعود حزينة» .ك ّل ذلك ي ّ
االحتالل بـ«كورونا» ،مع �أنه يتع ّمد الإهمال
ال�صريح يف تدابري الوقايةَ �« .
أح�ضروا �إلينا
ك ّمامة واحدة لك ّل �أ�سرية ،وعلينا �أن نغ�سلها
ون�ع�ي��د ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا» ،ت��و��ض��ح �أب ��و غ��و���ش،
م�ضيف ًة�« :إذا �ضاعت الك ّمامة �أو تلفت ،ال
ي��وف��رون غريها .كذلك توقفوا عن تعقيم
الزنازين بعد �أ�سبوعني فقط ،وعادت �أعداد
ال�سجانني �إىل �سابق عهدها ،وب�لا وقاية،
م��ع �أن ح� ��االت الإ� �ص��اب��ة يف ال �ك �ي��ان ك��ان��ت
يف �أوج �ه��ا»� .إه �م��ال ت ��ؤ ّك��ده ج ��رادات �أي���ض�اً،
ق��ائ�ل� ًة« :با�ستثناء علبة �صابون ولفة ورق
حمام واح��دة يف الأ�سبوع ،علينا �أن ن�شرتي
ك� ّل �أدوات وم��واد النظافة اخلا�صة بنا من
مق�صف ال�سجن ،مب��ا ت��ودع��ه عائالتنا من
ن�ق��ود ب��أ��س�م��ائ�ن��ا ...و�أغ�ط�ي��ة ال �ن��وم قدمية
وم�ستهلكة ورائحتها قذرة».
يف متوز املا�ضي ،ق ّررت حمكمة �إ�سرائيلية
� اّأل يجري تطبيق التباعد اجل�سدي على
الأ�سرى ،ما دفع «م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية

الأ� � �س �ي�ر» �إىل ال �ت �ح��ذي��ر م ��ن «ك ��ارث ��ة» يف
�صفوف احلركة الأ�سرية .ويف نهاية ،2020
كان عدد الإ�صابات بني الأ�سرى قد جتاوز
امل�ئ��ة ،يف ال��وق��ت ال��ذي ق � ّرر ف�ي��ه االح�ت�لال
� اّأل يعطي اللقاح للأ�سرى والأ� �س�يرات �إال

مبوافقة حكومية.
تنظر �أبو غو�ش �إىل ال�شم�س م ّرة �أخرى،
ك�أنها تت�أ ّكد م��ن �أن�ه��ا مل ت��زل غ�ير جم � ّز�أة
ب�شبك حديدي ،وتقول« :ظروف الأ�سريات
ت��زداد ق�سوة ،وه�ن��اك تق�صري بحقهنّ من

الر�أي العام وو�سائل الإعالم»ٌ .
قلق ُتقا�سمها
�إ ّي ��اه ج� ��رادات ،الف �ت � ًة �إىل «(�أن �ن��ي) عندما
خرجت من ال�سجن تركت عائلة خلفي يف
ظ��روف بالغة ال�ق���س��وة .ك � ّل م��ا مت ّنيته �أن
�أ�ستطيع �أن �آخذهنّ خارجاً معي».

الـريـا�ضي
االربعاء

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين

تواصل منافسات دوري االولى الكروي
االنباط  -عمان

تتوا�صل م�ساء اليوم االربعاء مناف�سات
اجلولة احلادية ع�شرة من دوري الدرجة
الأوىل  2020والذي تقام جميع مبارياته
عند الثانية ع�صراً .فيلتقي الطرة مع
من�شية ب�ن��ي ح�سن ع�ل��ى ملعب الأم�ي�ر

ها�شم ،ومغري ال�سرحان مع الكرمل على
�ستاد الأم�ي�ر حممد بالزرقاء.وتختتم
اجلولة اخلمي�س  14اجلاري ،حيث يواجه
بلعما نظريه العربي على �ستاد الأم�ير
حم �م��د ،واجل �ل �ي��ل م��ع دار ال � ��دواء على
ملعب ا ألم�ير ها�شم .ويت�صدر ذات را�س
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قائمة النشامى لمعسكر دبي بغياب المحترفين

االنباط  -عمان

�أع �ل��ن اجل �ه��از الفني للمنتخب الوطني،
بقيادة امل��درب فيتال بوركلمانز ،قائمة �ضمت
( )30الع �ب �اً ،ا��س�ت�ع��داداً ل�ل��دخ��ول يف مع�سكر
ت��دري�ب��ي ب ��إم��ارة دب��ي اب �ت��دا ًء م��ن  20اجل��اري
وح�ت��ى �� 16ش�ب��اط ال �ق��ادم ،ت ��أه �ب �اً ال�ستكمال
ت�صفيات امل��ون��دي��ال .و�ضمت القائمة :عامر
�شفيع� ،أحمد عبد ال�ستار ،عبداهلل الفاخوري،
حممود الكواملة ،طارق خطاب ،يزن العرب،
ه ��ادي احل � ��وراين ،رواد �أب ��و خ �ي ��زران ،مهند
خ�يراهلل ،فرا�س �شلباية� ،إح�سان ح��داد� ،سامل

العجالني ،حممد الدمريي ،يو�سف �أبو اجلزر،
ن��ور ال��رواب��دة� ،أح�م��د �سمري� ،سعد الرو�سان،
ف�ضل هيكل� ،صالح راتب ،يو�سف �أبو جلبو�ش،
�إب��راه�ي��م �سعادة� ،أن����س ح�م��اد� ،أح�م��د عر�سان،
حم�م��ود م��ر��ض��ي ،زي��د �أب ��و ع��اب��د ،حممد �أب��و
زري��ق ،يزن النعيمات ،حمزة ال��دردور ،حممد
وائ ��ل ال��زع�ب��ي وع�ل��ي ع �ل��وان .وي ��أت��ي مع�سكر
املنتخب الوطني يف دب��ي ،ب��دع��م مبا�شر من
��س�م��و الأم�ي��ر احل���س�ين ب��ن ع �ب��داهلل ال �ث��اين،
ويل ال�ع�ه��د ،وال ��ذي تكفل ب��إق��ام�ت��ه ،يف �إط��ار
اهتمام �سموه مبنتخب الن�شامى .من جانبه،

ثمن مدرب املنتخب الوطني ،حر�ص االحتاد
برئا�سة �سمو الأم�ي�ر علي بن احل�سني ،على
توفري كافة متطلبات جن��اح الن�شامى خالل
الت�صفيات امل�شرتكة ،للم�ضي قدماً نحو الدور
احلا�سم امل�ؤهل ملونديال  2022يف قطر ،و�ضمان
التواجد يف نهائيات �آ�سيا  2023بال�صني ،م�شرياً
�إىل �أن دعم �سمو الأمري احل�سني ،ويل العهد،
ي�ضاعف حجم امل�س�ؤولية امل�ل�ق��اه على عاتق
الن�شامى ،لتحقيق الأهداف املن�شودة� .أ�ضاف:
اقت�صرت القائمة على ال�لاع�ب�ين املحليني،
يف ظ��ل �إق��ام��ة امل�ع�ك���س��ر خ ��ارج �أي� ��ام “فيفا”

املعتمدة للتجمعات الدولية ،وتعذر ا�ستدعاء
امل�ح�ترف�ين ب��اخل��ارج ،ح�ي��ث نتطلع للوقوف
على م�ستوى العديد من الأ�سماء التي برزت
م ��ؤخ��راً يف مناف�سات دوري امل�ح�ترف�ين ،من
خالل متابعتهم عرب برنامج �إع��داد مكثف يف
دبي ،يت�ضمن خو�ض مباريات ودية دولية �أمام
طاجيك�ستان يومي  1و � 5شباط ،و�أوزبك�ستان
يف  15من ال�شهر ذاته.
وينتظر �أن يعود الالعبون �إىل �أنديتهم مع
اختتام املع�سكر منت�صف �شباط ،قبل �أن يدخل
الن�شامى املرحلة الثانية من التح�ضريات 15
�آذار القادم ،ب�إقامة مع�سكر تدريبي جديد يف
م�سقط ،يتخلله مواجهة املنتخب العُماين 19
من ال�شهر ذاته ،قبل التوجه �إىل دبي جمدداً
ل�ل�ق��اء ل�ب�ن��ان  24م�ن��ه ،ث��م امل �غ��ادرة ب�ع��د ذل��ك
�إىل الكويت خلو�ض م�ب��اراة الت�صفيات .كما
تت�ضمن خطة �إعداد الن�شامى� ،إقامة مع�سكر
تدريبي يف �أيار القادم ،ي�سبق مواجهتي نيبال
و�أ�سرتاليا يف حزيران ،مع ختام الدور الثاين
من الت�صفيات� ،سعياً ل�ضمان العبور �إىل الدور
احل��ا��س��م .يذكر �أن املنتخب الوطني ي�ستقر
ح��ال �ي �اً يف امل��رك��ز ال �ث��اين ��ض�م��ن جمموعته،
ب��ال���ش��راك��ة م��ع ال�ك��وي��ت ب ��ذات ال��ر��ص�ي��د (10
ن�ق��اط) ،م��ع بقاء �أ�سرتاليا بال�صدارة (،)12
ونيبال رابعاً ( ،)3و�أخرياً تايبيه ال�صينية دون
�أي نقطة .ويت�أهل �أبطال املجموعات الثمانية
�إىل جانب �أف�ضل �أربعة منتخبات حتتل املركز
ال �ث��اين �إىل ال ��دور احل��ا��س��م م��ن الت�صفيات،
وال ��ذي ينطلق يف �أي �ل��ول امل�ق�ب��ل ،م��ع �ضمان
م�شاركتهم �أي�ضاً يف ك�أ�س �آ�سيا  ..2023فيما
تخو�ض باقي املنتخبات غري املت�أهلة ،ت�صفيات
ت�أهيلية للنهائيات القاري .

صراع البقاء بين الصريح وسحاب واالهلي وداع
االنباط  -عمان

م��ع خ �ت��ام م�ن��اف���س��ات اجل��ول��ة ال� �ـ  21وق�ب��ل
الأخ� �ي��رة م��ن دوري امل �ح�ترف�ين وم ��ع ان�ت�ه��اء
املناف�سة على لقب ال��دوري ال��ذي ح�سمه فريق
الوحدات بجدارة وا�ستحقاق ..ومع �ضمان فريق
اجلزيرة الرتبع على و�صافة الرتتيب وح�صوله
على املركز الثاين بعد �صراع مع مناف�سه الرمثا
بعد تغلبه عليه يف اللقاء االخري فان ال�صراع االن
انتقل اىل الفرق التي تكافح من اجل الهروب
من �شبح الهبوط وجتنب مرافقة االهلي الذي
�ضمن هبوطه منذ اال�سبوع املا�ضي حيث انح�صر
ال�صراع االن م��ا ب�ين ال�صريح و�سحاب وال��ذي
�ستحدده اجل��ول��ة االخ�ي�رة م��ن البطولة التي
�ستنطلق ي��وم غد اخلمي�س  ..وحقق الوحدات
الذي ح�سم اللقب ل�صاحله منذ اجلولة املا�ضية
فوزاً كبرياً على ال�صريح بثالثية دون رد ،و�ضعت
الأخري يف دائرة اخلطر� .سجل ثالثية الوحدات
حمرتفه عبد العزيز انداي عزز بهم ر�صيده يف
�صدارة الهدافني .كما فاز اجلزيرة على الرمثا
بهدف وحيد �سجله حمزه ال�صيفي ،ح�سم من
خالله مركز الو�صافة ل�صاحله بغ�ض النظر
عن نتائج اجلولة الأخ�ي�رة ،لي�ستقر الرمثا يف

املركز الثالث .وتغلب �سحاب على �شباب الأردن
بهدف دون رد� ،سجله �أحمد �أبو جادو من ركلة
ج ��زاء يف ال��دق��ائ��ق الأخ�ي��رة م��ن زم��ن امل �ب��اراة،
ليبقي على �آم��ال��ه بالهروب من �شبح الهبوط
حتى اجلولة الأخرية التي �ست�شهد حتديد هوية

الفريق ال�ث��اين ال��ذي �سريافق الأه�ل��ي ل��دوري
الدرجة الأوىل .وكان الأهلي تعر�ض للخ�سارة
�أم��ام ال�سلط  ،3-1حيث �سجل للفائز حممود
زع�ترة� ،أحمد ا�سريوه ،وحممد رات��ب ال��دوواد،
فيما �سجل هدف الأهلي الوحيد يزن الده�شان.

و�ضمن ال�سلط بهذا الفوز البقاء يف املركز الرابع
على �سلم الرتتيب .ومتكن �شباب العقبة من
املحافظة على مقعده يف دوري الأ�ضواء للمو�سم
املقبل ،بعد �أن قلب ت�أخره �أمام احل�سني بهدفني
ل�ل�ف��وز � .2-3سجل ل�شباب العقبة �أح �م��د �أب��و
حالوة ،و�سليمان �أبو زمع ،وعي�سى ال�سباح ،فيما
�سجل هديف احل�سني حمرتفه مايكل ،و�أن�س ابو
طعيمة .وف��از الفي�صلي على معان  ،2-3حيث
�سجل للفي�صلي �إح�سان حداد (هدفني) ،و�أحمد
عر�سان ،وملعان يا�سر ال��روا��ش��دة و�سند جعارة.
ورف��ع ال��وح��دات ر�صيده �إىل  53نقطة باملركز
الأول ،فيما حل اجلزيرة ثانياً بـ  ،41ثم الرمثا
 ،38ال�سلط  ،33الفي�صلي واحل�سني � ،27شباب
العقبة ومعان � ،23شباب الأردن  ،22ال�صريح ،20
�سحاب  ،18والأهلي باملركز الأخري بـ  13نقطة.
وعلى �صعيد ال�ه��داف�ين �أ�صبح ال�سنغايل عبد
العزيز ان��داي مهاجم الوحدات ا ألق��رب حل�سم
لقب ه��داف البطولة بعدما �سجل “هاتريك”
مب��رم��ى ال �� �ص��ري��ح ل�ي�رف��ع ر� �ص �ي��ده �إىل “15
هدفاً ،متقدماً بفارق “� ”5أهداف عن مهاجم
الفي�صلي حم�م��د ال�ع�ك����ش.ال��ذي يحتل امل��رك��ز
الثاين .

رياضة السيارات تعلن نشاطاتها للعام الجديد

االنباط  -عمان

�أعلنت الأردنية لريا�ضة ال�سيارات ،روزنامة
�أن�شطتها للعام احلايل  ،2021وتزخر بـ � 24سباقا
يف خمتلف ال�سباقات م��ن �أه�م�ه��ا �سباق باها
الأردن “بطولة ك�أ�س العامل للكرو�س كاونرتي
– باها” ،و 4راليات حملية (يقام راليان منهم
�ضمن مناف�سات رايل الأردن لل�شرق الأو�سط)

 ،ا�ضافة �إىل رايل الأردن ال��دويل ،و� 6سباقات
لل�سرعة “�سبيد تي�ست” ،و� 5سباقات للكارتينغ،
و� 3سباقات للدرفت ،و� 3سباقات للدفع الرباعي
و�سباق احل�سني لت�سلق مرتفع الرمان ،وك�أ�س
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا “مينا زون”
ل�ل���س�ب��اق��ات ال��رق�م�ي��ة.و��س�ت�ت�ع��ام��ل الأردن� �ي ��ة
لريا�ضة ال�سيارات يف ظل كورونا على تنفيذ

خطتها للعام احل��ايل  ،2021وف��ق م�ستجدات
الأمور وما تفر�ضه املرحلة امل�ستقبلية .وينطلق
مو�سم ريا�ضة ال�سيارات الأردنية �آذار (مار�س )
وينتهي يف ت�شرين ال�ث��اين (ن��وف�م�بر) ،ووف��ق
ا�سرتاتيجية التطوير  ،ت�سعى الأردنية لريا�ضة
ال�سيارات ،و�ستقام �سباقات “ريا�ضة املحركات”
يف عدة حلبات يف عمان والبحر امليت وجر�ش
“الرمان” ووادي رم والعقبة .روزنامة ريا�ضة
ال�سيارات للعام � 5 * 2021آذار (مار�س)� :سباق
ال��دف��ع ال��رب��اع��ي الأول� 20- 19- 18 * .آذار
(م��ار���س) ب��اه��ا الأردن “اجلولة ال��راب�ع��ة من
بطولة ك�أ�س العامل للكرو�س كاونرتي – باها”
*  2ني�سان ( أ�ب��ري��ل)� :سباق ال�سرعة الأول* .
 9ني�سان ( أ�ب��ري��ل) :ال��رايل الوطني الأول* .
 18ني�سان (�أب��ري��ل)� :سباق الكارتينغ الأول.
*  23ني�سان ( أ�ب��ري��ل)� :سباق ال��درف��ت الأول.
* � 9أي ��ار (م��اي��و)�� :س�ب��اق ال�ك��ارت�ي�ن��غ ال�ث��اين.
* � 22 -21- 20أي � ��ار (م ��اي ��و) :رايل الأردن
لل�شرق الأو�سط و�آر  2و�آر ( 3اجلولة الثالثة

ترتيب الفرق بـ  21نقطة ،ثم البقعة ثانيا
بـ  ،20بلعما  ،19اجلليل والطرة  ،17مغري
ال���س��رح��ان ،واحت ��اد ال��رم�ث��ا ،وك�ف��ر��س��وم،
ودار ال ��دواء  ،14ال�يرم��وك  ،12العربي،
وال�سرحان  ،10الكرمل  ،4ومن�شية بني
ح�سن باملركز الأخري بنقطة واحدة.

م��ن بطولة ال���ش��رق الأو� �س ��ط) 4 * .ح��زي��ران
(يونيو)� :سباق الدرفت الثاين 11 * .حزيران
(يونيو)� :سباق ال�سرعة الثاين 25 * .حزيران
(ي��ون�ي��و)� :سباق ال��دف��ع الرباعي ال�ث��اين9 * .
متوز (يوليو)� :سباق احل�سني لت�سلق مرتفع
الرمان 16 * .متوز (يوليو)� :سباق الكارتينغ
الثالث� 6 * .آب (�أغ�سط�س)� :سباق ال�سرعة
الثالث * � 12آب (�أغ�سط�س)� :سباق الكارتينغ
الرابع� 27- 26 * .آب (�أغ�سط�س) :ك�أ�س ال�شرق
الأو�سط و�شمال افريقيا “مينا زون” لل�سباقات
الرقمية� 3 * .أيلول (�سبتمرب)� :سباق ال�سرعة
ال��راب��ع� 10 * .أيلول (�سبتمرب)� :سباق الدفع
ال��رب��اع��ي ال �ث��ال��ث� 17 * .أي �ل��ول (�سبتمرب):
�سباق �سباق الكارتينغ اخلام�س 1 * .ت�شرين
الأول ( أ�ك�ت��وب��ر)� :سباق ال�سرعة اخلام�س* .
 15ت�شرين الأول (�أك�ت��وب��ر) :ال��رايل الوطني
ال��راب��ع 29 * .ت�شرين الأول (�أك�ت��وب��ر)� :سباق
الدرفت الثالث 5 * .ت�شرين الثاين (نوفمرب):
�سباق ال�سرعة ال�ساد�س.

االصابة تبعد ابو ليلي عن لقاء الوحدات

االنباط – عمان

اك � � ��د امل� � ��دي� � ��ر االداري ل� �ف ��ري ��ق
ال �ف �ي �� �ص �ل��ي ث ��ام ��ر ال� � �ع � ��دوان امل��دي��ر
الإداري ل�ل�ف�ي���ص�ل��ي ع�ب�ر ال���ص�ف�ح��ة
الر�سمية ل�ل�ن��ادي ع�ل��ى في�سبوك �أن
حار�س مرمى الفريق يزيد �أبو ليلى
خ�ضع للفحو�صات ال�ط�ب�ي��ة يف �أح��د
امل�ست�شفيات“ ،
وات� ��� �ض ��ح �أن � � ��ه ي� �ع ��اين م� ��ن مت ��زق
بالع�ضلة اخللفية مبنطقة الفخذ».
يحتاج معه ل�ل��راح��ة مل��دة ع�شرة اي��ام

وان�ضم �أبو ليلى لقائمة الغائبني عن
لقاء الفي�صلي املرتقب �أمام الوحدات
ال�سبت املقبل ،و�أبرزهم حار�س املرمى
ال ��دويل م�ع�ت��ز ي��ا��س�ين .وك ��ان يا�سني
خ �� �ض��ع م � ��ؤخ� ��را ل �ع �م �ل �ي��ة ج��راح �ي��ة
مبنطقة الوجه و�سيغيب عن املالعب
ملدة �أ�سبوعني .ورغم �أن املباراة املقبلة
ل��ن تكون ذات قيمة تناف�سية بعدما
ح�سم ال��وح��دات لقب ال��دوري ،لكنها
تبقى ق�م��ة حت�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام الإع�ل�ام
واجل �م �ه��ور يف ظ��ل � �ص��راع الفريقني
الدائم على الألقاب.

الظفرة يستغني عن البخيت

ابو ظبي  -وكاالت

ت�ع��اق��د ن��ادي ال�ظ�ف��رة الإم��ارات��ي
مع مهاجم �شباب الأهلي ،الإ�سباين
ب� �ي ��درو ك ��ون ��دي ( 32ع ��ام ��ا) ،على
� �س �ب �ي��ل الإع� � � ��ارة ل �ن �ه��اي��ة امل��و� �س��م.
و� �س �ي �ك��ون ك��ون��دي ب��دي�لا ل�لاع�ب�ن��ا
يا�سني البخيت ،يف قائمة الظفرة
يف ف� �ت��رة ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات ال �� �ش �ت��وي��ة
احل��ال �ي��ة .وك� ��ان ك��ون��دي ان �ت �ق��ل يف
ف�ترة االن�ت�ق��االت ال�شتوية املا�ضية
�إىل �شباب الأهلي ،بعد ت�ألقه امللفت
مع بني يا�س،
لكنه مل ينجح يف �إثبات وج��وده،

فا�ستبعد من قائمة �شباب الأهلي
ل �ل �م��و� �س��م اجل� � � ��اري .ويف امل �ق��اب��ل،
�أك��دت �أنباء دخ��ول �شباب الأهلي يف
مفاو�ضات للتعاقد م��ع ال�برازي�ل��ي
تالي�سكا ( 26عاماً)،
�صانع �ألعاب جواجنزو ال�صيني،
وموافقته على �إع��ارة العب و�سطه
�سعود عبد الرزاق ( 22عاماً) ،لنادي
الفجرية .يف حني ،ا�ستعاد الفجرية
الع�ب��ه ال���س��اب��ق� ،أح�م��د مو�سى (25
عاماً) بعد جتربة ق�صرية مع حتا،
ال ��ذي ب� ��دوره ا� �س �ت �ع��ار احل��ار���س
�إب��راه �ي��م ال�ك�ع�ب��ي ( 27ع��ام �اً) ،من
نادي العني.

الرمثا يجدد ثقته بالمدرب محمود

ميار تقترب من االنجاز
دبي  -وكاالت

متكنت النجمة امل�صرية ميار �شريف ،من
تخطي عقبة مناف�ستها الأمريكية جري�س
م�ين ،يف ث��اين الأدوار التمهيدية لبطولة
�أ�سرتاليا املفتوحة ،التي تقام مناف�ساتها
يف مدينة دب��ي .ومتكنت �شريف من الفوز
م���س��اء ال �ث�لاث��اء ،ع�ل��ى الأم��ري�ك�ي��ة جري�س
مني مبجموعتني مقابل جمموعة ،بنتيجة
 3-6و  6-2و  . 1-6و�ستواجه ميار �شريف
�صاحبة ال�ـ  24عاما  ،ال�صربية �ألك�ساندرا

كرونيت�ش يف الدور القادم ،ويف حال متكنت
من الفوز ف�إنها �ست�شارك يف الدور الرئي�سي
لبطولة �أ�سرتاليا الكربى ،للمرة الأوىل يف
تاريخها.وكانت الالعبة امل�صرية قد حققت
�إجن��ازا تاريخا يف �سبتمرب� /أيلول املا�ضي،
ع �ن��دم��ا مت �ك �ن��ت م ��ن ال� �ت� ��أه ��ل �إىل ال� ��دور
ال��رئ�ي���س��ي م��ن ب�ط��ول��ة ف��رن���س��ا امل�ف�ت��وح��ة،
لت�صبح �أول العبة م�صرية ت�شارك يف الدور
الرئي�سي لبطولة روالن ج��ارو���س .جدير
بالذكر �أن الت�صفيات تقام خارج �أ�سرتاليا
للمرة الأوىل طوال تاريخ البطولة الطويل
عاما ،مب�شاركة  128العبة.
الذي ميتد لـً 116

االنباط  -عمان

اك � ��ت ادارة ن � � ��ادي ال ��رم� �ث ��ا �أن
االجتماع الذي عقد م�ساء الإثنني
م ��ع امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ج �م��ال حم�م��ود
ك��ان مثمراً .وق��ال املهند�س حممد
�أب � ��و ع��اق��ول��ة ال �ن��اط��ق الإع�ل�ام ��ي
يف ت� ��� �ص ��ري ��ح ن� �ق� �ل� �ت ��ه ال �� �ص �ف �ح��ة
الر�سمية للنادي مبوقع في�سبوك:
“االجتماع عقد يف �أجواء �إيجابية

ل �ل �غ��اي��ة ،واالت � �ف� ��اق ال �ن �ه��ائ��ي ع�ل��ى
مت��دي��د ع�ق��د امل��دي��ر ال�ف�ن��ي �سيكون
ب �ع��د ن �ه��اي��ة امل� � �ب � ��اراة الأخ � �ي ��رة يف
ال � � ��دوري �أم� � ��ام ال� ��� �ص ��ري ��ح» .وك ��ان
ج� �م ��ال حم� �م ��ود ق ��د ت �� �س �ل��م م�ه�م��ة
امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�ف��ري��ق ال��رم�ث��ا خلفا
ل�ل�م��درب عي�سى ال�ت�رك .وا�ستطاع
ج �م��ال حم �م��ود �أن ي �ط � ّور م��ن �أداء
ونتائج الرمثا الذي ا�ستقر ثالثا يف
بطولة الدوري.

الريا�ضي
االربعاء
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برشلونه يبدأ مشوار السوبر بمواجهة سوسيداد

مدريد  -وكاالت

امل �� �ش��ارك��ة ،ب��ا��س�ت�ف��اق��ة ال�ن�ج��م االرج�ن�ت�ي�ن��ي
ليونيل مي�سي مع البار�سا ،م��رورا بتقلبات
ري ��ال م��دري��د الأخ� �ي��رة ،وان �ت �ه��اء ب�سل�سلة
النتائج ال�سيئة ل��ري��ال �سو�سيداد ،وتراجع
ترتيب بيلباو للن�صف ال�سفلي من اجلدول.
و��س�ب��ق ل�ل�أن��دي��ة الأرب �ع��ة �أن ت��ذوق��ت طعم
الفوز بال�سوبر املحلي ،حيث يعد بر�شلونة
هو ملك امل�سابقة بـ 13لقبا ،متفوقا بلقبني
ع ��ن ري � ��ال م ��دري ��د ،ب�ي�ن�م��ا مي �ت �ل��ك ب�ي�ل�ب��او
لقبان يف خزائنه و�سو�سيداد له لقب وحيد.
وب ��دا �أن ف��ري��ق امل� ��درب ال�ه��ول�ن��دي رون��ال��د
كومان قد �أغلق �صفحة االنطالقة ال�سيئة
ل�ل�م��و��س��م ،ب�ع��دم��ا ح�ق��ق ث�لاث��ة ان�ت���ص��ارات
م�ت�ت��ال�ي��ة يف ال�ل�ي�ج��ا ب�ع�ي��دا ع��ن ك��ام��ب ن��و،
�أمام هوي�سكا ،بيلباو وغرناطة ،كما يقرتب
مي�سي من �أح�سن م�ستوياته.ورغم الغيابات
يف �صفوفه �إال �أن ال�بر��س��ا ا�ستعاد النتائج
الإي�ج��اي�ب��ة وامل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى ال�ل�ق��ب جم��ددا
ب�صعوده للمركز الثالث بفارق ثالث نقاط

��س�ي��داف��ع ري ��ال م��دري��د ع��ن لقبه كبطل
لك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين ،يف الأندل�س ،على
ب�ع��د � 7آالف ك�ل��م م��ن ج ��دة (ال �� �س �ع��ودي��ة)،
حني توج بالن�سخة الأخرية التي كانت �أكرث
تناف�سية مب�شاركة �أرب�ع��ة ف��رق .وح��رم وباء
(ك��وف�ي��د  )19م��ن �إق��ام��ة الن�سخة الثانية
ل�ل�ب�ط��ول��ة ب���ش�ك�ل�ه��ا اجل ��دي ��د يف الأرا�� �ض ��ي
ال�سعودية ،لتنتقل �إىل مالعب الأركانخيل
يف ق��رط �ب��ة وال رو� �س��ال �ي��دا يف م��االج��ا وال
ك��ارت��وخ��ا يف �إ��ش�ب�ي�ل�ي��ة .ويف ه ��ذه املنا�سبة،
�سيناف�س فريق زي��دان على �أول �ألقابه هذا
امل��و� �س��م ،ب���ص�ف�ت��ه ب �ط�لا ل�ل�ي�ج��ا ،مب���ش��ارك��ة
بر�شلونة ،و�صيف البطل� ،إ�ضافة للمت�أهلني
لنهائي ك�أ�س امللك املو�سم املا�ضي والذي مل
يح�سم بعد ج��راء ت��داع�ي��ات ك��ورون��ا ،وهما
�أتلتيك بيلباو وري��ال �سو�سيداد.وتقام ك�أ�س
ال�سوبر و�سط مزيج م��ن التطلعات للفرق

خ�ل��ف ال��ري��ال .و��س�ت�ك��ون م��وق�ع��ة بر�شلونة
و�سو�سيداد ه��ي نقطة االن�ط�لاق للبطولة
اليوم الأربعاء على ملعب �أركانخيل اجلديد
بقرطبة ،ولدى الرب�سا ذكريات جيدة على
ذل��ك امللعب حينما ف��از  8-0على قرطبة يف
مايو�/آيار  2015بقيادة مدربه ال�سابق لوي�س
�إنريكي .بينما يحتاج العبو املدرب �إميانول
�أجل��وا� �س �ي��ل ل �ل �ع��ودة ل�ل�ن�ت��ائ��ج اجل �ي��دة التي
قدموها يف بداية املو�سم ،وت�صدرهم جلدول
الليجا ،رغم �أن الإ�صابات �أ�ضرت بنتائجهم
ت��دري�ج�ي��ا ،خ��ا��ص��ة النجمني دي�ف�ي��د �سيلفا
وميكيل �أويارزابال.
و��س�ي�ب�ح��ث ��س��و��س�ي��داد ع��ن ال�ت�ق�ل�ي��ل من
�أخ�ط��ائ��ه ،خا�صة �أم��ام مناف�س كرب�شلونة،
وا� �س �ت �ع��ادة ك� ��رة ق��دم��ه اجل ��ذاب ��ة و�إي� �ج ��اد
ال �ك �ف ��اءة ال �ه �ج��وم �ي��ة� ،إذا �أراد �أن ينهي
�سل�سلة ن�ت��ائ�ج��ه ال�سلبية �أم� ��ام بر�شلونة،
ح�ي��ث مل ي�ف��ز ع�ل�ي��ه يف �آخ ��ر  11م��واج�ه��ة.
ب �ي �ن �م��ا ��س�ي���س�ت���ض�ي��ف م �ل �ع��ب الرو� �س��ال �ي��دا

اخلمي�س مواجهة ري��ال م��دري��د وبيلباو يف
ن�صف النهائي الآخ��ر ،والذي �سيحمل طعم
ال��رغ �ب��ة يف االن �ت �ق��ام ب �ع��د ه��زمي��ة ال�ف��ري��ق
البا�سكي  1-3يف الليجا �أم ��ام ال��ري��ال على
ملعب �أل�ف��ري��دو دي �ستيفانو بالليجا ،بعد
م��واج�ه��ة ق��وي��ة ح�سمها امل�ل�ك��ي ع�ق��ب ط��رد
العب “�أ�سود البا�سك” را�ؤول جار�سيا .ومل
يخ�سر زي��دان ط��وال خم�س �سنوات ق�ضاها
على ر�أ�س الريال على مرحلتني �أمام بيلباو،
ورغ��م التعادالت العديدة� ،إال �أن امللكي مل
ي�سقط طوال ت�سع مواجهات .وي�صل الريال
ل�ل�م��واج�ه��ة حم�ب�ط��ا ب�ع��د ال �ت �ع��ادل ال�سلبي
يف ملعب �أو�سا�سونا يف ظ��روف جوية �سيئة
ب�سبب ال�ع��ا��ص�ف��ة الثلجية وان �ت �ق��اد زي��دان
خلو�ض املباراة ،ليوا�صل الفريق امللكي �إهدار
النقاط يف الليجا ،بعد فقدانه �أربع نقاط يف
�آخ��ر ث�لاث ج��والت ،ما قد مينح مزيدا من
الأف�ضلية لأتلتيكو مدريد �صاحب ال�صدارة
بفارق نقطة وحيدة لكن مع ثالث مباريات
�أقل .و�أجربت العا�صفة الثلجية الريال على
التوجه مبا�شرة من بامبلونا �إىل ماالجا،
حيث ت�سببت يف حالة ارتباك للبعثة امللكية.
و�إزاء ه��ذا امل���ش�ه��د� ،إ��ض�ط��ر الع �ب��و ال��ري��ال
لإج ��راء ح�صة تدريبية خفيفة يف حديقة
ال �ف �ن��دق ال ��ذي ي�ق�ي�م��ون ف �ي��ه ،و� �س��ط حالة
م��ن اال�ستياء م��ن امل��درب الفرن�سي وبع�ض
الالعبني .وينتظر �أن يعتمد زيزو على نف�س
القوام من الالعبني مع امكانية ا�ستخدامه
لالعب العائد م��ن اال��ص��اب��ة ،ادي��ن ه��ازارد،
ملزيد م��ن ال��دق��ائ��ق ،وعلى ك��رمي بنزمية يف
الهجوم ،رغم م�شكالته الأخرية مع الق�ضاء
ال�ف��رن���س��ي ،وك��ذل��ك ع�ل��ى ال �ق��ائ��د �سرخيو
رام��و���س العائد من م�شكالت بدنية �أخ�يرة
والذي مل يحل بعد م�س�ألة بقاءه يف الفريق
�أم الرحيل .وينتظر �أن تقام املباراة النهائية
الأح��د على ملعب ال كارتوخا ،نف�س امللعب
الذي ينتظر �أن ي�ست�ضيف نهائي ك�أ�س امللك
يف ن�سخته املا�ضية بني بيلباو و�سو�سيداد،
بدون ح�ضور جماهريي.

حمد اهلل يتعالج في المغرب

الريا�ض  -وكاالت

ذك � ��ر ت �ق ��ري ��ر �إخ� � �ب � ��اري ال� �ث�ل�اث ��اء،
�أن امل �غ ��رب ��ي ع �ب��د ال � � ��رزاق ح �م��د اهلل
م� �ه ��اج ��م ف ��ري ��ق ال �ن �� �ص��ر ال �� �س �ع��ودي
ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم� � ،س �ي �غ��ادر �إىل ب �ل��اده.
و�أو�� �ض� �ح ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة “الريا�ضية”
�أن ح �م��د اهلل � �س �ي �� �س��اف��ر �إىل امل �غ��رب
ل� �ل� �خ� ��� �ض ��وع ل � �ل � �ع �ل�اج ب � �ع ��د ت �ع��ر� �ض��ه
لإ�� � �ص � ��اب � ��ة يف ال� �ع� ��� �ض� �ل ��ة ال� ��� �ض ��ام ��ة.

و�أ� �ض��اف��ت ال�صحيفة ذاتها �أن حمد
اهلل �سيبقى يف املغرب ملدة ت�تراوح بني
ع�شرة �أيام و 15يوما.
و� �س �ج��ل ح �م��د اهلل ه��دف��ا واح� ��دا يف
امل��و��س��م احل ��ايل ،يف ��ش�ب��اك االت �ف��اق يف
املرحلة التا�سعة من دوري ك�أ�س الأمري
حم�م��د ب��ن �سلمان (دوري املحرتفني
ال �� �س �ع ��ودي) .وي �ح �ت��ل ال �ن �� �ص��ر امل��رك��ز
احل � ��ادي ع���ش��ر ب��ر� �ص �ي��د  14ن�ق�ط��ة يف
ترتيب الدوري ال�سعودي.

الرجاء يتأهل ويتنفس الصعداء

ميسي جاهز للسوبر
مدريد  -وكاالت

الإ�سبانية.
و�أ�ضافت ال�صحيفة “ا�ستبدال مي�سي
يف امل �ب��اراة ،ك��ان جم��رد �إج ��راء اح�ت�رازي
بعد �أدائه املميز و�سجل هدفني ،مل يرغب
امل ��درب رون��ال��د ك��وم��ان يف امل �خ��اط��رة ب��ه،
والآن �أ�صبح جاهزًا للعب يف ال�سوبر �ضد
ريال �سو�سييداد ،الأربعاء املقبل».
يذكر �أن مي�سي لعب  26مباراة طوال
مي�سرته �ضد ريال �سو�سييداد ،و�سجل 16
ه��دف��ا ،وح�ق��ق  17ان�ت���ص��ا ًرا ،وت �ع��ادل يف 4
مباريات ،وخ�سر  5مرات.

ظ �ه��ر الأرج �ن �ت �ي �ن��ي ل �ي��ون �ي��ل م�ي���س��ي
ق��ائ��د بر�شلونة ،ب�شكل طبيعي يف م��ران
ال �ف��ري��ق � �ض �م��ن ال �ت �ح �� �ض�يرات مل��واج �ه��ة
ريال �سو�سييداد ،يف ن�صف نهائي بطولة
ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين .وجرى ا�ستبدال
م �ي �� �س��ي يف ال��دق �ي �ق��ة  65م ��ن م��واج �ه��ة
غرناطة يف الليجا ،ب�سبب انزعاج يف �أوتار
الركبة ،وه��و م��ا �أث��ار بع�ض القلق داخ��ل
ب��ر� �ش �ل��ون��ة ،ب�ح���س��ب ��ص�ح�ي�ف��ة “ماركا”

املغرب  -وكاالت

أوزيل يرحل عن االرسنال
لندن  -وكاالت

ابتعد م�سعود �أوزيل ،العب و�سط �آر�سنال
ع��ن ح�سابات الفريق منذ م��ار���س�/آذار من
العام املا�ضي لكن الالعب الأملاين ،ال ي�شعر
بالندم على ان�ضمامه للفريق اللندين .ومل
ين�ضم �أوزي��ل 32 ،عامًا ،ال��ذي ميتد تعاقده
حتى ي��ون�ي��و/ح��زي��ران ،ويح�صل على �أج��ر
يبلغ � 350أل��ف جنيه �إ�سرتليني يف الأ�سبوع
وفقا لتقارير �صحفية� ،إىل قائمة �آر�سنال
ب��ال��دوري الإجنليزي� ،أو ال��دوري الأوروب��ي
هذا املو�سم .وتقول تقارير يف و�سائل �إعالم
ب��ري �ط��ان �ي��ة� ،إن �أوزي� � ��ل ق ��د ي �غ ��ادر ال �ن��ادي
ال�ل�ن��دين ه��ذا ال���ش�ه��ر ،وق ��ال امل ��درب ميكل
�أرت�ي�ت��ا� ،إن��ه �سي�سمح ل��ه بالرحيل �إذا تلقى
ً
عر�ضا منا�س ًبا .وق��ال �أوزي��ل خ�لال درد�شة

م��ع اجلماهري على «ت��وي�تر»« :ك��ان��ت هناك
العديد من حلظات ال�صعود والهبوط حتى
الآن ،لكن يف املجمل مل �أن��دم مطلقًا على
ق��رار االن�ضمام لآر��س�ن��ال» .و�أ� �ض��اف“ :كي
�أك��ون �أمينا ،امل�ب��اري��ات الأخ�ي�رة قبل تف�شي
فريو�س كورونا يف فرباير�/شباط ،ومار�س/
�أذار  2020كانت يف غاية الإث��ارة حقًا .لكن
بعد التوقف تغريت الأمور للأ�سف» .ويحق
لأوزي � ��ل ال �ت �ف��او���ض م��ع �أن��دي��ة �أخ� ��رى ه��ذا
ال���ش�ه��ر ،وذك ��رت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام حملية �أن��ه
�أج� ��رى حم��ادث��ات م��ع فرنبخ�شة ال�ترك��ي،
ودي �سي يونايتد الأمريكي .وتابع �أوزي��ل:
“فرنبخ�شة مثل ريال مدريد يف �إ�سبانيا� .إنه
�أكرب ناد يف تركيا» .وزاد“ :كل �شخ�ص �أملاين
 تركي ي�شجع فريقًا يف تركيا عندما ين�ش�أيف �أملانيا .فريقي كان فرنبخ�شة».

ت�ن�ف����س ن � ��ادي ال ��رج ��اء ال �ب �ي �� �ض��اوي
ال���ص�ع��داء وه��و ي�ضمن ت��أه�ل��ه لنهائي
ك��أ���س حم�م��د ال���س��اد���س ،امل�سابقة التي
راهن عليها كثريا يف بعدها االقت�صادي
كي يتحرر ولو جزئيا من �أغالل قيود
الديون التي �أرهقته كثريا يف املوا�سم
الأخ �ي��رة .وب �ت ��أه �ل��ه ي �ك��ون ال��رج��اء قد
�ضمن على الأقل جائزة مالية يف حدود
 2م�ل�ي��ون ون���ص��ف امل�ل�ي��ون دوالر ،وه��ي
جائزة الفريق الو�صيف،
ع �ل �م��ا ب� ��أن ��ه ي �ط �م��ع ف �ي �م��ا ه ��و �أك�ب�ر
بالظفر بالقيمة املالية التي �سيمنحها
امل�ن�ظ�م��ون للبطل وت�ت�ج��اوز  6ماليني
دوالر ومل ي �خ��ف م �� �س ��ؤول��و ال ��رج ��اء

احلاليون �أو ال�سابقون يف كل خرجاتهم
�أن رهانهم الأك�بر كان و�سيظل الظفر
ب�ل�ق��ب ه ��ذه امل �� �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ��س�ت���س��اع��د
ال �ن��ادي ك��ي ي�ت�خ�ل����ص ع�ل��ى الأق� ��ل من
ثلثي ديونه التي يتخبط فيها.
وي� �ك� �ف ��ي ال � �ت� ��ذك�ي��ر �أن ال� ��رج� ��اء
ت�ن�ت�ظ��ره �أح� �ك ��ام م��ال �ي��ة ث�ق�ي�ل��ة مل�ل�ف��ات
ن ��زاع ��ات خ �� �س��ره��ا م �ن �ه��ا م �ل��ف الع �ب��ه
ال���س��اب��ق ي��و��س��ف ق��دي��وي ال ��ذي ينتظر
احل���ص��ول ع�ل��ى م�ل�ي��ون دوالر وم��درب��ه
ال� ��� �س ��اب ��ق حم� �م ��د ف � � ��اخ � � ��ر(� 800أل � ��ف
دوالر) والع �ب�ين ��س��اب�ق�ين ي��دي �ن��ون له
بنحو م�ل�ي��ون دوالر �إ��ض��اف�ي��ة ،ك�م��ا �أن��ه
م�ط��ال��ب ب�ت���س��وي��ة م���س�ت�ح�ق��ات الع�ب�ي��ه
العالقة منذ املو�سم املن�صرم و تناهز
ق�ي�م�ت�ه��ا الإج �م��ال �ي��ة  2م �ل �ي��ون دوالر.

نابولي يطالب بتأجيل السوبرااليطالي

شبهة في وفاة مارادونا
االرجنتني  -وكاالت

روما  -وكاالت

ك �� �ش �ف��ت ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات يف وف� � ��اة دي �ي �ج��و
�أرم� � ��ان� � ��دوا م� � ��ارادون� � ��ا� ،أ� � �س � �ط� ��ورة ال� �ك ��رة
الأرج �ن �ت �ي �ن �ي��ة ،ع��ن م �ف��اج ��أة ج��دي��دة تثري
� �ش �ب �ه��ة ج �ن��ائ �ي��ة ح � ��ول ط ��ري� �ق ��ة ال� ��وف� ��اة.
وك� ��ان م ��ارادون ��ا ت��وف��ى ي ��وم  25ن��وف �م�بر /
ت�شرين ثانٍ عن عمر  60عا ًما� ،إثر �إ�صابته
ب�سكتة ق�ل�ب�ي��ة .ووف � ًق��ا ل�برن��ام��ج «ك��وات��رو»
الإ�سباين،
ف��إن��ه مت الك�شف ع��ن وج��ود �أوراق عليها
توقيعات م ��زورة مل��ارادون��ا يف م�ن��زل طبيبه
ال�شخ�صي .و�أ� �ش��ار �إىل �أن طبيب م��ارادون��ا
ه ��و ال���ش�خ����ص ال��رئ �ي �� �س��ي ال� ��ذي ت��وج��ه له
ك��ل االت�ه��ام��ات ،منذ رح�ي��ل �أ��س�ط��ورة الكرة
الأرج�ن�ت�ي�ن�ي��ة م �ب��ا� �ش��رة .ي��ذك��ر �أن ت�شريح
جثة مارادونا �أث �ب��ت �أن� ��ه ك ��ان ي �ع��اين من
م �� �ش��اك��ل يف ال �ق �ل��ب وال �ك �ب��د وال� ��رئ� ��ة ،ومل
يك�شف عن تناوله الكحول �أو �أي مواد غري
م�شروعة.

ك�شف تقرير �صحفي الثالثاء،
ح �ق �ي �ق��ة ت ��أج �ي��ل م� �ب ��اراة ال �� �س��وب��ر
الإي�ط��ايل بني يوفنتو�س ونابويل،
امل� �ق ��رر ل �ه��ا ي� ��وم  20م ��ن ال �� �ش �ه��ر
اجل� ��اري .ووف � ًق��ا مل��وق��ع «ك��ال�ت���ش�ي��و
مريكاتو» الإيطايل،
ف�إن� أوريليو دي ل��وري�ن�ت�ي����س،
رئ �ي ����س ن ��اب ��ويل ،ال ي ��ري ��د خ��و���ض
امل �ب��اراة يف ه��ذا امل��وع��د ،يف م��دي�ن��ة
ترح��ا ت�أجيلها
ري�ج�ي��و �إم�ي�ل�ي��ا ،م�ق� ً
�إىل مايو�/أيار املقبل.
و�أ�شار �إىل �أنه حدثت مفاو�ضات
م� ��ع راب � �ط� ��ة ال � � � ��دوري الإي � �ط� ��ايل
بح�ضور� أندريا �أن �ي �ي �ل��ي ،رئ�ي����س
يوفنتو�س،
لكن رئي�س نابويل ط��رح �أ�سبا ًبا
�ضعيفة للت�أجيل .و�أو� �ض��ح �أن دي
ل��وري�ن�ت�ي����س ق ��ال �إن ه� �ن ��اك ح��االت

ك� ��ورون� ��ا ك� �ث�ي�رة يف �إم� �ي� �ل� �ي ��ا ،ل�ك��ن
احل �ق �ي �ق��ة �أن الإ�� �ص ��اب ��ات يف ه��ذه
املدينة �أقل من نابويل.
ك�م��ا حت��دث رئ�ي����س ن��اب��ويل عن
غ�ي��اب اجل�م�ه��ور ،و�أن ه��ذا ي�ضعف
ف��ري �ق��ه ،رغ� ��م �أن ك �ت �ي �ب��ة ج �ي �ن��اور
ج � ��ات � ��وزو ه� ��زم� ��ت ي ��وف� �ن� �ت ��و� ��س يف
ن �ه��ائ��ي ك� ��أ� ��س �إي �ط��ال �ي��ا ق �ب��ل ع��دة
�أ��ش�ه��ر ب��دون ج�م�ه��ور �أي��ً��ض��ا .وذك��ر
امل��وق��ع الإي� �ط ��ايل �أن ه �ن��اك ح��ال��ة
م ��ن ع � ��دم ال ��ر�� �ض ��ا ب� ��� �ش� ��أن �إق ��ام ��ة
امل� �ب ��اراة يف ي �ن��اي��ر/ك��ان��ون ال �ث��اين
اجل� ��اري ،ومكاف�آت ك�أ�س ال���س��وب��ر
ريا من العام املا�ضي،
الآن �أق��ل كث ً
حيث �إن�ه��ا تبلغ  2.6مليون ي��ورو،
م� �ق ��ارن ��ة ب � � �ـ 5.8م�ل�اي�ي�ن ي � ��ورو يف
الن�سخة امل��ا��ض�ي��ة.و�أك��د “كالت�شيو
مريكاتو” �أن ال��راب �ط��ة ال ت�ف�ك��ر
ترام��ا للعقود
يف ت�أجيل امل�ب��اراة اح� ً
املربمة مع الرعاة.
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بهدوء

منصة زين ُتقيم دورة تدريبية لتمكين السيدات من العمل
ّ
مع مصممي األزياء

االنباط-عمان

من�صة زين للإبداع ()ZINC
�أقامت ّ
وب��ال �ت �ع��اون م ��ع م �� �ص �ن��ع الأف � �ك� ��ار – �أح ��د

م� �ب ��ادرات م��ؤ��س���س��ة ويل ال �ع �ه��د -وم�ن��ّ��ص��ة
ديزاين “ ”Dezain Spaceوبالتن�سيق
من�صة �ستّات بيوت “،”SitatByoot
مع ّ
دورة ت ��دري �ب �ي ��ة م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ل �ل �� �س �ي��دات

لتدريبهن على اخلياطة (م�ستوى متقدّم)
وت�ط��وي��ر م�ه��ارات�ه��ن احل��رف �ي��ة ،وتهيئتهن
ل�ل�ع�م��ل م ��ع ُن �خ �ب��ة م ��ن م���ص�م�م��ي الأزي � ��اء
الأردن � �ي�ي��ن ،وامل �� �س��اه �م��ة يف ت��وف�ي�ر ف��ر���ص

جواسيس بيننا فماذا فعلتم ؟
عمر كالب

عمل حتقق لهن م ��ردوداً م��ادي�اً ي�ساعد يف
متكينهن اقت�صادياً واجتماعياً.
ومت اختيار � 12سيدة للم�شاركة يف الدورة
التدريبية ال�ت��ي �أق�ي�م��ت يف م�صنع الأف�ك��ار
من�صة «�ستات بيوت» ،وا�ستمرت
بتنظيم من ّ
ع �ل��ى م� ��دار � 7أي � ��ام ،وال �ت��ي ا��ش�ت�م�ل��ت على
ت��دري��ب عملي مت خ�لال��ه ت��دري��ب ال�سيدات
امل���ش��ا ِرك��ات على كيفية خياطة الت�صاميم
وتف�صيلها ،بالإ�ضافة �إىل التدريب النظري
على كيفية التعامل والتوا�صل مع م�صممي
الأزياء.
و�� �ش ��ارك ��ت م �� �ص �م �م��ات الأزي� � � � ��اء زي �ن��ب
ال� �ك� ��� �س ��واين ون � � ��ور امل �ح �ت �� �س��ب ال �� �س �ي��دات
امل �� �ش��ارك��ات ق���ص����ص جن��اح�ه��ن و�أط�ل�ع��وه��ن
ع �ل��ى �أه � ��م ال �ن �ق��اط ال �ت��ي ي �ج��ب ال�ترك �ي��ز
عليها لتطوير �أنف�سهن و�إدارة م�شاريعهن
و�إجناحها.
وي� � ��أت � ��ي دع� � ��م م �ن �� ّ��ص ��ة زي� � ��ن ل�ل ��إب� ��داع
( )ZINCوت�ع��اون�ه��ا م��ع م�صنع الأف�ك��ار
لإق��ام��ة ه��ذه ال ��دورة ،ا�ستكما ًال ل��دوره��ا يف
دع��م ومت�ك�ين امل� ��ر�أة الأردن �ي ��ة ال��ري��ادي��ة يف
امل�ج�ت�م��ع ،ويف �إط ��ار ب��راجم�ه��ا وم�ب��ادرات�ه��ا
التي حتر�ص على عقدها با�ستمرار لتطوير
م �ه��ارات امل ��ر�أة يف جم��االت ري ��ادة الأع �م��ال،
وتعزيز انخراطها يف �سوق العمل.

قرار مفاجئ للقضاء األميركي قبل إعدام «ليزا»

ترجمات � -أبوظبي

ق��رر ق��ا���ض �أم�ي�رك��ي� ،إرج� ��اء ت�ن�ف�ي��ذ حكم
الإع ��دام بحق �أم�يرك�ي��ة ،ك��ان��ت �ست�صبح �أول
ام ��ر�أة ت�ق��وم ال�سلطات ال�ف��درال�ي��ة ب�إعدامها
منذ  70ع��ا ًم��ا ،بينما يتوا�صل اجل��دل ب�ش�أن
هذه العقوبة.
وم�ن�ح��ت امل � ��ر�أة ال��وح �ي��دة امل �ح �ك��وم عليها
ب ��الإع ��دام ال �ف �ي��درايل يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة،
وقفا لتنفيذ الإع��دام مل��دة � 24ساعة للتحقق
مما �إذا كانت م�ؤهلة للإعدام لأ�سباب تتعلق
بال�صحة العقلية.
وك � ��ان م ��ن امل� �ق ��رر �أن ي �ت��م �إع� � � ��دام ل �ي��زا
م��ون �ت �غ��وم��ري 52 ،ع��ا ًم��ا ،ال �ث�ل�اث��اء ،بحقنة
ق��ات �ل��ة ،يف ��س�ج��ن ت�ي�ر ه ��وت ال� �ف� �ي ��درايل ،يف
�إنديانا ،و�أمام مونتغومري � 24ساعة حا�سمة،
و�شاقة قبل �أن يقرر القا�ضي م�صريها.
وخنقت م��ون�ت�غ��وم��ري� ،أ ًم ��ا ك��ان��ت ح��ام�ًل�اً،
قبل �أن تنتزع جنينها من رحمها.

وا�ستند القا�ضي جيم�س باتريك هانلون،
يف حكمه ،وق��ف تنفيذ احلكم� ،إىل �أدل��ة على
�أن ل �ي��زا ،مل ت�ك��ن ق ��ادرة ع�ل��ى ف�ه��م الأ��س��ا���س
املنطقي للحكومة لإعدامها.
وك��ان��ت ل �ي��زا ��س�ت���ص�ب��ح �أول ام � ��ر�أة ُت �ع��دم
فيدرال ًيا يف الواليات املتحدة ،منذ  70عامًا.
ويف تفا�صيل اجل��رمي��ة ،ق��ادت مونتغمري
��س�ي��ارت�ه��ا م���س��اف��ة  170م�ي� ً
لا م��ن م�ن��زل�ه��ا يف
كان�سا�س �إىل م�ن��زل ب��وب��ي ج��و �ستينيت23 ،
ع��ام��ا ،يف �سكيدمور ب��والي��ة مي�سوري ،وذل��ك
بحجة ��ش��راء ج��رو ،م��ن ع�ن��ده��ا ،يف دي�سمرب
.2004
ً
ول �ك �ن �ه��ا ب� ��دال م ��ن ذل ��ك خ�ن�ق�ت�ه��ا ب�ح�ب��ل،
وا�ستخدمت �سكيناً لإج��راء عملية قي�صرية
لها ،قبل الفرار مع الطفلة املبت�سرة.
وك��ان��ت م��ون�ت�غ�م��ري �أخ�ب��رت �أ� �ص��دق��اءه��ا
وعائلتها �أنها حامل عام  ،2004رغم �إجرائها
لعملية تعقيم قبل وقت طويل.
و�أظهرت �سجالت الكمبيوتر اخلا�صة بها،

�أنها �أجرت �أبحا ًثا عن كيفية �إجراء العمليات
القي�صرية ،كما طلبت جمموعة م��ن �أدوات
الوالدة.
وج��ادل حمامو مونتغمري ب�أنها تعر�ضت
ل�لاع �ت��داء اجل�ن���س��ي ،م�ن��ذ ك��ان��ت يف احل��ادي��ة
ع�شر من عمرها ،وكانت مري�ضة عقل ًيا وقت
ارتكاب اجلرمية.
وا� �س �ت ��أن ��ف امل� �ح ��ام ��ون ع �ق��وب��ة الإع � � ��دام،
ومتكنوا م��ن ت��أخ�ير ال�ت��اري��خ م��ن  8دي�سمرب
�إىل  12يناير.
ترحيب الدفاع
ورحبت كيلي هرني ،حمامية مونتغمري
ب��احل�ك��م ال���ص��ادر ام����س ال �ث�لاث��اء ،وق��ال��ت �إن
املحكمة كانت على حق يف و�ضع حد لإعدامها.
وقالت هرني يف بيان« :ال�سيدة مونتغمري
متدهورة عقليا ونحن ن�سعى للح�صول على
فر�صة لإثبات عدم كفاءتها».
وك� ��ان ع ��دد م ��ن خ�ب��راء ح �ق��وق الإن �� �س��ان
امل�ستقلني يف الأمم املتحدة� ،أعربوا عن قلقهم

ال�شديد ،بعد �أن �أعادت املحكمة جدولة موعد
�إع ��دام م��ون�ت�غ�م��ري �إىل  12ي�ن��اي��ر ،ق�ب��ل �أي��ام
فقط م��ن �أداء الرئي�س املنتخب ج��و بايدن،
املعار�ض لعقوبة الإعدام ،اليمني الد�ستورية.
و�أ� �ش��ار اخل�ب�راء احلقوقيون يف ب�ي��ان� ،إىل
التن�شئة القا�سية ال�ت��ي عانتها مونتغمري،
وق� ��ال ال �ب �ي��ان�“ ،إنها ك��ان��ت ��ض�ح�ي��ة ق���س��وة
م��روع��ة ط�ي�ل��ة ح�ي��ات�ه��ا ،ب� ��د�أت ع�ن��دم��ا ك��ان��ت
يف احل ��ادي ��ة ع �� �ش��رة م��ن ع �م��ره��ا ،ف�ت�ع��ر��ض��ت
لعمليات اغت�صاب متعددة ،ثم �أُج�برت فيما
بعد على ممار�سة ال��دع��ارة يف �سن اخلام�سة
ع�شرة.
وع �ن��دم��ا ت��زوج��ت الح �ق��ا ،ت�ع��ر��ض��ت ل�ي��زا
ملزيد من الإ��س��اءات ،التي مت ت�صوير بع�ضها
بالفيديو.
وقد �أجنبت � 4أطفال قبل ال�ضغط عليها
لإج��راء ج��راح��ة تعقيم ،كما ق��ال البيان �إن��ه
“يف �سن  34كانت قد تنقلت 61مرة .وب�سبب
ال�صدمات التي عانت منها� ،أ�صيبت بالعديد
من حاالت ال�صحة العقلية ال�شديدة التي مل
تتمكن من احل�صول على عالج لها”.
وانتقد خرباء «الإخفاق يف الأخذ باالعتبار
ال �ت ��اري ��خ ال �� �ش �خ �� �ص��ي ل �ل �� �س �ي��دة م��ون�ت�غ�م��ري
وجت��ارب �ه��ا امل� ��ؤمل ��ة ،لأن ال �� �س �ل �ط��ات �أ� �ض��اع��ت
العديد م��ن الفر�ص للتدخل و�إن �ه��اء �إ��س��اءة
معاملتها».
وتعر�ض الرئي�س املنهية والي�ت��ه ،دونالد
ت��رام��ب ،الن �ت �ق��ادات وا��س�ع��ة ب�سبب «الت�سرع
يف تنفيذ»  5عمليات �إع��دام فيدرالية خالل
الأ�شهر الأخرية ،قبل �أن يخلفه بايدن.
ومت �إع � ��دام �أل �ف��ري��د ب ��ورج ��وا وب ��ران ��دون
برنارد ،يف غ�ضون �أيام ،من بع�ضهما البع�ض
يف دي�سمرب ،وما تزال ق�ضيتا كوري جون�سون
ودا�سنت جون هيغز م�ستمرين.
وق�ب��ل ذل��ك احل�ي�نُ ،ن �ف��ذت ث�ل�اث عمليات
�إع ��دام ف�ي��درال�ي��ة ف�ق��ط م�ن��ذ ع��ام ،1988ح�ي�ن
�أع� � ��ادت امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة
تنفيذها.
وا�ستمرت عمليات الإع ��دام على م�ستوى
ال��دول��ة ،ل�ك��ن ع�م�ل�ي��ات الإع� ��دام ال�ف�ي��درال�ي��ة
ظلت نادرة.
وق ��ال ب��اي��دن �إن ��ه ي�خ�ط��ط لإن �ه��اء عقوبة
الإعدام يف الواليات املتحدة.

قاضية أميركية تلبي طلب «صاحب القرنين» في معتقله
ترجمات � -أبوظبي

رف����ض ج��اك��وب �أن �ت��وين ت�شان�سلي ،ال��ذي
انت�شرت �صورته يف جميع �أنحاء العامل �أثناء
ع�م�ل�ي��ة اق �ت �ح��ام م�ب�ن��ى ال�ك��ون�غ��ر���س م��رت��دي��ا
ق �ب �ع��ة ال �ف��اي �ك �ي �ن��غ ال �� �ش �ه�ي�رة ،ت� �ن ��اول ط�ع��ام
ال�سجن املعتاد على «�أ�س�س دينية» ،فح�صل
على نظامه الغذائي الع�ضوي اخلا�ص.
وبعد رف�ض تناول طعام ال�سجن ،اعتربت
القا�ضية ديبورا فاين «�إ�ضراب عن الطعام»
ج��اك��وب �أن �ت��وين ت�شان�سلي ،امل �ع��روف �أي�ضا
با�سم جيك �أجنيلي« ،مقلقا للغاية» ،و�أمرت
�إدارة ال�سجن ب�إيجاد طريقة لتلبية مطالبه
يف �أول ظ�ه��ور للمحكمة ع�بر راب��ط فيديو،
االثنني.
وح�صل ال��رج��ل ،ال��ذي ك��ان ي��رت��دي قبعة
فايكينغ من الفرو ذات القرنني ،والذي �صبغ

وجهه ب�ألوان العلم الأمريكي بالإ�ضافة �إىل
ال��و��ش��وم ع�ل��ى ج���س��ده وي�ح�م��ل رحم��ا الم�ع��ا،
ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة رغ �ب �ت��ه يف ات �ب��اع ن �ظ��ام غ��ذائ��ي
ع�ضوي بحت ،بعد �أن وافقت القا�ضية على
ح �� �ص��ول��ه ع �ل��ى ال �ط �ع��ام اخل ��ا� ��ص «لأ� �س �ب��اب
دينية».
وك ��ان ت���ش��ان���س�ل��ي ��س�ل��م ن�ف���س��ه �إىل مكتب
التحقيقات الفيدرايل ،ال�سبت ،بعد م�شاركته
يف اقتحام �أن�صار الرئي�س الأمريكي دونالد
ت ��رام ��ب م �ب �ن��ى ال �ك��اب �ي �ت��ول يف ال �ع��ا� �ص �م��ة
وا� �ش �ن �ط��ن ،ل�ك�ن��ه رف ����ض ت �ن��اول ال �ط �ع��ام يف
احلجز لأن الطعام مل يكن ع�ضويا.
ويعي�ش ت�شان�سلي ،البالغ من العمر  ،33يف
مدينة فينيك�س مع والدته مارثا ( 56عاما)
منذ يناير .2019
ورغ ��م ح���ص��ول��ه ع�ل��ى ال �ط �ع��ام ال�ع���ض��وي،
ف�ق��د ات�ه�م��ت امل�ح�ك�م��ة ت�شان�سلي ب��ال��دخ��ول
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العمد والعنيف وال�ب�ق��اء يف مبنى �أو �أر���ض
حمظورة دون �سلطة قانونية ،وال�سلوك غري
املن�ضبط يف الكابيتول ،وهي تهم تعد «جنحا
فيدرالية».
وكانت وال��دة ت�شان�سلي ،مارثا ت�شان�سلي،
ق��ال��ت يف وق��ت �سابق لو�سائل �إع�ل�ام حملية
�إن اب�ن�ه��ا مل ي�ك��ن ق ��ادرا ع�ل��ى ه�ضم الطعام
املعتاد ،م�شرية �إىل �أن مير�ض ب�شدة �إذا مل
ي�أكل طعاما ع�ضويا ،و�أ�ضافت «حرفياً �سوف
ي�صاب باملر�ض».
ون ��وه ��ت م ��ارث ��ا �إىل �أن اب �ن �ه��ا «وط �ن��ي»
و»�ألطف �شخ�ص �أعرفه» ،من دون �أن تعتذر
عن دور ابنها يف االحتجاجات العنيفة �أثناء
اق�ت�ح��ام م�ب�ن��ى ال�ك��اب�ي�ت��ول ،ال ��ذي جن��م عنه
م�ق�ت��ل � 5أ� �ش �خ��ا���ص ،ب�ي�ن�ه��م رج ��ل �أم ��ن ي��وم
الأربعاء املا�ضي.
ووف� ًق��ا لوثائق املحكمة ،ات�صل ت�شان�سلي

مبكتب التحقيقات الفيدرايل يف وا�شنطن،
و�أك � � ��د ل �ل �ع �م �ي��ل �أن� � ��ه «ك� � ��ان ال� ��رج� ��ل ال� ��ذي
ي�ضع ط�ل�اء ال��وج��ه وغ �ط��اء ال��ر�أ���س (قبعة
ال�ف��اي�ك�ن�ي��غ) داخ ��ل مكتب ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س يف
جمل�س ال�شيوخ».
وق ��ال ل�ل��وك�ي��ل �أي �� �ض��ا �إن ��ه و»ال��وط �ن �ي�ين»
الآخ��ري��ن �أت��وا م��ن والي��ة �أري��زون��ا ب�ن��اء على
طلب الرئي�س (دونالد ترامب) ،ح�سبما ورد
يف الوثائق.
وك � �ث �ي�را م ��ا � �ش��وه��د ال� ��رج� ��ل ،وه � ��و م��ن
�أن�صار نظرية امل ��ؤام��رة وح��رك��ة «كيو �أن��ون»
 QAnonيف التجمعات امل�ؤيدة لرتامب يف
فينيك�س ،وغالبا ما كان يظهر يف زي م�شابه
يتكون من قبعة ذات قرون وغطاء ر�أ�س من
الفرو وب�صدر ع��ار ،وم��ن بينها م�شاركته يف
االحتجاج على نتائج االنتخابات خارج مركز
انتخابات مقاطعة ماريكوبا يف فينيك�س.

الناشر
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الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

مل تثبت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ح�ضورها الوطني با�ستثناء م�ؤ�س�سات قليلة
ال تتجاوز عدد ا�صابع اليد الواحدة  ,فمعظمها دكاكني ا�سرتزاق ال�صحابها  ,على
غرار دكاكني احلارات القدمية او البقاالت  ,التي كانت حتمل الفتة مطبوع عليها
ا�سم البقالة ملحوقا بجملة « ل�صاحبها فالن الفالين «  ,وظهرت هذه النماذج من
امل�ؤ�س�سات بعيد معاهدة وادي عربة على وجه احل�صر وتكاثرت ب�أرنبية عجيبة يف
زمن الليرباليني اجلدد وحظيت بدعمهم وبدعم الواليات املتحدة �ضمن برنامج
ال�شرق االو�سط اجلديد وم�شاريع دمقرطة املجتمعات النامية  ,علما ب�أن امريكا
اكرث دولة راعية لالنظمة الرجعية والدكتاتورية يف العامل .
فكرة التمويل االجنبي فكرة ُملتب�سة وي�شوبها الغمو�ض م��ن حيث املقا�صد
واالهداف  ,وغالبية هذه امل�ؤ�س�سات ودكاكينها تتعاطي مع ق�ضايا ثانوية وا�شكالية
وال حتتل اولوية يف املجتمعات املحلية والعربية  ,وميكن اعتبارها خنادق امامية
الخرتاق املجتمعات العربية وتف�صيلها ح�سب القيا�سات الغربية دون ادنى مراعاة
للظرف االجتماعي واالقت�صادي  ,فالظواهر النا�شئة يف املجتمعات الغربية هي
ظواهر تنتمي ملجتمعاتها وحا�صل جمع اف��رازات احلداثة واالمتتة وانعاكا�ستها
على ال�سلوك الب�شري  ,من مظاهر االزياء والتقليعات اىل ظواهر املثلية والهويات
الفرعية ومفردات اجلندرية واحلقوق الدينية وغريها .
قابل ذل��ك �صمت ر�سمي مريب لي�س بحكم ت�شاطر التمويل بحكم ان معظم
ال��دول النامية وال�ع��امل العربي واالردن ج��زء منها حمكوم ال�شرتاطات البنوك
الدولية و�صناديقها  ,ولكنه اخذ �شكل االذعان لرغبات وتوجيهات الغرب وم�ؤ�س�ساته
الر�سمية �سواء بامل�ضامني التي تبحث فيها وتناق�شها تلك الربامج وبال�ضرورة
اذع��ان من تلك امل�ؤ�س�سات لرغبات املمول فال يوجد متويل ب��ريء على االط�لاق
 ,با�ستثناء متويل االمرا�ض وامل�ؤ�س�سات اخلريية املعروفة على امل�ستوى ال��دويل ,
فحتى متويل الالجئني خا�ضع العتبارات �سيا�سية واجندات اقليمية ودولية ور�أينا
كيف يتم التفاعل مع الجئ وجتاوز كل هموم وامال واالم الجئ اخر  ,وقد ك�شف
الربيع العربي ب�أحداثه وجمرياته حجم ال��دور امل�شبوه لتلك امل�ؤ�س�سات ومدى
ارتباطاتها ب�سفارات الغرب املعادية لكل ق�ضايا وامال ال�شارع العربي .
ام�س ا�ست�شاط ن�شطاء املجتمع املدين ح�سب التو�صيف ال�سائد �ضد كلمة نائب
حتت القبة و�سم هذه امل�ؤ�س�سات باوكار التج�س�س وهو و�صف قا�س ال يجوز تعميمه
جزافا دون دليل ثابت وخا�صة وان القائل ينتمي اىل املدر�سة القانونية بحكم عمله
وخربته .
لي�س املطلوب ا��ص��دار االح�ك��ام وتعميمها بقدر م��ا ه��و املطلوب مراجعة هذه
امل�ؤ�س�سات وانظمتها املالية وانظمتها الداخلية ومالحقة ال�ت�ج��اوزات م��ن قبل
مراقبة ال�شركات وفرز الغث من ال�سمني  ،قبل تعميم االحكام  ،ناهيك عن �ضرورة
تقدمي هذه امللفات اىل الق�ضاء للتحقيق والتحقق ولي�س فقط ا�صدار االحكام حتت
القبة .
omarkallab@yahoo.com

 1075عاما بالسجن ..ماذا فعل الداعية
التركي ليتلقى هذا الحكم؟
�سكاي نيوز عربية � -أبوظبي
�أ� �س��دل ال���س�ت��ار ام ����س ال �ث�لاث��اء ،على
واح��دة م��ن الق�ضايا التي �شغلت ال��ر�أي
العام يف تركيا ،باحلكم على ال�شخ�صية
املثرية للجدل ،عدنان �أوك�ت��ار ،بال�سجن
 1075ع ��ام ��ا لإدان � �ت� ��ه ب �ج ��رائ ��م ت���ش�م��ل
االعتداء اجلن�سي ،وا�ستغالل قا�صرات،
واالحتيال ،وحماولة التج�س�س ال�سيا�سي
والع�سكري.
وبعد اعتقال الرجل البالغ  64عاما يف
يونيو  ،2018كجزء من حملة ا�ستهدفت
جمموعته من قبل وحدة اجلرائم املالية
يف �شرطة �إ�سطنبول� ،أف��ادت حمطة «�إن
تي يف» اخلا�صة ،الثالثاء� ،أنه مت احلكم
على �أوكتار بال�سجن  1075عاما.
وذك� ��رت وك��ال��ة الأن��ا� �ض��ول ال��ر��س�م�ي��ة
ل �ل��أن � �ب� ��اء �أن ن� �ح ��و  236م �� �ش �ت �ب �ه��ا ب��ه
ي�خ���ض�ع��ون ل�ل�م�ح��اك�م��ة يف ال�ق���ض�ي��ة78 ،
منهم قيد االعتقال.
وت�ضمنت جل�سات اال�ستماع تفا�صيل
ف��ا� �ض �ح��ة وم ��زاع ��م م��روع��ة ع��ن ج��رائ��م
جن�سية يقف وراءه��ا �أوك �ت��ار ،ال��ذي �أبلغ
رئي�س املحكمة يف دي�سمرب �أن ل��دي��ه ما
يقرب من � 1000صديقة.
وق � ��ال يف ج�ل���س��ة ا� �س �ت �م��اع �أخ � ��رى يف
�أكتوبر« :هناك في�ض من احلب يف قلبي
للمر�أة .احلب �صفة �إن�سانية».
من هو �أوكتار؟
ول��د �أوك�ت��ار ال��ذي يعرف �أي�ضا با�سم
ه��ارون يحيى� ،سنة  ،1956ودخ��ل جامعة
م�ع�م��ار ��س�ن��ان ب��إ��س�ط�ن�ب��ول ب�ع��د �أن �أن�ه��ى
تعليمه يف �أنقرة.
ووف ��ق م��وق�ع��ه ال��ر��س�م��ي ،ف ��إن �أوك �ت��ار
ن�شر ك�ت��اب «�أط�ل����س اخل �ل��ق» ،امل �ك �وّن من
� 770صفحة ،وق��د رف�ض فيه النظريات
ال�ت�ط��وري��ة وال ��ر�ؤى العلمية ح��ول ن�ش�أة
الكون والإن�سان.
ويف م �ن �ت �� �ص��ف ع� � ��ام  ،1991ق��ام��ت
ال�شرطة بتفتي�ش املنزل ال��ذي يت�شاركه
�أوك �ت��ار م��ع وال��دت��ه يف �إ��س�ط�ن�ب��ول ،حيث
مت ال�ع�ث��ور على كمية م��ن ال�ك��وك��اي�ين يف
�إح ��دى ك�ت�ب��ه ،ل�ك�ن��ه �أن �ك��ر الأم ��ر م ��ؤك��دا
وجود م�ؤامرة �ضده.
وبد�أت قناة �أوكتار التلفزيونية «ايه »9
على الإنرتنت البث يف عام  ،2011لتثري
تنديدات من القادة الدينيني يف تركيا،
ح �ي��ث ك ��ان ال��رج��ل ي�ظ�ه��ر يف ال�برن��ام��ج
اخل��ا���ص ب��ه ل�ي�ت�ح��دث ع��ن �أم� ��ور تتعلق
ب��ال�ع�ق�ي��دة وق�ي��م ال�ت���س��ام��ح م��ع راق���ص��ات
اع�ت��اد �أن يطلق عليهن ا��س��م «ال�ق�ط��ط»،

لتوقف الهيئة العليا ل�ل�إع�لام يف تركيا
بث براجمه الحقا.
حماكمة «الداعية الراق�ص»
وبد�أت ال�سطات الق�ضائية يف �سبتمرب
 ،2019حم��اك �م��ة �أوك � �ت ��ار ال� ��ذي ي���ص�ف��ه
ك �ث�يرون ب �ـ»ال��داع �ي��ة ال��راق ����ص» ،يف تهم
تزيد على الع�شرة.
و� �ش �ك��ل م�ظ�ه��ر ق �ط��ط �أوك� �ت ��ار حم��ور
ج��دل ك�ب�ير� ،إذ تت�شابه ج�م�ي��ع الفتيات
ب��ال���ش�ك��ل خل���ض��وع�ه��ن ل�ع�م�ل�ي��ات جتميل
م �ت �ط��اب �ق��ة ع �ل��ى ي ��د �أط � �ب� ��اء حم��ددي��ن
يعملون لدى �أوكتار.
ونفى �أوكتار كافة التهم املوجهة �إليه،
م���ش��ددا �أن��ه �ضحية م ��ؤام��رة ،ح�ي��ث �أك��د
يف �إف ��ادة �سابقة �أم ��ام املحكمة �أن دخله
ال�شهري ال يتجاوز  730دوالرا �أمريكيا.
و�أ� �ض ��اف ب�ح���س��ب وك��ال��ة الأن��ا� �ض��ول:
«�أع �ي ����ش م �ث��ل ع��ام��ة ال �� �ش �ع��ب ،وال �ن��ا���س
ي �� �ش ��اه ��دون �ن ��ي ع�ب��ر � �ش��ا� �ش��ة ال �ت �ل �ف��از،
والأماكن التي �أرتادها معروفة للجميع.
ل�ست زعيما لتنظيم م�شبوه ،و�أح��ب �أن
�أت�ع��ام��ل م��ع ال�ن��ا���س ال���ص��ادق�ين ،و�أع��رف
املجموعة التي تعاديني وه��ي عبارة عن
� 25إىل � 30شخ�صا».
و�أو� �ض��ح �أن «ات���ص��االت��ه اخل��ارج�ي��ة ال
تهدف �إىل النيل من الدولة الرتكية ،بل
على العك�س متاما ،هي ات�صاالت مل�صلحة
البالد» ،كما رف�ض التهم املوجهة �ضده
بخ�صو�ص جلب الفتيات ال�صغريات �إىل
منزله وا�ستغاللهن جن�سيا.
ويف يوليو  ،2018ك�شفت ع�ضوة �سابقة
يف ��ش�ب�ك��ة «ال��داع �ي��ة ال��راق ����ص» �أ� �س ��رارا
خطرية ،حيث قالت �سيالن �أوزغ��ول �إن
�أطفاال ت�تراوح �أعمارهم بني �سبعة و17
ع��ام��ا ،ت�ع��ر��ض��وا ل�لاع �ت��داء اجل�ن���س��ي يف
�شبكة �أوك�ت��ار ،كما �أن ع��ددا من الفتيات
تعر�ضن النتهاكات مماثلة� ،أم��ا �أخريات
ف�ك��ن ي�ح�م�ل��ن م���س��د��س��ات غ�ير مرخ�صة
قانونيا �أثناء خروجهن �إىل ال�شارع.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت �أوزغ � � � ��ول �أن � �ه� ��ا غ � ��ادرت
ال�شبكة حني فطنت �إىل ممار�ساتها غري
الأخ�ل�اق� �ي ��ة ،وح�ي�ن ��س�ئ�ل��ت ح ��ول �سبب
التحاقها بها يف � ،2006أك��دت �أنها فعلت
ذل ��ك ب��داف��ع ال�ت�ف�ق��ه «يف �أم� ��ور ال��دي��ن»،
لكنها وجدت واقعا مغايرا.
و�أ� �ض��اف��ت �أن �ه��ا ك��ان��ت ��ش��اه��دة بعينها
على بع�ض اجلرائم ،وت�آمر ال�شبكة �ضد
الدولة الرتكية ،وح�ين �أ�صيبت بالذعر
مل��ا ر�أت ��ه ق ��ررت �أن تن�سحب م��ن حميط
«ال ��داع� �ي ��ة ال ��راق � �� ��ص» ،وف� ��ق م ��ا ن�ق�ل��ت
�صحيفة «حرييت ديلي نيوز».
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