
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يجري اتصاال هاتفيا 
مع سلطان ُعمان

 حزبيون: توصيات »لجنة تحديث 
المنظومة السياسية« ايجابية 

وفكرة التدرج  عملية 

االنباط- عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأج��رى   

اأخيه  مع  هاتفيا  ات�صاال  الثالثاء،  ام�س 

جاللة ال�صلطان هيثم بن طارق، �صلطان 

ال�صقيقة. ُعمان 

واأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك، خ��الل االت�����ص��ال، 

يف  االأ����ص���ق���اء  ج��ان��ب  اإىل  االأردن  وق����وف 

���ص��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان يف ج���ه���وده���م امل��ب��ذول��ة 

مل���واج���ه���ة ت���داع���ي���ات االإع�������ص���ار امل�����داري 

»�صاهني«، والذي اأ�صفر عن وقوع العديد 

ال�صحايا وامل�صابني. من 

واأعرب جاللته عن تعازيه وموا�صاته 

ول�صعب  ال�صحايا  والأ�صر  ُعمان  ل�صلطان 

للم�صابني  ومت��ن��ي��ات��ه  ال�����ص��ق��ي��ق،  ُع���م���ان 

العاجل.. بال�صفاء 

االنباط - �صايل ال�صبيحات

 ونزار البطاينة

ن��ت��ائ��ج  ع���ل���ى  ال���ف���ع���ل  ردود  ت������زال  م����ا 

وت���و����ص���ي���ات ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

اللجنة  �صلمتها  التي  ال�صيا�صية  املنظومة 

اهلل  عبد  امللك  جلاللة  اعمالها  ختام  يف 

الثاين.

التفا�صيل �ص »2«

 الباص السريع.. بين االشادة بخدماته 
وانتقاد تحويالته
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االأنباط – نزار البطاينة

»الدخان  بانتطار  م�صت  طويلة  �صنوات 

مت  الذي  ال�صريع  البا�س  مل�صروع  االبي�س« 

ت�صغيل جزء منه قبل عدة ا�صابيع .. اطالق 

ه��ذه امل��رح��ل��ة م��ن امل�����ص��روع ق��وب��ل ب��اال���ص��ادة 

ي��خ��ل��و ف���ي���ه م����ن االن���ت���ق���ادات  يف وق�����ت مل 

وال��ت�����ص��اوؤالت ال��ت��ي ال جت��د ج��واب��ا واخ���رى 

ال��ت��ح��وي��الت  نتيجة  ت��ت��ف��اق��م  ���ص��ر  الزم����ات 

التي يتم عملها من منطقة الخرى.

م���واط���ن���ون ا������ص�����ادوا ب���اخل���دم���ات ال��ت��ي 

واالإل��ت��زام  ال���ردد،  �صريع  ال��ب��ا���س  يقدمها 

اإىل  حمطة  من  لو�صوله  املحددة  باملواعيد 

اأخرى، ومن ناحية اأخرى مازال الت�صاوؤالت 

ع���ن ان��ت��ه��اء االأزم������ات ب�����ص��ب��ب ال��ت��ح��وي��الت 

للبا�س. االإن�صائية  واالأعمال 

 امل��واط��ن »اب���و خ��ال��د« اأث��ن��ى على اإل��ت��زام 

���ص��ائ��ق��ي ب���ا����ص���ات ب���ال���زي ال��ر���ص��م��ي وع��ل��ى 

املحطات،   بني  احلركة  مبواعيد  التزامهم 

ب�����دوره ق����ال رع����د ل�����« االن����ب����اط« اأن����ه وج��د 

من  اأ���ص��رع  ال��ردد  �صريع  البا�س  اإ�صتخدام 

اإ�صتخدام �صيارته اخلا�صة يف اأغلب رحالته 

اإ���ص��ت��خ��دم بها ال��ب��ا���س مم��ا وف��ر عليه  ال��ت��ي 

الوقت واجلهد واملال يف التنقل. 

وق�����ال »ي����زي����د« وه����و اأح�����د م�����ص��ت��خ��دم��ي 

ال���ت���ي ك��ان��ت  ال��ع��ق��ب��ات  اأن  ال���ب���ا����س اجل�����دد 

ت��واج��ه��ه ع��ن��د اإ���ص��ت��خ��دام��ه و���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل 

�صريع  البا�س  يف  يجدها  مل  �صابقا  العامة 

���ص��واء االزدح����ام  ف��ي��ه،  اأث��ن��اء تنقله  ال����ردد 

وغرها  بنظافته  االإه��ت��م��ام  ع��دم  او  داخ���ل 

م���ن امل�����ص��ك��الت ال���ت���ي ك����ان ي���ع���اين م��ن��ه��ا يف 

و�صائل النقل العام �صابقا.

التفا�صيل �ص »5«

االنباطوكاالت

ال�صلطات  اأن  عن  اإع��الم  و�صائل  ك�صفت 

وح��دة  اآالف   10 لبناء  ت���رّوج  االإ�صرائيلية 

املحتلة،  ال�صرقية  القد�س  يف  ا�صتيطانية 

حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  اأب��ل��غ  فيما 

ع��ب��ا���س امل��ب��ع��وث االأم���رك���ي ه����ادي ع��م��رو 

ا���ص��ت��ع��داده  االث���ن���ني،  اهلل  رام  زار  ال�����ذي 

الفوري للعودة اإىل املفاو�صات

م�صاء   ،  13 االإ�صرائيلية  القناة  وقالت 

االإث���ن���ني ان ب��ل��دي��ة ال��ق��د���س ت����روج ل��ب��ن��اء 

عطروت  مطار  يف  �صكنية  وح��دة  اآالف   10

ال��ق��د���س  م���ط���ار  اإىل  اإ�����ص����ارة  امل���ه���ج���ور، يف 

الدويل يف منطقة قلنديا.ومل تدِل املحطة 

التي  امل��راح��ل  ع��ن  التفا�صيل،  م��ن  مبزيد 

كما  اال�صتيطانية.  اخل��ط��ة  اإل��ي��ه��ا  و�صلت 

مل ي�صدر تعليق، من البلدية االإ�صرائيلية 

العام  وحتى  اخل��ر.  هذا  على  القد�س،  يف 

امليناء   ، ال��دويل  القد�س  مطار  ك��ان   1967

ت�صع  اأن  قبل  ال�صفة،  يف  الوحيد  اجل��وي 

اإ�صرائيل يدها عليه، وحتّوله اإىل مطار.

التفا�صيل �ص »8«

 مشروع استيطاني إسرائيلي ضخم في القدس والرئيس عباس ُيبلغ 
مبعوث بايدن استعداده للعودة فورا لطاولة المفاوضات

االنباط-وكاالت

ي��ُق�����ّس  االإي����������رايّن  ال�����ن�����ووّي  زال  م����ا 

���ّن���اع ال����ق����رار يف ت���ل اأب���ي���ب،  م�����ص��اج��ع ����صُ

وع��ل��ى ن��ح��ٍو خ���ا����سٍّ ب��ع��د ت�����ص��ل��ي��م ال��ك��ي��ان 

بايدن  جو  االأم��ري��ك��ّي  الرئي�س  اإدارة  ب��اأّن 

اإي���ران،  م��ع  التفاو�س  م�صاألة  يف  ما�صية 

التي  ال�صديدة  املعار�صة  من  الرغم  على 

اأب��دت��ه��ا ت��ل اأب��ي��ب، ويف ه��ذا ال�����ص��ي��اق راأى 

 13 ال��� القناة  يف  العربية  ال�����ص��وؤون  حُم��ّل��ل 

ت�صفي  املُ�صت�صِرق  ال��ع��رّي،  بالتلفزيون 

تتقدم  الذي  الوقت  اأّنه يف  راأى  يحزقلي، 

فيه اإيران نحو النووي، ال تزال اإ�صرائيل 

ال مت��ل��ك اإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة وا���ص��ح��ة يف ه��ذا 

ال�صياق

االإذاع��ة  مع  مقابلة  يف  يحزقلي  وق��ال 

اأّن  ���ص��ح��ي��ح   ،  FM  103 االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي��ة 

اإيران  اإ�صرائيلية يف مهاجمة  هناك رغبة 

واإح���ب���اط ت��ع��اظ��م��ه��ا ال���ن���ووي، اإال اأن����ه يف 

ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ه���ن���اك ���ص��اح��ب بيت 

االإي��ران��ي��ني  اأّن  يحزقلي  ج��دي��د.واأ���ص��اف 

القنبلة. التقدم ب�صرعة نحو  �صيوا�صلون 

.

التفا�صيل �ص »8«

: بايدن يمنع اسرائيل   ُمستشِرٌق إسرائيليٌّ
من مهاجمة إيران وتل أبيب ال تملك أّي 

إستراتيجّيٍة لُمواجهة تقّدم طهران النووي

الفايز:االردن استطاع الصمود في منطقة غير 
مستقرة بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة

 مبادرة قمحة: مبادرة شبابية لتعليم لغة 
االشارة لالشخاص ذوي االعاقة 

االنباط- عمان

في�صل  االأع����ي����ان،  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دع����ا 

الوطن  ر���ص��ال��ة  حمل  اإىل  ال�صباب  ال��ف��اي��ز، 

وامل��م��ار���ص��ات  ال��ظ��واه��ر  ملختلف  وال��ت�����ص��دي 

ال�������ص���ل���ب���ي���ة، وم����واج����ه����ة ال�������ص���غ���وط ال��ت��ي 

خ��ارج��ي��ة،  ج��ه��ات  م��ن  االأردن  ل��ه��ا  يتعر�س 

ينت�صر  ال��ذي  والفتنة،  الكراهية  وخ��ط��اب 

ويهدد  االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  عر 

خالل  الفايز،  وق��ال  االجتماعي.  ن�صيجنا 

ل��ق��ائ��ه ام�������س ال���ث���الث���اء، رئ��ي�����س واأع�����ص��اء 

الوطني  وامللتقى  لل�صباب  الوطني  املوؤمتر 

جلنة  رئي�س  بح�صور  والتطوير،  للتوعية 

م���ب���ادرة امل���وؤمت���ر ال��وط��ن��ي ل��ل�����ص��ب��اب، العني 

راب���ح���ة ال���دب���ا����س، واالأم������ني ال���ع���ام وم��ق��رر 

ال��ه��ي��ئ��ة اال����ص���ت�������ص���اري���ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى حم��م��د 

اإن الدولة االأردنية ومنذ تاأ�صي�صها  البدور، 

ال�صمود ومراكمة  ا�صتطاعت  عام  قبل مئة 

بف�صل  م�صتقرة  غر  منطقة  يف  االإجنازات 

ال��ت��ي ت�صكل  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ه 

االجتماعي  والن�صيج  للوطن  االأمان  �صمام 

االأردن  اأن  اإىل  وا���ص��ار  الوطنية.  وال��وح��دة 

م�����ص��ت��ه��دف ب�����ص��ب��ب م��واق��ف��ه امل���داف���ع���ة عن 

جاللة  واج���ه  وق��د  الفل�صطينية  الق�صية 

امللك �صغوطا كبرة ب�صبب هذه املواقف،.

التفا�صيل �ص »2«

االأنباط -  فرح مو�صى

ي�صعى  ع�صرية  �صبابية  م��ب��ادرة  قمحة 

القائمني عليها اىل ن�صر حقوق اال�صخا�س 

املجتمع  االع��اق��ة ومت��ك��ني دجم��ه��م يف  ذوي 

 ، االإ���ص��ارة  لغة  بتعليم  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة  لكن 

 Gold ( حتت رعاية وزارة الثقافة و�صركة

التنفيذي  مديرها  وبح�صور   )  media
مبادر  اطالق   مت  �صرك�س  اجم��د  املهند�س 

وتدريبهم   وم�صاندتهم  و  لدعمهم  قمحة  

وتطوير مهاراتهم على لغة اال�صارة 

ب���ح�������ص���ور امل�����درب�����ة  ل����ني زه������ر وع����دد 

اال���ص��خ��ا���س  م��ن  امل��وث��رة  ال�صخ�صيات  م��ن 

ومن�صئ  اجل��ام��ع��ات  وط���الب  االع��اق��ة  ذوي 

املحتوى على مواقع التوا�صل  االجتماعي

حيث اكد عمر الزبيدي ريئ�س وموؤ�ص�س 

هو  قمحة  مبادرة  اط��الق  هدف  ان  املبادرة 

تقافة  ون�صر  االعاقة  ذوي  اال�صخا�س  دعم 

وال�صباب  املجتمع  ب��ني  اال���ص��ارة  لغة  تعليم 

لدعم اال�صخا�س ذوي االعاقة من ال�صم .

لني زهر م�صووؤلة االن�صطة والفعاليات 

مبادرة  هي  قمحة  مبادرة  قالت  املبادرة  يف 

ت���ه���دف الزال������ة ال���ع���وائ���ق ال���ت���ي ي��ف��ر���ص��ه��ا 

امل��ج��ت��م��ع ���ص��ع��ي��اً ل��ل��دم��ج ب��ج��م��ي��ع ا���ص��ك��ال��ه 

وانطالقا من هذا املبداأ بداأنا اول فعاليات 

مبادرة قمحة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 دع�����ا رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة امل���ل���ك���ي���ة ل��ت��ح��دي��ث 

ال��رف��اع��ي  �صمر  ال��ع��ني  ال�صيا�صية  امل��ن��ظ��وم��ة 

ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ل��ح��ظ��ة  ا���ص��ت��ث��م��ار  ال�����ص��ب��اب اإىل 

الفاعلة،  وامل�����ص��ارك��ة  االأح����زاب  واالن��خ��راط يف 

االأ�صا�صي  اجلزء  الواعي  ال�صباب  يكون  بحيث 

م�صتقبلهم  ل��ر���ص��م  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملية  م��ن 

وعر�س  الثانية.  املئوية  يف  الوطن  وم�صتقبل 

ال��رف��اع��ي خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ج��م��ع��ه، ام�����س 

الثالثاء، بعدد من ال�صباب، واأداره مقرر جلنة 

االنتخاب يف اللجنة امللكية الدكتور عامر بني 

عامر.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

نفتايل  االإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  �صّرح 

ب��ي��ن��ي��ت يف خ��ط��اب��ه مب��ن��ا���ص��ب��ة اف��ت��ت��اح ال���دورة 

االإ�صرائيلية  احلكومة  باأن  للكني�صت  ال�صتوية 

جنودها  على  للعثور  جهدها  ق�صارى  تبذل 

املفقودين واإعادتهم اإىل ديارهم

وق����ال ب��ي��ن��ي��ت ب��ه��ذا ال�������ص���اأن: »يف ال�����ص��ه��ر 

للعثور  عملية  امل��و���ص��اد  ع��م��الء  ن��ف��ذ  امل��ا���ص��ي، 

ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ج���دي���دة وج��م��ع��ه��ا مي��ك��ن اأن 

كانت  اأراد.  رون  م�����ص��ر  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت��ل��ق��ي 

ميكنني  ما  كل  وه��ذا  وجريئة.  �صعبة  عملية 

قوله يف الوقت احلايل«

رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة يف وق��ت  واأ����ص���در مكتب 

الحق بيانا قال فيه اإن »عملية احل�صول على 

ناجحة  كانت  اأراد  رون  م�صر  عن  معلومات 

ومت تنفيذ املهام.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- البرتا

 ���ص��ج��ل��ت االإح�����ص��ائ��ي��ة ال�������ص���ادرة عن 

ال�صياحي  التنموي  البرا  اإقليم  �صلطة 

�صهر  خالل  االأثرية  البرا  مدينة  لزوار 

اأي��ل��ول امل��ا���ص��ي، ارت��ف��اع��اً يف اأع���داد ال��زوار 

اإعالن  بعد  االأجانب والعرب واالأردنيني، 

احل���ك���وم���ة ف���ت���ح ال���ق���ط���اع���ات م����ع ب���داي���ة 

عدد  اأعلى  املدينة  لت�صجل  املا�صي  ال�صهر 

اجلائحة  بداية  منذ  االأجانب  الزوار  من 

يف �صهر اآذار من العام املا�صي.

ل�صهر  الوردية  املدينة  زوار  عدد  وبلغ 

ك��اف��ة  زائ�����را م���ن   23751 امل��ا���ص��ي  اأي���ل���ول 

اأجنبيا  زائ���را   12637 منهم  اجلن�صيات، 

زائ��را عربيا،  اأردن��ي��ا و2946  زائ��را  و8161 

الفرة  لنف�س  زائ���را   16381 م��ع  مقارنة 

من العام املا�صي.

التفا�صيل �ص »4«

 الرفاعي يدعو الشباب إلى استثمار 
اللحظة التاريخية واالنخراط

 في األحزاب

  فضيحة في إسرائيل .. رئيس الوزراء 
يفشي سرا للموساد

 البترا تسجل أعلى عدد زوار الشهر 
الماضي منذ بداية الجائحة
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  6 / 10 / 2021 

 التقى أعضاء المؤتمر الوطني للشباب والملتقى الوطني للتوعية والتطوير

الفايز:االردن استطاع الصمود في منطقة غير مستقرة بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة

 حزبيون: توصيات »لجنة تحديث المنظومة السياسية ايجابية وفكرة التدرج  عملية 

 االجواء الحارة تعود اعتبارا
 من يوم الخميس

 الصحة تدعو كبار السن لتلقي 
األنفلونزا مطعوم 

 التعليم النيابية تؤكد اعتزازها بدور 
المعلم في خدمة المسيرة التربوية

 العيسوي يلتقي أبناء البادية 
الوسطى في بيت االردنيين

 تدريب لمرتبات األمن العام حول 
ضمانات المحاكمة العادلة

االنباط- عمان

االأع����ي����ان، في�سل  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دع����ا 

الوطن  ر�سالة  حمل  اإىل  ال�سباب  ال��ف��اي��ز، 

وامل��م��ار���س��ات  ال��ظ��واه��ر  ملختلف  وال��ت�����س��دي 

ال�������س���ل���ب���ي���ة، وم����واج����ه����ة ال�������س���غ���وط ال��ت��ي 

خارجية،  ج��ه��ات  م��ن  االأردن  لها  يتعر�س 

ينت�سر  ال��ذي  والفتنة،  الكراهية  وخ��ط��اب 

ويهدد  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب 

االجتماعي. ن�سيجنا 

وق�������ال ال����ف����اي����ز، خ������ال ل���ق���ائ���ه ام�������س 

الوطني  املوؤمتر  واأع�ساء  رئي�س  الثاثاء، 

ل���ل�������س���ب���اب وامل���ل���ت���ق���ى ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��وع��ي��ة 

م��ب��ادرة  جلنة  رئي�س  بح�سور  وال��ت��ط��وي��ر، 

امل���وؤمت���ر ال��وط��ن��ي ل��ل�����س��ب��اب، ال��ع��ن راب��ح��ة 

الهيئة  وم��ق��رر  ال��ع��ام  واالأم�����ن  ال��دب��ا���س، 

اال���س��ت�����س��اري��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى حم��م��د ال���ب���دور، 

قبل  تاأ�سي�سها  وم��ن��ذ  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  اإن 

م��ئ��ة ع���ام ا���س��ت��ط��اع��ت ال�����س��م��ود وم��راك��م��ة 

االإجنازات يف منطقة غري م�ستقرة بف�سل 

ال��ت��ي ت�سكل  ال��ه��ا���س��م��ي��ة احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ه 

�سمام االأمان للوطن والن�سيج االجتماعي 

االأردن  اأن  اإىل  وا���س��ار  الوطنية.  وال��وح��دة 

م�����س��ت��ه��دف ب�����س��ب��ب م��واق��ف��ه امل��داف��ع��ة عن 

جالة  واج���ه  وق��د  الفل�سطينية  الق�سية 

املواقف،  هذه  ب�سبب  كبرية  �سغوطا  امللك 

العدوانية  مواجهة  يف  ال�سباب  دور  موؤكدا 

وال���ت���ج���ري���ح وال���ك���راه���ي���ة ع����رب امل��ن�����س��ات 

اخلارجية، والتي هدفها قتل الطموح لدى 

بلدكم،  مب�ستقبل  االأم��ل  وفقدان  ال�سباب، 

يحتاجكم،  الكبري  بحجمه  “الوطن  واإن 

وحبكم  ودورك���م  واأهميتكم  حجمكم  بقدر 

له، وانتم اأهل لت�سطروا الأنف�سكم ووطنكم 

بعقولكم  تر�سمونه  م�سرفا  تاريخا  واأمتكم 

وعزميتكم”.

ا�سرتاتيجيات تن�سجم  و�سدد على و�سع 

مع توجيهات جالة امللك عبداهلل الثاين، 

وما حملته االأوراق النقا�سية جلالته، من 

دعمهم  و�سرورة  بال�سباب  تتعلق  م�سامن 

حتمل  يف  م�ساركتهم  وتو�سيع  ومتكينهم، 

امل�سوؤولية الوطنية، م�سرياً اإىل اأن مواجهة 

م�����س��اك��ل ���س��ب��اب��ن��ا ومت��ك��ي��ن��ه��م يف امل��ج��ت��م��ع، 

م�����س��وؤول��ي��ة ج��م��اع��ي��ة وت�������س���ارك���ي���ة، ف��ع��ل��ى 

اأن  واالأه��ل��ي��ة  الر�سمية  موؤ�س�ساتنا  جميع 

مواجهة هذه  على  وتعمل  بدورها،  تنه�س 

ال��ت��ح��دي��ات، م��ن خ��ال ف��ت��ح اآف���اق ج��دي��دة 

اأم��ام��ه��ا، مليئة ب��االأم��ل وح��ب احل��ي��اة، من 

اأردين واع لذاته وقدراته،  اأجل بناء �سباب 

وم�سارك يف تنمية وطنه، �سباب تكون لديه 

بوعي  الع�سر،  التعامل مع متغريات  قدرة 

وانفتاح وح�س وطني عال.

على  امل�ستمر  امللك  جالة  حر�س  واأك��د 

اإىل ج��ان��ب��ه��م،  وال����وق����وف  ال�����س��ب��اب،  دع����م 

ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م وحت��ف��ي��زه��م وح���ل م�����س��اك��ل��ه��م، 

وت��ب��ن��ي اإب���داع���ات���ه���م م���ن خ����ال خ��ط��وات 

اإ����س���اح���ي���ة، ت�����س��ت��ج��ي��ب حل���اج���ات ال��ن��ا���س 

يف  امل��واط��ن  دور  وت��ع��زز  ال�سباب،  وتطلعات 

على  ذات��ه  بالوقت  وتعمل  العامة،  احل��ي��اة 

التوجهات  اإىل  واأ���س��ار  التطورات.  مواكبة 

يف  ال�سامل،  االإ���س��اح  اإىل  الداعية  امللكية 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  خمتلف 

واالج���ت���م���اع���ي���ة، ب���ه���دف ت��ع��زي��ز امل�����س��ارك��ة 

ال�سعبية، واإر�ساء مبادئ العدالة وامل�ساواة، 

وت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ف��اف��ي��ة وال��ن��زاه��ة، 

امل�������س���اءل���ة، ول���ذل���ك �سكل  ن��ه��ج  وت��ك��ري�����س 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  جالته 

على  خمرجاتها  �ستعمل  والتي  ال�سيا�سة، 

والربملانية،  الدميقراطية  تعزيز م�سريتنا 

ال�سيا�سية،  احل��ي��اة  يف  ال�سعبية  وامل�ساركة 

واأو�سح  وامل���راأة.  ال�سباب  دور  تعزيز  وعلى 

اأن احل��ل��ول امل��ق��دم��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

ال��ت��ي ت��واج��ه ال�����س��ب��اب مل حت��ق��ق اأه��داف��ه��ا 

ون�سب  ترتفع،  فالبطالة  املطلوب،  بال�سكل 

امل�سوؤول  بن  الثقة  وان��ع��دام  تت�سع،  الفقر 

وامل���واط���ن اأ���س��ب��ح ���س��ع��ور االأغ��ل��ب��ي��ة، ل��ه��ذا 

ال�سيا�سات  مبختلف  النظر،  نعيد  اأن  علينا 

والعمل  ال�سباب،  تتعامل مع  التي  ال�سابقة 

تخاطب  جديدة  ا�سرتاتيجيات  و�سع  على 

تاأخذ  واملنطق،  الع�سر  بلغة  �سبابنا  عقول 

اإب��داع��ات��ه��م،  حتت�سن  االأم����ام،  اإىل  بيدهم 

وت��ت��ع��ام��ل م���ع اأف���ك���اره���م ب��ذه��ن��ي��ة وع��ق��ل 

مفتوح، وتكون لديها القدرة على مواجهة 

اإىل االإميان  حتدياتهم املختلفة، وتدفعهم 

واالإح��ب��اط.  الياأ�س  ع��ن  بعيدا  بامل�ستقبل، 

ب���داأن���ا  ���س��ل��ب��ي��ة  اإىل مم���ار����س���ات  ل��ف��ت  ك��م��ا 

املجتمعي،  العنف  ومنها  موؤخرا،  ن�سهدها 

القوانن  على  والتغول  املخدرات،  وانت�سار 

وخم��ال��ف��ت��ه��ا، وان��ت�����س��ار خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة 

وال��ت��ط��رف، واخل��ط��اب ال��ت��ح��ري�����س��ي، ه��ذه 

واملمار�سات دخيلة على جمتمعنا  الظواهر 

ن�سيجنا  تهدد  واأ�سبحت  وعاداتنا،  وقيمنا 

بحزم  لها  الت�سدي  وتتطلب  االجتماعي، 

االجتماع  اإن  الدبا�س  العن  وقالت  وق��وة. 

على  واحل��ر���س  الت�ساركية  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 

اال�ستماع لل�سباب واالطاع على التحديات 

ت��واج��ه��ه��م يف خمتلف  ال��ت��ي  وال�����س��ع��وب��ات 

امل����ج����االت، وامل�����س��اه��م��ة يف و����س���ع احل��ل��ول 

ال��ك��ف��ي��ل��ة مب��ع��اجل��ة ال���ت���ح���دي���ات. وان��ط��ل��ق 

املوؤمتر الوطني لل�سباب يف جمل�س االأعيان 

عام 2018 كم�سروع عمل مع ال�سباب طرحه 

حيث  والتطوير،  للتوعية  الوطني  امللتقى 

يطلق املبادرات على امل�ستوى الوطني وفًقا 

للمجتمع،  امللحة  واحل��اج��ات  ل��اأول��وي��ات 

من  وجت��ارب  ريادية  اأفكار  اأ�سحاب  وت�سم 

القطاعن العام واخلا�س.

وط��������رح ال�������س���ب���اب وال���������س����اب����ات خ���ال 

االج���ت���م���اع جت���ارب���ه���م واأف����ك����اره����م، واأب�����رز 

ي��ح��ت��اج��وه��ا  ال���ت���ي  واالأدوات  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

للم�سي قدًما يف م�سريتهم التطوعية

ونزار  ال�صبيحات  �صايل   - االنباط 

البطاينة

ن��ت��ائ��ج  ع���ل���ى  ال���ف���ع���ل  ردود  ت������زال  م����ا 

وت���و����س���ي���ات ال���ل���ج���ن���ة امل���ل���ك���ي���ة ل��ت��ح��دي��ث 

امل���ن���ظ���وم���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ���س��ل��م��ت��ه��ا 

ال��ل��ج��ن��ة يف خ��ت��ام اع��م��ال��ه��ا جل��ال��ة امللك 

موؤيد  بن  ما  متوا�سلة  الثاين  اهلل  عبد 

ومتحفظ ومنتقد البرز تو�سيات اللجنة 

خ���ا����س���ة ت���ل���ك امل��ت��ع��ل��ق��ة م�������س���روع ق���ان���ون 

جديد  قانون  وم�سروع  لانتخاب  جديد 

مت�سلة  ومقرتحات  ال�سيا�سية  لاحزاب 

ب���ت���ع���دي���ات د����س���ت���وري���ة م��ت�����س��ل��ة ح��ك��م��ا 

بتطوير  ت��ت��ع��ل��ق  وت��و���س��ي��ات  ب��ال��ق��ان��ون��ن 

ت�سريعات االدارة املحلية .  

طالبت  وح��زب��ي��ة  �سيا�سية  �سخ�سيات 

ب���اج���راء ب��ع�����س ال��ت��ع��دي��ات ع��ل��ى ه��ذه��ه 

اخ��رون  و�سف  فيما  والتو�سيات  النتائج 

ه����ذه ال��ت��ع��دي��ات ب��اخل��ط��وة االي��ج��اب��ي��ة 

التدرج يف  فكرة  ان  واملتطورة. مو�سحن 

مقبولة  النهائية  االأه��داف  اىل  الو�سول 

يعد  ال��ل��ج��ن��ة  ق��دم��ت��ه  م���ا  واأن  وع��م��ل��ي��ة، 

ن��ق��ل��ة ك��ب��رية م��ع��رب��ن ع���ن اأم��ل��ه��م يف اأن 

اإ���س��اف��ة خ��ط��وات ج��دي��دة يف امل��راح��ل  يتم 

القادمة.

وق���������ال اأم���������ن ع�������ام ح�������زب ال���و����س���ط 

االإ�سامي الدكتور هايل داود، ان اللجنة 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

ا�ستطاعت اإىل حد كبري اأن حتقق املطلوب 

م��ن��ه��ا، واأ����س���اف اأن االآم����ال وال��ط��م��وح��ات 

ك��ان��ت اأك���ر مم��ا مت ال��و���س��ول ال��ي��ه، لكن 

ف��ك��رة ال��ت��درج يف ال��و���س��ول اىل االأه���داف 

ما  واأن  وعملية،  مقبولة  فكرة  النهائية 

قدمته اللجنة يعد نقلة كبرية عن ما هو 

موجود، معربا عن اأمله يف اأن يتم اإ�سافة 

كما  القادمة  املراحل  يف  جديدة  خطوات 

الو�سول  عن  واللجنة  امللك  جالة  وعد 

املناف�سة  على  تقوم  نيابية  اإنتخابات  اىل 

بن االحزاب ذات الربامج. 

ل�”االنباط”  ال��داود يف حديث  واعترب 

نوعية  نقلة  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ت��ع��دي��ات  ان 

ن���ح���ت���اج يف  اىل االأم���������ام، م���و����س���ح���ا، ق����د 

املراحل القادمة اىل مزيد من التعديات 

التعديات  لكن  مرحلة،  كل  ينا�سب  مبا 

مكانها  احلالية يف  املرحلة  الد�ستورية يف 

و منا�سبة.

االأحزاب  قانوين  م�سودة  يخ�س  وفيما 

ي��ت��ط��ور  اأن  ن����اأم����ل  ق������ال،  واالإن�����ت�����خ�����اب، 

القانونن يف املراحل القادمة الأن الق�سية 

يف  �سواء  اجل��وان��ب  لكل  تقريبا  والت�سور 

واالنتخابات  ال�سيا�سية  االأح��زاب  قانوين 

النيابية والتعديات الد�ستورية منطلقة 

م���ن ق���اع���دة واح������دة ت���ري���د ال���و����س���ول يف 

النهاية اىل حكومات برملانية ت�ستند على 

اأ�س�س حزبية، م�سريا اأن الو�سول اىل هذا 

الت�سور لي�س دفعة واحدة ويجب اأن مير 

مبرحلة زمنية معينة.

االنتخابات  ت�سبح  اأن  يجب  واو���س��ح، 

ال����ن����ي����اب����ي����ة ت����ع����ت����م����د ع�����ل�����ى االأح�������������زاب 

وال���رباجم���ي���ة ب��ن�����س��ب��ة م��ئ��ة يف امل���ئ���ة، كما 

ت�سبح  واأن  املحلية  ال��ق��وائ��م  ال��غ��اء  يجب 

اأنحاء  خمتلف  يف  وطنية  القوائم  جميع 

وا�سح  ن�س  ايجاد  وجوب  موؤكدا  اململكة، 

و���س��ري��ح ع��ل��ى ان ح���زب االأغ��ل��ب��ي��ة ���س��واءا 

كان وحده او باالئتاف مع اأحزاب اخرى 

الربملانية. بت�سكيل احلكومة  يكلف 

التي �سدرت  ال��وع��ود  داود اىل  وا���س��ار  

م���ن ج��ال��ة امل��ل��ك م��و���س��ع ث��ق��ة وت��ق��دي��ر 

وه����ذا ت��وج��ه ح��ق��ي��ق��ي وج����اد ل��ت��غ��ري اآل��ي��ة 

ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة، م�����س��ددا ع��ل��ى وج��وب 

ت��غ��ي��ري ال��ن��ظ��رة اىل االأح������زاب واجل��دي��ة 

قوة  عليه  يرتتب  مما  معها،  التعامل  يف 

الدميوقراطية،  احلالة  وتعميق  للدولة 

وه�����ذا ���س��ي��ن��ع��ك�����س ب�����س��ك��ل اي���ج���اب���ي ع��ل��ى 

اأج��ه��زت��ه��ا  ب��ك��ل  وك��ف��ائ��ت��ه��ا  ال���دول���ة  اأداء 

ومفا�سلها.

ب����دوره، ق��ال اأم���ن ع��ام ح��زب ال��ع��دال��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ن�����س��ور، اإن 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ه��و امل��ب��ادر 

وال��ن��واح��ي  االقت�ساد  حت��ري��ك  با�ستمرار 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالإداري�������ة يف ال���دول���ة، وم��ن 

معتربا  اللجنة،  ت�سكيل  حتركاته  �سمن 

اأن����ه����ا ق����ام����ت ب�����دوره�����ا وح���ق���ق���ت ب��ع�����س 

النتائج  وكانت  منها  املرجوة  الطموحات 

مقبولة اىل حد ما، اال اأننا نطمح للمزيد 

النتائج االإيجابية. من 

اأن  ل�”االأنباط”  ال��ن�����س��ور  واأ�����س����اف 

ال���ت���ع���دي���ات ال���د����س���ت���وري���ة ال ب���د م��ن��ه��ا، 

احلزبية،  القائمة  امل��ق��رتح��ات  ه��ذه  وم��ن 

ال��د���س��ت��وري  بالتعديل  االأخ���ذ  م��ن  والب���د 

للتطبيق،  قابلة  النقاط  هذه  تكون  حتى 

ال��د���س��ت��وري��ة  ال���ت���ع���دي���ات  اأن  م��و���س��ح��ا 

راج��ي��ا من  امل��رح��ل��ة،  ل��ه��ذه  ج���دا  منا�سبة 

جمل�س النواب اإ�سافة تعديات د�ستورية 

اأخ�������رى ح���ت���ى ت��ك��ت��م��ل احل���ل���ق���ة وت�����س��ب��ح 

مر�سية جلميع االأطراف.

امل���اآخ���ذ التي  ب��ع�����س  واأ����س���ار اىل ه��ن��اك 

النواب االأخذ بها حتى  يجب من جمل�س 

تنمي االإيجابيات والتقليل من املخرجات 

التي ت�سعف بع�س االأحزاب. منتقدا عدد 

اع�����س��اء امل���وؤمت���ر امل��ط��ل��وب م���ن االأح����زاب 

احل���زب،  اأع�����س��اء  م��ن   750 وه���و  ت�سكيله 

وج��ود  ب�سبب  ع��ق��ده  ي��ع��ق��ل  ال  ان���ه  مبينا 

اأخرى وقد  االأع�ساء يف حمافظات  بع�س 

عقد  م��ق��ر  اىل  ال��و���س��ول  عليهم  ي�سعب 

املوؤمتر.

ق��ان��ون االن��ت��خ��اب، ق��ال  وف��ي��م��ا يخ�س 

ذو  ويكون  قانون  اأ���س��واأ  ق��دم  “اإن  الن�سور 

م�سداقية و�سفافية �سيكون ناجحا”، مما 

يعني اأن اأي قانون اإنتخابي يطرح �سيكون 

وال�سفافية  بامل�سداقية  التزم  طاملا  جيدا 

انتخابات  هناك  باأن  ال�سورة  تعك�س  حتى 

م�سرفة، م�سيفا اأنه يجب اأن يكون هناك 

ت��ع��دي��ات ق��ان��ون��ي��ة ����س���واء ل��اإن��ت��خ��اب��ات 

يرغب  اجلميع  الأن  النيابية  او  البلدية 

ب�سكل عام. بالتعديل 

قي�س  ال�سابق  النائب  ق��ال  جهته،  م��ن 

ال��د���س��ت��وري��ة  ال���ت���ع���دي���ات  ان  زي�����ادي�����ن، 

ال�سحيح،  ال��ط��ري��ق  يف  وخ��ط��وة  ايجابية 

وطنية  اح���زاب  ب��اإجت��اه  ن��دف��ع  ان  وعلينا 

ب��راجم��ي��ة ع��ري�����س��ة ك��م��ا يف روؤي����ة جالة 

اذا  اال  ي��ح�����س��ل  ان  امل��ل��ك وه����ذا ال مي��ك��ن 

ك���ان���ت ه����ذه االح������زاب وا���س��ع��ة م���ن حيث 

املوجودين  االأ�سخا�س  حيث  وم��ن  العدد 

فيها ،وبالتايل يعتقد زيادين ان تعديات 

لرفع  تقدمية  اجل��دي��د  االح����زاب  ق��ان��ون 

�سوية احلياة احلزبية.

ل��وؤي ج��ردات،  املهند�س  وق��ال احل��زب��ي 

مهمة  خطوة  الد�ستورية  التعديات  ان 

موا�سيع  ت�سمنت  ال�سيا�سي،  ل��اإ���س��اح 

ف��ن��ي��ة اه��م��ه��ا ت��ع��دي��ل ق���ان���ون االن��ت��خ��اب 

وطنية  قائمة  االوىل  للمرة  يعد  بحيث 

ي�����س��ج��ع جميع  ت�����س��ك��ل��ه��ا االح������زاب وه����ذا 

العمل احلزبي الرباجمي  االردنين على 

وم�����س��اع��دة وحت��ف��ي��ز امل������راأة يف امل�����س��ارك��ة 

باحلياة ال�سيا�سية بكل اريحية من خال 

القائمة  م��ن  االوىل  امل��رات��ب��ة  يف  و�سعهم 

الوطنية. 

التعديات  ه��ذه  اث��ر تطبيق  ان  وب��ن   

املوجودة حاليا  هو تقلي�س عدد االحزاب 

وقوية  ج��دي��دة  اح���زاب  بان�ساء  وال�����س��م��اح 

ل��غ��اي��ة ت�����س��ك��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات يف ال��ب��داي��ة 

���س��ي��ك��ون ���س��ع��ب ع��ل��ى االح�����زاب امل��وج��ودة 

االح��زاب  �ستتاأقلم  االي��ام  مع  لكن  حاليا، 

اإن  اال���س��ت��م��رار، مبينا  ق���ادرة على  وت��ك��ون 

يكون  ان  ونتمنى  االنتخاب متقدم  قانون 

وممكن  ال�سابق  م��ن  اف�سل  لكنه  اف�سل 

تطبيقه وتكييف ال�سعب مع هذا القانون 

النوعية. خ�سي�سا بعد اال�سافات 

الكياين  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  وع��ربال��دك��ت��ور 

ام���ن ع���ام ح���زب احل���ي���اة، ان ال��ت��ع��دي��ات 

ا�ستملت على 24 تعديا معظمها ايجابية 

قد ال مت�س  تنظيمية  منها  كبرية  ون�سبة 

اال���س��ا���س��ي��ات وحم�����ور ال��ع��م��ل ال��ق��ان��وين 

ال��د���س��ت��وري، وم��ن ه��ذه االي��ج��اب��ي��ات رفع 

و�سم  ال�سابقن،  ال����وزراء  ع��ن  احل�سانة 

لانتخابات  امل�ستقلة  للهيئة  االح����زاب 

ال�سيا�سية  ال�������س���وؤون  وزارة  م���ن  ون��ق��ل��ه��ا 

وجواز اقالة جمل�س النواب بال�سافة اىل 

لل�سباب  �سنة   25 املجل�س  ع�سوية  ع��م��ر 

جلنة  وت�سكيل  املجل�س  ع�سو  وا�ستقالة 

ق��ب��ل االج���ت���م���اع ب��ح��ي��ث ت��ل��ت��ق��ي وت���در����س 

ال���ن���ق���اط اخل���اف���ي���ة ق��ب��ل ع��ر���س��ه��ا على 

ت��ع��ت��رب نقطة  امل��ج��ل�����س وه����ذه  ال��ل��ج��ن��ة يف 

اي��ج��اب��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، م��و���س��ح��ا ان����ه اذا 

ح�سل اي خلل من معار�سة احد الزماء 

اال  التعطيل  ه���ذا  يتحقق  ال  املجل�س  يف 

وه��ذه  ثلثن  االع��رتا���س  ن�سبة  ك��ان��ت  اذا 

اي�سا. ايجابية  نقطة 

االنباط- عمان

اجلوية  النماذج  رجات  خمخُ اآخ��ر  ت�سري   

العمليات  ق�����س��م  ل���دى  املخُ��ع��اجل��ة  ال��ع��ددي��ة 

االإقليمي  العرب  طق�س  مركز  يف  اجلوية 

اإعتباراً من يوم اخلمي�س  اإىل تاأثر اململكة 

البحر  نخف�س  مخُ يخُ�سمى  ملا  ج��اف  باإمتداد 

االأحمر احلراري.

 وي��ط��راأ ارت��ف��اع ع��ل��ى درج����ات احل���رارة 

اخل��م��ي�����س،  ��ع��دالت��ه��ا  مخُ م��ن  اأع��ل��ى  لت�سبح 

املرتفعات  يف  ن�سبياً  ح��اراً  الطق�س  ويكون 

امليت  وال��ب��ح��ر  االأغ����وار  يف  ح���اراً  اجلبلية، 

ومدينة العقبة ومناطق البادية مع ظهور 

��ت��و���س��ط��ة ف��وق  ��ح��ب ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات مخُ ال�����سخُ

بع�س املناطق ،وفق طق�س العرب. 

البحر  نخف�س  مبخُ اململكة  ت��اأث��ر  اإزدي���اد 

تتجاوز  احلرارة  ودرجات  اجلمعة  االأحمر 

اهلل  مب�سيئة  يخُتوقع  عمان  يف  درج��ة  ال30 

ان ي���ت���زاي���د ت���اأث���ر امل��م��ل��ك��ة ن���ه���ار اجل��م��ع��ة 

��ن��خ��ف�����س ال��ب��ح��ر االأح����م����ر احل������راري،  مبخُ

ب��ح��ي��ث ي���ط���راأ امل���زي���د م���ن االرت����ف����اع على 

عدالتها  درجات احلرارة لتكون اأعلى من مخُ

ن�سبياً  حاراً  الطق�س  ويكون  درج��ات،  بِعدة 

االأماكن  يف  وح���اراً  اجلبلية،  املرتفعات  يف 

امليت  والبحر  االأغوار  فيها  مبا  املخُنخف�سة 

العقبة. وتتجاوز درجات احلرارة  ومدينة 

العا�سمة  يف  م��ئ��وي��ة  درج����ة  ال30  ح��اج��ز 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة، بينما  امل���دن  ��ت��ل��ف  ع��م��ان وخمخُ

يف  م��ئ��وي��ة  درج���ة  ال30  نت�سف  مخُ ت��ت��ج��اوز 

ظهور  م��ع  تزامناً  امل��ي��ت،  والبحر  االأغ���وار 

��ح��ب املخُ��ت��و���س��ط��ة يف اج����زاء من  ب��ع�����س ال�����سخُ

اململكة. 

ه��ب��وب ل��ل��ري��اح ال�����س��رق��ي��ه خ��ف��ي��ف��ة اإىل 

يرتافق  اأح��ي��ان��اً  تن�سط  ال�سرعة  عتدلة  مخُ

��ن��خ��ف�����س ال��ب��ح��ر االأح���م���ر ب��ه��ب��وب ري���اح  مخُ

خ��ف��ي��ف��ة  ���س��رق��ي��ة  ج��ن��وب��ي��ة  اإىل  ���س��رق��ي��ه 

بع�س  يف  اأح��ي��ان��اً  تن�سط  ال�سرعة  ملخُعتدلة 

وتكون  اجلمعة،  ي��وم  م��ع  ال�سيما  املناطق 

ي��وؤدي  مما  ن�ساطها،  عند  لاأتربة  ثرية  مخُ

اإىل حدوث تدين يف مدى الروؤية االأفقية 

اجلهاز  ملر�سى  وتنبيه  املناطق،  بع�س  يف 

ال��ت��ن��ف�����س��ي وال���ع���ي���ون م����ن خ���ط���ر ح����دوث 

م�ساعفات القدر اهلل.

 درجات احلرارة الليلية تعاود ارتفاعها 

اإع��ت��ب��اراً  الليلية  احل����رارة  درج���ات  ت��رت��ف��ع 

م����ن ل���ي���ل اخل���م���ي�������س/اجل���م���ع���ة، وي�����س��ب��ح 

اململكة،  مناطق  غالبية  لطيفاً يف  الطق�س 

املخُتاأخرة  الليل  �ساعات  عند  للربودة  مييل 

وال�سهول  اجلبلية  املرتفعات  يف  والفجر 

االرتفاع  من  املزيد  ح��دوث  مع  ال�سرقية، 

�ساعات  م��ع  الليلية  احل���رارة  درج���ات  على 

اجلمعة/ال�سبت. ليل 

االنباط- عمان

ال�سحية  ال��ع��ام للرعاية  االأم���ن  دع��ا م�ساعد   

�سرك�س،  غ��ازي  الدكتور  ال�سحة  وزارة  االأولية يف 

كبار ال�سن وامل�سابن باأمرا�س مزمنة تثبط املناعة 

اإىل تلقي مطعوم االنفلونزا.

وقال الدكتور �سرك�س، اإن مطعوم االنفلونزا ال 

يتعار�س مع مطعوم كورونا، ويف�سل ترك فرتة 

بن املطعومن من ا�سبوعن اإىل �سهر على االأقل. 

واأ�ساف يف ت�سريح �سحفي اليوم الثاثاء، انه مع 

حلول ف�سل ال�ستاء لهذا العام فان حاالت اال�سابة 

انت�سار  م��ع  ت��زام��ن��ه��ا  واأن  ���س��ت��زداد،  ب��االإن��ف��ل��ون��زا 

كوقاية  امل��ط��ع��وم  تلقي  يتطلب  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

واأو���س��ح  ال��ع��ال��ي��ة.  اخل��ط��ورة  ذات  للفئات  خا�سة 

باالإنفلونزا  اال�سابات  �سهدت  اجلائحة  ف��رتة  اأن 

الغالبية  ال��ت��زام  ب�سبب  وذل��ك  وا�سحا،  انخفا�سا 

من املواطنن بارتداء الكمامة واجراءات التعقيم 

املتبعة من قبل اجلميع.

االنباط- عمان

النيابية  وال�سباب  التعليم  جلنة  اأع��رب��ت   

عن فخرها واعتزازها باملعلم االأردين، ودوره 

ونه�سة  الرتبوية،  امل�سرية  خدمة  يف  الرفيع 

املجتمع، مثمنة مهمته االإن�سانية النبيلة.

جاء ذلك يف ر�سالة تهنئة وجهتها اللجنة، 

ام�س الثاثاء، للمعلمن واملعلمات، مبنا�سبة 

ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��م��ع��ل��م، ال�����ذي ي�������س���ادف يف 

اخلام�س من �سهر ت�سرين االأول من كل عام.

وقال رئي�س اللجنة، النائب الدكتور بال 

يي املعلم  املومني، اإن جلنة التعليم النيابية حتخُ

االأول الباين الأردن احلا�سر وامل�ستقبل جالة 

امللك عبداهلل الثاين، ولكل املعلمات واملعلمن 

ال�سعيدة.  املنا�سبة  بهذه  الوطن  امتداد  على 

تخُعد فر�سة للتاأكيد  املنا�سبة  اأن هذه  واأ�ساف 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور امل��ع��ل��م��ن يف ب��ن��اء ال��وط��ن، 

ع���رب ال��ت��اأ���س��ي�����س الأج���ي���ال واع���ي���ة ق�����ادرة على 

العاملية  اجلوائز  م�ستذكًرا  والبناء،  النهو�س 

ودعا  االأردن��ي��ة.  واملعلمة  املعلم  التي ح�سدها 

باعتبارهما  واملعلمة  املعلم  دع��م  اإىل  املومني 

ج���وه���ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال���رتب���وي���ة، ل��ي��ت��م��ك��ن��ا من 

موا�سلة م�سريتهما يف بناء االأجيال و�سناعة 

م�ستقبلهم.

االنباط-عمان

اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ج��ال��ة  لتوجيهات  تنفيذا 

ال���ث���اين خ���ال ل��ق��ائ��ه ���س��ي��وخ وج���ه���اء ال��ب��ادي��ه 

العي�سوي  يو�سف  امللكي  الديوان  رئي�س  التقى 

وم�����س��ت�����س��ار ج���ال���ة امل���ل���ك ل�������س���وؤون ال��ع�����س��ائ��ر 

�سيوخ  م��ن  االأوىل  املجموعة  احلجايا  عاطف 

اأه���م م�ساكل  وج��ه��اء ال��ع�����س��ائ��ر ل��ل��وق��وف ع��ل��ى 

اإجن��از  على  والعمل  الو�سطى  البادية  وه��م��وم 

م�ساريع ا�ستثمارية جديده تخدم اأبناء البادية 

عدد  االثنن  اأم�س  التقى  امللك  جالة  .وك��ان 

اإىل  وا�ستمع  ال��ب��ادي��ه  اب��ن��اء  وج��ه��اء  �سيوخ  م��ن 

ال��دي��وان  رىي�����س  ووج��ه  وهمومهم  مطالبهم 

الع�سائرية  لل�سوؤون  جالته  وم�ست�سار  امللكي 

جمموعات   على  احل�سور   جميع  با�ست�سافة 

اأي عوائق  اإزال��ة  للعمل على  االردنين  بيت  يف 

البادية  اأه��ل  منها  يعاين  هموم  او  م�ساكل  اأو 

الو�سطى ع

االنباط- عمان

 ن��ّظ��م م��رك��ز ال���ع���دل ل��ل��م�����س��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

االإن�سان  وح��ق��وق  ال�سفافية  مكتب  م��ع  بالتعاون 

يف م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام، وب��دع��م م��ن ���س��ن��دوق 

تدريبية  ور���س��ة  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  االأمم 

حول �سمانات املحاكمة العادلة يف مرحلة ما قبل 

املحاكمة.

و���س��ارك يف ال��ت��دري��ب، ع��ل��ى م���دى ي��وم��ن، 22 

���س��اب��ًط��ا م���ن م��رت��ب��ات م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام يف 

حماية  اإدارة  و�سملت  امل��دي��ري��ة،  اإدارات  خمتلف 

االأ�سرة واالأح��داث، واإدارة االأمن الوقائي، واملراكز 

االأمنية، ومراكز االإ�ساح والتاأهيل، واإدارة التنفيذ 

بيان  وف��ق  الن�سائية،  ال�سرطة  واإدارة  الق�سائي، 

�سادر عن مركز العدل، اليوم الثاثاء.

الفئات  ق����درات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ور���س��ة  وه��دف��ت 

العام ح��ول �سمانات  االأم��ن  امل�ساركة من مرتبات 

املعارف  وتطوير  املحتجزين،  االأ�سخا�س  وحقوق 

حول املمار�سات الف�سلى التي حتكم وتنّظم عملية 

االحتجاز والتوقيف، وا�ستعرا�س مدونة املمار�سات 

والتوقيف  االح��ت��ج��از  عملية  وتنّظم  حتكم  ال��ت��ي 

ال�سادرة عن مديرية االأمن العام.

وت�سّمن التدريب يف اليوم االأول، عدة جل�سات 

ت��دري��ب��ي��ة ت��ن��اول��ت امل��م��ار���س��ات ال��ف�����س��ل��ى ملعاملة 

و�سمانات  حريتهم،  م��ن  امل��ح��روم��ن  االأ�سخا�س 

االأ�سخا�س املحتجزين يف مرحلة ما قبل املحاكمة، 

وال�سمانات واحلقوق وفق مدونة املمار�سات التي 

االأ�سخا�س  توقيف  احتجاز  عملية  وتنظم  حتكم 

والنهج احلقوقي يف اأداء الواجبات املهنية والتعامل 

مع املحتجزين.

اليوم  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  اجلل�سات  ت��ن��اول��ت  فيما 

والتفتي�س  ال��ق��ب�����س  اإج�������راءات  ���س��رع��ي��ة  ال���ث���اين، 

وال���ت���وق���ي���ف خ����ال م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل امل��ح��اك��م��ة، 

التحقيق  ملف  �سامة  ل�سمان  الفنية  وامل��ه��ارات 

االأط��ف��ال يف منظومة  مع  التعامل  اإىل  باالإ�سافة 

العدالة اجلزائية.

ال��ع��دل هديل  التنفيذية ملركز  امل��دي��رة  وق��ال��ت 

اإن هذا التدريب ياأتي �سمن �سل�سلة  عبد العزيز، 

ال��ت��ع��اون  اإط�����ار  امل���رك���ز ���س��م��ن  ت��دري��ب��ات ينّظمها 

ال��ع��ام، ولغايات  امل�����س��رتك بينه وم��دي��ري��ة االأم����ن 

تعزيز القدرات يف جمال �سمانات املحاكمة العادلة، 

وتعزيز املهارات الفنية لدى مرتبات االأمن العام؛ 

ل�سمان �سامة ملف التحقيق و�سرعية اإج��راءات 

القب�س والتوقيف والتفتي�س.



املحلي

يف اإ�شارته الوا�شحة وال�شريحة للتقرير امل�شبوه قالها جاللة امللك عبداهلل الثاين بن 

احل�شني »لي�س لدينا ما نخفيه، وهذه لي�شت اأول مرة يتم فيها ا�شتهداف الأردن، فهناك 

من يريد التخريب ويبني ال�شكوك«، ونحن من ناحيتنا كاأردنيني نعرف منذ زمن بعيد 

الوعي  من  ولدينا  ومملكتنا،  ملكنا  ت�شتهدف  التي  احلمالت  واأه��داف  ومواعيد  اأ�شباب 

الوطني ما يكفي للت�شدي لها، مثلما فعلنا دائما على مدى قرن من الزمان.

وم�شروعها  ال��ك��رى  العربية  ال��ث��ورة  ب���روح  احتفظ  اأن���ه  الأردن  م��ع  الآخ��ري��ن  ع��ق��دة 

النه�شوي رغم قدرة امل�شروع ال�شتعماري على تفكيك مملكة العرب وطموحات الأمة يف 

ال�شتقالل والوحدة والتقدم والنماء، ولأنه ا�شتطاع اأن ينتزع نف�شه من م�شاريع التق�شيم، 

ووقف �شدا منيعا يف وجه امل�شروع ال�شهيوين التو�شعي، وحمى القد�س ومقد�شاتها، ولأنه 

امل�شتوى  والح��رام على  بالتقدير  وبلدا يحظى  الإقليمية،  املعادلة  رقما �شعبا يف  بقي 

الدويل.

امل��ت��ب��ادل��ة بني  وال��ث��ق��ة  ال��ق��وي  التحالف  ك��ان  الأردن  بها  م��ر  ال��ت��ي  امل��راح��ل  يف جميع 

حم��اولت  ك��ل  عليها  حتطمت  ال��ت��ي  ال�شلبة  ال��ق��اع��دة  الها�شمية  وق��ي��ادت��ه��م  الأردن���ي���ني 

ال�شتهداف والأجندات اخلارجية، وتلك احلقيقة مل تاأت من فراغ، فالأردن الذي ا�شتطاع 

ال�شمود رغم قدراته املحدودة، وحقق من الجنازات ما ل يقدر عليه اإل من كان يتحلى 

بعزمية الأردنيني و�شرهم واميانهم يوا�شل م�شريته الإ�شالحية ويبني موقفه القوي 

يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية، ويدافع عن ق�شايا اأمته، ويف مقدمتها ق�شية 

�شقيقة  دول  ت�شتعيد  كي  القومية  احلالة  ت�شكيل  ويعيد  ال�شقيق،  الفل�شطيني  ال�شعب 

وعزيزة عليه عافيتها ودورها يف التعاون والأمن وال�شالم.

للتقارير امل�شبوهة مواعيد نعرفها، فهي تطل براأ�شها عند كل موقف مبداأي كثباتنا 

الوقت  بهذا  تاأتي  وهي  والقد�س،  الفل�شطينية  الق�شية  الدفاع عن  على جبهة احلق يف 

القت�شادية  بنيتها  واإ�شالح  ال�شيا�شية،  منظومتها  لتحديث  الدولة  م�شروع  مع  تزامناً 

ك��ان لل�شامرين  ال�شقيقة، فما  ال��دول  ع��دد من  ال�شراكة مع  واإر���ش��اء قواعد  والإداري���ة، 

التواطوؤ  الت�شكيك، يرافقها  الت�شويه والتهويل لترز حملة  اإل خيار  �شراً،  الوطن  بهذا 

اأن ر�شمت خطة »الربيع العربي« لتدمري  اإعالمية خارجية �شبق لها  اأجهزة  املنظم من 

دول عربية بعينها عن طريق بث الفرقة واإثارة النعرات الطائفية والعرقية والتطرف 

والإرهاب، وغريها من الو�شائل التي مل تعد خافية على كل ذي ب�شر وب�شرية.

الها�شمية،  قيادته  بحكمة  لكنه  اخلبيثة  اخلطة  تلك  من  م�شتثنيا  الأردن  يكن  ومل 

اأمام  الداخلي، وحت�شني حدوده  اأمنه  الأ�شيلة متكن من حماية  �شعبه ووطنيته  ووعي 

قوى ال�شر والعدوان، بل �شاهم ب�شورة مبا�شرة يف احلرب على الإرهاب، وكانت �شجاعته 

وباأ�شه حمل تقدير وثقة ا�شقائه واأ�شدقائه يف كل مكان.

ال�شاهدين  زال��وا  كانوا وما  لقلب، وقد  الأردن��ي��ون مليكهم وجها لوجه، وقلبا  يعرف 

على اإخال�شه بل وجهاده يف �شبيل احلفاظ على م�شالح بلدهم العليا، و�شون اجنازاتهم، 

وحتقيق اأمنياتهم، و�شمان م�شتقبل اأجيالهم، وهم ل يكتفون بالأردن القوي، بل بالأردن 

والدولية،  الإقليمية  املحوري، ومكانته  ودوره  العليا،  بقيمه ومبادئه ومثله  الأكرث قوة 

وكلهم ثقة باأنه مي�شي نحو مئوية جديدة وهو اأو�شح روؤية ، واأكرث ثباتا.

المحامي عبد المنعم العودات / رئيس مجلس النواب

األردن األقوى

االنباط- عمان

 ق���رر جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل امل��واف��ق��ة 

ع��ل��ى ال�����ش��م��اح ل��ل��ج��ام��ع��ات الأردن���ي���ة الآت��ي��ة 

على  احل��ا���ش��ل��ني  الأردن���ي���ني  الطلبة  ق��ب��ول 

الثانوية العامة الأردنية اأو ما يعادلها )من 

ال�شهادات العربية والأجنبية( للعام احلايل 

على  مبا�شراً  ق��ب��وًل  ال�شابقة،  لل�شنوات  اأو 

ال��رن��ام��ج ال��ع��ادي ل��درج��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 

وذل�����ك ���ش��م��ن احل������دود ال��دن��ي��ا ل��ل��م��ع��دلت 

التناف�شية لكل فئة، للعام اجلامعي 2021 / 

2022 ، وح�شب ال�شواغر املتوفرة فيها، وعلى 

الف�شل الدرا�شي الأول للعام اجلامعي 2021 

.2022 /

و�شمل قرار املجل�س، بح�شب مدير وحدة 

الإع��الم��ي  الناطق  امل��وح��د،  القبول  تن�شيق 

ب��ا���ش��م ال�������وزارة م��ه��ن��د اخل��ط��ي��ب، ك���ال من 

جامعة  وكليات  البيت  واآل  موؤتة  جامعات: 

ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة) ع��ج��ل��ون اجل��ام��ع��ي��ة، 

رحمة اجلامعية، ال�شوبك اجلامعية، العقبة 

اجلامعية، اأكادميية الأمري احل�شني بن عبد 

بن  واحل�شني  املدنية(،  للحماية  الثاين  اهلل 

والأردن��ي��ة/ف��رع  التقنية  والطفيلة  ط��الل، 

الراغبني  الطلبة  اخلطيب  ودع��ا  العقبة”. 

بال�شتفادة من هذا القرار ملراجعة اجلامعة 

املعنية للتعرف على اآلية الت�شجيل.

االنباط- عمان

 اأ�شاد نائب رئي�س الوزراء توفيق كري�شان، 

والري  املياه  وزارات  بني  والتكامل  بالتعاون 

وال�شحة والبيئة والداخلية والإدارة املحلية 

واجلمعية العلمية امللكية، ملتابعتها امليدانية 

ل�شكوى اأهايل ق�شاء اجلفر، املتعلقة بانبعاث 

روائ��ح م��ادة الكريت من اأح��د اآب��ار املياه يف 

املنطقة.

يعر  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  ان  كري�شان  واو���ش��ح 

عن احل�س الوطني العايل وامل�شوؤول باأهمية 

ال����زي����ارات امل���ي���دان���ي���ة، وت��ل��م�����س اح��ت��ي��اج��ات 

امل���واط���ن���ني، و����ش���رورة م��ت��اب��ع��ة ���ش��ك��واه��م يف 

امليدان، والتي تن�شجم اأي�شا مع ا�شراتيجية 

وخ��ط��ط احل��ك��وم��ة يف ال��ت��وا���ش��ل ال��دائ��م مع 

املواطنني يف خمتلف مناطق اململكة.

واأك�������د يف ت�������ش���ري���ح���ات ���ش��ح��ف��ي��ة ام�����س 

كغريها  اجلفر  اأه���ايل  �شكوى  اأن  ال��ث��الث��اء، 

م���ن ����ش���ك���اوى امل���واط���ن���ني ال���ع���ام���ة، حظيت 

باهتمام ومتابعة رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر 

اخل�شاونة، ودللت على م�شتوى التن�شيق بني 

الطاقم احلكومي، وخا�شة يف �شكوى اأهايل 

وال�شحة  والري  املياه  وزراء  “اجلفر” بني 
والبيئة والداخلية والإدارة املحلية والأمناء 

مع  بال�شراكة  ومندوبيها  للوزارات  العامني 

الكامل  وال��ت��واف��ق  امللكية  العلمية  اجلمعية 

ال�شكوى  على  الواقع  اأر���س  وعلى  لالطالع 

واتخاذ القرارات ال�شليمة وكان وزير الإدارة 

اللجنة  من�شقة  ار�شل  قد  كري�شان،  املحلية 

ال��غ��زاوي  اأ���ش��م��اء  ال��دك��ت��ورة  امليدانية  الفنية 

اأق�شى  اجل��ف��ر-  منطقة  اإىل  الث��ن��ني،  ام�س 

امل��واط��ن��ني  ���ش��ك��وى  ملتابعة   - اململكة  ج��ن��وب 

من  الكريت  م��ادة  روائ���ح  بانبعاث  املتعلقة 

اآب��ار املياه يف املنطقة، رغم وقف �شلطة  اأحد 

املياه العمل به منذ تاريخ 23 حزيران املا�شي.

وا�شار اىل انه ووزير املياه والري املهند�س 

حم��م��د ال��ن��ج��ار، ي��ت��اب��ع��ان ب�����ش��ك��ل م��ت��وا���ش��ل 

مهمة اللجنة الفنية العاجلة، ملعرفة اأ�شباب 

“اجلفر”،  انبعاث مادة الكريت يف منطقة 

اآب��ار املياه  من خالل زي��ارات ميدانية ملواقع 

ال��ث��الث��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وحم��ط��ة ���ش��خ امل��ي��اه، 

واأخذ عينات منها ومن مياه املنازل باملنطقة 

لفح�شها.

من جهتها، قالت الدكتورة الغزاوي التي 

ت�شغل اي�شا من�شب م�شت�شارة الوزير ل�شوؤون 

البيئة بوزارة الإدارة املحلية، اإن البئر الثالث 

يتم  ول  نهائيا  مغلق  اجلفر  يف  )31اأ(  رق��م 

ا�شتخدامه.

وكانت اللجنة اأخذت عينات مياه من بئر 

ا�شافة  ال��ري��ادي،  والبئر   )29( رق��م  اجل��ف��ر 

املخلوطة من  امل��ي��اه  م��ن  اأخ���رى  عينات  اىل 

البئرين، وكذلك من بيوت املواطنني لغايات 

فح�شها والتاأكد من �شحتها و�شالمتها.

وتقوم وزارتا املياه والري وال�شحة بعمل 

فحو�شات دورية جرثومية وكيميائية �شمن 

من  للتاأكد  لديهم  امل��ح��دد  الرقابة  برنامج 

�شحة و�شالمة املياه، ومطابقتها للموا�شفة 

القيا�شية الأردنية.

و�شتقدم اللجنة الفنية تقريرا لحقا لكل 

من نائب رئي�س ال��وزراء ووزي��ر املياه والري 

ال��ت��ي ج���رت، وفحو�شات  ع��ن نتائج اجل��ول��ة 

عينات املياه يف املخترات.

وت�شم اللجنة الفنية العاجلة التي زارت 

املياه يف  اأم�س، مدير مديرية نوعية  اجلفر 

ال��دي��ن ح�شني،  املهند�س حم��ي  امل��ي��اه  �شلطة 

اأبو تايه من �شلطة املياه يف  واملهند�س بالل 

ب��وزارة  البيئة  �شحة  ومدير  اجلفر،  ق�شاء 

واملهند�س  كتانة،  اأ�شامة  الدكتور  ال�شحة، 

ح�شام الدين احلاج من ق�شم املياه يف اجلمعية 

العلمية امللكية، ورئي�س ق�شم الر�شد البيئي 

ب��وزارة  البيئي  والتقييم  الر�شد  يف مديرية 

البيئة، املهند�س �شيد حممد �شالح.

 مجلس التعليم العالي يسمح بقبول 
الطلبة المباشر بعدد من الجامعات

 كريشان يشيد بتعاون كافة الجهات لمعالجة 
شكوى مواطني الجفر بشأن روائح الكبريت

االنباط- ال�سلط

قطاع  اإن  احلنيفات،  خالد  املهند�س  ال��زراع��ة  وزي��ر  ق��ال   

الزراعة يف الأردن يواجه العديد من التحديات، اأبرزها �شح 

باملئة   65 ن�شبته  م��ا  ت�شكل  التي  التقليدية  وال��زراع��ة  امل��ي��اه 

القدمية  التقليدية  الأط����ر  تعتمد  وال��ت��ي  امل���زروع���ات،  م��ن 

املناخي  والتغري  العمراين  الزحف  اإىل  اإ�شافة  ال��زراع��ة،  يف 

وتاأثريه على الإنتاج والأمن الغذائي.

موؤمتر  يف  الثالثاء،  ام�س  له،  حما�شرة  خالل  ذلك  جاء 

وال��ذي  عام”،  مائة  يف  العامة  واخل��دم��ات  التنمية  “تطور 
وزارت���ي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  نظمته 

التعليم العايل والبحث العلمي والثقافة.

ال��ق��ط��اع��ات احليوية  ال���زراع���ي م��ن  ال��ق��ط��اع  اأن  واأ����ش���اف 

ت�شري  املجردة  الأرق��ام  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  مبينا  املهمة، 

تتوقف  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  القطاع  م�شاهمة  اأن  اإىل 

يف  باملئة   20 بحوايل  ي�شاهم  القطاع  اأن  اإل  باملئة،  8ر3  عند 

القت�شاد املحلي.

القطاع  نه�شة  ع��ل��ى  تعمل  ال�����وزارة  اأن  احل��ن��ي��ف��ات  وب���ني 

الزراعي الذي حقق اإجنازات حقيقية بالرغم من �شح املوارد.

ولفت اإىل رفع حمفظة الإقرا�س الزراعي اإىل 100 مليون 

مل�شروع  دينار  ماليني   10 وتخ�شي�س  اجل���اري،  للعام  دينار 

�شهور(   3( موؤقتة  عمل  فر�س  لإي��ج��اد  املوؤقت”  “الت�شغيل 
اآلف  توفري  �شاأنها  من  والتي  املختلفة،  ال��وزارة  م�شاريع  يف 

للت�شويق  الفل�شطينية  الأردن��ي��ة  ال�شركة  واإن�����ش��اء  الفر�س، 

ودورها يف زيادة ال�شادرات الزراعية الأردنية والفل�شطينية، 

واإن�شاء 3 م�شانع ملركزات البندورة.

عبدالهادي  املهند�س  الزراعيني  املهند�شني  نقيب  وعر�س 

الفالحات يف ورقة له باملوؤمتر حول “ ن�شاأة وتطور التنمية 

القطاع  ب��ه��ا  م��ر  ال��ت��ي  للمحطات   ،“ ع��ام  م��ئ��ة  ال��زراع��ي��ة يف 

اإىل  م�شريا  الأردن”،  ���ش��رق  الإم����ارة  تاأ�شي�س  منذ  ال��زراع��ي 

القمح  م��ن  ال��زراع��ي��ة  املحا�شيل  على  الإم���ارة  �شكان  اعتماد 

الأمطار  على  يعتمدون  كانوا  حيث  معي�شتهم،  يف  وال�شعري 

ل���ل���ري، واأن الأرا�����ش����ي امل�����ش��ت��غ��ل��ة ل��ل��زراع��ة ك��ان��ت حم����دودة، 

3 باملئة من م�شاحة  2019 ما ن�شبته  واأ�شبحت ت�شكل يف عام 

اململكة اأي حوايل 3ر2 مليون دومن.

واأكد الفالحات اأن ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني وعالقات 

امل��م��ل��ك��ة اجل��غ��رايف  ال��ع��امل وم��وق��ع  الأردن اجل��ي��دة م��ع دول 

وت��وف��ر اخل����رات ال��زراع��ي��ة ووج����ود ق��ط��اع خ��ا���س ن�����ش��ط يف 

القوة  نقاط  اأب��رز  من  هي  م�شتقرة  ت�شريعية  واأط��ر  الإن��ت��اج 

يف التنمية الزراعية، باملقابل فاإن ارتفاع كلف الإنتاج وتفتت 

و�شعف  بالطلب،  الإن��ت��اج  ارتباط  وع��دم  الزراعية  احل��ي��ازات 

وغياب  الإن��ت��اج،  وف��ردي��ة  احل�شاد  بعد  ما  تقنيات  ا�شتخدام 

اخلطط ال�شراتيجية هي من اأهم نقاط ال�شعف.

وعر�س عميد البحث العلمي والبتكار يف جامعة البلقاء 

حول  بحثية  ورق��ة  يف  رم��ان،  اأب��و  �شعيد  الدكتور  التطبيقية 

يف  اجلامعات  دور  الأردن”،  يف  وال��زراع��ة  العلمي  “البحث 
حلول  اإيجاد  يف  ودوره  الزراعة،  لقطاع  العلمي  البحث  دعم 

للم�شاكل والتحديات التي تواجهه وانعكا�شاته على املزارعني 

والإنتاجية الزراعية.

وت�����ش��م��ن��ت اأع���م���ال امل���وؤمت���ر ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت اأع��م��ال��ه ي��وم 

ناق�شت  جل�شات،  ع��دة  التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف  اأم�����س، 

والأمن  الأم��ن  اأهمها، مفهوم  عام  مئة  عدة موا�شيع خالل 

البلديات  وت��ط��ور  ال�شحية،  واخل��دم��ات  والتنمية  ال�شامل، 

ال��ع��ام��ة، وال��ع��الق��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ني ال�شفتني  والأ���ش��غ��ال 

واأثرها على التنمية وتطور القطاع العام.

ال��ع��ل��م��ي��ة ح��ول  الأوراق  ع����ددا م���ن  امل���وؤمت���ر  ن��اق�����س  ك��م��ا 

ال�شياحة  تنمية وتطوير قطاع  العامة، ودورها يف  اخلدمات 

يف حمافظة الكرك وا�شت�شراف الدور القت�شادي للجامعات، 

وال��ع��الق��ات الأردن���ي���ة امل�����ش��ري��ة يف م��ئ��ة ع����ام، واأث����ر اململكة 

والتحول  وال��دول��ي��ة،  العربية  البينية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف 

امل��ل��ك يف الأوراق  ال��دمي��ق��راط��ي م���ن خ���الل روؤي�����ة ج��الل��ة 

املوؤ�ش�شات  لعمل  الناظمة  والقوانني  والت�شريعات  النقا�شية، 

اخلدمية عر مئة عام وجامعة البلقاء التطبيقية )حا�شنة 

الإبداع والريادة والبتكار

االنباط- عّمان

ام�س  العايد  علي  الثقافة  وزي��ر  التقى   

رئي�س رابطة الفنانني الت�شكيليني الدكتور 

اب���راه���ي���م اخل��ط��ي��ب وع������ددا م���ن اأع�����ش��اء 

الرابطة.

اإىل  للوزارة،  بيان  العايد، بح�شب  واأ�شار 

حقيقية  كو�شيلة  الت�شكيلية  الفنون  اأهمية 

الب�شرية،  النف�س  م��ك��ن��ون��ات  ع��ن  للتعبري 

الجتماعية  الظواهر  و  الواقع  لنقل  واأداة 

ب��ط��ري��ق��ة اإب���داع���ي���ة، ي�����ش��خ��ر ف��ي��ه��ا ال��ل��ون 

وامل�شاحة لتعر عن هذا الواقع.

وا����ش���ت���م���ع ال�����وزي�����ر خ�����الل ال���ل���ق���اء م��ن 

رئ��ي�����س واأع�������ش���اء ال��راب��ط��ة اإىل ن��ب��ذة عن 

املقبلة،  املرحلة  واأهم براجمها يف  الرابطة 

ومتطلباتها  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

على  الت�شكيلي  الفن  تواجد  اإحياء  لإع��ادة 

ي�شتحق،  ال��ذي  بال�شكل  الثقافية  ال�شاحة 

ال����دائ����م  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  دع������م  م��ث��م��ن��ني 

ومتابعتها.

االنباط- عّمان

 ب��ح��ث��ت جل���ن���ة ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف 

لالرتقاء  النهو�س  �شبل  الأع��ي��ان،  جمل�س 

منظومة  واإ�شالح  العايل  التعليم  بتطوير 

التعليم العايل يف اململكة.

جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة، 

م�س الثالثاء، برئا�شة العني الدكتور وجيه 

ع��وي�����س، ال��ت��ق��ت خ��الل��ه ع����دداً م��ن اأع�����ش��اء 

ه��ي��ئ��ات ال��ت��دري�����س يف اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة 

وعدد  اللجنة  اأع�شاء  وبح�شور  املختلفة، 

من الأعيان.

اأع�شاء  دع��ت  اللجنة  اإن  ع��وي�����س،  وق���ال 

الأردن��ي��ة،  ال��ت��دري�����س يف اجل��ام��ع��ات  هيئات 

للتعليم  ال��ف��ع��ل��ي  ال���واق���ع  ع��ل��ى  ل���الط���الع 

ال��ع��ايل م��ن خ���الل دع���م م�����ش��رية الإ���ش��الح 

والتحديث امل�شتمر ملنظومة التعليم العايل 

يف اململكة.

واأك������د ع��وي�����س اأه���م���ي���ة ع��ق��د م��ث��ل ه��ذه 

الت�شاركية  معنى  جت�شد  وح��ي��ث  ال��ل��ق��اءات 

احل��ق��ي��ق��ي��ة م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

التعليم  ق��ط��اع  ي��ع��ري  خ��ل��ل  اأي  مل��ع��اجل��ة 

ال�����ع�����ايل، م����ن خ������الل جت����وي����د خم���رج���ات 

التعليم العايل يف اململكة.

هيئات  اأع�شاء  ا�شتعر�س  جانبهم،  م��ن 

ال��ت��دري�����س يف اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة امل��ح��اور 

وه��ي  ال��ع��ايل  التعليم  لإ���ش��الح  الرئي�شية 

حم���ور ����ش���وؤون اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ات ال��ت��دري�����س 

وال�شوؤون  العلمي  والبحث  الطلبة  و�شوؤون 

املالية والتوظيف والدرجات العلمية.

النظر  اإع��ادة  اإىل  اللجنة  اأع�شاء  واأ���ش��ار 

الأردنية  للجامعات  الناظمة  بالت�شريعات 

وا���ش��ت��ق��الل��ي��ة اجل���ام���ع���ات وال���رك���ي���ز على 

ثابتة  اآلية  وجود  و�شرورة  التعليم،  نوعية 

لخ���ت���ي���ار روؤ������ش�����اء اجل���ام���ع���ات وجم��ال�����س 

الأمناء، ودعم البحث العلمي.

االنباط- عمان

التقى وزير الأ�شغال العامة والإ�شكان 

الثالثاء،  ام�س  الك�شبي،  يحيى  املهند�س 

الإ���ش��ع��اف  م���رك���ز  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

ورئي�س  امللكي  اجل��و  �شالح  قائد  اجل��وي 

جمل�س اإدارة املركز العميد الركن الطيار 

حم��م��د ح���ي���ا����ش���ات، وامل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال��ط��ي��ار عي�شى  ال���رك���ن  امل���ق���دم  ل��ل��م��رك��ز 

ع��ب��دال��ك��رمي ال��ع��ف��ي��ف، وذل����ك ب��ن��اء على 

دعوة من املركز لتعزيز اآفاق التعاون.

�شحفي،  بيان  بح�شب  الك�شبي،  واأك��د 

للتعاون  الوزارة  ا�شتعداد  الثالثاء،  ام�س 

ت�شاهم يف دعم  التي  امل�شاريع كافة  ودعم 

اإىل  م�����ش��رياً  الأردن،  يف  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع 

ال����وزارة.  اأول���وي���ات  �شلم  ع��ل��ى  دع��م��ه��ا  اأن 

اإيجاز مف�شل حول  اإىل  الك�شبي  وا�شتمع 

ع��م��ل امل��رك��ز واخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا، 

والتي تهدف اإىل تطوير اخلدمة الطبية 

امل��ق��دم��ة ودع���م ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي الأردين 

م����ن خ�����الل ت����ق����دمي خ����دم����ة الإ����ش���ع���اف 

وباإ�شراف  عالية  بحرفية  اجلوي  والنقل 

فريق من ذوي اخلرة والكفاءة.

واأ����ش���اد ب��ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل��رك��ز 

منت�شبي  ج��ه��ود  مثمناً  ف��ي��ه،  وال��ع��ام��ل��ني 

ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ك��اف��ة ودوره�����ا ال��ب��ارز، 

الرعاية  لتوفري  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل 

ال�شحية.

واأكد الك�شبي ا�شتعداد الوزارة لتقدمي 

ملركز  وال��ت��ع��اون  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال  خمتلف 

خ��الل  م���ن  الأردين،  اجل����وي  الإ����ش���ع���اف 

التحتية  البنية  خ��دم��ات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي 

الهند�شية  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  ال��الزم��ة، 

التقنيات  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ع��امل��ي��اً  املتبعة 

احلديثة لدعم املركز.

م���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن ق���ائ���د ����ش���الح اجل��و 

ملركز  العامة  الأ�شغال  وزارة  دع��م  امللكي 

ه��ذا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  اجل����وي،  الإ���ش��ع��اف 

ال���دع���م ���ش��ي�����ش��اه��م يف ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 

التي يقدمها املركز.

 االنباط- عمان

الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأ�����ش����درت   

تقريرها عن �شهر اأيلول املا�شي، الذي ر�شد 

اأب��رز خدمات ال���وزارة واإج��راءات��ه��ا، وزياراتها 

الرقابية مبختلف مناطق اململكة.

وق���ال ال��ن��اط��ق الإع��الم��ي ل��ل��وزارة اأ���ش��رف 

خري�س لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، ام�س 

اإن التقرير يو�شح حجم اخلدمات  الثالثاء، 

ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا ال��������وزارة، و����ش���ن���دوق امل��ع��ون��ة 

الوطنية، وال�شجل العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات 

امل�شتفيدين منها بالأرقام  التابعة لها، وعدد 

ونوع اخلدمة.

وبح�شب التقرير، قدمت مديريات الوزارة 

فيما  اأ���ش��رة،   6140 لنحو  النقدية  امل�شاعدات 

العينية،  امل�شاعدات  اأ�شرة من   5025 ا�شتفادت 

ومت اإج��راء 3591 درا�شة لغايات منح التاأمني 

لغاية  درا���ش��ة  و79  الفقرية،  لالأ�شر  ال�شحي 

الإعفاء من نفقات العالج، و14 درا�شة لت�شوية 

حقوق الورثة.

وبلغ عدد طلبات �شراء م�شاكن اأ�شر فقرية 

150 طلبا، وجرى ا�شتقبال 86 طلًبا ل�شيانة 

الفقرية،  لالأ�شر  م�شكنا   15 وب��ن��اء  م�شاكن، 

و�شيانة 12 م�شكنا لالأ�شر الفقرية، واإجراء 56 

درا�شة لأ�شر منتجة.

92 طلًبا  ال������وزارة  م��دي��ري��ات  وا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 

ح�شانة،   21 واأغ��ل��ق��ت  ح�����ش��ان��ات،  لرخي�س 

واأنذرت 13 اأخرى، كما ا�شتقبلت ال�شهر املا�شي 

81 طلبا لغاية الحت�شان، واأج��رت 54 درا�شة 

تتعلق ب��اإحل��اق اأط��ف��ال يف دور ال��رع��اي��ة، فيما 

خرج منها 33 طفاًل.

وا�شتقبلت 14 طلبا لإحلاق م�شنني يف دور 

رع��اي��ة كبار ال�شن، واأج���رت 59 درا���ش��ة تتعلق 

باإحلاق اأ�شخا�س ذوي اإعاقة يف مراكز الرعاية، 

واإحلاق �شخ�س واحد يف مراكز الرعاية، بينما 

نفذت اأق�شام مديريات احل�شانات والحت�شان 

والإع���اق���ات واجل��م��ع��ي��ات وت��ع��زي��ز الإن��ت��اج��ي��ة 

والأحداث، 931 زيارة تتبعية.

ال�������وزارة  اأن م���دي���ري���ات  ال���ت���ق���ري���ر  وب�����ني 

ا�شتقبلت 34 طلبا لتاأ�شي�س جمعيات خريية، 

و�شكلت هيئات اإدارية موؤقتة لنحو 77 جمعية 

بطلبات  جمعية   70 ت��ق��دم��ت  فيما  خ��ريي��ة، 

متويل  ملنح  طلبات  و9  دع���م،  على  احل�����ش��ول 

زي��ارة  و293  للجمعيات،  تنموية  م�شروعات 

للمجال�س  التنمية  م���دراء  بها  ق��ام  ميدانية 

البلدية والالمركزية.

الت�شول1102  مكافحة  مديرية  و�شبطت 

م��ت�����ش��ول ، واأج�������رت 411 ح��م��ل��ة، و���ش��ب��ط 7 

م�شخرين، فيما بلغ جمموع املبالغ امل�شبوطة 

3739 دي���ن���اًرا، واأج����رت ال����وزارة 708 درا���ش��ات 

متعلقة بحالت الأح��داث، اإذ دخل اإليها 390 

اأج��رت  اأي��ل��ول املا�شي، كما  حدًثا خ��الل �شهر 

1363 درا�شة لطلب احل�شول على اإعفاء من 

ر�شوم ت�شريح العمل.

وفيما يتعلق بال�شجل العام للجمعيات، قال 

خري�س، اإنه جرى ت�شجيل 21 جمعية، وحل 25 

جمعية، و7 جمعيات ان�شمت لع�شوية احتاد، 

وجرت املوافقة على 56 نظاما اأ�شا�شيا معدل، 

واملوافقة ل� 15 جمعية للح�شول على التمويل 

الأجنبي.

ووف���ًق���ا ل��ت��ق��ري��ر اأع���م���ال ���ش��ن��دوق امل��ع��ون��ة 

الوطنية ل�شهر اأيلول، بلغ عدد الأ�شر اجلديدة 

امل�شتفيدة من املعونة ال�شهرية املتكررة 1589 

امل��ع��ون��ة ال�شهرية  اإي��ق��اف  اأ���ش��رة، فيما ج��رى 

املتكررة عن 1089 اأ�شرة، اإ�شافة اإىل تخفي�س 

املعونة ال�شهرية املتكررة ل� 114 اأ�شرة.

برنامج  من  جديدة  اأ�شرة   217 وا�شتفادت 

املعونات املالية الطارئة العاجلة والفورية، و18 

اأ�شرة جديدة من برنامج التاأهيل اجل�شماين، 

و13 اأ���ش��رة ج��دي��دة م��ن ب��رن��ام��ج دع��م برامج 

و389  املنتفعة،  الأ�شر  لأبناء  املهني  التدريب 

اأ�شرة من برنامج املعونات املالية ال�شافية. 

 وزير الزراعة: شح المياه والزراعة التقليدية
 أبرز تحديات القطاع

 وزير الثقافة يلتقي وفد رابطة الفنانين التشكيليين

 تربوية األعيان تبحث سبل تطوير التعليم العالي في المملكة

وزير األشغال يزور مركز اإلسعاف الجوي األردني

التنمية االجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر أيلول الماضي
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قورنت  ما  اإذا  ِق�َصُرها  يت�صح  �صوف  التي  الطويلة  املقالة  ه��ذه  عن  اأعتذر  ب��دء،  ذي  ب��ادًء    

الحقا. ذكره  �صياأتي  كما  ال�صفحات  ع�صرات  يف  وقعت  التي  مناق�صتها  املراد  باملقالة 

»وثائق  اليوم  ج��اءت  االأخبار،  من  خفي  وما  االأ�صرار  ك�صف  اأيقونة  »ويكيليك�س«  كانت  كما 

من  حملته  مبا  االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  وت��رن��دات  ال�صحف  عناوين  لتت�صّدر  ب��ان��دورا« 

�صبهات  لوجود  بال�صرورة  لي�س  وقادته،  العامل  م�صاهري  من  كبري  عدد  ث��روات  عن  معلومات 

العامة  ال�صخ�صيات  ث��روات  عن  احلديث  لكون  واإّن��ا  احل��االت،  كّل  يف  ف�صاد  اأو  �صريبي  تهّرب 

منها  كثري  يرتبط  خيالّية  حكايات  حوله  ُتن�َصج  عامل  على  التعّرف  لف�صول  يلّبي  ذاته  حّد  يف 

واالأ�صاطري. الروايات  الأغنياء  التقليدّية  بال�صورة 

معلومات  م��ن  ال��وث��ائ��ق  ه��ذه  ن�صرته  مل��ا  وامل��واق��ع  ال�صحف  بع�س  ت��ن��اول  اأ���ص��ل��وب  الف��ت��اً  ك��ان 

املتحدة  والواليات  بريطانيا  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ميتلكها  التي  العقارات  جمموعة  حول 

اأمريكي.  دوالر  مليون   106 ح��وايل  ال��وث��ائ��ق-  لهذه  -وف��ق��اً  بلغت  اإجمالّية  بقيمة  االأمريكية 

مثلها  التي ميتلك  العقارات  دولة هذه  زعيم  امتالك  يفاجئ يف  ما  ثّمة  لي�س  املبداأ  فمن حيث 

تركيا  يف  اأي�صاً  واإّنا  فقط،  واأروبا  اأمريكا  يف   لي�س  لدينا،  االأعمال  رجال  ع�صرات  منها  واأكرث 

واحد  كلفة ق�صر  ت�صاهي  التي  الكلّية  املالّية  قيمتها  ولي�س مفاجئاً  ودبي وغريها...  والقاهرة 

واأ�صحاب  امل�صتثمرين  كبار  بع�س  اإىل  ملكّيتها  تعود  التي  ال��ف��اره��ة  ع��ّم��ان  ق�صور  بع�س  م��ن 

روؤو�س االأموال، وهذا كّله م�صروع وال غبار عليه طاملا كان بعيداً عن اأي ممار�صات ت�صّكل خرقاً 

اإّذ يتجّلى  للقانون، ليظّل الالفت حّقاً طريقة عر�س اخلرب يف الوا�صنطن بو�صت و بي بي �صي، 

ذلك  يت�صح  حيث   االأق�صى،  حّدها  يف  واال�صتثارة  االإث���ارة  د  تق�صّ االأوىل  الوهلة  من  للقارئ 

األف   51 ح��وايل  اإىل  كلماته  عدد  و�صل  ال��ذي  بو�صت  الوا�صنطن  مقال  يف  ة  خا�صّ ب�صفة   جلياً 

عقارات  الثاين  اهلل  عبد  امللك  »ا�صرتى  وهو:  كلمة   25 يتجاوز  ال  اأ�صله  كلمة ال�صتعرا�س خرب 

من  دوالر  مليون   106 بلغت  اإجمالّية  بقيمة   2019 و   2003 عامي  بني  ما  واأمريكا  بريطانيا  يف 

تاأليف �صنفونّية طويلة  اأن يكون املغزى من  اأوف�صور/Offshore«، فما ع�صاه  خالل �صركات 

الق�صرية؟ املازورة  على هذه 

حتديداً  بو�صت  الوا�صنطن  تقرير  يف  واالإثارة  الت�صويق  من  اإطار  يف  املو�صوع  عر�س  د  تق�صّ

ي��الح��ظ ب��ج��الء ب��داي��ًة م��ن ال��ع��ن��وان غ��ري ال���ربيء ال���ذي ي��رب��ط ب��ني امل��ع��ل��وم��ة امل��ع��ل��وم��ة اأ���ص��اًل 

ك��ّل فقرة  ت�صبق  ال��ت��ي  ال��ت��وط��ئ��ة  م��ن  ث��ّم  االأردن،  امل���ت���اأّزم يف  االق��ت�����ص��ادي  وال��و���ص��ع  ل��ل��ك��ث��ريي��ن  

املتحدة  الواليات  من  واقت�صادّية  ع�صكرّية  م�صاعدات  يتلّقى  االأردن  اأن  القارئ  وتذّكر  تقريباً 

الإطالق  ًة  من�صّ وكاأّنها  املتكررة  املعلومة  هذه  لُت�صَتخَدم  االأروبّية،  الدول  من  وعدد  االأمريكية 

املتتالية. ر�صائله  التقرير  عليها  يبني  حيث  ال�صواريخ، 

مراقبة  يتم  ل��الأردن  ب��الده  تقّدمها  التي  امل�صاعدات  اأّن  اأمريكي  م�صوؤول  عن  التقرير  نقل 

البّتة،  ا�صتخدامها  اإ�صاءة  اإىل  ي�صري  ما  ر�صد  يتم  مل  واأّنه  وا�صحة،  الآليات  وفقاً  اإنفاقها  اأوجه 

ياأتي  حيث  املّتحدة،  واالأمم  االأروبي  االحتاد  يقّدمه  الذي  التمويل  على  ينطبق  نف�صه  وال�صيء 

التفا�صيل  يف  ومغرقة  ُمَكمة  قيا�س  وموؤ�ّصرات  تف�صيلّية  تفاهم  مذكرات  مبوجب  التمويل 

يف  ���ص��واًء  الزمنّية،  واأط��ره��ا  ون�صاطاتها  اأه��داف��ه��ا  حيث  م��ن  م��ّددة  وب��رام��ج  م�صاريع  لتنفيذ 

اأو غريها من املجاالت التنموّية. اأو االإدارة  املياه  اأو  اأو الطاقة  جمال دعم التعليم 

ة  اخلا�صّ امللك  اأموال  من  املا�صيني  العقدين  العقارات خالل  هذه  �صراء  عملّية  املقال  يظهر 

االقت�صاد  يف  انهيار  االأردن،ف���ال  املعي�صّيةيف  االأو���ص��اع  وت��ده��ور  ت��اأّزم  اأ�صباب  م��ن  واح��د  وكاأنها 

2008 وال �صراعات واإرهاب من كّل حدب و�صوب وال اأمواج من الالجئني �صاعفت  العاملي �صنة 

تقريبا. عام  ال�صّكان خالل  عدد 

���ص��راء  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ة  وه���ذه  بعينها  اأح���داث  ب��ني  ال���ربيء  غ��ري  ال��رب��ط  ال��ت��ق��ري��ر يف  ي�صتطرد 

نف�صها  ال�صنة  واأّنه يف  املحروقات  الدعم عن  2012 حينما مت خف�س  �صنة  اإىل  في�صري  العقارات، 

اقت�صادي  تدبري  من  ميّثله  مبا  الدعم  رف��ع  وك��اأّن  اخل��رب،  م��ّل  العقارات  من  واح��د  �صراء  مت 

عملّية  اأي  تاأجيل  ي�صتوجب  كان  الدنانري  من  املاليني  مبئات  املالّية  قيمته  تقّدر  االأمد  طويل 

العقار  مبلغ  ر�صد  مت  »لو  القول:  اأراد  الكاتب  ترا  اأم  ال�صنة،  نهاية  حتى  ة  خا�صّ �صراء  اأو  بيع 

القّراء  عقول  يحرتم  حتليل  هذا  فهل  اأف�صل«،  لكان  املحروقات  اأزمة  حلّل  حينها  يف  امل�صرتى 

املرء؟ اإليه  يركن  وا�صتنتاج  ي�صتقيم  ومنطق 

املقال  ي��زّج  ت�صويقّيا،  منه  اأك��رث  حتري�صّياً  اأحياناً  يبدو  �صياق  يف  اخلرب  و�صع  يف  ا�صتمراراً 

��ة  اخل��ا���صّ ال��ف��ت��ن��ة«-  »ق�����ص��ّي��ة  ع��ن  الك�صف  -ع��ق��ب  بت�صريحاته  ال��ق��ارئ  وي��ذّك��ر  ح��م��زة  ب��االأم��ري 

الت�صريحات  ه��ذه  التقرير  ي�صتخدم  حيث  وامل��ع��ي�����ص��ّي��ة...«،  االق��ت�����ص��ادّي��ة  االأو���ص��اع  ب«ت��راج��ع 

الذي  الربط  دّق��ة  على  ودليل  قرينة  وكاأّنها  الحقا-  و�صياقها  غايتها  انك�صفت  -التي  املر�صلة 

وما  امل�����ص��رتاة  ال��ع��ق��ارات  ح��ول  معلومات  م��ن  ن�صره  م��ا  ب��ني  وا���ص��ح  بتكّلف  الكاتب  اإل��ي��ه  ي�صعى 

واجتماعّية  جيو�صيا�صّية  ظروف  فر�صتها  حتّديات  من  العامل  دول  من  وغريه  االأردن  يعانيه 

معّقدة.

للع�صائر  ك��ب��رية  اإه��ان��ة  على  تنطوي  واالب��ت��ذال  ال��رخ�����س  يف  غ��اي��ًة  و�صيلة  اإىل  التقرير  جل��اأ 

املقّدمة من  امل�صاعدات  ا�صتخدام  اأعياه تعزيز االدعاء ب«اإ�صاءة  والعائالت االأردنية، وذلك حينما 

الواليات املّتحدة والدول االأروبّية اإىل االأردن«، حيث ا�صتند اإىل ت�صريح ممن �صّماهم »م�صوؤولني 

اأ�صمائهم طبعا، فاأورد على ل�صانهم ما فحواه: »االأموال التي  وخرباء بال�صاأن االأردين« دون ذكر 

املّتحدة،  الواليات  تقّدمها  التي  تلك  من  اأقل  ل�صفافّية  تخ�صع  اخلليج  دول  من  االأردن  يتلّقاها 

ال�صيا�صّي«.  دعمها  مقابل  القوّية  العائالت  والء  ل�صراء  اخلليجّية  امل�صاعدات  ت�صتخدم  ما  وعادًة 

لالأ�صف  وُيباع؛  ُي�صرَتى  والءها  باأّن  واإظهارها  برّمتها  االأردنّية  والعائالت  للع�صائر  االإهانة  هذه 

�صفحاً  �صاربني  بالتقرير  فاحتفلوا  ب«معار�صني«،  اأنف�صهم  ي�صّنفون  من  بع�س  عنها  تغا�صى 

لة. املتاأ�صّ بوطنّيتهم  واّتهام  امتهان  من  وعائالتهم  ع�صائرهم  طال  عّما 

ح�صني  امللك  الراحل  ذكره  مبا  ي�صت�صهد  حينما  قاعها  اإىل  املبتذلة  رحلته  يف  التقرير  ي�صل 

لت�صديد  طفل  وهو  الهوائّية  دّراجته  لبيع  ا�صطرت  اأ�صرته  اأّن  من  كملك«؛  »مهنتي  كتابه  يف 

»اإذن  القّراء:  بعقول  م�صتخّفاً  ذلك  بعد  التقرير  ،ليت�صاءل  ي�صكنونه  كانوا  الذي  املنزل  اإيجار 

ة بعد اأن مت تق�صيم تركة امللك احل�صني على  من اأين جاء امللك عبد اهلل الثاين باأمواله اخلا�صّ

الدّراجة  ة  ق�صّ وا�صتح�صار  نور  للملكة  ال��زّج  هذا  فهل  ن��ور؟«!  امللكة  فيهم  مبن  العائلة  اأف��راد 

يف  �صعبة  ظروف  من  عاي�صه  ما  بيان  خاللها  من  اهلل  رحمة  عليه  احل�صني  اأراد  التي  الهوائّية 

اأن  اأعتقد  حولها؟  يدور  التي  الرئي�صّية  واملعلومة  التقرير  من  املعلن  الهدف  يخدم  طفولته؛ 

غري  ال�َصلَطة  ي�صبه  فيما  واأق��وال  ومعلومات  الأح��داث  الع�صوائي  وال��زّج  االإيحائي  ال�صرد  هذا 

ال�صهل  باأّنه من  املنطقة  �صعوب  الكاتب عن  لدى  �صورًة نطّيًة  يعك�س  رمّبا  املكّونات  متجان�صة 

عليها. التاآمر  خرافة  واإذكاء  مبظلومّياتها  املتاجرة  خالل  من  وجتيي�صها  م�صاعرها  ا�صتثارة 

ودورات  الغرف  عّد  وتكرار  بافتعال  ي�صف  حينما  العبث  اإىل  االبتذال  من  التقرير  ينتقل 

فيحّدثنا  كاليفورنيا،  والي��ة  يف  الكائن  املنزل  خ�صو�صاً  اخل��رب،  مّل  العقارات  ومرافق  املياه 

ع�صرات  وج��ود  من  الرغم  وعلى  لل�صواء،  ومكان  �صباحة  وبركة  حّمامات   9 و  نوم  غرف   7 عن 

ُذِكر،  املزارع يف جر�س وعجلون واالأغوار وطريق املطار... تفوق م�صاحات بع�صها ومرافقها ما 

الراحل  اإعداد  من  وليلة  ليلة  األف  حكايات  من  حكاية  علينا  يق�ّس  وكاأّنه  بدى  الكاتب  اأّن  اإاّل  

اأبو فا�صة على وقع خلفّية مو�صيقى �صهرزاد بتقدمة من الفّنانة الراحلة زوزو نبيل. ما  طاهر 

املجتمع  يف  ماألوف  من  اأكرث  يعترب  واملرافق،  امل�صاحة  حيث  من  وتكرار،  بانبهار  الكاتب  و�صفه 

واملزارع،  الريفّية  والبيوت  الق�صور  فيها  تنت�صر  التي  الدول  االأردن وغريها من  االأمريكي ويف 

امل�صاحات  اإظهار  واإّنا  اأ�صعار  ب�صدد مقارنة  يكن  التقرير يف هذه اجلزئّية مل  اأن  مع مالحظة 

الدخل مثاًل بغر�س  واال�صتثارة مدودي  باالإبهار  امل�صتهدف  الرفاهية، فهل  واملرافق وو�صائل 

والتهييج؟ التاأجيج 

يف  احلّي  �صّكان  اأحد  عن  نقل  حينما  واملرافق،  امل�صاحات  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  التقرير  ذهب 

ال�صنة،  اأوق��ات  معظم  فارغة  تظّل  امل��ن��ازل  من  وغ��ريه  املنزل  ك��ون  من  اأّنه«م�صتاء  كاليفورنيا 

ّن���ه���م ح��ي��ن��م��ا ي���اأت���ون  ال ي��خ��ت��ل��ط��ون ب��ال�����ص��ّك��ان امل��ح��ل��ي��ني وال ي��ذه��ب��ون ل��ل��ت�����ص��ّوق م��ن م��الت  واأ

كاليفورنيا  يف  عقاراً  امللك  ل�صراء  واملبتذل  املفتعل  الربط  هذا  تف�صري  ميكن  فكيف  البقالة«! 

وتاأّثر املجتمع املحّلي من كونه ال ي�صكنه ب�صكل دائم واإذا جاء ال ينزل اإىل االأ�صواق وال يخالط 

اجلريان؟؟؟

ال�����ص��وؤال اجل��وه��ري ه���و: ه��ل ال��ت��ق��ري��ر م��ن امل��ن��ظ��ور االإع���الم���ي اال���ص��ت��ق�����ص��ائ��ي ال���ذي ق��وام 

يف  ومايدا؟  مو�صوعّياً  يعّد  التوقيت؛  م�صاألة  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  التوثيق  م�صداقّيته 

لندن  يف  لعقارات  امللك  امتالك  هي:  عليها  ا�صتمل  التي  املوّثقة  الوحيدة  املعلومة  اأّن  الواقع 

وماوالت  بهارات  من  ذلك  عدا  ما  ليبقى  اخلا�ّس،  ح�صابه  من  اإليها  امل�صار  بالقيمة  واأمريكا 

وكاأّنه  وت�صويقه  ت�صويره  حّد  بالكاتب  بلغ  مفتعل  تاآمري  ب�صياق  املعلومة  املعلومة  هذه  لربط 

اأزمة حكم يف االأردن؛ جمّرد ت�صخيم وبروباغندا اإعالمّية؛ اإذا ما غّلبنا اإح�صان الظّن بالكاتب 

وتقريره.

م�صت�صحبة  ممار�صة  حولهم  البلبلة  واإث��ارة  اإعالمّياً  وامل�صاهري  والقادة  ال�صا�صة  مالحقة 

واملو�صوعّية  ال�صفافّية  مبعايري  تن�صبط  مل  اإن  مكونات  واالإع��الم  وامل��ال  وال�صلطة  تنتِه،  لن 

خيار. فيها  للمتلقّي  لي�س  باندورا  �َصلَطة  �صتغدو  واملهنّية، 

   د. مهند العزة

سلطة باندورا 
بدون خيار

  الأربعاء    6  /  10  / 2021

 الرفاعي يدعو الشباب إلى استثمار اللحظة التاريخية 
واالنخراط في األحزاب

 الجامعة األردنية والسفارة الرومانية تبحثان أوجه التعاون

 توقيع اتفاقية المرحلة األولى من إعادة تأهيل 
موقع بركة البيبسي

االنباط- عمان

 دع�����ا رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

الرفاعي  �صمري  ال��ع��ني  ال�صيا�صية  املنظومة 

ال�����ص��ب��اب اإىل ا���ص��ت��ث��م��ار ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الفاعلة،  وامل�صاركة  االأح���زاب  يف  واالن��خ��راط 

االأ�صا�صي  اجلزء  الواعي  ال�صباب  يكون  بحيث 

م�صتقبلهم  لر�صم  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملية  م��ن 

وم�صتقبل الوطن يف املئوية الثانية.

وعر�س الرفاعي خالل اللقاء الذي جمعه، 

ام�س الثالثاء، بعدد من ال�صباب، واأداره مقرر 

ال��دك��ت��ور  امللكية  اللجنة  يف  االن��ت��خ��اب  جل��ن��ة 

عامر بني عامر، الأبرز املخرجات املتعلقة بعمل 

اللجنة امللكية يف قانوين االأحزاب واالنتخاب 

والقوانني املتعلقة باالإدارة املحلية، اإ�صافة اإىل 

متكني ال�صباب واملراأة والتعديالت الد�صتورية 

واأ�صار  واالنتخاب.  االأح��زاب  بقانوين  املتعلقة 

�صمن  ف��رع��ي��ة  جل��ان��ا  �صكلت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 

الثاين  امللك عبداهلل  ر�صالة جاللة  م�صامني 

بقانون  تو�صية  اإع��داد  وج��رى  امللكية،  للجنة 

بحيث  ب�صكل مطلق،  اأح��زاب جديد وخمتلف 

وال�صباب،  وامل���راأة  املحافظات  االأح���زاب  متثل 

حيث ي�صرتط اأن يكون 20 باملئة من ال�صباب 

م���ن ب���ني امل��وؤ���ص�����ص��ني ل��ل��ح��زب، واأن ي��ك��ون يف 

اأول خم�س مر�صحني بينهم  القائمة احلزبية 

�صاب واأول �صت مر�صحني بينهم امراأتني. كما 

االأح��زاب  قانون  م�صروع  م�صودة  اأن  اإىل  اأ�صار 

ت�����ص��م��ح ل��ل�����ص��ب��اب يف اجل���ام���ع���ات ب��االن��ت�����ص��اب 

الرت�صح  �صن  تخفي�س  اإىل  اإ�صافة  لالأحزاب، 

�صنة   30 م��ن  ب��دال  �صنة   25 اإىل  لالنتخاب 

كما هو معمول به يف القانون احلايل. وحتدث 

الرفاعي حول �صرورة اأن يكون ال�صباب جزءا 

من احلوار وموا�صلة بناء امل�صتقبل، وهذا ما 

يوؤكد عليه جاللة امللك و�صمو االأمري ح�صني، 

ال��ت��و���ص��ي��ات  اأن  ال��رف��اع��ي  ال��ع��ه��د. وب���ني  ويل 

وخم����رج����ات ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ج�����رى رف��ع��ه��ا 

قبل  م��ن  الإق��راره��ا  امل��ل��ك،  وت�صليمها جلاللة 

احلكومة ومن ثم ار�صالها ملجل�س النواب وهو 

�صاحب القرار بقبولها اأو رف�صها اأو التعديل 

بالعمل  االن��خ��راط  اإىل  ال�صباب  داعيا  عليها، 

مواقع  مع  بالتفاعل  االكتفاء  وع��دم  احلزبي 

ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي. ودار، خ���الل ال��ل��ق��اء، 

وال�صباب،  الرفاعي  بني  مو�صع  ونقا�س  ح��وار 

للجنة  ال�صامية  امللكية  بالتوجيهات  م�صيدين 

وحتقيق  ال�صباب  ب��دع��م  الر�صمية  واجل��ه��ات 

ال�صيا�صي واالقت�صادي واالجتماعي  اال�صالح 

املن�صود.

االنباط- عمان

نذير  الدكتور  االأردن��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  بحث   

عبيدات، ام�س الثالثاء، مع ال�صفري الروماين لدى 

�صكرتري  ي��راف��ق��ه  م��اب��ور  كري�صتيان  ج���ورج  اململكة 

ت�صيبيلو�س،  ي���وان  والثقافية  ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون 

اأوجه التعاون االأكادميي والثقايف و�صبل تعزيزها.

نائب  ال��ذي ح�صره  اللقاء،  خ��الل  كما بحث 

رئي�س اجلامعة لل�صوؤون الدولية و�صوؤون اجلودة 

واالعتماد مدير مركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية 

ال��دك��ت��ور زي��د ع��ي��ادات، وم��دي��رة وح��دة ال�صوؤون 

ال��دول��ي��ة ال��دك��ت��ورة ه��دي��ل ال��ي��ا���ص��ني، �صبل بناء 

�صراكات فاعلة بني اجلامعة وموؤ�ص�صات التعليم 

ال���ع���ايل ال��روم��ان��ي��ة، ك��ج��ام��ع��ة »ب���اب���ي ب��ول��ي��اي« 

وج��ام��ع��ة »ب���وخ���ار����ص���ت« ال���ت���ي ت���وف���ر ب��رن��اجم��اً 

اأن  اإىل  عبيدات  واأ���ص��ار  العربية.  اللغة  لدرا�صة 

اجلامعة معنية بتو�صيع اآفاق التعاون االأكادميي 

مع خمتلف املوؤ�ص�صات التعليمية الدولية، �صيما 

يف جمال البحث، مثنياً على العالقة املتينة التي 

التعليم  جم��ال  يف  ال�صديقني  البلدين  ت��رب��ط 

والرعاية  الطب  تخ�ص�صات  يف  خا�صة  ال��ع��ايل، 

لتقدمي  اجل��ام��ع��ة  �صعي  اإىل  م�����ص��رياً  ال�صحية، 

برامج جديدة تندرج حتت كلية ال�صحة العامة. 

بدوره، اأ�صاد مابور بال�صمعة االأكادميية املتميزة 

للجامعة؛ موؤكداً رغبة بالده يف تعزيز التعاون 

مع اجلامعة يف جماالت تبادل الطلبة والباحثني 

وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مقدماً 

واالط���الع عن  رومانيا  ل��زي��ارة  للرئي�س  دع��وت��ه 

ذات  ويف  التعليمية.  موؤ�ص�صاتها  واق��ع  على  قرب 

التبادل  اأهمية برامج  اإىل  اأ�صار عيادات  ال�صياق، 

التدري�س،  هيئة  واأع�صاء  والباحثني  الطالبي 

ال��روم��ان��ي��ني  اأع����داد الطلبة  وال��رغ��ب��ة يف زي����ادة 

زي����ارة مركز  اإىل  ال�����ص��ف��ري  يف اجل��ام��ع��ة، داع���ي���اً 

الدرا�صات اال�صرتاتيجية للتباحث يف التطورات 

اتفاقيات  وجود  اإىل  يا�صني  واأ�صارت  ال�صيا�صية. 

احلراك  برنامج  �صمن  رومانية  جامعات   4 مع 

وجود  اإىل  اإ�صافة  بل�س،  ايرا�صمو�س  االأك��ادمي��ي 

م���ذك���رات ت��ف��اه��م م��ع ك��ل م��ن ج��ام��ع��ة لو�صيان 

بالجا – �صيبيو واجلامعة االأمريكية الرومانية 

يف بوخار�صت.

االنباط- عمان

اأمانة عمان الكربى وائتالف �صركة  وقعت 

االحت�������اد اخل��ل��ي��ج��ي ال�������ص���ع���ودي���ة وجم��م��وع��ة 

اتفاقية  الثالثاء،  ام�س  االإ�صبانية،  تريات�صت 

)املرحلة  البيب�صي  بركة  موقع  تاأهيل  اإع���ادة 

الإع��ادة  االأوروب���ي  البنك  من  بتمويل  االأوىل( 

والتنمية. االإعمار 

وع���رّب رئ��ي�����س جل��ن��ة اأم���ان���ة ع��م��ان ال��ك��ربى 

ال��دك��ت��ور ي��و���ص��ف ال�����ص��وارب��ة، خ���الل ت��وق��ي��ع��ه 

اأحمد  املهند�س  االئتالف  رئي�س  مع  االتفاقية 

����ص���الح، ع���ن ���ص��ع��ادت��ه ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا امل�����ص��روع 

على  تزيد  ملدة  املواطنني  ازعج  الذي  الوطني 

االأردنيني تواقون  واأن جميع  40 عاماً، خا�صة 

اإىل روؤي���ة امل�����ص��روع ع��ل��ى اأر����س ال��واق��ع وروؤي���ة 

احل���ل اجل����ذري ل��ه��ذا امل��وق��ع ال��ب��ي��ئ��ي احل���رج، 

م��ث��م��ن��ا ج��ه��ود ���ص��رك��اء االأم���ان���ة وف���ري���ق عمل 

على  وال��ع��م��ل  ت�صميمه  يف  احل��ث��ي��ث��ة  االأم���ان���ة 

رئي�س  ثمن  كما  ال��واق��ع.  اأر����س  اإىل  اإخ��راج��ه 

االئتالف، جهود اأمانة عمان والبنك االأوروبي 

م�صروع  تنفيذ  يف  والتنمية،  االإع��م��ار  الإع���ادة 

اأنه  اإىل  م�صريا  البيب�صي،  بركة  تاأهيل  اإع��ادة 

���ص��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ص��روع وف���ق اأف�����ص��ل امل��ع��اي��ري 

وامل��وا���ص��ف��ات ال��دول��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة. وت��ت�����ص��م��ن 

الو�صع  معاجلة  امل�صروع،  من  االأوىل  املرحلة 

ال��راك��دة  امل��ي��اه  م��ن  والتخل�س  القائم  البيئي 

ونهائية،  جذرية  ب�صورة  الربكة  يف  واملتجمعة 

�صيتم  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ت��ت�����ص��م��ن  ف��ي��م��ا 

اإن�صاء  املوقع،  االنتهاء من تهيئة  بعد  تنفيذها 

 Archeological( متكامل  بيئي  متنزه 

وب��ي��ئ��ي��ة  ح�����ص��ري��ة  ك��راف��ع��ة  ي��ع��م��ل   )Park
لت�صهم  املحلي،  واملجتمع  للموقع  واجتماعية 

ب��ت��ح��وي��ل امل���وق���ع م���ن ب����وؤرة ���ص��ل��ب��ي��ة اإىل ب���وؤرة 

اإي��ج��اب��ي��ة حت��ق��ق م��ف��ه��وم ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة 

البيئة  حماية  يف  العاملية  والتوجهات  وتن�صجم 

ويتكون  امل�صتدامة.  التنمية  اأه���داف  وحت��ق��ق 

بطول  البيب�صي  لربكة  ناقل  خط  من  امل�صروع 

بتنفيذ  يتميز  ملم   2400 وبقطر  م��رت   1400

يف   »Micro Tunneling« تكنولوجيا 

االأر�س  30 مرتا حتت من�صوب   -  20 حفر من 

امل��ح��ي��ط��ني  ل��ل�����ص��ك��ان  اإزع������اج  دون  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

التي  االأمطار  مياه  لتو�صيل  وذل��ك  بالربكة، 

البيب�صي  بركة  منطقة  �صمن  حالياً  تتجمع 

امل��ل��ك  ���ص��د  اإىل  وب��ال��ت��ايل  ال���زرق���اء  ���ص��ي��ل  اإىل 

الناجتة  البيئية  االأخطار  اإزالة  بهدف  طالل، 

واختالطها  احل��ايل  االأم��ط��ار  مياه  جتمع  عن 

ب��امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة ال��ق��ادم��ة م��ن خم��ي��م حطني. 

بطول  مزدوجة  عّبارة  اي�صا  امل�صروع  وي�صمل 

120 م��رتا،  ب��ط��ول  اأخ���رى  600 م���رت، وع��ب��ارة 

وخ��زان  ال��ع��ادم��ة،  امل��ي��اه  لتجميع  مياه  وخ��زان 

ال�صتخدامه  مكعب  مرت  اآالف   10 ب�صعة  مياه 

االأ���ص��ج��ار  ل��ري  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  م�صتقباًل 

كما  م�صخات.  غرفة  اإىل  اإ�صافة  وال��ن��ب��ات��ات، 

 12 ي��ت�����ص��م��ن امل�����ص��روع ال����ذي ت��ق��در ت��ك��ل��ف��ت��ه ب����

الطينية تعمل  الرتبة  مليوناً، عمل طبقة من 

الري  ومياه  االأمطار  مياه  ت�صرب  ملنع  كحاجز 

حل��و���س امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة »ع��م��ان – ال��زرق��اء«، 

لزراعتها  جتهيزاً  الربكة  ردم  اأع��م��ال  ويتبعه 

امل�صروع. من  الثانية  املرحلة  �صمن 

بركة  تاأهيل  اإعادة  عطاء  واإحالة  طرح  ومت 

ال��ب��ي��ب�����ص��ي ح�����ص��ب ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��ن��ك االأوروب����ي 

للم�صروع،  امل��م��ول  والتنمية  االإع��م��ار  الإع���ادة 

»اجنيكون«  للهند�صة  امل�صت�صار  �صركة  وتكليف 

والبيئية  والفنية  الهند�صية  الدرا�صات  باإعداد 

ل���ل���م�������ص���روع وحت�������ص���ري ال��ت�����ص��ام��ي��م االأول����ي����ة 

بالتنفيذ.  اخل��ا���ص��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��ط��اء  ووث��ائ��ق 

ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ع���دد م���ن ممثلي  وح�����ص��ر 

البنك االأوروبي لالإعمار والتنمية واالئتالف 

و����ص���رك���ة »اجن���ي���ك���ون« اال����ص���ت�������ص���اري���ة، ون��ائ��ب 

الريحاين،  زياد  املهند�س  االأمانة  جلنة  رئي�س 

وم���دي���ر امل���دي���ن���ة امل���ه���ن���د����س اأح���م���د امل���ل���ك���اوي 

بامل�صروع. املعنيون  التنفيذيون  واملدراء 

االنباط- البرتا

 �صجلت االإح�صائية ال�صادرة عن �صلطة اإقليم 

البرتا  مدينة  ل��زوار  ال�صياحي  التنموي  البرتا 

اأي��ل��ول املا�صي، ارت��ف��اع��اً يف  االأث��ري��ة خ��الل �صهر 

اأع��داد ال��زوار االأجانب والعرب واالأردن��ي��ني، بعد 

اإعالن احلكومة فتح القطاعات مع بداية ال�صهر 

امل��ا���ص��ي لت�صجل امل��دي��ن��ة اأع��ل��ى ع��دد م��ن ال���زوار 

من  اآذار  �صهر  يف  اجلائحة  بداية  منذ  االأج��ان��ب 

العام املا�صي.

اأيلول  ل�صهر  ال��وردي��ة  املدينة  زوار  ع��دد  وبلغ 

زائرا من كافة اجلن�صيات، منهم   23751 املا�صي 

و2946  اأردنيا  زائ��را  و8161  اأجنبيا  زائ��را   12637

16381 زائ����را لنف�س  زائ����را ع��رب��ي��ا، م��ق��ارن��ة م��ع 

ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام امل���ا����ص���ي، م��ن��ه��م 219 زائ����را 

اأجنبيا فقط و16381 من االأردنيني، ومل ت�صجل 

العربية  اجلن�صيات  م��ن  زي���ارة  اأي  االإح�����ص��ائ��ي��ة 

خالل ال�صهر ذاته من العام املا�صي.

البرتا  اإقليم  �صلطة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س 

ت�صريحات  يف  ق��ال  ال��ف��رج��ات  �صليمان  ال��دك��ت��ور 

ال��ب��رتا االأج��ان��ب  اأع���داد زوار  زي���ادة  �صحفية، ان 

ال�صياحي  القطاع  تعايف  لبدء  م��وؤ���ص��رات  اأع��ط��ت 

الفندقية  املن�صاآت  ع��ودة  على  وعملت  البرتا،  يف 

واملطاعم واملحالت والبازارات ال�صياحية ملمار�صة 

اأعمالها، باالإ�صافة اإىل تن�صيط احلركة التجارية 

يف املنطقة.

وتوقع الفرجات زيادة اأعداد ال�صياح االأجانب 

ب�صكل م��ل��ح��وظ ب��داي��ة ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين امل��ق��ب��ل، 

ب�����ص��ب��ب ب���داي���ة ال���ط���ريان م��ن��خ��ف�����س ال��ت��ك��ال��ي��ف 

املدعوم من احلكومة.

واأ�صاف اأن ال�صلطة عملت خالل فرتة توقف 

امل�صارات يف  تاأهيل وترميم  اإع��ادة  ال�صياحة، على 

م�صاريع  ع��دة  وافتتحت  بالبرتا  االأث���ري  امل��وق��ع 

جديدة عملت عليها �صابقاً مثل القرية الرتاثية.

واأ�صار الفرجات اىل اأن ال�صلطة و�صعت خطة 

اجل�صر  افتتحت  حيث  املنطقة  يف  ج��دي��دة  نقل 

مو�صى  وادي  منطقة  ي��رب��ط  ال����ذي  ال�����ص��ري��اين 

اإعادة  على  حالياً  تعمل  الذي  ال�صياحي  بال�صارع 

تاأهيله، كما ا�صتبدلت العربات املجرورة باخليول 

ب�����ص��ي��ارات ك��ه��رب��ائ��ي��ة ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وخ��ط��ة 

االأث��ري  باملوقع  الرتاثية  القرية  لربط  جديدة 

ومركز زوار البرتا.

اأث��رت على القطاع  وكانت جائحة كورونا قد 

ال�����ص��ي��اح��ي ب��ال��ب��رتا، ح��ي��ث اأغ��ل��ق��ت ال��ع��دي��د من 

اأثر  اأبوابها ب�صبب الو�صع الوبائي الذي  املن�صاآت 

باملئة   80 اأك��رث من  ليتاأثر  العامل،  دول  كل  على 

ال��ب��رتا ج��راء انقطاع حركة  اأه���ايل منطقة  م��ن 

ال�صياحة.

 البترا تسجل أعلى عدد زوار الشهر الماضي منذ بداية الجائحة
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 الباص السريع.. بين االشادة بخدماته وانتقاد تحويالته

الأنباط – نزار البطاينة

مل�شروع  االبي�ض”  “الدخان  بانتطار  م�ضت  طويلة  �ضنوات 

البا�ص ال�ضريع ال��ذي مت ت�ضغيل جزء منه قبل عدة ا�ضابيع .. 

اطالق هذه املرحلة من امل�ضروع قوبل باال�ضادة يف وقت مل يخلو 

فيه م��ن االن��ت��ق��ادات وال��ت�����ض��اوؤالت التي ال جت��د ج��واب��ا واخ��رى 

من  عملها  يتم  التي  التحويالت  نتيجة  تتفاقم  �ضري  الزم���ات 

منطقة الخرى.

�ضريع  البا�ص  يقدمها  التي  ب��اخل��دم��ات  ا���ض��ادوا  م��واط��ن��ون 

اإىل  املحددة لو�ضوله من حمطة  باملواعيد  واالإل��ت��زام  ال���ردد، 

اأخرى، ومن ناحية اأخرى مازال الت�ضاوؤالت عن انتهاء االأزمات 

ب�ضبب التحويالت واالأعمال االإن�ضائية للبا�ص.

 املواطن “ابو خالد” اأثنى على اإلتزام �ضائقي با�ضات بالزي 

الر�ضمي وعلى التزامهم مبواعيد احلركة بني املحطات،  بدوره 

قال رعد ل�” االنباط” اأنه وجد اإ�ضتخدام البا�ص �ضريع الردد 

التي  رح��الت��ه  اأغ��ل��ب  يف  اخلا�ضة  �ضيارته  اإ�ضتخدام  م��ن  اأ���ض��رع 

ال��وق��ت واجل��ه��د وامل���ال يف  اإ�ضتخدم بها البا�ص مم��ا وف��ر عليه 

التنقل. 

وقال “يزيد” وهو اأحد م�ضتخدمي البا�ص اجلدد اأن العقبات 

التي كانت تواجهه عند اإ�ضتخدامه و�ضائل النقل العامة �ضابقا مل 

يجدها يف البا�ص �ضريع الردد اأثناء تنقله فيه، �ضواء االزدحام 

داخل او عدم االإهتمام بنظافته وغريها من امل�ضكالت التي كان 

يعاين منها يف و�ضائل النقل العام �ضابقا.

حول  عدة  وا�ضتف�ضارات  ت�ضاوؤالت  لالأنباط  ورد  املقابل،  ويف 

امل�ضارب اخلا�ضة بالبا�ص ال�ضريع التي ما زالت حتت االإن�ضاء، 

حيث م���ازال امل��واط��ن��ون ي�ضتكون م��ن االأزم�����ات ال��ت��ي تعر�ص 

اأن عدد من  للبا�ص، حيث  االأعمال االن�ضائية  ب�ضبب  طريقهم 

التحويالت ما زالت تعيق حركة املرور اأمام املواطنني. 

وقال احد املواطنني انه عليه اخل��روج من املنزل قبل بداية 

موعد عمله ب�45 دقيقة للو�ضول للعمل على الوقت املحدد دون 

تاأخري، واأ�ضاف ان على االأمانة العمل ب�ضرعة اأكرب لالإنتهاء من 

هذه امل�ضكلة

التجارية ان حمله ت�ضرر  امل��ح��الت  اح��دى  واأ���ض��ار �ضاحب   

ب�ضكل كبري ب�ضبب االأعمال واالإغ��الق��ات منذ ان ب��داأت االأمانة 

اما  ال��ي��وم،  حتى  تنتهي  مل  ال��ت��ي  ب��امل�����ض��روع  العمل  باإ�ضتكمال 

م�ضطفى وهو �ضائق تاك�ضي فقد ا�ضتكى كغريه من املواطنني 

ب�ضكل كبري واالغالقات  ت�ضررت  التي  وال�ضوارع  االأزم���ات  من 

التي حدثت يف بع�ص ال�ضوارع. 

وبهذا ال�ضاأن اأكدت اأمانة عمان تعقيباً على املدة الزمنية لفتح 

امل�ضارات االأخرى للبا�ص �ضريع الردد، وانه �ضيتم فتح امل�ضار من 

دوار املدينة الريا�ضية باجتاه �ضارع ال�ضهيد و�ضواًل اىل تقاطع 

طارق ومنه اىل �ضارع االمري حمزة و�ضواًل ل�ضارع اال�ضتقالل ثم 

االنتهاء مبنطقة املحطة، بداية العام القادم. 

واالإنتقادات  الت�ضاوؤالت  “االأنباط” اىل بع�ص  اإ�ضتمعت  كما 

من املواطنني مبا يخ�ص حلول مل�ضارات البا�ص ال�ضريع، �ضواء 

ال�ضريع  البا�ص  ال�ضري على م�ضارب  ل�ضرطة  اإنت�ضار  كانت من 

او احل��وادث التي حدثت مع البا�ص حتديدا يف بداية اطالقه، 

اك��دت االأمانة ان التزام و�ضائط النقل االخرى  وردا على ذلك 

بال�ضواخ�ص واال�ضارات املرورية من �ضاأنها ان حتد من املخالفات 

التي يعترب حدوثها امر طبيعي والفي�ضل بها قانون ال�ضري . 

واأ�ضارت انه ال ميكن ف�ضل م�ضارات البا�ص �ضريع الردد يف 

عدة مواقع ومنها على �ضبيل املثال دوار املدينة الريا�ضية ونفق 

اخلام�ص، وهو ما يتطلب االلتزام بقوانني ال�ضري حيث مت و�ضع 

�ضواخ�ص وا�ضارات مرورية لتنظيم احلركة.

واو�ضحت امانة عمان ان االقبال على البا�ص �ضريع الردد 

كبري ويف زيادة م�ضتمرة.

وقال الناطق االإعالمي باإ�ضم اأمانة عمان نا�ضر الرحامنة اأن 

كلفة اعمال اأمانة عمان الكربى مل�ضروع البنية التحتية للبا�ص 

�ضريع الردد بلغت 100 مليون دينار، كما اأن البا�ص مير ب� 25 

حمطة على م�ضافة 16 كيلومراً.

 الحنيفات: سيتم متابعة حيازات 
االغنام الوهمية قانونيا وبأثر رجعي

النباط- عمان

 اك����د وزي�����ر ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���ص خ��ال��د 

متابعة  على  �ضتعمل  ال����وزارة  اأن  حنيفات 

املخت�ضة  االجهزة  عرب  الوهمية  احليازات 

الف�ضاد  النزاهة ومكافحة  لهيئة  وحتويلها 

فوارق  جميع  لتح�ضيل  قانونيا  ومتابعتها 

الدعم كافة، وباأثر رجعي.

وق����ال ال���وزي���ر خ���الل ل��ق��ائ��ه ع����ددا من 

اإط��ار توجه الدعم  “ اإنه يف  مربي االغنام 

حل���ي���ازات االغ���ن���ام احل��ق��ي��ق��ة ف����اأن ال����وزارة 

عمدت الإجراءات اإدارية وميدانية مبا�ضرة 

الوهمية  احل��ي��ازات  حل�ضر  مبا�ضرة  وغ��ري 

املحافظات  التحقق يف  اجراءات  من خالل 

كافة.

وث��م��ن احل��ن��ي��ف��ات ال��ت��ع��اون ال��ك��ب��ري من 

واحت��اد  املحافظات  يف  االغ��ن��ام  م��رب��ي  قبل 

ال��وزارة  ت�ضاند  التي  واجلمعيات  املزارعني 

الدعم  و�ضول  ت�ضمن  التي  اجلهود  بهذه 

وت�ضاند  احلقيقة  احليازات  من  مل�ضتحقيه 

مربي  حقوق  على  البع�ص  تغول  وق��ف  يف 

واخالقيا  دينيا  تعديا  ميثل  وهذا  االغنام 

ووط��ن��ي��ا ي�����ض��ت��دع��ي م��ن اجل��م��ي��ع ال��ت��ك��ات��ف 

لوقف الهدر يف هذا القطاع.

اثناء  ي��وم اول من ام�ص االأح��د  الثاين  امللك عبداهلل  ال��ذي ادىل به جاللة   احلديث 

اللجنة  خمرجات  بتقدمي  ال�ضيا�ضية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  رئي�ص  ت�ضّرف 

جلاللة امللك ، بح�ضور االع�ضاء وروؤ�ضاء ال�ضلطات التنفيذية والت�ضريعية والق�ضائية ، 

حمل عدة م�ضامني مهمة ال بد من التوقف عندها مطوال الأنها توؤ�ض�ص منهجيا ملوا�ضلة 

العملية اال�ضالحية وفيها ر�ضائل مهمة لل�ضلطات الثالث ولعموم املواطنني.

 ومن هذه املالحظات التي عرب عنها جاللة امللك:

 10 – ان خمرجات اللجنة امللكية -وكما ورد يف ر�ضالة امللك لرئي�ص اللجنة يف   اوال 

حزيران املا�ضي - �ضت�ضري بح�ضب املقت�ضى الد�ضتوري بحيث تتبناها احلكومة بكل حياد 

رئي�ص  اعلن  �ضاعات  ع��دة  بعد  اذ  وه��ذا ما ح��دث  االم��ة.  وتر�ضلها اىل جمل�ص  وايجابية 

الوزراء الدكرو ب�ضر اخل�ضاونة ان احلكومة احالت م�ضاريع قانوين االحزاب واالنتخاب 

والتعديالت الد�ضتورية اىل جمل�ص االمة.

 ثانيا-ان عملية التحديث والتطوير  ملنظومة عمل الدولة م�ضتمرة وان هناك ارادة 

�ضيا�ضية وم�ضلحة وطنية بامل�ضي مب�ضرية اال�ضالح التي هي قرار �ضيا�ضي بامتياز ورغبة 

�ضعبية كبرية ومبا يعزز الهوية االردنية وم�ضرية التنمية والتحديث .

 ثالثا- تالزم م�ضار االإ�ضالح ال�ضيا�ضي ، وخا�ضة خمرجات اللجنة امللكية،  مع م�ضاري 

هذه  ت�ضكله  مب��ا  بهما   تقوم  ان  احلكومة  م��ن  املطلوب  واالداري  االقت�ضادي  اال���ض��الح 

امل�ضارات من حتديث الدولة مع بدء املئوية الثانية من عمرها.

وهنا  االأردين  املجتمع  يف  واحلزبية  ال�ضيا�ضية  الثقافة  وتر�ضيخ  تعزيز  رابعا-�ضرورة 

ياأتي دور االحزاب يف  تطوير ادواتها وتقدمي برامج واقعية تقنع املواطنيني بها لت�ضتطيع 

الو�ضول اىل الربملان.

الفاعلة وحقوقها وواجباتها و�ضرورة م�ضاركة  املواطنة   خام�ضا-ا�ضارة مهمة ملفهوم 

كافة �ضرائح املجتمع يف احلياة العامة وال�ضيا�ضية وتفعيل مبداأ واآليات املُ�ضاءلة ال�ضعبية  

العقالنية والر�ضيدة.

اكد  امللكية بخ�ضو�ضة  اللجنة  املحلية وتو�ضيات  �ضاد�ضا -فيما يتعلق بقانون االدارة   

جاللة امللك �ضرورة تفوي�ص ال�ضالحيات من املركز اىل املحافظات مبا يحقق العدالة 

يف توزيع املكت�ضبات والتنمية املحلية ال�ضاملة و�ضوال اىل تعزيز امل�ضاركة ال�ضعبية يف �ضنع 

القرار.

�ضاد�ضا-تاأكيد ملكي باأن يكون دور املراأة وال�ضباب يف مقدمة عملية التحديث ومتكينهما 

�ضيا�ضيا واقت�ضاديا واجتماعيا.

من ناحيته  اكد رئي�ص اللجنة امللكية العني �ضمري الرفاعي  على نقطة مهمة ومف�ضلية 

، ع�ضناها كاع�ضاء يف اللجنة  طوال اال�ضهر املا�ضية،  وهي ا�ضتناد اللجنة يف عملها اىل 

مفهوم التوافق بني جميع اع�ضائها وما �ضّكلٌه ذلك من مترين دميقراطي وطني باإمتياز 

رغم التعددية واالختالفات الفكرية وامل�ضارب واالنتماءات ال�ضيا�ضية الع�ضاء اللجنة ال 

89 والو�ضول اىل توافقات لتحديث النموذج الدميوقراطي االردين .

اخريا..

الرهان هو على  فاإن  النواب  امللكية اىل جمل�ص  اللجنة  بتحويل احلكومة ملخرجات   

جمل�ضي النواب واالعيان يف التجاوب مع متطلبات اللحظة التاريخية املهمة ،وهم بالطبع 

�ضي�ضتمعون الراء املواطنيني حولها ، �ضواء املعار�ضون لها او من لديهم مالحظات على 

بع�ص البنود او املتفقون على هذه اال�ضالحات ال�ضيا�ضية.

 رمضان الرواشدة

ارادة سياسية عليا 
بالمضي باالصالح

 مبادرة قمحة: مبادرة شبابية لتعليم لغة االشارة لالشخاص ذوي االعاقة 

 الضمان: الوثائق اإللكترونية التي نصدرها رسمية وال حاجة لتصديقها

النباط-فرح مو�سى 

ي�ضعى  ع�ضرية  �ضبابية  م��ب��ادرة  قمحة 

القائمني عليها اىل ن�ضر حقوق اال�ضخا�ص 

املجتمع  يف  دجمهم  ومتكني  االع��اق��ة  ذوي 

االإ����ض���ارة  ل��غ��ة  بتعليم  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة  ل��ك��ن 

 ( و���ض��رك��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  رع���اي���ة  ، حت���ت 

مديرها  وبح�ضور   )  Gold media
ال���ت���ن���ف���ي���ذي امل����ه����ن����د�����ص اجم������د ���ض��رك�����ص 

مت اط������الق  م����ب����ادر ق���م���ح���ة  ل���دع���م���ه���م و 

وم�ضاندتهم وتدريبهم  وتطوير مهاراتهم 

على لغة اال�ضارة 

ب���ح�������ض���ور امل�����درب�����ة  ل����ني زه�����ري وع����دد 

اال�ضخا�ص  م��ن  امل��وث��رة  ال�ضخ�ضيات  م��ن 

ومن�ضئ  اجل��ام��ع��ات  وط���الب  االع��اق��ة  ذوي 

املحتوى على مواقع التوا�ضل  االجتماعي

حيث اكد عمر الزبيدي ريئ�ص وموؤ�ض�ص 

هو  قمحة  مبادرة  اطالق  هدف  ان  املبادرة 

تقافة  ون�ضر  االعاقة  ذوي  اال�ضخا�ص  دعم 

وال�ضباب  املجتمع  بني  اال���ض��ارة  لغة  تعليم 

لدعم اال�ضخا�ص ذوي االعاقة من ال�ضم .

لني زهري م�ضووؤلة االن�ضطة والفعاليات 

مبادرة  هي  قمحة  مبادرة  قالت  املبادرة  يف 

ت���ه���دف الزال������ة ال���ع���وائ���ق ال���ت���ي ي��ف��ر���ض��ه��ا 

امل��ج��ت��م��ع ���ض��ع��ي��اً ل��ل��دم��ج ب��ج��م��ي��ع ا���ض��ك��ال��ه 

وانطالقا من هذا املبداأ بداأنا اول فعاليات 

ا�ضا�ضيات لغة  مبادرة قمحة بور�ضة لتعليم 

والبكم  ال�ضم  لغة  تعد  مل  الن��ه��ا  اال���ض��ارة 

فقط الأن اب�ضط احتياجات ال�ضخ�ص اال�ضم 

هو التوا�ضل بالبيئة واملجتمع املحيط به

املدير  �ضرك�ص   اجمد  املهند�ص  وا�ضاف 

ان   Goldmedia ل�ضركة  النتفيذي. 

ق���ام بجلب  انه   ل��ل��م��ب��ادرة  داع��م��ة  ���ض��رك��ت��ة 

االردن��ي��ة  للمملكة  اخل��ريي��ة  اال���ض��ت��ث��م��ارات 

ال��ه��ا���ض��م��ي��ة ب��ه��دف دع���م اال���ض��خ��ا���ص ذوي 

االعاقة ودعم مبادرة قمحة وي�ضعى جللب 

اخلريية  الق�ضايا  لدعم  اك��رب  ا�ضتثمارات 

على اأر�ص اململكة

النباط- عمان

 اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����ض�������ض���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ض��م��ان 

الر�ضمية  الك�ضوفات والكتب  اأن  االجتماعي 

ح�ضاب  م��ن  اإلكرونيا  اإ���ض��داره��ا  يتم  التي 

االلكروين،  موقعها  واملن�ضاآت،عرب  االأفراد 

ت��ع��ت��رب وث���ائ���ق ر���ض��م��ي��ة وم��ع��ت��م��دة جلميع 

وال�����ض��رك��ات  الر�ضمية  وال���دوائ���ر  ال�����وزارات 

اخلا�ضة وال حاجة ملراجعة فروع ومديرات 

املوؤ�ض�ضة لت�ضديقها وختمها.

واو�ضحت املوؤ�ض�ضة ، يف بيان �ضحفي،ام�ص 

وال����وزارات  امل��وؤ���ض�����ض��ات  بع�ص  اأن  ال��ث��الث��اء، 

وال�����ض��رك��ات ت��ط��ل��ب م���ن امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه��م اأو 

ع��ن��د مراجعتها  امل��ن�����ض��اآت  ارت���ب���اط  ���ض��ب��اط 

ب��ع��د ح�����ض��ول��ه��ا ع��ل��ى ال��ك��ت��ب وال��ك�����ض��وف��ات 

ال���������ض����ادرة اإل���ك���رون���ي���ا م����ن خ�����الل م��وق��ع 

موؤ�ض�ضة  من  وختمها  بت�ضديقها  املوؤ�ض�ضة، 

كون  �ضحيح  غري  االإج���راء  وه��ذا  ال�ضمان، 

هذه الك�ضوفات والكتب ر�ضمية، م�ضرية اىل 

الر�ضمية  اجل��ه��ات  �ضتخاطب  املوؤ�ض�ضة  اأن 

واخلا�ضة بهذا اخل�ضو�ص.

بتطوير  اإج��راءات��ه��ا  اأن  املوؤ�ض�ضة  واأك���دت 

وحت�����ض��ني خ��دم��ات��ه��ا االإل��ك��رون��ي��ة ت��اأت��ي يف 

املواطنني  على  بالت�ضهيل  توجهاتها  اإط���ار 

على  وال��ن��ف��ق��ات  واجل��ه��د  ال��وق��ت  وتقلي�ص 

متلقي خدماتها، وال�ضيما اأن 99 باملئة من 

خدماتها متاحة ب�ضكل اإلكروين.

التي  والوثائق  الك�ضوفات  اأن  واأو�ضحت 

ح�ضاب  على  اإل��ك��روين  ب�ضكل  توفريها  مت 

البيانات  )ك�����ض��ف  ب������  تتمثل  عليهم  امل��وؤم��ن 

اال���ض��راك��ات  ع���دد  ي��ب��ني  ال���ذي  التف�ضيلي 

عمل  التي  املن�ضاآت  واأ���ض��م��اء  عليه  للموؤمن 

ف��ي��ه��ا واالأج��������ر االأخ�������ري امل�������ض���م���ول ع��ل��ي��ه، 

�ضمول  يبني  ال��ذي  االأم��ر  يهمه  ملن  وك�ضف 

ال�ضمان  يف  الك�ضف  ط��ال��ب  �ضمول  ع��دم  اأو 

ال�ضمول  ك�����ض��ف  اإىل  اإ���ض��اف��ة  االج��ت��م��اع��ي، 

بالعمل احلر الذي يبني املعلومات االأ�ضا�ضية 

وك�ضف احل�ضاب والدفعات(.

اأم�����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��م��ن�����ض��اآت، ف��ق��د بينت 

املوؤ�ض�ضة اأن باإمكان �ضاحب املن�ضاأة اأو �ضابط 

ارتباطها احل�ضول على ك�ضف ح�ضاب املن�ضاأة 

يهمه  مل���ن  ك��ت��ب  اأو  ���ض��ه��وا  ���ض��ق��ط  ك��ت��اب  اأو 

مهن،  رخ�ضة  )جت��دي��د  وتت�ضمن:  االأم���ر، 

الدخل  �ضريبة  مهن،  رخ�ضة  /�ضطب  نقل 

اجل��زئ��ي  اأو  ال��ك��ل��ي  احل��ج��ز  رف���ع  للمن�ضاآت، 

من  /م��الح��ظ��ات  �ضكوى  ت��ق��دمي  للمن�ضاأة، 

املن�ضاأة، دائرة الرخي�ص/ ترخي�ص مركبة، 

دائ��رة  مركبة،  ت�ضجيل  الرخي�ص/  دائ���رة 

ل��ل��م��دار���ص اخل��ا���ص/ مديرية  ال��رخ��ي�����ص 

�ضطب  الرخي�ص/  دائرة  اخلا�ص،  التعليم 

مركبة، كتاب نقل ملكية مركبة، اإ�ضافة اإىل 

وخماطبات  كتب  وكذلك  حجز،  رف��ع  طلب 

اإ���ض��داره��ا  ر�ضمية م��ن امل��ن�����ض��اأة وال��ت��ي ي��ت��م 

جميعها ب�ضكل اإلكروين.

امل��وؤم��ن  ب��اإم��ك��ان  اأن���ه  املوؤ�ض�ضة  واو���ض��ح��ت 

التوا�ضل  املن�ضاآت  ارت��ب��اط  و�ضابط  عليهم 

مواقع  على  ح�ضاباتها  عرب  با�ضتمرار  معها 

)الفي�ص  بها  اخلا�ضة  االجتماعي  التوا�ضل 

موقعها  ع��رب  اأو  ان�ضتغرام(،  ت��وي��ر،  ب���وك، 

االإلكروين اأو بريدها الر�ضمي اأو االت�ضال 

باأي وقت على الرقم )065008080( اأو 

مكاتب  زي��ارة  اأو   )117117( الرقم  على 

تقدمي اخلدمة التي وفرتها والبالغ عددها 

م��ك��ت��ب��ا م���وزع���ة يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات   24
تلك  ا���ض��در  اآل��ي��ة  ح��ول  لال�ضتعالم  اململكة 

موقعها  يف  الت�ضجيل  طريقة  اأو  الك�ضوفات 

االإلكروين اأو لل�ضوؤال حول اخلدمات التي 

تقدمها املوؤ�ض�ضة جلمهورها.

االربعاء    6 / 10 /2021

انذار بالعودة اىل العمل 

اىل املوظف :

 عزيز محمد مفضي النجداوي

ع��م��ا ب��اأح��ك��ام امل����ادة 28/هـــــ من 

ل�سنة   8 رقم  االردين  العمل  قانون 

العمل  عن  لتغيبك  نظرا  و   1996

من  متتالية  اي��ام  ع�شرة  من  الأك��ر 

2021/09/11 من دون اذن  تاريخ 

ادارة  م��ن  م�شروع  ع��ذر  اأو  ر�شمي 

اىل  بالعودة  ننذرك  فاإننا  ال�شركة 

يومني  اق�شاها  م��دة  خ��ال  العمل 

ذلك  وغري  االع��ان  هذا  تاريخ  من 

و  العمل  من  لف�شلك  �شن�شطر  فاإننا 

و بذلك  ا�شعار  انهاء خدماتك دون 

يف  العمالية  حلقوقك  فاقد  تعترب 

ال�شركة.

شركة شادي جندية وشريكه

اعالن صادر عن وزارة الزراعة
تعلن اللجنة التوجيهية للربامج وامل�شاريع الزراعية يف وزارة الزراعة عن طرح العطاء التايل :

مديرية  مراجعة  اعاه  املذكورة  بالفئات  واال�شكان  العامة  اال�شغال  وزارة  لدى  وامل�شنفني  املناق�شة  هذه  يف  اال�شرتاك  الرابني  املقاولني  فعلى 

العطاءات وامل�شرتيات يف وزارة الزراعة للح�شول على ن�شخة العطاء مقابل الثمن املحدد ازاء كل منها .

يبدا البيع اعتبارا من يوم الثاثاء املوافق 2021/10/5

اخر موعد لبيع وثائق العطاء ال�شاعة الثانية ع�شر من ظهر يوم االحد املوافق 2021/10/17 .

تودع العرو�ض يف �شندوق العطاءات لدى مديرية العطاءات وامل�شرتيات يف موعد اق�شاه متام ال�شاعة الثانية ع�شر من ظهر يوم الثاثاء املوافق 

. 2021/10/19

يحق ل�شاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�شباب وبدون ان يرتتب عن هذا االلغاء اية مطالبة مالية او قانونية .

تقدم كفالة املناق�شة مبغلف منف�شل با�شم معايل وزير الزراعة باال�شافة لوظيفته على ان تبقى هذه الكفالة �شارية املفعول ملدة ) 90 ( يوما من 

تاريخ ايداع العرو�ض على ان تكون مطابقة للنموذج املعتمد .

يف حال تقدمي �شيك بداًل من كفال دخول املناق�شة فيجب ان يكون هذ ال�شيك م�شدقا �شادرا عن م�شرف معتمد لدى البنك املركزي وان يكون با�شم 

املناق�ض ) كما هو يف �شهادة الت�شنيف ( املتقدم للعطاء ومثبتا عليه ا�شم العطاء ورقمه وبخاف ذلك فلن يقبل هذا ال�شيك و�شيتم رف�ض العر�ض 

املقدم معه .

يتم بيع وثائق العطاء وا�شتامها من قبل مندوب ال�شركة مبوجب تفوي�ض ر�شمي �شادر عن ال�شركة وح�شب النموذج املعتمد وعلى املناق�ض التاأكد 

من ا�شتام وثائق العطاء كاملة .

وزير الزراعة
رئيس اللجنة التوجيهية واملشاريع الزراعية
املهندس خالد الحنيفات

دعوة اعادة طرح العطاء رقم ) 20 /  ش ل / 2021 (

شراء ارمات بلغة بريل وخارطة اقسام وعصا بيضاء وكرسي متحرك

بي�شاء  اق�شام وع�شا  بلغة بريل وخارطة  ارمات  �شراء   « باعادة طرح عطاء  العدل  وزارة  ترغب 

وزارة  مراجعة  ال�شراء  وثائق  من  ن�شخة  �شراء  يف  الراغبني  املناق�شني  فعلى   « متحرك  وكر�شي 

25 ( دينار  العدل ) امني �شر جلنة ال�شراء املحلية ( للح�شول على وثائق ال�شراء مقابل مبلغ ) 

غري م�شرتدة ولغاية ال�شاعة الواحدة بعد الظهر يوميا ، وتقدمي العر�ض املايل والفني مغلق ، اخر 

موعد للح�شول على ن�شخ العطاء يوم اخلمي�ض املوافق 2021/10/14 .

اخر موعد اليداع العرو�ض يف �شندوق العطاءات ال�شاعة الثانية ع�شر ظهر يوم الثاثاء املوافق 

. 2021/10/19

تفتح العرو�ض يف يوم الثاثاء املوافق 2021/10/19 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا.

اجور االعان على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر .

وزير العدل

قيمة كفالة تاريخ الزيارةالفئة المطلوبةالمادةرقم الدعوة
المناقصة

ثمن نسخة 
العطاء

اعمال صيانة مبنى ز / 58 / 2021
مديرية زراعة 
لواء بني كنانة

خامسة ابنية 
او سادسة 
اشغال عامة

18/10/2021 مديرية 
زراعة بني كنانة

) 25 (دينار )600 ( دينار



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 الأربعاء    6   /  10   / 2021

االردن يشارك في معرض توب ريزا السياحي العالمي
 في فرنسا

24.8% معدل البطالة باألردن بالربع الثاني من 2021

  االنباط-عمان

�سارك وزير ال�سياحة واالآثار رئي�س جمل�س 

الفايز،  ن��اي��ف  ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  اإدارة 

ال�سياحي  املعر�س  يف  االردين  اجلناح  بافتتاح 

.43 ال�سنوي »توب ريزا« يف ن�سخته ال�

الثالثاء،  ام�س  املعر�س،  فعاليات  وانطلقت 

ت�سرين   9 اإىل   5 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  وت�ستمر 

االأول احلايل مب�ساركة حملية وعربية ودولية 

وا�سعة.

اإن  ب��ي��ان �سحفي،  ال��ف��اي��ز يف  ال��وزي��ر  وق���ال 

»ت��وب  العاملي  الفرن�سي  ال�سفر  �سوق  معر�س 

ريزا« من اأهم املعار�س يف فرن�سا، حيث �سيمثل 

الفرن�سية  ال�سياحة  ح��رك��ة  لتن�سيط  ف��ر���س��ة 

الوزير فور و�سوله  الوافدة للمملكة. واأجرى 

ال�سحفية  اللقاءات  االردين، عدًدا من  اجلناح 

لعر�س  واأج��ن��ب��ي��ة،  حملية  اإع����الم  و���س��ائ��ل  م��ع 

جذب  اإىل  تهدف  التي  التحفيزية  االإج���راءات 

على  والفرن�سي  ع��ام  ب�سكل  االأج��ن��ب��ي  ال�سائح 

نحو خا�س.

ب��������دوره، ق�����ال م���دي���ر ع�����ام ه��ي��ئ��ة ت��ن�����س��ي��ط 

ال�����س��ي��اح��ة ال��دك��ت��ور ع���ب���دال���رزاق ع��رب��ي��ات، اإن 

خالل  م��ن  ج��اءت  ال��ع��ام  لهذا  االردن  م�ساركة 

اإىل  اإ����س���اف���ة  ���س��ي��اح��ي��ة،  ���س��رك��ة   16 م�����س��ارك��ة 

امل��ل��ك��ي��ة االردن���ي���ة ل��ل��ط��ريان، وم���ن امل��ت��وق��ع ان 

ا�ستقطاب  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  امل��ع��ر���س  ي�����س��ه��د 

للمملكة. اأجنبية  �سياحة 

االردين  اجل��ن��اح  يلقى  اأن  ع��رب��ي��ات  وت��وق��ع 

االه����ت����م����ام م����ن ق���ب���ل ال�������س���ح���اف���ة واالإع��������الم 

ومتيزها  ال�سياحة  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا  الفرن�سي، 

واأم��ان  اأم��ن  من  به  تتمتع  وم��ا  منتجها  وتنوع 

وا����س���ت���ق���رار رغ����م ال���ظ���روف ال���ت���ي اث�����رت على 

ال�سياحة �سابقا من تاأثريات وباء كورونا.

وق��������ال »����س���ي���ت���م ال�����ي�����وم ت���ن���ظ���ي���م ف��ع��ال��ي��ة 

الفعالية  جت��ري  حيث   Jordan Night
مب�������س���ارك���ة مم��ث��ل��ن م���ن ال���ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ي 

م���ن منظمي  ال��ف��رن�����س��ي  اجل���ان���ب  وب��ح�����س��ور 

الفرن�سية. ال�سياحية  الرحالت 

اأن���ه �سيتم ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ول��ق��اءات  وب��ن 

م��و���س��ع��ة م��ع اأه����م م��ك��ات��ب ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر 

ال��ف��رن�����س��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة و���س��ي��ت��م االإع������الن عن 

احلركة  تن�سيط  �ساأنها  م��ن  اتفاقيات  توقيع 

ال�سياحية.

عقد  اي�����س��ا  �سيتم  اأن���ه  اإىل  ع��رب��ي��ات  ول��ف��ت 

من  ج��دي��دة  �سياحية  م��ك��ات��ب  م��ع  اج��ت��م��اع��ات 

�سياحية  كوجهة  االأردن  ب��رام��ج  اإ���س��اف��ة  اأج���ل 

جديدة الأول مرة.

م��ن  االأردين  ال����وف����د  م�������س���ارك���ة  اإن  وق�����ال 

ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����س ج����اءت ل��ل��ت��اأك��ي��د 

املنتج  ترويج  يف  القطاعن  تعاون  اأهمية  على 

امل��زي��د من  وع��م��ل  امل��ت��ن��وع  االأردين  ال�����س��ي��اح��ي 

اأع��داد  لزيادة  امل�سرتكة  الرتويجية  احلمالت 

ال�سياح القادمن من ال�سوق الفرن�سي.

وعلى هام�س املعر�س، التقى الوزير الفايز 

فرن�سا  يف  االأردين  ال�سفري  عربيات،  والدكتور 

م��ك��رم ال��ق��ي�����س��ي، وج���رى ب��ح��ث ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون 

ال��رتوي��ج  ال�����س��ف��ارة يف  دور  وت��ف��ع��ي��ل  وت��ع��زي��ز 

مع  جنب  اإىل  جنبا  االأردين  ال�سياحي  للمنتج 

الهيئة.

وما  املعر�س  اأهمية  القي�سي،  ال�سفري  واأكد 

ي�سكله يف فرن�سا من توجيه ال�سياح الفرن�سين 

امل�ستقبلية ومنها  ال�سياحية  لتحديد وجهاتهم 

ال�سياحة. اململكة بق�سد  زيارة 

االنباط-عمان

���س��ج��ل م���ع���دل ال��ب��ط��ال��ة يف امل��م��ل��ك��ة خ��الل 

باملئة،  8ر24  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع 

االأول  الربع  باملئة، عن  2ر0  بانخفا�س مقداره 

باملئة،  9ر1  م��ق��داره  وبارتفاع  ال��ع��ام،  نف�س  من 

املا�سي. العام  الثاين من  مقارنة بالربع 

واأ�����س����ارت دائ�����رة االإح���������س����اءات ال���ع���ام���ة، يف 

ام�س  البطالة،  معدل  ح��ول  الربعي  تقريرها 

البطالة للذكور خالل  اأن معدل  اإىل  الثالثاء، 

7ر22  ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام احل�����ايل، ب��ل��غ 

مقداره  ب��ارت��ف��اع  ل��الإن��اث،  باملئة  و1ر33  باملئة، 

مئوية  نقطة  و5ر4  للذكور،  مئوية  نقطة  2ر1 

ل����الإن����اث، م��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال���ث���اين م���ن ال��ع��ام 

املا�سي.

يف  ل��ل��ذك��ور  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل  انخف�س  فيما 

ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل���ايل م��ق��ارن��ة مع 

الربع االأول من نف�س العام، مبقدار 5ر1 نقطة 

مئوية.  نقطة  6ر4  مب��ق��دار  ول��الإن��اث  م��ئ��وي��ة، 

و���س��ج��ل م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة ارت���ف���اع���اً ب���ن حملة 

ممن  املتعطلون  )االأف��راد  اجلامعية  ال�سهادات 

مق�سوماً  فاأعلى  بكالوريو�س  م��وؤه��ل  يحملون 

حيث  العلمي(،  املوؤهل  لنف�س  العمل  ق��وة  على 

التعليمية  بامل�ستويات  مقارنة  باملئة،  1ر31  بلغ 

االأخرى.

من  ب��امل��ئ��ة  7ر56  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  واأ����س���ارت 

اإج���م���ايل امل��ت��ع��ط��ل��ن ه���م م���ن ح��م��ل��ة ال�����س��ه��ادة 

اإجمايل  من  باملئة  3ر43  واأن  فاأعلى،  الثانوية 

من  اأقل  التعليمية  موؤهالتهم  كانت  املتعطلن 

الثانوي.

امل�ستوى  ح�سب  املتعطلن  ن�سبة  وت��ب��اي��ن��ت 

بن  الن�سبة  بلغت  ح��ي��ث  واجل��ن�����س،  التعليمي 

2ر31  فاأعلى  البكالوريو�س  حملة  من  الذكور 

4ر83 باملئة لالإناث. باملئة، مقابل 

اأم������ا ع���ل���ى م�������س���ت���وى امل���ح���اف���ظ���ات، ���س��ج��ل��ت 

بن�سبة  للبطالة  معدل  اأعلى  البلقاء  حمافظة 

���س��ج��ل��ت حم��اف��ظ��ة  ب��ي��ن��م��ا  ب��امل��ئ��ة،  2ر28  ب��ل��غ��ت 

7ر15 باملئة. الكرك اأدنى معدل للبطالة بن�سبة 

بلغت  امل�ستغلن  ن�سبة  اأن  النتائج  واأظهرت 

تزيد  ال��ذي��ن  ال�سكان  جمموع  م��ن  باملئة  3ر25 

4ر58 من  15 عاما فاأكرث، وتركز  اأعمارهم عن 

 -  20 من  العمرية  الفئة  يف  الذكور  امل�ستغلن 

2ر59  ل��الإن��اث  الن�سبة  بلغت  ح��ن  يف  ع��ام��ا،   39

باملئة.

توزيع  يف  وا�سحاً  تفاوتاً  النتائج  واأظ��ه��رت 

واجلن�س،  التعليمي  امل�ستوى  ح�سب  العمل  قوة 

العمل  ق��وة  جم��م��وع  م��ن  باملئة  6ر58  اأن  حيث 

دون  التعليمية  م�ستوياتهم  كانت  الذكور  من 

واأ���س��ارت  ل��الإن��اث.  باملئة  5ر9  مقابل  الثانوية، 

العمل من  8ر73 باملئة من جمموع قوة  اأن  اإىل 

بكالوريو�س  التعليمي  م�ستواهّن  ك��ان  االإن���اث 

6ر26 باملئة بن الذكور. فاأعلى مقارنة مع 

االنباط-عمان

 ق�����ام م����دي����ر ع�����ام امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة 

ل��ل�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي ال���دك���ت���ور ح����ازم 

اإدارة تقاعد  رحاحلة بزيارة تفقدية ملبنى 

لتفقد  ���س��ق��رة  وادي  ال��ك��ائ��ن يف  امل��وؤ���س�����س��ة 

����س���ري ال���ع���م���ل واالط��������الع ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

كما  فيها،  للمراجعن  املقدمة  اخلدمات 

التقاعد واال�ستماع  اإدارة  التقى مبراجعي 

الآرائ������ه������م وم���ق���رتح���ات���ه���م ح������ول ج�����ودة 

اخلدمات املقدمة لهم.

وبينت املوؤ�س�سة باأن هذه الزيارة تاأتي يف 

وااللتقاء  واحلوار  التوا�سل  �سيا�سة  اإطار 

م���ع امل��واط��ن��ن وم��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة وال��ت��ي 

احتياجاتهم  لتلّم�س  املوؤ�س�سة  تنتهجها 

وم��ط��ال��ب��ه��م وت��ط��وي��ر اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة 

لهم مبا يراعي هذه احلاجات.

واأك����د ال��رح��اح��ل��ة خ���الل ال���زي���ارة على 

املوؤ�س�سة  يف  موظف  كل  ي�سعى  اأن  �سرورة 

اخل��دم��ة  متلقي  ر���س��ا  م�����س��ت��وى  رف���ع  اإىل 

ع��ن ك��ل م��ا ي��ق��ّدم لهم م��ن خ��دم��ات حيث 

اهتمامات  اأبرز  اأحد  يعّد  املواطن  ر�سا  اأن 

املواطن  اأن  م�سيفاً  واأولوياتها،  املوؤ�س�سة 

اململكة  اأر�����س  ع��ل��ى  ع��ام��ل  وك���ل  االأردين 

ل��ه  وُت����ق����دم  ب����اح����رتام  ي���ع���ام���ل  اأن  ي���ج���ب 

واملعايري  املمار�سات  الالئقة وفق  اخلدمة 

الُف�سلى.

واأ������س�����اف ال���رح���اح���ل���ة ب�����اأن اخل���دم���ات 

االل���ك���رتون���ي���ة ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ة 

���س��اه��م��ت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف حت�����س��ن واق���ع 

للمواطنن  املقّدمة  التاأمينية  اخلدمات 

الوقت واجلهد يف طلب  عليهم  يوفر  مما 

م��ن   )99%( ب������اأن  م���و����س���ح���اً  اخل����دم����ة 

ل��الأف��راد  تقدمها  التي  املوؤ�س�سة  خ��دم��ات 

وامل��ن�����س��اآت م��ت��اح��ة اإل��ك��رتون��ي��اً م��ن خ��الل 

باأن  موؤكداً  للموؤ�س�سة،  االإلكرتوين  املوقع 

موؤ�س�سة  بن  االلكرتوين  الربط  عمليات 

اأدى  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  وباقي  ال�سمان 

ت�����س��ري��ع وت�����س��ه��ي��ل م��ع��ام��الت  اإىل  اأي�������س���اً 

املواطنن واأ�سحاب العمل.

الرحاحلة: المواطن األردني يجب أن يعامل باحترام

الجغبير: الزيارات الملكية للمصانع دعم للكفاءة اإلنتاجية 
وتعزيز لواقع التنافسية

االنباط-عمان

وعمان  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  اأك��د 

زي����ارة جاللة  ان  اجل��غ��ب��ري،  امل��ه��ن��د���س فتحي 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سن اىل امل�سانع 

وتعرب  الوطنّية  ال�سناعة  دور  اأهمية  ي��وؤك��د 

دعماً للكفاءة االإنتاجية، حيث تنعك�س اإيجابا 

على واقع التناف�سية.

وق�����ال امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري يف ال��ت�����س��ري��ح 

ال�����س��ح��ايف ال�����ذي ا�����س����دره ام�������س، ان زي����ارة 

للحكومة  ر�سالة  هو  للم�سانع  امللك  جاللة 

على  تكون  ان  يجب  الوطنّية  ال�سناعات  ب��اأن 

على  وو�سعها  االق��ت�����س��ادّي��ة  اأول��وي��ات��ه��ا  را����س 

الر�سمّية  املتابعة  اأعمال  الدوام �سمن جدول 

اليومية.

ي��زور  عندما  امللك  جاللة  ان  على  و���س��دد 

النجاح وي�ستمع  امل�سانع ويطلع على ق�س�س 

اال�ستثمار  ر���س��ال��ة جل���ذب  ي��ق��دم  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

اخل�����ارج�����ّي ال������ذي ي��ح��ظ��ى ب���رع���اي���ة م��ل��ك��ي��ة 

مبا�سرة.

�سركة  مل�سانع  م��وؤخ��را  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وزار 

ُب��ن  و���س��رك��ة  ال�سم�سية،  للطاقة  ف��ي��الدل��ف��ي��ا 

العميد، وال�سركة ال�سعودية االأردنية للتنمية 

الق�سطل  مبنطقة  »ج���وردي���ن���ا«،  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

جنوبي العا�سمة عمان.

واكد على ان جاللة امللك الداعم الرئي�س 

للعجلة ال�سناعية، حيث يوّجه جاللته دائما 

لتذليل العقبات التي تواجه ال�سناعة واإيجاد 

ال�سبل الكفيلة لدعم واقع ال�سناعة الوطنية.

التي  االأ����س���واق  م��ن  الكثري  ان  اىل  واأ���س��ار 

نتيجة  ج���اءت  الوطنية  ال�����س��ادرات  ت�ستقبل 

ال��ع��الق��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي وث��ق��ه��ا جاللته 

خالل زياراته الدولية.

االأردن��ّي��ة  امل�سانع  ان  اىل  اجلغبري  ول��ف��ت 

تقدم منتجا مميزا مطابقا العلى املوا�سفات 

االأمر  االمريكية،  وحتى  واالأوروبية  االأردنية 

ال����ذي ي��ت��ي��ح ل��ل�����س��ادرات ال��وط��ن��ي��ة ال��دخ��ول 

بان�سياب جيد لتلك االأ�سواق.

مجتمع األعمال: ننظر باهتمام كبير 
لجهود الملك بالمجاالت االقتصادية

مديرة المواصفات تبحث 
مع السفير اإلماراتي سبل تعزيز 

العالقات االقتصادّية

مطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على 
شاحنات نقل البضائع بمعبر جابر

 االنباط-برتا 

اأكدت جمعية رجال االأعمال االأردنين، اأن 

كبري  باهتمام  دائما  ينظر  االأع��م��ال،  جمتمع 

امللك  ج��الل��ة  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  للجهود 

عبداهلل الثاين جلعل اململكة موطنا للتجارة 

واال�ستثمار واالنتاج معتمدة على مواردها.

يف  الطباع  ح��م��دي  اجلمعية  رئي�س  وق���ال 

اإن  )ب���رتا(،  االن��ب��اء االردن��ي��ة  ت�سريح لوكالة 

جاللة امللك ومنذ ت�سلم �سلطاته الد�ستورية 

التنمية  لتحقيق  االأ�سا�سية  ال��ق��واع��د  اأر���س��ى 

االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة وحت�سن 

ُج���ل  واأوىل  امل����واط����ن����ن،  م��ع��ي�����س��ة  م�����س��ت��وى 

اهتمامه لل�ساأن االقت�سادي.

وا�ساف اأن توظيف جهود جاللته الكبرية 

يف خمتلف امليادين خلدمة االقت�ساد الوطني 

ي���ت���وج���ب ال���ت���ف���اين ب��ال��ع��م��ل ب���ك���ل اإخ���ال����س 

و�سفافية، للنهو�س باملجتمع وتغليب م�سالح 

وال�سخ�سية  ال��ف��ردي��ة  امل�سالح  على  ال��وط��ن 

وحماربة الف�ساد.

االقت�سادية  التداعيات  ظ��ل  يف  ان��ه  وراأى 

ال���ت���ي ن��ت��ج��ت ع���ن ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا 

قانون  �سن  نحو  التوجه  ال�����س��رورة  م��ن  ب��ات 

العاملية  التطورات  يواكب  ع�سري  ا�ستثماري 

ويعالج  لال�ستثمار  حمفزاً  ويكون  اجل��دي��دة 

ال���ت�������س���وه���ات ال���ت���ي ق����د ت����وؤث����ر ع���ل���ى ال�����س��وق 

واالقت�ساد ككل.

ت��ع��زي��ز دور هيئة  ال��ط��ب��اع ����س���رورة  واأك����د 

اأع�ساء ممثلون للقطاع  واأن يكون  اال�ستثمار 

اخل���ا����س ���س��م��ن جم��ل�����س اإدارت����ه����ا ل��ي��ت��م ب��ن��اء 

والعام  اخلا�س  القطاعن  بن  توا�سل  ج�سر 

نه�سة  لتحقيق  روؤي��اه��م  ال��ط��رف��ان  يت�سارك 

االقت�ساد الوطني.

و�سدد على �سرورة اإعادة النظر يف ا�ستمرارية 

ب��دء املجتمع  ال��دف��اع خا�سة م��ع  اأوام����ر  ف��ر���س 

للقاح  ف��ئ��ات��ه  خمتلف  وت��ل��ق��ي  امل��ن��اع��ة  باكت�ساب 

ومرور ما يتجاوز العام والن�سف على اجلائحة، 

وب��خ��ا���س��ة اأم����ر ال���دف���اع رق���م )6( وت��ع��دي��الت��ه 

والذي قيد القطاع اخلا�س واأ�سر به.

ك��م��ا اأك����د ����س���رورة ت��رج��م��ة ج��ه��ود جاللة 

امل���ل���ك ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ي�����س��خ��ره��ا خل��دم��ة 

من  عملية  خ��ط��وات  اإىل  الوطني،  االقت�ساد 

بتنفيذ خطط  واالإ���س��راع  القرار  قبل �سانعي 

التعايف واالإ�سالح االقت�سادي وتطوير كفاءة 

املوؤ�س�سات الر�سمية مع الرتكيز  اأداء خمتلف 

ومتابعة  اال���س��ت��ث��م��ار  ت�سجيع  �سيا�سات  ع��ل��ى 

�سري عملها  وبيان  �سابقاً،  املو�سوعة  اخلطط 

واإجراء التعديالت الالزمة عليها ملواكبة اأبرز 

امل�ستوى  على  واملالية  االقت�سادية  التطورات 

امل��ح��ل��ي وال���ع���رب���ي وال�������دويل، وذل����ك ل��غ��اي��ات 

ا���س��ت��ق��ط��اب ا���س��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة وامل��ح��اف��ظ��ة 

على اال�ستثمارات وامل�ساريع القائمة، وروؤو�س 

توجه  وجتنب  االأردن  يف  امل��ت��واج��دة  االأم����وال 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن اىل ال�����دول امل���ج���اورة االأخ����رى 

والتي قد تقدم مزايا ا�ستثمارية اأف�سل.

و�����س����دد رئ���ي�������س اجل��م��ع��ي��ة ع���ل���ى ����س���رورة 

لتقييم  �ساملة  درا���س��ة  اإع����داد  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه 

من  املفرو�سة  الن�سب  مالءمة  وم��دى  كفاءة 

خمتلف  على  وال�سرائب  اجلمركية  الر�سوم 

القطاعات االقت�سادية وتقييم مدى جدواها 

االقت�سادية.

ودع���ا ال��ط��ب��اع اإىل ����س���رورة ت��ع��زي��ز ال���دور 

وتكري�س  اخلا�س  للقطاع  املهم  االقت�سادي 

خرباته الكبرية والنابعة من جتاربه العملية 

يف قطاع االأعمال التجارية مبختلف جماالته 

براأيه  واالأخ��ذ  وا�ست�سارته  به  اال�ستعانة  ليتم 

ق��ب��ل اأن ي��ت��م ���س��ن ال���ق���وان���ن وال��ت�����س��ري��ع��ات 

والتعليمات التي توؤثر عليه ب�سكل مبا�سر.

ال�����س��راك��ة  ت���ع���زي���ز  �����س����رورة  اإىل  وا�����س����ار 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن اخل���ا����س وال��ع��ام 

ل��ت��ك��ون ع���الق���ة ت��ك��ام��ل��ي��ة ت�����س��ارك��ي��ة ق��ائ��م��ة 

االأردن  نه�سة  اأج��ل  من  التعاون  اأ�سا�س  على 

اقت�سادياً وا�ستثمارياً وجتارياً.

ال�سريك  ي��ع��د  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  ان  وب���ن 

االقت�سادية  التنمية  يف  االأول  اال�سرتاتيجي 

اال�ستثمار  واأ�سا�سيا يف  دورا مهما  ي��وؤدي  فاإنه 

يف ال��وط��ن يف خم��ت��ل��ف جم��االت��ه وال��ن��ه��و���س 

�سري  بيئة  حت�سن  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ب�سناعته 

االأع����م����ال ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر وم��واك��ب��ت��ه الأب����رز 

التطورات العاملية.

ال��ت��ع��اون والتكاتف  اأه��م��ي��ة  ال��ط��ب��اع  واأك����د 

امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  خمتلف  قبل  م��ن 

التوجيهات  جميع  عك�س  يف  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع 

وحتويلها  الواقع  اأر���س  على  ال�سامية  امللكية 

اىل ممار�سات عملية.

ي��ق��وم جمتمع  اأن  اإىل ���س��رورة  اأ���س��ار  ك��م��ا 

امللكية  ال����زي����ارات  ن��ت��ائ��ج  االأع����م����ال مب��ت��اب��ع��ة 

وال���ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا مت اأجن�������ازه خ��الل��ه��ا من 

اتفاقيات وحل الق�سايا العالقة وتعزيز مكانة 

االأردن دول��ي��اً وت��ط��وي��ر ع��الق��ات��ه اخل��ارج��ي��ة، 

وتوظيف  اال�ستثمار  نحو  التوجه  خالل  من 

روؤو�س االأموال يف م�ساريع ا�ستثمارية.

اخلا�س  القطاع  دور  على  الطباع  و���س��دد 

امل���ه���م يف امل��ج��ت��م��ع م����ن خ�����الل م�����س��وؤول��ي��ت��ه 

املجتمعية كاأحد االأدوار العديدة التي يوؤديها 

يف دعم املجتمع وحماربة الفقر ودعم التعليم 

اإىل  املختلفة  املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  وم�����س��اع��دة 

ج��ان��ب دع���م ال���ري���ادة، وك��ل��ه��ا ج��ه��ود ت�سب يف 

�سالح الوطن.

املئوية  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل  وا���س��ار 

الثانية لالأردن والبناء على كل ما مت اإجنازه 

املنا�سبة  االآل���ي���ات  واي��ج��اد  االوىل  امل��ئ��وي��ة  يف 

ل��ت��ج��اوز ج��م��ي��ع ال��ع��ق��ب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

ال�سنوات  خ��الل  االأردين  االقت�ساد  واج��ه��ه��ا 

املئوية  يف  الطموحات  ك��ل  لتحقيق  ال�سابقة 

اجلديدة.

تاأ�س�ست  ال��ت��ي  اجلمعية  اأن  ال��ط��ب��اع  وب��ن 

ل��ل��رتوي��ج  ال��ع��م��ل  ���س��ت��وا���س��ل   1985 ع����ام 

اال����س���ت���ث���م���اري ل��ل��م��م��ل��ك��ة ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��دي��ن 

العربي والدويل، اإىل جانب جهودها يف �ستى 

والتجارية  االق��ت�����س��ادي��ة  وامل��ج��االت  امل��ي��ادي��ن 

لدعم م�سرية االإ�سالح والتنمية باململكة.

  االنباط-عمان

ب��ح��ث��ت م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��ف��ات 

ال��زه��ري،  ب��رك��ات  عبري  املهند�سة  واملقايي�س 

م����ع ال�����س��ف��ري االم�����ارات�����ي يف ع���م���ان اأح���م���د 

االقت�سادّية  العالقات  تعزيز  �سبل  البلو�سي، 

بن البلدين ال�سقيقن .

ام�س  املوؤ�س�سة،  ع��ن  ���س��ادر  لبيان  ووف��ق��ا 

ال��ث��الث��اء، ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �سبل 

يف  وخ�سو�ساً  االقت�سادّية،  العالقات  تعزيز 

والتقيي�س،  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات  جم���االت 

وامل��ع��اي��رة واجل�����ودة، مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

���س��ع��ب��ي ال��ب��ل��دي��ن وي���ع���زز ال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ّي 

امل�سرتك .

االنباط-برتا

التخلي�س  �سركات  اأ�سحاب  نقابة  طالبت 

ونقل الب�سائع، باإلغاء الر�سوم على �ساحنات 

معرب  يف  واالأردن  �سوريا  بن  الب�سائع  نقل 

جابر احلدودي.

اأب����و  وق�����ال رئ���ي�������س ال���ن���ق���اب���ة ���س��ي��ف اهلل 

فر�س  اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�س  بيان  يف  ع��اق��ول��ة، 

املحملة،  ال��ب�����س��ائ��ع  ���س��اح��ن��ات  ع��ل��ى  ال��ر���س��وم 

اإلغاء  بعد  دينار   200 مقداره  ما  اإىل  اإ�سافة 

العمل بنظام )باك تو باك(، ت�سبب يف توقف 

ع���دد م��ن ال�����س��اح��ن��ات امل��ح��م��ل��ة امل��ت��ج��ه��ة اإىل 

ب�سبب االجراءات  تاأخر بع�سها  �سوريا، فيما 

واأو�سح  احلدود.  على  واجهتها  التي  املربكة 

ال�����س��اح��ن��ات  ت�����س��رتط ع��ل��ى  اأن االإج��������راءات 

لتحميل  االأردن  اإىل  ���س��وري��ا  م���ن  امل��ت��ج��ه��ة 

بلدها وغري  تكون حمملة من  اأن  الب�سائع، 

فارغة، واحل�سول على ت�سريح، ودفع ر�سوم 

ب����دل ت�����س��ري��ح دخ�����ول، م���ا ي��ت��ط��ل��ب ان��ت��ظ��ار 

���س��اح��ن��ات ال��ب�����س��ائ��ع ع��ل��ى ح���دود ج��اب��ر ع��دة 

اأيام، حلن �سدور الت�ساريح من مقر وزارة 

اأبو عاقولة اجلهات  النقل يف عمان. وطالب 

االأردن���ي���ة وال�����س��وري��ة امل��ع��ن��ي��ة، ب��و���س��ع اآل��ي��ات 

االإج�����راءات،  لتب�سيط  وا���س��ح��ة،  وت�����س��ورات 

ال�ساحنات،  على  املفرو�سة  الر�سوم  واإل��غ��اء 

واالتفاقيات  التفاهم  مذكرة  تطبيق  واإع��ادة 

بنحو  ال�سقيقن  البلدين  �سابقا بن  املربمة 

ك���ام���ل، وال���ت���ي ُح�����ددت ب��ه��ا ال��ر���س��وم وك��ان��ت 

مر�سية لكل االأطراف، وت�سهل وتعزز حركة 

التبادل التجاري بن البلدين. 
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07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ا�سول  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  وال�سربيبه    املحا�سبية  لال�ست�سارات 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )18017( بتاريخ  

2009/2/16  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2020/11/16  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد ح�سام م�سطفى يو�سف الناطور  م�سفيا لل�سركة، 

وان عنوان امل�سفي هو :

– هاتف   57 – بناية  الرا�سدين  – �سارع اخللفاء  الكر�سي  حي 

0795133722

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  البيت املعمور لال�سكان   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 11850 ( بتاريخ 

)2006/4/3 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد ه�سام جميل ابو ح�سي�ش

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع و�سفي التل – رقم البناية 84 – 

مكتب رقم 203 

�ش.ب ) 137 ( الرمز الربيدي ) 11910 (

خلوي ) 0788513613  (

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربية رقم ) 1001 ( تاريخ 2021/6/28
ال�سمالية  والبادية  املفرق  ق�سبة  للوائي  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

الغربية  قد قررت بقرارها رقم ) 1001 ( بتاريخ 2021/6/28 وبعد الطالع على قرار اللجنة 

املحلية للتنظيم والبنية لبلدية بلعما اجلديده رقم ) 20/58 ( تاريخ 2021/5/23 واملت�سمن :

املوافقة على اعتماد الطريق الفرازي �سعة ) 6 ( م وتنظيميا واملحاذي للقطع ذوات الرقام 

) 112+113+114 ( من حو�ش ) 16 ( معذر اخليل من ارا�سي حيان الرويب�ش ونيان وتو�سعته 

تنظيميا اىل ) 10 ( م وعمل نهاية مغلقة واملوافقة على الغاء اجزاء من الطريق التنظيمي �سعة 

) 6 ( م املحاذي للقطع ) 112+113+114 ( من حو�ش ) 16 ( معذر اخليل وذلك لوجود بناء 

�سمن �سعة الطريق التنظيمي ولعدم مطابقة الطريق الفرازي مع الطريق التنظيمي مما �سبب 

التو�سيحي  العالقة  وح�سب املخطط  املقدم من �ساحب  حدوث ف�سالت وبناء على ال�ستدعاء 

املرفق واملعد لهذه الغاية .

وقررت اللجنة اللوائية املوافقة امل�سرتكة للوائي ق�سبة املفرق والبادية ال�سمالية الغربية على 

القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز 

لذوي العالقة الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف بلدية بلعما 

اجلديده ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ش خالل املدة القانونية لالعرتا�ش .

حســــن الجبــــــور
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   العاجيب  �سركة  ب��ان  والتجارة 

  1994/3/7 بتاريخ   )35858( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : العاجيب و�سركاه

اإىل �سركة : العاجيب و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

و�سريكته  الن�سور  ع��ب��داهلل  �سركة  ب��اأن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن   حتت الرقم  ) 114255 (

من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2016/8/16 بتاريخ   

ال�سركة  ا�سم  وتغري  ب�سيطة  تو�سية  �سركة  اىل  ت�سامن  �سركة 

اىل عبداهلل الن�سور و�سريكه .

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة حممد وعمر “ الحمد امل�ساعيد 

“ وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن   حتت الرقم  ) 63925 (
من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2002/6/17 بتاريخ   

ال�سركة  ا�سم  وتغري  ب�سيطة  تو�سية  �سركة  اىل  ت�سامن  �سركة 

اىل عمر “ الحمد امل�ساعيد “ و�سريكه .

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة كامل �سامل وو�سيم �سامل وامل�سجلة يف �سجل 

  2020/10/8 بتاريخ   )121167( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : كامل �سامل وو�سيم �سامل

اإىل �سركة : و�سيم �سامل وعثمان �سامل

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ابناء زياد دروي�ش ال�سكعه 

و�سركاهم

 )  68529( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2003/10/2 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حامت اجلب�سه و�سريكه  

 )  91802( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2008/8/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   ال�ستناره 

ال�سركات ذات  �سجل  لدينا يف  وامل�سجلة  لال�ست�سارات الداريه   

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )21533( بتاريخ  2010/4/21  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/8/25  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  علي   �سابر  الرحيم  عبد  غ�سان 

امل�سفي هو :

هاتف   –  8 البناية  ق��م   – ب���رياين  يو�سف  داب���وق   – ع��م��ان 

0795561720

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200162958(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة الزريقات واجلوابره  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2017/8/8 حتت الرقم )117034( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/14 

اجلوابره  اليا�ش  مبارك  و�ساح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - الربه – ت: 0799811258

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والبنية  والقرى  املدن  قانون تنظيم  من   )  25  ( املادة  احكام  للعموم مبقت�سى  يعلن 

رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ش التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 1/119 (

 تاريخ 2021/2/11  املوافقة على خمطط  ا�سافة تنظيم باحكام �سكن ) اأ ، ب ، ج 

م�ساف  مريع  مرت  لكل  قر�سا  وع�سرون  خم�سة  مبقدار  تنظيم  عوائد  وفر�ش  وريفي   ،

�سكن ( ، و) جتاري حملي ، وجتاري طويل وفر�ش عوائد تنظيم مبقدار دينار واحد 

لكل مرت مربع م�ساف جتاري ( ، و زارعي داخل التنظيم ، و�سناعات خفيفه ومباين 

عامه وحدائق وا�ستحداث والغاء �سوارع �سمن الحوا�ش ذوات الرقام ) 7 ( الغدير 

ال�سرقي و ) 9 ( احلمراء الغربي و )10 ( الغدير الغربي و )12 ( البلد ال�سمايل و ) 

13 ( الذرعان و ) 14 ( حواي الطي من ارا�سي �سره يف بلدية حو�سا اجلديده / لواء 

البادية ال�سمالية الغربية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف مكاتب 

حو�سا  بلدية  ومكاتب  الغربيه  ال�سمالية  البادية  لواء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة 

خالل  اجلديده  حو�سا  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  اجلديده 

مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ال�ستناره لال�ست�سارات الداريه   ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 21533 ( 

بتاريخ ) 2010/4/21(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : غ�سان عبد الرحيم �سابر علي

رقم   – ب��رياين  يو�سف  �سارع  داب��وق   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

البناية 8

خلوي ) 0795561720  (

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 ) ملحمة وم�ساوي عيون لرين ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )208682( 

با�سم ) مي�ساء م�سطفى عبد احلميد ابو �سالح   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد 

ن�سر  تاريخ  الغري من  امللكية حجة على  نقل  ( وتعترب عملية  ابو �سالح    م�سطفى عبد احلميد 

هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

التجارية بالرقم )252403(   )  ملحمة وم�ساوي احل�ساد ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء 

با�سم ) �سركة �سامي الزبديه واحمد املفلح   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) خالد حممود 

حممد عباهره   ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 )  بقالة ازهار الغوطه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )107447( با�سم 

) ايا�ش عبد العزيز زكي م�سعد   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) اياد عبد العزيز زكي 

م�سعد   ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة  2006 يعلن م�سجل 

اجلدعا  مياه   ( التجاري  ال�سم  باأن  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�سماء 

اأحمد  )�سامل  با�سم  بالرقم)199722(  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  ال�سحية( 

وتعترب  العمرو(  عبودي  �سعيد  )حممد  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  ال�سيايدة(  �سامل 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 )  حلويات فيحاء ال�سام ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )56689( با�سم 

العزيز  عبد  عامر  برائه   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) والفغاين   عبيد  �سركة   (

املدهون   ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 ) ماهر وحكم للع�سري الطبيعي( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )245106( 

با�سم ) اميان زكي حممد الغاليني   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) امين امروح احمد 

حب�ش   ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  البال�ستيكية   لل�سناعات  اخلليل  �سركة  ب��اأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)20269( بتاريخ )2009/12/1( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/4(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ابداعات املواجد لال�ست�سارات الهند�سيه 

والت�سميم   ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 50552 ( بتاريخ ) 2018/2/14(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : را�سد ح�سام �سليمان

عنوان امل�سفي : عمان – جبل التاج – ال�سارع الرئي�سي – طلوع 

الرايه الها�سميه

خلوي ) 0798241200  (

م�سفي ال�سركة

الربعاء    6 / 10 /2021

العدد رقم:    5832

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/41 ( الخاص بتوريد 
وتركيب سجاد مساجد ذو منشأ محلي - للمرة الثالثة

يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

�سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 41 /2021 ( اخلا�ش بتوريد وتركيب �سجاد م�ساجد ذو 

من�ساأ حملي   ح�سب ال�سروط واملوا�سفات الفنية الواردة يف وثائق العطاء .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 750 ( �سبعمائة وخم�سون دينار �سادر من 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ش املتقدم 

للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون  دينار غري م�سرتدة .

طريقة تقدمي العرو�ش : على مقدم العر�ش تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�ش الفني واملايل 

ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ش الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ش املناق�سة وختم جميع وثائق 

العطاء.

مبوعد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 

اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/42 ( الخاص 
بتوريد وتركيب مقاعد وحاويات جرانيت للمرة الثالثة

تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة 

يف ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم 

رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

مقاعد  وتركيب  بتوريد  اخلا�ش   )  2021/  42  ( رقم  لوازم  العطاء   : العطاء  وا�سم  رقم 

وحاويات جرانيت  ح�سب ال�سروط واملوا�سفات الفنية الواردة يف وثائق العطاء .

من  �سادر  دينار  الف   )  1000  ( بقيمة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   : الدخول  كفالة 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ش 

املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون  دينار غري م�سرتدة .

طريقة تقدمي العرو�ش : على مقدم العر�ش تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�ش الفني 

واملايل ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب 

عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ش 

الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ش 

املناق�سة وختم جميع وثائق العطاء.

ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 

مبوعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني



الدويل
80

 منذ �إقامة �لعالقات �لدبلوما�سية �لأردنية �ل�سينية يف �ل�سابع من �إبريل / ني�سان 

1977، يدوم تطورها �ل�ساروخي يف خمتلف �ملجالت، �سمنها تز�يد �لتبادلت �لقت�سادية 

و�لتجارية �لتي تدعمها �لتفاهمات �ل�سيا�سية بني زعيمني لبلدين �سديقني، وهو �أمٌر 

�لكثرية على  بالإيجابيات  �لطيبة  الت  �ل�سِّ تنعك�س هذه  وبالتايل  لتعزيزها،  مهٌم جًد� 

�ل�سينية  �ل�ستثمار�ت  تفتح  �إذ  و�لأردنية،  �ل�سينية  �لعائالت  ويوميات  �لبلدين  �سعبي 

ردنيني يف ميد�ن �لأعمال 
ُ
َدة لالأ ا ُمتجدِّ ا، ُفر�سً د�خل �ملَْملكة وعلى �لأر�س �ل�سينية �أي�سً

و�لأ�سغال مبختلف �ألو�نها.

 موؤخًر�، ًعلمُت من و�سائل �لإعالم �ل�سينية عن تعاون نوعي جديد بني بلدينا، خا�س 

بفنيي �ملَ�سرح، فقد بادرت �ل�سني بافتتاح دورة تدريبية تتميز بزخم كبري، لتوؤكد جناحها 

منذ بد�يتها، �سّيما و�أنه هذ� �لتعاون َل ي�سبق له َمثيل. هذه �لفعالية �نطلقت يف حا�سرة 

مدينة ينت�سو�ن، مبنطقة نينغ�سيا ذ�تية �حلكم لقومية )هوي( ب�سمال غربي �ل�سني، يف 

�أردنًيا عرب �لإنرتنت، و��ستمرت ملدة  13 متدرًبا  �أيلول �ملن�سرم، مب�ساركة  28 �سبتمرب/ 

خم�سة �أيام.

 و�سائل �لإعالم �ل�سينية �لناطقة بالعربية، �أكدت �أن هذه �لدورة �لتدريبية “تهدف 

�مل�سرح، مبا فيها  و�لأردين لتح�سني مهار�ت  �ل�سيني  �لتبادل بني �جلانبني  تعزيز  �إىل 

و�إد�رة  �مل�سرح، و�لأزي��اء، و�ملكياج،  و�آلت  �ل�سيناريو، و�لإ�ساءة و�ل�سوت،  �لإخر�ج وكتابة 

ن من خرب�ء وُعلماء  �مل�سرح وغريها. ولهذ�، �أ�سرف على هذه �لفعالية فريق تدري�س يتكوَّ

من �ملوؤ�س�سة �ل�سينية للفنون �مل�سرحية، و�لأكادميية �ملركزية �ل�سينية للدر�ما، وهيئات 

وجامعات �سينية �أخرى«.

َدد نّوه �ل�سيد ت�سن ت�سو�ندونغ، �سفري �ل�سني لدى �لأردن، �لذي يتمّيز   وبهذ� �ل�سَّ

�أثناء حفل  �ألقاها  �لبلدين وت�سجيعها، خالل كلمة  �لأن�سطة بني  ِة عالية ومتابعِة  ِبِهمَّ

لكن  و�لأردن،  �ل�سني  ب��ني  �مل�سافة  ُبعد  ِم��ن  �ل��رغ��م  على  �أن��ه  �إىل  �ل����دورة،  ه��ذه  �فتتاح 

�لأخ��رية،  �ل�سنو�ت  وبخا�سٍة يف  ُمثِمر،  تاريخ طويل  لها  �لبلدين  �لودية بني  �لتبادلت 

�لتبادلت  وتعّمقت  ُم�ستمر،  ب�سكل  �لبلدين  بني  �لثقافية  �لَعَمالنيَّات  تطورت  حيث 

ا �أعطى  �لثقافية و�لتعاون ب�سوٍر متو��سلة، وحتّقق من خالل كل ذلك نتائج ُمثِمرة، ِمَّ

قّوة كبرية لتنمية �لعالقات بني �لبلدين. 

 َيرى �ل�سفري �ل�سيني ت�سو�ندونغ، و�أنا �أو�فقه �لر�أي، �أن هذ� �لتعاون �جلديد َي�سب 

بالتطّور  ولي�سعرو�  �مل�سرح،  بكفاءة  �ملتعلقة  �ملهنية  �ملَعرفة  ليتبادلو�  �جلميع  �سالح  يف 

يف  وُم�ساهمني  ُم�ساركني  ُي�سبحو�  و�أن  �لثقايف،  و�ِسحرهما  ردن 
ُ
و�لأ �ل�سني  يف  و�لتغرّي 

�مَلَ�سرح، و�أن يكونو� كذلك ُر�ساًل  ردين �جلديد يف نطاق بَر�عة 
ُ
رفد �لتعاون �ل�سيني �لأ

مندوب  �لدهام،  �سال  �ل�سيد  ��َح  ْو���سَ
َ
�أ بينما   و�لأردن”،  �ل�سني  بني  لل�سد�قة  ثقافيني 

�أن  ردين ومدير �ملركز �لثقايف �ملَلكي، يف ت�سريح لفت له بهذ� �ل�ساأن، 
ُ
وزير �لثقافة �لأ

ا تهدف �إىل حت�سني �ملُنَتج �لثقايف ومتتني �أو��سره من خالل  َ هذه �لدورة �لتدريبية �إنَّ

ِكني �لتعاون �مل�سرتك بني �لبلدين �ل�سديقني يف �ملَ�سهد �لثقايف  مدرِّ�سنِي �أردنيني، ومَتْ

ملزيٍد من جتذير �لعالقات �لثنائية.

�لعرب يف  �ملُ�ساِركني  جَتَمع  �أنها  و�لنوعّية  �جلديدة  �لَفعالية  هذه  �لنتباه يف  يلفت   

منطقة نينغ�سيا �ل�سينية لقومية )هوي(� �لذي �سعبها َيعتنق �لدين �لإ�سالمي، ولهذ� 

فون  يوظِّ وه��م  �إليها،  و�لإ�سالمية  �لعربية  �ل��دول  خمتلف  من  �مل�سلمني  زي��ار�ت  تكرث 

�أعتقد  �إىل تلكم �لأ�سقاع. ولهذ�،  ��ستثمار�تهم �لكبرية �لتي �ساهدتها يف زيار�تي  فيها 

�لعربية  و�ل�سينية  �لأردن��ي��ة  �ل�سينية  �لعالقات  لتعظيم  متاًما  موؤهلة  )نينغ�سيا(  �أن 

�آخرها  ول  ردن، 
ُ
�لأ �إىل  �ل�سينيني  �سياحة  تز�يد  �أولها  لي�س  لها،  َح�سر  ل  ف�ساء�ت  يف 

�لتجارة �لو��سعة بالجتاهني، وتعليم �للغة �لعربية لتالميذ وطلبة تلك �ملنطقة على 

ة �لناعمة” �أن تتطور بني �لدولتني  ردنيني، ويف هذ� �لأمر ميكن ِل “�لقوَّ
ُ
يد ُمدرِّ�سني �أ

و�لإت�����س��الت  لل�سوؤون  �أع��م��ق  جتذير  يف  عليها  و�لتعويل  ُمّت�ِسع،  نحو  على  و�ل�سعبني 

ان وبكني ودميومة َمتانتها. �لثنائية بني َعمَّ

*كاتبة و�إعالمية رو�سية.

نيدوغينا يلينا 

الَمْسَرح.. تَعاون أُرُدني 
ِصيني َجديد 

االنباط-وكاالت

�ل�سلطات  �أن  ع��ن  �إع�����الم  و���س��ائ��ل  ك�سفت 

وح���دة  �آلف   10 ل��ب��ن��اء  ت�����رّوج  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

��ستيطانية يف �لقد�س �ل�سرقية �ملحتلة، فيما 

عبا�س  حم��م��ود  �لفل�سطيني  �ل��رئ��ي�����س  �أب��ل��غ 

�ملبعوث �لأم��ريك��ي ه��ادي عمرو �ل��ذي ز�ر ر�م 

�هلل �لث��ن��ني، ����س��ت��ع��د�ده �ل��ف��وري ل��ل��ع��ودة �إىل 

�ملفاو�سات

وقالت �لقناة �لإ�سر�ئيلية 13 ، م�ساء �لإثنني 

�آلف وحدة   10 لبناء  ت��روج  �لقد�س  بلدية  �ن 

�سكنية يف مطار عطروت �ملهجور، يف �إ�سارة �إىل 

مطار �لقد�س �لدويل يف منطقة قلنديا

ول تدِل �ملحطة مبزيد من �لتفا�سيل، عن 

�ملر�حل �لتي و�سلت �إليها �خلطة �ل�ستيطانية. 

كما ل ي�سدر تعليق، من �لبلدية �لإ�سر�ئيلية 

يف �لقد�س، على هذ� �خلرب

وحتى �لعام 1967 كان مطار �لقد�س �لدويل 

�أن  �ل�سفة، قبل  �ل��وح��ي��د يف  �مل��ي��ن��اء �جل���وي   ،

ت�سع �إ�سر�ئيل يدها عليه، وحتّوله �إىل مطار 

�أغلقته نهائيا  �أن  �إىل  لرحالت د�خلية قليلة، 

عام 2000

وي���ق���ول خ��ل��ي��ل �ل��ت��ف��ك��ج��ي، م���دي���ر د�ئ�����رة 

�إن  �لعربية،  �ل��در����س��ات  جمعية  يف  �خل��ر�ئ��ط 

�إ�سر�ئيل ت�سعى لإقامة م�ستوطنة جديدة كليا، 

تقع يف معظمها على �أر�س مطار �لقد�س، �أو ما 

يعرف حمليا ب� مطار قلنديا

وقالت منظمة �ل�سالم �لآن �أن �خلطة تقع 

يف قلب �سل�سلة متو��سلة فل�سطينية ح�سرية 

متتد من ر�م �هلل، عرب �أحياء �لقد�س �ل�سرقية 

كفر  يف  �إ�سر�ئيل  �سمتها  �لتي  �لفل�سطينية، 

و���س��ع��ف��اط،  ب��ي��ت حنينا  �إىل  وق��ل��ن��دي��ا،  ع��ق��ب 

�ل�����س��ك��ان  م���ن  �لآلف  م���ئ���ات  ي��ق��ط��ن��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لفل�سطينيني

�ىل ذلك، قالت وكالة �لأنباء �لفل�سطينية 

�لر�سمية وفا �ن �لرئي�س �لفل�سطيني حممود 

عبا�س �كد خالل ��ستقباله �ملبعوث �لمريكي 

عمرو يف مقر �لرئا�سة مبدينة ر�م �هلل �لثنني، 

�إن�����ه ل مي��ك��ن �ل��ق��ب��ول ب��ال��و���س��ع �حل�����ايل �أو 

��ستمر�ره

�ل�ستعد�د  �ي�سا  �ك��د  عبا�س  �ن  و�أ���س��اف��ت 

�لفوري للذهاب �إىل عملية �سيا�سية قائمة على 

قر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية، وعقد موؤمتر دويل 

و�للجنة  �ملتحدة  �لأمم  مظلة  حت��ت  لل�سالم 

و�إقامة  �لح��ت��الل  لإن��ه��اء  �لدولية،  �لرباعية 

وعا�سمتها  �مل�ستقلة  �لفل�سطينية  �ل���دول���ة 

�لقد�س �ل�سرقية

�ل�سغط  �ىل  �لفل�سطيني  �لرئي�س  ودع���ا 

�ل�سعب  بحق  �لإ�سر�ئيلية  �مل��م��ار���س��ات  ل��وق��ف 

�ل�ستيطانية،  �لن�ساطات  ووقف  �لفل�سطيني، 

�لأ���س��رى،  على  �لإ�سر�ئيلي  �لت�سعيد  ووق���ف 

ووقف عمليات �لغتيال بح�سب �لوكالة

تعزيز  �ل�ستمر�ر يف  �أهمية  على  �سدد  كما 

فيه  مل��ا  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �لفل�سطينية  �ل��ع��الق��ات 

م�سلحة �ل�سعبني و�لبلدين

و�مل����ف����او�����س����ات م���ت���وق���ف���ة ب����ني �جل���ان���ب���ني 

�لفل�سطيني و�لإ�سر�ئيلي منذ �أبريل/ ني�سان 

2014، لرف�س �إ�سر�ئيل �لإف��ر�ج عن معتقلني 

قد�مى، ووقف �ل�ستيطان، و�لقبول بحدود ما 

�أ�سا�سا حلل  قبل حرب يونيو/ حزير�ن 1967 

�لدولتني )�إ�سر�ئيلية وفل�سطينية(

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ق��ال��ت �ذ�ع�����ة �جلي�س 

�ل�سر�ئيلي �لثالثاء، �ن �لرئي�س �لفل�سطيني 

ك�سف لوفد من حزب مريت�س �ل�سر�ئيلي عن 

�إن �جلانب �مل�سري �أبلغه باأنه ل يوجد �حتمال 

لعملية �سيا�سية �إ�سر�ئيلية فل�سطينية

وكان عبا�س ��ستقبل يف مقر �لرئا�سة بر�م 

�هلل �لح���د، وف��د� م��ن ح��زب مريت�س برئا�سة 

وزير �ل�سحة �لإ�سر�ئيلي نيت�سان هوروفيت�س

�لفتاح  عبد  �مل�����س��ري،  �لرئي�س  �أن  وي��ذك��ر 

�ل�سي�سي، �لتقى برئي�س �حلكومة �لإ�سر�ئيلية، 

�أيلول/  13 يف  �ل�سيخ  �سرم  يف  بينيت،  نفتايل 

�سبتمرب �لفائت

وع��رب بينيت يف ع��دة منا�سبات عن رف�سه 

لقاء عبا�س، على خلفية رف�سه حلل �لدولتني 

عن  بينيت  و�أع����رب  فل�سطينية.  دول���ة  وق��ي��ام 

حتفظه من لقاء وزي��ر �لأم��ن، بيني غانت�س، 

مع عبا�س يف نهاية �آب/�أغ�سط�س �ملا�سي، رغم 

م�سادقته على عقد هذ� �للقاء

و�لث������ن������ني، رف�������س���ت وزي���������رة �ل���د�خ���ل���ي���ة 

لها  دع��وة وجهها  �ساكيد،  �أييلت  �لإ�سر�ئيلية، 

عبا�س للقاء يف مقر �ملقاطعة يف ر�م �هلل

ووجه عبا�س �لدعوة �إىل �ساكيد عرب وفد 

مريت�س

و�أت�����ى رف�����س ���س��اك��ي��د ل���دع���وة ع��ب��ا���س عرب 

فيها  كتبت  تويرت  على  ح�سابها  على  تغريدة 

�أح���د منكري �ملحرقة  �ألتقي  ل��ن  ي��ح��دث.  ل��ن 

جنود  يقا�سي  �ل���ذي  عبا�س(  �إىل  )ب��الإ���س��ارة 

�جلي�س �لإ�سر�ئيلي يف حمكمة لهاي، ويدفع 

لقتلة �ليهود. ليلة �سعيدة

و�أف��اد موقع و�ل��ال �لإل��ك��رتوين ب��اأن عبا�س 

قال لأع�ساء حزب مريت�س �لذين �جتمع بهم، 

�أنا مهتم بلقائها. قولو� للوزيرة �ساكيد �إنني 

مل��اذ� تخافون  ، وت�ساءل عبا�س  �أري��د مقابلتها 

�حلديث معي؟ فلتح�سر وتقول كل ما تريد 

و�أنا �ساأ�سغي لها. �أعرف �أن لديها �آر�ء �سعبة 

ل��و �تفقنا ع��ل��ى 1% فقط،  ج���د�، ول��ك��ن ح��ت��ى 

ف�سيكون ذلك مبثابة تقدم

االنباط-وكاالت

قال نعوم �ساليط و�لد �جلندي �لإ�سر�ئيلي 

جلعاد �ساليط و�لذي �أ�سرته حما�س يف عملية 

�أبو �سال �لع�سكري جنوب  �قتحام ملوقع كرم 

�أ�سرى  �لإف��ر�ج عن  �إن   ،2006 قطاع غزة عام 

فل�سطينيني مقابل حترير �بنه ف�سل ذريع

وهاجم و�لد �ساليط مقابلة مع �لقناة 12 

�لأ�سبق  �لإ�سر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  �لعربية 

�إيهود �أوملرت �لذي �تهم جلعاد باأنه �سلم نف�سه 

ول يطلق ر�سا�سة و�حدة بالقول: لن �أحكم 

على �أحد، وبالتاأكيد لي�س �إيهود �أوملرت �لذي 

ل ير قط �لر�سا�س ي�سفر بالقرب من �أذنه، 

وعلى �لرغم من ذلك مت توجيه �دعاء�ت �سد 

جلعاد �أنه خرج من �لدبابة بدون �سالحه

م�ساعد  م�سد�س  ه��ن��اك  يكن  ل  و�أ���س��اف 

�لنار، و�إل لكان �سيقتل  �إط��الق  معه ليحاول 

ع��ل��ى �ل��ف��ور، و�إىل �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن ق��ال��و� مل��اذ� 

�لر�سا�س ومل��اذ� ل  �لنار من �ملدفع  ل يطلق 

مي�سك بر�سا�س �ل��ربج وب��د�أ باإطالق �لنار يف 

كل �لجت��اه��ات مثل ر�م��ب��و- ل يكن �لو�سع 

هكذ�

وبنّي و�ل��ده �أن جلعاد كان حينها قد دخل 

ع��ام ولديه  م��ن  �أق���ل  �سفوف �جلي�س خ��الل 

فقط دورة �أ�سا�سية، مدعياً �أنه كان من �ملمكن 

�أن يقتل جلعاد، معرباً عن �سكوكه يف �أن جزء 

لو  �سعيد�ً  �سيكون  كان  �ل�سيا�سيني  من  كبري 

عاد جلعاد بتابوت ملفوًفا يف �لعلم �لإ�سر�ئيلي

ويف ح���دي���ث���ه ع����ن �ل���ث���م���ن �ل�������ذي ق��دم��ه 

�أ�سري   1027 ب��الإف��ر�ج عن  �لحتالل حلما�س 

�عتقد  ق��ال:  جلعاد  ت�سليم  مقابل  فل�سطيني 

�أخ��رى غري متنا�سبة، وحتى  �أن �لأ�سياء مرة 

لو ل يتم حتريرهم يف �سفقة �ساليط، فال 

ي���وج���د ن��ق�����س يف ن�����س��ط��اء ح��م��ا���س و�جل���ه���اد 

لتحريرهم  �أ�سر  عمليات  لتنفيذ  �لإ�سالمي 

�أ�سر�هم ول فر�غ يف هذ� �لأمر

و�أردف: قمنا بحملة �سد �حلكومة للعمل 

ع��ل��ى �إط������الق ����س���ر�ح ���س��ال��ي��ط ول ن��خ��ربه��ا 

بالطريقة ومبا �أنها ف�سلت يف و�سائل �ل�سغط 

�لأخ����رى ع��ل��ى ح��م��ا���س، ل ي��ك��ن ه��ن��اك خيار 

�أ�سرى فل�سطينيني، وهذ�  �لإف��ر�ج عن  �سوى 

�لف�سل ف�سل ذري��ع و�جل��ه��از �لم��ن��ي �ع��رتف 

بعدم متكنه من �إيجاد بديل

�أومل��رت  �إيهود  وك��ان رئي�س �ل��وزر�ء �ل�سابق 

�إذ�  �لو��سح ما  �أنه لي�س من  �سابقاً  قد �سرح 

�سلمه  �أن��ه  �أم  تعر�س لالختطاف  ك��ان جلعاد 

�أومل���رت لديه ميل لإع��ادة  ع��ام  نف�سه، وب�سكل 

كتابة �لتاريخ

االنباط-وكاالت

بعد ت�سريحاته �مل�سيئة للجز�ئر �لتي �أثبت 

فيها ق�سر نظره �ل�سيا�سي و�ل�سربة �ملوجعة 

بقر�ر  �جلز�ئرية  �ل�سلطات  له  وجهتها  �لتي 

�إغالق �ملجال �جلوي �أمام طائر�ته �لع�سكرية 

ماكرون  �ميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  ح��اول 

�حتو�ء �لأزمة �لدبلوما�سية �لتي �فتعلها عرب 

دعوته �ليوم �إىل �لتهدئة و�حلو�ر

ماكرون وبعد ت�سريحاته �لتي �سكك فيها 

بوجود �أمة جز�ئرية قبل �ل�ستعمار �لفرن�سي 

و�أ�ساء فيها لذكرى �سهد�ء �جلز�ئر �أدرك �أبعاد 

�مل�ستهرتة �لتي تنم عن جهله بتاريخ  �أق��و�ل��ه 

�جل���ز�ئ���ر ودع����ا ك��م��ا ن��ق��ل��ت وك��ال��ة �ل�سحافة 

�لفرن�سية �إىل تهدئة ب�ساأن مو��سيع �لذ�كرة

�أنه  �أظ��ن  ماكرون ق��ال يف مقابلة �سحفية 

م�سيفاً  قدماً  و�مل�سي  �لتحاور  �لأف�سل  من 

لل�سعب �جلز�ئري و�أقيم  �أكن �حرت�ماً كبري�ً 

عالقات ودية فعاًل مع �لرئي�س �جلز�ئري عبد 

�ملجيد تبون

�أث���ارت غ�سباً  �مل�سيئة  م��اك��رون  ت�سريحات 

�حلكومة  ودف��ع��ت  �جل��ز�ئ��ر  يف  و����س��ع��اً  �سعبياً 

باري�س  يف  �سفريها  ��ستدعاء  �إىل  �جلز�ئرية 

حممد عنرت د�ود تعبري�ً عن رف�سها لتدخالت 

�لرئي�س �لفرن�سي ب�سوؤونها �لد�خلية و�إغالق 

�لع�سكرية  �ل���ط���ائ���ر�ت  �أم�����ام  �جل����وي  �مل���ج���ال 

�لفرن�سي  �ل�سفري  كما حتول طرد  �لفرن�سية 

�إىل مطلب �سعبي يف ظل حالة  من �جل��ز�ئ��ر 

�ل��غ�����س��ب �ل���ع���ارم���ة �ل���ت���ي �ج���ت���اح���ت �ل�����س��ارع 

�جلز�ئري

رئي�س �ل�����وزر�ء �جل���ز�ئ���ري �أمي���ن ب��ن عبد 

ماكرون  ت�سريحات  �أن  �أم�س  �أعلن  �لرحمن 

�لأخ��������رية غ����ري م��ق��ب��ول��ة وم���������ردودة ع��ل��ي��ه.. 

بالدنا �أكرب من كل �لت�سريحات �لتي حتاول 

�لرئا�سة  وكانت  وبجذورها  بتاريخها  �مل�سا�س 

ت�����س��ري��ح��ات  �إن  ب���ي���ان  ق���ال���ت يف  �جل���ز�ئ���ري���ة 

ماكرون حتمل يف طياتها �عتد�ء غري مقبول 

�لذين  �سهيد  �أل���ف  و630  م��الي��ني   5 ل��ذ�ك��رة 

�لغزو  �سد  �لبطولية  مقاومتهم  يف  �سحو� 

�أن جر�ئم  �إىل  �لفرن�سي م�سرية  �ل�ستعماري 

ول  تعد  ل  �جل��ز�ئ��ر  يف  �ل�ستعمارية  فرن�سا 

حت�سى وت�ستجيب لتعريفات �لإبادة �جلماعية 

�سد �لإن�سانية فهذه �جلر�ئم �لتي ل ت�سقط 

بالتقادم يجب �أل تكون حمل تالعب بالوقائع 

وتاأويالت تخفف من ب�ساعتها

ويوؤكد مر�قبون �أن ماكرون �لذي يخو�س 

حملة �نتخابية �سعبة يف ظل �أزم��ات متتالية 

و�أن  ب��ال��ت��اري��خ  جهله  �أث��ب��ت  ولي��ت��ه  �سهدتها 

�لأخ��ري  وق���ر�ره  للجز�ئر  �مل�سيئة  ت�سريحاته 

�ملغرب  ل���دول  �ل��ت��اأ���س��ري�ت  تقييد منح  ب�����س��اأن 

�لعربي �لثالث �جلز�ئر و�ملغرب وتون�س يندرج 

�سمن م�ساعيه ملغازلة جمهور �أح��ز�ب �ليمني 

�مل��ت��ط��رف م���ن �ل��ن��اخ��ب��ني �ل��ف��رن�����س��ي��ني قبيل 

�أن  �لتي يتوقع  �لقادمة  �لرئا�سية  �لنتخابات 

ير�سح فيها ماكرون نف�سه و�ملقررة يف ني�سان 

من �لعام �لقادم

االنباط-وكاالت

ّناع �لقر�ر يف تل  ما ز�ل �لنووّي �لإي���ر�يّن يُق�ّس م�ساجع �سُ

�لرئي�س  �إد�رة  ب���اأّن  �لكيان  ت�سليم  بعد  خا�سٍّ  نحٍو  وعلى  �أب��ي��ب، 

�لأمريكّي جو بايدن ما�سية يف م�ساألة �لتفاو�س مع �إير�ن، على 

هذ�  ويف  �أب��ي��ب،  ت��ل  �أبدتها  �لتي  �ل�سديدة  �ملعار�سة  م��ن  �ل��رغ��م 

بالتلفزيون  �ل���13  �لقناة  �لعربية يف  �ل�سوؤون  ر�أى حُمّلل  �ل�سياق 

�لعربّي، �ملُ�ست�سِرق ت�سفي يحزقلي، ر�أى �أّنه يف �لوقت �لذي تتقدم 

فيه �إي��ر�ن نحو �لنووي، ل تز�ل �إ�سر�ئيل ل متلك �إ�سرت�تيجية 

و��سحة يف هذ� �ل�سياق

 FM 103 وقال يحزقلي يف مقابلة مع �لإذ�ع��ة �لإ�سر�ئيلّية

و�إحباط  �إي��ر�ن  �إ�سر�ئيلية يف مهاجمة  �أّن هناك رغبة  ، �سحيح 

تعاظمها �لنووي، �إل �أنه يف �لوليات �ملتحدة هناك �ساحب بيت 

جديد

و�أ�ساف يحزقلي �أّن �لإير�نيني �سيو��سلون �لتقدم ب�سرعة نحو 

�لقنبلة.. وترية �لتقدم تظهر �أنهم يتجاهلون �جلميع، و�أنهم على 

و�سك �أْن ي�سبحو� دولًة نوويًة يف �لقريب، وهذه �أنباء غري جيدة 

لإ�سر�ئيل

وت�ساءل: هل �لتفاق �أو �لهجوم �سيوقف �لإير�نيني؟ . وقال: 

�أنا �عرف �حلكم �لإير�ين، هم لن يتنازلو� عن �لقنبلة حتى لو مّت 

ل لتفاٍق يوؤجلها ، على حّد تعبريه �لتو�سّ

وق����ال����ت در�������س�����ٌة ج����دي����دٌة ������س�����اِدرٌة ع����ن م��ع��ه��د �ل���در�����س���ات 

�لإ�سرت�تيجّية )بيغن-�ل�ساد�ت(، �لتابع جلامعة تل �أبيب، قالت 

�إّنه منذ �لأيام �لأوىل للربنامج �لنووّي �لع�سكرّي �لإير�يّن، كان 

�لربنامج موجًها ب�سكٍل �أ�سا�سيٍّ �إىل �إ�سر�ئيل، �لتي �عتربها �لنظام 

�لثورّي يف طهر�ن �أّنه �سيتم تدمريها كليًّا

�لحت��اد  ودول  ب��اي��دن  طموحات  �إّن  قائلًة  �ل��در����س��ة  وتابعت 

ة، ف� �لنظام �لإير�يّن  �لأوروبي للتو�سل �إىل �تفاق مع �إير�ن حُمريِّ

هو يف �لأ�سا�س ع�سابة �إجر�مّية ت�سعى لل�سيطرة على بيئة باأكملها 

من خالل �لعنف، وبالتايل ل ميكن �لوثوق باأقو�ل �مل�سوؤولني يف 

طهر�ن، لأنهم ي�ستخدمون �لأكاذيب و�خلد�ع كاأ�سلحٍة ، على حّد 

تعبريها

ويف �خلال�سة �سّدّدت �لدر��سة �لإ�سر�ئيلّية على �أّن �لربنامج 

�لنووّي �لإي��ر�يّن مّت تاأ�سي�سه و�مل�سي به قدًما لأه��د�ٍف ع�سكرّيٍة 

وجتيريه ل�سالح �خلّطة �لإير�نّية �لقا�سية ب�سطب �إ�سر�ئيل عن 

�خلريطة، لفتًة يف ذ�ت �لوقت �إىل �أّنه رغم �لعقوبات و�لتفاقيات 

فاإّن �جلمهورّية �لإ�سالمّية يف �إير�ن ما�سية يف برناجمها �لنووّي 

�لق�ساء على  و�أّولها  �لإ�سرت�تيجّية  �أهد�فها  لتحقيق  �لع�سكرّي 

�لإي���ر�يّن لأّنه  �لوثوق بالنظام  �أّن��ه ل مُيِكن  �إ�سر�ئيل، ُمو�سحًة 

ع�سابة �إجر�مّية ت�سعى لل�سيطرة على �ملنطقة بالعنف، على حّد 

تعبري �لدر��سة �لإ�سرت�تيجّية �لإ�سر�ئيلّية

�لحتياط  يف  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��يٌّ  ج����ر�ٌل  ق���ال  �سلف،  مب��ا  �سلٍة  على 

�أكرث �سموًل، من تلك  �إّن هناك حاجة لإ�سرت�تيجّيٍة  و�أكادمييٌّ 

�لتي خا�ستها �إ�سر�ئيل �سد �إير�ن، وهي �ملعركة بني �حلربني ، يف 

ظّل جهود لإقناع �لوليات �ملتحدة، بعدم �لتخّلي عن �إ�سر�ئيل يف 

�لتفاق �لنووي

�لتخ�س�سات  متعدد  باملركز  �لباحث  ك��ارم��ون  �إي��ل��ي  و�أ���س��اف 

�أّن  �أ�ساف  �لعربّية،  يف هرت�سليا، يف مقاله ب�سحيفة )معاريف( 

�ل�سر�ع �سّد �إير�ن يدخل فرتًة �سعبًة بالن�سبة لإ�سر�ئيل، عقب 

�نتخاب �إبر�هيم رئي�سي زعيًما لإير�ن، ُم�سيًفا �أّن �لرئي�س �جلديد 

هو قائٌد حمافٌظ ومتطّرٌف وُمقّرٌب جًد� من �ملر�سد �لأعلى �آية 

�هلل خامنئي، �لأمر �لذي جعل فر�س م�ساعي �لوليات �ملتحدة 

بقيادة �لرئي�س جو بايدن �إىل توقيع �تفاق نووي مع �إير�ن، �أ�سو�أ 

من �سابقتها ، على حّد تعبريه

االنباط-وكاالت

 حذرت هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين، �م�س 

�لثالثاء، من تفاقم �لو�سع �ل�سحي لالأ�سري نا�سر 

�أبو حميد، �لذي يعاين من ورم يف �لرئة، ول حتدد 

طبيعته بدقة حتى �للحظة

�إع���ادة �لأ�سري  �أن��ه مت  وذك��رت �لهيئة، يف بيان، 

�أبو حميد من م�ست�سفى “برزيالي” �لإ�سر�ئيلي 

حيث  �مل��ا���س��ي،  �لأرب���ع���اء  “ع�سقالن”  �سجن  �إىل 

رف�����س �ل��ب��ق��اء �ن��ت��ظ��ار� لإج�����ر�ء �لعملية �مل��ق��ررة 

�لأ�سبوع �ملقبل، وذل��ك �حتجاجا على �لإج���ر�ء�ت، 

�لتعامل  �لتي كان يتم  و�لتقييد�ت، و�لت�سديد�ت، 

معه بها من قبل �ل�سجانني يف �لغرفة

و�أ�سارت �إىل �أن �لأ�سري �أبو حميد كان مقيد� من 

�إحدى يديه وقدميه بال�سرير يف �مل�ست�سفى، حتى 

�أثناء �إجر�ء �لفحو�سات، �إىل جانب فر�س حر��سة 

م�سددة وم�ستفزة بحقه

تابعت �لهيئة:” �أجرى �لأ�سري �أبو حميد عدة 

�أن  �ملقرر  �أي���ام، وم��ن  �مل�ست�سفى قبل  فحو�سات يف 

�ملقبل ت�ستمر  جترى له عملية جر�حية �لأ�سبوع 

مدة 3 �ساعات من �أجل ��ستئ�سال �لكتلة، ح�سبما مت 

�إبالغه من قبل �لأطباء

و�أو�سحت، �أن �لأ�سري �أبو حميد ما ز�ل يعاين 

م��ن �سعال ���س��دي��د، ب��الإ���س��اف��ة ل���س��ت��م��ر�ر فقد�نه 

للوزن و�لتقيوؤ، و�ل�سعور �لد�ئم باخلمول، و�لهزل 

�لعام، و�رتفاع �سبه د�ئم يف درجة �حلر�رة

ي��ذك��ر ب���اأن �لأ���س��ري �أب���و حميد )49 ع��ام��اً( من 

خميم �لأمعري مبدينة ر�م �هلل، معتقل منذ عام 

2002 وحمكوم بال�سجن �سبعة موؤبد�ت و50 عاماً، 

وهو من بني خم�سة �أ�سقاء يو�جهون �حلكم مدى 

�مل��ع��ت��ق��الت، وك���ان ق��د تعر�س منزلهم  �حل��ي��اة يف 

للهدم عدة مر�ت على يد قو�ت �لحتالل، وحرمت 

و�لدتهم من زيارتهم لعدة �سنو�ت

االنباط-وكاالت

�لح���ت���الل  م����ن����دوب  �مل���ت���ح���دة،  �لأمم  م��ن��ع��ت 

�لإ�سر�ئيلي لديها، جلعاد �إرد�ن، من ح�سور جل�سة 

للجمعية �لعامة، كانت تناق�س �أو�ساع وكالة �إغاثة 

وت�سغيل �لالجئني �لفل�سطينيني “�أونرو�”

على  �ل��ر���س��م��ي��ة  ���س��ف��ح��ت��ه  ع���رب  �إرد�ن  وك���ت���ب 

“تويرت” �ليوم �لثالثاء: “يف بد�ية �لنقا�س حول 
�لأونرو� منعني �أفر�د �لأمن من �إدخال �أدلة )كان 

يحمل �سورة للزعيم �لنازي �أدولف هتلر( قاطعة 

ت�سجعه  �ل��ذي  و�لتحري�س  �ل�سامية  م��ع��اد�ة  على 

�لأونرو� يف موؤ�س�ساتها �لتعليمية”

و�أ�ساف ز�عما “من �لعار �أنه يف جل�سة ��ستماع 

يف قاعة �جلمعية �لعامة ُتقال �لأكاذيب، وُت�ستبعد 

�لأدلة و�حلقيقة. �ساأ�ستمر يف �لكفاح من �أجل ن�سر 

حقائقنا” وتابع: “�أرى �أنها �سابقة خطرية للغاية 

هنا ، منعي من �لتعبري، و�خفاء �حلقيقة عن �لأمم 

�ملتحدة” وتعليقا على تلك �حلادثة، نقلت �سحيفة 

متحدث  عن  �لإ�سر�ئيلية،  بو�ست”  “جريوز�ليم 
بروتوكول  ب��اأن  ت�سمه(،  )ل  �ملتحدة  �لأمم  با�سم 

�لأمم �ملتحدة مينع �ل�سفر�ء من ��ستخد�م �لدعائم 

عند �إلقاء �خلطب

�لذين  �ل���دول،  روؤ���س��اء  �أن  �إىل  �ملتحدث  و�أ���س��ار 

ي��ت��ح��دث��ون خ���الل �جل��ل�����س��ات �لف��ت��ت��اح��ي��ة رفيعة 

�مل�ستوى �لتي تعقد �سنويا، ميكنهم �لقيام بذلك

ول يخفي �لحتالل �لإ�سر�ئيلي، رغبته يف حّل 

للمفو�سية  �سالحياتها  ونقل  “�أونرو�”،  وك��ال��ة 

�ل�سامية ل�سوؤون �لالجئني، �لتابعة لالأمم �ملتحدة، 

باعتبارها �ل�ساهد �لقوي على نكبة �لفل�سطينيني، 

وبقاء م�سكلة �لالجئني �لفل�سطينيني حا�سرة

بنيامني  �لإ�سر�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  وك���ان 

ن��ت��ن��ي��اه��و، ق��د ط��ال��ب يف ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و 2017، 

ب�”تفكيك وكالة �أونرو�، ودمج �أجز�ئها يف �ملفو�سية 

�ل�سامية ل�سوؤون �لالجئني

وق����ال ن��ت��ن��ي��اه��و، �آن�������ذ�ك، �إن����ه �أب���ل���غ �ل�����س��ف��رية 

نيكي  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى  )�ل�سابقة(  �لأمريكية 

هيلي، �أنه يجب �لنظر يف ��ستمر�ر عمل �لأون��رو�، 

لأنها  �إ�سر�ئيل  �سد  بالتحري�س  �لوكالة  متهما 

خالل وجودها و�أن�سطتها ت�ساهم يف تخليد  “من 
“�أونرو�” بقر�ر من  م�سكلة �لالجئني”وتاأ�س�ست 

ومت   ،1949 ع��ام  �ملتحدة  ل���الأمم  �لعامة  �جلمعية 

حل��و�يل  و�حل��م��اي��ة  �مل�����س��اع��دة  بتقدمي  تفوي�سها 

خم�سة ماليني لجئ فل�سطيني، م�سجلني لديها 

يف مناطق عملياتها �خلم�س، �لأردن، �سوريا، لبنان، 

�ل�سفة �لغربية، وقطاع غزة، �إىل �أن يتم �لتو�سل 

�إىل حل عادل مل�سكلتهم

وت�����س��ت��م��ل �خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �ل��وك��ال��ة 

و�لإغ��اث��ة،  �ل�سحية،  و�لرعاية  �لتعليم،  �لأم��ي��ة، 

وحت�سني �ملخيمات، و�لإقر��س �ل�سغري

 مشروع استيطاني إسرائيلي ضخم في القدس والرئيس عباس 
ُيبلغ مبعوث بايدن استعداده للعودة فورا لطاولة المفاوضات

 والد شاليط: اإلفراج عن 1027 أسير فلسطيني مقابل تسليمه فشل ذريع

 بعد أن أثبت جهله بالسياسة والتاريخ.. ماكرون يحاول االلتفاف على تصريحاته المسيئة للجزائر

: بايدن يمنع اسرائيل من مهاجمة إيران   ُمستشِرٌق إسرائيليٌّ
وتل أبيب ال تملك أّي إستراتيجّيٍة لُمواجهة تقّدم طهران النووي

 »هيئة األسرى« تحذر من تدهور 
الوضع الصحي لألسير ناصر أبو حميد

األمم المتحدة تمنع مندوب االحتالل 
اإلسرائيلي حضور اجتماع ل »أونروا«
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االنباط-وكاالت

�����س����ّرح رئ���ي�������س ال����������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

افتتاح  مبنا�سبة  خطابه  يف  بينيت  نفتايل 

احلكومة  ب���اأن  للكني�ست  ال�����س��ت��وي��ة  ال����دورة 

للعثور  جهدها  ق�سارى  تبذل  الإ�سرائيلية 

ع��ل��ى ج���ن���وده���ا امل���ف���ق���ودي���ن واإع���ادت���ه���م اإىل 

ديارهم

ال�سهر  “يف  ال�����س��اأن:  ب��ه��ذا  بينيت  وق���ال 

للعثور  عملية  املو�ساد  عمالء  نفذ  املا�سي، 

ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة وج��م��ع��ه��ا مي��ك��ن اأن 

كانت  اأراد.  رون  م�سري  على  ال�����س��وء  تلقي 

عملية �سعبة وجريئة. وهذا كل ما ميكنني 

قوله يف الوقت احلايل”

وقت  يف  احلكومة  رئي�س  مكتب  واأ���س��در 

احل�سول  “عملية  اإن  فيه  ق��ال  بيانا  لح��ق 

كانت  اأراد  رون  م�سري  ع��ن  معلومات  على 

امل�سبوقة التي  ناجحة ومت تنفيذ املهام غري 

ع��ل��ن��ا عن  اأن احل���دي���ث  ك��م��ا  مت حت���دي���ده���ا. 

اجلهود  يعك�س  لأنه  اأهمية،  له  كان  العملية 

التي تبذلها البالد لإعادة اجلنود املفقودين 

بعد �سنوات عديدة من اأ�سرهم”

اجلو  ل�سالح  تابعة  طائرة  اأن  على  ي�سار 

الإ�سرائيلي كانت ا�سقطت فوق لبنان يف عام 

الهبوط  م��ن  وامل��الح  الطيار  ومتكن   ،1986

الع�سكريون  متكن  وفيما  ال��ط��ي��ار،  باملظلة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون م��ن ان��ت�����س��ال ال��ط��ي��ار، اأ���س��ر 

املالح رون اأراد

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  التحقيق  جل��ن��ة  وبح�سب 

احتجزوا  ال��دي��راين  م�سطفى  مقاتلي  ف��اإن 

ال��دي��راين  اأن  اإل  لبنان،  يف  ال��ب��داي��ة  يف  اأراد 

الإي�����راين  ال��ن��ظ��ام  اإىل   ،1988 ع���ام  يف  جل���اأ 

بعملية  اإ�سرائيليني  جنود  قيام  من  تخوفا 

لتحرير الأ�سري، وطلب نقل اأراد

اإح��دى  القد�س”،  “فيلق  مقاتلو  ون��ق��ل 

للحر�س  التابعة  اخل��ا���س��ة  ال��ق��وات  وح���دات 

الثوري، الطيار الإ�سرائيلي اإىل موقع اآخر. 

و�سع  الإي��راين  الثوري  احلر�س  اأن  ويعتقد 

اأراد يف �سجن يف طهران يف عام 1990

مت الإبقاء على املالح الإ�سرائيل يف عزلة 

وب��اأق�����س��ى درج����ات ال�����س��ري��ة. ث���م اأع���ي���د اإىل 

ل��ب��ن��ان م���رة اأخ�����رى، ل��ك��ن��ه ظ��ل حم��ت��ج��زا يف 

مواقع امل�سلحني الإيرانيني. وكان يعتقد يف 

عام  تويف يف  اأراد  اأن  الوقت  لبع�س  اإ�سرائيل 

1995 ب�سبب املر�س

اأراد مبوجبها  اأخرى متّكن  رواية  و�سرت 

م���ن ال���ه���روب م���ن اآ����س���ري���ه، ل��ك��ن��ه ت���ويف بعد 

كتبت  فيما  اجل��ب��ال،  يف  ب��ح��ادث  بقليل  ذل��ك 

عام  يف  �ستار  الديلي  من  اللبنانية  الن�سخة 

ل�سالح  بالتج�س�س  متهما  لبنانيا  اأن   ،2016

اإن  ب����ريوت  ق����ال يف حم��اك��م��ة يف  اإ����س���رائ���ي���ل 

يف  م��ات  اإره��اب��ي��ون  اأ���س��ره  اإ�سرائيليا  م��الح��ا 

عام 1988 من اآثار التعذيب

املعلومات،  الك�سف عن هذه  وعلى خلفية 

الئ��ت��الف احل��اك��م  بينيت يف  ���س��رك��اء  ان��ه��ال 

ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  وق��ال  عليه.  بالهجوم 

رام بن  ال��ك��ن��ي�����س��ت،  وال���دف���اع يف  اخل��ارج��ي��ة 

كي�سيت،  ت��ل��ف��زي��ون  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ب�����اراك، 

عن  علنا  التحدث  ال�سواب  من  يرى  ل  اإن��ه 

ال�سرية العمليات 

وق����ال ب���ن ب�����اراك ال����ذي ك���ان يف ال�����س��اب��ق 

الك�سف  اأعار�س  “اأنا  املو�ساد:  لرئي�س  نائبا 

اأن  م�سيفا  العمليات”،  حول  معلومات  عن 

تعلم  ل  العملية،  من  الرغم  على  اإ�سرائيل 

اأي �سيء عن م�سري رون اأراد

وُن���ق���ل ع���ن م�����س��در رف���ي���ع يف ال��ت��ح��ال��ف 

منرب  من  بينيت  كلمات  اإن  قوله  احلكومي 

“املعلومات   : واإن  خاطئة،  كانت  الكني�ست 

ورقة  ت�سبح  حني  املو�ساد  بعمليات  املتعلقة 

تكون  تكاد  فاإنها  �سيا�سية،  لعبة  يف  م�ساومة 

مهينة مل�سوؤويل الدفاع”

االنباط-وكاالت

الفنية  الأم���ان���ة  دع��وت��ه��ا  ال�����س��ني  ج����ددت 

التزام  اإىل  الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  ملنظمة 

وال���س��ت��ق��الل��ي��ة فيما  وامل��و���س��وع��ي��ة  احل���ي���اد 

م��وؤك��دة  ���س��وري��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي يف  يتعلق مب��ل��ف 

م��وق��ف��ه��ا ال��ث��اب��ت ب���اأن احل����وار وال��ت��ع��اون هما 

النهج ال�سحيح للتعامل مع هذا امللف

املندوب  نائب  ع��ن  �سينخوا  وك��ال��ة  ونقلت 

قنغ  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى  ال���دائ���م  ال�����س��ي��ن��ي 

الدويل  الأمن  اإحاطة ملجل�س  �سوانغ قوله يف 

اأم�س: ناأمل اأن تلتزم الأمانة الفنية للمنظمة 

واملو�سوعية  احلياد  وبروح  الفنية  بالطبيعة 

اأداء واجبها وت�سهيل العودة  وال�ستقاللية يف 

اإىل اإطار اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية

ب��� فريق  ي�سمى  م��ا  اإن�����س��اء  اأن  ع��ل��ى  و���س��دد 

للمنظمة  ال��ت��اب��ع  ال��ه��وي��ة  وحت��دي��د  التحقيق 

ي���ت���ج���اوز ن���ط���اق ات���ف���اق���ي���ة ح���ظ���ر الأ���س��ل��ح��ة 

الإج��م��اع  تقليد  م��ع  وي��ت��ع��ار���س  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

ال��ع��دي��د من  اأع��رب��ت  يف منظمة احل��ظ��ر وق��د 

اإزاء  قلقها  ع��ن  ال�سني  ذل��ك  ال��ب��ل��دان مب��ا يف 

ذلك

هذا  عمل  واإج����راءات  اأ�ساليب  اأن  واأو���س��ح 

متطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ك��ذل��ك  ف�����س��ل��ت  ال��ف��ري��ق 

وملحقها  الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  اتفاقية 

ب�ساأن التحقق.. ما يطرح اأ�سئلة متعددة

اإن ال�����س��ني ت��ع��ار���س ب��ح��زم  وق����ال ق���ن���غ.. 

اأي  قبل  م��ن  الكيميائية  الأ�سلحة  ا�ستخدام 

اأو  ظ���رف  اأي  حت��ت  ف���رد  اأو  منظمة  اأو  دول���ة 

العامل  حترير  يتم  اأن  يف  وت��اأم��ل  غر�س  لأي 

الدول  داعياً  الأ�سلحة  هذه  جميع  من  قريباً 

كل  اإىل تدمري  كيميائية  اأ�سلحة  التي متتلك 

خمزونها يف اأقرب وقت ممكن

ل��دى الأمم  ال��دائ��م  وك��ان م��ن��دوب �سورية 

بع�س  اأن  اأم�������س  اأك����د  ���س��ب��اغ  ب�����س��ام  امل��ت��ح��دة 

ال�����دول ت��وا���س��ل ت�����س��ي��ي�����س م��ل��ف ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 

ف��ى ���س��وري��ة وت��وج��ي��ه ات��ه��ام��ات ل اأ���س��ا���س لها 

بع�س  اإ����س���رار  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً  ال�سحة  م��ن 

اأع�ساء جمل�س الأمن على ت�سيي�س هذا امللف 

مك�سوفاً  ب��ات  �سورية  بتعاون  الت�سكيك  ع��رب 

املجموعات  ممار�سات  على  للت�سرت  و�سعيهم 

الإرهابية التي ا�ستخدمت ال�سالح الكيميائي 

���س��د امل���واط���ن���ني ال�������س���وري���ني و����س���د اجل��ي�����س 

وتالعبهم  مف�سوحاً  اأ�سبح  ال�سوري  العربي 

يف  خطرية  �سابقة  خلق  التفاقية  بن�سو�س 

املنظمة عمل 

االنباط-وكاالت

الأم��ري��ك��ي  انرت�سيبت  ذا  م��وق��ع  ك�سف 

اأن ك��ي��ان الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ار���س 

����س���غ���وط���اً ع���ل���ى ع���م���ي���د ج���ام���ع���ة ن�����ورث 

بروفي�سور  ل��ط��رد  الأم��ري��ك��ي��ة  ك��ارولي��ن��ا 

يف ع��ل��م ال��ت��اري��خ ب��ع��د ان��ت��ق��اده��ا ا���س��رائ��ي��ل 

الفل�سطينيني بحق  وانتهاكاتها 

املوقع اأو�سح اأن �سيا�سيني من ا�سرائيل 

نظموا اجتماعات عدة مع عميد اجلامعة 

كايلي  الربوفي�سور  لف�سل  دف��ع��ه  ب��ه��دف 

حول  مواد  بتدري�س  تقوم  التي  برودريك 

ه��ذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ح��ت��ل��ة  ف��ل�����س��ط��ني 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع حملة  ال��ت��دخ��الت ج����اءت 

���س��غ��ط ���س��ن��ت��ه��ا م����واق����ع مي��ي��ن��ي��ة داع���م���ة 

ب��رودري��ك  �سد  حر�ست  الح��ت��الل  لكيان 

وم���ن�������س���ورات���ه���ا ال���ت���ي ت��ن��ت��ق��د اإ����س���رائ���ي���ل 

وال�سهيونية

وهذه لي�ست املرة الأوىل التي ي�سن فيها 

كيان الحتالل حمالت ي�ستهدف فيها من 

يتجراأ على انتقاده يف الغرب حيث اأقدمت 

مطلع  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��غ��اردي��ان  �سحيفة 

ال��ع��ام اجل���اري ويف اإط���ار ان��ح��ي��از الإع���الم 

الغربي اإىل كيان الحتالل بف�سل الكاتب 

فيها ناثان روبن�سون ب�سبب تغريدة انتقد 

ف��ي��ه��ا اإ���س��رائ��ي��ل وامل�����س��اع��دات الأم��ري��ك��ي��ة 

لها الع�سكرية 

ك��م��ا ف�����س��ل��ت وك���ال���ة اأ���س��و���س��ي��ت��د ب��ر���س 

اأي��ار  يف  لديها  تعمل  �سحفية  الأمريكية 

العدوان  املا�سي بعد ن�سرها تغريدة حول 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ول 

���س��ي��م��ا في ح��ي ال�����س��ي��خ ج����راح ب��ال��ق��د���س 

امل���ح���ت���ل���ة ك���اأو����س���ح م���ث���ال ع���ل���ى ���س��ي��ا���س��ة 

من  الفل�سطينيني  تهجري  يف  اإ���س��رائ��ي��ل 

الأرا���س��ي  وت��ه��وي��د  ومناطقهم  م��ن��ازل��ه��م 

لفل�سطينية ا

وك�����ان الحت������اد الأم���ري���ك���ي ل��ل��ح��ري��ات 

امل��دن��ي��ة وث��ق من��ط��ا ي��ت��م مب��وج��ب��ه ا�سكات 

اأو  الح��ت��ج��اج  اإىل  ي�سعون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

اإىل  م�سريا  اإ�سرائيل  انتقاد  اأو  املقاطعة 

اأن هذا الجتاه يتجلى يف حرم اجلامعات 

الأم��ري��ك��ي��ة وح��ت��ى يف م�����س��اري��ع ق��وان��ني 

لتغيري القانون اجلنائي الفيدرايل

وك����ث����ريا م����ا مت اإل����غ����اء ع����رو�����س ع��م��ل 

لكادمييني يف الوليات املتحدة ينتقدون 

كما  ط��رده��م  اأو  منعهم  مت  اأو  اإ���س��رائ��ي��ل 

الأم��ري��ك��ي��ة  اإن(  اإن  )���س��ي  ���س��ب��ك��ة  ف��ع��ل��ت 

ب���الأك���ادمي���ي م����ارك لم���ون���ت ه��ي��ل ال���ذي 

كيان  ان��ت��ه��اك��ات  ع��ن  حديثه  ب�سبب  ط��رد 

الإ�سرائيلي الحتالل 

االأنباط – وكاالت

امل��ن��ظ��م��ات غري  ائ��ت��الف م��ن   ك�سف 

والأوروب���ي���ة  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ي��ة 

عن م�ساركة ما يقرب من 700 موؤ�س�سة 

مالية اأوروبية يف متويل ال�سركات التي 

امل�ستوطنات  تطوير  يف  بن�ساط  ت�سارك 

ال��غ��رب��ي��ة  ال�������س���ف���ة  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة يف 

ال�سرقية والقد�س 

الفرن�سي  م��ي��دي��اب��ارت  م��وق��ع  واأورد 

 BNP ه��ي  فرن�سية  ب��ن��وك  اأرب��ع��ة  اأن 

و  ي������ورو(  م���ل���ي���ار   17  (  Paribas
مليار   8،2(  Soci t G n rale
و   Cr dit Agricole   ) ي����ورو 

ب��ني جمموعة من  م��ن  ه��ي   BPCE

672 موؤ�س�سة مالية اأوروبية اأقر�ست اأو 

 50 ل�سالح  دولر  مليار   255 ا�ستثمرت 

امل�ستوطنات  يف  بن�ساط  ت�سارك  �سركة 

ما  وه��و  القانونية،  غ��ري  الإ�سرائيلية 

يعد انتهاكاً متعمداً للقانون الدويل

ف���ال���ت���ط���ور امل���ت���ف���ج���ر ل��ال���س��ت��ع��م��ار 

عام  يف  امل�ستعمرين  من  اآلف  -ب�سعة 

بداأ  اليوم-   700000 من  واأك��ر   ،1970

ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  ���س��ن��وات وم����ا زال،  م���ن 

للحكومات،  ال�سيا�سية  التوجهات  عن 

ال��ع��ق��ب��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة اأم����ام اإن�����س��اء دول��ة 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. ج���ع���ل م���ن���ه���ا ب��ن��ي��ام��ني 

نتنياهو مكوناً رئي�سياً يف ا�سرتاتيجيته 

الآن  حتى  دليل  يوجد  ول  ال�سيا�سية، 

اتخذ  بينيت،  نفتايل  خليفته  اأن  على 

قرارا خمتلفا، كما يو�سح ميديابارت

اأ���س��ح��اب  ط��ل��ب   ، ت��و���س��ي��ات��ه��م  ويف 

ال���وث���ي���ق���ة ال����ذي����ن خ�����س�����س��وا ث��م��اين 

ل��ت��وث��ي��ق   125 اأ�����س����ل  م����ن  ����س���ف���ح���ات 

ال��ط��ب��ي��ع��ة غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة وال�����س��ارة 

ل��ال���س��ت��ع��م��ار؛ ط��ل��ب��وا م���ن احل��ك��وم��ات 

الأوروبية اتخاذ �سل�سلة من الإجراءات 

ال�������س���رك���ات  ث���ن���ي  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي 

الأرا���س��ي  يف  اأن�سطتها  على  الأوروب��ي��ة 

املحتلة الفل�سطينية 

وت�����س��م��ل ه����ذه الإج����������راءات، جتنب 

ت���ق���دمي ال���ع���ق���ود ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��رك��ات 

وحظر  ال���دويل،  القانون  تنتهك  التي 

ا�����س����ت����رياد ال�������س���ل���ع واخل������دم������ات م��ن 

الإ�سرائيلية، ون�سر مبادئ  امل�ستوطنات 

ال�ستثمارات  ب�ساأن  حمدثة  توجيهية 

امل��ب��ا���س��رة وغ���ري امل��ب��ا���س��رة، وال��ع��الق��ات 

بانتظام  والإبالغ  احلكومة.  مع  املالية 

ع���ن اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ق���رار 

 ،2334 رق����م  ال������دويل  الأم������ن  جم��ل�����س 

وال��ذي   ،2016 ع��ام  يف  تبنيه  مت  ال���ذي 

وكامل  ف��وري  بوقف  اإ�سرائيل  يطالب 

جل��م��ي��ع اأن�����س��ط��ت��ه��ا ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف 

يف  مبا  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي 

ال�سرقية ذلك القد�س 

ك��م��ا ُوج���ه���ت ت��و���س��ي��ات اأخ�����رى اإىل 

التجارية  الأعمال  اأو  املالية  املوؤ�س�سات 

خياراتهم  لتاأثري  �سارم  تقييم  لإجراء 

حقوق  اح��رتام  حيث  من  ال�ستثمارية 

الإن�����������س�����ان ع���ن���دم���ا ت����ك����ون م��رت��ب��ط��ة 

الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  بالأن�سطة 

ج��رب  ب��ع��م��ل��ي��ات  ال���ق���ي���ام  اأو  امل���ح���ت���ل���ة، 

وت��ع��وي�����س امل��ت�����س��رري��ن م��ن ان��ت��ه��اك��ات 

لالأن�سطة  ال�سلبية  الآث���ار  اأو  القانون 

ال�ستيطاين بامل�سروع  املتعلقة 

امل��روع��ة  الطبيعة  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

اأ�سحاب  اأن  ي��ب��دو  ع��ن��ه،  الك�سف  مت  مل��ا 

التقرير لديهم بع�س الأمل يف الأمثلة 

املوؤ�س�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  قدمتها  ال��ت��ي 

امل����ال����ي����ة وال���������س����رك����ات ال����ت����ي ق��ط��ع��ت 

الإ�سرائيليني  �سركائها  مع  العالقات 

ب��ع��د اأن اك��ت�����س��ف��وا اأن��ه��م م��ت��ورط��ون يف 

ا�ستيطاين ن�ساط 

 الأح�����������دث والأك�����������ر اإث�����������ارة ه��م��ا 

�سندوق  ال�سكندنافيتان،  املوؤ�س�ستان 

ال�����روي�����ج  يف  ال���رئ���ي�������س���ي  ال����ت����ق����اع����د 

ي��ول��ي��و  يف  ان�����س��ح��ب  ال����ذي   )KLP(

م���رت���ب���ط���ة  �����س����رك����ة   16 م������ن   2021

ب��ال���س��ت��ع��م��ار الإ����س���رائ���ي���ل���ي. وال���ث���اين 

الرويجية  احلكومة  تقاعد  �سندوق 

ب�سعة  قبل  اأع��ل��ن  ال���ذي   )GPFG(

�سركات  ث��الث  �سي�ستبعد  اأن���ه  اأ���س��اب��ي��ع 

لل�سفة  ا���س��ت��ع��م��ار  يف  ب��ن�����س��اط  ت�����س��ارك 

ال�سرقية والقد�س  الغربية 

�سيقوم   ه��ل   : م��ي��دي��اب��ارت  وت�����س��اءل 

 BNP Paribas مديرو وم�ساهمو

 Cr ditو  Soci t G n raleو

ب���ات���ب���اع   BPCEو  Agricole
ه���ذه الأم��ث��ل��ة ال��ف��ا���س��ل��ة ال��ق��ادم��ة من 

ال�سمال؟

 فضيحة في إسرائيل .. رئيس الوزراء يفشي سرا للموساد

 الصين: على منظمة حظر األسلحة الكيميائية التزام الحياد والموضوعية بشأن سورية

 بروفيسور أمريكية تواجه الطرد من جامعتها النتقادها )إسرائيل(

٤ بنوك فرنسية متواطئة بتطوير المستعمرات بالقدس والضفة

االنباط-وكاالت

ن��ف��ى ال��رئ��ي�����س الأذرب���ي���ج���اين، اإل��ه��ام 

اإىل  املوجهة  التهامات  �سحة  علييف، 

ق��وات  بن�سر  اإي���ران  اأذرب��ي��ج��ان م��ن قبل 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ق���رب احل���دود 

الإيرانية

األ���ق���اه���ا  وق�������ال ع���ل���ي���ي���ف، يف ك���ل���م���ة 

الث���ن���ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ج��ربائ��ي��ل ال��ت��ي 

نتيجة  الأذربيجانية  القوات  ا�ستعادتها 

ب��اغ:  ق��ره  اإقليم  يف   2020 ح��رب خريف 

يعني  ل  ذل��ك  لكن  نية،  ح�سن  “نبدي 
اأ����س���ا����س لها  ات���ه���ام���ات ل  اأن���ن���ا ���س��ن��ق��ب��ل 

التهامات،  ه��ذه  نرف�س  نحن  اإلينا... 

ل نقبلها ونطالب بعر�س اأدلة”

واأع�����رب ع��ل��ي��ي��ف ع���ن اأ���س��ف��ه م���ن اأن 

ل�سان  ج��رت على  الت��ه��ام��ات  ه��ذه  مثل 

“يزعم  م��ب��ي��ن��ا:  اإي��ران��ي��ني،  م�����س��وؤول��ني 

هذه  اإىل  اإ�سرائيل  ج��رت  اأذرب��ي��ج��ان  اأن 

ولينظروا،  عيونهم  ليفتحوا  املنطقة. 

�سخ�س  ل  اإ����س���رائ���ي���ل؟  ه��ن��ا  راأوا  اأي����ن 

يعي�س هنا، ل مبنى يوجد هنا”

“هل  الأذربيجاين:  الرئي�س  واأردف 

اأدل��ة  واإذا ل توجد  اأدل��ة؟ ل.  اأي  هناك 

امل�سوؤولية  يتحمل  اأن  ط��رف  ك��ل  فعلى 

ب���اأن  ن�����س��م��ح  اأن  ع���ن ك���الم���ه. ل مي��ك��ن 

يوجه اأي طرف اإلينا افرتاءات كاذبة ل 

اأ�سا�س لها من ال�سحة”

اأذرب��ي��ج��ان  اأن  و����س���دد ع��ل��ي��ي��ف ع��ل��ى 

ال��ت��ي �ستقيم  امل�����س��ت��وي��ات  ب��ذات��ه��ا  حت��دد 

عليها العالقات مع الدول الأخرى

وت�����س��ه��د ال���ع���الق���ات ب���ني اأذرب���ي���ج���ان 

ب��داأ  ت��وت��را ملمو�سا  اأي����ام  م��ن��ذ  واإي����ران 

ب��ف��ر���س احل��ك��وم��ة يف ب���اك���و ت��ع��ري��ف��ات 

م�����������س�����ددة ع����ل����ى ال���������س����اح����ن����ات ال���ت���ي 

م��دي��ن��ة  اإىل  الإي�������راين  ال����وق����ود  ت��ن��ق��ل 

قره  جمهورية  عا�سمة  �ستيبانكريت، 

واملدعومة  واح��د  جانب  من  املعلنة  باغ 

اأرمينيا من 

وا���س��ت��م��ر ال��ت�����س��ع��ي��د ب��ع��د اأن حت��دث 

اأمري  الإي��راين، ح�سني  وزير اخلارجية 

يف  اإ�سرائيلي  وج��ود  ع��ن  اللهيان،  عبد 

باغ  ق��ره  يف  امل��ع��ارك  زم��ن  منذ  املنقطة 

اإي���ران  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا   ،2020 خ��ري��ف 

ق���وات  اأي  ه���ن���اك  ت���ك���ون  اأن  ت��ق��ب��ل  ل���ن 

اإ�سرائيلية قرب حدودها

االنباط-وكاالت

اأ�سدر مر�سد الأزه��ر ملكافحة التطرف 

ت���ق���ري���ره ال�������س���ه���ري ح�����ول الق���ت���ح���ام���ات 

���س ل��ه��ا ���س��اح��ات  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��رَّ

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل���ب���ارك؛ ح��ي��ث اقتحم 

ا �ساحات “الأق�سى” خالل  6،209 �سهيونًيّ

اأمنية  املا�سي، حتت حرا�سة  �سبتمرب  �سهر 

م�سددة من ِقَبل �سرطة الحتالل

واأك������د ال��ت��ق��ري��ر اأن ���س��اح��ات الأق�����س��ى 

امل���ب���ارك ���س��ه��دت ت��دن��ي�����ًس��ا ����س���ارًخ���ا خ��الل 

ال�����س��ه��ر امل��ن�����س��رم، ب�سبب ال���زي���ادة احل����اّدة 

ج��راء  امل��ت��ط��رف��ني،  امل�ستوطنني  اأع�����داد  يف 

ح�سدت  التي  ال�سهيونية  الأع��ي��اد  موا�سم 

“املزعوم”  الهيكل  لها جماعات ومنظمات 

ب��ك��ل ط��اق��ت��ه��ا، يف حم��اول��ة لإع�����ادة ال��زخ��م 

مل��خ��ط��ط��ات��ه��ا ال���ت���ي ت�����س��دى ل��ه��ا ال��ن�����س��ال 

الفل�سطيني يف اأكر من منا�سبة

و���س��ه��د ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي م��و���س��ًم��ا لأب���رز 

الأعياد ال�سهيونية، وهي:

عيد “راأ�س ال�سنة العربية رو�س ه�سانا”، 

7 �سبتمرب؛ حيث اقتحم “الأق�سى” خالل 

يومي الحتفال نحو 572 م�ستوطًنا

م���ا ُي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ع��ي��د “يوم ك��ي��ب��ور - 

واقتحم  �سبتمرب،   16 يف  الغفران”،  عيد 

 660 الحتفال  يومي  خ��الل  “الأق�سى” 
م�ستوطًنا

عيد “�سوكوت - املظال اأو العر�س”، من 

“الأق�سى”  واقتحم  �سبتمرب،   27 اإىل   21

خالل اأيام هذا العيد ال�سهيوين اأكر من 

3،746 م�ستوطًنا

 - ه��ت��وراه  “�سمحات  عيد  ُي�سمونه  م��ا 

الأعياد  مو�سم  ختام  وه��و  التوراة”،  فرحة 

ال�سهيونية خالل هذا ال�سهر، وكان يوم ال� 

 151 28 من �سبتمرب، واقتحم فيه ح��وايل 

م�ستوطًنا

ويف ����س���وء ه����ذا الأح��������داث امل��ت��الح��ق��ة، 

يوؤكد املر�سد اأن الأعياد ال�سهيونية ل تعد 

تواريًخا يحتفي بها ال�سهاينة فقط داخل 

القدمية  والبلدة  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 

داخ����ل م��دي��ن��ة ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، ب���ل باتت 

ال�سهيونية،  ال��ق��وة  ل�ستعرا�س  منا�سبات 

وف���ر����س مل��م��ار���س��ة اجل���م���اع���ات وامل��ن��ظ��م��ات 

وغ��ري  ال���س��ت��ف��زازي��ة  لطقو�سها  امل��ت��ط��رف��ة 

اإىل  خاللها  م��ن  ُت�سري  وال��ت��ي  العتيادية، 

القائم  الو�سع  تغيري  اإىل  امل�ستمر  �سعيها 

داخ���ل الأق�����س��ى امل��ب��ارك، وف��ر���س التق�سيم 

ال���زم���اين وامل����ك����اين، وا���س��ت��ب��اح��ة ���س��اح��ات��ه 

����س���اءوا، يف مقدمات  وق���ت  اأي  امل�����س��رف��ة يف 

اخلبيث؛  ال�سهيوين  امل���اأرب  اإىل  للو�سول 

اأنقا�س  على  امل��زع��وم  الهيكل  بناء  وه��و  األ 

الأق�سى املبارك

ك��م��ا ���س��ّل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��وء ع��ل��ى اأب���رز 

ال�سهيونية  وال����س���ت���ف���زازات  الن��ت��ه��اك��ات 

يف  ومتثلت  الأق�سى،  باحات  �سهدتها  التي 

يف  البوق  يف  والنفخ  العلنية،  ال�سالة  اأداء 

اح��ت��ف��الت راأ�����س ال�سنة ال��ع��ربي��ة، واإدخ����ال 

الأق�سى، ورفع علم  اإىل  النباتية  القرابني 

الكيان ال�سهيوين ث��الث م��رات ي��وم ال��� 27 

من �سبتمرب. ويف �سابقة؛ اأدى امل�ستوطنون 

“خدمة  عليها  ُيطلق  طقو�ًسا  ال�سهاينة 

التابوت”؛ وهي طقو�س ت�سكل ذروة العبادة 

اليهودية التي توؤدى يف “عيد الغفران”

دور  الأزه����ر  مر�سد  تقرير  يغفل  ومل 

�سلطة الحتالل ال�سهيوين يف التحري�س 

ع���ل���ى م���زي���د م����ن الق���ت���ح���ام���ات، وت��ع��ب��ي��د 

واأن�سارها  الهيكل  منظمات  اأم���ام  الأر����س 

املتطرفني مع توفري كافة التدابري الأمنية 

ال��ذي  ال��وق��ت  والح��رتازي��ة حلمايتهم. يف 

متار�س �سّتى اأنواع الت�سييق والتنكيل برواد 

امل�سجد الأق�سى املبارك و�سدنته وحرا�سه؛ 

حيث عمدت �سلطات الحتالل اإىل اعتقال 

عدد من رواد الأق�سى، وفر�س الإج��راءات 

امل�سلني من  ال�سارمة عليهم، ومنع مئات 

الو�سول اإىل الأق�سى يف اأيام اجُلمع

ول��ف��ت امل��ر���س��د اإىل اأن����ه اأم�����ام ك��ل ه��ذه 

ال��ت��ح��دي��ات وحم����اولت ال��ت��ه��وي��د ال��زم��اين 

واملكاين التي يتعر�س لها امل�سجد الأق�سى 

دفاًعا  الفل�سطيني  الن�سال  يبقى  امل��ب��ارك، 

ع��ن الأق�����س��ى امل���ب���ارك ه��و ال�����س��خ��رة التي 

ت��ت��ح��ط��م وت���ت���ه���اوى اأم���ام���ه���ا امل��خ��ط��ط��ات 

ج��ددت  اإذ  ال��زائ��ف��ة.  والآم�����ال  ال�سهيونية 

العائالت والع�سائر املقد�سية مبادرة “رباط 

احلمائل” يف �سالة الفجر؛ بهدف التواجد 

يف امل�سجد، بالتناوب بني العوائل واحلمائل، 

لقطع الطريق اأمام الحتالل وامل�ستوطنني 

األ��ف   200،000 نحو  اأدى  كما  امل��ت��ط��رف��ني. 

م�سٍل �سلوات اجُلمع داخل باحات الأق�سى 

رد  اأبلغ  املا�سي؛ يف  �سبتمرب  املبارك خ��الل 

على الحتالل وجماعاته املتطرفة، باأنه ل 

جمال للم�سا�س بقد�سية الأق�سى املبارك

ويف م�سار م��واٍز، ل تتوقف اأعمال البناء 

واحلفريات التي تنفذها �سلطات الحتالل 

يف ���س��اح��ة ال����رباق وب���اب امل��غ��ارب��ة، يف اإط���ار 

تنفيذ خمططاتها التهويدية، وتر�سد لها 

�سنوًيا نحو 10 ماليني دولر، وُت�سخر لهذا 

“�سندوق  اأبرزها:  الغر�س عدة موؤ�س�سات، 

تراث حائط املبكى الرباق”، ووزارة املالية، 

و”�سلطة الآثار”، واجلمعيات ال�ستيطانية 

املنت�سرة يف ال�سفة الغربية ومدينة القد�س. 

واآخر اأن�سطة الكيان ال�سهيوين التهويدية 

متثلت يف ا�ستمرار اأعمال البناء يف املنطقة 

الغربية ال�سمالية من �ساحة ال��رباق، حتت 

دعوى التطوير

 رئيس أذربيجان يرد على االتهامات 
اإليرانية ب»جر إسرائيل إلى المنطقة«

 مرصد األزهر في تقريره الشهري: أكثر من 6 آالف 
صهيوني اقتحموا ساحات »األقصى« خالل سبتمبر
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الـريـا�ضي

 االنباط-حنان �شاهني

 بداأت ريا�سة ال�سيارات يف االردن منذ �ستينيات 

يف  يتواجد  ك��ان  لطاملا  و  ر�سميا،  املا�سي  ال��ق��رن 

لت�سجيع  عري�ض  جمهور  �سباقاتها  و  فعالياتها 

و  بتحدياتها  اال�ستمتاع  و  املف�سلني  مت�سابقيهم 

اثارتها . وبعد عودة اجلماهري اىل متابعة ريا�سة 

ال�سيارات على الطبيعة ، نفذت االأردنية لريا�سة 

على  حقيقية  جن��اح��ات  و�سط  خطتها  ال�سيارات 

اأر�ض الواقع رغم الظروف االقت�سادية ال�سعبة 

ال��ت��ي مت��ر بها املنطقة يف ظ��ل ازم���ة ك��ورون��ا ويف 

حديث خا�ض ل “االنباط” مع املت�سابق احلا�سل 

على املركز االول لفئةB1 للجولة الثانية ال�سائق 

ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال�����س��ل��م��ان ق����ال ان��ه��ا ت��ق��ام ث��اث 

االردنية  من  حتديدها  ويتم  ال�سنة  يف  مباريات 

لريا�سة ال�سيارات حتت رعاية �سمو االمري في�سل 

واأو�سح ال�سلمان عن بداية �سيارات الدفع الرباعي 

بفئة من ال�سباب اثناء قيامهم برحات وجوالت 

وتعديل  �سياراتهم  بتطوير  ب��داأ  ان��ه  ا�ستك�سافية 

اجل��ب��ال  ���س��ع��ود  م��ن  لتتمكن  وجت��ه��ي��زه��ا  عليها 

وامل��ن��اط��ق امل��ن��ح��دره وم���ن ه��ن��ا اُط���ل���ق الفعليات 

لدخول يف حتديان وهما؛ االول A حتدي الطني 

من  ال�سلمان،  وقال  ال�سخور.  حتدي   bوثاين ،

بع�ض التحديات التي نواجهها هي بع�ض العوائق 

واحلفر وال�سخور الطبيعية ويف بع�ض االحيان 

يكون معيقات ا�سطناعية مثل كو�سوك اجلرافات 

وبع�ض ال�سيارات كما بداأ ال�سلمان ممار�سة ريا�سة 

بعد  وذل��ك  “بيكب” ع��ادي  الرباعي على  الدفع 

دخوله عامل الدفع الرباعي ثم امتلك بيكب وقام 

بتعديل علية بدعم من والده لتحويل املركبه من 

�ساحنة م�سغره لت�سبح مركبة �ساحله لدخول 

مناف�سات الدفع الرباعي على اف�سل وجه واطلق 

عليها لقب الدب التي تلقت الدعم من )الراعي 

االعامي روؤيا ومن كراج عاطف ال�سمان وم�سغل 

البلعاوي لت�سكيل املعادن وزي��وت اردي��غ��ا(. كونها 

متتاز  وكونها  لها  حمفز  بجمهور  حتظى  كانت 

امللكي  ال�سيارات  ن��ادي  طريق  عن  مرخ�سه  انها 

. وح�سل ال�سلمان يف بداية حتدياته على املركز 

اخلام�ض يف االردن واملركز ال�ساد�ض على املجموع 

العام لافرقه ويف حديث اخر مع البلعاوي قال 

ان طبيعة عمله يف جمال تعديل �سيارات الدفع 

�سيارات  �سبب دخولة لعامل  ك��ان  ،وه��ذا  الرباعي 

ال���دف���ع ال��رب��اع��ي ل��ل��م�����س��ارك��ة م���ع ع��ب��د اللطيف 

، وذكر  ال��ذي كان يحفزه على امل�ساركة  ال�سلمان 

واالن�سمام  بامل�ساركة  اهتمامه  على  ال�سلمان 

دور  ل��ه  ليكن  اململكة  خ���ارج  لبطوالت وحت��دي��ات 

بالبطوالت العاملية .
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عودة رياضة السيارات ومشجعيها إلى الواجهة 

وفاة عداء فرنسي في المغرب 

شروط صالح للتجديد مع ليفربول 

فتح باب المشاركة في ماراثون عمان 

املغرب - وكاالت 

اأث��ن��اء  قلبية،  بنوبة  فرن�سي  ع���داء  ت��ويف 

م�����س��ارك��ت��ه يف ال��ن�����س��خ��ة 35 م���ن م���اراث���ون 

الرمال الذي يقام منذ يوم االأحد يف املغرب، 

ويغطي م�سافة 250 كيلومرتا يف �سبعة اأيام. 

وبح�سب ما ذكره منظمو املاراثون يف بيان، 

بداأ امل�سارك يف ال�سعور باالإعياء اأم�ض حوايل 

اأث��ن��اء  جرينت�ض  ب��ت��وق��ي��ت   17:00 ال�����س��اع��ة 

تواجده يف كثبان مرزوكة، وهي بلدة تقع يف 

الريا�سي،  وا�ستوفى  املغرب.  �سرق  �سحراء 

كافة  ع��ام��ا،  اخلم�سني  ع��م��ره  يناهز  ال���ذي 

ال�سباق،  امل�ساركة يف  قبل  الطبية  املتطلبات 

االأوىل  املرحلة  واأك��م��ل  البيان،  يو�سح  كما 

الطبية.  اخل��دم��ة  اإىل  اللجوء  دون  بنجاح 

وو�سل املدير الطبي للفعالية اإىل املكان يف 

غ�سون ب�سع دقائق مبروحية ملتابعة حالة 

املت�سابق، اإال اأنه بعد 45 دقيقة من حماوالت 

االإنعا�ض، اأعلن الفريق الطبي وفاته. واأ�سار 

البيان اإىل اأن هذه هي املرة الثالثة يف تاريخ 

اأح��د  وف���اة  ت�سجيل  فيها  يتم  ال��ت��ي  ال�سباق 

امل�ساركني. “.

لندن - وكاالت 

ك�سف تقرير �سحفي بريطاين الثاثاء، 

�ساح،  حممد  امل�سري  طلبات  حقيقة  عن 

اأج��ل جتديد عقده مع  جنم ليفربول، من 

العقد احل��ايل ل�ساح مع  الريدز. وينتهي 

ل�سحيفة  ووفًقا   .2023 �سيف  يف  ليفربول 

االأولية  التقارير  فاإن  “�سن” الربيطانية، 
اأ�سبوعيا  راتبا  اإىل طلب �ساح  ت�سري  التي 

ع��ل��ى  ل���ل���م���واف���ق���ة  اإ����س���رتل���ي���ن���ي  األ�������ف   500

التجديد غري �سحيحة. واأ�سارت ال�سحيفة 

ت��رتاوح  �ساح  طلبات  اأن  اإىل  الربيطانية 

اأ�سبوعًيا، ما  بني 300 و380 األف اإ�سرتليني 

ليفربول.  يف  رات��ب  اأع��ل��ى  �ساحب  �سيجعله 

ي�����س��رتط  ����س���اح  اأن  واأو�سحت “�سن” 

ليفربول  اأن يكون عقده اجلديد مع  ا  اأي�سً

اأن  ال�سحيفة  وك�سفت  ف��ق��ط.   2025 ح��ت��ى 

وليفربول  �ساح  بني  التجديد  مفاو�سات 

ال تزال جارية، رغم ت�سريح يورجن كلوب، 

م��درب ال��ري��دز، م��وؤخ��ًرا باأنه ال يعرف �سيًئا 

النادي  مع  امل�سري  الاعب  حم��ادث��ات  عن 

ب�ساأن العقد اجلديد. يذكر اأن �ساح يح�سل 

األ��ف  اأ���س��ب��وع��ي يبلغ 200  ح��ال��ًي��ا على رات���ب 

اإ�سرتليني، ما يجعله �ساحب ثاين اأعلى اأجر 

داي��ك )235  ف��ان  يف ليفربول بعد فريجيل 

األف اإ�سرتليني اأ�سبوعًيا( .

االنباط - عمان 

اأعلنت اجلمعية االأردنية للماراثونات 

عّمان  مل��اراث��ون  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 

�سيقام  وال���ذي  ع�����س��ر،  ال��ث��ال��ث��ة  بن�سخته 

ع��م��ان  ق���ل���ب  يف  “اأرك�ض  ����س���ع���ار  حت����ت 

ي���وم  وذل�����ك  �سحتك”،  ع���ل���ى  وح���اف���ظ 

ال�����س��ه��ر احل����ايل.  29 امل����واف����ق  اجل��م��ع��ة 

ب���اب  ف���ت���ح  اأن  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  وا������س�����ارت 

الت�سجيل بداأ اإلكرتونياً عن طريق املوقع 

�ستتوفر  ح��ي��ث  للجمعية،  االإل���ك���رتوين 

خ��دم��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل وال���دف���ع اإل��ك��رتون��ي��اً 

ع���ن ط��ري��ق امل���وق���ع، اإ����س���اف���ة اإىل زي���ارة 

يف  للماراثونات  االأردن��ي��ة  اجلمعية  مقر 

مبا�سرة  والت�سجيل  �سمي�ساين،  منطقة 

.وح�������س���ب ب���ي���ان ع���ن اجل��م��ع��ي��ة ، ب��ل��غ��ت 

ر���س��وم امل�����س��ارك��ة ل��اأردن��ي��ني واالأج���ان���ب 

دينارا،   15 فوق(  فما  �سنة   18( املقيمني 

)حتت  املقيمني  واالأج��ان��ب  ول��اأردن��ي��ني 

18 �سنة( 10 دنانري، فيما بلغت لاأجانب 

ف����وق(  ف���م���ا  ���س��ن��ة  امل���ق���ي���م���ني )18  غ����ري 

امل��ق��ي��م��ني  غ���ري  واالأج����ان����ب  دوالر،   100

ي��ذك��ر  دوالرا...   50 ���س��ن��ة(:   18 )حت���ت 

اإ���س��ارات  م��ن  ع��ّم��ان ينطلق  م��اراث��ون  اأن 

ال�ساحة الها�سمية، وي�سم اأربعة �سباقات 

رئي�سية: �سباق ماراثون فردي )42 كم(، 

�سباق الن�سف ماراثون )21 كم(، و�سباق 

م��ق��اب��ل  ال��داخ��ل��ي��ة  دوار  ق��ب��ل  ك���م(   10(

الفئة  اإىل  اإ�سافة  امللكي،  الثقافة  مركز 

وه��ي  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  امل�ستحدثة  اجل��دي��دة 

فئة �سباق )10 كم( عرب تطبيق )اأرك�ض 

يوم  ي�سهد  فيما  االف��رتا���س��ي،  ل���اأردن( 

احل�����ايل،  االأول  ت�����س��ري��ن   22 اجل���م���ع���ة 

ال�سباق اخلا�ض باالأطفال والذي �سيقام 

مهرجان  �ساحة  يف  احل�سني  ح��دائ��ق  يف 

�سيف عمان.

االنباط - عمان 

 23 ت  ال��ردي��ف  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  يخو�ض 

مباراته الثانية يف بطولة غرب ا�سيا لكرة القدم 

ي��واج��ه نظريه  ال�سعودية ح��ني  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي 

اليوم  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة  عند  الكويتي 

االأربعاء املقبل على ملعب �ستاد االمري �سعود بن 

جلوي ، قبل اأن يختتم م�سواره يف الدور االأول 

منتخبنا  وي�سعى  اجل��م��ع��ة.  اليمن  مب��واج��ه��ة 

الوطني لتحقيق الفوز والعودة للمناف�سة بعد 

خ�سارته االوىل امام منتخب عمان لكي ال يفقد 

وك��ان  املقدمة  م��راك��ز  على  باملناف�سة  فر�سته 

اأم��ام نظريه  منتخبنا قد خ�سر لقاء االفتتاح  

ال��ذي جمعهما م�ساء  اللقاء  العماين  0-1، يف 

االثنني على �ستاد االأمري �سعود بن جلوي ودخل 

املنتخب اللقاء بت�سكيلة �سمت: اأحمد جعيدي، 

ه�����ادي احل��������وراين، ي����زن ع��ب��د ال����ع����ال، ���س��وق��ي 

القزعة )عبداهلل عو�ض(، مهند اأبو طه، خالد 

حممد  هيكل،  ف�سل  )خالد�سياحني(،  زكريا 

بني عطية )اأم��ني ال�سناينة(، حممد اأب��و رزق، 

النعيمات.  و�سيم ري��االت )دانيال عفانة(، يزن 

اللقاء  ب��داي��ة  منذ  اأف�سليته  املنتخب  وف��ر���ض 

الُعماين  ليتقدم  الفر�ض،  من  العديد  واأ���س��اع 

مع نهاية ال�سوط االأول بالهدف الوحيد. ومل 

الُعماين  املرمى  اأم��ام  املنتخب  تفلح حم��اوالت 

بالرغم من النق�ض العددي للمناف�ض بعد طرد 

العبه قا�سم املبارك مع انطاق ال�سوط الثاين. 

ويتاأهل اأ�سحاب املراكز االأوىل من املجموعات 

ال��دور  اإىل  ث��اين  اأف�سل  اإىل  باالإ�سافة  الثاث 

بطولة  وتعترب  البطولة.  م��ن  النهائي  ن�سف 

غرب اآ�سيا، املحطة االإعدادية االأخرية للمنتخب 

امل�ساركة يف الت�سفيات االآ�سيوية  الرديف، قبل 

ت�سريناالأول  اأواخ����ر  االأردن  ت�ست�سيفها  التي 

املقبل، حيث حل املنتخب باملجموعة ال�ساد�سة 

اإىل جانب فل�سطني وتركمان�ستان.

االنباط - عمان 

اختتمت مناف�سات الدور ربع النهائي 

بفوز   ،2021 االأردن  ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  م��ن 

ال�سلط على معان 1-0، عن طريق اأحمد 

ا����س���ري���وة. وك����ان ال����وح����دات ت��غ��ل��ب على 

اجلزيرة 2-1، بهديف اأن�ض العو�سات، قبل 

وعرب  النتيجة،  ع��ل��وان  علي  يقل�ض  اأن 

ال��ف��ي�����س��ل��ي حم��ط��ة ���س��ح��اب ب��ال��رك��ات 

ال��رتج��ي��ح��ي��ة 6-5، ب��ع��د ان��ت��ه��اء امل��ب��اراة 

بالتعادل 0-0، وفاز احل�سني على �سباب 

ب��وت��ويل  للح�سني  ���س��ج��ل   ،1-2 ال��ع��ق��ب��ة 

ب������ادو، وم�����س��ط��ف��ى ك���م���ال، ف��ي��م��ا اأح����رز 

ه��دف العقبة حممد زه��ري. ويلتقي يف 

الوحدات  فريقي  النهائي  ن�سف  ال��دور 

حيث  واحل�����س��ني،  وال�سلط  والفي�سلي، 

ال����دور 21 ت�سرين  ت��ق��ام م��ب��اري��ات ه���ذا 

الثاين، والنهائي 25 من ال�سهر ذاته.

االنباط - عمان 

ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��ف��ت��ت��ح 

التي  الثاثية  ال��ودي��ة  البطولة  يف  م�سواره 

يقيمها احت��اد كرة القدم مب�ساركة منتخبي 

اوزب��ك�����س��ت��ان وم��ال��ي��زي��ا اىل ج��ان��ب منتخبنا 

ال�ساد�سة من م�ساء  ال�ساعة  ال��ذي يواجه يف 

افتتاح  يف  ماليزيا  منتخب  االرب���ع���اء  ال��ي��وم 

ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ي�سعى م��ن خ��ال��ه��ا امل��دي��ر 

الفني عدنان حمد لتوفري االحتكاك القوي 

ام��ام الن�سامى قبل امل�ساركة يف بطولة كاأ�ض 

ت�سهد  قطرو�سوف  يف  ال��ق��ادم  ال�سهر  العرب 

ت�سكيلة منتخبنا ع��ودة العبي فريق ال�سلط 

ا�سافة  ال��ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  يف  م�ساركتهم  ب��ع��د 

اىل جن���م ال��رم��ث��ا ح��م��زة ال�������دردور ..وك�����ان 

منتخبنا قد انهى يوم ام�ض اخر ا�ستعداداته 

بقيادة امل��درب عدنان حمد ال��ذي اكد اأهمية 

تاأتي  والتي  الثاثية،  البطولة  يف  امل�ساركة 

يف اإطار برنامج االإعداد خلو�ض كاأ�ض العرب 

الوقوف  مرحلة  توا�سل  مع   ،”2021 “فيفا 
اأ�ساف:  الاعبني.  وجاهزية  م�ستوى  على 

نحر�ض على ا�ستمرار اأجندة املو�سم، ونلتزم 

ب���اأي���ام ف��ي��ف��ا امل��ع��ت��م��دة ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة 

البطوالت املحلية.. بداأنا مرحلة التح�سري 

عرب مع�سكر البحرين ال�سهر املا�سي، ون�ستعد 

العا�سمة  ب��ط��ول��ة ودي����ة يف  ح��ال��ي��اً خل��و���ض 

عمان، قبل اختتام التح�سريات لكاأ�ض العرب 

ال�سهر املقبل مبع�سكر يف اأوروبا. ولفت حمد 

خال  للن�سامى  الفني  اجل��ه��از  نهج  اأن  اإىل 

الفرتة احلالية يرتكز على بناء فريق نواته 

م��ن االأ���س��م��اء ال�سابة، م��ع ت��واج��د ع��دد قليل 

من عنا�سر اخل��ربة، �سمن عملية االإح��ال 

والتبديل ب�سكل تدريجي، لتح�سري منتخب 

تناف�سي قوي ق��ادر على اال�ستمرار والعطاء 

خ���ال ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة. وخ��ت��م حديثه: 

احل��ايل،  التجمع  يف  االأ���س��م��اء  بع�ض  نفتقد 

املنتخب  التحاق ع��دد من الاعبني مع  مع 

ب���ط���ول���ة غ���رب  ال�����ردي�����ف يف م�������س���ارك���ت���ه يف 

بع�ض  اإ���س��اب��ة  ج��ان��ب  اإىل  بال�سعودية،  اآ�سيا 

الاعبني. وت�سم قائمة الن�سامى الاعبني: 

اأبو  يزيد  الفاخوري،  عبداهلل  يا�سني،  معتز 

ل��ي��ل��ى، م��ال��ك �سلبية، ي���زن ال��ع��رب، ع��ب��داهلل 

يا�سني،  بني  اأن�����ض  اهلل،  خ��ري  مهند  ن�سيب، 

اأبو  اإح�سان ح��داد، حممد الدمريي، حممد 

ح�سي�ض، م�سطفى كمال، نور الروابدة، نزار 

الرحمن،  بهاء عبد  الر�سدان، رجائي عايد، 

ع����دي ال�����س��ي��ف��ي، ي��ا���س��ني ال��ب��خ��ي��ت، اأح��م��د 

زريق  اأب��و  حممد  املر�سي،  حممود  ا�سريوة، 

اأن�ض العو�سات،  التعمري،  “�سرارة”، مو�سى 
بهاء في�سل، علي علوان والدردور.

منتخبنا الرديف يواجه الكويت في غرب اسيا 

ختام منافسات ربع 
نهائي بطولة الكأس 

النشامى يواجه ماليزيا في افتتاح البطولة الودية 

رئيس مدريد يعلق على استقطاب مبابي 
مدريد - وكاالت 

علق فلورنتينو برييز، رئي�ض ريال مدريد، على اأنباء اقرتاب 

الفرن�سي كيليان مبابي، جنم باري�ض �سان جريمان، من االنتقال 

اإىل النادي امللكي يف ال�سيف املقبل. وينتهي عقد مبابي مع �سان 

الفرن�سي حتى االآن  2022، ويرف�ض الاعب  جريمان يف �سيف 

كل عرو�ض التجديد. وقال برييز، يف ت�سريحات اأبرزتها �سحيفة 

يناير/ ب�ساأن مبابي يف  اأنباء  االإ�سبانية: “�سيكون لدينا  »ماركا« 

كانون الثاين. ناأمل اأن يتم حل كل �سيء يف 1 يناير«. وكان مبابي 

�سرح ل�سحيفة “ليكيب” الفرن�سية، اأنه طلب الرحيل عن �سان 

جريمان يف ال�سيف املا�سي، واأنه كان �سينتقل اإىل ريال مدريد، اإذا 

غادر “حديقة االأمراء«.
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موسيماني يبرر خسائر االهلي 

ديمبلي مطلوب في يوفنتوس ويونايتد 

فيرجسون ينتقد عدم مشاركة رونالدو 

االرجنتين في انتظار وصول ميسي 

القاهرة – وكاالت 

املدير  مو�سيماين  بيت�سو  ا�ستعان 

بع�ض  بتعرث  امل�صري،  للأهلي  الفني 

ك��ب��ار اأوروب�������ا يف الأي������ام امل��ا���ص��ي��ة ويف 

م��دري��د  وري�����ال  ب��ر���ص��ل��ون��ة  مقدمتهم 

وب���اي���رن م��ي��ون��خ وت�����ص��ي��ل�����ص��ي لتربير 

الأحمر. وخ�صر  الفريق  نتائج  تراجع 

الأه�����ل�����ي م����ع م���و����ص���ي���م���اين م����وؤخ����را 

لقب ال����دوري امل�����ص��ري ال���ذي ح�صده 

ال���زم���ال���ك، رغ����م اأن�����ه ك����ان م��ت�����ص��درا 

للجدول قبل عدة جولت من النهاية، 

كما خ�صر ال�صوبر املحلي اأمام طلئع 

اجلي�ض. وقال مو�صيماين عرب ح�صابه 

ب��ر���ص��ل��ون��ة  “فرق  “تويرت”:  ع���ل���ى 

مدريد  وري���ال  ول��ي��ف��رب��ول  وت�صيل�صي 

وبايرن ميونخ وباري�ض �صان جريمان 

 3 اآخ���ر  يف  تفز  مل  �صيتي  ومان�ص�صرت 

الكاملة  العلمة  مباريات )مل حتقق 

امل��ب��اري��ات  “كثافة  واأ����ص���اف:  ف��ي��ه��ا)». 

وال�����ص��ف��ر  اأوروب����������ا  اأب����ط����ال  دوري  يف 

ال��ع��امل  اإىل ج���ان���ب ت�����ص��ف��ي��ات ك���اأ����ض 

وال�������دوري امل��ح��ل��ي اأم�����ور ت��ن��ال ك��ث��ريا 

 م���ن ال��لع��ب��ن والأج����ه����زة ال��ف��ن��ي��ة«.

واأمت: “ل ت�صتخف اأبدا بالتعب البدين 

والعقلي«. وكان مو�صيماين قد ا�صتكى 

ب��ع��د خ�����ص��ارة ال�����ص��وب��ر امل�������ص���ري، من 

تعر�ض لعبيه للإجهاد ب�صبب توايل 

املباريات وامل�صاركة يف اأكرث من بطولة 

الرئي�صي  ال�صبب  اأن هذا هو  مو�صحا 

لرتاجع م�صتوى بع�ض اللعبن ويف 

مقدمتهم اأف�صة وحممد �صريف.

لندن – وكاالت 

مناف�صة  عن  اإجنليزي،  �صحفي  تقرير  ك�صف 

�صر�صة بن ناديي يوفنتو�ض ومان�ص�صرت يونايتد، 

ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع ال��ف��رن�����ص��ي ع��ث��م��ان دمي��ب��ل��ي، ج��ن��اح 

بر�صلونة، يف ال�صيف املقبل. وينتهي عقد دميبلي 

مع بر�صلونة بنهاية املو�صم اجل��اري، ومل يتو�صل 

ال���ط���رف���ان لت���ف���اق ح����ول ال��ت��ج��دي��د ح��ت��ى الآن. 

فاإن  الربيطانية،  �صتار«  »ديلي  �صحيفة  وبح�صب 

دميبلي  ع��ق��د  لتجديد  ج��اه��ًدا  ي�صعى  بر�صلونة 

ق��ب��ل ح��ل��ول ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ق��ب��ل، حيث 

ن��اٍد  اأي  ال��ت��ف��او���ض م��ع  �صي�صبح ال��لع��ب ح���ًرا يف 

اآخر وقتها اإذا مل يوقع على عقد جديد. واأ�صافت 

ال�صحيفة، اأن تباطوؤ دميبلي يف جتديد عقده مع 

ومان�ص�صرت  يوفنتو�ض  اأم���ام  الباب  فتح  بر�صلونة 

ال��لع��ب. ويغيب  اأج��ل �صم  يونايتد للتدخل من 

دميبلي عن بر�صلونة منذ انطلق املو�صم، ب�صبب 

امل�صاركة  من  حرمانه  يف  ت�صببت  والتي  الإ�صابة، 

من  ان�صمامه  منذ  البار�صا،  م��ع  طويلة  ل��ف��رتات 

بورو�صيا دورمتوند يف 2017.ويقود خوان لبورتا، 

دميبلي  عقد  جتديد  مفاو�صات  بر�صلونة،  رئي�ض 

بنف�صه خلل هذه الفرتة، على اأمل اإقناع اجلناح 

الفرن�صي بتوقيع عقٍد جديد.

لندن – وكاالت 

م�����درب مان�ص�صرت  ف��ريج�����ص��ون  األ��ي��ك�����ض  اأك�����د 

يونايتد ال�صابق، اأن كري�صتيانو رونالدو كان يجب 

اأن يلعب اأ�صا�صيا يف التعادل 1-1 مع �صيفه اإيفرتون 

بدل من امل�صاركة بديل يف ال�صوط الثاين. ودفع 

املدرب اأويل جونار �صول�صكاير برونالدو بعد مرور 

وكان  ال�صبت،  ظهر  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  من  �صاعة 

اإيفرتون  لكن  1-���ص��ف��ر،  وقتها  متقدما  يونايتد 

ليخرج  ومت��ا���ص��ك   65 الدقيقة  يف  ال��ت��ع��ادل  اأدرك 

بنقطة. وبرر �صول�صكاير ق��راره باأنه يريد حماية 

رونالدو، الذي بلغ عامه ال�36، وخا�ض مباراة كاملة 

اأمام فياريال الإ�صباين يوم الأربعاء املا�صي يف دوري 

و�صائل  على  انت�صر  فيديو  مقطع  ويف  الأب��ط��ال. 

لأ�صطورة  فريج�صون  ق��ال  الجتماعي،  التوا�صل 

نورحممدوف،  حبيب  املختلطة  القتالية  الفنون 

اإن اإيفرتون ح�صل على دفعة معنوية حن عرف 

اأن رونالدو لن يلعب. وعندما قال نورحممدوف 

ال�صوط  يف  بديل  ن��زل  رون��ال��دو  اإن  لفريج�صون، 

ال�صكتلندي:  التدريب  اأ���ص��ط��ورة  اأ���ص��اف  ال��ث��اين، 

يجب عليك دائما اأن تبداأ  لكن  بالطبع..  “اأعرف 
امل���ب���اراة ب��اأف�����ص��ل ال��لع��ب��ن«. وق���ال رون���ال���دو، اإن 

فريج�صون الذي تعاقد مع اللعب الربتغايل يف 

�صن 18 عاما من �صبورتنج ل�صبونة يف 2003، لعب 

دورا كبريا يف عودته اإىل اأولد ترافورد. و�صيتقابل 

يونايتد ال��ذي ميلك 14 نقطة من 7 مباريات يف 

اأكتوبر/ت�صرين   16 �صيتي يف  لي�صرت  ال���دوري مع 

الأول يف اجلولة املقبلة من املباريات بعد التوقف 

الدويل.

االرجنتني – وكاالت 

خ���ا����ض م��ن��ت��خ��ب الأرج���ن���ت���ن، م�����ص��اء 

الإث��ن��ن/ف��ج��ر ال��ث��لث��اء، اأول م���ران له 

اأم��ام  املقبل،  اخلمي�ض  ملواجهة  ا�صتعدادا 

اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  بت�صفيات  ب���اراج���واي 

ومل   .2022 ق���ط���ر  مل����ون����دي����ال  امل����وؤه����ل����ة 

م��ف��اج��اآت، حيث ينتظر  اأي  امل���ران  ي�صهد 

جنمه  ان�����ص��م��ام  “التاجنو”  م��ن��ت��خ��ب 

ليونيل مي�صي خلل �صاعات  واأف��اد بيان 

موقعه  ع��رب  للعبة  الأرجنتيني  الحت���اد 

الإلكرتوين “اأجرى اللعبون القادمون 

م��ن اأوروب������ا اإىل ج��ان��ب لع��ب��ي الأن��دي��ة 

ذات  وك��ان��ت  ل��ه��م،  ت��دري��ب��ات  اأول  املحلية 

ك��ث��اف��ة ق��ل��ي��ل��ة ب��ال��ن��ظ��ر ل��و���ص��ول معظم 

ال��ق��ارة  م��ن  ال�صفر  م��ن  للتو  ال��لع��ب��ن 

العجوز«. وينتظر اأن ين�صم ثلثي جنوم 

واأنخيل  مي�صي  ج��ريم��ان،  ���ص��ان  ب��اري�����ض 

دي ماريا ولياندرو باريدي�ض، للمنتخب 

اليوم. و�صيجري املنتخب مرانا اآخر اليوم 

الأرجنتينية قبل  الأرا�صي  الأربعاء على 

مواجهة  خلو�ض  ب��اراج��واي  اإىل  ال�صفر 

الت�صفيات. وبعدها بثلثة اأيام �صت�صتقبل 

الأرج���ن���ت���ن ن��ظ��ريت��ه��ا اأوروج��������واي قبل 

اأي�����ص��ا ي��وم 15  اأن ت��واج��ه �صيفتها ب��ريو 

الربازيل  وتت�صدر  اجل���اري.  ال�صهر  من 

بر�صيد  الت�صفيات  ج���دول  والأج��ن��ت��ن 

تليهما  ال��رتت��ي��ب،  ع��ل��ى  ن��ق��ط��ة  و18   24

 )13( والإك������������وادور   )15( اأوروج�����������واي 

وكولومبيا )13( وباراجواي )11( وبريو 

)8( وت�صيلي )7( وبوليفيا )6( وفنزويل 

.)4(

�سوي�رسا – وكاالت 

ان�����ص��ح��ب امل��اي�����ص��رتو ال�����ص��وي�����ص��ري، 

روج�����ر ف����ي����درر، م���ن ب��ط��ول��ة اإن���دي���ان 

الإ�صابة،  ب�صبب   2021 للما�صرتز  ويلز 

الت�صنيف،  ن��ق��اط  ���ص��ي��ف��ق��د  وب��ال��ت��ايل 

التي ح�صل عليها يف هذه البطولة عام 

�صيخ�صر  ذل��ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   .2019

�صنغهاي،  بطولة  نقاط  ��ا  اأي�����صً ف��ي��درر 

حيث مت اإلغاء بطولة هذا العام ب�صبب 

ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ض ك����ورون����ا، و���ص��ي��وؤدي 

من  التن�ض  اأ���ص��ط��ورة  خ���روج  اإىل  ه���ذا 

10 لع��ب��ن يف ال��ع��امل.  ق��ائ��م��ة اأف�����ص��ل 

ف���ي���درر  ي��ح��ت��ل  ال����وق����ت احل�������ايل،  ويف 

 3765 بر�صيد  عامليا  التا�صع  الت�صنيف 

نقطة، وياأتي خلفه الدمناركي كا�صرب 

يحتل  بينما  نقطة،   3615 بر�صيد  رود 

ع�صر  احل��ادي  املركز  األيا�صيم  فليك�ض 

فيدرر  و�صيفقد  نقطة.    3368 بر�صيد 

ويلز،  اإن��دي��ان  بطولة  م��ن  نقطة   300

و�صينهي  ���ص��ن��غ��ه��اي،  م��ن  ن��ق��ط��ة  و180 

املو�صم احلايل وهو خارج قائمة اأف�صل 

ثان  يناير/كانون  منذ  م��رة  لأول   ،10

.2017

الريا�ض – وكاالت 

الأول،  ال�����ص��ع��ودي  امل��ن��ت��خ��ب  وا����ص���ل 

مبدينة  الرديف  امللعب  على  تدريباته 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ري��ا���ص��ي��ة، ا���ص��ت��ع��دادا 

مل���واج���ه���ة ال���ي���اب���ان اخل��م��ي�����ض ال���ق���ادم، 

من  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ول��ة  مناف�صات  �صمن 

املوؤهلة  النهائية  الأ�صيوية  الت�صفيات 

احل�صة  وب����داأت   .2022 ال��ع��امل  ل��ك��اأ���ض 

ال���ت���دري���ب���ي���ة ب���ق���ي���ادة ه�����رييف ري����ن����ارد، 

املدير  اأن يجري  الإحماء قبل  بتمارين 

ال��ف��ن��ي ت��ق�����ص��ي��م��ة ع��ل��ى ث��ل��ث��ي م�����ص��اح��ة 

امللعب، واختتمت بتمارين ا�صرتجاعية. 

و����ص���ه���د امل�������ران غ���ي���اب احل�����ار������ض زي���د 

فيما  ب�����الإره�����اق،  ل�����ص��ع��وره  ال����ب����واردي 

بتمارين  احل�صن  علي  ال��لع��ب  اأكتفى 

ل�صعوره  الطبي،  اجلهاز  برفقة  خا�صة 

ب������اآلم ع�����ص��ل��ي��ة. وي���وا����ص���ل الأخ�������ص���ر، 

مبدينة  الرديف  امللعب  على  تدريباته 

ح�صة  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك 

الإعلم  و�صائل  اأمام  مفتوحة  تدريبية 

يف اأول ربع �صاعة.

وك��������������������االت   –  روم�������������������������ا 

الثلثاء،  اإيطالية،  �صحفية  تقارير   اأكدت 

يوفنتو�ض،  جن��م  دي��ب��ال،  ب��اول��و  الأرجنتيني  اأن 

اق����رتب ك��ث��رًيا م��ن جت��دي��د ع��ق��ده م��ع ال�����ص��ي��دة 

ال��ف��ري��ق.  ���ص��ن��وات داخ���ل  ل��ع��دة  ال��ع��ج��وز، ليبقى 

���ص��ب��ورت«  دي��ل��ل��و  »لج��ازي��ت��ا  �صحيفة  وب��ح�����ص��ب 

واحد  ملليمرت  ُبعد  على  ديبال  فاإن  الإيطالية، 

من جتديد عقده مع يوفنتو�ض، م�صرية اإىل اأن 

وكيل اأعماله خورخي اأنطوان، اأكد اأن املفاو�صات 

 ح����ال����ًي����ا جت������رى ع���ل���ى ال���ت���ف���ا����ص���ي���ل الأخ��������رية.

واأو�صحت اأن ديبال �صيوقع على عقد جديد مع 

4 �صنوات مقبلة،  بالنادي ملدة  يوفنتو�ض يربطه 

ملين   9 على  �صيح�صل  اللعب  اأن  اإىل  لفتة 

ي���ورو ك��رات��ب ���ص��ن��وي يف امل��و���ص��م ال��واح��د مب��ا يف 

بالفريق.  اأج���ًرا  الأع��ل��ى  لي�صبح  امل��ك��اف��اآت،  ذل��ك 

�صيكون  اجل��دي��د  العقد  توقيع  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

اجل�����اري. اأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ص��ري��ن  ���ص��ه��ر   خ����لل 

فيدرر ينسحب ويخسر الكثير 

المنتخب السعودي يستعد لليابان 

ديباال يواصل مشواره مع يوفنتوس 

الأربعاء  6/ 10 /  2021
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انطباعات شخصية عن اللقاء مع 
مدير المخابرات العامة

بهدوء

اللقاءات  هذه  فمثل  خمابرات,  مدير  مع  �صحفي  جمع  لقاء  عن  الكتابة  ميكن  كيف 

د�صمة,  م���ادة  ل��ق��اءات  ه��ك��ذا  م��ن  االردن��ي��ة جتعل  ال��ف��رادة  لكن  بالكتمان,  ع���ادة  حمكومة 

ا�صرار  ك�صف  ف�صول  ميلك  ومل��ن  نيئا,  اللحم  نه�ش  وان�صار  الكالمية  اجلوائز  ملت�صيدي 

دائرة حمكمة االغالق, رغم ان العالقة بني ال�صحفي والدائرة, حمكومة بقانون الوحدة 

واملخابرات, فنحن لدينا وح��دة, يف احل�صول  االع��الم  العالقة بني  وال�صراع, هكذا اجد 

على املعلومة وال�َصبق فيها, املخابرات وال�صحافة, لكن ال�صراع يكون بعد ذلك, فاملخابرات 

تريد املعلومة ل�صاحب القرار او للتحليل, يف حني ان ال�صحفي يريدها للجمهور او للراأي 

العام.

اللقاء مع البا�صا احمد ح�صني يخلو من ال�صهولة, لي�ش بحكم موقع الرجل وال ظالل 

هذا املوقع, بل بحكم طبيعة الرجل وموقعه وما بينهما من ت�صابك, فهو مثقف من طراز 

رفيع, ولديه اطاللة على احلياة, من جوانبها املختلفة بحكم حجم املهمات واملواقع التي 

�صغلها, فهو كنز معلوماتي, لكن معلوماته تفي�ش ح�صب االرادة الذاتية وحجم امل�صاحة 

وفقا  تتدفق  فمعلوماته  والو�صف,  الكتابة  عند  املهني,  احل��ذر  يجب  لذلك  الوظيفية, 

املعلومة, فهو  او  الفكرة  التي تخدمها  الوطنية  ملقت�صى احلال االمني, وحجم الوظيفة 

ميتلك ل�صانا طلقا, ومعلومات تفي�ش عن حاجة �صحفي نهم.

اللقاء, اظن جازما ان  الناجمة عن  العام باالنطباعات  ال��راأي  املهم م�صاطرة  هل من 

وقيمته  امل��ك��ان  بهالة  ث��م  وظ��الل��ه,  باملوقع  م�صكونا  تكون  االوىل  فللوهلة  نعم,  االج��اب��ة 

هي  وه��ك��ذا  تنف�صها,  ���ص��وت  ت�صمع  ان  وت�صتطيع  روح  لها  فاالمكنة  وهيبته,  الوطنية 

اي�صا,  مل��رات  ُمعتقال  ودخلتها  عديدة  م��رات  زائ��را  دخلتها  التي  العامة  املخابرات  دائ��رة 

هو  كما  واح��د,  باجتاه  تذكرة  او قطع  ال��ع��ودة  بعدم  القلق  ي�صاورين  املرتني مل  وم��ا بني 

املاألوف عن اجهزة املخابرات, فما زالت تقاليدها را�صخة وتتكر�ش, رغم ت�صابك مهماتها 

ان  واالنكى  وال�صرامة �صرورة يف مراحل كثرية,  للمهمات, فاحل�صم  اال�صتجابات  وتعدد 

الدميقراطية وامل�صارات املنفتحة بحاجة اىل خمالب حلمايتها, فنحن نرى ان اكرث الدول 

دميقراطية هي اكرثها �صرامة يف احرتام القوانني.

الدائرة  يف  العمل  ان  اولها  لي�ش  اللقاء,  خ��الل  البا�صا  ار�صلها  وم��اه��رة  ذكية  ا���ص��ارات 

واالمنية  االعالمية  الدائرة  قيادات  من  جمموعة  ح�صور  خالل  من  بامتياز,  موؤ�ص�صي 

ُك��ّن حا�صرات  الدائرة  ف�صيدات  ال��دائ��رة,  يف  امل��راأة  ر�صالة ح�صور  اخرها  وال  والتحليلية, 

بوقار يف اللقاء, وقار الرتب اللواتي يحملنها, ووقار احل�صور واملعرفة ا�صوة بزمالئهن 

يف اجلهاز, ولعل هذه الر�صالة حتتاج اىل وقفات قادمة, فالدائرة ت�صعى اىل ه�صم الواقع 

او  االردن��ي��ني,  جلميع  املت�صاوية  والفر�ش  الكاملة  املواطنة  مقايي�ش  على  انتاجه  واع��ادة 

البا�صا جلميع االردنيني من كافة اال�صول واملنابت, وهذه لي�صت عبارة طارئة,  كما قال 

فالهوية االردنية �صديدة الو�صوح, اردنية مبوا�صفات ومقايي�ش ها�صمية.

طبعا التهم املعلبة والطازجة, جاهزة ملن ح�صر, واكرث جاهزية ملن كتب, لكن اال�صل 

ان نكتب ون�صف, كيف جنح اجلهاز يف حماية و�صون املنجز الوطني, وكيف جنح بامتياز يف 

و�صع االردن على اخلارطة الكونية, رغم موارده املحدودة وَجور اجلرية, لكن اجناز دائرة 

املخابرات ال ميكن اغفاله او جتاوزه, كما ال ميكن اغفال حجم اال�صتباك مع الدائرة �صواء 

وحده  االردن  يف  لكنك  متاحة  فكلها  وااليجابي,  الناعم  اال�صتباك  او  اخل�صن  اال�صتباك 

تعرف وتعلم, ان حجم االختالف ال يف�صي بك اىل ال�صحل او اىل النهاية املجهولة.

الذي  االردين,  الثابت  وه��ذا هو  لكن ال نختلف عليهم,  وبهم, �صحيح,  نختلف معهم 

تك�صفه كل ا�صتطالعات الراأي االردنية, فما زالت املوؤ�ص�صة الع�صكرية واالمنية هي االكرث 

موثوقية عند االردنيني, وهي ت�صتحق ذلك, فهي االقرب اىل �صماحة القيادة الها�صمية 

وهي اال�صلب يف الدفاع عنها وعن االردن.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

      

االنباط-وكاالت

ال��والي��ات  م��ن  اأن حتظر حفنة  امل��ق��رر  م��ن 

ال��ع��امل  اأن��ح��اء  االأم��ريك��ي��ة وال����دول يف جميع 

بالوقود  تعمل  التي  اجل��دي��دة  ال�صيارات  بيع 

يابانية  درا����ص���ة  اأن  غ��ري   .2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 

ب��ال�����ص��ي��ارات  اأن االح���ت���ف���اظ  ج���دي���دة وج����دت 

اأف�صل  اأطول  امل�صتهلكة للوقود ملدة  امل�صتعملة 

من التحول اإىل التكنولوجيا اخل�صراء.

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون

كيو�صو  ج��ام��ع��ة  ب��اح��ث��ون يف  ت��و���ص��ل  ف��ق��د 

ذات  ال�����ص��ي��ارات  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  اإىل  ال��ي��اب��ان  يف 

لفرتة  ال��وق��ود  ا�صتهالك  اجل��ي��دة يف  ال��ك��ف��اءة 

اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات  يقلل  اأن  ميكن  اأط��ول 

ال���ك���رب���ون ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري اأك�����رث م���ن االن��ت��ق��ال 

ال�����ص��ري��ع اإىل م��رك��ب��ات ال��وق��ود ال��ب��دي��ل, وف��ق 

�صحيفة »ديلي ميل«.

واأع��ل��ن��وا ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج ب��ع��د اإج����راء درا���ص��ة 

حديثاً  وامل�صتعملة  امل�صجلة  ال�صيارات  حلالة 

وال��ت��ي  و2016,   1990 ع��ام��ي  ب��ني  ال��ي��اب��ان  يف 

���ص��م��ح��ت ل��ه��م ب��ن��م��ذج��ة ك��ي��ف ي���وؤث���ر »���ص��ل��وك 

ا�صتبدال‹‹ ال�صيارات على الب�صمة الكربونية 

للدولة.

بقيت  اإذا  اأن��ه  الدرا�صة  نتائج  اأظ��ه��رت  كما 

اإن  ح��ي��ث   ,%10 بن�صبة  اأط����ول  م���دة  ال�����ص��ي��ارة 

���ص��ن��وات,  ���ص��ب��ع  ال�����ص��ي��ارة ه��و  م��ت��و���ص��ط ملكية 

لل�صيارات  االإجمالية  الكربونية  الب�صمة  فاإن 

30.7 مليون طن. �صتنخف�ش مبقدار 

االأ�صتاذ  ك��اغ��اوا,  �صيجمي  ق��ال  جهته  م��ن 

ب��ك��ل��ي��ة االق��ت�����ص��اد ب��ج��ام��ع��ة ك��ي��و���ص��و وب��اح��ث 

ا���ص��ت��ب��دال  ال���درا����ص���ة: »ك��ل��م��ا مت  رئ��ي�����ص��ي يف 

اأ����ص���رع, زاد ان��ب��ع��اث ث��اين  ال�����ص��ي��ارات ب�����ص��ك��ل 

حالة  يف  االأم��ر  يختلف  وال  الكربون.  اأك�صيد 

عندما  الأن��ه  كهربائية,  ب�صيارات  اال�صتبدال 

فاإنه  اجل��دي��دة,  ال�صيارات  على  الطلب  ي��زداد 

يوؤدي اإىل زيادة انبعاثات الت�صنيع«.

ووفق الدرا�صة, يبلغ متو�صط عمر ال�صيارة 

�صرائها  وق���ت  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ع��ام��اً   13 ح���وايل 

�صاحة  يف  منها  التخل�ش  يتم  عندما  وينتهي 

اخلردة, مع مالحظة اأن متو�صط مدة ملكية 

ال�صيارة اجلديدة من قبل مالكها االأول هو 7 

�صنوات فقط.

�أكرب مت�سبب للتلوث

كما ين�صب حوايل 9% من اإجمايل انبعاثات 

غ����ازات االح��ت��ب��ا���ش احل����راري يف ال��ي��اب��ان اإىل 

ال�صيارات. ويرجع حوايل 40% منها الحرتاق 

فيما  اجلديدة,  ال�صيارات  قيادة  من  البنزين 

من   %24 ن�صبة  الت�صنيع  عمليات  عن  ينبعث 

الكربونية. االنبعاثات 

م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى, ك��ان��ت وك���ال���ة ح��م��اي��ة 

البيئة قد ذكرت عام 2019 اأن انبعاثات غازات 

متثل  النقل  اأن�صطة  من  احل��راري  االحتبا�ش 

29% م���ن اإج���م���ايل ان��ب��ع��اث��ات غ���ازات  ح����وايل 

االحتبا�ش احلراري يف الواليات املتحدة, مما 

يجعلها اأكرب مت�صبب للتلوث يف البالد.

البيئة مل�ساعدة  ا�سرتاتيجية 

ف��ر���ص��ي��ة  اأن  ك����اغ����اوا  اأو�����ص����ح  ذل�����ك  اإىل 

الدرا�صة هي اأن »قيادة املركبات ذات حمركات 

االح�����رتاق ال��داخ��ل��ي احل��ال��ي��ة ل��ف��رتة اأط���ول 

اخل�صراء  املركبات  اإىل  االنتقال  اأثناء  قلياًل 

مل�صاعدة  للتطبيق  ق��اب��ل��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ه��ي 

البيئة«.

وي���ع���ن���ي ف���ري���ق ال���ب���اح���ث���ني م����ن ال��ن��ت��ائ��ج 

االأول  امل��ال��ك  اأن  درا���ص��ت��ه��م  م��ن  امل�صتخل�صة 

لفرتة  بها  االح��ت��ف��اظ  اإىل  �صيحتاج  لل�صيارة 

التقليل  خ���الل  م���ن  ت���اأث���ري  الإح�����داث  اأط�����ول 

التي  اجل��دي��دة  ال�صيارات  اأع���داد  يف  التلقائي 

���ص��ت��ع��م��ل  ك���ان���ت  واإن  اإن���ت���اج���ه���ا, ح��ت��ى  ���ص��ي��ت��م 

كهربائية. مبحركات 

تعنيه  »م��ا  ق��ائ��اًل:  حديثه  ك��اغ��اوا  واختتم 

انبعاثات  تقليل  يتم  اأن  ميكن  اأنه  هو  النتائج 

ث�����اين اأك�������ص���ي���د ال����ك����رب����ون ف���ق���ط م����ن خ���الل 

االحتفاظ بال�صيارات وقيادتها لفرتة اأطول«.

الفنان اإليطالي 
لودوفيكو إيناودي يعزف أحدث 

أعماله في إكسبو دبي

االنباط-وكاالت

االإيطايل  البيانو  وعازف  امللّحن  قّدم 

اإيناودي, عمله االأحدث »�صفن  لودوفيكو 

ميلينيوم  دب��ي  م�صرح  على  واكينغ«  داي��ز 

يف اإك�صبو 2020 دبي.

االإي�����ط�����ايل,  امل����ل����ّح����ن  اإىل  وان���������ص����م 

مو�صيقية  مقطوعات  بابتكاره  امل��ع��روف 

غرار  على  اأو�صكار  جوائز  حائزة  الأف��الم 

فيديريكو  م��ن  ك���ٌل  »ن���وم���ادالن���د«,  ف��ي��ل��م 

ها�صا  وريدي  كمنجة«  »عازف  ميكوت�صي 

ت�صيلو«. »عازف 

» و�صمن احتفاالت املو�صيقى يف اإك�صبو 

على  وج��م��ع��ة  خ��م��ي�����ش  ك���ل  م�����ص��اء   2020

اإك�صبو  ���ص��ه��رات  جت��م��ع  ال��ي��وب��ي��ل,  من�صة 

الغنائية فنانني واأفرادا من جميع اأنحاء 

ال����ع����امل, وت��ك�����ص��ر ب���ذل���ك احل����واج����ز بني 

االأنواع, واالأجيال, والثقافات املو�صيقية. 

يف  املو�صيقية  احل��ف��الت  جميع  وت��ق��ام 

امل��ع��ززة  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة  ت��داب��ري  ظ��ل 

مب����ا ي��ت��م��ا���ص��ى م����ع اأح�������دث االإر������ص�����ادات 

الواردة من حكومة دولة االإمارات.

االنباط-وكاالت

ع��ا���ص��ف��ة م���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات اأط��ل��ق��ه��ا ت��وي��رت 

»�صماتة«  تغريدة  بعد  املا�صية,  ال�صاعات  خالل 

اأمل ب�صركة في�صبوك  الذي  امل�صاب  تعليقا على 

ووات�صاب(. )اإن�صتغرام  وتوابعها 

فكلمات ب�صيطة اقت�صرت على »اأهال بالعامل 

من  موجة  باإطالق  كفيلة  كانت  حرفيا«  اأجمع 

االإنرتنت. ال�صخرية والتعليقات على 

اإذ ف��ه��م م��ن ت��ل��ك ال��ت��غ��ري��دة ال��ت��ي ���ص��ارك��ه��ا 

اأنها  على  اأم�ش,  ليل  لتويرت  الر�صمي  احل�صاب 

�صخرية مبطنة مما اأ�صاب في�صبوك من عطل.

تعليق �صاخر من جاك!

واأت��������ى ت��ع��ل��ي��ق ج������اك دور�������ص������ي, ال��رئ��ي�����ش 

التنفيذي ملوقع التغريد ال�صهري ليزيد الطني 

ب��ل��ة, اإذ ك��ت��ب حت��ت ت��غ��ري��دة ت��وي��رت امل���ذك���ورة« 

اعتقدت اأن تلك املن�صات )اإن�صتغرام ووات�صاب( 

ع��ل��ى  ع�����ص��ي��ة  اأن���ه���ا  اإىل  اإ�����ص����ارة  م�������ص���ف���رة«, يف 

االخرتاق.

اأم�������ا ال���ت���ع���ل���ي���ق االأغ����������رب ف�����اأت�����ى م�����ن ���ص��رك��ة 

م��اك��دون��ال��دز ال��ت��ي ق��ال��ت »م��رح��ب��ا مب���اذا ميكنني 

خدمتك«.

م��ل��ي��ون   59.6 »اأود  ����ص���اخ���را  ت���وي���رت  ل����ريد 

عدد  اإىل  اإ�صارة  يف  الأ�صدقائي«,  دج��اج  ناغت�ش 

بعد  اإليه  الذين وفدوا رمبا حديثا  امل�صرتكني 

توقف خدمات في�صبوك ووات�صاب وان�صتغرام.

في�سبوك تو�سيح 

ي��ذك��ر اأن ���ص��رك��ة ف��ي�����ص��ب��وك, ع��م��الق ال��ت��وا���ص��ل 

اأن تعديالت  ال��ث��الث��اء,  ام�����ش  اأع��ل��ن��ت  االج��ت��م��اع��ي, 

وراء  الرئي�صي  ال�صبب  ه��ي  االإع�����دادات  يف  خاطئة 

العطل الذي ت�صبب يف حرمان 3.5 مليار م�صتخدم 

في�صبوك  مواقع  دخ��ول  من  �صاعات  �صت  نحو  مل��دة 

ووات�صاب. واإن�صتغرام 

اأن  اكت�صفت  الهند�صية  »فرقها  اأن  اأو�صحت  كما 

تعديالت على اأجهزة التوجيه )الراوتر( الرئي�صية 

ت�صببت يف  البيانات  تن�صق احلركة بني مراكز  التي 

م�صاكل اأدت اإىل توقف االت�صال باالإنرتنت«.

وك����ان ان��ق��ط��اع اخل���دم���ات ب����داأ ح����وايل ال�����ص��اع��ة 

1200 ظهرا بتوقيت �صرق الواليات املتحدة )1600 

بتوقيت غرينت�ش(, لتعود بعد �صاعات تدريجيا اإىل 

العمل.

تويتر »يشمت«.. هكذا علق العصفور األزرق 
على مصاب فيسبوك

5 مليارات شخص سيواجهون صعوبات في الحصول
 على المياه بحلول 2050

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت امل��ن��ظ��م��ة ال���ع���امل���ي���ة ل���الأر����ص���اد 

اجل��وي��ة ام�����ش ال��ث��الث��اء, اأن اأك���رث م��ن 5 

يف  �صعوبات  �صيواجهون  �صخ�ش  مليارات 

احل�صول على املياه, بحلول عام 2050.

وبح�صب نيويورك تاميز, اأو�صح تقرير 

املتحدة,  ل��الأمم  التابعة  للمنظمة  جديد 

واجهوا  من  عدد  اأن  الثالثاء,  �صدرام�ش 

املياه ملدة �صهر  �صعوبات يف احل�صول على 

�صخ�ش  مليار   3,6 بلغ  �صنويا,  االأق��ل  على 

يرتفع  اأن  املتوقع  وم��ن   ,2018 ع��ام  خ��الل 

هذا العدد اإىل اأكرث من 5 مليارات �صخ�ش 

بحلول عام 2050.

واأ����ص���ارت امل��ن��ظ��م��ة اإىل اأن����ه ع��ل��ى م��دار 

انخف�ش  امل��ا���ص��ي��ة,  ال��ع�����ص��ري��ن  ال�����ص��ن��وات 

املياه  كل  )جمموع  االأر�صي  املياه  خمزون 

�صطح  االأر���ش وحتت  �صطح  فوق  املوجودة 

االأر�ش مبا يف ذلك رطوبة الرتبة والثلج 

واجلليد( مبعدل �صنتيمرت واحد �صنويا.

ل��ه��ا  اخل�������ص���ائ���ر  ت���ل���ك  اأن  واأ������ص�����اف�����ت 

»ت��داع��ي��ات ك��ب��رية ع��ل��ى االأم���ن امل��ائ��ي«, يف 

ح���ني اأن »ن�����ص��ب��ة امل���ي���اه ال��ع��ذب��ة امل��ت��وف��رة 

وال��ق��اب��ل��ة ل��ال���ص��ت��خ��دام ال ت��ت��ع��دى 0,5 يف 

املئة من املياه على االأر�ش.

و����ص���ددت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��الأر���ص��اد 

اجل����وي����ة ع���ل���ى ������ص�����رورة اال����ص���ت���ث���م���ار يف 

للموارد,  اأف�صل  اإدارة  تتيح  التي  االأنظمة 

اأن��ظ��م��ة االإن�����ذار امل��ب��ك��ر, م�����ص��رية اإىل  ويف 

اخل�����دم�����ات امل���ن���اخ���ي���ة ل���ل���م���ي���اه, وال���ن���ظ���م 

واال���ص��ت��ث��م��ارات  امل��ب��ك��ر,  ل��الإن��ذار  ال�صاملة 

احلالية يف هذا املجال.

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن السيارات المستهلكة للوقود!

االنباط-وكاالت

حول  املا�صية  التحقيقات  ك��ل  تتو�صل  مل 

نتيجة  اإىل  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  من�صاأ 

ال�صنتني,  القائم منذ ما يقارب  تنهي اجلدل 

وبني احلني واالآخر تظهر درا�صات حول هذه 

الق�صية ال�صائكة دون جدوى.

واجلديد اليوم ك�صفه حتليل ا�صتخباراتي, 

ووه��ان  يف  ب�صدة  ينت�صر  ك��ان  ال��وب��اء  اأن  نقل 

م�صقط راأ�ش اجلائحة, اأوائل �صيف 2019, اأي 

يف وقت اأقرب بكثري مما كان يعتقد �صابقاً.

تقرير  ع��ن  اجل��دي��دة  املعلومات  نقلت  كما 

وغ��ري طبيعية يف  كبرية  زي��ادة  ر�صد  حديث, 

تلك الفرتة مل�صرتيات معدات فحو�صات ك�صف 

كورونا, اأي ما تعرف بال�« PCR«, حتديداً يف 

الن�صف الثاين من ذلك العام.

 PCR فقد بحث املحللون يف عقود �صراء

يف مقاطعة هوبي, وعا�صمتها ووهان, ووجدوا 

اأن االإنفاق قد ت�صاعف تقريبا يف العام ال�صابق, 

 Internet اأج��رت��ه��ا  ل��درا���ص��ة  وذل���ك وف��ق��اً 

2.0, وهي �صركة ا�صت�صارية لالأمن ال�صيرباين 

من  ال����واردة  البيانات  فح�ش  يف  متخ�ص�صة 

ال�صني, ونقلته �صحيفة »التليغراف«.

واأ�صافت ال�صركة اأنها تو�صلت اإىل ا�صتنتاج 

بناًء على البيانات التي مت حتليلها, ي�صري اإىل 

ب�صدة  ينت�صر  االأرج��ح  على  ك��ان  الفريو�ش  اأن 

ال�صينية يف وق��ت مبكر من �صيف  يف ووه��ان 

2019 وبالتاأكيد بحلول اخلريف.

هرب من خمترب

اإىل  وال���ن���ت���ائ���ج  ال���ب���ي���ان���ات  ن���ق���ل  ك���م���ا مت 

م�صوؤولني حكوميني اأمريكيني و�صط تكهنات 

يف  خمترب  من  ه��رب  الفريو�ش  ب��اأن  متزايدة 

ووهان, ومت الت�صرت على وجوده لعدة اأ�صهر.

وعلى الرغم من اأن الن�صخة املتداولة ملولد 

اإىل �صوق بيع احليوانات احلية  كورونا ت�صري 

التقرير  اأن  اإال  دي�صمرب,  بداية  يف  ووه��ان  يف 

اجل��دي��د ي��ق��ول اإن���ه مت االإن���ف���اق ع��ل��ى م��ع��دات 

PCR املعدة لتتبع الوباء يف مقاطعة هوبي 
ارتفع اإىل 7.8 مليون جنيه اإ�صرتليني يف عام 

2019 من 4 ماليني جنيه اإ�صرتليني يف العام 

عام  يف  اإ�صرتليني  جنيه  مليون  و3.3  ال�صابق 

.2017

للمبيعات  االإجمالية  القيمة  اأن  اأو�صح  كما 

من  اأعلى  كانت  لالإنرتنت  وفًقا   ,2019 ع��ام  يف 

العامني ال�صابقني جمتمعني, حيث ارتفع عدد 

عقود الفحو�صات من 89 يف 2018 اإىل 135.

�أ�سابع �تهام لـ4 موؤ�س�سات رئي�سية

النمو  اأن  اإىل  التقرير  موؤلفو  لفت  كذلك 

موؤ�ص�صات   4 يف  ع��ق��ود  اإىل  ي��رج��ع  االإن��ف��اق  يف 

رئ��ي�����ص��ي��ة, وه����ي امل���راك���ز ال�����ص��ي��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة 

ه��وب��ي,  م��ق��اط��ع��ة  يف   )CDC( االأم����را�����ش 

وجامعة  ال��ف��ريو���ص��ات,  لعلم  ووه����ان  وم��ع��ه��د 

وم�صت�صفى  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا,  ل��ل��ع��ل��وم  ووه����ان 

اأن هذا االأم��ر له  ع�صكري يف ووه��ان, معترباً 

الهيئات يف مكافحة  دور  ب�صبب  كبرية  اأهمية 

االأمرا�ش والوقاية منها.

كما اأ�صار اإىل اأن الزيادة الكبرية يف االإنفاق« 

لوحظت منذ �صيف عام 2019 , بدًءا من �صهر 

م�صوؤويل  اإخ��ط��ار  من  اأ�صهر   7 قبل  اأي  مايو, 

ال�صحة  ملنظمة  ال�����ص��ني  يف  ال��ع��ام��ة  ال�صحة 

غ��ام�����ص��اً  م��ر���ص��اً  ب����اأن   )WHO( ال��ع��امل��ي��ة

ينت�صر عرب ووهان.

عمليات �سر�ء

وخل�ش التقرير اإىل اأن هناك ثقة عالية 

اأب��ك��ر بكثري, مما  ب���داأ يف وق��ت  ب���اأن ال��وب��اء 

العاملية. اأبلغت ال�صني منظمة ال�صحة 

اأن تقريرها  اأو�صحت ال�صركة  اإىل ذلك, 

تقييماً  فيها  املحللني  اأج���رى  بعدما  ج��اء 

اخلا�صة  ال�صراء  عقود  ملئات  و�صاماًل  قوياً 

مبعدات PCR املوجودة يف قواعد بيانات 

املقاطعة  اأنحاء  جميع  يف  امل�صدر  مفتوحة 

بني عامي 2007 و 2019.

وج���ده���ا  ال����ت����ي  ال����ع����ق����ود  اأن  واأك�����������دت 

املحققون ت�صمنت 35000 جنيه اإ�صرتليني 

ن��وف��م��رب م���ن قبل  اأوائ������ل  اإن��ف��اق��ه��ا يف  مت 

معهد ووهان لعلم الفريو�صات على اأجهزة 

.PCR
ت�صاوؤالت  ه��ن��اك  اأن  اإىل  اأي�����ص��اً  واأ���ص��ارت 

ال��ك�����ص��ف عن  مل��ع��دات  ���ص��راء  ح���ول عمليتي 

 205 اإجمالية  بقيمة  االأم��را���ش,  م�صببات 

ب��ه��ا م��رك��ز  ق����ام  اإ���ص��رتل��ي��ن��ي,  اآالف ج��ن��ي��ه 

منها  والوقاية  االأم��را���ش  ملكافحة  ووه��ان 

االأل����ع����اب  وا����ص���ت���خ���دم���ت يف  ���ص��ب��ت��م��رب,  يف 

املدينة  يف  اأقيمت  التي  العاملية  الع�صكرية 

ب��ع��د ���ص��ه��ر, ح��ني ادع���ى ال��ري��ا���ص��ي��ون منذ 

ت�صبه  باأعرا�ش  اأ�صيبوا  اأنهم  احل��ني  ذل��ك 

احلدث. من  عودتهم  بعد   Covid
رف�صت  لطاملا  ال�صني  اأن  ذك��ره  اجلدير 

ب�صدة النظرية القائلة باأنه ميكن اأن يكون 

اأحد خمترباتها  كوفيد-19 قد ت�صرب من 

وال�صيما معهد ووهان لعلم الفريو�صات.

وق���د ع����ادت ه���ذه ال��ف��ر���ص��ي��ة ب��ق��وة اإىل 

ال����واج����ه����ة خ�����الل االأ�����ص����ه����ر االأخ���������رية يف 

ال�����والي�����ات امل����ت����ح����دة, م����ا دف�����ع ال��رئ��ي�����ش 

االأم����ريك����ي, ج���و ب����اي����دن, ل���دع���وة اأج���ه���زة 

اال�صتخبارات االأمريكية للتحرك جمدداً.

 Pcr تحليل يفضح.. شراء مريب في ووهان للـ
قبل أشهر من الوباء


