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االنباط-وكاالت

جلذورها املمتدة عميقا يف الأر�ض منذ 

الإ�سرائيلي  الحتالل  ي�سن  ال�سنني  مئات 

تارة  الزيتون  اأ�سجار  على  مفتوحة  حربا 

ي�سرم  اأو  يقطعها  وتارة  وينهبها  يقتلعها 

ال����ن����ران ف��ي��ه��ا ل��ي��ت��ح��ول م��و���س��م ق��ط��اف 

الفل�سطينيون  يكتب  معركة  اإىل  الزيتون 

فيها ب��دم��ه��م ���س��ام��دون ه��ن��ا ع��ل��ى اأر���س��ن��ا 

الفل�سطينية العربية 

وم�ستوطنيه  الحتالل  قوات  اعتداءات 

رموز  من  رم��ز  لأن��ه  الزيتون  ت�ستهدف  ل 

الأر�ض وال�سمود فح�سب بل هي حماولة 

ل�������س���رب الق���ت�������س���اد وم����ق����وم����ات وج����ود 

منها  لق��ت��الع��ه  اأر���س��ه  على  الفل�سطيني 

ال�ستيطان عمليات  وتو�سيع 

هذا  اأن  اأك��دت  الفل�سطينية  اخلارجية 

امل�����س��ه��د الإج�����رام�����ي ال�����ذي ي���ج���ري اأم����ام 

على  يتكرر  ال��دويل  املجتمع  وب�سر  �سمع 

م���دار ال��ع��ام وب�����س��ك��ل خ��ا���ض قبيل واأث��ن��اء 

بني  العالقة  قطع  بهدف  الزيتون  مو�سم 

بيانات  اأن  اإىل  لفتة  واأر�سه  الفل�سطيني 

ترجمتها  م��ن  ب��د  ول  كافية  غ��ر  الإدان����ة 

قوائم  على  امل�ستوطنني  ع�سابات  بو�سع 

الإره�����اب وب��ات��خ��اذ خ��ط��وات ع��م��ل��ي��ة ت��ل��زم 

الح����ت����الل ب��ت��ن��ف��ي��ذ ق��������رارات ال�����س��رع��ي��ة 

الدولية.

التفا�صيل �ص »8«

 الفلسطينيون وموسم الزيتون.. صمود يقهر االحتالل

االنباط-وكاالت

اإ����س���رائ���ي���ل���ي  راأي  ا����س���ت���ط���الع  اأظ����ه����ر 

 %87 اأن  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم  نتائجه  ن�سرت 

اأن فر�ض  ي��ع��ت��ق��دون  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  م��ن 

يف  الفل�سطينيني  مع  �سالم  اتفاق  توقيع 

معدومة  �سبه  املقبلة  اخلم�ض  ال�سنوات 

�سحيفة  وب��ح�����س��ب  ل��ل��غ��اي��ة.  ومنخف�سة 

ال�ستطالع  ه��ذا  ف��اإن  ال��ع��ري��ة،  معاريف 

اأج����راه م��رك��ز ف��ي��رب��ي ل��درا���س��ات ال���راأي 

الإ�سرائيلي  املعهد  يف  وال�سيا�سة  العامة 

ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة. وح����ول اأول����وي����ات ال��ع��ام 

فل�سطينيي  اأكرث من ن�سف  اأبدى  املقبل، 

الق�ساء  يتم  اأن  اأملهم يف  الداخل )%53( 

املهمة  تكون  واأن  والعنف  اجلرمية  على 

الرئي�سية للحكومة الإ�سرائيلية، يف حني 

يكون  اأن  يف  ياأملون  اليهود  م��ن   %35 اأن 

هناك حالة من ال�ستقرار القت�سادي

وي���اأت���ي ال�����س��ع��ي اإىل ال��ت��و���س��ل لت��ف��اق 

قائمة  ذي��ل  يف  الفل�سطينيني  م��ع  ���س��الم 

8.5% من  ذل����ك  اأي����د  ح��ي��ث  الأول�����وي�����ات، 

الي�سار. املح�سوبني على 

التفا�صيل �ص »8«

 87٪ من اإلسرائيليين : 
فرص توقيع اتفاق سالم مع 
الفلسطينيين شبه معدومة

  د٠ الطراونة : المتحور »مو« مثير لالهتمام 
ولقاح االنفلونزا يقلل اإلصابة بكورونا 

  مخامرة: االستثمار الهدف األساسي 
من التعديل الوزاري

االأنباط – دالل عمر 

ال�سدرية  الأم��را���ض  ا�ست�ساري  حت��دث 

وال��ت��ن��ف�����س��ي��ة وال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة ال��دك��ت��ور 

حم���م���د ح�����س��ن ال����ط����راون����ة ع����ن احل�����الت 

امل��ت��ف��رق��ة ال��ت��ي ر���س��دت ب��امل��ت��ح��ور »م����و« يف 

ت��رك��ي��ا وال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين وب��ري��ط��ان��ي��ا؛ 

املتحور مو مازال  انت�سار  ان م�ستوى  وقال 

�سعيفاً لكنه ل يزال  مثراً لالهتمام .

الأردن  ب�����اأن  ال���ط���راون���ة   ٠ د  واأ�����س����اف 

ن�سبة  ارتفعت  اذا  الرابعة  املوجة  يف  يدخل 

 %5 ع��ن  مايزيد  ايل  الفحو�سات  اإيجابية 

ب��ارت��ف��اع م��ت��وات��ر مل���دة ل ت��ق��ل ع��ن اأ���س��ب��وع؛ 

للم�ست�سفيات  الإدخ���ال  حل��الت  بالإ�سافة 

حيث  الأردن  يف  الن�سطة  احل���الت  وك���رثة 

٠      وقال  يح�سل تغر للمنحنى الوبائي 

التي  والح��ت��ف��الت  امل��ه��رج��ان��ات  ب�سبب  ان��ه 

ح�����س��ل��ت ب�������س���روط ���س��ح��ي��ة غ���ر م��الئ��م��ة 

كورونا-  -جائحة  احلايل  ال�سحي  للظرف 

فاإنه  الوقائية  بالإجراءات  الإلتزام  بعدم  و 

القادمة وهي وجيزة  قد يت�سبب يف الفرة 

لإن���ت���ق���ال ال���ف���رو����س���ات ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة وع��ل��ى 

راأ���س��ه��ا ف��اي��رو���ض الإن��ف��ل��ون��زا وم��ا ي�ساحبه 

ل�سرعة  نظراً  ،كحة(  )عط�ض  اأعرا�ض  من 

انتقاله وانت�سار عدواه بني النا�ض.

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط – نور حتاملة

يف ت��ع��دي��ل راب����ع ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ال��دك��ت��ور 

ب�سر اخل�ساونة كان لفتا اإ�ستحداث واإعادة 

ع��م��رو  وت��ع��ي��ني  ال���س��ت��ث��م��ار  وزارة  ت��ف��ع��ي��ل 

خري وزيرا لها.

القت�سادي  اخل��ب��ر  ي��رى  ذل���ك،  وح���ول 

ال��ت��ع��دي��ل  اأول����وي����ة  اأن  وج�����دي خم����ام����رة، 

احل���ك���وم���ي اجل���دي���د ه���و ال���س��ت��ث��م��ار وه��و 

ال����ه����دف الأ����س���ا����س���ي ل���ه���ذا مت ا���س��ت��ح��داث 

املو�سوع  لأهمية  ال�ستثمار  وزي��ر  من�سب 

يف ال���وق���ت احل������ايل، م��و���س��ح��ا ان����ه ب���دون 

ال���س��ت��ث��م��ار ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��وظ��ي��ف ول��ن 

٠           وق����ال  ال���ب���ط���ال���ة  م�����س��ك��ل��ة  حت����ل 

يف  ا�ستثمار  وزير  وجود  رغم  انه  خمامرة؛ 

ال  الرزاز  الدكتور عمر  ال�سابق يف حكومة 

اأنه مت الغائها، ومت اإعادة ا�ستحداثها ب�سبب 

»الأن��ب��اط«،  ل�  واأ���س��اف  املمنوحة.  الأول��وي��ة 

ع����دا ذل����ك مل ي��ت��غ��ر ����س���يء ع��ل��ى ال��ف��ري��ق 

الوزاري حيث بقي  التعديل  القت�سادي يف 

وزيري املالية و التخطيط، مبينا ان تعيني 

بتعيني  يلحق  اأن  ي��ج��ب  لال�ستثمار  وزي���ر 

لت�سجيع  املعتمدة  ال�ستثمار  لهيئة  رئي�ض 

ال�ستثمار والتي مل ت�سهد رئي�سا ثابتا تبعا 

املتوالية. لال�ستقالت 

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط – املحرر ال�صيا�صي

الردن��ي��ة  ال��ع��الق��ة  ���س��ورة  تفا�سيل  يف 

ال���ق���ط���ري���ة، م���ا ه���و اأه�����م م���ن الق��ت�����س��اد 

اهمية  على  امل��ت��ب��ادل��ة،  التجارية  وامل��ن��اف��ع 

م����ا ����س���ب���ق، ف���ال���ب���ل���دان ي��ع��ي�����س��ان ظ���روف���ا 

متماثلة، من حيث َجور اجلرة، وامل�ساحة 

تتنا�سب  ل  ال��ت��ي  ال�����س��غ��رة،  اجل��غ��راف��ي��ة 

وحجم الثر والتاثر يف القليم وامل�سهد 

العاملي، فقد راأينا خالل ال�سابيع القليلة 

ال��ت��ي تلقتها  امل��ا���س��ي��ة، ح��ج��م الت�����س��الت 

ال����دوح����ة م����ن ع���وا����س���م ع���امل���ي���ة ت��ف��وق��ه��ا 

اىل  طالبان  و�سول  بعد  ون��ف��وذا،  م�ساحة 

ال�سلطة يف افغان�ستان، ول تكاد منظمة او 

دولة ل يكون لها يف الدوحة موطئ قدم.

زي��ارة  فبعد  الردن،  يف  ك��ذل��ك  والم���ر 

مع  ول��ق��ائ��ه  وا�سنطن  اىل  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

ال��رئ��ي�����ض الم��ري��ك��ي ج���ون ب���اي���دن، ك���اأول 

زع���ي���م ع���رب���ي، ي��ت��م ا���س��ت��ق��ب��ال��ه يف ال��ب��ي��ت 

الزيارات  او  الت�سالت  تهداأ  البي�ض، مل 

تفوق  ع��وا���س��م  م��ن  ع��م��ان،  العا�سمة  اىل 

اقت�سادية،  وق���وة  وم�����س��اح��ة  ن��ف��وذا  ع��م��ان 

وع����اد ه��دي��ر حم���رك���ات ال���ط���ائ���رة امل��ل��ك��ي��ة 

نف�سها  يف  ت��ف��ر���ض  ع��وا���س��م  اذان  ي��زع��ج 

اأح��ق��ي��ة، ال�����دور الق��ل��ي��م��ي، م��ت��ن��ا���س��ي��ة ان 

�سيا�سية،  ا���س��راط��ات  اىل  ي��ح��ت��اج  ال����دور 

ت���ف���وق امل�������س���اح���ة وال�����ق�����وة الق���ت�������س���ادي���ة 

ال�سكاين. والتعداد 

ال��������دول ال�������س���غ���رة ح���ج���م���ا وت����ع����دادا 

���س��ك��ان��ي��ا، ي��ج��ب ان ت��ق��وم ب��ال���س��ت��ب��اك مع 

ف���اإن  ال���ك���رى، وال  امل��ح��ي��ط وال��ق�����س��اي��ا 

وعليها  ���س��ت��ت��ج��اوزه��ا،  والح�����داث  ال��زم��ن 

مناطق  يف  مقنعة  تاأثر  ادوات  متتلك  ان 

ال���س��ت��ب��اك والح��ت��ك��اك، وه���ذا م��ت��وف��ر يف 

العا�سمتان  تغلبت  فقد  وال��دوح��ة،  عمان 

ع���ل���ى ال����رق����ع����ة اجل����غ����راف����ي����ة وال����ت����ع����داد 

القليم،  ق�سايا  مع  بال�ستباك  ال�سكاين، 

مبهارة وروؤيا تفوق احلجم اجلغرايف، مما 

مع  وا�ستباكات  �سغينة  العا�سمتان  اورث 

اجلوار.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عّمان

يف اإجناز اآخر ي�ساف ل�سل�سلة اإجنازاتها، 

ح�����س��ل��ت ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���ض ال��ع��رب��ي��ة على 

ق��ط��اع  يف  اأردين  م��ن��ت��ج  اأف�������س���ل  ج����ائ����زة 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة، 

ع�����ن ق����ط����اع ال���������س����ن����اع����ات ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة 

– فئة  والأ�سمدة  التجميل  وم�ستح�سرات 

نقابة  اأطلقتها  التي  الكبرة،  ال�سناعات 

غرفة  مع  بالتعاون  الأردن��ي��ني  املهند�سني 

فعاليات  وذلك على هام�ض  عّمان،  �سناعة 

الأردين  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  م���وؤمت���ر 

التا�سع. الدويل 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

اللواء  امل�سركة  الأركان  رئي�ض هيئة  رعى 

ال���رك���ن ي��و���س��ف احل��ن��ي��ط��ي، ام�����ض ال��ث��الث��اء، 

الأردنية  الدولة  مئوية  ميدالية  تقليد  حفل 

ال��ق��وات  ���س��ف  ���س��ب��اط  م���ن  ل��ك��وك��ب��ة  الأوىل، 

امل�سلحة الأردنية، يف فندق القوات امل�سلحة.

ون���ق���ل ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي، خ��الل 

ك��ب��ار �سباط  ال���ذي ح�سره ع��دد م��ن  احل��ف��ل 

– اجل��ي�����ض  ال�����ق�����وات امل�������س���ل���ح���ة الأردن�������ي�������ة 

ال���ع���رب���ي، حت���ي���ات وم���ب���ارك���ة ج���الل���ة ال��ق��ائ��د 

القوات  منت�سبي  وجلميع  للمكرمني  الأعلى 

ن�سامى اجلي�ض  باأن  الأردنية، موؤكداً  امل�سلحة 

امل��ن��ي��ع،  ال���وط���ن و���س��ي��اج��ه  ال���ع���رب���ي ه���م درع 

وقيادته  للوطن  املخل�سني  الأوف��ي��اء  واجلند 

اأن �سباط ال�سف يف القوات  الها�سمية، مبيناً 

الأردنية. امل�سلحة 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - كتبت فرح مو�صى

الثنني  را���س��د،   - احل��ي��اة   عقد مركز 

م�سروع  ح���ول  ن���دوة  ٢٠٢١(؛   -١٠  -١١(

ق��اع��ات  يف  املجتمعية  امل���ب���ادرات  ت�سميم 

تدعيم  اىل  امل�سروع  يهدف  وك��ان  اأربيال، 

املبادرات  لت�سميم  وم�ساعدتهم،  الن�ساء، 

املجتمعية.

ال�سيا�سية  لل�سوؤون  العام  الأمني  وقال 

وال��رمل��ان��ي��ة، ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اخل���وال���دة؛ 

اأ����س���ك���ر م���رك���ز را����س���د ع��ل��ى م���ا ي���ق���وم به 

الن�ساء،  ق���درات  ت��ع��زي��ز  يف  م��ه��م  دور  م��ن 

ي�سجل  وه���ذا  امل��ح��اف��ظ��ات،  يف  وخ�سو�سا 

هناك  البداية  يف  واأ���س��اف؛  را�سد.  ملركز 

ج����زء ك��ب��ر م���ن الأن�����س��ط��ة ال�����س��اب��ق��ة يف 

املا�سية. املحافظات  انتخابات جمال�ض 

التفا�صيل �ص »5«

»البوتاس العربية« تحصل على 
جائزة أفضل منتج أردني في قطاع 
الصناعات الكيمائية والبالستيكية

 رئيس هيئة األركان يقّلد كوكبة من 
ضباط الصف بميدالية مئوية الدولة

 »تأهيل النساء للمشاركة 
الديمقراطية« في دورة لـ »راصد«
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يحكى ان ثالثة من اال�شدقاء االغبياء التنابل قرروا عمل م�شروع مزرعة دواجن..

وعندما جمعوا ما لديهم من اموال.. جل�شوا ليتباحثوا من اين يبداأون.. فمر بهم 

رجل من احلي.. وقال لهم ع�شى اجتماعكم خري؟!.. فقال احدهم.. ننوي عمل مزرعة 

دواجن.. فقال لهم.. وهل لكم دراية يف هذا املو�شوع؟!.. قالوا ال.. ولكن �شنحاول..

املتخ�ش�شة  اح����دى اجل��ام��ع��ات  امل��و���ش��وع يف  ت��در���ش��وا  ب���ان  ان�����ش��ح��ك��م  ل���ه���م..  ق���ال 

الفرجنية.. وذهب وتركهم يفكرون..

�شر  يفهم  حتى  للخارج  واحدقهم  افهمهم  ار�شال  وق��رروا  نظره..  بوجهة  اقتنعوا 

الدواجن.. �شناعة 

غادر ذلك “ال�شطور” االبله.. وبعد مدة.. قال احد االثنني املتبقيني.. ال مبكننا ان 

ننتظر حتى يرجع �شديقنا بالعلم.. ومبا ان ا�شا�ض املزرعة هو االر�ض.. دعنا ن�شرتي 

قطعة ار�ض ونك�شب الوقت.. وفعال متت عملية ال�شراء.. وبعد مدة.. اقرتح احدهم.. 

وجنعلها  ال��وق��ت؟!..  واخت�شار  امل�شروع  بتنفيذ  ونبداأ  ونحاول  وجن��رب  نحاول  ال  مل��اذا 

مفاجاأة ل�شديقنا الذي يدر�ض يف اخلارج؟!..

ب��ح��راث��ة االر����ض متهيدا لعملية زراع��ة  ف��ب��داأوا  ف��واف��ق��ه االخ���ر.. وف��ك��روا وق���رروا 

الدواجن..

ب��ع��د ان امت���وا احل���راث���ة.. وا����ش���رتوا م��ئ��ات ال�����ش��ي�����ش��ان.. ج��ل�����ش��وا ي��ف��ك��رون بكيفية 

روؤو���ض  بو�شع  قاموا  وفعال  روؤو���ش��ه��ا..  من  ال�شي�شان  ن��زرع  احدهم  فقال  ال��زراع��ة.. 

ال�شي�شان يف الرتاب.. وا�شبحوا ي�شقونها �شبح م�شاء.. وبعد عدة ايام.. الحظوا بان 

ال�شي�شان قد ماتت وتعفنت ومل ينبت الدجاج..

ففكروا االثنني ب�شبب موت ال�شي�شان.. فتو�شلوا بانها قد اختنقت.. فقرروا اعادة 

التجربة ولكن بزراعة ال�شي�شان من االرجل..

وفعال ا�شرتوا مئات ال�شي�شان وزرعوها من االرجل.. وبعد عدة ايام من ال�شقاية 

ال�شي�شان.. ماتت  امل�شتمرة.. 

جل�ض االهبلني يتباحثان.. وبعد نقا�ض طويل.. قررا ان يت�شال ب”ال�شطور” الذي 

ليتعلم.. �شافر 

واطبق  ع��م��ي��ق..  نف�ض  اخ��ذ  ال���زراع���ة..  يف  وجتربتهما  بالق�شة..  اخ���راه  وع��ن��دم��ا 

الومكما  لن  لهما..  قال  التفكري..  من  اكرث  او  دقيقتني  وبعد  امل�شهد..  على  ال�شمت 

على فعلتكما.. فكان الهدف منها ت�شريع العمل..

ومبا انكما زرعتما ال�شي�شان من الراأ�ض ماتت ال�شي�شان.. وزرعتماها من االرجل 

بعينه..  اخل��ط��اأ  ه��و  امل��زرع��ة  لهذه  اختياركما  ان  ت�شتنجا  ان  فعليكما  اي�شا..  فماتت 

فيبدوا ان الرتبة غري �شاحلة لزراعة الدواجن..

وتناقالت  وجت��ارب  ممار�شات  م��ن  حولنا  ي��دور  مم��ا  بالكثري  ذكرتني  الق�شة  ه��ذه 

جل�ض  اللي  وال  نافع..  الدواحن  زراعة  لدرا�شة  لهارفارد  ذهب  الذي  فال  وتبديالت.. 

يجرب نافع.. و�شكله امل�شكلة يف الرتبة..

   محمود الدباس 

زراعة الدواجن على الطريقة 
الفرنجية 

�شلط عد�شة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  13 / 10 / 2021 

اجرى مباحثات مع أمير دولة قطر في الدوحة

مواصلة األردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس
الملك : مركزية القضية الفلسطينية وأهمية العمل من أجل تحقيق السالم العادل والشامل 

 رئيس هيئة األركان يقّلد كوكبة من ضباط الصف بميدالية مئوية الدولة

 رئيس مجلس األعيان يشيد بعمق واستراتيجية العالقات األردنية الكويتية

 وزارة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة مؤتة

 رئيس الوزراء يصدر البالغ رقم 46

نقابة الصحفيين تنشر أسماء 
لالنتخابات المرشحين 

 عطلة رسمية الثالثاء المقبل 
احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف

االنباط-عمان

اأجرى جاللة امللك عبداهلل الثاين واأخوه �شمو 

ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين، اأمري دولة قطر، يف 

الدوحة ام�ض الثالثاء، مباحثات تناولت العالقات 

االأخوية املتينة بني البلدين ال�شقيقني، وتطورات 

االأو�شاع اإقليميا ودوليا.

واأكد الزعيمان، خالل املباحثات التي جرت يف 

اعتزازهما مب�شتوى  القطري،  االأم��ريي  الديوان 

الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة  التي جتمع  العالقات 

واحل��ر���ض  ال�����ش��ق��ي��ق��ني،  و�شعبيهما  ق��ط��ر  ودول�����ة 

امل��ج��االت ال�شيا�شية  على االرت��ق��اء بها يف خمتلف 

واالقت�شادية واال�شتثمارية والتنموية والثقافية، 

يف  ل��الأردن��ي��ني  الت�شغيل  فر�ض  زي���ادة  اإىل  اإ�شافة 

قطر.

واأع��رب جاللة امللك عن تقديره ل�شمو ال�شيخ 

مت��ي��م ع��ل��ى ك���رم ال�����ش��ي��اف��ة وح���ف���اوة اال���ش��ت��ق��ب��ال، 

م�شريا اإىل اأن هذه الزيارة ر�شالة مهمة ل�شعبينا 

ال�شقيقني.  

ثنائي،  لقاء  تبعها  مو�شعة  مباحثات  وخ���الل 

مت التاأكيد على موا�شلة التن�شيق والت�شاور حيال 

ومبا  امل�����ش��رتك،  االه��ت��م��ام  ذات  الق�شايا  خمتلف 

العربية، ويف  الق�شايا  يحقق م�شاحلهما ويخدم 

مقدمتها الق�شية الفل�شطينية.

واأك�����د ج��الل��ة امل���ل���ك، خ���الل امل��ب��اح��ث��ات، التي 

وكبار  احل�����ش��ني،  ب��ن  علي  االأم����ري  �شمو  ح�شرها 

امل�������ش���وؤول���ني يف ال���ب���ل���دي���ن، م���رك���زي���ة ال��ق�����ش��ي��ة 

حتقيق  اأج���ل  م��ن  ال��ع��م��ل  واأه��م��ي��ة  الفل�شطينية، 

ال�شالم العادل وال�شامل على اأ�شا�ض حل الدولتني، 

امل�شتقلة،  الفل�شطينية  ال��ذي ي�شمن قيام الدولة 

ل��ل��ح��ي��اة، ع��ل��ى خطوط  ال�����ش��ي��ادة، وال��ق��اب��ل��ة  ذات 

الرابع من حزيران عام 1967، وعا�شمتها القد�ض 

ال�شرقية.

اجلهود  تكثيف  ���ش��رورة  على  جاللته  و���ش��دد 

للتو�شل لهذا احلل، كونه ال�شبيل الوحيد لتحقيق 

االأم���ن واال���ش��ت��ق��رار وال�����ش��الم ال��دائ��م يف املنطقة، 

اجل��ه��ود  جميع  ب���ذل  االأردن  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  الف��ت��ا 

حلماية املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية بالقد�ض، 

من منطلق الو�شاية الها�شمية عليها.

ك��م��ا ت��ن��اول��ت امل��ب��اح��ث��ات ال���ت���ط���ورات يف امل��ل��ف 

ال�������ش���وري، ح��ي��ث اأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك دع���م االأردن 

وا�شتقرارها  �شوريا  �شيادة  على  احل��ف��اظ  جلهود 

ووحدة اأرا�شيها و�شعبها. ومت التاأكيد على �شرورة 

التو�شل اإىل حلول �شيا�شية لالأزمات التي ت�شهدها 

املنطقة، تعيد االأمن واال�شتقرار ل�شعوبها.

وح�شر املباحثات رئي�ض ال��وزراء الدكتور ب�شر 

اخل�شاونة، ونائب رئي�ض الوزراء ووزير اخلارجية 

ال�شفدي، ومدير مكتب  اأمي��ن  املغرتبني  و�شوؤون 

ج��الل��ة امل���ل���ك، ال��دك��ت��ور ج��ع��ف��ر ح�����ش��ان، وم��دي��ر 

وال�شفري  ح�شني،  اأحمد  ال��ل��واء  العامة  املخابرات 

االأردين لدى قطر زيد اللوزي.

ك��م��ا ح�����ش��ره��ا ع���ن اجل���ان���ب ال��ق��ط��ري رئي�ض 

خالد  ال�شيخ  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزي����ر  ال�����وزراء  جمل�ض 

ث��اين، ونائب رئي�ض  اآل  بن خليفة بن عبدالعزيز 

جم��ل�����ض ال������وزراء وزي����ر ال���دول���ة ل�����ش��وؤون ال��دف��اع 

بعثة  رئي�ض  العطية،  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

ال�����ش��رف امل��راف��ق��ة جل��الل��ة امل��ل��ك، وع���دد م��ن كبار 

لدى  القطري  وال�شفري  القطريني،  امل�����ش��وؤول��ني 

االأردن ال�شيخ �شعود بن نا�شر اآل ثاين.

وج���رت جلاللة امل��ل��ك، ل��دى و�شوله ال��دي��وان 

االأمريي القطري، مرا�شم ا�شتقبال ر�شمية.

بني  اتفاقية  توقيع  ال��زي��ارة،  هام�ض  على  ومت 

احل��ك��وم��ت��ني االأردن���ي���ة وال��ق��ط��ري��ة ح���ول االإع��ف��اء 

ال��ت��اأ���ش��رية حلاملي ج����وازات ال�شفر  امل��ت��ب��ادل م��ن 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة واخل���ا����ش���ة، اإ���ش��اف��ة اإىل م��ذك��رة 

اإدارة  و�شركة  لال�شتثمار  قطر  جهاز  بني  تفاهم 

�شراكة  لبناء  االأردن���ي���ة،  احلكومية  اال�شتثمارات 

ا�شرتاتيجية بني البلدين وتطوير فر�ض التعاون.

ووق��ع االتفاقية وامل��ذك��رة نائب رئي�ض ال��وزراء 

ووزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني اأمين ال�شفدي، 

ووزي���ر اخلارجية  ال����وزراء  رئي�ض جمل�ض  ون��ائ��ب 

ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين

االنباط- عمان

رع���ى رئ��ي�����ض هيئة االأرك�����ان امل�����ش��رتك��ة ال��ل��واء 

ال��ث��الث��اء، حفل  ام�����ض  يو�شف احلنيطي،  ال��رك��ن 

االأوىل،  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مئوية  ميدالية  تقليد 

لكوكبة من �شباط �شف القوات امل�شلحة االأردنية، 

الركن  ال��ل��واء  ون��ق��ل  امل�شلحة.  ال��ق��وات  ف��ن��دق  يف 

احلنيطي، خ��الل احلفل ال��ذي ح�شره ع��دد من 

– اجلي�ض  كبار �شباط القوات امل�شلحة االأردنية 

االأعلى  القائد  جاللة  ومباركة  حتيات  العربي، 

امل�شلحة  ال���ق���وات  منت�شبي  وجل��م��ي��ع  للمكرمني 

العربي  ن�شامى اجل��ي�����ض  ب���اأن  م���وؤك���داً  االأردن���ي���ة، 

االأوفياء  واجلند  املنيع،  و�شياجه  الوطن  درع  هم 

اأن  مبيناً  الها�شمية،  وقيادته  للوطن  املخل�شني 

االأردن��ي��ة هم  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف  ال�شف  �شباط 

تنظيم  يف  االأ�شا�شية  والركيزة  الفقري  العامود 

ل����الإدارة  امل�����ش��اع��د  وق���ال  ت�شكيالتها ووح��دات��ه��ا. 

الدومي:  علي  الركن  العميد  الب�شرية  وال��ق��وى 

لتاأ�شي�ض  االأوىل  املئوية  الذكرى  يف  اجلميع  “اإن 
حافلة  م�شرية  اإىل  يتطلعون  االأردن���ي���ة،  ال��دول��ة 

ب���امل���ن���ج���زات واخل��������رات ال��ع��م��ي��ق��ة، م��ت��ج��اوزي��ن 

ال�شعوبات والتحديات، مبيناً اأن العالقة الوطيدة 

التي جمعت قيادته منذ اللحظة االأوىل للتاأ�شي�ض 

مع خمتلف �شرائح املجتمع االأردين كان لها الدور 

االأبرز يف تاأ�شي�ض وطٍن ي�شوده االأمن والطماأنينة 

والعدالة”. وقال مدير التوجيه املعنوي العميد 

ال���رك���ن ط����الل ال��غ��ب��ني، يف ك��ل��م��ة ل����ه: “نحتفل 

ال��دول��ة لكوكبة  م��ئ��وي��ة  م��ي��دال��ي��ة  بتقليد  ال��ي��وم 

من �شباط ال�شف املميزين من خمتلف �شنوف 

���ش��اه��م��وا يف  ال���ق���وات امل�شلحة االأردن����ي����ة، ال��ذي��ن 

رفعة ونه�شة ت�شكيالتهم ووحداتهم يف املجاالت 

اإيجاباً على احرتافية ومهنية  كافة، مما انعك�ض 

اأ���ش��ب��ح��ت حتتل  ال��ب��ا���ش��ل��ة، وق���د  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 

وب��رز  ك��اف��ة،  ال��دول��ي��ة  املحافل  يف  متميزاً  موقعاً 

املختلفة  االحرتافية  امل�شاركات  خ��الل  من  ذل��ك 

ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����دويل، وال��ت��ي انعك�شت اي��ج��اب��اً 

�شورًة  اأظهر  ال��ذي  االأردين  اجلندي  ثقافة  على 

م�شرية  وت�شتمر  العظيم،  اجلي�ض  لهذا  م�شرقًة 

هذا اجلي�ض مكللًة باالإجنازات العظيمة ومي�شي 

وفياً لقيادته وي�شتمد ت�شحياته من �شعاره االأزيل 

ق��وة  وك��ي��ل  وق���ال  املليك(”.   .. ال��وط��ن   .. اهلل   (

اأول �شامل بني  الوكيل  االأردن��ي��ة،  امل�شلحة  القوات 

م�شطفى: “ُيعد �شباط ال�شف يف القوات امل�شلحة 

االأردنية - اجلي�ض العربي، الع�شب الداعم للقيادة 

�شمن وحداتهم املختلفة فلهم اأهميتهم وتاأثريهم 

يف م�شاعدة قادتهم ووحداتهم يف حتقيق وتنمية 

من  م�شتواها  على  واحل��ف��اظ  الع�شكرية  الكفاءة 

خالل االأدوار والواجبات التي ميار�شونها يف ال�شلم 

اإال خري �شاهٍد على  واحل���رب، وم��ا ه��ذا التكرمي 

اهتمام جاللة القائد االأعلى امللك عبداهلل الثاين 

وب��ره��ان  امل�شلحة  ال��ق��وات  واأف����راد  �شف  ب�شباط 

وكان  لهم”.  املتوا�شل  العامة  القيادة  ودع��م  ثقة 

جاللة القائد االأعلى للقوات امل�شلحة امللك عبد 

اهلل الثاين، قد اأنعم على القوات امل�شلحة االأردنية 

اململكة  احتفاالت  غمرة  يف  العربي،  اجلي�ض   –
ب��ذك��رى ال��ث��ورة العربية ال��ك��رى، وي���وم اجلي�ض 

الكبرية  للجهود  تقديراً  ال��دول��ة،  مئوية  بو�شام 

التي تبذلها القوات امل�شلحة يف �شبيل رفعة ونه�شة 

االأردن واملحافظة على اأمنه وا�شتقراره على مدار 

مائة عام من تاأ�شي�ض الدولة االأردنية.

االنباط- عمان

الفايز،  في�شل  االأع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  ا���ش��اد   

الكويتية اال�شرتاتيجية  االأردنية  بعمق العالقات 

والتاريخية العميقة وامل�شتوى الرفيع الذي و�شلت 

املتبادل مبا يخدم  االح��رتام  والقائمة على  اإليه، 

امل�شالح امل�شرتكة وق�شايا االأمة العربية العادلة.

وبني الفايز خالل تروؤ�شه جانبا من االجتماع 

ال���ذي عقدته جلنة االأخ����وة ال��رمل��ان��ي��ة االردن��ي��ة 

ال��ك��وي��ت��ي��ة، ب��رئ��ا���ش��ة ال��ع��ني م�����ش��ط��ف��ى ال�����راري 

وح�����ش��ور ال�����ش��ف��ري ال��ك��وي��ت��ي ل���دى امل��م��ل��ك��ة عزيز 

الديحاين، اأن العالقات االأردنية الكويتية را�شخة 

وقوية، وت�شكل امنوذجا يف العمل العربي امل�شرتك.

وثمن الفايز مواقف الكويت جتاه االردن، وقدم 

�شكره ل�شمو اأمري دولة الكويت ولل�شعب الكويتي 

وتقدمي  دوم����ا،  االردن  ج��ان��ب  اإىل  وق��وف��ه��م  على 

الدعم وامل�شاعدة له لتمكينه من مواجهة التحديات 

االقت�شادية. ودعا اإىل زيادة اال�شتثمارات والتعاون 

اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  م��ن  انطالقا  امل�شرتك، 

اأن  اإىل  م�شريا  ال�شقيقني،  البلدين  جتمع  التي 

اال�شتثمارات الكويتية يف االأردن تبلغ نحو 18 مليار 

اعتزاز  عن  الكويتي،  ال�شفري  عر  ب���دوره،  دوالر. 

ب���الده ب��ال��ع��الق��ات ال��را���ش��خ��ة م��ع االأردن، م��وؤك��دا 

والبناء  وتر�شيخها  تنميتها  على  الكويت  حر�ض 

عليها يف خمتلف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية 

واال�شتثمارية. واو�شح اأن اال�شتثمارات الكويتية يف 

اململكة كبرية كنتاج للعالقات االأخوية املتينة بني 

البلدين ال�شقيقني، والبيئة اال�شتثمارية اجلاذبة 

بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ق��وة  واأ����ش���اد  االأردن.  يف 

البلدين فيما يخ�ض التبادل الثقايف، حيث يوجد 

م��ا ي��ق��ارب 5 اآالف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف اجل��ام��ع��ات 

االأردنية، باالإ�شافة اإىل االتفاقيات واملذكرات بني 

البلدين التي ت�شل اإىل 73 مذكرة واتفاقية، موؤكدا 

اأن اال�شتثمار يف االأردن هو ا�شتثمار لالأمة العربية.

وث��م��ن ال�����ش��ف��ري ج��ه��ود ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال��ث��اين م��ن اأج����ل وح����دة ال�����ش��ف ال��ع��رب��ي واإن��ه��اء 

ال�شراعات فيها. من جانبه، ا�شار العني الراري، 

اللجنة،  اأع�����ش��اء  ال���ذي ح�شره  االج��ت��م��اع  اأن  اإىل 

اكد عمق العالقات االأردنية الكويتية يف خمتلف 

وبني  واالقت�شادية.  ال�شيا�شية  وخا�شة  اجلوانب 

ان اللقاء اي�شا ا�شتعر�ض جممل االو�شاع الراهنة 

ال�شورية  ب��االأزم��ة  يتعلق  ما  وال�شيما  املنطقة،  يف 

والق�شية الفل�شطينية وتوحيد اجلهود امل�شرتكة 

من اأجل اإنهاء اأزمات املنطقة لينعم اأهلها باالأمن 

واال�شتقرار.

االنباط- عمان

اتفاقية  الثالثاء،  ام�ض  ال�شحة  وزارة  وقعت   

ت���ع���اون م���ع ج��ام��ع��ة م���وؤت���ة يف جم����االت التعليم 

والتدريب والتطوير والتنمية ال�شحية. 

ووقع االتفاقية يف مقر ال��وزارة، وزير ال�شحة 

الدكتور فرا�ض الهواري ورئي�ض اجلامعة الدكتور 

ع���رف���ات ع���وج���ان. وق�����ال ال���دك���ت���ور ال����ه����واري اإّن 

ا�شرتاتيجية  تنفيذ  يف  �شُي�شهم  االتفاقية  توقيع 

اخل��دم��ات  مب�شتوى  االرت��ق��اء  يف  ال�شحة،  وزارة 

احلكومية  امل�شت�شفيات  يف  للمواطنني  امل��ق��دم��ة 

ولفت  ال�شحة.  ل��وزارة  التابعة  ال�شحية  واملراكز 

م�شت�شفى  حتويل  على  �شتعمل  االتفاقية  اأن  اإىل 

وذل��ك  تعليمي،  م�شت�شفى  اإىل  احلكومي  ال��ك��رك 

تطوير  ن��ح��و  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ل�����ش��ع��ي  ا���ش��ت��م��راراً 

وتاأهيل كوادرها الطبية والفنية العاملة ورفدها 

ال�شحية  امل��ج��االت  يف  املطلوبة  باالخت�شا�شات 

وخ��ا���ش��ة االخ��ت�����ش��ا���ش��ات ال��ف��رع��ي��ة. واو����ش���ح اّن 

زي��ادة الطلب على اخلدمات ال�شحية احلكومية 

ي�شعنا اأم��ام حت��دي توفري ه��ذه اخلدمات �شمن 

معايري حمددة حتقق ر�شا املواطنني واملراجعني 

ال�شحية.  وم��راك��زه��ا  ال�شحة  وزارة  مل�شت�شفيات 

وبني اأن حت�شني جودة اخلدمات ال�شحية يتطلب 

االهتمام ب�شكل مبا�شر بالكوادر ال�شحية واالدارية 

التي تعمل على تقدمي هذه اخلدمات، من حيث 

مهاراتها  وتطوير  وتدريبها  الكوادر  هذه  تاأهيل 

ليت�شنى لها تقدمي اخلدمات ال�شحية على اأف�شل 

وجه.

توقيعها  مت  التي  التعاون  اتفاقية  اأّن  واأو�شح 

اليوم هي االتفاقية الثالثة التي يجري توقيعها 

اأق���ل م��ن ثالثة  م��ع اجل��ام��ع��ات الر�شمية خ���الل 

الطبية  اخلدمات  م�شتوى  حت�شني  بهدف  اأ�شهر 

توقيع  مت  حيث  ال�شحة،  وزارة  م�شت�شفيات  يف 

اتفاقيتي تعاون بني ال��وزارة واجلامعة الها�شمية 

م�شت�شفى  حت���وي���ل  مب��وج��ب��ه��م��ا  ل��ي��ت��م  م����وؤخ����راً 

اإىل  ال��زرق��اء احلكومي وم�شت�شفى االأم��ري حمزة 

م�شت�شفيني تعليميني. ولفت الهواري اإىل تاأطري 

االتفاقية املوقعة اليوم جلهود التعاون والتن�شيق 

امل�شرتك بني وزارة ال�شحة وجامعة موؤتة من اأجل 

رفع م�شتوى اخلدمات الطبية املقدمة للمواطنني 

من قبل الوزارة، وتوفري فر�ض التعليم والتدريب 

لطلبة الكليات امل�شجلني لدى جامعة موؤتة.

من جهته، قال رئي�ض جامعة موؤتة اإّن االتفاقية 

اجل��ام��ع��ة مع  ال��ط��ب يف  كلية  رب���ط  �شتعمل على 

وزارة ال�شحة و�شتعمل اأي�شا على توفري الفر�ض 

التعليمية لطلبة الكلية و�شرتفع �شوية املنظومة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة وامل��ن��ظ��وم��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 

حمافظة الكرك، موؤكداً ان ربط التعليم بالتدريب 

وبالبحث العلمي ُيعد من اولويات جامعة موؤتة. 

فر�ض  توفري  على  االتفاقية  بنود  بع�ض  ت  ون�شّ

املقبولني يف برنامج  التعليم والتدريب لالأطباء 

ودع��م  م��وؤت��ة،  جامعة  ل��دى  ال��ع��ايل  االخت�شا�ض 

االبحاث  وت�شجيع  وال�شريرية  الطبية  البحوث 

امل�شرتكة بني الوزارة واجلامعة من خالل ا�شتثمار 

وتنمية االمكانيات املتوفرة لدى اجلانبني، حيث 

التعليم  م��ف��ه��وم  وتنمية  دع���م  االت��ف��اق��ي��ة  اأك����دت 

الطبي امل�شتمر. و�شتدخل االتفاقية حّيز التنفيذ 

اعتبارا من ال�شهر القادم و�شت�شتمر لثالث �شنوات 

قابلة للتجديد.

االنباط- عمان

 اأ���ش��در رئ��ي�����ض ال�����وزراء، ال��دك��ت��ور ب�شر 

 2021 ل�����ش��ن��ة   46 ال��ب��الغ رق���م  اخل�����ش��اون��ة، 

)ثامنا(  البند  الأح��ك��ام  باال�شتناد  ال�����ش��ادر 

من اأمر الدفاع رقم 19 ل�شنة 2020، والبند 

 2021 ل�شنة   39 رق��م  ال��ب��الغ  م��ن  )ت��ا���ش��ع��ا( 

ل�شنة   44 رقم  البالغ  من  )�شاد�شا(  والبند 

.2021

وت�شمن البالغ، عدم ال�شماح الأكرث من 

واحدة  طاولة  على  بالتواجد  اأ�شخا�ض   10

 15 من  الأكرث  ال�شماح  وعدم  املطعم،  داخل 

ع��ل��ى ط��اول��ة واح���دة يف  ب��ال��ت��واج��د  �شخ�شا 

تقل  ال  اأن  على  م��ن��ه،  اخل��ارج��ي��ة  ال�شاحات 

االأح���وال  جميع  يف  ال��ط��اوالت  ب��ني  امل�شافة 

عن مرتين.

اال�شتيعابية  الطاقة  تعديل  ت�شمن  كما 

ال��ري��ا���ش��ي��ة بحيث  وال�������ش���االت  ل��ل��م��الع��ب 

باملئة،   50 بن�شبة  فيها  اجل��م��ه��ور  ي��ت��واج��د 

ع��ل��ى اأن ت��ط��ب��ق ه���ذه ال��ن�����ش��ب��ة اع��ت��ب��ارا من 

تاريخ اليوم، وفق البالغ.

وا����ش���ت���م���ل ال����ب����الغ ع���ل���ى اإل�������زام امل�����والت 

امل�شريف  القطاع  ومن�شاآت  الت�شوق  ومراكز 

واملطاعم  ومعار�شها  االت�شاالت  و�شركات 

وال��ف��ن��ادق  وامل��ق��اه��ي  وال�شعبية  ال�شياحية 

و�شركات  الكهرباء  توزيع  �شركات  ومكاتب 

بدخولها  �شخ�ض  الأي  ال�شماح  بعدم  املياه 

اأو التواجد فيها اإال اإذا كان من االأ�شخا�ض 

لتطبيق  وفقا  فيها  بالتواجد  لهم  امل�شموح 

)���ش��ن��د اأخ�����ش��ر(. وت�����ش��م��ن ف��ر���ض غ��رام��ة 

 1000 املخالفة مقدارها  املن�شاأة  على  مالية 

دينار للمرة االأوىل، و3 اآالف للمرة الثانية، 

و5 اآالف للمرة الثالثة، على اأن تغلق املن�شاأة 

يف حال تكرار املخالفة بعد ذلك.

البنود  اأح��ك��ام  ت�����ش��ري  ال��ب��الغ،  وبح�شب 

املن�شاآت  دخ���ول  وم��ن��ع  امل��ط��اع��م  يف  املتعلقة 

على  املرتتبة  والعقوبات  اأخ�شر  ب�شند  اإال 

امل��ن�����ش��اآت امل��خ��ال��ف��ة اع��ت��ب��ارا م��ن ���ش��ب��اح ي��وم 

االثنني املوافق 18 /10/ 2021.

اأي  بتعديل  ال���وزراء  لرئي�ض  ي�شمح  كما 

م��ن اأح���ك���ام ه���ذا ال��ب��الغ مب��وج��ب ب��الغ��ات 

الغاية. ي�شدرها لهذه 

االنباط- عمان

 اأع����ل����ن����ت ن���ق���اب���ة ال�������ش���ح���ف���ي���ني، ام�������ض 

ال����ث����الث����اء، اأ����ش���م���اء امل���ر����ش���ح���ني ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

اجلمعة  �شتقام  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اب��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 

املقبل.

وب��ح�����ش��ب ب���ي���ان ال���ن���ق���اب���ة، ت���ر����ش���ح م��ن 

ال���زم���ي���الت وال����زم����الء الن��ت��خ��اب��ات ن��ق��اب��ة 

ن��ق��ي��ب  مل����رك����ز   2021 ل����ع����ام  ال�������ش���ح���ف���ي���ني 

ال�����ش��ح��ف��ي��ني، راك�������ان ال�������ش���ع���اي���دة، ف��ل��ح��ة 

ملركز  تر�شح  كما  امل��وم��ن��ي.  ط��ارق  ب��ري��زات، 

جمال  ال��زم��الء،  ال�شحفيني،  نقيب  ن��ائ��ب 

القرعان،  ماجد  ع�شيبات،  فايز  ا�شتيوي، 

»حممد عمار« �شالح، �شعد حرت.

ومل�����رك�����ز ع�������ش���وي���ة جم���ل�������ض ال���ن���ق���اب���ة، 

برية،  عدنان  اليماين،  اهلل  عبد  ال��زم��الء، 

ال��ن��ع��ي��م��ات، خالد  تي�شري  ون���دي،  اأب���و  ع��ن��اد 

الع�شايلة،  ه�شال  ح�شني،  ول��ي��د  الق�شاة، 

����ش���ام���ي احل����رب����ي، ع���ه���ود حم�������ش���ن، اأجم���د 

ال�����ش��ن��ي��د، ���ش��ي��ف اهلل احل���دي���ث���ات، ح��م��زة 

ال��دي��ن خليل،  ف��ري��ح��ات، زي��ن  م��زه��ر، علي 

ح�����ازم اخل����ال����دي، ع����امل ال���ق�������ش���اة، ج��م��ي��ل 

عبد  ال�شمادي،  عامر  ال��رم��اوي،  غ��داي��رة 

احل���اف���ظ ال����ه����روط، م���وف���ق ك���م���ال، ب��الل 

ال�شوابكة،  جهاد  معايعة،  ليندا  العقايلة، 

اأمين املجايل، كامل ن�شريات، هبة ال�شباغ، 

اإبراهيم قبيالت،  رنا حداد، عمر حمارمة، 

جانتي زكريا.

االنباط- عمان

 ق��رر رئ��ي�����ض ال����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر 

ال����وزارات  ج��م��ي��ع  تعطيل  اخل�����ش��اون��ة، 

وال������دوائ������ر ال���ر����ش���م���ي���ة وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

الر�شمية  واجلامعات  العامة  والهيئات 

وال����ب����ل����دي����ات وجم����ال���������ض اخل����دم����ات 

امل�������ش���رتك���ة وام�����ان�����ة ع����م����ان ال���ك���رى 

للحكومة،  بالكامل  اململوكة  وال�شركات 

من  ع�شر  الثاين  املقبل،  الثالثاء  ي��وم 

هجرية،   1443 �شنة  االول  رب��ي��ع  �شهر 

ت�شرين  �شهر  من  ع�شر  للتا�شع  املوافق 

اح��ت��ف��اء  م��ي��الدي��ة،   2021 ل�شنة  االول 

بذكرى املولد النبوي ال�شريف .

وا����ش���ت���ث���ن���ى ال����ب����الغ ال������ذي ا����ش���دره 

رئي�ض الوزراء ام�ض الثالثاء، الوزارات 

التي  الر�شمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال��دوائ��ر 

تقت�شي طبيعة عملها خالف ذلك.

اكد  العطرة،  الذكرى  لهذه  واحياء 

رئ��ي�����ض ال�����وزراء ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال����وزارات 

وال������دوائ������ر ال���ر����ش���م���ي���ة وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

والهيئات العامة اال�شهام يف ابراز هذه 

يليق  مب��ا  واظ��ه��اره��ا  اجلليلة  املنا�شبة 

بها.

 دعم األردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها
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االنباط- عمان

يف اإجناز اآخر ي�ساف ل�سل�سلة اإجنازاتها، 

ح�سلت �سركة البوتا�س العربية على جائزة 

ال�سناعات  ق��ط��اع  يف  اأردين  م��ن��ت��ج  اأف�����س��ل 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي��ة، ع���ن ق��ط��اع 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وم�����س��ت��ح�����س��رات 

ال��ت��ج��م��ي��ل والأ����س���م���دة – ف��ئ��ة ال�����س��ن��اع��ات 

املهند�سني  نقابة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة، 

الأردن����ي����ني ب��ال��ت��ع��اون م���ع غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة 

موؤمتر  فعاليات  هام�س  على  وذل��ك  عّمان، 

ال����دويل  الأردين  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة 

التا�سع املدمج الذي عقد اليوم الثاثاء يف 

فندق الرويال- عّمان.

جمل�س  رئي�س  ب��رع��اي��ة  امل��وؤمت��ر  واف��ت��ت��ح 

املهند�س  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��وت��ا���س  �سركة  اإدارة 

���س��ح��ادة اأب���و ه��دي��ب، ومب�����س��ارك��ة اأك���ر من 

اأب��رزه��ا، اجل��زائ��ر  25 دول���ة عربية وع��امل��ي��ة 

وقطر  وم�سر  والإم����ارات  وك��ن��دا  وبلجيكا 

واأمريكا وبريطانيا وغرها من البلدان.

هذه  على  العربية«  »البوتا�س  وح�سلت 

اجل���ائ���زة ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م جل��ن��ة اجل��ائ��زة 

والقطاعني  املهند�سني  نقابة  م��ن  امل�سكلة 

ال�سركة لاأ�س�س  وا�ستيفاء  العام واخلا�س، 

املمار�سات  اأف�سل  وفق  املو�سوعة  واملعاير 

التي  اجل��وائ��ز،  ه��ذه  ملثل  والدولية  املحلية 

ت���ه���دف اإىل ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى ج���ودة 

املنتجات الأردنية ومتيزها ورعاية الأعمال 

ذات ال�����س��م��ة الإب���داع���ي���ة وال���ت���ي ت�����س��ه��م يف 

والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتقيق 

يف اململكة.

وح���ق���ق���ت ����س���رك���ة ال���ب���وت���ا����س ال��ع��رب��ي��ة 

ق��ف��زات  امل��ا���س��ي��ة،  القليلة  ال�����س��ن��وات  خ��ال 

الت�سغيلية  اأ���س��ع��دت��ه��ا  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة  

و�سعتها  ال��ت��ي  امل��ح��ك��م��ة  اخل��ط��ط  ب��ف�����س��ل 

تدعيم  ح��ول  والقائمة  التنفيذية  الإدارة 

عن  امل�����س��وؤول��ة  الرئي�سية  العمليات  اأ���س�����س 

الإن���ت���اج احل����ايل ل��ل�����س��رك��ة، وو���س��ع ب��رام��ج 

ل�����س��ب��ط ك��ل��ف الإن���ت���اج وت��ر���س��ي��د ال��ن��ف��ق��ات 

ودرا�����س����ة ال��ت��و���س��ع يف الإن����ت����اج م���ن خ��ال 

املنتجات  تنوع  حظي  اإذ  خمتلفة،  م�ساريع 

عملت  ال��ت��ي  الإدارة  اه��ت��م��ام  م��ن  بن�سيب 

واإنتاج  ال�سركة  منتجات  ج��ودة  تعزيز  على 

احُلبيبي  ال��ب��وت��ا���س  م��ث��ل  اأ���س��ن��اف ج��دي��دة 

�سحنة  اأول  م��ن��ه  ���درت  ����سُ ال����ذي  الأح���م���ر 

الأف�����س��ل  اأن���ه  اأث��ب��ت  اأن  ب��ع��د   ،2019 ع���ام  يف 

وك��ذل��ك  امل��خ��ري��ة  للفحو�س  ط��ب��ق��اً  ع��امل��ي��اً 

للبوتا�س  امل�سوقة  ال�سركات  ممثلي  ب�سهادة 

احل��ب��ي��ب��ي الأح����م����ر يف ال�����رازي�����ل، و���س��وق 

اإ�سافة لأ�سواق مهمة يف  اأمريكا الاتينية، 

والفيتنامي،  التايلندي  ال�سوق  مثل  اآ�سيا 

وغرها من الأ�سواق العاملية.

»البوتاس العربية« تحصل على جائزة أفضل منتج أردني 
في قطاع الصناعات الكيمائية والبالستيكية

االنباط- عمان

 9 ت�سجيل  ع��ن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ال�����س��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اململكة،  يف  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  و1191  وف��ي��ات 

لرتفع العدد الإجمايل اإىل 10827 وفاة و835969 اإ�سابة.

 3.91 ال��ي��وم  ل��ه��ذا  الإي��ج��اب��ّي��ة  ال��ف��ح��و���س��ات  وب��ل��غ��ت ن�سبة 

باملئة، بح�سب املوجز الإعامي ال�سادر عن الوزارة.

و�سل  حالياً  الن�سطة  احل��الت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�سار 

اأدخ��ل��ت،  ال��ت��ي  احل����الت  ع���دد  ب��ل��غ  بينما  ح��ال��ة،   14129 اإىل 

73 حالة، وعدد احلالت التي غادرت  اليوم، اإىل امل�ست�سفيات 

للحالت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  بلغ  فيما  ح��ال��ة،   60 امل�ست�سفيات 

469 حالة. املوؤكدة التي تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات 

اإقليم  يف  ال��ع��زل  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 

8 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية  ال�سمال بلغت 

التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   30 احلثيثة 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 13 باملئة.

الو�سط  اإقليم  يف  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  باملئة،   12 بلغت 

اأجهزة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   23 اإىل  ذاته  الإقليم  احلثيثة يف 

بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   8 اإىل  ال�سطناعي  التنف�س 

ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل 8 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية 

التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   19 احلثيثة 

اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار  باملئة.   15 ذات��ه  الإق��ل��ي��م  يف  ال�سطناعي 

حلالت  الإج��م��ايل  العدد  لي�سل  �سفاء،  1052ح��ال��ة  ت�سجيل 

ال�����س��ف��اء امل��ت��وق��ع��ة ب��ع��د ان��ت��ه��اء ف��رة ال��ع��زل )14 ي��وم��اً( اإىل 

ليبلغ  فح�ساً،   30456 اإج���راء  اإىل  اأ���س��ار  كما  ح��ال��ة.   811013

الوباء  ب��دء  منذ  اأجريت  التي  للفحو�سات  الإج��م��ايل  العدد 

اجلرعة  متلقي  ع��دد  اأن  املوجز  واأظ��ه��ر  فح�ساً.   10404370

الأوىل من لقاح كورونا و�سل اإىل 3799686، فيما و�سل عدد 

متلقي اجلرعتني اإىل 3385572.

الصحة: تسجيل 9 وفيات و 1191 إصابة بـ كورونا 

 وقد جاء يف املادة اخلام�سة من الد�ستور الردين ال�سادر عام 1952 وتعدياته ، ان اجلن�سية 

القانون �سواء  امام  الد�ستور الردنيون  التا�سعة من هذا  املادة  . وجاء يف  الردنية حتدد بقانون 

لمتييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق او اللغة او الدين .

وقد حدد هذا القانون وهذا الد�ستور الهوية اجلامعة الردنية والتي جتمع جميع الهويات 

ال�سفة  ميثلون  ن�سفهم  النواب  جمل�س  اع�ساء  ا�سبح  فقد  هذا  وعلى   . تناق�سها  ول  الفرعية 

الغربية ون�سفهم ميثلون ال�سفة ال�سرقية . ولكن الهوية اجلامعة ان ذاك اتاحت الفر�سة لبناء 

كما   ، النتخابات  يف  ينجحوا  وان  الغربية  ال�سفة  دوائ��ر  �سمن  ير�سحوا  ان  ال�سرقية  ال�سفة 

اتاحت الفر�سة لبناء ال�سفة الغربية ان ير�سحوا �سمن دوائر ال�سفة ال�سرقية وان ينجحوا 

يف النتخابات . 

وقوع  عليها  ترتب  والتي  بالنك�سة  �سميت  والتي  حزيران  حرب  ح�سلت   1967 عام  ويف  ولكن 

ال�سفة الغربية كاملة ومبا فيها القد�س حتت ال�سيطرة ال�سهيونيه مما فر�س بع�س الإجراءات 

ومنها جتميد احلياة الرملانية . كما ترتب عليها �سقوط قطاع غزة حتت ال�سيطرة ال�سهيونية 

ونزوح ع�سرات اللف من �سكانه اىل الردن ، حيث مت اعطائهم فيما بعد جوازات �سفر اردنية 

موؤقته ملدة �سنتني دون منحهم اجلن�سية الردنينة .ويف عام 1988 وبقرار �سيادي مت ا�سدار قرار 

بفك لرتباط مع ال�سفة الغربية ومت ا�ستبدال جوازات �سفر املقيمني فيها بتاريخ فك الرتباط 

بجوازات �سفر اردنية موؤقتة لربع �سنوات من غر رقم وطني . وبناء على ذلك ويف عام 1989 مت 

ال�سفة ال�سرقية  النيابية اىل الردن وعلى دوائر ت�سمل ما كان يطلق عليه �سابقاً  اعادة احلياة 

فقط ، مع حق جميع من بقي يحمل اجلن�سية الردنية بغ�س النظر عن الهويات الفرعية لهم 

النتخاب والر�سح لع�سويته ، ول زال المر على ذلك حتى الآن .

ومنذ بداية الق�سية الفل�سطينية بعد انتهاء احلرب العاملية الوىل ، وقفت الع�سائر الردنية 

ال�سهيونية  والع�سابات  الريطانية  للقوات  الت�سدي  و�ساركت يف  الفل�سطيني  احلق  اىل جانب 

للحيلولة دون ظهور الكيان ال�سهيوين يف فل�سطني ، وقدموا الكثر من ال�سهداء والت�سحيات 

يف �سبيل ذلك . كما �سارك اجلي�س العربي الردين يف الدفاع عن الرا�سي الفل�سطينية يف عام 

1948 وقدم الكثر من ال�سهداء على ثرى فل�سطني وا�سوار القد�س . ول زالت جثامني بع�سهم 

تظهر حتى الآن بني احلني والآخر هناك . كما �ساند ال�سعب الردين املنظمات الفل�سطينية التي 

ظهرت بعد عام 1967 . وان�سم الكثر من الردنيني اليها . ال ان ماح�سل يف عام 1970 وعلى اثر 

انت�سار اجلي�س الردين العظيم يف معركة الكرامة ، وانتقال عنا�سر التنظيمات الفل�سطينة اىل 

املدن الردنية ، وعدم ان�سباط الكثر منها ، وتدخلهم بال�ساأن الردين وحتى يف حياة الردنيني 

، وا�ستهدافهم حلياة جالة امللك الراحل احل�سني بن طال وافراد اجلي�س الردين وعنا�سره 

المنية ، مما ادى اىل احداث �سهر ايلول من ذلك العام ، وما ترتب عليها من اخراج جميع هذه 

التنظيمات من الردن ، ليكون ذلك او �سرخ ما بني الهوية الردنية والفل�سطينية يف داخل الردن 

، وان مل يوؤدي اىل م�ستوى القطيعة النهائية بني الهويتني . 

والتي حتمل  القرن  لتطبيق �سفقة  ترامب  ادارة  وم��ع حماولة  الخ��رة  الفرة  ويف  ان��ه  ال 

يف طياتها احلل الردين ، اي ان الردن هو الدولة الفل�سطينة ، فقد زاد م�ستوى التخوف من 

تطبيق هذا احلل وعلى ح�ساب الردن ، بالرغم من تاأكيد الردن الر�سمي وال�سعبي بكافة اطيافه 

، وبالرغم من تاأكيد جالة امللك عبداهلل الثاين بن  وهوياته رف�سه لهذا احلل م��راراً وتكراراً 

احل�سني رف�سه ل�سفقة القرن ورف�سه للتهجر وللوطن البديل وحل الدولة الواحدة وا�سراره 

على حل الدولتني والو�ساية الها�سمية على الماكن املقد�سة يف القد�س ، ودور جالته يف ا�سقاط 

�سفقة القرن واحلل الردين .

وعندما �سكل جالة امللك اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية والتي من مهامها اقراح 

تعديل قانون النتخاب وقانون الحزاب واقراح تعديات د�ستورية مرتبطة مب�سروع القانونني 

ح�سراً ، ومع انت�سار اقوال ان هذه التعديات �سوف ت�سب يف م�سلحة التجمعات الكرى التي 

يغلب عليها تواجد الردنيني من ا�سل فل�سطيني ، وعن ت�سمني قانون النتخاب ن�ساً بت�سكيل 

قوائم حزبية على م�ستوى الوطن . وحيث ان حزب العمل ال�سامي ميلك امكانية احل�سول على 

العدد الكر من املقاعد احلزبية ، وحيث ان هذا احلزب ي�سم يف ع�سويته الكثرين من ذوي 

ال�سل الفل�سطيني ، فقد قام البع�س بالعزف على وتر الهويات الفرعية ، وان هذا المر ميكن 

ان يكون متهيداً لتطبيق احلل الردين ، ولذا فقد قامت هذه املناق�سات وا�ستعلت و�سارك فيها 

الكثرين . متنا�سني الرف�س الردين الر�سمي وال�سعبي لهذا احلل مبا فيهم الردنيني من ا�سل 

فل�سطيني والذين يتم�سكون يف اردنيتهم ولكنهم يف نف�س الوقت مل يتخلوا عن حلم قيام دولة 

فل�سطينية م�ستقلة على حدود عام 1963 . 

، ال  الكيان ال�سهيوين  �سحيح ان هناك من يتبنى هذا احلل ومن يعمل من اجله وخا�سة 

ان هذا الكيان فقد الكثر من الدعم العاملي يف هذا املجال مبا فيه الدعم المريكي بعد انتهاء 

امل�ست�سارة  ، وال��ذي عاد لتبني حل الدولتني . ويف الم�س ومن القد�س اكدت  ادارة ترامب  عهد 

 ، املانيا ل ترى حًا ال حل الدولتني  ، ان  الملانية اجنيا مركل والتي اقرب موعد رحيلها 

وهذا ما اكدته غالبية دول الحتاد الوروبي ودول العامل . كما ان الردن لي�س هذا الكيان الهزيل 

الذي ميكن ان ي�سلم بهذا احلل بهذه ال�سهولة ، ناهيك عن اتهامه باأنه هو من يفعل لتحقيق 

ذلك احلل . وان اف�سل طريقة للت�سدي لهذا احلل هو تعزيز الهوية الردنية اجلامعة جلميع 

ومت�ساوين  القانون  مبوجب  اردنيني  فكلنا   ، العبثية  املناق�سات  ه��ذه  وانهاء  الفرعية  الهويات 

باحلقوق والواجبات مبوجب الد�ستور . ويجب ان ل جنعل من هذه الهويات الفرعية �سداً امامنا 

بطريق ال�ساح والتحديث .

وحمى اهلل الردن و�سعب الردن بكل اطيافه وهوياته الفرعية وحمى القيادة الردنية وعلى 

راأ�سها جالة امللك املعظم .

مروان العمد 
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االنباط- عمان

 دان�������ت جل���ن���ة ف��ل�����س��ط��ني يف جم��ل�����س 

الأعيان يف بيان ام�س الثاثاء، العتداءات 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل�����س��ت��م��رة وامل���ت���ك���ررة ال��ت��ي 

ينفذها قطعان امل�ستوطنني على املقد�سات 

الإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف.

ون���ا����س���د رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال���ع���ني ن��اي��ف 

على  بالعمل  ال����دويل  املجتمع  ال��ق��ا���س��ي، 

وقف العتداءات الإ�سرائيلية اليومية التي 

امل�سجد  ���س��اح��ات  يف  امل�ستوطنون  ينفذها 

الأق�سى وقبة ال�سخرة امل�سرفة، لفتا اإىل 

العدوان الأخر على مقابر ال�سهداء؛ مثل 

�سهداء  رف��اة  ت�سم  التي  اليو�سفية  املقرة 

ال��دف��اع  يف  ق�سوا  وفل�سطينيني  اأردن���ي���ني 

عن القد�س واملقد�سات. واأ�سار اإىل اأن دعم 

ال�سلطات الإ�سرائيلية وتاأييدها لعتداءات 

لكل  �سريحا  ان��ت��ه��اك��ا  مت��ث��ل  امل�ستوطنني 

الدولية،  والأع����راف  وال��ق��رارات  القوانني 

الفل�سطينيني  حلرمات  وانتهاكا  وتنكيا 

اخل��ا���س��ة  للممتلكات  م��ت��ع��م��دا  وت��خ��ري��ب��ا 

والعامة وهدم البيوت على روؤو�س اأ�سحابها، 

وت�سكل يف جمملها عدوانا م�ستمرا و�سلوكا 

�ساذا مل يتكرر عر التاريخ.

ال��ق��ا���س��ي وق����وف الأردن  ال��ع��ني  واأك�����د 

بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين الدائم 

اإىل جانب حقوق ال�سعب الفل�سطيني حتى 

يتمكن من ا�ستعادة حقه بان�سحاب اإ�سرائيل 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  واإق��ام��ة  اأرا�سيه  من 

ع���ل���ى ال���������راب ال����وط����ن����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

وق����ال اإن امل��ن��ط��ق��ة والإق���ل���ي���م وال��ع��امل 

ب���الأم���ن وال���س��ت��ق��رار  ت��ن��ع��م  اأن  ل مي��ك��ن 

للق�سية  و���س��ام��ل  ع����ادل  ح���ل  اإي���ج���اد  دون 

الفل�سطينية على اأ�سا�س الن�سحاب الكامل 

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  جميع  من 

عام 1967.

 لجنة فلسطين في مجلس األعيان تدين اعتداءات 
المستوطنين اإلسرائيليين على المقدسات

 قمة ثنائية برزنامة مزدوجة

االنباط – املحرر ال�سيا�سي

يف ت��ف��ا���س��ي��ل ���س��ورة ال��ع��اق��ة الردن���ي���ة ال��ق��ط��ري��ة، ما 

على  املتبادلة،  التجارية  واملنافع  القت�ساد  من  اأه��م  هو 

من  متماثلة،  ظروفا  يعي�سان  فالبلدان  �سبق،  ما  اهمية 

التي  ال�سغرة،  اجلغرافية  وامل�ساحة  اجل��رة،  َجور  حيث 

وامل�سهد  الق��ل��ي��م  يف  وال��ت��اث��ر  الث���ر  وح��ج��م  تتنا�سب  ل 

ال��ع��امل��ي، ف��ق��د راأي���ن���ا خ���ال ال���س��اب��ي��ع ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، 

الدوحة من عوا�سم عاملية  تلقتها  التي  الت�سالت  حجم 

ال�سلطة  اىل  و�سول طالبان  بعد  ونفوذا،  م�ساحة  تفوقها 

يف  لها  يكون  ل  دول��ة  او  منظمة  تكاد  ول  افغان�ستان،  يف 

الدوحة موطئ قدم.

والمر كذلك يف الردن، فبعد زيارة امللك عبد اهلل اىل 

وا�سنطن ولقائه مع الرئي�س المريكي جون بايدن، كاأول 

تهداأ  مل  البي�س،  البيت  يف  ا�ستقباله  يتم  ع��رب��ي،  زعيم 

عوا�سم  من  عمان،  العا�سمة  اىل  الزيارات  او  الت�سالت 

هدير  وعاد  اقت�سادية،  وقوة  وم�ساحة  نفوذا  عمان  تفوق 

تفر�س  ع��وا���س��م  اذان  ي��زع��ج  امللكية  ال��ط��ائ��رة  حم��رك��ات 

ال��دور  ان  متنا�سية  الق��ل��ي��م��ي،  ال���دور  اأح��ق��ي��ة،  نف�سها  يف 

وال��ق��وة  امل�ساحة  ت��ف��وق  �سيا�سية،  ا���س��راط��ات  اىل  يحتاج 

ال�سكاين. والتعداد  القت�سادية 

الدول ال�سغرة حجما وتعدادا �سكانيا، يجب ان تقوم 

بال�ستباك مع املحيط والق�سايا الكرى، وال فاإن الزمن 

تاأثر  ادوات  متتلك  ان  وعليها  �ستتجاوزها،  والح���داث 

متوفر  وه���ذا  والح��ت��ك��اك،  ال���س��ت��ب��اك  م��ن��اط��ق  مقنعة يف 

الرقعة  على  العا�سمتان  تغلبت  فقد  وال��دوح��ة،  عمان  يف 

اجل��غ��راف��ي��ة وال��ت��ع��داد ال�����س��ك��اين، ب��ال���س��ت��ب��اك م��ع ق�سايا 

القليم، مبهارة وروؤيا تفوق احلجم اجلغرايف، مما اورث 

العا�سمتان �سغينة وا�ستباكات مع اجلوار، ل جمال لفتح 

اي من �سفحات هذه ال�سغائن.

مرة  من  اكر  حارت  البلدين،  بني  الثنائية  العاقات 

ويف اكر من ظرف، تارة بني التوا�سل حد عدم النعتاق، 

وتارة برودة اقرب اىل القطيعة، ول�سباب بع�سها جمهول 

القطرية،  بالقيادة  املحيطة  فالدائرة  معلوم،  منه  وكثر 

اىل  ت�سعى  وك��ان��ت  ودوره،  الردن  ح��ي��ال  مت�سنجة  ك��ان��ت 

القطري  ال��دور  ل�سالح  الردين  ال��دور  م�ساحة  تقلي�س 

الذي  املال  امل�سنود بعنا�سر قوة ل ميتلكها الردن واولها 

وظ��ف��ت��ه ق��ط��ر خل��دم��ة ال���دول���ة اك���ر م��ا وظ��ف��ت��ه خلدمة 

ب��ح��ك��م موقعها  ال��ع��ائ��ل��ة احل��اك��م��ة، وم���رون���ة يف احل��رك��ة 

اجلغرايف البعيد عن مراكز الحتكاك.

باأح�سن  لي�س  الردن،  القرار يف  �سنع  احلال يف مطبخ 

بهواج�س  م�سكونا  ك��ان  فهو  ال��ق��ط��ري،  ن��ظ��ره  م��ن  ح��ال 

عاقات مع دول اقليمية، ل حتمل ودا لقطر، وثبت انها 

ل حتمل ودا لاردن اي�سا، وهذا النك�ساف رمبا �ساهم يف 

النك�سافات  على  البناء  هو  اله��م  لكن  العاقة،  تقريب 

تكاملية،  ثنائية  ع��اق��ة  ل�سالح  وا�ستثمارها  اجل��دي��دة، 

ال�����س��ق��ي��ق��ة ق��ط��ر وال��ع��ك�����س  ف��م��ا مت��ل��ك��ه الردن ل مت��ل��ك��ه 

ودون  للبلدين،  العليا  امل�سلحة  ه��و  وال��ت��ك��ام��ل  �سحيح، 

على  ق��ادر  اقت�ساد  امتاكه  الردن  قوة  عنا�سر  من  �سك 

ا���س��راط��ات اجل��وار،  اىل  احل��اج��ة  دون  وال��ت��ق��دم  ال�سمود 

وقطر بحاجة اىل م�ساحة حركة الردن ال�سيا�سية واثره 

وتاثره يف العوا�سم الغربية والقليمية.

العاقة  ترتيب  تعيد  ان  منها  ماأمول  الثنائية،  القمة 

ان  يجب  التي  القليمية،  ال�ساعة  ليقاع  وفقا  الثنائية، 

مراعاة  مع  للعا�سمتني،  الوطني  التوقيت  على  تن�سبط 

فوارق التوقيت، اي هام�س احلركة يف مناطق ال�ستباك، 

فما ت�ستبك به قطر يجب ان تدعمه عمان والعك�س اي�سا 

�سحيح.

اقت�سادي على هيئة  ال�سقاء يف قطر، دعم  نحتاج من 

القطري  ال�سوق  فتح  منها  ونحتاج  وا�ستثمارات،  م�ساريع 

للخرات والعمالة الردنية، فنحن رئة فل�سطني، ونقطة 

ونحن  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  وب��ني  بينها  اجل��غ��رايف  الت�����س��ال 

من  يجعل  كله  وهذا  و�سورية،  العراق  مع  اللتقاء  نقطة 

اأمنا لا�سقاء يف قطر، ف�سوابية  الوطنية طريقا  بوابتنا 

اىل  حتتاج  ع��ادت  ما  العربية  امللفات  يف  الردن��ي��ة  ال��روؤي��ة 

تاأكيد.

نجاح اقليمي يستوجب التكامل الثنائي بعد انكشاف َجور الجيرة

االربعاء    13 / 10 /2021
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    مبنا�صبه التعديل الوزاري الرابع حلكومة الدكتور ب�صر اخل�صاونة راأيت ان اعد اح�صائية 

عن عدد احلكومات االردنية منذ تاأ�صي�س االمارة عام 1921 , وحتى �صهر ت�صرين االول لعام 2021 

, حيث تبني ان عدد احلكومات خالل هذه الفرتة بلغت )98 ( حكومة على مدى )99( عاما اي 

مبعدل متـــــو�صط ان كل عام من هذه االعوام يتم ت�صكيل حكومة جديدة مع اجراء التعديالت 

عليها حيث بلغ عدد التعديالت لهذه احلكومـــــــات ) 87(  تعديال تقريبا .

      ومبوجب هــذه االح�صائية فــان عــدد الـــوزراء يف هــذه احلكومات والتعديالت بلغ اكرث 

من )2000( وزيرا تقريبا , وهذا العدد من الــوزراء مل ت�صهده اي دولة يف العامل كرب حجمها 

ام �صغر , وهذا العدد من الوزراء ي�صكل حمال كبريا على بلد �صغري مثل االردن , وعلى �صعب 

دائــرة  اعدتها  التي  االح�صائية  يف  و�صل  حتى  ا�صعافا  االمــارة  ت�صكيل  منذ  تزايد  �صكانه  عــدد 

اىل  ا�صافة  مــواطــن  املليون  ون�صف  مــاليــني  �صتة  يــقــارب  مــا  اىل  مــوؤخــرا  العامة  االحــ�ــصــاءات 

الالجئني واملتواجدين على ار�صه . 

     واطرح هذه االإح�صائية امام امل�صوؤولني واملواطنني ال عادة النظر يف الية ت�صكيل احلكومات 

ال�صريع والتعديل عليها ال�صريع اي�صا ليجد االردن نف�صه امام مع�صلة حقيقية ا�صمها ت�صكيل 

احلكومات ال�صريع وكلفة هذه احلكومات على موازنة الدولة ذات املوارد القليلة واملحدودة . 

     ان الت�صريع يف ت�صكيل احلكومات ي�صكل عبئا على موازنة الدولة وعلى جيوب املواطنني 

, من حيث الرواتب والدخول املرتفعة �صواء اثناء ا�صتمرار الوزير يف العمل , او بعد ا�صتقالته 

واحد بحيث  ليوم  ا�صتمرت احلكومة  لو  العمل حتى  اثناء  راتبه  ي�صاوي  تقاعد  للح�صول على 

ا�صبح مثال ونكتة عند االردنيني , بان ال�صعب االردين يطلق عليه معايل ال�صعب االردين وت�صبب 

كرثة عدد الوزراء , ومبالغ التقاعد الذي يتقا�صونه عبئا على اخلزينة وعلى �صندوق التقاعد 

الذى افل�س منذ �صنوات عديدة وال تزال احلكومة ت�صخ له االموال التي تقدر مباليني الدنانري 

اىل ان و�صلت رواتب املتقاعدين اكرث من مليار دينار �صهريا لتفي برواتب املتقاعدين

وخا�صة ا�صحاب الرواتب العالية من امل�صوؤولني من وزراء واع�صاء جمل�صي االعيان والنواب 

�صنوات عمرهم يف  الذين يق�صون  املوظفني  لهوؤالء وبني  الرواتب  العدالة يف معادلة  فاين 

العمل وبني وزير او نائب ا�صتمر يف العمل اياما او �صهورا او �صنوات قليلة , اال ان قانون التقاعد 

يطبق بحرفية على املوظف ال�صغري وال يطبق على هوؤالء الوزراء واالعيان ,ال بل فان الق�صية 

التقاعدية ال تقف عند حد الراتب التقاعدي , بل معظم هوؤالء يح�صلون على راتب معلوليه 

الدرجة  ,وح�صل على  التقاعدي ملوظف خدم اكرث من ثالثني عاما  الراتب  ي�صاوي اكرث من 

اخلا�صة . 

     واعود فاأقول ال يوجد دولة يف العامل عدد حكومتها على مدى 99 عاما 98 حكومة وعدد 

وزرائها حوايل اكرث من )2000( وزيرا , فال بد من اعطاء اية حكومة الفر�صة الكافية لتنفيذ 

م�صاريعها وبراجمها وقرارتها , الأننا نعرف جيدا ان اية حكومة تاأتي بعد احلكومة امل�صتقيلة 

تلغي كل اال�صرتاتيجيات والقرارات وامل�صاريع التي و�صعتها احلكومة ال�صابقة وهذا بحد ذاته 

واخلارج  الداخل  ا�صتجالب خرباء من  واملواطن ف�صال عن  الوطن  على  وعبئا  ي�صكل مع�صله 

وتخ�صي�س مبالغ طائلة لهم ال عداد تلك اال�صرتاتيجيات وت�صميم امل�صاريع . 

ان اجراء التعديالت على احلكومات و�صعف اداء بع�س الوزراء يعني ان اختيار بع�س الوزراء 

ا�صحاب االداء ال�صعيف كان غري منا�صب وع�صوائيا منذ بداية الت�صكيل ,كما ان تغيري احلكومات 

منذ البداية يعني ان احلكومة مل تكن قــادرة ا�صال على اداء مهامها وهذا االمر ي�صكل هدرا 

لقدرات الوطن وهدرا مل�صالح املواطنني .

شفيق عبيدات

 التعديل والتغيير الوزاري 
في االردن

  الأربعاء    13   /  10  / 2021

االنباط- عمان

ام�س  والــتــعــلــيــم,  الــرتبــيــة  وزارة  اأعــلــنــت   

الثالثاء, عن �صرف م�صتحقات العاملني على 

خميمات  مدار�س  يف  االإ�صايف  التعليم  ح�صاب 

اللجوء ال�صوري واملدار�س االأردنية.

ون�صرت الوزارة على �صفحتها على مواقع 

امل�صتحقات  �صرف  عن  االجتماعي  التوا�صل 

املالية من خالل البنوك االردنية.

امل�صتحقات  فــاإن  الــوزارة,  وبح�صب �صفحة 

ال  التعليمي  الفاقد  بربنامج  اخلا�صة  املالية 

تزال يف مرحلة تدقيق املعامالت.

االنباط- عمان

العقبة  ميناء  عــرب  الــركــاب  حركة  زادت   

124 بــاملــئــة حــتــى الــربــع الــثــالــث من  بــواقــع 

التدريجية لعمل  العودة  العام احلايل جراء 

العقبة نويبع. ميناء 

نــقــابــة مــالحــة االأردن  اأمــــني عـــام  وقــــال 

لوكالة  ت�صريح  يف  الدالبيح  حممد  الكابنت 

اإن  الثالثاء,  ام�س  )بــرتا(  االأردنــيــة  االأنــبــاء 

 9 يف  ملحوظة  زيــادة  �صجلت  الــركــاب  حركة 

 133 اإىل  الركاب و�صل  اأن عدد  اأ�صهر, مبينا 

 59 بـ  املا�صي مقارنة  اأيلول  راكــب حتى  األــف 

األف راكب لنف�س الفرتة من العام املا�صي.

واأ�صاف ان حركة املناولة يف ميناء العقبة 

اأ�صهر,   9 9ر10 مليون مناولة يف  اإىل  و�صلت 

ميناء  اإىل  الــقــادمــة  الــبــواخــر  عـــدد  زاد  كــمــا 

ال�صهر  اأواخــر  حتى  باملئة   13 حــوايل  العقبة 

املا�صي, حيث و�صلت اإىل ميناء العقبة 1339 

باخرة مقابل 1180 باخرة لنف�س الفرتة من 

املا�صي. العام 

ـــــادة عــــدد الــ�ــصــيــارات  واأكـــــد الـــدالبـــيـــح زي

واالآليات الواردة اإىل ميناء العقبة عرب �صفن 

�صيارة   9425 اإىل  و�صلت  )رو-رو(  الدحرجة 

نف�س  عــن  باملئة  3ر7  قــدرهــا  بــزيــادة  مقارنة 

الفرتة العام املا�صي.

وا�صار اىل تراجع حركة احلاويات بواقع 

 567 اإىل نحو  اأيلول لت�صل  باملئة حتى  5ر10 

األـــف حــاويــة مــقــارنــة مــع نف�س الــفــرتة من 

يف  النق�س  ا�ــصــتــمــرار  ب�صبب  املــا�ــصــي,  الــعــام 

ال�صحن  اأجور  ارتفاع  اإىل  احلاويات  ا�صترياد 

فقط,  احلاجة  ح�صب  امل�صتوردات  وتقلي�س 

الــفــارغــة  الــ�ــصــح يف احلـــاويـــات  اإىل  اإ�ـــصـــافـــة 

الت�صدير. بهدف 

)كــروز(  ال�صياحية  الــبــواخــر  ان  وا�ــصــاف 

احلــايل  الــعــام  خــالل  ب�صيطة  حــركــة  �صجلت 

وال�صفر  ال�صياحة  حــركــة  تــعــايف  بــطء  جـــراء 

عامليا مــن تــداعــيــات اأزمـــة فــريو�ــس كــورونــا, 

متوقعا زيادتها العام املقبل.

االنباط-عمان

امل�صيحية  ال�صابات  جمعيات  احتــاد  عقد 

الــعــامــة  لــلــهــيــئــة  عــــادي  اجــتــمــاع  االأردن  يف 

ال�صاعة   2021/10/11 بتاريخ  االثــنــني  يــوم 

اأع�صاء  بح�صور  �صباحا  والن�صف  العا�صرة 

الـــفـــروع يف كــل مــن عــمــان, مـــادبـــا, احل�صن 

والفحي�س حيث مت خالل االجتماع مناق�صة 

 2019 ــــــة واملـــالـــيـــة لــعــامــي  الــتــقــاريــر االداري

لالحتاد  االإداريــــة  الهيئة  وانــتــخــاب  و2020 

للقيام  ا�صماوؤهن  التالية  انتخاب  مت  حيث 

كما  ثانية  لوالية  لالحتاد  االداريـــة  باملهمة 

يلي:  

جمعيات  احتــاد  رئي�صة   – الق�صار  نــوال 

ال�صابات امل�صيحية يف االأردن وختام الريحاين 

الرئي�صة والني ال�صمريات – اأمينة  – نائبة 
ال�صر  اأمينة   – املن�صور  وهــويــدا  ال�صندوق 

وهـــدى الــنــمــري - ع�صو وهــانــيــا قــاقــيــ�ــس - 

و�صربيك  ع�صو   - �صاليطة  وخــالــدة  ع�صو 

وغــادة  ع�صو   - قــعــوار  و�صحر  ع�صو   - عــازر 

- ع�صو  الـــرتزي  وديــانــا  - ع�صو  احلـــوراين 

وروال حبايبة - ع�صو

 التربية: صرف مستحقات العاملين 
على حساب التعليم اإلضافي

 مالحة األردن: زيادة حركة الركاب عبر 
ميناء العقبة %124

 جمعيات الشابات المسيحية في 
األردن تعقد اجتماعها العادي

االنباط- عمان

 اعــلــن نــائــب رئــيــ�ــس الــــوزراء ووزيـــر االإدارة 

املــحــلــيــة تـــوفـــيـــق كـــريـــ�ـــصـــان, خـــطـــة الــــطــــوارئ 

املقبل. ال�صتاء  لال�صتعداد لف�صل 

االإدارة  وزارة  طـــواقـــم  مـــن  الـــوزيـــر  وطــلــب 

املحلية املخت�صة والبلديات وجمال�س اخلدمات 

ـــوؤون الــبــلــديــة يف  املــ�ــصــرتكــة ومـــديـــريـــات الـــ�ـــص

املـــحـــافـــظـــات واالألـــــويـــــة, اال�ـــصـــتـــعـــداد ملــواجــهــة 

احلاالت الطارئة لف�صل ال�صتاء .

واو�ــصــحــت الــــوزارة يف بــيــان امــ�ــس الــثــالثــاء, 

والــتــاأكــد  العمليات  غــرف  لفتح  دعــا  الــوزيــر  ان 

القاعات  وتهيئة  واملعدات  االآليات  جاهزية  من 

ا�صتخدامها  ميكن  التي  البلديات  يف  املــتــوفــرة 

كماأوى يف احلاالت الطارئة.

كــمــا طــلــب الــبــدء بفتح غــرفــة الــعــمــلــيــات يف 

الــعــام  االأمــــني  بــرئــا�ــصــة  املــحــلــيــة  االإدارة  وزارة 

البلديات  ويف  مهيدات  ح�صني  املهند�س  للوزارة 

وجمـــالـــ�ـــس اخلــــدمــــات املـــ�ـــصـــرتكـــة ومـــديـــريـــات 

الـــ�ـــصـــوؤون الــبــلــديــة يف املـــحـــافـــظـــات واالألــــويــــة 

اجلــويــة  والـــظـــروف  الــ�ــصــتــاء  لف�صل  ا�ــصــتــعــدادا 

املرافقة لها.

ملتابعة  اجلــهــات  هــذه  جميع  كري�صان  ووجــه 

ومراقبة البوؤر ال�صاخنة والك�صف امل�صبق عليها, 

والــتــي قــد ت�صكل خــطــرا عــلــى حــيــاة املــواطــنــني 

ت�صاقط  خالل  الطارئة  احلاالت  يف  و�صالمتهم 

الــفــيــ�ــصــانــات,  اأو  الــغــزيــرة  االأمـــطـــار  اأو  الــثــلــوج 

اأو جــــراء الـــريـــاح الــ�ــصــديــدة والــغــبــار الــكــثــيــف, 

واالإعـــــالن وبــ�ــصــكــل وا�ــصــح عــن اأ�ــصــمــاء واأرقــــام 

الطوارئ  وم�صوؤويل  التنفيذيني  املدراء  هواتف 

معهم,  املبا�صر  التوا�صل  واآلــيــات  البلديات  يف 

يف  املــواطــنــني  التــ�ــصــاالت  الــفــوريــة  واال�صتجابة 

احلاالت الطارئة.

و�ـــصـــدد عــلــى �ـــصـــرورة اأن تــتــوا�ــصــل طــواقــم 

ــــــــــوزارة والــــبــــلــــديــــات وجمـــالـــ�ـــس اخلــــدمــــات  ال

املــ�ــصــرتكــة ومـــديـــريـــات الـــ�ـــصـــوؤون الــبــلــديــة مع 

اجلـــهـــات الــر�ــصــمــيــة ذات الــعــالقــة ومــــع غــرف 

املحافظات  يف  لها  التابعة  والطوارئ  العمليات 

والعمل  التعاون  واالألوية, بهدف توحيد جهود 

الــتــ�ــصــاركــي بـــروح الــفــريــق الــواحــد يف احلـــاالت 

املوؤ�ص�صات  مع  اأي�صا  امل�صبق  والتن�صيق  الطارئة, 

الذين  واملــواطــنــني  اخلــا�ــس  والقطاع  الوطنية 

ي�صاعدون دائما يف مثل هذه احلاالت الطارئة.

اخلــــدمــــات  وجمـــالـــ�ـــس  الـــبـــلـــديـــات  وزودت 

ـــوؤون الــبــلــديــة يف  املــ�ــصــرتكــة ومـــديـــريـــات الـــ�ـــص

املــحــافــظــات واالألـــويـــة ومــركــز الــــوزارة, الــوزيــر 

خلطة  جاهزيتها  تت�صمن  بك�صوفات  كري�صان 

اأي  ملواجهة  املختلفة  االآليات  وتهيئة  الطوارئ 

ثلوج,  كا�صحة   33 حــوايل  ت�صم  والتي  طــارئ, 

260 جــرافــة / لـــودر و220  ومـــا يــزيــد عــلــى 

والقالبات  البكبات  واآالف  املياه,  ل�صفط  ماتورا 

والــ�ــصــهــاريــج وغــريهــا مــن املــركــبــات واالآلـــيـــات 

اجلاهزة لال�صتخدام يف احلاالت الطارئة.

تت�صمن  بــكــ�ــصــوفــات  الــبــلــديــات  زودتـــــه  كــمــا 

125 قــاعــة عــامــة مبــ�ــصــاحــات  تــوفــري حــــوايل 

احلاالت  يف  اإيــواء  مراكز  ال�صتخدامها  خمتلفة 

الطارئة.

على  التعاقد  مت  الــطــوارئ,  خطة  ومبوجب 

�صراء 1500 �صرير, وفرت منها حوايل 400 

تواجه  اأن  يتوقع  التي  البلديات  لبع�س  �صرير 

اإ�صافة اإىل تزويد وزارة التنمية  حاالت طارئة, 

�صرير ال�صتخدامها   100 بحوايل  االجتماعية 

يف مراكز االإيواء التابعة لها.

وتــهــدف خــطــة الـــطـــوارئ, ملــتــابــعــة ومــراقــبــة 

ومــواجــهــة الــتــهــديــدات واملــخــاطــر الــنــاجتــة عن 

املفاجئة  والفي�صانات  اجلــوي  اال�صتقرار  عــدم 

بهدف  الغزيرة,  واالأمطار  الثلجية  والعوا�صف 

اأو  اأو مادية  احليلولة دون وقوع خ�صائر ب�صرية 

تقليلها اإىل اأدنى حد.

وجاءت اخلطة للحيلولة دون اإغالق الطرق 

املغلقة,  الــطــرق  فــتــح  عــلــى  والــعــمــل  الرئي�صية 

من�صاآت  اإىل  تقود  التي  الفرعية  الطرق  وفتح 

البنى التحتية احليوية, وكذلك الطرق املوؤدية 

تقدمي  يف  واملــ�ــصــاعــدة  الرئي�صية,  االأحــيــاء  اإىل 

اخلـــدمـــات االأ�ــصــا�ــصــيــة لــلــمــواطــنــني يف املــنــاطــق 

املــتــاأثــرة كــاالإ�ــصــعــاف واالإخـــــالء واإيــ�ــصــال املـــواد 

بــــاالإجــــراءات  الــقــيــام  الـــ�ـــصـــروريـــة, اإىل جــانــب 

ال�صيول  وجمــاري  االأنــفــاق  كتفقد  االحــرتازيــة 

والـــعـــبـــارات واإزالـــــة الــعــوائــق قــبــل بـــدء املــو�ــصــم 

ال�صتوي, وقبل بدء تاأثري احلاالت اجلوية.

خطة  و�ــصــع  على  البلديات  كري�صان,  وحــث 

طوارئ لكل بلدية وحتديثها, ومتابعة جهودها 

جماري  وت�صليك  تنظيف  من  بالتاأكد  ال�صابقة 

ت�صريف  ومناهل  واالأقنية  والعبارات  االأوديـــة 

مــيــاه االأمـــطـــار )واال�ـــصـــرت�ـــصـــاد بــقــائــمــة الــبــوؤر 

الـــ�ـــصـــاخـــنـــة(, وتــ�ــصــكــيــل فــــرق كــ�ــصــف مــ�ــصــتــمــرة 

االأو�ــصــاع  ملعاجلة  عمل  ور�ـــس  وت�صكيل  عليها, 

باملناطق  تــقــريــر  واإر�ـــصـــال  بــــاأول,  اأول  الــطــارئــة 

واملحافظة  الـــوزارة  مــن  لكل  تنظيفها  مت  التي 

للتاأكد  البلديات  حث  كما  الــ�ــصــوؤون.  ومديرية 

لديها  املــوجــودة  االآلــيــات  جميع  �صالحية  مــن 

بــا�ــصــتــمــرار, وتــنــظــيــم كــ�ــصــوفــات تــتــ�ــصــمــن نــوع 

االآلــــيــــة ومــــــدى �ــصــالحــيــتــهــا وا�ــــصــــم �ــصــائــقــهــا 

وعنوانه, وتوفري عدد كاف من ماتورات �صفط 

وتوفري  للعمل,  جاهزيتها  مــن  والــتــاأكــد  املــيــاه 

االآليات,  جلميع  املحروقات  من  كاف  احتياطي 

واالإطـــارات  باجلنازير  العاملة  االآلــيــة  وتــاأمــني 

خمتلف  يف  احلركة  على  قــادرة  لتكون  املنا�صبة 

الــظــروف اجلــويــة, وخــا�ــصــة الــثــلــوج واالأمــطــار 

الغزيرة.

عــمــل الفــتــات حتــذيــريــة وو�صعها  ودعـــا اىل 

يف املــنــاطــق اخلــطــرة وحـــول احلــفــريــات واإلـــزام 

املقاولني بت�صييج مناطق عملهم, والتنبيه على 

املــواطــنــني الــقــاطــنــني قـــرب االأوديـــــة وجمـــاري 

ال�صيول ب�صرورة اأخذ احليطة واحلذر, واتخاذ 

وحتديد  طارئ  اأي  ملواجهة  الكفيلة  االإجــراءات 

ــيــق مــــع احلـــكـــام  االأمـــــاكـــــن اخلــــطــــرة, والــتــنــ�ــص

الــعــامــة واالإ�ــصــكــان  االأ�ــصــغــال  االإداريـــــني ووزارة 

ذات  املناطق  بخ�صو�س  الــكــربى  عمان  واأمــانــة 

اجلوية  الن�صرات  ومتابعة  امل�صرتك  الــتــداخــل 

على  اجلــويــة  احلــالــة  على  لــلــوقــوف  با�صتمرار 

ال�صاعة. مدار 

االإدارة  وزارة  عـــام  اأمــــني  قـــال  جــانــبــه,  مـــن 

املــحــلــيــة ورئـــيـــ�ـــس غـــرفـــة الــــطــــوارئ بــــالــــوزارة 

الــطــوارئ  خطة  اإن  مــهــيــدات,  ح�صني  املهند�س 

 3 تــتــ�ــصــمــن تــ�ــصــنــيــف احلـــــاالت الـــطـــارئـــة اإىل 

بــحــالــة  يــخــتــ�ــس  االأول,  املــ�ــصــتــوى  مــ�ــصــتــويــات, 

الـــطـــوارئ الــقــ�ــصــوى يف حـــال تــ�ــصــاقــط الــثــلــوج 

وتــراكــمــهــا, االإمـــــر الــــذي يــ�ــصــتــلــزم فــتــح غــرف 

الــوزارة  مركز  يف  ال�صاعة  مــدار  على  العمليات 

والـــبـــلـــديـــات وجمـــالـــ�ـــس اخلــــدمــــات املــ�ــصــرتكــة 

ومــديــريــات الــ�ــصــوؤون الــبــلــديــة, وو�ــصــع اآلــيــات 

جاهزية,  باأعلى  امل�صتاأجرة  واالآلــيــات  البلدية 

وتــــاأمــــني املـــــــاأوى املــنــا�ــصــب لــلــعــامــلــني يف هــذه 

الــظــروف, وتــوزيــع االآلــيــات قبل حــدوث االأزمــة 

عــلــى خمــتــلــف املــنــاطــق ووفــــق خــطــة الـــطـــوارئ 

املعتمدة.

الــطــرق  فــتــح  االأول  املــ�ــصــتــوى  يت�صمن  كــمــا 

الطريق  وفتح  الثلوج,  تراكم  لتجنب  باأول  اأوال 

الرئي�صية باأكرث من م�صرب ل�صمان عدم حدوث 

االإمكان من  اإغالقات مرورية, والتخفيف قدر 

مكان  الثلوج من  اإزالــة  يف  العاملة  االآليات  نقل 

خطة  وح�صب  الق�صوى  لل�صرورة  اإال  اأخــر  اإىل 

العمل, هذا اإىل جانب اإعطاء االأولوية لل�صوارع 

داخــــل الــتــنــظــيــم وحــ�ــصــب مــقــتــ�ــصــيــات احلــاجــة, 

كاف  واملــراقــبــني  ال�صائقني  عــدد  يكون  اأن  على 

الراحة الالزمة  ال�صفتات لتوفري  للعمل بنظام 

العاملني بوجبات طعام يف مناطق  لهم, وتاأمن 

عملهم.

اما امل�صتوى الثاين, يخت�س بحالة الطوارئ 

الــغــزيــرة,  االأمــطــار  ت�صاقط  حــال  يف  املتو�صطة 

مــدار  على  العمليات  غــرف  فتح  ي�صتلزم  الــذي 

املواطنني  ومالحظات  �صكاوى  وتلقي  ال�صاعة 

�صرورة  اإىل  اإ�صافة  بــاأول,  اأوال  معها  والتعامل 

اأن تــكــون االآلـــيـــات واملـــعـــدات وكـــــوادر الــبــلــديــة 

ما  وا�صتئجار  طـــارئ,  اأي  مــع  للتعامل  جــاهــزة 

يلزم من اآليات ومعدات حال عدم كفاية االآليات 

املوؤ�ص�صات  مــع  الــتــام  والتن�صيق  البلدية,  لــدى 

واالأجهزة ذات العالقة.

اما امل�صتوى الثالث, يخت�س بحالة الطوارئ 

اخلـــفـــيـــفـــة, والــــتــــي تــعــلــن يف حـــــال الــتــ�ــصــاقــط 

فتح  ي�صتلزم  الــذي  لالأمطار,  واملعتاد  اخلفيف 

غــــرف الــعــمــلــيــات وحــ�ــصــب مــقــتــ�ــصــى احلـــاجـــة, 

وتخ�صي�س فرق حمددة للتعامل مع كل حالة, 

والتعامل  املواطنني  �صكاوى ومالحظات  وتلقي 

معها اأوال باأول.

 كريشان يعلن خطة الطوارئ لفصل الشتاء

 مخامرة: االستثمار الهدف األساسي من التعديل الوزاري

 تربوية األعيان تلتقي عمداء شؤون الطلبة في الجامعات األردنية

االأنباط – نور حتاملة

ب�صر  الــدكــتــور  حكومة  على  رابــع  تعديل  يف 

تفعيل  واإعــادة  اإ�صتحداث  الفتا  كان  اخل�صاونة 

وزيــرا  خــريي  عــمــرو  وتعيني  اال�صتثمار  وزارة 

لها.

وحـــــول ذلـــــك, يــــرى اخلـــبـــري االقــتــ�ــصــادي 

التعديل احلكومي  اأولوية  اأن  وجدي خمامرة, 

االأ�صا�صي  الهدف  وهــو  اال�صتثمار  هو  اجلديد 

اال�صتثمار  وزيـــر  من�صب  ا�ــصــتــحــداث  مت  لــهــذا 

الأهمية املو�صوع يف الوقت احلايل, مو�صحا انه 

ولن  توظيف  هناك  يكون  لن  اال�صتثمار  بــدون 

حتل م�صكلة البطالة 0           وقال خمامرة؛ انه 

رغم وجود وزير ا�صتثمار يف ال�صابق يف حكومة 

الــدكــتــور عمر الــــرزاز اال اأنـــه مت الــغــائــهــا, ومت 

اإعادة ا�صتحداثها ب�صبب االأولوية املمنوحة. 

واأ�ــصــاف لـــ »االأنـــبـــاط«, عــدا ذلــك مل يتغري 

�ــصــيء عــلــى الــفــريــق االقــتــ�ــصــادي يف الــتــعــديــل 

الوزاري حيث بقي وزيري املالية و التخطيط, 

مــبــيــنــا ان تــعــيــني وزيــــر لــال�ــصــتــثــمــار يــجــب اأن 

املعتمدة  اال�صتثمار  لهيئة  رئي�س  بتعيني  يلحق 

لت�صجيع اال�صتثمار والتي مل ت�صهد رئي�صا ثابتا 

تبعا لال�صتقاالت املتوالية من معن القطامني 

اإىل خالد الوزين واخريا فريدون حرتوقة, كما 

عدم  ب�صبب  حتديات  اال�صتثمار  وزيــر  �صيواجه 

لتعيني  وقتا  يحتاج  وقــد  للهيئة  رئي�س  وجــود 

ال�صخ�س املنا�صب لهذا املن�صب.

واأ�ـــصـــار خمـــامـــرة, عــن تــوقــعــه بــــاأن الــتــوجــه 

م�صاكل  حــل  هــو  لال�صتثمار  وزيـــر  تعيني  مــن 

املنظومة اال�صتثمارية يف ظل تراجع اال�صتثمار 

ب�صكل ملحوظ خالل ال�صنوات املا�صية وتوجه 

جماورة  لدول  االأردنيني  امل�صتثمرين  من  عدد 

ويكمن  مناف�صة,  ا�صتثمارية  منظومة  متلك 

وتكون  تتوحد  بــاأن  اال�صتثمارية  املنظومة  حل 

مــنــافــ�ــصــة لــتــلــك الـــــدول الإقـــنـــاع املــ�ــصــتــثــمــريــن 

امل�صتثمرين  االأجانب بالدخول لالأردن ورجوع 

االأردنيني. 

واأكـــــد اأن الــتــعــديــل الــــــوزاري عــلــى الــفــريــق 

اإحــداث  واإمكانية  اأثــر,  له  �صيكون  االقت�صادي 

التغيري املطلوب اال اأن هناك الكثري من العمل 

عــلــى املــنــظــومــة نــفــ�ــصــهــا, فــاأهــمــيــة االأ�ــصــخــا�ــس 

التي  النتائج  تهم  مــا  بــقــدر  لي�صت  واملــوؤهــالت 

يجب اأن تلم�س على اأر�س الواقع, فاإذا مل يتم 

تقدمي الت�صهيالت واإزالة العوائق والتعقيدات 

نظام  وا�صتحداث  اأخــرى,  والت�صابك مع جهات 

بــالــدول  مــقــارنــة  اال�صتثمار  لت�صجيع  مناف�س 

االأخـــــــرى, لـــن يــكــون لــهــذا الــتــعــديــل اأهــمــيــة. 

�صيكون  اال�ــصــتــثــمــار  وزيـــر  دور  اأن  اىل  مــ�ــصــريا 

بالتحديث  قـــام  اذا  املــرجــو  وبــاملــ�ــصــتــوى  فــعــاال 

مناف�صة  واأ�صبحت  اال�صتثمارية  املنظومة  على 

للدول املجاورة وت�صتطيع ا�صتقطاب ا�صتثمارات 

االأردنــيــة  اال�صتثمارات  على  واحلــفــاظ  اأجنبية 

ا�صتقطابها, الإن جزءا كبريا منها هاجر يف  اأو 

الطاقة  اأ�ــصــعــار  وارتــفــاع  ال�صرائب  ازديـــاد  ظــل 

عند  تتم  التي  والتعقيدات  الت�صريعات  ظل  يف 

املوافقة على اال�صتثمارات ب�صبب الت�صابك بني 

هيئة اال�صتثمار ودوائر اأخرى تعقد اال�صتثمار, 

فاملنظومة معقدة وبذات الوقت تعاين من قلة 

املوؤهلني للمتابعة مع امل�صتثمرين وم�صاعدتهم 

ب�صكل اأكرب.

اجلــديــدة  للحكومة  الــــالزم  الــتــوجــه  وعـــن 

لرفع معدالت اال�صتثمار, اأو�صح خمامرة اأهمية 

والرتكيز  حوافز  وا�صتحداث  منظومة  وجــود 

مــثــل  االأردن  يف  الـــــواعـــــدة  الـــقـــطـــاعـــات  عـــلـــى 

املعلومات  وتكنولوجيا  والــ�ــصــادرات  ال�صياحة 

والـــزراعـــة, اإ�ــصــافــة اىل �ــصــرورة الــ�ــصــراكــة مع 

القطاع اخلا�س وتنفيذ االأولويات االقت�صادية 

للفرتة  فــرتة  قبل  احلكومة  عنها  اأعلنت  التي 

تعمل  اأن  2023-2021, كما يجب  الزمنية 

احلكومة على ا�صتحداث م�صاريع �صخمة مثل 

م�صروع الناقل الوطني وم�صروع �صكة احلديد 

وا�صتقطاب هذه اال�صتثمارات, ح�صب االأولويات 

اأن كلفة  مــ�ــصــريا  بــالــ�ــصــابــق,  اأعــلــنــت عنها  الــتــي 

5 مليار  هــذه اال�ــصــتــثــمــارات قــد ت�صل حـــوايل 

دوالر, اإ�صافة اىل ال�صفافية وامل�صداقية واإيجاد 

ت�صهيالت للم�صتثمر االأردين مع االأجنبي حتى 

القطاعات  هـــذه  مــثــل  يف  اال�ــصــتــثــمــار  ن�صتطيع 

الــواعــدة, غــري ذلــك يتوقع خمــامــرة مواجهة 

التحديات يف اجلذب اال�صتثماري.

االنباط- عّمان

 بحثت جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�س 

العني  اللجنة  مقررة  تراأ�صتها  التي  االأعيان, 

مع  الثالثاء,  ام�س  القطب,  رائدة  الدكتورة 

عمداء �صوؤون الطلبة يف اجلامعات الر�صمية, 

التعليمية. العملية  �صبل تطوير 

الـــلـــقـــاء مــعــرفــة  الـــهـــدف مـــن  اإن  وقـــالـــت 

املنا�صبة  التعلمية  والبيئة  الطالبي,  الواقع 

لــلــجــامــعــات عــلــى الفكر  الــتــحــفــيــزي  واالأثـــــر 

الطالبي, واالنخراط يف املجتمع, والتعددية 

وتـــقـــبـــل االخـــــــر, والـــتـــعـــامـــل مــــع خمـــرجـــات 

الـــتـــعـــلـــيـــم, والــــتــــوا�ــــصــــل مـــــع اخلـــريـــجـــني, 

التعليمية  املخرجات  يف  املــوجــودة  والفر�س 

الت�صاورية  اأن  احلالية. وبينت العني القطب 

والتعليم  الرتبية  وزاراتـــي  مــع  والت�صاركية 

والتعليم العايل لو�صع روؤية وخطة تنفيذية 

والب�صرية,  املالية  التحديات  تذليل  اأجل  من 

تــرتــكــز على  الطلبة  اأمـــام  عــائــقــاً  تــقــف  الــتــي 

والبنية  الــطــالــب  مــن  تــبــداأ  رئي�صية  حمـــاور 

التدري�صية. الهيئة  وع�صو  التعليمية 

يف  الطلبة  �صوؤون  عمداء  عر�س  بدورهم, 

التي  الــتــحــديــات  اأبـــرز  الر�صمية,  اجلــامــعــات 

دور  يف  التقليدية  النظرة  لتغيري  تواجههم 

امل�صاحة  واإعطائهم  الطلبة  �ــصــوؤون  عــمــادات 

مع  والتعامل  ال�صيا�صية  امل�صاركة  تعزيز  يف 

الــقــ�ــصــايــا الــوطــنــيــة واالنــ�ــصــانــيــة واالنــفــتــاح 

وتوجيههم  م�صاركتهم  وتعزيز  الطلبة  على 

ملواكبة التحديات الكبرية واملعرفة العاملية.

االأوراق  تــ�ــصــمــني  �ـــصـــرورة  اإىل  واأ�ــــصــــاروا 

الــثــاين يف  عــبــداهلل  املــلــك  النقا�صية جلــاللــة 

واملدار�س,  اجلامعات  يف  التدري�صية  امل�صاقات 

للم�صاركة  ت�صجيعهم  يف  الطلبة  وم�صاعدة 

لتحديث  امللكية  اللجنة  خمرجات  بتحقيق 

ال�صيا�صية. املنظومة 

بالدور  اللجنة  اأع�صاء  اأ�صاد  جانبهم  من 

الـــكـــبـــري الــــــذي يـــقـــع عـــلـــى عــــمــــداء �ــــصــــوؤون 

الــطــلــبــة يف الــتــعــامــل مـــع الــطــلــبــة بــجــمــيــع 

اكــــرب يف االنــ�ــصــطــة  اخــــذ دور  نــحــو  فــئــاتــهــم 

والــربامــج املــ�ــصــرتكــة, وتــقــدمي الــدعــم املــايل 

املجتمع  مــع  والــتــوا�ــصــل  الطلبة,  ل�صناديق 

وتذليل  الــتــخــرج,  بعد  الــطــالب  ومــع  املحلي 

اجلامعات.  تواجه  التي  الكبرية  التحديات 

واأكـــــدوا اأهــمــيــة الــــدور احلــيــوي لــلــعــمــداء يف 

والتعامل  التعليمية,  واالنــ�ــصــطــة  االر�ـــصـــاد, 

مــع الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه املــجــتــمــع, ودور 

اجلـــامـــعـــة يف احلـــــد مــــن هـــــذه الـــتـــحـــديـــات 

اجلامعي,  والعنف  املــخــدرات,  انت�صار  كمنع 

االن�صطة  ينظم  موحد  نظام  الإ�صدار  داعني 

الطلبة  �صوؤون  عمادات  خالل  من  الطالبية 

يف اجلامعات.

الطلبة  �ــصــوؤون  عــمــداء  االجــتــمــاع  وح�صر 

يف اجلـــامـــعـــات الــر�ــصــمــيــة, وهـــــم: الــدكــتــور 

اأن�س  الدكتور  االأردنية,  من  املبي�صني  مهند 

الدكتور  والتكنولوجيا,  العلوم  النابل�صي من 

�ـــصـــادق �ــصــديــفــات مـــن الــهــا�ــصــمــيــة, الــدكــتــور 

عزيز  الدكتور  الريموك,  من  ذيابات  حممد 

الدكتور  التطبيقية,  البلقاء  من  الرحامنة 

�صايل  الــدكــتــور  مــوؤتــة,  مــن  ال�صعوب  ماجد 

الــدكــتــور ح�صني  الــبــيــت,  اآل  الــ�ــصــرحــان مــن 

الــلــوامــا مــن احلــ�ــصــني بــن طـــالل, الــدكــتــورة 

ظـــــالل عـــويـــ�ـــس مــــن االأملــــانــــيــــة االأردنـــــيـــــة, 

الطفيلة  مـــن  املــحــا�ــصــنــة  حمــمــد  والـــدكـــتـــور 

التنقنية.
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مدى  الأق���ل  على  اأو  م��ّن��ا،  ُقربهم  درج��ة  لنعرف  دائ��م��اً  الأ�شخا�ص  لإم��ت��ح��ان  نحتاج 

توافقهم اأو تناق�شهم مع روؤيتنا، فهنالك اآليات لإمتحان النا�ص ولنقل “باروميرت درجة 

القرب” للك�شف عن مكنوناتهم الداخلية:

 1. بع�ص النا�ص كالأملا�ص والذهب �شحبتهم كربياء وغالية الثمن، وبع�شهم كاحلديد 

�شلب لكنه قابل للطرق وفائدته قليلة.

اإ�شتالمهم  عند  وخ�شو�شاً  الأل����وان،  متنّوعة  بيئة  يف  كاحلرباء  يتلّون  بع�شهم   .2

رائحة  ول  طعم  ول  لون  ل  وبع�شهم  اإمتحان،  اأول  من  ير�شبون  اأنهم  لدرجة  املنا�شب 

ول فائدة!

3. بالطبع ل يوجد اإن�شان مثايل لكن احلذر واجب من اأنا�ص “ِقّلة” ل يوؤمنون �شوى 

باإ�شتخدام النا�ص الآخرين لتحقيق ماآربهم واأجنداتهم.

4. كثريون من النا�ص يعزفون على اأوتار امل�شلحة اخلا�شة والأنا، اأنا�ص يتقّربون من 

القوي ويبعدون عن ال�شعيف، اأنا�ص هّمهم الدنيا وما حوت.

الإن�شانية  من  ويخلون  املادية  واحلياة  والدينار  بالدرهم  يتاجرون  النا�ص  بع�ص   .5

اأنا�ص هاج�شهم الكذب الرخي�ص والنفاق امل�شموم والدبلوما�شية الرعناء  والأخالقيات، 

والت�شلق.

6. بع�شهم ميتلك الوفاء وامل�شداقية وحب النا�ص والعدل وهولء يجب املتاجرة بهم 

ودعمهم.

وفياء وزيادة القرب منهم وحمايتهم، ومطلوب تعرية  ال�شرفاء والأ 7. مطلوب دعم 

وفياء. النا�ص املتلونيني وغري الأ

ب�شراحة: اخلري يف اأّمتي اإىل اأن تقوم ال�شاعة، فالنا�ص الطيبون موجودون و “بكرثة” 

ونعّول عليهم يف كل عالقاتنا الإن�شانية املوزونة، وعازيف الأوتار قّلة حذرهم واجب!

د.محمد طالب عبيدات

 باروميتر درجة الُقرب

 السياحة تنظم ورشة توعوية 
عن سرطان الثدي

 العاصمة: اغالق مستودع غذائي واتالف 
400 طن من المواد المخالفة داخله

 بلدية الزرقاء تحيل موظفين للقضاء 
بتهمة سرقة الديزل

 جرش: ارتفاع حاالت التسمم
 الى  31 حالة

االنباط- عمان

ور�شة  والآث����ار،  ال�شياحة  وزارة  نظمت 

“فكر  ب��ع��ن��وان  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  توعية ع��ن 

ب���اأع���را����ص  ل��ل��ت��ع��ري��ف  وذل�����ك  بالوردي”، 

����ش���رط���ان ال����ث����دي، وك��ي��ف��ي��ة ال���ع���الج م��ن��ه، 

واأه���م���ي���ة ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع��ن��ه م���ن خ��الل 

الفحو�شات الدورية.

ال���وزارة، الدكتور عماد  اأم��ني ع��ام  وق��ال 

حجازين، خالل افتتاحه الور�شة املقامة يف 

تنظيم  الثالثاء،” اإن  ام�ص  ال��وزارة  مركز 

ه���ذه ال��ور���ش��ة، ي��اأت��ي ان��ط��الق��اً م��ن اإدراك 

التي تبذلها،  امل��راأة واجلهود  ب��دور  ال��وزارة 

وتوعيتها  �شالمتها  على  ال��دائ��م  وحر�شا 

وتثقيفها حول مر�ص ال�شرطان ب�شكل عام، 

و�شتعمل  خ��ا���ص.  ب�شكل  ال��ث��دي  و���ش��رط��ان 

ال�������وزارة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة وامل���رك���ز، 

بو�شع اأركان “اأك�شاك” �شغرية عند جتمع 

احلافالت يف مراكز انطالق برنامج اأردننا 

�شرطان  عن  توعوية  ن�شرات  لتوزيع  جنة، 

الثدي على امل�شاركني بالربنامج.

وك����ان����ت ال��������وزارة ق����د ا�����ش����اءت م��ب��ن��اه��ا 

الث���ن���ني وت�����ش��ت��م��ر ا���ش��ب��وع��ا، وذل����ك دع��م��ا 

ل��ل��ح��م��ل��ة، واأ����ش���اف���ت ���ش��ع��ار احل��م��ل��ة على 

موقع  وع��ل��ى  ج��ن��ة،  اأردن��ن��ا  برنامج  تطبيق 

الوزارة الر�شمي.

االنباط- عمان

التابعة  والتفتي�ص  الرقابة  فرق  اغلقت 

للموؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون 

م����ع امل���ب���اح���ث ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ت���اب���ع���ة ل������الإدارة 

ال��وق��ائ��ي  والأم����ن  ال��ب��ي��ئ��ة،  امللكية حل��م��اي��ة 

وم��ت�����ش��رف��ي��ة ال���ل���واء امل��خ��ت�����ص، م�����ش��ت��ودع��ا 

400 ط��ن من  غ��ذائ��ي��ا يف ع��م��ان، وات��ل��ف��ت 

املواد املخالفة التي كانت داخله.

واو�����ش����ح����ت امل���وؤ����ش�������ش���ة يف ب���ي���ان ام�����ص 

الدكتور  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ان  الثالثاء، 

على  يعمل  امل�شتودع  اإن  قال  مهيدات،  ن��زار 

اإنتاج املخلالت يف ظروف �شحية �شيئة دون 

احل�شول على الرتاخي�ص الالزمة، ف�شال 

انتهاء �شالحية مواد  عن التالعب بتاريخ 

غ��ذائ��ي��ة اأخ�����رى، وب��ط��اق��ة ال��ب��ي��ان ل��غ��اي��ات 

ا�شتخدامها. اإعادة 

الرقابية  املوؤ�ش�شة  ك��وادر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

املواد  كافة  على  وحتفظت  امل�شتودع  اأغلقت 

امل�����ش��ب��وط��ة داخ���ل���ه، واأن�����ه ���ش��ت��ت��م امل��ب��ا���ش��رة 

املخالف  امل�����ش��ت��ودع  على  القائمني  ب��اإح��ال��ة 

الإج���راءات  لتخاذ  املخت�شة،  اجلهات  اإىل 

القانونية الالزمة بحقهم.

التوا�شل  املواطنني اىل  املوؤ�ش�شة،  ودعت 

اأو  ا���ش��ت��ف�����ش��ار  اأي  وج������ود  ح�����ال  يف  م��ع��ه��ا 

مالحظة اأو �شكوى، على مدار ال�شاعة، من 

 ،117114 املجاين  ال�شكاوى  خالل خط 

info@JFDA. والربيد الإلكرتوين: 

الرقم  اآب على  الوات�ص  ، وعرب تطبيق   Jo
.0795632000

 االنباط –الزرقاء 

ح�شن  الزرقاء  بلدية  جلنة  رئي�ص  احال 

اجل��ب��ور اث��ن��ني م��ن م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة اىل 

املدعي العام اثر �شرقتهم مادة الديزل من 

ال�شاغطات.

وق������ال اجل����ب����ور ب������اأن امل���وظ���ف���ني ق���ام���وا 

ب�شرقة ديزل.  ليال من �شاغطات معطلة 

تتبعهم  بعد  وامليكانيك  امل�شاغل  دائ���رة  يف 

على كامريات املراقبة يف الدائرة.

اثنني من  انهاء خدمات  انه مت  وا�شاف 

عملهم  مركز  عن  تغيبهم  ب�شبب  املوظفني 

 )170( للمادة  وا�شتنادا  متتالية  لفرتات 

من نظام اخلدمة املدنية.

وب���ني اجل���ب���ور ع���ن اي���ق���اف م��وظ��ف عن 

تعاطي  ق�شية  على  م��وق��وف  ك��ون��ه  العمل 

خم���������درات وح����م����ل �����ش����الح ن���������اري. واك�����د 

الجراءات  باتخاذ  يتهاون  لن  باأنه  اجلبور 

له  ت�شول  من  كل  بحق  ال��رادع��ة  القانونية 

نف�شه امل�شا�ص باموال وممتلكات البلدية.

االنباط- جر�ش

 ق�����ال م����دي����ر م�����ش��ت�����ش��ف��ى ج��ر���ص 

احل��ك��وم��ي ال��دك��ت��ور ���ش��ادق ال��ع��ت��وم، 

بالت�شمم،  م�شابني  مواطنا   31 اأن 

راج���ع���وا امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ام�����ص الث��ن��ني، 

ك����ان����وا ي���ع���ان���ون م����ن ���ش��ع��ف ع�����ام يف 

وارت��ف��اع يف درج���ات احل���رارة  اجل�شم 

وال�شهال.

واأ�����������ش����������اف ل������وك������ال������ة الن�������ب�������اء 

انه  ال��ث��الث��اء،  ام�ص  الردن��ي��ة)ب��رتا( 

مت تقدمي الإ�شعافات والعالج الالزم 

معظمهم  ان  م��وؤك��دا  احل���الت،  لتلك 

خم�ص  با�شتثناء  امل�شت�شفى  غ����ادروا 

ان ج��م��ي��ع  ال���ع���ت���وم  وب�����ني  ح��������الت. 

م�شاء  منذ  تعمل  املخت�شة  الأج��ه��زة 

اأم�ص ملعرفة ا�شباب الت�شمم.

من  امل�شابني  جميع  ان  اإىل  ي�شار 

����ش���ك���ان م��ن��ط��ق��ة ج���ب���ة يف حم��اف��ظ��ة 

جر�ص .

 د0 الطراونة : المتحور »مو« مثير لالهتمام ولقاح 
االنفلونزا يقلل اإلصابة بكورونا 

 »تأهيل النساء للمشاركة الديمقراطية« في دورة ل»راصد«

 استيتية: وزارة العمل بصدد بناء استراتيجية واضحة المسار بمثابة وثيقة لتطوير عملها

االأنباط – دالل عمر

ال�شدرية  الأم���را����ص  ا�شت�شاري  حت��دث 

وال��ت��ن��ف�����ش��ي��ة وال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة ال��دك��ت��ور 

حم���م���د ح�����ش��ن ال����ط����راون����ة ع����ن احل�����الت 

امل��ت��ف��رق��ة ال��ت��ي ر���ش��دت ب��امل��ت��ح��ور “مو” يف 

تركيا والكيان ال�شهيوين وبريطانيا؛ وقال 

ان م�شتوى انت�شار املتحور مو مازال �شعيفاً 

لكنه ل يزال  مثرياً لالهتمام .

الأردن  ب������اأن  ال����ط����راون����ة   ٠ د  واأ������ش�����اف 

ن�شبة  ارتفعت  اذا  الرابعة  املوجة  يف  يدخل 

 5% مايزيد عن  ايل  الفحو�شات  اإيجابية 

ب��ارت��ف��اع م��ت��وات��ر مل���دة ل ت��ق��ل ع��ن اأ���ش��ب��وع؛ 

للم�شت�شفيات  الإدخ����ال  حل��الت  بالإ�شافة 

حيث  الأردن  يف  الن�شطة  احل����الت  وك���رثة 

يح�شل تغري للمنحنى الوبائي ٠      وقال 

التي  امل��ه��رج��ان��ات والح��ت��ف��الت  ب�شبب  ان��ه 

ح�����ش��ل��ت ب�������ش���روط ���ش��ح��ي��ة غ���ري م��الئ��م��ة 

كورونا-  -جائحة  احلايل  ال�شحي  للظرف 

و ب���ع���دم الإل����ت����زام ب�����الإج�����راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

ال��ق��ادم��ة وهي  ال��ف��رتة  ف��اإن��ه ق��د يت�شبب يف 

وجيزة لإنتقال الفريو�شات التنف�شية وعلى 

راأ���ش��ه��ا ف��اي��رو���ص الإن��ف��ل��ون��زا وم��ا ي�شاحبه 

ل�شرعة  نظراً  ،كحة(  )عط�ص  اأع��را���ص  من 

اإ�شافة  النا�ص  بني  ع��دواه  وانت�شار  انتقاله 

يزيد  يقلل من مناعة اجل�شم مما  اأن��ه  اإىل 

وهنا  ك��ورون��ا؛  بفايرو�ص  الإ���ش��اب��ة  احتمال 

تاأتي اأهمية مطعوم النفلونزا لأنه يحافظ 

،لأنه  الإنفلونزا  بعدوى  الإ�شابة  عدم  على 

تنف�شيان  فريو�شان  الن�شان  على  التقى  اإذا 

ترتفع  امل�شاعفات  فن�شبة  كورونا  احداهما 

ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري؛ ل��ذل��ك ي��ج��ب اأخ����ذ م��ط��ع��وم 

الن��ف��ل��ون��زا ب��ف��ا���ش��ل اأ���ش��ب��وع��ني ب��ي��ن��ه وب��ني 

الو�شع  ع��ل��ى  للمحافظة  ك���ورون���ا  م��ط��ع��وم 

ال���وب���ائ���ي امل�����ش��ت��ق��ر ال����ذي و���ش��ل��ن��ا اإل���ي���ه ٠٠ 

امل�شتقر ولكن بحذر �شديد ب�شبب التجمعات 

ال���ت���ي ح�����ش��ل��ت يف ال���ف���رتة الأخ������رية وع���دم 

الإلتزام بالإجراءات الوقائية وقلة الإقبال 

 “ “دلتا  امل��ت��ح��ور  وب��اإن��ت�����ش��ار  التلقيح  ع��ل��ى 

ال���ذي ق��ل��ل م��ن ف��ع��ال��ي��ة ال��ل��ق��اح��ات ٠ واأك���د 

اللقاح  على  ح�شلوا  ال��ذي��ن  ب��اأن  ال��ط��راون��ة 

تقل احتمالية ا�شابتهم باملتحور دلتا خم�شة 

احتمالية  وتقل  امللقحني  غري  من  اأ�شعاف 

الدخول اإىل امل�شت�شفيات ع�شرة اأ�شعاف من 

ح��دوث  احتمالية  تقل  كما  امللقحني؛  غ��ري 

اأهمية  على  يوؤكد  وه��ذا   ، �شعفاً   11 ال��وف��اة 

لقاح كورونا .

وق���ال؛ يف الآون���ة الأخ���رية بحثت ال��دول 

باأمر اإعطاء اجلرعة الثالثة املعززة لكن يف 

بع�شها اتخذ القرار باإعطاء اجلرعة لفئات 

معينة مثل كبار ال�شن ذات الختطار العايل  

والكوادر الطبية والأ�شخا�ص ذات الأمرا�ص 

املزمنة ، ويف بع�شها للذين مر على تلقيهم 

اجلرعة الثانية ثمانية اأ�شهر ، ودول اأخرى 

اأ�شهر  �شتة  الثانية  اجل��رع��ة  تلقوا  للذين 

ولديه اأمرا�ص مزمنة لكن منظمة ال�شحة 

العاملية لديها حتفظات على اإعطاء اجلرعة 

توزيع  عدالة يف  وج��ود  ع��دم  ب�شبب  الثالثة 

اللقاحات بحيث مت توزيع 6 مليار لقاحات 

حول العامل ، %75 منها يف ع�شرة دول .

االنباط- عمان

ال��وزارة  اأن  ا�شتيتية،  اأك��د وزي��ر العمل نايف   

عملها،  مل�شار  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  بناء  ب�شدد 

و���ش��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة وث��ي��ق��ة ل��ت��ط��وي��ر خططها يف 

ال��ت��ع��اط��ي م���ع خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات والأن�����ش��ط��ة 

القت�شادية.

الثالثاء،  ام�ص  لقائه  خ��الل  ا�شتيتية  وق��ال 

وروؤ�����ش����اء  ع���م���ان،  غ���رف���ة جت�����ارة  اإدارة  جم��ل�����ص 

اإن  العمل،  اأ���ش��ح��اب  وهيئات  وجمعيات  نقابات 

اجلميع  اأم����ام  مفتوحة  �شتكون  ال�����وزارة  اب����واب 

للعمل كفريق واح��دة خلدمة الردن والنهو�ص 

ب��الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وجت������اوز ت��ب��ع��ات ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

وا���ش��ار وزي��ر العمل خ��الل اللقاء ال��ذي عقد 

ب��ح�����ش��ور م��دي��ر ع����ام موؤ�ش�شة  ال��غ��رف��ة،  مب��ق��ر 

ال�شمان الجتماعي حازم الرحاحلة، اإىل اأهمية 

التعاون بني القطاعني، كون القطاع اخلا�ص هو 

امل�شغل واملزود الرئي�ص لالأيدي العاملة وبخا�شة 

ان 95 باملئة من موؤ�ش�شاته تعترب �شركات �شغرية 

ومتو�شطة ومتثل ع�شب الت�شغيل.

ب�شكل  زادت  البطالة  م��ع��دلت  اأن  اإىل  ولفت 

التعاون  اجلميع  م��ن  يتطلب  م��ا  م�شبوق  غ��ري 

والعمل مب�شوؤولية م�شرتكة، مبينا اأن دور وزارة 

لل�شركات  اخل��دم��ات  تقدمي  على  ين�شب  العمل 

على  للمحافظة  اأع��م��ال��ه��ا  وت�شهيل  وامل��ن�����ش��اآت 

الوظائف وحتفيزها على توليد املزيد من فر�ص 

العمل.

ب��دوره، �شدد رئي�ص غرفة جتارة عمان خليل 

احلاج توفيق على �شرورة اأن يكون هنالك حالة 

ا���ش��ت��ن��ف��ار م���ن اجل��م��ي��ع مل��واج��ه��ة حت���دي ق�شية 

يواجه  التي  التحديات  اب��رز  تعد  التي  البطالة 

القت�شاد الوطني حاليا، مطالبا بعمل تكاملي 

على اأر�ص الواقع.

وا�شار اىل وجود العديد من املطالب التي تهم 

القطاعات التجارية واخلدمية التي ت�شررت من 

جائحة فريو�ص كورونا و�شرورة ا�شنادها بربامج 

واملحافظة  اأعمالها  ادام���ة  م��ن  متكنها  ج��دي��دة 

واإ�شراك  اإىل اطالع  العاملني لديها، داعيا  على 

بكافة  الأوىل  اخل��ط��وات  منذ  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 

القرارات القت�شادية التي تتخذها احلكومة.

من جهته، عر�ص الرحاحلة لأبرز ما يت�شمنه 

والأ�شباب  الجتماعي  لل�شمان  املعدل  القانون 

املوجبة ل�”معدل ال�شمان”.

القانون  على  املقرتحة  التعديالت  اإن  وق��ال 

احلماية  ومرتكزات  اعتبارات  تعزيز  اإىل  تهدف 

الج���ت���م���اع���ي���ة وحت���ق���ي���ق الأم��������ان الق���ت�������ش���ادي 

والج���ت���م���اع���ي ل��ل��م�����ش��رتك��ني واأف��������راد اأ���ش��ره��م 

لنظام  املالية  ال�شتدامة  و�شمان  واملتقاعدين 

دوره  اأداء  م��ن  ميكنه  مب��ا  ال��ت��اأم��ي��ن��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

ور�شالته و�شمان احلماية الجتماعية لالأجيال.

لتعديل  املقرتح  امل�شروع  اأن  الرحاحلة  واأك��د 

اأرب��ع��ة  م��ن  انطلق  الج��ت��م��اع��ي  ال�شمان  ق��ان��ون 

حم�����اور رئ��ي�����ش��ة ت��ت��م��ث��ل يف ال���ش��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة 

والتحفيز وال�شتجابة واحلماية الجتماعية.

واأ�شاف اإن اإلزامية �شمول العاملني بال�شمان 

ال�شمان  واأن  ال��ع��ام��ل  حلماية  ه��ي  الجتماعي 

التقاعد  روات��ب  دوره يف  ينح�شر  الجتماعي ل 

من  منظومة  هناك  واإمن���ا  وال�شيخوخة،  املبكر 

حال  يف  العاملني  حلماية  الأخ����رى  التاأمينات 

اإىل  ت��وؤدي  عمل  لإ�شابات  تعر�شهم  اأو  عجزهم 

عجزهم اأو وفاتهم.

اأن م�شروع تعديل القانون جاء منبثقا  وبني 

م���ن امل�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي 

ثغرات  ه��ن��اك  اأن  خا�شة  املوؤ�ش�شة  بها  ت�شطلع 

التجربة  ال��ت��اأم��ي��ن��ي خ���الل  ال��ن��ظ��ام  ظ��ه��رت يف 

ترحيل  وع���دم  مبعاجلتها  الإ����ش���راع  وت�شتدعي 

امل�شكلة من اأجل �شمان ا�شتمرارية عمل املوؤ�ش�شة 

الكرمية  واحلياة  احلماية  توفري  على  وقدرتها 

للم�شرتكني احلاليني ولالأجيال القادمة.

حري�شة  ال�����ش��م��ان  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  وا����ش���ار 

القانون  لتعديل  مقرتح  مب�شروع  اخل��روج  على 

والتكافل  العدالة الجتماعية  املزيد من  يحقق 

الجتماعي بني امل�شرتكني من خالل جمموعة 

من التعديالت والإ�شالحات املقرتحة.

املقرتحة  التعديالت  اإىل  الرحاحلة  وا���ش��ار 

رفع  ومنها  الج��ت��م��اع��ي،  ال�شمان  ق��ان��ون  على 

���ش��ن ال��ت��ق��اع��د امل��ب��ك��ر مل��ن ت��ق��ل ا���ش��رتاك��ات��ه��م عن 

120 �شهرا، والغاء التقاعد املبكر لكل من تقل 
�شهرا،   36 2025 عن  ع��ام  بحلول  ا�شرتاكاته 

العاملني  ع��ل��ى  ال����ش���رتاك���ات  ن�����ش��ب  وتخفي�ص 

وتخفي�ص  �شنة،   30 ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  مم��ن 

ن�شب ال�شرتاكات يف حال تراجع معدلت النمو 

القت�شادي.

منها  اخ��رى  تعديالت  اإىل  الرحاحلة  وا���ش��ار 

مبكرا  للمتقاعدين  التقاعدية  ال��روات��ب  رب��ط 

ب��ال��ت�����ش��خ��م و���ش��م��ول اب���ن���اء ق���ط���اع غ����زة واب���ن���اء 

الردن��ي��ات ب��ال���ش��رتاك الخ��ت��ي��اري والتو�شع يف 

تزيد على  ا�شرتاكات  لديهم  ملن  التعطل  تاأمني 

20 �شنة.
ولفت اىل تعديالت اخرى منها، متديد فرتة 

طلب العالج ب�شبب النتكا�شة لت�شبح 3 �شنوات 

بدل من �شنة مع امكانية اإع��ادة النظر يف ن�شب 

العجز والتو�شع ب�شروط ا�شتحقاق بدل الأمومة، 

وحالت ا�شتحقاق راتب الوفاة الطبيعية لتطبيق 

معايري الوقاية وال�شحة وال�شالمة املهنية.

التاأمني  م�شروع  ت��ويل  املوؤ�ش�شة  اأن  واو���ش��ح 

ذات  اجل��ه��ات  كافة  م��ع  كبريا  اهتماما  ال�شحي 

العالقة، وهي حاليا يف املراحل النهائية لإقراره 

لي�شمل كافة امل�شرتكني واملتقاعدين يف القطاع 

اخلا�ص الذين ل يتوفر لديهم تاأمني �شحي.

وبني اأن ن�شبة ال�شرتاك يف التاأمني ال�شحي 

باملئة من   3 اإىل  5ر2  بن�شبة  �شتكون حم���دودة 

اأن العالج  امل��ت��ق��اع��د، م��وؤك��دا  اأو  امل�����ش��رتك  رات���ب 

اخلا�ص  القطاع  م�شت�شفيات  خالل  من  �شيكون 

وداخل امل�شت�شفى اأي�شا.

اأية  يتحمل  لن  العمل  اأن �شاحب  اإىل  واأ�شار 

ا�شرتاكات اأو ن�شب لقاء تطبيق التاأمني ال�شحي، 

مبينا اأن الفائ�ص املايل من تاأمني اإ�شابات العمل 

�شينقل اإىل ح�شاب التاأمني ال�شحي.

خالل  املوؤ�ش�شة  ل��ربام��ج  الرحاحلة  وع��ر���ص 

جائحة كورونا، مبينا اأن هذه الربامج مدرو�شة 

ب�شكل جيد من قبل املوؤ�ش�شة ملختلف القطاعات 

ت�شعها  و�شفافة  وا�شحة  ومعايري  اأ�ش�ص  وف��ق 

املوؤ�ش�شة لعتماد املن�شاآت بهذه الربامج.

واو�شح اأن املوؤ�ش�شة �شتدر�ص كل القرتاحات 

وامل���الح���ظ���ات ال��ت��ي ي��ب��دي��ه��ا ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري 

واخلدمي حول برامج ا�شتدامة وتعايف بالتعاون 

م��ع غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان وال��ق��ط��اع��ات التجارية 

وال�شناعية.

وت�شاركية  تكاملية  ال�شمان  عالقة  اأن  واأك��د 

م��ع غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان وم���ا ي��ه��م امل��وؤ���ش�����ش��ة هو 

حماية العامل واأ�شحاب العمل بالدرجة الوىل 

واحلفاظ على ال�شتدامة للقطاع اخلا�ص، لفتا 

اإىل اأن برنامج )ا�شتدامة+( �شيتم متديده لغاية 

�شهر حزيران من العام املقبل 2022.

وط���رح احل�����ش��ور خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ع��دي��د من 

ا�شحاب  وجمعيات  نقابات  تهم  ال��ت��ي  الق�شايا 

ال��ربام��ج  ا���ش��ت��ق��رار  ع���دم  ال��ع��م��ل، ويف مقدمتها 

امل���ق���دم���ة م����ن ال�������ش���م���ان الج���ت���م���اع���ي وط����ول 

الإجراءات، ونق�ص ال�شيولة لدى ال�شركات وعدم 

قدرة بع�شها على اليفاء بدفع الرواتب.

ودعوا اإىل ا�شتمرار العمل بربنامج ا�شتدامة 

غالبية  لأن  ت���ع���ايف،  ب��ربن��ام��ج  ال��ن��ظ��ر  واإع�������ادة 

التعايف  مرحلة  تبلغ  مل  القت�شادية  القطاعات 

م���ن ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ص ك����ورون����ا والع����ف����اء من 

ا�شرتاكات  دف��ع  ت��اأخ��ري  املرتتبة على  ال��غ��رام��ات 

ال�شمان.

االنباط - كتبت فرح مو�سى

 ع��ق��د م���رك���ز احل���ي���اة - را����ش���د، الث��ن��ني 

م�����ش��روع  ح�����ول  ن������دوة  2٠21(؛   -1٠  -11(

ت�شميم املبادرات املجتمعية يف قاعات اأربيال، 

وك����ان ي��ه��دف امل�����ش��روع اىل ت��دع��ي��م ال��ن�����ش��اء، 

وم�شاعدتهم، لت�شميم املبادرات املجتمعية.

ال�شيا�شية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  وق���ال الأم����ني 

اأ�شكر  اخل��وال��دة؛  علي  الدكتور  والربملانية، 

مركز را���ش��د على م��ا يقوم ب��ه م��ن دور مهم 

يف ت��ع��زي��ز ق������درات ال��ن�����ش��اء، وخ�����ش��و���ش��ا يف 

املحافظات، وهذا ي�شجل ملركز را�شد.

واأ�����ش����اف؛ يف ال��ب��داي��ة ه��ن��اك ج���زء كبري 

انتخابات جمال�ص  ال�شابقة يف  الأن�شطة  من 

الالمركزية  وجمال�ص  املا�شية،  املحافظات 

ب��امل��ح��اف��ظ��ات، وع����دد م��ن ال�����ش��ي��دات ال��الت��ي 

فزن بع�شوية املجال�ص البلدية، �شاركن معنا 

بكثري م��ن الن�����ش��ط��ة، وور����ش���ات ال��ع��م��ل، من 

خالل تعريف ت�شريعات الالمركزية، وتعزيز 

العملية  يف  امل����راأة  وم�شاركة  الن�شاء،  ق���درات 

الرت�شيح،  م�شتوى  على  الن��ت��خ��اب��ي��ة،���ش��واء 

اأن  ع��ل��ى  واأك����د  ال��ت�����ش��وي��ت،  ع��ل��ى م�شتوى  اأو 

ع��ام��ل مهم ج���داً يف جن��اح عملية  الت�شويت 

النتخابات.

وت��اب��ع، لقد اأق��م��ن��ا ور���ش��ات عمل ع��دي��دة، 

هدفها؛ زيادة م�شاركة املراأة يف احلياة العامة، 

وم�����ش��اع��دة ال��ن�����ش��اء ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���ص، 

واإك�����ش��اب��ه��ن امل����ه����ارات، وامل����ع����ارف ال���الزم���ة، 

للم�شاركة النتخابية الناجحة.

املا�شية،  الن��ت��خ��اب��ات  اأن  وذك���ر اخل��وال��دة 

اأجل  تدربيبي من  فريق  ت�شكيل  على  عملوا 

التعريف بالالمركزية، من خالل التدريب، 

وتو�شيح كل ما يتعلق بهذا املو�شوع، وجلميع 

املحافظات.

هناك  جميعاً،  تعلمون  كما  اليوم  وت��اب��ع؛ 

قاموا  اأوًل،  الت�شريعات،  من  جديدة  مرحلة 

ب��ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة م��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��ف��ي��ز م�����ش��م��ون 

بتو�شيات  ال�شيا�شية، وقد جاءت  الت�شريعات 

ال�شيا�شية،  احل��ي��اة  تطوير  اج��ل  م��ن  ملكية 

وامل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا، وع��ل��ى وج��ه��ة اخل�شو�ص؛ 

هناك جلان م�شكلة لهذه الغاية، هدفها رفع 

التو�شيات على القوانني والجراءات.

اأن  وو���ش��ح اخل���وال���دة وق����ال؛ كيف ميكن 

نح�شن من م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية 

حتى تكون من �شناع القرار، اإن الن�شاء تواجه 

م�شاكل يف البحث عن فر�ص عمل على وجه 

اخل�شو�ص، ويعترب ه��ذا الأم���ر اأه��م اأه��داف 

من  امل������راأة  مت��ك��ني  الردن  يف  ال��الم��رك��زي��ة 

الو�شول اىل هدفها. من جانبه بني الدكتور 

على ال��ب��دور، وق��ال؛ لقد ت�شرفت بح�شوري 

اىل مركز الرمثا، ملتابعة هذه املبادرة، وقال، 

املحلية  الإدارة  قانون  مالمح  �شاأو�شح  اإنني 

تاأ�شي�ص  يت�شمن   اأن���ه  على   ،)2٠2٠( ل�شنة 

خالل  م��ن  ال��ق��رار  ل�شنع  ال�شعبية  امل�شاركة 

م��ه��ام و���ش��الح��ي��ات الدارة اىل  ب��ع�����ص  ن��ق��ل 

حم��اف��ظ��ة، اأو امل��ح��اف��ظ��ات وم��ن خ��الل الغاء 

املجال�ص املحلية، وتعزيز الدور التكاملي، ما 

وجمل�ص  املحافظة،  )جمل�ص  املجال�ص،  بني 

البلدية، واملجل�ص التنفيذي(.

العدالة،  ن�شعى لتحقيق  اإننا  اأري��د  وق��ال   

امل�شاركة، وتو�شيع م�شاركة  لتعزيز  وامل�شاواة، 

امل��راأة يف �شنع القرار، اإذ اأن من اأب��رز قوانني 

الإدارة املحلية اأن يتم تاأ�شي�ص معهد لتدريب 

املجال�ص،  واأع�شاء  رووؤ�شاء،  وتطوير مهارات 

اأو جمال�ص  املحافظات،  كانت جمال�ص  �شواء 

البلديات، وكذلك يتم حتديد �شالحيات كل 

جمل�ص لتعزيز ال��دور التكاملي، وتعزيز دور 

املجل�ص البلدي، وتعزيز دور البلدية.

اأن��ه  وت��اب��ع حديثه ع��ن دور امل�����راأة، واأك����د، 

ت��و���ش��ي��ع  امل��������راأة م���ن خ����الل  ت��ف��ع��ي��ل دور  مت 

م��ن مبداأ  وه���ذا  ال��ق��رار،  م�شاركتها يف �شنع 

ال����ع����دال����ة، وامل�����������ش�����اواة، وال���دمي���وق���راط���ي���ة، 

وم���ن ج��م��ي��ع م��ن��اح��ي احل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

رفع  يتم  بحيث  والقت�شادية،  وال�شيا�شية، 

امل��ح��اف��ظ��ات اىل  ال��ن�����ش��اء يف  م�����ش��ارك��ة  ن�شبة 

)25( باملئة، مما يدل على اأن تفعيل ومتكني 

بكل  ال��ق��رار  لتخاذ  ج��اء  ال�شيدات؛  م�شاركة 

دميوقراطية، وكذلك اإن الهدف من الكوتا، 

ال��ق��رار،  لت��خ��اذ  الن�شاء  م�شاركة  تو�شيع  ه��و 

والهدف من جمال�ص املحافظات، هو تو�شيع 

املنا�شب،  ال��ق��رار  اتخاذ  يف  ال�شعبية  امل�شاركة 

لأن ال��وزارة حالياً قائمة على �شري اج��راءات 

املحلية.  الإدارة  قانون  تخ�ص  التي  النظمة 

اما النا�شطة  يف العمل العام، والع�شو يف اأكرث 

من جمعية جمتمعية، ال�شيدة مي جاد اهلل، 

فقد اأكدت على اأنه بالن�شبة لتدريبات را�شد، 

فهي ت��دري��ب��ات ن��وع��ي��ة، لأن ه���ذه امل���رة اهتم 

التي  تعتني باجلانب  باملبادرات  م�شرروعنا  

ال�شيا�شي، ومتكني املراأة يف النتخابات،  وقد 

ق�شمنا املبادرة اىل عدة جمموعات للتدريب، 

الأول؛ �شرح كل جمموعة عن املبادرة، وكيفية 

عمل املبادرات، واأه��داف املبادرة، وكذلك من 

املجتمع  امل��ب��ادرة، دميومتها، وحاجة  اأه���داف 

وبينت  امل���ب���ادرات،  م��ن  النوعية  ل��ه��ذه  امللحة 

م��ب��ادرة  بوعيك”  “م�شتقبل  م��ب��ادرت��ن��ا  اأن 

وقانون  بالنتخابات،  القانوين  الوعي  لرفع 

ارب��د،  حمافظة  يف  لل�شيدات  املحلية  الإدارة 

وبينت اأن اهدف املبادرة؛ رفع امل�شتوى الوعي 

الرت�شح،  لهن  يحق  ال��ل��وات��ي  ال�شيدات  عند 

وتثقيف،  متكني،  جل�شات  وعقد  والنتخاب، 

على  ال��ق��ادرات  لل�شيدات،  القانون  وتو�شيح 

ال�شيدات  ودم���ج  لزميالتها،  املعلومة،  ن�شر 

الالتي يحملن نوعاً من العاقة للم�شاركة يف 

احلياة ال�شيا�شية.

اأم���ا م��ن ن��اح��ي��ة الأن�����ش��ط��ة، ف��ق��د و�شحت 

ج��اد اهلل اأن��ه مت عقد جل�شة ح��واري��ة، بوجود 

على  واأك������دت  ال��ث��ق��ايف،  ب��ال�����ش��اأن  خمت�شيني 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ب���ني  ال�����ش��راك��ة 

را���ش��د، وجممع  والربملانية، وم��رك��ز احل��ي��اة 

موؤ�ش�شات  عرب  الإ�شتدامة  واأن  امل���راأة،  جل��ان 

املجتمع املدين، وو�شائل التوا�شل الجتماعي 

ت�شتمر حتى بدء القرتاع.

االربعاء    13 / 10 /2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأربعاء    13   /  10   / 2021

األسهم األوروبية تتراجع قبل إعالن نتائج الشركات

هل يخترق النفط 90 دوالًرا مع استمرار شح الطاقة العالمي؟

االنباط-وكاالت

الثالثاء  ام�س  االأوروبية  االأ�سهم  تراجعت 

اأن ي�سر  م���ن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  و���س��ط خم����اوف 

اأرب���اح  ب��ت��ع��ايف  اأ���س��ع��ار ال�سلع االأول���ي���ة  ارت��ف��اع 

ال�����س��رك��ات وت��اأث��رت امل��ع��ن��وي��ات ك��ذل��ك بظهور 

ل��دى جمموعة  دالئ��ل جديدة على م�سكالت 

اإيفرغراند ال�سينية لال�ستثمارات العقارية.

وهبط املوؤ�سر �ستوك�س 600 االأوروبي %0.9 

بعد انخفا�سات مماثلة يف االأ�سواق االآ�سيوية. 

اأق����ل ب��ن��ح��و 5% م��ن ذروت����ه يف  وامل��وؤ���س��ر االآن 

اأغ�سط�س/اآب.

وت����راج����ع����ت اأ�����س����ه����م �����س����رك����ات ال���ت���ع���دي���ن 

وامل�سارف و�سركات الكيماويات باأكرث من %1 

ال�سباحية  اجلل�سة  يف  االنخفا�سات  وق���ادت 

حتى بعد اأن فقد ارتفاع اأ�سهم �سركات النفط 

و�سلع اأخرى الزخم، نقاًل عن رويرتز.

ال�سوي�سرية  جيفودان  �سركة  �سهم  ون��زل 

ل�سناعة العطور 2.3% رغم اإعالنها عن منو 

الت�سعة  االأ���س��ه��ر  يف   %7.7 بن�سبة  مبيعاتها 

االأوىل من هذا العام.

دي.اإ�����س.يف  ال�سحن  �سركة  �سهم  وارت��ف��ع 

لهذا  اأرب��اح��ه��ا  ت��وق��ع��ات  رف��ع��ت  اأن  بعد   %1.4

العام.

االنباط-وكاالت

ف��وق م�ستوى  ب��رن��ت  خ��ام  اأ���س��ع��ار  ا�ستقرت 

و�سط  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  للربميل،  دوالًرا   83

توقعات باأن اأزمة الطاقة من اآ�سيا اإىل اأوروبا 

�ستوؤدي اإىل زيادة الطلب وتقلي�س التوازنات 

العاملية.

وت���راج���ع���ت ال���ع���ق���ود االآج����ل����ة خل����ام غ��رب 

يف  ال�سيء  بع�س  االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 

اأن  بعد  دوالراً،   80 اإىل  االآ�سيوية،  التعامالت 

اأغلقت مرتفعة بن�سبة 1.5% االثنني.

يف  �سريًعا  ت�سييقا  النفط  اأ���س��واق  ت�سهد 

ن�سف  يف  ال�ستاء  ف�سل  ت�سبق  ال��ت��ي  ال��ف��رتة 

ال���ك���رة ال�����س��م��ايل، ح��ي��ث ي�����وؤدي ن��ق�����س ال��غ��از 

اإىل زي����ادة ال��ط��ل��ب على  ال��ط��ب��ي��ع��ي وال��ف��ح��م 

اأنواع وقود بديلة لتوليد الطاقة مثل الديزل 

وزيت الوقود. وي�سيف حذر حتالف اأوبك+ يف 

ا�ستعادة العر�س �سغوطاً على االأ�سعار.

توقعاتها  رفعت   Citigroup وك��ان��ت 

للربع االأخري من العام اخلا�سة باأ�سعار برنت 

اإىل 85 دوالًرا للربميل، وقالت املجموعة اإنه 

من  عوامل  ب�سبب  دوالًرا،   90 اإىل  يرتفع  قد 

بينها ا�ستبدال الغاز هذا ال�ستاء. ومن املرجح 

لبقية  الطلب  من��و  لتلبية  اأوب���ك+  تكافح  اأن 

العام، وفًقا ملا نقلته بلومربغ عن فيفك دار، 

املحلل يف بنك الكومنولث االأ�سرتايل.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال وي���ن ج������وردون، املحلل 

 UBS AG Wealth اال�سرتاتيجي يف 

اأ�سعار  ا�ستمرت  »اإذا   :Management
للربميل،  دوالًرا   90 نحو  التوجه  يف  النفط 

فهناك احتمال اأن تبداأ اأوبك يف رفع م�ستوى 

ال�سخ قلياًل وحماولة تهدئة ال�سوق«.

القاهرة - �سكاي نيوز عربية

اآف��اق��اً  ي�ست�سرف  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد  ان��ط��ل��ق 

جديدة بعد التعايف العاملي التدريجي من جائحة 

اأدى لتح�سن توقعات النمو، ال �سيما  كورونا، ما 

بكون  يعتقد  ال���ذي   2021 اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل 

فيما  تعاٍف  اأقوى  فيه  �سي�سهد  العاملي  االقت�ساد 

البنك  لتقارير  طبقاً  ع��ام��اً،   80 يف  الك�ساد  بعد 

ال��ذي توقع ت�سارع وت��رية النمو لت�سل  ال��دويل، 

اإىل 5.6 باملئة.

ويف الوقت الذي ي�سعى فيه االقت�ساد العاملي 

لتجاوز »�سدمة كورونا« باختبار م�ستويات اأقوى 

اإطار مواجهة  بالتقدم املحرز يف  للنمو مدعوماً 

عودة  ومع  اللقاحات،  جلهة  �سيما  ال  الفريو�س، 

ثالثة  اأن  اإال  وال�����س��رك��ات،  امل�سانع  وفتح  العمل 

اإبطاء انتعا�س اقت�ساد  اإىل  ُمهددات عنيفة تقود 

العامل، مبا يعزز تقديرات متباينة تعزز حالتي 

�سيما  ال  التعايف،  م�سار  ح��ول  والغمو�س  القلق 

ال���والي���ات املتحدة  ال��ت��ب��اط��وؤ احل����ادث يف  يف ظ��ل 

وال�سني على وجه التحديد االآن.

املُهدد اأو العامل االأول مرتبط باأزمة الطاقة 

يف اأوروبا، وانعكا�ساتها على العامل. وثانياً ارتفاع 

ن�سب الت�سخم حول العامل. وذلك جنباً اإىل جنب 

املتعلقة  باال�سطرابات  اخلا�س  الثالث  والعامل 

املحلية واخل��ارج��ي��ة(  )ال��داخ��ل��ي��ة/  ب���االإم���دادات 

والتي تعاين منها عديد من االقت�سادات، مبا يف 

ذلك اقت�سادات كربى حول العامل.

ي���ع���ت���رب م����دي����ر م����رك����ز م�������س���ر ل���ل���درا����س���ات 

اأبوزيد  م�سطفى  واال�سرتاتيجية  االقت�سادية 

الت�سخم،  ن�سبة  )ارت��ف��اع  الثالث  العوامل  تلك 

واأزمة الطاقة اإ�سافة اإىل ا�سطراب االإمدادات(، 

م���ن امل���وؤك���د اأن ل��ه��ا ت���اأث���رياً م��ب��ا���س��راً ع��ل��ى منو 

اأحدث تقارير  العاملي، وهذا ما عك�سه  االقت�ساد 

�سندوق النقد الدويل، مقارنة بتوقعاته ال�سابقة 

التي كانت تتحدث عن تعاٍف بوترية اأ�سرع.

النمو العاملي

ت�سريحات  يف  االق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ري  وي��ل��ف��ت 

»بعد  اأن��ه  اإىل  عربية«  نيوز  »�سكاي  ملوقع  خا�سة 

ن�سب  ارتفاع  ومع  الوقود،  اإم���دادات  يف  التذبذب 

ال��ت�����س��خ��م، ف����اإن ت��ل��ك ال��ع��وام��ل ���س��ت��وؤث��ر ب�سكل 

العاملي«،  النمو  يف  امل�ستهدف  حتقيق  يف  اأ�سا�سي 

والتي  بريطانيا  ت�سهدها  التي  باالأزمة  م�ستداًل 

م���ن ���س��اأن��ه��ا ال���ت���اأث���ري ع��ل��ى وت�����رية االأع����م����ال يف 

الناجت  على  ينعك�س  مبا  االقت�سادية،  االأن�سطة 

املحلي وبالتايل على حتقيق معدالت منو اأقل.

اأزم�����ة  اإىل  االق����ت���������س����ادي  اخل����ب����ري  وي�������س���ري 

ا�سطرابات االإمدادات يف بع�س الدول، ويقول اإن 

اأثر مبا�سر على  قلة املعرو�س مقابل الطلب له 

ويلفت  ال�سكل.  بهذا  الت�سخم  م��ع��دالت  ارت��ف��اع 

اخلبري االقت�سادي يف الوقت نف�سه اإىل اأن ذلك 

التباطوؤ �سيكون هو ال�سائد على املدى الق�سري.

وي���و����س���ح م���دي���ر م���رك���ز م�����س��ر ل���ل���درا����س���ات 

االقت�سادية واال�سرتاتيجية، يف ختام ت�سريحاته 

اأن »االقت�ساد العاملي مل يتعاف ب�سكل كامل من 

ي��ت��وق��ف على  ك���ورون���ا، وامل�����س��ه��د االآن  ت��داع��ي��ات 

اتباعها  يتم  �سوف  التي  االقت�سادية  ال�سيا�سات 

اقت�سادية  ال��دول، ولكل دول��ة منهجية  من قبل 

م��ا يحدد  وه��و  وروؤي��ت��ه��ا،  اأولوياتها  وف��ق  خا�سة 

مدى �سرعة تعافيها«.

وك����ان ال��ب��ن��ك ال������دويل، يف ت��ق��ري��ره ال�����س��ادر 

اأغ�����س��ط�����س امل���ا����س���ي، ق���د حت����دث ع���ن »ت���ف���اوت« 

 2021 يف  ال��ع��امل��ي  لالقت�ساد  امل��ت��وق��ع  االن��ت��ع��ا���س 

ب���ني امل��ن��اط��ق امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���ا ب���ني م���ع���دالت منو 

تتاأخر  اأن  يتوقع  فيما  ال��ك��ربى،  بالبلدان  قوية 

االقت�سادات النامية.

وك�����س��ف��ت رئ��ي�����س��ة ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 

كري�ستالينا غورغييفا، منت�سف االأ�سبوع املا�سي، 

عن اأن ال�سندوق عّدل من توقعاته ملعدالت منو 

انخفا�ساً  متوقعاً   ،2021 يف  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد 

طفيفاً عن ن�سبة ال� 6 باملئة التي حددها �سابقاً.

اأزمة عاملية

بينما يعتقد اخلبري االقت�سادي �سيد خ�سر، 

باأن »اأزمة الطاقة« يف اأوروبا قد تتحول اإىل اأزمة 

اإليها االآن  عاملية اإن مل يتم تداركها، فهي ينظر 

ال�ستاء  بف�سل  ارتباطاً  وقتية«  »اأزم��ة  باعتبارها 

احلكومات  تتخذ  مل  اإن  بينما  ال��ط��ل��ب،  وزي����ادة 

اإجراءات للتغلب على تلك االأزمة واالعتماد على 

بدائل خمتلفة فقد تتفاقم امل�سكلة، مبا ينعك�س 

على االقت�ساد العاملي ككل.

»�سكاي  ملوقع  خا�سة  ت�سريحات  يف  ويو�سح 

املركزية  ال��ب��ن��وك  يتعني على  اأن���ه  ع��رب��ي��ة«  ن��ي��وز 

اعتماد اأدوات وخطط اقت�سادية خمتلفة حلماية 

االقت�ساد من التبعات املنتظرة لالأزمات احلالية، 

الذي  االأمريكي  االقت�ساد  على  ال�سوء  م�سلطاً 

امل��وؤ���س��رات  تعك�سها  امل�سكالت  م��ن  جملة  ي��واج��ه 

االقت�سادية، ال �سيما املرتبطة بالت�سخم.

وي�������س���دد ع��ل��ى اأن ال���ع���وام���ل امل����ذك����ورة ت��ه��دد 

اإليها  وي�ساف  كبري،  بتباطوؤ  العاملي  االقت�ساد 

تداعيات  من  ت��ام  ب�سكل  يتعاف  مل  االقت�ساد  اأن 

اجلائحة  هناك غمو�س حول  ي��زال  وال  كورونا، 

وتطورها يف ظل املتحور »دلتا« ومدى ما ي�سكله 

اأو  ب�سكل  تنعك�س  قادمة  وتداعيات  خطورة  من 

باآخر على االقت�ساد ب�سورة �سلبية.

ومع تلك املعطيات يلفت اخلبري االقت�سادي 

يف  ال�سريع  بالنمو  اخلا�سة  »ال��ت��وق��ع��ات  اأن  اإىل 

العام 2021 تتغري االآن جلهة توقعات بنمو اأبطاأ 

يف �سوء االأزمات التي ي�سهدها اقت�ساد العامل«.

لتجاوز »صدمة كورونا«.. 3 عوامل تعرقل انتعاش
 االقتصاد العالمي

معهد التمويل الدولي: ارتفاع النفط يوسع الفجوات بين 
المصدرين والمستوردين

عوا�سم - رويرتز

ق���ال م��ع��ه��د ال��ت��م��وي��ل ال����دويل اإن ارت��ف��اع 

االقت�سادية  الفجوات  يو�سع  النفط  اأ�سعار 

ب���ني امل�������س���دري���ن وامل�������س���ت���وردي���ن ل��ل��ن��ف��ط يف 

اأفريقيا. ال�سرق االأو�سط و�سمال 

امل��ن��ط��ق��ة من  اأن  ت��ق��ري��ر  امل��ع��ه��د يف  وذك����ر 

ه��ذا   %2.3 بن�سبة  من���وا  ت�سجل  اأن  امل��ت��وق��ع 

جممع  انكما�س  بعد   2022 يف  و%4.3  ال��ع��ام 

يف   %3.8 بن�سبة  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف 

املا�سي. العام 

االقت�سادي  االنتعا�س  »ي�ستمر  واأ���س��اف 

يف ك�����س��ب ق����وة دف����ع ل��ك��ن ال��ت��ب��اي��ن يف اآف����اق 

االق��ت�����س��اد ال��ك��ل��ي ظ��ه��ر يف امل��ن��ط��ق��ة... زادت 

االختالفات يف االأداء االقت�سادي بني الدول 

امل�سدرة والدول امل�ستوردة للنفط ات�ساعا«.

للنفط  امل��ن��ت��ج��ة  ال����دول  اإن  امل��ع��ه��د  وق���ال 

ت�����س��ه��د ف��وائ�����س يف م��ي��زان  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 

املعامالت اجلارية تبلغ 165 مليار دوالر هذا 

بعد عجز  القادم  العام  مليارا يف  و138  العام 

ا�ستنادا  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف  م��ل��ي��ارات  �ستة  بلغ 

للربميل  دوالرا   71 عند  للنفط  �سعر  لتوقع 

هذا العام و66 دوالرا للربميل العام املقبل.

اأن ترتفع االأ�سول االأجنبية  ومن املتوقع 

االحتياطيات  منها  اخل��ل��ي��ج،  ل���دول  ال��ع��ام��ة 

االأج��ن��ب��ي��ة و���س��ن��ادي��ق ال�����رثوات ال�����س��ي��ادي��ة، 

بحلول  دوالر  تريليونات  ث��الث��ة  م��ن  الأك��رث 

الناجت  من   %170 يعادل  ما  اأي   2022 نهاية 

املحلي االإجمايل.

وال���ع���ك�������س ����س���ح���ي���ح ب���ال���ن�������س���ب���ة ل���ل���دول 

امل�ستوردة للنفط مثل م�سر واالأردن ولبنان 

املجمع  فالعجز  وال�����س��ودان  وتون�س  وامل��غ��رب 

 35 اإىل  �سيزيد  اجلارية  املعامالت  ميزان  يف 

مليار دوالر هذا العام من 27 مليارا يف 2020 

فيما يرجع باالأ�سا�س الرتفاع تكلفة ا�سترياد 

النفط وتراجع عائدات قطاع ال�سياحة.

و���س��ت��م��ث��ل االأ����س���ول االأج��ن��ب��ي��ة ال��ع��ام��ة يف 

الناجت  من   %15.5 للنفط  امل�ستوردة  ال��دول 

امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل امل��ج��م��ع ه���ذا ال��ع��ام، وفقا 

للمعهد.

ق���ط���اع  ي����ع����ود  اأن  امل����ت����وق����ع  م����ن  ول���ي�������س 

ال�����س��ي��اح��ة، امل�������س���وؤول ع���ن ن�����س��ب��ة ك��ب��رية من 

ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل يف ه���ذه ال����دول، 

قبل  كورونا  فريو�س  جائحة  قبل  مل�ستوياته 

عام 2023.

يف  ال���ن���م���و  »ارت������ف������اع  اإن  امل���ع���ه���د  وق�������ال 

م��دف��وع��ا  ����س���ي���ك���ون   2022 يف  ال�������دول  ه�����ذه 

ب��اال���س��ت��ث��م��ارات وال�������س���ادرات. ل��ك��ن ذل���ك لن 

ي���ك���ون ك���اف���ي���ا خل��ف�����س م����ع����دالت ال��ب��ط��ال��ة 

وبني   %14 املتو�سط  يف  تبلغ  ال��ت��ي  املرتفعة 

ال�����س��ب��اب 28% وه���و اأع��ل��ى م��ع��دل ب��ط��ال��ة يف 

العامل«.

بيتكوين تقترب مجددًا 
من قمتها التاريخية

أسهم اليابان تهبط بعد 3 جلسات 
من المكاسب مقتفية أثر

 وول ستريت

التضخم في اإلمارات يرتفع ألول مرة 
خالل 32 شهرًا

االناط-وكاالت

ارتفعت عملة بيتكوين  ام�س فوق 57000 

ي��راه��ن  م��اي��و، ح��ي��ث  م��ن��ذ  م���رة  دوالر الأول 

امل�ساربون على اأن اأكرب عملة م�سفرة �ستعيد 

اختبار امل�ستويات القيا�سية التي و�سلت اإليها 

يف وقت �سابق من هذا العام.

اإىل   %4.3 بن�سبة  امل�سفرة  العملة  �سعدت 

ن��ي��وي��ورك،  يف  االث���ن���ني  ي���وم  دوالراً   57829

�سعر  اأعلى  ك��ان  فيما  املكا�سب،  تقلي�س  قبل 

يف  دوالر   65000 من  يقرب  ما  »بيتكوين«  ل� 

اأبريل.

وك��م��ا ه���و احل����ال يف امل�����س��ريات امل��ا���س��ي��ة، 

اأ�سباب  من  يح�سى  ال  بعدد  اال�ست�سهاد  يتم 

ب�ساأن  القلق  تخفيف  من  االأخ���رية،  الطفرة 

اجل���ه���ود ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

وال�سني، اإىل التفاوؤل املتجدد ب�ساأن موافقة 

االأمريكية  والبور�سات  املالية  االأوراق  جلنة 

على قيد �سندوق متداول يف البور�سة يركز 

على بيتكوين.

ياأتي تفاوؤل امل�ستثمرين ب�سكل خا�س الأن 

للعقود  املتداولة  اال�ستثمار  �سناديق  وثائق 

على  قريباً  حت�سل  قد  ل�«بيتكوين«  االآج��ل��ة 

االأمريكي،  املنظم  قبل  االأخ�سر من  ال�سوء 

امل��ال��ي��ة  االأوراق  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  اأ����س���ار  ح��ي��ث 

اإىل  ج��ي��ن�����س��ل��ر،  غ����اري   ،SEC وال��ب��ور���س��ة 

على  ح�سرياً  ي��رك��ز  ���س��ن��دوق  على  االن��ف��ت��اح 

املنتجات القائمة على امل�ستقات.

من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

ب��ي��ت��واي��ز اإن��ف�����س��ن��ت، ه��ان��رت ه��ور���س��ل��ي: »ك��ان 

وامل�ست�سارين،  امل�ستثمرين  من  الكثري  لدى 

عمالت رقمية يف قائمة املهام اخلا�سة بهم، 

وهم يتخذون اخلطوة اأخرياً بالتخ�سي�سات 

الت�سفري  �سناديق  اأو  بيتكوين،  ب�  تبداأ  التي 

مثل Bitwise 10 التي ت�ستثمر بكثافة يف 

العملة امل�سفرة«.

»م��ئ��ات«  �سهد   Bitwise اأن  واأ����س���اف، 

بتخ�سي�ساتهم  ي��ق��وم��ون  امل�ست�سارين  م��ن 

االأوىل للعمالت امل�سفرة على مدار االأ�سابيع 

منهم  العديد  ت��دف��ق  م��ع  املا�سية،  ال��ع��دي��دة 

اإىل فئة االأ�سول و�سط خماوف كبرية ب�ساأن 

ال��ت�����س��خ��م وال���ع���وائ���د امل��ن��خ��ف�����س��ة، ع��ل��ى حد 

قوله.

ي�������اأت�������ي ذل�����������ك، ف����ي����م����ا ي����ه����ت����ف ب���ع�������س 

كما  بيتكوين  اأي�ساً مبرونة  اال�سرتاتيجيني 

معدل  ي�سمى  م��ا  يف  االن��ت��ع��ا���س  م��ن  يت�سح 

التي  احلو�سبة  لقوة  مقيا�س  وهو  التجزئة، 

يتم امل�ساهمة بها يف ال�سبكة، يف اأعقاب اأحدث 

وقت  يف  التعدين  على  ال�سني  �سنتها  حملة 

�سابق من هذا العام.

التعدين يف ال�سني،  اإغ��الق عمليات  ومع 

امل���ع���ام���الت يف جميع  م��ع��اجل��ات  ت�����س��اع��دت 

مقيا�س  قفز  حيث  ال�سمالية،  اأمريكا  اأنحاء 

يقي�س قوة معدل التجزئة بن�سبة 103% منذ 

اأواخر يونيو، وفقاً لتقرير �سادر عن �سركة 

.Luxor Technology Corp
قال املحللون الذين ينظرون اإىل االأمناط 

دوالر هو  األ��ف   60 اإن  االأ�سعار  يف خمططات 

امل�ستوى التايل من املقاومة، على الرغم من 

اأن موؤ�سر القوة الن�سبية ل� »بيتكوين« فوق 70 

ي�سري اإىل اأنها االآن يف منطقة ذروة ال�سراء.

وب�سكل منف�سل، قال الرئي�س التنفيذي ل� 

اإنه �سيتم  »جي بي مورغان«، جيمي دميون، 

القلق  الأن  ن��ظ��راً  امل�سفرة  ال��ع��م��الت  تنظيم 

على  االأ�سول  وفئة  امل�ستقرة  العمالت  ب�ساأن 

نطاق اأو�سع ينمو يف وا�سنطن.

طوكيو- رويرتز

-

انخفا�س  على  اليابانية  االأ�سهم  اأغلقت 

ام�������س ال���ث���الث���اء ب���ع���د ث�����الث ج��ل�����س��ات م��ن 

املكا�سب، مقتفية اأثر وول �سرتيت ومدفوعة 

الكربى  التكنولوجيا  ���س��رك��ات  اأ���س��ه��م  ببيع 

و����س���ط خم�����اوف م���ن رف����ع اأ����س���ع���ار ال��ف��ائ��دة 

االأمريكية.

اإىل   %0.94 م��ن��خ��ف�����س��ا  ن��ي��ك��اي  واأغ����ل����ق 

امل��وؤ���س��ر  ه��ب��ط  ح���ني  يف  ن��ق��ط��ة،   28230.61

 982.68 اإىل   %0.7 نطاقا  االأو���س��ع  توبك�س 

نقطة.

وقال املدير العام الأبحاث اال�ستثمار لدى 

�سوزوكي:  هيديوكي  �سيكورتيز،  اإ���س.ب��ي.اآي 

»دف����ع ت���راج���ع وول ���س��رتي��ت ع��ن��د االإغ����الق 

االأ�سهم اليابانية لالنخفا�س لكن اأود القول 

رد فعل على  ك��ان��ت  ال��ي��وم  االن��خ��ف��ا���س��ات  اإن 

ارتفاع قوي يف اجلل�سات القليلة املا�سية«.

واأغ��ل��ق��ت ���س��وق االأ���س��ه��م االأم��ريك��ي��ة على 

ان��خ��ف��ا���س االث���ن���ني م���ع ت���زاي���د ال��ت��وت��ر بني 

تقارير  م��و���س��م  ان��ط��الق  قبيل  امل�ستثمرين 

�سجلت  بينما  الثالث،  للربع  ال�سركات  اأرب��اح 

ع��ائ��دات ���س��ن��دات اخل��زان��ة االأم��ريك��ي��ة اأعلى 

االأ�سبوع  نهاية  يف  اأ�سهر  عدة  يف  م�ستوياتها 

املا�سي يف اأعقاب تقرير الوظائف الذي جاء 

اأ�سعف من املتوقع يف �سبتمرب/ اأيلول.

وكانت اأ�سواق ال�سندات االأمريكية مغلقة 

االثنني ب�سبب عطلة.

التكنولوجيا  �سركات  دفعت  اليابان،  ويف 

اليوم  الهبوط  اإىل  نيكاي  موؤ�سر  الثقل  ذات 

اإذ انخف�س �سهم جمموعة �سوفت  الثالثاء، 

ل�سناعة  ف��ان��وك  �سهم  وخ�سر   ،%2.42 بنك 

الروبوتات 1.66% وتريومو للمعدات الطبية 

.%1.39

ون���زل���ت االأ����س���ه���م ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت م��وؤخ��را 

اإع��ادة فتح االقت�ساد، فخ�سر جتار  اأمل  على 

التجزئة 1.89% و�سركات الطريان %2.06.

ووا����س���ل���ت ����س���رك���ة ي���ا����س���ك���اوا اإل���ك���رتي���ك 

بالزيادة  الرغم من مراجعة  خ�سائرها على 

اأرب���اح���ه���ا ي���وم اجل��م��ع��ة، فهبطت  ل��ت��وق��ع��ات 

اأ�سهمها %4.34.

مع  ال�سيارات  �سناعة  �سركات  وارت��ف��ع��ت 

�سهم  ف�سعد  ال�����دوالر،  م��ق��اب��ل  ال���ني  �سعف 

تويوتا موتور 0.78% وهوندا موتور %0.2.

وزاد �سهم �سركة ا�ستك�ساف النفط اإينبك�س 

1.76% مدفوعا بارتفاع اأ�سعار النفط.

دبي - العربية

اأظ�����ه�����رت ب����ي����ان����ات ال���ه���ي���ئ���ة االحت�����ادي�����ة 

ام�س  االإم���ارات���ي���ة،  واالإح�������س���اء  للتناف�سية 

ال���ث���الث���اء، ارت����ف����اع ال��ت�����س��خ��م ال�����س��ن��وي يف 

االإم��ارات خالل اأغ�سط�س املا�سي، الأول مرة 

32 �سهرا، م�سجاًل  اأي منذ   2019 منذ يناير 

.%0.55

اأن  ال�سهري،  تقريرها  يف  الهيئة  واأف���ادت 

ال�سالب على مدار  النطاق  الت�سخم ظل يف 

31 �سهرا قبل اأن يرتفع يف اأغ�سط�س املا�سي.

وجاء ارتفاع الت�سخم و�سط ارتفاع اأ�سعار 

 ،%21.67 14.60%، والثقافة  جمموعة النقل 

 ،%1.35 امل��ن��زل��ي��ة  وامل����ع����دات  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

والتعليم %1.21.

االأغذية  جمموعة  انخف�ست  املقابل،  يف 

واالأح���ذي���ة  وامل��الب�����س   ،%1.12 وامل�����س��روب��ات 

وال��غ��از  وال��ك��ه��رب��اء  وامل��ي��اه  وال�سكن   ،%6.29

بن�سبة %4.2.

وارت����ف����ع م���وؤ����س���ر اأ����س���ع���ار امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني يف 

0.43% يف اأغ�سط�س املا�سي،  االإمارات بن�سبة 

قيا�سا على �سهر يوليو ال�سابق له.



االعالين
07

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   والت�سدير  لال�سترياد  اوريببرو  �سركة   دائني  من  اأرجببو 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 45549 ( 

بتاريخ ) 2016/10/31(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ايوب حممد ن�سر املن�سي

عنوان امل�سفي : اربد – احلي ال�سرقي – دوار الن�سيم – عمارة 

اجليزاوي – مكتب 10

- خلوي ) 0799061781 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املببادة  الأحببكببام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

االردنية  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  واال�ستثمار  للمالحة  ال�سودانية 

بتاريخ    )6276( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2000/8/1

اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2021/9/6

وتعيني ال�سيد عزام �سعدو العبد ابو خا�ص م�سفيا لل�سركة، وان 

عنوان امل�سفي هو :

بنك  جممع  مقابل   – نببور  امللكه  �سارع   – ال�سمي�ساين   – عمان 

اال�سكان 

– تلفون 0798118290

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  نوفارا ملواد وم�ستح�سرات التجميل ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 50980 ( 

بتاريخ ) 2018/3/27(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي حلمي عبد املعطي عبد الرحمن 

الدربا�سي

عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي – �سارع خليل ال�سامل – قرب 

ارامك�ص – بنايه رقم 27 – الطابق الثاين – مكتب 203 

خلوي ) 0796902999 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ابراهيم وعلي الزعبي  

 )  110789( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2014/11/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

نور غسان عطااهلل احمد       
FA-J02373: الرقم الوظيفي

بتول منصور علي حمد      الرقم 
FA-J02392: الوظيفي

تغريد علي عايش املشاقبه   
FA-J01954: الرقم الوظيفي

خلود محمد حسن جراروه      
FA-J02058: الرقم الوظيفي

�سركة  يف  عملكن  عببن  متغيبني  انببكببم  حببيببث 

اجلاهزة  االألب�سة  ل�سناعة  الناعمة  امللبو�سات 

/ الظليل وملدة تزيد عن 20 يوم من بداية هذا 

 ) م�سروع  عذر  او  قانونية  اجببازة  دون   ( العام 

لذا توجب على ال�سركة ابالغكم بعدم التغيب 

خالل  بالدوام  االلتزام  عدم  حال  ويف  الحقًا 

ا�سفة  ال�سركة  �ستقوم  ايببام   3 اأق�ساها  مببدة 

باال�ستغناء عن خدماتكم و�ستعتركم فاقدين 

لعملكم وجميع حقوقكم العمالية عماًل باأحكام 

املادة 28/هب من قانون العمل االردين رقم )8( 

ال�سركة  احتفاظ  مع  وتعديالته   1996 ل�سنة 

بكامل حقوقها جتاهكم

شركة امللبوسات الناعمة 
لصناعة االلبسة الجاهزة 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

اىل  تهدف  ال  ذ.م.م  امل�ستدامة  للتنمية  اخلري  م�سار  �سركة  باأن 

ربح م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )1278( بتاريخ )2020/2/27( 

وقد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة ال 

تهدف اىل ربح بتاريخ )2021/10/12(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
دهوة الهيئة العامة لنادي شباب الفحيص لالجتماع السنوي

قررت اللجنة االدارية لنادي �سباب الفحي�ص يف جل�ستها املنعقدة رقم 2021/13 يوم االثنني املوافق 2021/10/11 عقد اجتماعها ال�سنوي . ح�سب 

املادة 12من النظام الداخلي للنادي وذلك يوم اجلمعه املوافق 2021/11/19 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يف بيت الفحي�ص ويف حال عدم اكتمال 

الن�ساب القانوين يوؤجل ملدة 14 يوم بنف�ص ال�ساعة واملكان . ونود اعالمكم بان ت�سديد اال�سرتاكات �سيبداأ يوم ال�سبت املوافق 2021/10/16 ولغاية 

م�ساء يوم االثنني املوافق 2021/10/25 حيث �سيتواجد امني ال�سندوق من ال�ساعة الرابعة م�ساءا حتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا يف مبنى النادي 

ال�ستيفاء اال�سرتاكات والت�سديد �سخ�سي .

�سيتم تعليق ك�سوفات الهيئة العامة على لوحة االعالنات ويفتح باب االعرتا�ص على اع�ساء الهيئة العامة يف نف�ص اليوم ملدة ثالثة ايام يف النادي 

وبعدها ثالثة ايام يف مديرية �سباب البلقاء .

�سيفتح باب الرت�سيح ملن�سب الرئي�ص واع�ساء الهيئة االدارية يومي االثنني والثالثاء املوافق 1 و 2 /2021/11 من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا حتى 

ال�ساعة الثامنة م�ساءا على من يرغب بالرت�سيح تقدمي طلب خطي المني ال�سر .

مالحظة : بتعليمات من وزارة ال�سباب مت تعديل مدة عمل الهيئة االدارية القادمة من �سنتني اىل ثالثة �سنوات .

نرجو من اجلميع املحافظة على التباعد البدين وارتداء الكمامة داخل قاعة االجتماع .

جدول اعمال االجتماع :

تالوة التقرير االداري وامل�سادقة علية .

تالوة التقرير املايل وامل�سادقة علي .

تعيني مدقق ح�سابات قانوين .

انتخاب هيئة ادارية .

 رئيس النادي/ايمن سماوي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة اوريرو لال�سترياد 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والت�سدير 

قد    2016/10/31 بتاريخ    )45549( الرقم  حتت  حمببدودة 

  2021/9/27 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قببررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

ايوب حممد ن�سر املن�سي م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 – اجليزاوي  عمارة   – الن�سيم  دوار   – ال�سرقي  احلي   – اربببد 

مكتب 10 

– موبايل 0799061781
مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  االردنية ال�سودانية للمالحة واال�ستثمار 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 6276 ( بتاريخ ) 2000/8/1(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد عزام �سعدو العبد ابو خا�ص

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع امللكه نور – مقابل 

جممع بنك اال�سكان

�ص.ب ) 921409 ( الرمز الريدي ) 11194 ( 

هاتف ) 9625662111 ( فاك�ص ) 96265662112 (

خلوي ) 0798118290 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة رائد ال�سعافني و�سريكته  

 )  96123( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2009/10/13 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ص التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

�سفة  تغيري  خمطط   على  املوافقة    2021/9/30 تاريخ   )  9/915  ( رقم 

�سمن  حملي  جتاري  اىل  زراعببي  من   )  16  ( رقم  القطعة  من  جزء  ا�ستعمال 

احلو�ص رقم ) 20 ( الظاهر من ارا�سي املفرق وفر�ص عوائد تنظيم مبقدار 

خم�سة و�سبعون قر�سا لكل مرت مربع حمول .

وذلك يف بلدية املفرق الكرى / لواء ق�سبة املفرق وح�سب املخطط التعديلي 

رقم ) 3 ( تاريخ 2021/10/5 وو�سعه مو�سع التنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200004101(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  وليد م�سطفى قلعاوي   �سركة ورثة 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2019/3/12 حتت الرقم )20114( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/12 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ه�سام مروان م�سطفى القلعاوي  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – جبل عمان – الدوار اخلام�ص 

– ت: 0797965825
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

التاريخ:2021/10/12
إعــــــالن

إىل مساهمي شركة االتحاد االسالمي لالستثمار
 املساهمة الخاصة 

)لحضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املؤجل (
---------------------

حل�سور  دعوتكبم  اخلا�سة  امل�ساهمة  لال�ستثمار  اال�سالمي  االحتبباد  �سركة  ادارة  جمل�ص  قبببرر 

اجتمباعالهيئبة العامبة غري العادي املوؤجل الذي �سيعقد يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر  من ظهر يوم 

)ZOOM(االثنني املوافق 2021/10/18وذلك بوا�سطة و�سيلة االت�سال املرئي واالإلكرتوين

 2020 ل�سنة   )5( رقببم  الببدفبباع  واأمببر   1992 ل�سنة   )13( رقببم  الببدفبباع  قانون  باأحكام  عماًل 

واالإجراءات ال�سادرة عن معايل وزيرال�سناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب 

اأعمال االجتماع  املن�سورة على املوقع  اأعاله، للنظر يف االأمور املدرجة على جداول  اأمر الدفاع 

االإلكرتوين لل�سركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�سركات.

يرجى من ح�سرات امل�ساهمني ح�سور االجتماعاملذكور يف املوعد املعني بوا�سطة و�سيلة االت�سال 

املرئي واالإلكرتوين من خالل الرابط االإلكرتوين )ZOOM(التايل:

pwd=YXV2MF?88973326416/https://bankaletihad.zoom.us/j
success#ZQUFFHa2U1RGVCMGx3VW5HZz09

اخلا�سة:  امل�ساهمة  لال�ستثمار  اال�سالمي  االحتبباد  ل�سركة   االإلكرتوين  املوقع  على  املن�سور  و   

وت�سجيل  االآيل  للنظام  الدخول  اإجببراءات  واملت�سمن   https://etihadislamic.com
احل�سور اأو اإر�سال التوكيل لهذا  االجتماع على الريد االإلكرتوين

.F.marie@bankaletihad.com 

يجب اأن تر�سلق�سائم التوكيل و/اأو التفوي�ص على الريد االإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد 

لالجتماع.

رئيس مجلس االدارة
عصام سلفيتي

دعوة اجتماع
االنتخابي  لالجتماع  العامة  الهيئة  دعوة  الريا�سي  احلالبات  لنادي  االداريببة  الهيئة  قررت 

2021/11/13 يف مقر جمعية  املقرر عقده عند ال�ساعة الرابعة من م�ساء يوم ال�سبت املوافق 

احلالبات لتنمية البادية ، ملناق�سة التقريرين االداري واملايل / انتخاب هيئة ادارية جديدة ، 

تعيني مدقق ح�سابات قانوين ، ايجاد مقر جديد للنادي .

امني  لدى  ا�سرتاكات  من  بذمتهم  ما  بت�سديد  للمبادرة  العامة  الهيئة  اع�ساء  زمالء  كافة  ندعو 

ال�سندوق املتواجد يوميا يف مقر اجلمعية من ال�ساعة الثالثة م�ساء اىل اخلام�سة م�ساء خالل 

الفرتة من 2021/10/13 ولغاية 2021/10/22 ليت�سنى لهم ح�سور االجتماع ويف حالة عدم 

اكتمال الن�ساب القانوين يتم تاجيل االنتخابات ملدة ا�سبوعني على ان يعقد االجتماع يف نف�ص 

املكان املقرر ومبن ح�سر .

مالحظة : يجب على جميع املر�سحني واملقرتعني على ان يكونوا حا�سلني على اجلرعة االوىل 

من مطعوم كوفيد 19 او ان يكون قد م�سى على اجلرعة االوىل 21 يوم على االقل .

رئيس نادي الحالبات الرياضي
سليمان سعيد العثمان

االربعاء    13 / 10 /2021

العدد رقم:    5839

دعوة عطاء رقم ) 25 /  ش ل /2020 (
 CCTV شراء خدمات صيانة اجهزة الربط التلفزيوني

 “  CCTV التلفزيوين  الربط  اجهزة  �سيانة  خدمات  “ �سراء  عطاء  بطرح  العدل  وزارة  ترغب 

فعلى املناق�سني الراغبني يف �سراء ن�سخة من وثائق ال�سراء مراجعة وزارة العدل ) امني �سر جلنة 

ال�سراء املحلية ( للح�سول على وثائق ال�سراء مقابل مبلغ ) 25 ( دينار غري م�سرتدة ولغاية ال�ساعة 

ن�سخ  للح�سول على  اخر موعد   ، مغلق  والفني  املايل  العر�ص  ، وتقدمي  يوميا  الظهر  بعد  الواحدة 

العطاء يوم اخلمي�ص املوافق 2021/10/21 .

اخر موعد اليداع العرو�ص يف �سندوق العطاءات ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحًا من يوم الثالثاء 

املوافق 2021/10/26 .

تفتح العرو�ص يف يوم الثالثاء املوافق 2021/10/26 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا.

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

وزير العدل

اعـالن تمديد طرح عطاء

   تعلن دائرة اجلمارك عن طرح العطاء املدون يف ادناه ، فعلى الراغبني الدخول يف هذا العطاء 

امللك ح�سني م�سطحبًا معه رخ�سة مهن  �سارع  الكائنة يف  اللوازم / دائرة اجلمارك  مراجعة ق�سم 

�سارية املفعول و�سهادة غرفة ال�سناعة  والتجارة للح�سول على ال�سروط واملوا�سفات املطلوبة.

اخر موعد لبيع مواد العطاءرقم العطاء
نسخة العطاء

اخر موعد 
لتقديم وفتح 
العروض

ثمن نسخة 
العطاء بالدينار

قيمة تأمين 
الدخول 
للعطاء

تمديد طرح 
عطاء 

2021/65

شراء خدمة صيانة انظمة 
االنذار واالطفاء وانظمة 
االطفاء بواسطة غاز 

FM200  لمواقع مختلفة 
في ) الدائرة ، جمرك 
العقبة وبعض المراكز (

2021/10/18 2021/10/19
الساعة 11:00 

صباحاً

3 %  من 25 دينار
قيمة العرض 

المقدم
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والطب  “العرب  ال�شهري  الكتاب  و�شاحب  املَ��ع��روف،  اال���ش��راك��ي  القائد  ��رة  ��ا���شَ َ محُ كانت   

�شبَّعة  االإمربيايل”، وغريه من الكتب القيِّمة، الدكتور مازن حّنا، يف �شفارة فنزويال قبل اأيام، محُ

بالوقائع واالأفكار والتحليالت ال�شيا�شية لالأو�شاع يف تلك الدولة البوليفارية وحركة التحرر 

الوطني والنهو�ض االجتماعي، ومواقف العديد من االأنظمة والدول �شوبها، فهذه ال�شخ�شية 

َرَحاَبتها،  على  فنزويال  يوميات  اأمامنا  فتحت  ق��د  والن�شال  االأيديولوجيا  َع���اَلِ  يف  ال��ب��ارزة 

لت دعوة لنا اإىل مزيٍد  عدنا باالإفادات ال�شاملة وت�شخي�شه االأحداث بعمق وَمو�شوعية، اإذ �َشكَّ و�شحُ

املرحلة  وحقائق  عنها،  الفائدة  وتعميم  ونحُ�شرتها،  اأزره��ا  ول�شد  احَلليفة،  فنزويال  معرفة  من 

وترتيب  اأر�شها  على  الكاملة  و�شيادتها  التام،  ا�شتقرارها  اإىل  �شعًيا  تخو�شها،  التي  االنتقالية 

الوطنية،  ملعايريها  ِوف��ًق��ا  وازده��اره��ا،  نه�شتها  حتقيق  نحو  منها  تطلًعا  الداخلية،  اأو�شاعها 

ر �شيمون بوليفار.  واألوانها املحلية والتاريخية التي َميَّزتها خالل حقبة املحَُحرِّ

 ترتبط عائلتي بروابط تاريخية عميقة مع فنزويال االأر�ض وال�شعب واملَ�شري، فقد ارحتل 

ل�شني لها وللتحالف العربي الفنزويلي  اإليها لفيف مثقف وتقدمي ِمنَّا، واأ�شبحوا مواطنني محُ

الَعالَّمة  ه��وؤالء  راأ���ض  ون��ًرا وحرًفا وكلمًة، وعلى  �ِشعًرا  واأب��َدع��وا فيها  ونا�شلوا  االأزم���ان،  عرب 

يدح )�شوداح(، وزوجته الفرن�شية  ديب الكبري واملنا�شل جورج ميخائيل بن مو�شى �شَ
َ
الّراحل االأ

م واللَّحِم  َمة الدَّ خرى يف متتني ِكفاحه، وبدفع الفنزويليني والعرب اإىل حلحُ
حُ
التي �شاهمت هي االأ

لل�شالح،  وثيقة  م��ب��ادئ  بعرى  ترتبطان  ال��لَّ��َت��ني  ��َت��ني  مَّ
حُ
االأ ب��ني  املحُ�شاهرة  خ��الل  م��ن  وال��َع��ظ��م، 

والتقدم، والتقدمية، والعدالة االجتماعية واال�شراكية.

البوليفارية”،  الثورة  “اآفاق  ال�شفارة  متها  التي نظَّ الفعالية  العنوان اجَلامَع لهذه  اإطار   يف 

الفنزويلي  ال�شفري  �شعادة  َعَر�َض  كذلك،  و�شجونها.  فنزويال  �شوؤون  غالبية  املحُتحدثون  تناول 

لدى البالط امللكي الها�شمي، ال�شديق عَمر فياملا او�شونا، للطبيعة ال�شلمية اال�شراكية للثورة 

البوليفارية، واأهمية احلفاظ على جوهرها وطريقها وق�شَماتها هذه، التزاًما بالبحُعِد التاريخي 

توّقف  ما   2012 فمنذ  فنزويال،  املا�شية يف  القرون  كل  ذرة عرب  تجِّ املحُ ال�شعب  الأ�شواق  وا�شتناًدا 

الثورة،  على   احلر�ض  �شرورة  اإىل  الوقت،  ط��وال  الدعوة  ت�شافيزعن  هوغو  ال�شهيد  الرئي�ض 

الدكتور  بكلمة  ال�شفري  واإ�شاد  الَعاَل،  كل  اأ�شدقائها يف  لفنزويال مع  ال��دويل  التحالف  ول��زوم 

ت يف اأعماق الق�شايا الفنزويلية واالأمريكية اجلنوبية.  حنَّا، وو�شفها باملحُهمة جًدا، كونها َغا�شَ

واأكد ال�شفري اأن بالده تحُكافح بطريقة �شلمية وترف�ض طريق احلرب واملواجهات احلارة متاًما، 

لل�شري يف  بتفعيل و�شّيته  رفاقه  الذي طالب  ت�شافيز  ال�شهيد  ا�شتعاد و�شية  لزوم  د على  وتحُ�شدِّ

امل�شروع ال�شلمي والدبلوما�شي للثورة البوليفارية ال�شلمية واملنادية بتطبيق ال�شالم االجتماعي 

والقاّري والدويل يف كل املجاالت، بعيًدا عن املواجهات الع�شكرية واالأ�شاليب واالأفكار الَقهرية 

التي َي�شلكها االآخر، وهي القاعدة املبدئية التي كافح الرئي�ض ال�شهيد ت�شافيز من اأجلها، ويرتكز 

مع  العالقات  ولت�شعيد  واالأ�شا�شات،  اجلوهر  ال�شلمي  البوليفاري  الفنزويلي  امل�شروع  عليها 

الَعاَل العربي اإىل املركز املحُتقدم، ولنحُ�شره الق�شية الفل�شطينية.

اإىل  الثورة  ا�شتناد  م��وؤك��ًدا  البوليفارية،  وال��ث��ورة  ال�شفري  طروحات  مع  حّنا  الدكتور  ��َف��َق  اإتَّ  

“كاريزما” �شخ�شية ت�شافيز لتحقيق اآمال اجلماهري الفنزويلية يف “الت�شافيزية” التي تتحدث 
رت لتطرح م�شروعها اال�شراكي اخلا�ض، وجوهره العدالة االجتماعية  بلغة النا�ض، وقد تطوَّ

َما واأن ت�شافيز هو الرئي�ض االأول الذي ك�شب القيادة جماهريًيا، من خالل  مب�شمون عميق، ال�ِشَيّ

�شناديق االقراع والربنامج ال�شلمي فقط، لذلك هو يحُعترب الثاين يف حتقيق التَّحّوالت ال�شلمية 

بعد الرئي�ض الت�شيلي، ال�شهيد �شلفادور األيندي. 

 َيت�شح من حتليل ال�شفري عمر اأو�شونا والدكتور مازن َحنَّا، باأن الزعيمني ت�شافيز و�شلفادور 

ّب يف �شالح اجلماهري  ال�شعبية” َت�شحُ الدميقراطية  “الت�شاركية  �ِشعار  اأن  يّتفقان على  األيندي 

عار املحُرجم على اأر�ض الواقع بحذافريه  العري�شة يف فنزويال وت�شيلي. ولهذا، نلم�ض اأن هذا ال�شِّ

�شتنقع  �شتنقع م�شابه للمحُ قد اأف�َشَل ماوالت القوى امل�شادة ملًيا ودولًيا، وناأى بال�شعبني عن محُ

ثِّل القوى الرجعية، غوايدو،  َ ال�شوري )احلرب االأهلية والتدخل اخلارجي(، وهو ما اأ�شقط محُ

الذي كان جمرد و�شيلة واألعوبة للقوى اخلارجية ال�شاعية الإدخال فنزويال يف بحٍر من الدماء 

امل�شاد،  امل�شروع  الت�شافيزي، وتقهقر واندثر  الفكر  واخلراب والتق�شيم اجليو�شيا�شي، فانت�شر 

وللحديث بقية تاأتي.   

األكاديمي مروان سوداح

فيالما و حّنا إذ يتحدثان 
»في الُعمِق«

االنباط-وكاالت

اأظهر ا�شتطالع راأي اإ�شرائيلي ن�شرت نتائجه اليوم الثالثاء، 

اأن 87% من االإ�شرائيليني يعتقدون اأن فر�ض توقيع اتفاق �شالم 

معدومة  �شبه  املقبلة  اخلم�ض  ال�شنوات  يف  الفل�شطينيني  مع 

ومنخف�شة للغاية

اال�شتطالع  ه��ذا  ف��اإن  العربية،  معاريف  �شحيفة  وبح�شب 

اأجراه مركز فيربي لدرا�شات الراأي العامة وال�شيا�شة يف املعهد 

االإ�شرائيلي للدميقراطية

وحول اأولويات العام املقبل، اأبدى اأكر من ن�شف فل�شطينيي 

الداخل )53%( اأملهم يف اأن يتم الق�شاء على اجلرمية والعنف 

اأن  االإ�شرائيلية، يف حني  الرئي�شية للحكومة  املهمة  واأن تكون 

35% من اليهود ياأملون يف اأن يكون هناك حالة من اال�شتقرار 

االقت�شادي

وياأتي ال�شعي اإىل التو�شل التفاق �شالم مع الفل�شطينيني يف 

ذيل قائمة االأولويات، حيث اأيد ذلك 8.5% من املح�شوبني على 

الي�شار و6% من موؤيدين الو�شط و1% من اليمني

وب�شاأن اإيران، اأيد 54% تنفيذ هجوم ع�شكري �شدها، يف حني 

اأن 27.5% يرون اأن هناك اأهمية للتو�شل اإىل اتفاق مينع تقدم 

اإيران نحو امتالك �شالح نووي

وراأى 47% اأن هناك فر�شة �شئيلة لهجوم اإ�شرائيلي يف حال 

امتلكت اإيران ال�شالح النووي مقارنًة ب�37% يعتقدون اأن هناك 

فر�شة عالية لذلك

وعن الذكرى ال�شنوية االأوىل لالتفاقيات التطبيعية، اأعرب 

حققت  االتفاقيات  تلك  اأن  اعتقادهم  االإ�شرائيليني  من   %61

املاأمول منها، وبالن�شبة لتق�شيم املع�شكرات ال�شيا�شية فاإن %71 

من املح�شوبني على اليمني هم من يعتقدون ذلك، و58% من 

الو�شط، و55% من الي�شار

االنباط-وكاالت

قال رئي�ض الربجميات ال�شابق يف وزارة الدفاع االأمريكية، 

نيكوال�ض ت�شايالن، اإن الواليات املتحدة خ�شرت بالفعل معركة 

الذكاء اال�شطناعي ل�شالح ال�شني

يف  من�شبه  مغادرته  منذ  له  ح��وار  اأول  يف  ت�شايالن،  وذك��ر 

احتجاجا  وظيفته  من  ا�شتقال  اأن��ه  اأ�شبوع،  قبل  الدفاع  وزارة 

االأمريكي،  اجلي�ض  يف  التكنولوجي  التحول  وت��رية  بطء  على 

نيوز  ل�شكاي  وفقا  البطء”،  ه��ذا  حتمل  اأ�شتطع  “ل  م�شيفا 

عربية

الواليات  ف�شل  اأن  تاميز”،  “فاينان�شال  ل�شحيفة  واأو�شح، 

املتحدة يف الرد على التهديدات االإلكرونية ال�شينية وغريها 

من التهديدات “يعّر�ض م�شتقبل اأطفالها للخطر”

اإىل  ال���15  خ��الل  ال�شني  ملناف�شة  لدينا  فر�شة  “ال  وتابع: 

قد  االأم���ر  راأي���ي  ويف  اإن��ه��ا �شفقة منتهية،  املقبلة.  عاما  الــــ20 

انتهى بالفعل وهذا �شبب وجيه للغ�شب”

واأب�����رز ت�����ش��اي��الن )37 ع���ام���ا(، ال����ذي ق�����ش��ى 3 ���ش��ن��وات يف 

“الهيمنة العاملية ب�شبب  نحو  تتجه  بكني  اأن  “البنتاجون”، 
ت��ق��دم��ه��ا يف ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي وال��ت��ع��ل��م االآيل وال���ق���درات 

االإلكرونية”

واأردف قائال: “هذه التقنيات النا�شئة اأكر اأهمية مل�شتقبل 

اأمريكا من الطائرات املقاتلة من اجليل اخلام�ض ذات امليزانية 

”35-F الكبرية مثل

االأم���ن  ح����ذرت جل��ن��ة  اأن  ب��ع��د  ت�����ش��اي��الن  تعليقات  وج����اءت 

القومي االأمريكية يف الكوجنر�ض، يف وقت �شابق من هذا العام، 

من اأن ال�شني ميكن اأن تتفوق على الواليات املتحدة باعتبارها 

القوة العظمى يف العال يف جمال الذكاء اال�شطناعي خالل 

العقد املقبل

ما  يفعلوا  اأن  “يجب  ب��اأن��ه��م  ال��دف��اع  م�شئويل  ك��ب��ار  واأق���ر 

وتدريبها  ال�شابة  االإل��ك��رون��ي��ة  امل��واه��ب  اأف�شل” جل��ذب  ه��و 

واالحتفاظ بها ويف يوليو املا�شي، قال وزير الدفاع االأمريكي 

ذك��اء  ت��ط��وي��ر  اإىل  م��ا���ش��ة  “بحاجة  وزارت�����ه  اإن  اأو����ش���ن  ل��وي��د 

جديدا  ا�شتثمارا  اأن  م�شيفا  كاأولوية”،  م�شئول  ا�شطناعي 

بقيمة 1.5 مليار دوالر من �شاأنه اأن ي�شّرع من اعتماد البنتاغون 

على الذكاء اال�شطناعي على مدى ال�شنوات اخلم�ض املقبلة

االنباط-وكاالت

االأر�ض منذ  املمتدة عميقا يف  جلذورها 

االإ�شرائيلي  االحتالل  ي�شن  ال�شنني  مئات 

ت��ارة  الزيتون  اأ�شجار  على  مفتوحة  حربا 

ي�شرم  اأو  يقطعها  وت��ارة  وينهبها  يقتلعها 

ال����ن����ريان ف��ي��ه��ا ل��ي��ت��ح��ول م���و����ش���م ق��ط��اف 

الفل�شطينيون  يكتب  معركة  اإىل  الزيتون 

ف��ي��ه��ا ب��دم��ه��م ���ش��ام��دون ه��ن��ا ع��ل��ى اأر���ش��ن��ا 

الفل�شطينية العربية 

وم�شتوطنيه  االحتالل  قوات  اعتداءات 

رم��وز  م��ن  رم��ز  الأن��ه  الزيتون  ت�شتهدف  ال 

بل هي ماولة  وال�شمود فح�شب  االأر���ض 

ل�������ش���رب االق����ت���������ش����اد وم����ق����وم����ات وج�����ود 

منها  الق��ت��الع��ه  اأر���ش��ه  ع��ل��ى  الفل�شطيني 

اال�شتيطان عمليات  وتو�شيع 

هذا  اأن  اأك���دت  الفل�شطينية  اخل��ارج��ي��ة 

امل�����ش��ه��د االإج�����رام�����ي ال�����ذي ي���ج���ري اأم����ام 

على  يتكرر  ال���دويل  املجتمع  وب�شر  �شمع 

م���دار ال��ع��ام وب�����ش��ك��ل خ��ا���ض ق��ب��ي��ل واأث��ن��اء 

م��و���ش��م ال���زي���ت���ون ب���ه���دف ق��ط��ع ال��ع��الق��ة 

اأن  اإىل  واأر����ش���ه الف��ت��ة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ب���ني 

ب���ي���ان���ات االإدان�������ة غ���ري ك��اف��ي��ة وال ب���د من 

ت��رج��م��ت��ه��ا ب��و���ش��ع ع�����ش��اب��ات امل�����ش��ت��وط��ن��ني 

ع��ل��ى ق���وائ���م االإره�������اب وب���ات���خ���اذ خ��ط��وات 

ع��م��ل��ي��ة ت��ل��زم االح���ت���الل ب��ت��ن��ف��ي��ذ ق����رارات 

ال�����ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ووق���ف ج��رائ��م��ه بحق 

اال�شتيطان الفل�شطينيني ويف مقدمتها 

واأو��������ش�������ح م�����������ش�����وؤول م����ل����ف م���ق���اوم���ة 

اال���ش��ت��ي��ط��ان يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة غ�����ش��ان 

اأن  ����ش���ان���ا  مل����را�����ش����ل  ت�������ش���ري���ح  دغ���ل�������ض يف 

اع��ت��داء   30 م��ن  اأك���ر  ن��ف��ذوا  امل�شتوطنني 

ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  امل��زارع��ني  ع��ل��ى 

ال��غ��رب��ي��ة خ����الل ج��ن��ي��ه��م ث���م���ار ال��زي��ت��ون 

يف االأي�����ام اخل��م�����ش��ة امل��ا���ش��ي��ة م�����ش��ريا اإىل 

نابل�ض  يف  ت��رك��زت  االع���ت���داءات  معظم  اأن 

اأ�شجار  تقطيع  ب��ني  م��ا  وتنوعت  و�شلفيت 

ال��زي��ت��ون وح��رق��ه��ا و���ش��رق��ة ث��م��اره��ا ومنع 

الأرا�شيهم وخا�شة  الو�شول  املزارعني من 

يتم  ال��ت��ي  امل�شتوطنات  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة  ت��ل��ك 

م�شتمر ب�شكل  تو�شيعها 

ال���وط���ن���ي���ة  ال����ق����وى  اأن  دغ���ل�������ض  وب������ني 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة اأط���ل���ق���ت ح���م���ل���ة ���ش��ع��ب��ي��ة 

ت��ط��وع��ي��ة ب���ا����ش���م  ف���زع���ة وع���ون���ة مل�����ش��ان��دة 

الزيتون ومواجهة  املزارعني خالل قطاف 

التم�شك  على  ت��اأك��ي��دا  وذل���ك  امل�شتوطنني 

االحتالل  باالأر�ض ومقاومة كل ماوالت 

ما  ب��اق��ون  �شعار  راف��ع��ني  عليها  اال�شتيالء 

بقي الزعر والزيتون يف اأر�شنا منغم�شون

منذ  م��رة  والأول  اأن���ه  اإىل  دغل�ض  واأ���ش��ار 

�شبيح  جبل  قمة  على  االح��ت��الل  ا�شتيالء 

ب��وؤرة  واإق��ام��ت��ه  نابل�ض  ج��ن��وب  بيتا  ب��ل��دة  يف 

اأ�شهر  خم�شة  نحو  قبل  هناك  ا�شتيطانية 

الفل�شطينيون  االأرا����ش���ي  اأ���ش��ح��اب  مت��ك��ن 

من  اأجانب  ونا�شطون  مت�شامنون  ومعهم 

الو�شول يوم االأحد املا�شي اإىل قمة اجلبل 

وقطف القليل من ثمار الزيتون ورفع العلم 

ق��وات  عليهم  تعتدي  اأن  قبل  الفل�شطيني 

االحتالل وجتربهم على مغادرة اأرا�شيهم

م���ن ج��ه��ت��ه اأف������اد رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ق��ري��ة 

ال��ت��ي تقع  القرية  ب���اأن  ب��وري��ن ن�شال جن��ار 

جنوب نابل�ض ما�شرة بثالث م�شتوطنات 

اإ�شرائيلية ما يجعل حقول الزيتون املمتدة 

على م�شاحة 300 دومن فيها عر�شة لل�شرقة 

واحل����رق واال���ش��ت��ي��الء  ف�����ش��ال ع��ن ال��ق��ي��ود 

ال��ت��ي ي��ف��ر���ش��ه��ا االح���ت���الل ع��ل��ى امل���زارع���ني 

للدخول اإىل اأرا�شيهم ففي هذا العام �شمح 

اأيام  اأربعة  الأرا�شيهم  بالدخول  للمزارعني 

الثامنة  ال�شاحة  م��ن  الثمار  لقطف  فقط 

ال  مهلة  وه��ي  ع�شرا  الرابعة  حتى  �شباحا 

امل��زارع��ني  فبع�ض  املحا�شيل  جل��ن��ي  تكفي 

يحتاج الأكر من 15 يوما

يعمد  االح���ت���الل  اأن  اإىل  جن����ار  ول���ف���ت 

ل��ل��م��زارع��ني  ال�����ش��م��اح  ت���اأخ���ري  اإىل  اأح��ي��ان��ا 

ال�شمالية  املنطقة  الزيتون يف  ثمار  بقطف 

وال�����ش��رق��ي��ة م���ن ال���ق���ري���ة ح��ت��ى م��ن��ت�����ش��ف 

ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين ال���ق���ادم وغ��ال��ب��ا م��ا ي�شل 

ملنازلهم  يعودوا  حتى  اأرا�شيهم  امل��زارع��ون 

اإثر �شرقة امل�شتوطنني الثمار خائبني 

وح���ال م��زارع��ي ال��زي��ت��ون يف ال��ق��ط��اع ال 

اأو�شح  ال�شفة حيث  يختلف عن حالهم يف 

القطاف مفوفة  اأن رحلة  ممد عواودة 

قوات  لتعمد  باملعاناة   باملخاطر ومزوجة 

القطاع  اأط���راف  على  املتمركزة  االح��ت��الل 

اىل اإط����الق ال��ن��ار ع��ل��ى امل���زارع���ني وق���ال.. 

قد  التي  والدبابات  امل�شريات  �شوت  ن�شمع 

وقد  حلظة  اأي  يف  �شوبنا  ال��ن��ريان  تطلق 

عمليات  م��ن  للعديد  ال�شابق  يف  تعر�شنا 

نتحدى  املخاطر  ورغ��م  لكننا  اال�شتهداف 

االح����ت����الل ون�����ش��ل اأر����ش���ن���ا ل��ق��ط��ف ث��م��ار 

الأنها  العام  ط��وال  ننتظرها  التي  الزيتون 

م�����ش��در دخ��ل��ن��ا ال��وح��ي��د يف ظ���ل االأو����ش���اع 

القطاع  يعي�شها  التي  ال�شعبة  االقت�شادية 

االإ�شرائيلي نتيجة احل�شار 

من جهته بني املزارع اأحمد عودة اأنه ال 

الذي  زيتونه  حقل  اإىل  الو�شول  ي�شتطيع 

جنوب  رف��ح  �شرق  دومن��ا   15 م�شاحته  تبلغ 

يطلقها  ال���ت���ي  ال���ن���ريان  ل��ك��ث��اف��ة  ال��ق��ط��اع 

االح���ت���الل ع��ل��ى ك��ل م��ا ي��ت��ح��رك يف امل��ك��ان 

تقتلع  االح���ت���الل  ج���راف���ات  اأن  اإىل  الف��ت��ا 

ع�شرات االأ�شجار خالل توغلها يف احلقول 

على  اأرواحهم  يحملون  الفل�شطينيني  لكن 

اأكفهم ويعيدون زراعتها

م���ن ج��ان��ب��ه ل��ف��ت م��ن�����ش��ق ح��م��ل��ة ف��زع��ة 

اأن  اإىل  الزعانني  �شابر  القطاع  يف  وعونة 

���ش��رق القطاع  ال��زي��ت��ون  ال��و���ش��ول حل��ق��ول 

رح���ل���ة م�����وت ح���ي���ث ال ي��ن��ق��ط��ع ر����ش���ا����ض 

احلملة  يف  امل�شاركون  ي�شل  وال  االح��ت��الل 

االأن��ف�����ض  ب�����ش��ق  اإال  ال���زي���ت���ون  ح���ق���ول  اإىل 

الطرق  ال�شتخدام  ي�شطرون  اأنهم  مبينا 

ال��ب��دائ��ي��ة يف نقل ث��م��ار ال��زي��ت��ون ب��دال من 

للق�شف  عر�شة  �شتكون  الأن��ه��ا  ال�شاحنات 

االإ�شرائيلي

واأكد �شعد زيارة من احتاد جلان العمل 

ت��ك��ث��ي��ف  ي��ت��ع��م��د  االح����ت����الل  اأن  ال����زراع����ي 

اإط����الق ال���ن���ار ع��ل��ى امل���زارع���ني يف امل��ن��اط��ق 

نحو  طولها  يبلغ  والتي  للقطاع  ال�شرقية 

حتى  �شماال  حانون  بيت  من  كيلومرا   40

رف���ح ج��ن��وب��ا يف م���اول���ة ل��رك��ه��ا ع��ر���ش��ة 

ث��م��ار  ك��م��ي��ات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ل��ل��ت�����ش��ح��ر 

ال���زي���ت���ون يف ال��ق��ط��اع ق��ل��ي��ل��ة ه����ذا امل��و���ش��م 

م��ق��ارن��ة ب���االأع���وام ال�����ش��اب��ق��ة الأ���ش��ب��اب ع��دة 

للحقول  املمنهج  االح��ت��الل  تدمري  اأهمها 

م���ن خ���الل جت��ري��ف��ه��ا وق�����ش��ف��ه��ا اأو ر���ش��ه��ا 

ب��ال�����ش��م��وم و���ش��خ امل�����واد ال��ع��ادم��ة امل��دم��رة 

وامللوثة لالأر�ض والبيئة

و������ش�����دد ال����ب����اح����ث احل����ق����وق����ي ح�����ش��ني 

امل��ب��ا���ش��ر  ا���ش��ت��ه��داف االح���ت���الل  اأن  ح���م���اد 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف م��و���ش��م  ل���ل���م���زارع���ني 

حلياتهم  ت��ه��دي��دا  ي�شكل  ال��زي��ت��ون  ق��ط��اف 

و���ش��الم��ت��ه��م وان��ت��ه��اك��ا حل��ق��ه��م يف ال��ع��م��ل 

الذي تكفله القوانني الدولية ما ي�شتدعي 

لوقف  ال��دويل  املجتمع  من  �شريعا  حتركا 

ال�شعب  معاناة  ووق��ف  االحتالل  انتهاكات 

لفل�شطيني ا

االنباط-وكاالت

)���ش��ي��ن��خ��وا(   2021 اأك���ت���وب���ر   12 ب���ك���ني 

ق����ال ال��رئ��ي�����ض ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج���ني بينغ 

ام�����ض ال��ث��الث��اء اإن ال�����ش��ني ���ش��ت��اأخ��ذ زم��ام 

1.5 م��ل��ي��ار  امل���ب���ادرة م���ن خ���الل ا���ش��ت��ث��م��ار 

اأمريكي(  دوالر  مليون   233 )حوايل  يوان 

ل���ت���اأ����ش���ي�������ض ����ش���ن���دوق ك���ومن���ي���ن���غ ل��ل��ت��ن��وع 

البيولوجي.

ال��ت�����ش��ري��ح��ات خ��الل  ب��ه��ذه  ���ش��ي  واأدىل 

 15 ال��� لالجتماع  ال��ق��ادة  قمة  اأم���ام  كلمته 

مل����وؤمت����ر االأط���������راف يف ات���ف���اق���ي���ة ال��ت��ن��وع 

البيولوجي عرب رابط فيديو يف بكني.

�شي�شتخدم  ال�����ش��ن��دوق  اإن  ���ش��ي  وق����ال 

التنوع  حماية  يف  النامية  ال��ب��ل��دان  لدعم 

البيولوجي.

بجميع  وترحب  تدعو  ال�شني  اإن  وقال 

االأطراف لتقدمي م�شاهمات لل�شندوق.

االنباط-وكاالت

اع����رف����ت ح���ك���وم���ة االح�����ت�����الل، ال��ل��ي��ل��ة 

امل����ا�����ش����ي����ة، ب����اخل���������ش����ارة ال����ف����ادح����ة اأم������ام 

على  االأخ��رية  احلرب  خالل  الفل�شطينيني 

املجال  يف  املا�شي،  مايو/اآيار  يف  غزة  قطاع 

االإعالمي

نفتايل  االح��ت��الل  حكومة  رئي�ض  وق��ال 

ال��ت��اب��ع��ة  امل��ن��ظ��وم��ة االإع���الم���ي���ة  اإن  ب��ي��ن��ي��ت 

ل���دول���ة االح���ت���الل ان���ه���ارت خ���الل احل���رب 

نقلته  م��ا  ح�شب  غ��زة،  قطاع  على  االأخ���رية 

عنه و�شائل اإعالم عربية

ت�������ش���ري���ح���ات���ه  يف  ب���ي���ن���ي���ت  واأ���������ش��������اف 

مت��ّك��ن��ت جم��م��وع��ة م���ن امل��ق��اوم��ني يف غ��زة 

م���ن االن��ت�����ش��ار ع��ل��ي��ن��ا اأم�����ام ال������راأي ال��ع��ام 

ال�������دويل ل���ي���ك���ون ب���ذل���ك اأق�������وى ت�����ش��ري��ح 

اأم��ام  بالهزمية  ي��ع��رف  اإ�شرائيلي  ر�شمي 

الفل�شطينيني خالل حرب غزة

وك����ان����ت ال���ق�������ش���ي���ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ق��د 

ال���دويل  ب���االإع���الم  نف�شها  ل��ت��ف��ر���ض  ع���ادت 

ت�شاعد  مع  تزامًنا  مايو/اآيار  �شهر  خ��الل 

االأح�����داث يف ح��ي ال�����ش��ي��خ ج����راح وامل�����ش��ج��د 

االأق�����ش��ى ث��م امل��واج��ه��ة يف اأرا����ش���ي48 وغ��زة 

والقد�ض

 87٪ من اإلسرائيليين : فرص توقيع اتفاق سالم مع الفلسطينيين شبه معدومة

 مسؤول كبير بالبنتاجون: الصين هزمت أمريكا.. وتأخرنا 20 عاما

 شي: الصين تلتزم بتقديم 1.5 مليار يوان  الفلسطينيون وموسم الزيتون.. صمود يقهر االحتالل
إلنشاء صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي

 اإلعالم العبري: هكذا انتصر الفلسطينيون 
علينا في الحرب األخيرة على قطاع غزة

االربعاء    13 / 10 /2021



الدويل
90 الأربعاء  13/ 10 / 2021 

االنباط-وكاالت

ال�شيخ  الكويتي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  دع��ا 

االنحياز”  “عدم  م�ؤمتر  النا�صر،  اأحمد 

لإن����ه����اء  “اإ�صرائيل”  ع���ل���ى  ل��ل�����ص��غ��ط 

اح���ت����ل���ه���ا ل�����أرا�����ص����ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 

الق�صية  مركزية  ذات��ه  ال�قت  يف  م���ؤك��ًدا 

لب�ده بالن�صبة  الفل�صطينية 

ل���زي��ر اخل��ارج��ي��ة  ج���اء ذل���ك يف كلمة 

االإثنني،  النا�صر،  اأحمد  ال�صيخ  الك�يتي 

“حركة  ل��ت��اأ���ص��ي�����س   60 ال�����  ال����ذك����رى  يف 

اأذربيجان  ت��راأ���س  التي  االنحياز”  ع��دم 

العا�صمة  وت�صت�صيفها  احلالية،  دورتها 

بلغراد ال�صربية 

ق�صيتنا  يخ�س  “فيما  النا�صر:  وقال 

ما  ف���اإن  الفل�صطينية،  الق�صية  االأوىل 

ال�صقيق  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ال�����ص��ع��ب  ب���ه  مي���ر 

ي�مًيّا ومنذ اأكرث من 73 عاًما من اأو�صاع 

واإن�صانية  واجتماعية  واقت�صادية  اأمنية 

خ���ط���رة اإمن������ا ه����� ن��ت��ي��ج��ة ال����ص���ت���م���رار 

ب��االح��ت���ل  ال��ق��ائ��م��ة  ال�صلطة  اإ���ص��رائ��ي��ل 

واإم��ع��ان��ه��ا يف ���ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا اال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

االأم��اك��ن  حلرمة  وتدني�صها  والت��صعية 

املقد�صة”

ت��ت��م  االن���ت���ه���اك���ات  ت���ل���ك  اأن  واأ������ص�����اف 

وك��ل  ال�����دويل  ل��ل��ق��ان���ن  ����ص���ارخ  “بخرق 
م��راأى  اأم��ام  االإن�صانية  والقيم  االأع���راف 

لل�صمر  ت����ام  وغ���ي���اب  ال���ع���امل  وم�����ص��م��ع 

العاملي”

كل  لت�صافر  ال��دع���ة  ال��ن��ا���ص��ر  وج���دد 

ال���دول  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن  ال��دول��ي��ة  “اجله�د 
لل�صغط  العتيقة  حركتها  يف  االأع�����ص��اء 

ال��ق��رارات  جميع  لتنفيذ  اإ���ص��رائ��ي��ل  على 

وامل����رج����ع����ي����ات االأمم������ي������ة ب���غ���ي���ة اإن����ه����اء 

و�صامل  ع��ادل  حلل  وال��ص�ل  االحت�ل 

على  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  وقيام 

حدود الرابع من ي�ني� 1967 وعا�صمتها 

القد�س” �صرقي 

وت�����ص��م ح���رك���ة ع����دم االن���ح���ي���از ال��ت��ي 

مل  دول  ق��ب��ل  م���ن   1961 ع����ام  ت��اأ���ص�����ص��ت 

املتحدة  ال�اليات  التحالف مع  ترغب يف 

ال�����ص���ف��ي��ي��ت��ي خ����ل احل���رب  اأو االحت����اد 

ا، اإىل جانب 17  الباردة، 120 ع�صً�ا حالًيّ

تركيا  ت�صارك  فيما  مراقب،  ب�صفة  دولة 

ع��ام  “�صيف” م��ن��ذ  ب�����ص��ف��ة  ق��م��م��ه��ا،  يف 

2006، رغم عدم ع�ص�يتها

وع�����ق�����دت اآخ��������ر ق����م����ة حل����رك����ة ع����دم 

باك�  االأذربيجانية  العا�صمة  يف  االنحياز 

ال��رك��ي  ال��رئ��ي�����س  2019، مب�����ص��ارك��ة  ع���ام 

رجب طيب اأردوغان

االنباط-وكاالت

ق����رر اأ�����ص����رى اجل���ه���اد االإ����ص����م���ي يف ���ص��ج���ن 

االأرب��ع��اء  ت��اي���م  بال�صروع  االإ�صرائيلّي،  االح��ت���ل 

ب��اإ���ص��راب م��ف��ت���ح ع��ن ال��ط��ع��ام وب��دع��م م��ن كافة 

اأ�صرى  معظم  االإ���ص��راب  يف  و�صي�صارك  الف�صائل، 

ا ال�صتمرار  اجلهاد وعددهم نح� 400، وذلك رف�صً

التنكيلية  ب��اإج��راءات��ه��ا  االح���ت����ل  ���ص��ج���ن  اإدارة 

م���ؤخ��ًرا  وحماولتها  بحّقهم،  املمنهجة  العقابية 

ا�صتهداف البنية التنظيمية لهم

واأو����ص���ح ن���ادي االأ����ص���ر، يف ب��ي��ان و���ص��ل “دنيا 

اأّن ه��ذه اخل��ط���ة ه��ي جزء  ال�طن” ن�صخة عنه، 

اأعلنت عنه جلنة  ال���ذي  الن�صايّل  ال��رن��ام��ج  م��ن 

ب�صكٍل  ارتكز  وال���ذي  ال�طنية، م���ؤخ��ًرا،  ال��ط���ارئ 

اأ�صا�س على التمرد ورف�س ق�انني اإدارة ال�صج�ن، 

مب�صاركة كافة الف�صائل

الي�م  اأ���ص��رى اجلهاد  ُي�صلم  اأن  املفر�س  وم��ن 

االإدارة  اإب���غ  وكذلك  مطالبهم،  تت�صمن  ر�صالة 

بقرار االإ�صراب

ومنذ  االح��ت���ل  ���ص��ج���ن  اإدارة  اأّن  اإىل  ُي�����ص��ار 

“نفق  عملية  تاريخ  املن�صرم  اأي��ل���ل  من  ال�صاد�س 

االإج���راءات  م��ن  جملة  بفر�س  �صرعت  احلّرّية”، 

على  امل�صاعفة  الت�صييق  و�صيا�صات  التنكيلية، 

اجلهاد  اأ�صرى  خا�س  ب�صكٍل  وا�صتهدفت  االأ�صرى، 

وعزلهم  نقلهم  عمليات  خ����ل  م��ن  االإ���ص���م��ي 

واحتجازهم يف زنازين ال تت�فر فيها اأدنى �صروط 

احل���ي���اة االآدم����ي����ة، ع����دا ع���ن ن��ق��ل جم��م���ع��ة من 

القيادات اإىل التحقيق

ومن اجلدير ذكره اأّن عدد االأ�صرى يف �صج�ن 

االحت�ل حتى نهاية اأيل�ل املن�صرم، بلغ نح� 4600 

اأ�صر/ ة، بينهم )35( اأ�صرة، ونح� )200( طفل

االنباط-وكاالت

ام�س  الفل�صطيني،  االأ�صر  نادي  اأفاد 

ال���ث����ث���اء، ب����اأن امل��ع��ت��ق��ل ك��اي��د ال��ن��م���رة 

للي�م  اإ���ص��راب��ه  ي���ا���ص��ل  “الف�صف��س” 
ب��ح��ّري��ت��ه  م��ط��ال��ب��اً  ال���ّت����ايل  ع��ل��ى   )90(

واإنهاء اعتقاله االإداري

���ص��ل��ط��ات  اأن  االأ����ص���ر  ن����ادي  واأو�����ص����ح 

اال����ص���ت���ج���اب���ة  ت���ت���ع���ّن���ت يف  االح������ت�������ل 

مل��ط��ل��ب��ه، ورف�����ص��ت حم��اك��م��ه��ا االل��ت��م��ا���س 

للّطعن يف  ق��ّدم��ت  ال��ت��ي  واال���ص��ت��ئ��ن��اف��ات 

“ب� تهمة” اعتقاله 

��ح��ي  ال�����صّ ال��������ص���ع  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 

ل��ل��م��ع��ت��ق��ل ال��ف�����ص��ف������س ي��ت��ف��اق��م ب�����ص��ك��ل 

���ص��ج���ن  اإدارة  واأن  ���ص��ي��م��ا  ال  م��ت�����ص��ارع، 

االح����ت�����ل ت���ق����م ب��ت��ن��ق��ي��ل��ه ب���ني ���ص��ج��ن 

ع���ي���ادة ال��رم��ل��ة وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات امل��دن��ي��ة، 

ول�إرهاق  حي  ال�صّ ل��صعه  مراعاة  دون 

امل�صاعف الذي تت�صّبب به

ع���ام���اً(،   32( ال��ف�����ص��ف������س  وامل��ع��ت��ق��ل 

تعّر�س  ق��د  وك���ان  اخل��ل��ي��ل،  دورا يف  م��ن 

اعتقاالته  واآخ��ر  م��رات،  ع��ّدة  ل�عتقال 

واأب  م��ت��زوج  وه����   ،2020 مت����ز  �صهر  يف 

ل��ط��ف��ل��ة ا���ص��م��ه��ا )ج��������ان(، ول����ه ث���ث��ة 

اأ����ص���ق���اء اآخ���ري���ن ره����ن االع���ت���ق���ال وه���م: 

وكان قد خا�س  اأكرم وحمم�د وحافظ، 

2019 ملّدة )12(  اإ�صراباً عن الطعام عام 

م�ظفاً  يعمل  ك��ان  اعتقاله  وقبل  ي�ماً، 

درا�صته  وا�صتاأنف  دورا،  مدينة  بلدية  يف 

م������ؤخ�����راً يف ج���ام���ع���ة اخل���ل���ي���ل وال��ت��ح��ق 

من  �صن�ات  بعد  احلا�ص�ب  علم  بدرا�صة 

التعرّث ب�صبب االعتقاالت املتكررة

�صبعة  اأن  اإىل  االأ����ص���ر  ن����ادي  ول��ف��ت 

املفت�ح  اإ���ص��راب��ه��م  ي���ا���ص��ل���ن  معتقلني 

اعتقالهم  على  اح��ت��ج��اج��اً  ال��ّط��ع��ام،  ع��ن 

ال��ف�����ص��ف������س  ك���اي���د  اأق���دم���ه���م  االإداري، 

وم���ق���داد  ي�����م����اً،   )90( م���ن���ذ  امل�������ص���رب 

ي���م��اً،  م��ن��ذ )83(  امل�����ص��رب  ال��ق���ا���ص��م��ة 

ي�ماً،   )66( منذ  امل�صرب  االأعرج  وع�ء 

وه�����ص��ام اأب���� ه���ا���س امل�����ص��رب م��ن��ذ )57( 

 )52( منذ  امل�صرب  ب�صارات  ورايق  ي�ماً، 

ي�ماً، ع�وة على �صادي اأب� عكر امل�صرب 

منذ )49( ي�ماً، وعّياد الهرميي امل�صرب 

منذ )20( ي�ماً

اأب� عرام  االأ�صرى خليل  ي�ا�صل  فيما 

اإ�صرابهم  اأب� بكر  وراتب حريبات واأكرم 

ل���ل���ي����م ال���ث���ال���ث اإ�����ص����ن����اداً ل��ل��م�����ص��رب��ني 

الإداريني

االنباط-وكاالت

ظهر  العرّية،  االإع���م  و�صائل  ن�صرت   

املحلّي  ال��ت���ق��ي��ت  بح�صب  ال��ث���ث��اء  ام�����س 

التي  الكاملة  ال�صهادة  ن�صرت  لفل�صطني، 

الذي  العار�صة،  حمم�د  االأ�صر  بها  اأدىل 

االأ�صرى  فرار  عملية  ُمطط  باأّنه  ف  ُو�صِ

م���ن �صجن  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني 

ج��ل��ب���اع االإ����ص���رائ���ي���ل���ّي، ال�����ص��ه��ر ال��ف��ائ��ت، 

وحت���دي���ًدا يف ال�����ص��اد���س م���ن ���ص��ه��ر اأي��ل���ل 

املا�صي )�صبتمر( 

ووف�����ًق�����ا مل����ق���ع ���ص��ح��ي��ف��ة )ه����اآرت���������س( 

كاملًة  ال�صهادة  ن�صر  ال��ذي  االل��ك��رويّن، 

م��ن  اأراد  ال����ف����رار  ع��م��ل��ي��ة  ُم���ط���ط  ف������اإّن 

اأْن  االأّول،  اثننْي:  هدفنْي  حتقيق  خ�لها 

يعي�س مع عائلته يف مدينة جنني بال�صّفة 

ال�صلطة  ت��ق���م  اأْن  بعد  املُ��ح��ت��ّل��ة،  ال��غ��رب��ّي��ة 

دف��اع��ًي��ا،  اع��ت��ق��ااًل  باعتقاله  الفل�صطينّية 

اأّن ق�����ات االأم���ن  ل��ل��ج��م��ي��ع  ُي���ِب���ت  وب���ذل���ك 

االإ�صرائيلّية ف�صلت ف�صً� مدوًيا

التحقيق  خ����ل  اأّن�����ه  امل����ق���ع  واأ����ص���اف 

ال��ع��ار���ص��ة م��ن ق��ب��ل عنا�صر  م��ع االأ����ص���ر 

ج��ه��از االأم���ن ال��ّع��ام )ال�����ص��اب��اك( ق���ال اإّن���ه 

�صجن  اإىل  ل��ص�له  االأوىل  اللحظة  منذ 

)غ����ل����ب�����اع(، ب���ال���ق���رب م����ن ب���ي�������ص���ان، ب����داأ 

اإىل  ��ل  وت������صّ ال�����ص��ج��ن،  اأر���ص��ي��ة  بتفح�س 

امل��ك��ان،  ال��ه��رب م��ن  ب��اإم��ك��ان��ه  ب��اأّن��ه  نتيجٍة 

على حّد ق�له

زكريا  ب�صّم  ب��ال��ق��رار  يتعّلق  فيما  اأّم���ا 

ال��زب��ي��دي، وه���� م��ن ق���ادة ك��ت��ائ��ب �صهداء 

فقال  ال��ف��رار،  عملية  اإىل  �صابًقا  االأق�صى 

كانت  بينهما  ال��ع���ق��ات  اأّن  م��ن  ن��ب��ع  اإّن���ه 

ل���ه ع���ق��ات  ال��زب��ي��دي  واأّن  وث��ي��ق��ًة ج����ًدا 

فيما  الفل�صطينّية،  ال�صلطة  يف  مم��ت��ازة 

اإّن عنا�صر  قال الزبيدي يف التحقيق معه 

ال�صجن  االإ���ص���م��ّي( يف  )اجل��ه��اد  ح��رك��ة 

ه��م ال��ذي��ن ت���ّج��ه���ا اإل��ي��ه، واأّن����ه مل يُكن 

يف م��ق��دوره رف�����س ط��ل��ب��ه��م، وف���ق م��زاع��م 

ال�صاباك حمققي 

اأّن  ع���ل���ى  ت���ق���ري���ره  يف  امل�����ق����ع  و������ص�����ّدّد 

ال����ع����ار�����ص����ة وال�����زب�����ي�����دي حت�����ّدث�����ا خ����ل 

ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م��ا ع���ن ج��م��ي��ع اخل��ط���ات 

والتنفيذ  التخطيط  منذ  بها،  قاما  التي 

وحتى اعتقالهما من قبل قّ�ات االحت�ل 

احل��دي��ث  واأّن  ��ا  خ�����ص������صً االإ����ص���رائ���ي���ل���ّي، 

حرا�صًة  اإ�صرائيليٍّ  �صجٍن  اأكرث  عن  يجري 

وت�صديًدا

حفر  اأّن  ع��ن  النقاب  العار�صة  وك�صف 

كان�ن  �صهر  م��ن  الع�صرين  يف  ب��داأ  النفق 

االأّول )دي�صمر( من العام 2020، وا�صتمّر 

احل��ف��ر ح��ت��ى مت��ّك��ن االأ�����ص����رى م���ن روؤي����ة 

ال��ذي  ال��ن��ف��ق  ط���ل  و���ص��ل  فيما  ال�صم�س، 

ي�صعر  اأْن  دون  م��ًرا،  ث�ثني  اإىل  حفروه 

بذلك،  االإ�صرائيلّية  االأمن  قّ�ات  اأحد من 

�صّدّد  الذي  الفل�صطينّي،  االأ�صر  قال  كما 

ع��ل��ى اأّن االأ����ص���ر ان��ف��ي��ع��ات ه��� ال���ذي ق��ام 

بعملية احلفر فيما قام االأ�صرى االآخرين 

والتم�يه بالتغطية 

املُحققني  ���ص���ؤال  على  رّده  معِر�س  ويف 

حّثه  م��ا  اأّن  العار�صة  اأّك���د  االإ�صرائيليني 

ع���ل���ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ع��م��ل��ي��ة ال�����ف�����رار م��ن 

االإ�صرائيلّية  ال�صلطات  قيام  ه���  ال�صجن 

لي�س  اأّنه  على  ُم�صّدًدا  باالأ�صرى،  بالتنكيل 

اأْن يك�ن  لديه ما يخ�صره، كما نفى ب�صّدٍة 

من  ُم�صاعدًة  تّلق�ا  قد  الفاّرين  االأ���ص��رى 

ال�صاباك  يتقّبله  مل  ال��ذي  االأم��ر  اخل��ارج، 

االإ����ص���رائ���ي���ل���ّي، ول���ك���ن ب��ح�����ص��ب امل�������ص���ادر 

االأم���ن���ّي���ة، ك��م��ا ق����ال امل����ق���ع االل���ك���رويّن 

املخابرات  تتمّكن  مل  العرّية،  لل�صحيفة 

االإ����ص���رائ���ي���ل���ّي���ة م����ن اإي����ج����اد اأدّل��������ٍة ت��ث��ب��ت 

من  ُم�صاعدًة  تّلق�ا  االأ�صرى  باأّن  نظريتها 

خارج ال�صجن، على حّد تعبرها

اأّم��������ا زك����ري����ا ال����زب����ي����دي ف����ق����ال خ����ل 

ال��ذي��ن  اإّن االأ����ص���رى ه���م  ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه 

ط��ل��ب���ا م��ن��ه االن�������ص���م���ام اإل���ي���ه���م، الأّن���ه���م 

ب��اأّن ع�قاتي مع  اأّنهم يعرف�ن  يّل  اأّك��دوا 

كا�ِصًفا  ج��ًدا،  ق�ّيًة  الفل�صطينّية  ال�صلطة 

ال���ذي  ال��ق�����ص��م  اإىل  ن��ق��ل��ه  اأّن  ع���ن  ال��ن��ق��اب 

�صهرْين  قبل  كان  الهرب  منه عملية  مّتت 

النفق  فتحة  راأى  واأّن����ه  ال�����ص��ه��ر،  ون�����ص��ف 

فقط يف ي�م الهرب، على حّد ق�له

ال��ه��رب  ق���رر  ف��اإّن��ه  ال��زب��ي��دي،  وبح�صب 

َك��ْم ه�  ُي��ب��ت الإ���ص��رائ��ي��ل  ال�صجن لكي  م��ن 

واأّن���ه،  ال��ق��ائ��م،  ال������ص��ع  ي��ك��ره���ن  واأوالده 

كما كّل اأ�صٍر فل�صطينيٍّ اآخر يت�ق ويحلم 

باحلرّية
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االنباط-وكاالت

فل�صطينية  حم��ل��ي��ة  م�����ص��ادر  اأف����ادت 

ب�����اأن ع�������ص���رات امل�����ص��ت���ط��ن��ني اق��ت��ح��م���ا 

ال���ث����ث���اء، امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى امل���ب���ارك، 

ال�صرطة  م��ن  م�����ص��ددة  يف ظ��ل ح��را���ص��ة 

االإ�صرائيلية

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة االأن���ب���اء وامل��ع��ل���م��ات 

ق�لها  امل�صادر  عن  )وف��ا(  الفل�صطينية 

اقتحم�ا  امل�صت�طنني  ع�صرات  اإن  الي�م 

امل��غ��ارب��ة، على �صكل  ب��اب  االأق�����ص��ى ع��ر 

يف  �صامتة  ���ص��ل���ات  واأدوا  جم��م���ع��ات، 

اجلزء ال�صرقي منه، اإىل اأن غادروه من 

ال�صل�صلة باب 

قبل  قامت  اإ�صرائيلية  اآليات  وكانت 

ي����م���ني ب��ت��ج��ري��ف اأج������زاء م���ن امل��ق��رة 

االأق�صى  للم�صجد  امل��صقة  الي��صفية 

م���ن اجل���ه���ة ال�����ص��رق��ي��ة، م���ا ت�����ص��ّب��ب يف 

ر�صمية  اأفعال  وردود  م�اجهات،  اندالع 

منددة و�صعبية 

واأ�������������ص������������درت حم�����ك�����م�����ة ال���������ص����ل����ح 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ق�����رارا يف ال�����ص��اد���س من 

ال�����ص��ه��ر اجل������اري، مي��ن��ح امل�����ص��ت���ط��ن��ني 

باحات  اأداء �صل�ات �صامتة يف  احلق يف 

امل��ح��ك��م��ة  اأن  اإال  االأق���������ص����ى،  امل�����ص��ج��د 

اجلمعة  ي�م  األغت  القد�س،  يف  املركزية 

اإع���م  و�صائل  بح�صب  ال��ق��رار،  املا�صي، 

اإ�صرائيلية

امل�صت�طنني  الفل�صطيني�ن  ويتهم 

الي�مية  االق��ت��ح��ام  عمليات  مب�ا�صلة 

حماية  حتت  املبارك  االأق�صى  للم�صجد 

ط��ق������ًس  واأداء   ، اإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة  ق�������ات 

ا�صتفزازية تلم�دية وج�الت 

االنباط-وكاالت

اجلديد  الياباين  ال���زراء  رئي�س  �صرح 

برملان  يف  مناق�صات  اأثناء  كي�صيدا  ف�مي� 

الب�د اأن �صيادة اليابان متتد مبا يف ذلك 

اإىل جزر الك�ريل اجلن�بية

وقال: “يجب ت�ص�ية م�صاألة االأرا�صي، 

وعدم تركها ل�أجيال القادمة”

اأن احلك�مة  اإىل  ذاته  ال�قت  واأ�صار يف 

م���ع���اه���دة  ل���ت����ق���ي���ع  “ت�صعى  ال���ي���اب���ان���ي���ة 

الق�صية  ت�����ص���ي��ة  ب��ع��د  رو���ص��ي��ا  م���ع  ���ص���م 

االإقليمية”

وت���ط���ال���ب ال���ي���اب���ان ب���ج���زر ���ص��ي��ك���ت��ار 

اعتمادا  وهام�باي،  واإيت�روب  وك�نا�صر 

ع���ل���ى ات���ف���اق���ي���ة ث���ن���ائ���ي���ة ح������ل ال���ت���ج���ارة 

 .1855 واحلدود وقعتها مع رو�صيا يف عام 

اجلزر  هذه  اإع��ادة  م�صاألة  ط�كي�  وح�لت 

���ص���م مع  ل��ت���ق��ي��ع م��ع��اه��دة  ���ص��رط  اإىل 

رو�صيا مل يتم ت�قيعها منذ انتهاء احلرب 

الثانية العاملية 

ال�ص�فيتي  االحت��اد  وقع   1956 عام  ويف 

واليابان بيانا م�صركا وافقت فيه م��صك� 

ع��ل��ى م��ن��اق�����ص��ة اح��ت��م��ال اإع�����ادة ج��زي��رت��ني 

حال  لليابان  اجلن�بية  الك�ريل  جزر  من 

ت�قيع معاهدة �ص�م بني اجلانبني

واأجرى كي�صيدا االأ�صب�ع املا�صي مكاملة 

ف�دمير  الرو�صي،  الرئي�س  مع  هاتفية 

�صعيهما  خ���ل��ه��ا  اجل��ان��ب��ان  اأك���د  ب���ت��ني. 

ت�قيع  ح�ل  املفاو�صات  يف  تقدم  لتحقيق 

اأ�صا�س  على  البلدين  ب��ني  �ص�م  معاهدة 

االتفاقات  فيها  مب��ا  امل���ج���دة  االت��ف��اق��ات 

التي مت الت��صل اإليها يف عام 2018

االنباط-وكاالت

االح����ت�����ل،  ����ص���ج����ن  اإدارة  ن��ق��ل��ت   

االأ���ص��ر زك��ري��ا ال��زب��ي��دي امل�����ص��رب عن 

�صجن  ع��ي��ادة  اإىل  اأي���ام،   7 ال��ط��ع��ام منذ 

ال�صبع بئر 

االأ���ص��رى  ���ص���ؤون  هيئة  رئي�س  وح��ذر 

وامل��ح��رري��ن ال���ل����اء ق����دري اأب����� ب��ك��ر يف 

ال���ث����ث���اء،  ام�������س  “وفا”،  ل�����  ح���دي���ث 

م���ن ت����ردي ال������ص��ع ال�����ص��ح��ي ل���أ���ص��ر 

عن  اأي�صا  م�صرب  اأن��ه  خا�صة  زب��ي��دي، 

تناول �صرب املاء ما ي�صكل خط�رة على 

الهيئة  حمامي  اأن  اإىل  م�صرا  حياته، 

يطالب�ن زيارته ولكن ال ي�صمح لهم

وح��م��ل اأب���� ب��ك��ر ���ص��ل��ط��ات االح��ت���ل 

وحياة  حياته  على  الكاملة  امل�ص�ؤولية 

االأ��������ص�������رى امل���������ص����رب����ني ع�����ن ال���ط���ع���ام 

واحل����رك����ة االأ�����ص����رة يف ظ���ل م���ا ت��ق���م 

معاقبتهم  م��ن  االح���ت����ل  ���ص��ل��ط��ات  ب��ه 

اأ�صاليب قمعية جديدة خا�صة وابتكار 

املحرر  االأ���ص��ر  �صقيقه  ق��ال  ب���دوره، 

اإن االحت�ل  يحيى الزبيدي ل� “وفا”، 

و����ص���ع زك����ري����ا يف ع������زٍل ان�����ف�����رادي، يف 

كما  املراقبة،  بكامرات  حماطة  غرفة 

لتفتي�س  ���ص��اع��ة  رب����ع  ك���ل  يف  ي��ت��ع��ر���س 

تردي  ونتيجة  اأن��ه  اإىل  م�صرا  همجي، 

ع��ي��ادة  اإىل  ن��ق��ل��ه  ال�����ص��ح��ي مت  و���ص��ع��ه 

ال�صبع �صجن بئر 

االنباط-وكاالت

اخل������ارج������ي������ة  وزارة  اأدان�������������������ت 

الدويل  املجتمع  �صمت  الفل�صطينية 

ع��ن ج��رائ��م االح���ت����ل االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

احلماية  بت�فر  مطالبة  املت�ا�صلة 

ال����دول����ي����ة ل���ل�������ص���ع���ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

الدولية  ال�صرعية  ق���رارات  وتطبيق 

ع���ر اع��ت��م��اد اآل���ي���ات م��ل��زم��ة الإن��ه��اء 

االحت�ل

واأو�صحت اخلارجية يف بيان الي�م 

اأنه ال يكاد مير ي�م  نقلته وكالة وفا 

االحت�ل  ق���ات  فيه  ترتكب  اأن  دون 

اأو جرمية بحق  وامل�صت�طن�ن اعتداء 

م��صم  اأثناء  وبخا�صة  الفل�صطينيني 

ق���ط���ف ال����زي����ت�����ن ل���ت���ه���ج���ره���م م��ن 

بهدف  امل�صت�طنات  وت��صيع  اأر�صهم 

تنفيذ مططات ال�صم اال�صتعمارية

وحذرت اخلارجية من اأن ا�صتمرار 

هذه اجلرائم يهدد بالق�صاء على اأي 

الفل�صطينية  الدولة  الإقامة  فر�صة 

مل�صتقلة ا

 عشرات المستوطنين يؤدون 
»صلوات صامتة« في األقصى

 كيشيدا يعلن سيادة اليابان 
على جزر روسية

نقل األسير المضرب زكريا 
الزبيدي إلى عيادة سجن بئر السبع

 الخارجية الفلسطينية تدين صمت 
المجتمع الدولي وتطالب بإنهاء االحتالل
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

التعاقد  �سباق  اإىل  بر�سلونة  ع��اد 

م����ع ال���روي���ج���ي اإي���رل���ي���ن���ج ه���االن���د، 

م��ه��اج��م ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د، خ��ال 

ال�������س���ي���ف امل����ق����ب����ل. وارت������ب������ط ا����س���م 

املا�سي،  املو�سم  يف  بهاالند  بر�سلونة 

اأزم�����ة  يف  ال���ب���ار����س���ا  ي���دخ���ل  اأن  ق���ب���ل 

عقد  جت��دي��د  م��ن  منعته  اق��ت�����س��ادي��ة 

ع��دة  عليه  وو���س��ع��ت  مي�سي،  ليونيل 

ووفًقا  جديدة.  �سفقات  الإب��رام  قيود 

بر�سلونة  ف���اإن  »���س��ب��ورت«،  ل�سحيفة 

�سناديق  م��ن  ع��دي��دة  ��ا  ع��رو���سً تلقى 

النادي  مل�ساعدة  م�ستعدة  لا�ستثمار 

هاالند.  �سفقة  متويل  يف  الكتالوين 

ي��ت��ع��ل��ق  ال  االأم������ر  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

ب�����س��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��اري واح������د، ل��ك��ن 

واكت�سف  للدرا�سة،  العملية  خ�سعت 

ه���االن���د قد  اأن ���س��ف��ق��ة  امل�����س��ت��ث��م��رون 

القريب  امل�ستقبل  يف  م��رب��ح��ة  ت��ك��ون 

ال�سفقة  اأن  واأو���س��ح��ت  ل��ر���س��ل��ون��ة. 

ال�سرط  قيمة  يورو  مليون   75 حتتاج 

اجلزائي يف عقد هاالند، لكن االأزمة 

تكمن يف الراتب الذي �سيح�سل عليه 

�ستدفع  ال��ت��ي  وال���ع���م���والت  امل��ه��اج��م، 

ال�سحيفة  وذك���رت  االن��ت��ق��ال.  حل�سم 

اأن ع��ل��ى ه��االن��د، االخ��ت��ي��ار ب��ن ع��دة 

�سيح�سل  بر�سلونة  يف  لكنه  اأن��دي��ة، 

االأول  ال��ن��ج��م  ي�����س��ب��ح  اأن  م��ي��زة  ع��ل��ى 

ل��ل��ف��ري��ق، ع��ك�����س ال��و���س��ع يف ب��اري�����س 

�سان جريمان اأو ريال مدريد. وقالت 

م�ستعًدا  بات  بر�سلونة  اإن  “�سبورت” 
اأخرى على �سم  ال�سباق مرة  لدخول 

هاالند، رغم اإدراكهم �سعوبة املهمة.
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برشلونة يدخل على خط النجم هاالند 

الصوص مديرا فنيا لمنتخب السلة 

قبول طلبات العضوية للفيصلي خالل أيام 

دواني لعضوية االتحاد الدولي للتايكواندو 

االنباط - عمان 

 قرر احتاد كرة ال�سلة الثاثاء تعين 

املدرب و�سام ال�سو�س، لتويل مهمة قيادة 

االأول  الوطني  للمنتخب  الفني  اجل��ه��از 

ل��ل��رج��ال، خ��ل��ف��ا ل��ل��م��دي��ر ال��ف��ن��ي م���روان 

معتوق الذي غادر املنتخب للتفرغ للعمل 

االإداري يف جمل�س اإدارة احتاد كرة ال�سلة. 

ال�سلة حممد  ك��رة  واأع����رب رئي�س احت���اد 

عليان عن �سكره وامتنانه للمدير الفني 

ال�سابق للمنتخب الوطني مروان معتوق، 

ب��ال��ف��رة  للمنتخب  ق��دم��ه  م�����س��ي��دا مب���ا 

م��ع��ت��وق على  “ن�سكر  وا����س���اف  امل��ا���س��ي��ة. 

اأ�س�س  لقد  ال�سابقة،  امل��راح��ل  يف  ج��ه��وده 

عما جيدا وو�سع ب�سماته مع املنتخب، 

اأع��م��ال��ه على  ملتابعة  التفرغ  ق��رر  وال��ي��وم 

م�ستوى جمل�س احتاد كرة ال�سلة«. واأكد 

ال�سلة يف خر ر�سمي على موقعه  احت��اد 

اجلديد  الفني  املدير  اأن  الثاثاء،  اليوم 

و�سام ال�سو�س املتواجد حاليا يف الواليات 

عمان  اإىل  �سي�سل  امل��ت��ح��دة،  االأم��ري��ك��ي��ة 

عمله  ملبا�سرة  املقبلن،  ال��ي��وم��ن  خ��ال 

مثلما تقرر تعين املدرب حممد حمدان 

م�ساعدا .

االنباط - عمان 

������س�����ادق وزي�������ر ال�������س���ب���اب حم��م��د 

ال��ن��اب��ل�����س��ي، ع���ل���ى ق��������رارات ال��ه��ي��ئ��ة 

ال���ع���ام���ة ل���ل���ن���ادي ال��ف��ي�����س��ل��ي. وق���ال 

النادي  الإدارة  املوؤقتة  اللجنة  رئي�س 

الدكتور �سامل اأبو قاعود ان امل�سادقة 

الداخلي  النظام  تعديات  تاأتي على 

الهيئة  اج��ت��م��اع  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ل��ل��ن��ادي، 

وال���ذي عقد يف  ال��ع��ادي  غ��ري  العامة 

وا���س��اف  احل����ايل.  االأول  ت�����س��ري��ن   5

ان ال��ه��ي��ئ��ة امل���وؤق���ت���ة ل��ل��ن��ادي ب�����س��دد 

ت��ن��ظ��ي��م وت���رت���ي���ب االأم������ور اخل��ا���س��ة 

للهيئة  االنت�ساب  طلبات  با�ستقبال 

عنها  االإع���ان  �سيتم  وال��ت��ي  العامة، 

خال االأيام املقبلة. يذكر ان الهيئة 

ر�سوم  اقرت تخفي�س  للنادي  العامة 

االن��ت�����س��اب ل��ل��ن��ادي م���ن األ����ف دي��ن��ار 

اإىل  ب���االإ����س���اف���ة   ، دي����ن����ارا   151 اإىل 

دن��ان��ري.  10 ���س��ه��ري مببلغ   ا���س��راك 

االنباط - عمان 

فازت ال�سيدة ندين دواين بع�سوية 

ال�������دويل  االحت����������اد  اإدارة  جم���ل�������س 

ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو ع���ن ال���ق���ارة االآ���س��ي��وي��ة 

وذل���������ك خ��������ال ان�����ع�����ق�����اد اجل���م���ع���ي���ة 

ال��ع��م��وم��ي��ة ل��احت��اد ال����دويل وال���ذي 

ج���رى ع��ر ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل��رئ��ي. 

وجنحت “دواين” - والذي �سبق واأن 

مثلت االأردن يف ٣ دورات اأوملبية �سابقة 

مع املنتخب الوطني للتايكواندو - يف 

املخ�س�سة  االأربعة  املقاعد  اإحدى  نيل 

جمل�س  ع�سوية  يف  االآ�سيوية  للقارة 

ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو  ال����دويل  االحت����اد  اإدارة 

�سوتاً.   ٦1 على  ح�سولها  بعد  وذل��ك 

���س��ي��ك��ون  “دواين”  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 

ك���ل م���ن االإم����ارات����ي اأح���م���د ال���زي���ودي 

وال���ك���وري���ن اجل��ن��وب��ي��ن ج��ن-ب��ان��غ 

ع�سوية  يف  جونغ  هيون  وك��ووك  يانغ 

ال�������دويل  االحت����������اد  اإدارة  جم���ل�������س 

اآ�سيا. كما فازت  للتايكواندو عن قارة 

ال�����س��ي��دة ن��ان�����س��ي ال��ه��ن��دي ب��ع�����س��وي��ة 

االآ����س���ي���وي  االحت��������اد  اإدارة  جم���ل�������س 

ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو، يف االن���ت���خ���اب���ات ال��ت��ي 

اأم�������س االأح�����د ع���ر تقنية  ي���وم  ج���رت 

املرئي. االإت�سال 

ماليزيا - وكاالت 

ف��از احت��اد ج��دة، بلقب اأف�سل فريق مبنطقة 

اأيلول املا�سي، يف  اآ�سيا عن �سهر �سبتمر /  غرب 

اأج���راه االحت��اد  األ���ذي  ال��ذي  ا�ستفتاء اجلماهري، 

االإل��ك��روين.  موقعه  عر  القدم  لكرة  االآ�سيوي 

اأ�سوات  من   %47.4٣ ن�سبة  على  االحت��اد  وح�سل 

ال��ذي  االأردين  الرمثا  على  متقدماً  امل�����س��ارك��ن، 

�سباب  ح��ل  ح��ن  يف   ،%٣5.٣٦ ن�سبة  على  ح�سل 

اخلليل الفل�سطيني ثالثاً. وك��ان االحت��اد القاري 

العن  االأردين،  الرمثا  ج��دة،  احت��اد  اأن��دي��ة  ر�سح 

االإماراتي، الوحدة ال�سوري، ال�سد القطري، �سباب 

الفل�سطيني،  اخلليل  �سباب  اللبناين،  ال�ساحل 

ال����ق����وة اجل����وي����ة ون���ف���ط ال���و����س���ط ال���ع���راق���ي���ن، 

اأن حققت نتائج  لا�ستفتاء على اجلماهري، بعد 

ملفتة يف دورياتها املحلية، خال ال�سهر املا�سي. 

وانفرد فريق االحتاد يف �سدارة دوري كاأ�س االأمري 

حممد بن �سلمان للمحرفن، بر�سيد 1٦ نقطة، 

بفارق نقطتن عن �سمك �ساحب املركز الثاين، 

وتعادل  انت�سارات   5 من  نقطة   1٦ جمع  اأن  بعد 

وخ�سارة وحيدة فقط. وحقق االحتاد خال �سهر 

�سبتمر/ اأيلول، فوزين على اأبها ب�سدا�سية مقابل 

هدف وحيد، كما ح�سم مواجهة القمة اأمام الن�سر 

بثاثية ل��ه��دف، ووا���س��ل ع��رو���س��ه ال��ق��وي��ة ه��ذا 

املو�سم.

االنباط - عمان 

 وقعت اجلمعية االأردنية للماراثوات، اتفاقية 

ح�سرية مع �سركة كوكا كوال االأردن، لتكون مياه 

ال��ذي  ع��ّم��ان،  مل��اراث��ون  الر�سمية  امل��ي��اه   « »اأروى 

�سيقام يف التا�سع والع�سرين من ال�سهر احلايل، 

و�سباق اآيلة ن�سف ماراثون البحر االأحمر املتوقع 

اإقامته يوم ٣ كانون االأول املقبل. وقالت اجلمعية 

اأن االتفاقية وقعت بح�سور مدير عام اجلمعية 

االأردن  كوكاكوال  �سركة  عام  الكرد، ومدير  لينا 

ج��ي��م ك��ن��دمي��ري. وي��ن��ط��ل��ق امل���ارث���ون م��ن و�سط 

الها�سمية،  ال�ساحة  اإ�سارات  من  البلد وحتديداً 

اأع���داداً  الريا�سي  ه��ذا احل��دث  ي�ستقطب  حيث 

كبرية م��ن ال��ع��دائ��ن املحلين وال��ع��امل��ن يف كل 

عام، وله اإرث بالرويج لاأردن كوجهة ريا�سية 

بتوقيع  �سعادتها  الكرد على  وع��رت  و�سياحية. 

ك��وك��اك��وال و�سكرها  ه��ذه االإت��ف��اق��ي��ة م��ع �سركة 

ك��ون مياه  االأردن،  ك��وك��اك��وال  �سركة  ع��ام  مل��دي��ر 

واآيلة  عّمان  ملاراثون  الر�سمية  املياه   “ “اأروى 
املزيد  االأح��م��ر، متمنية  البحر  م��اراث��ون  ن�سف 

من التعاون امل�سرك ما بن اجلمعية وال�سركة 

يف ال�سنوات واأحداث اجلمعية القادمة. ويذكر اأن 

ماراثون عّمان �سوف ي�سم اأربع �سباقات رئي�سية: 

�سباق م��اراث��ون ف��ردي )42 ك��م(، �سباق الن�سف 

دوار  ك��م( قبل  و�سباق )10  ك���م(،  م��اراث��ون )21 

الداخلية مقابل املركز الثقايف امللكي، باالإ�سافة 

اإىل الفئة اجلديدة امل�ستحدثة لهذا العام وهي 

فئة �سباق )10 كم( عر تطبيق )اأرك�س لاأردن( 

االإفرا�سي، فيما ي�سهد يوم اجلمعة 22 ت�سرين 

االأول، ال�سباق اخلا�س باالأطفال والذي �سيقام 

�سيف  م��ه��رج��ان  �ساحة  يف  احل�سن  ح��دائ��ق  يف 

عمان.

االنباط - عمان

ت����وا�����س����ل االردن������ي������ة ل���ري���ا����س���ة ال�������س���ي���ارات 

ا�ستعداداتها القامة الرايل الوطني بعد ان اأعلنت 

اأ�سماء امل�ساركن يف الرايل الوطني الرابع اجلولة 

ال��ذي   ، ل��ل��رال��ي��ات  ب��ط��ول��ة االأردن  االأخ�����رية م��ن 

البحر  منطقة  م��ن  اجلمعة  ي��وم  �سباح  ينطلق 

لل�سائقن  االأردن  لبطولتي  ال��رايل  ويوؤهل  امليت 

واملاحن ويتكون الرايل من مراحل �سومية 1،2 

االإجمالية  امل�سافة  وتبلغ  1و2  االأردن  ووادي  و٣ 

للرايل 2٦٣.87 كم، منها ٦5.٦5 كم مراحل خا�سة 

ويعد م�سار الرايل ح�سويا. ويقام الرايل بتنظيم 

زين  وبدعم من  ال�سيارات  لريا�سة  االأردنية  من 

ال�سحي  الروتوكول  تطبيق  فيه  ويتم  االأردن، 

لقب  على  للمناف�سة  ال�سائقون  وي�سعى  املتبع. 

 ،1 ،A، B ،RC2 لفئات الثالث  الوطني  الرايل 

مزيد  واملجموعات  T ،M2 ،NR4  وح�سد 

االأردن  العام يف بطولة  النقاط  يف الرتيب  من 

وي�����س��ري    ، م��ن��اف�����س��ات��ه��ا  اخ���ت���ت���ام  يف  للراليات،  

اأن  ل��ل��رال��ي��ات  االأردن  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ع���ام  ال��رت��ي��ب 

امل��ن��اف�����س��ة االأق������وى ب���ن ال�����س��ائ��ق��ن ع��ل��ى اللقب 

الرواحي  اهلل  عبد  الُعماين  بن  �ستكون  بالرايل 

ال�سرفا  واإي��ه��اب  الطاهر  وط��ارق  �سعبان  و���س��ادي 

وع��ا���س��م ع���ارف و���س��اك��ر ج��وي��ح��ان وت��ال��ي��ا ا�سماء 

وماحه  الرواحي  عبداهلل  الُعماين   : امل�ساركن 

امريزا،  �سوبارو  �سيارة  منت  على  احلمود  عطا 

خ���ال���د ج��م��ع��ة وم���اح���ه ي����زن ج��م��ع��ة ع��ل��ى منت 

���س��ي��ارة اإي��ف��و 8، و����س���ادي ���س��ع��ب��ان وم��اح��ه عماد 

ال�سرفا  اإي��ه��اب   ،9 اي��ف��و  �سيارة  م��نت  على  جمعة 

ايفو  �سيارة  منت  على  جمعة  م�سطفى  وماحه 

���س��ام��ر عي�سى على  ال��ط��اه��ر وم��اح��ه  9، ط���ارق 

وماحه  العنا�سوة  اأجم���د   ،٦ اإي��ف��و  ���س��ي��ارة  م��نت 

نبيل كيال على منت �سيارة ايفو 7، �سامي فليفل 

اإيفو  �سيارة  م��نت  ع��ط��اري على  وم��اح��ه حممد 

على  جهريان  مو�سى  وماحه  نا�سيف  اأم��ري   ،5

جويحان  �ساكر  ام��ري��زا،  ���س��وب��ارو  ���س��ي��ارة  منت  

وماحته نان�سي املجايل على منت �سيارة ايفو ٦، 

عا�سم عارف وماحه اأحمد جانخوت على منت 

و ماحه  اأبو جامو�س  كليو،  عي�سى  رينو  �سيارة 

غ�سان الزوايده على منت �سيارة ايفو 9 ، احل�سن 

اخلطيب و ماحه غيث قبطي على منت �سيارة 

تويوتا الند كروزر اإف جي.

الرمثا ثاني أفضل فرق غرب اسيا 

تعاون بين االردنية للماراثونات وكوكا كوال 

 تواصل االستعداد لبطولة األردن للراليات

ختام بطولة المملكة للمواي تاي 
االنباط - عمان 

اململكة  ب��ط��ول��ة  االإث���ن���ن م��ن��اف�����س��ات  اخ��ت��ت��م��ت م�����س��اء 

والتي  وال�سباب  ال��رج��ال  لفئتي  ت��اي  للمواي  املفتوحة 

ا�ست�سافتها �سالة ال�سهيد را�سد الزيود مبدينة احل�سن 

ميثلون  العب   17٦ م�ساركة  البطولة  و�سهدت  لل�سباب. 

على  وتناف�سوا  اململكة  حمافظات  جميع  من  مركزاً   15

مدار االأيام الثاث املا�سية. وتعتر هذه هي اأول بطولة 

ُيقيمها االحتاد االأردين للمواي تاي بعد جائحة كورونا 

ي�ستعد  والذي  الوطني  املنتخب  وجاءت الختيار عنا�سر 

تاياند  ت�ست�سيفها  والتي  العامل  بطولة  يف  للم�ساركة 

املقبل. ال�سهر 



الريا�ضي
11

جابر الى ثمن نهائي انديان للتنس 

كيروش لم يستخدم السحر مع مصر 

مبابي عينه على ريال 
مدريد 

أبرا يقترب من العودة 

امريكا - وكاالت

جابر  �أن�����س  �لتون�سية  �لالعبة  تاأهلت 

�إنديان  لبطولة  �لنهائي  ثمن  �ل��دور  �إىل 

بعد  وذل���ك  ن��ق��ط��ة(   1000  ( للتن�س  وي��ل��ز 

�لأمريكية د�نيال  �ل��الع��ب��ة  ع��ل��ى  �ل��ف��وز 

مبجموعتني  ع��امل��ي��ا   25 �مل�سنفة  كولينز 

���س��اع��ة و13دق��ي��ق��ة ف��ق��ط من  ب��ع��د  دون رد 

بقوة  �مل��ب��ار�ة  جابر  �أن�����س  ودخ��ل��ت  �للعب.  

وف���ر����س���ت ����س���ي���ط���رة م��ط��ل��ق��ة م����ا ج��ع��ل��ه��ا 

�ملجموعة  خ��الل  مفتوح  ط��ري��ق  يف  ت��ك��ون 

 .1_6 بنتيجة  ب��ه��ا  ف���ازت  و�ل��ت��ي  �لأوىل 

�لأمريكية  حاولت  �لثانية  �ملجموعة  ويف 

�أن  ب��ع��د  �ل��ن��ت��ي��ج��ة خ�����س��و���س��ا  �ل����ع����ودة يف 

ل��ه��ا ك��رة  3_4( وك���ان���ت  �ل���ف���ارق )  ذل��ل��ت 

ترتك  مل  �لتون�سية  �لبطلة  لكن  �لتعديل 

ل�ساحلها  �ملجموعة  لتنهي  �لفر�سة  لها 

يف  ج��اب��ر  �أن�����س  و�ستو�جه    .3_6 بنتيجة 

�أنا  �لرو�سية  �لالعبة  �لنهائي  ثمن  �لدور 

كالين�سكايا �مل�سنفة 93 عامليا و�لتي �أز�حت 

�ل�سوي�سرية  �ل��الع��ب��ة  �ل��ث��ال��ث  �ل����دور  يف 

عامليا   46 �مل�سنفة  جوليبيت�س  فيكتوريا 

مبجموعتني ملجموعة بو�قع 1_6 و6_1 

و6_3.

القاهرة – وكاالت 

�أع�����رب �ل���رت���غ���ايل ك���ارل���و����س ك��رو���س 

�سعادته  عن  م�سر،  ملنتخب  �لفني  �ملدير 

�لإثنني، يف   ،)0-3( ل��ي��ب��ي��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز 

�لعامل  ك��اأ���س  لت�سفيات  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة 

2022.وع����������زز م��ن��ت��خ��ب م�����س��ر ����س���د�رت���ه 

 4 ب��ف��ارق  ن��ق��اط،   10 بر�سيد  للمجموعة 

وق��ال  ليبيا.  مالحقيه  �أق���رب  ع��ن  ن��ق��اط 

ك����رو�����س يف ت�����س��ري��ح��ات ر���س��م��ي��ة ع��ق��ب 

ر�ئ����ع  ب�����س��ك��ل  ل���ع���ب  “�ملنتخب  �مل�����ب�����ار�ة: 

ل��ل��غ��اي��ة وك���ن���ا ن�����س��ت��ح��ق �ل���ف���وز وب��ن��ت��ي��ج��ة 

�أن  وتابع: “�أريد  ذل��������ك«.  م����ن  �أك�������ر 

ق��دم��وه  م��ا  ع��ل��ى  ل��الع��ب��ني  �لتهنئة  �أق����دم 

�ملدرب، ونريد  وتنفيذ تعليمات  �ل���ي���وم 

�مل��ج��م��وع��ة حتى  ����س���د�رة  �ل����س���ت���م���ر�ر يف 

�ل��ن��ه��اي��ة«. و�أ����س���اف �مل�����درب �ل��رت��غ��ايل: 

حتى  �لعمل  من  �لكثر  �أمامنا  ي��ز�ل  “ل 
ن�����س��ل ل��ل��م�����س��ت��وى �ل����ذي ن��اأم��ل��ه ج��م��ي��ًع��ا، 

�لأه���د�ف  م��ن  �لعديد  و�سجلنا  فزنا  لقد 

�لآن  جيدة،  قدم  كرة  لعب  �إىل  بالإ�سافة 

ورف�س  و�لتح�سن«.  �لتطور  هو  �لتحدي 

ك���رو����س �حل���دي���ث ع���ن ت��ف��ا���س��ي��ل �إ���س��اب��ة 

�أن �حل���ار����س  �ل�������س���ن���اوي، م���وؤك���د�  حم��م��د 

ح�سن  �أح��م��د  و�مل��ه��اج��م  ه��و  حالًيا  م�ساب 

ك��وك��ا �ل���ذي �أ���س��ي��ب �أث���ن���اء �لإح���م���اء. ويف 

�أقم  “مل  كرو�س:  قال  ت�سريحاته  نهاية 

�مل�����س��ري،  �ملنتخب  يف  �سحرية  �أم���ور  ب���اأي 

�ل����روح ك��ان��ت م���وج���ودة ب��ال��ف��ع��ل يف ق��ل��وب 

�أك��ر  �لتحرر  ��ستطاعو�  لقد  �ل��الع��ب��ني، 

وك���ان���و� ي�����س��ت��م��ت��ع��ون ب��ال��ت��دري��ب و�ل��ل��ع��ب 

وهذ� �أعطاهم حرية �أكر لكي يعرو� عن 

�أنف�سهم«.

باري�س – وكاالت 

جنم  مبابي،  كيليان  �لفرن�سي  �أنهى 

ب��اري�����س ���س��ان ج���رم���ان، �جل����دل �مل��ث��ار 

حول م�سره يف �ملو�سم �ملقبل. وينتهي 

ع��ق��د م��ب��اب��ي م��ع ب��اري�����س ه���ذ� �مل��و���س��م، 

وزع���م���ت �ل���ع���دي���د م���ن �ل���ت���ق���اري���ر، �أن���ه 

ق��ري��ب م��ن �لتوقيع م��ع ري��ال م��دري��د. 

�مل��ه��اج��م  م�ستقبل  ح���ول  �جل����دل  وع����اد 

�أن ���س��رح��ت و�ل���دت���ه  ب��ع��د  �ل��ف��رن�����س��ي، 

م���وؤخ���ًر� �أن���ه���ا ت��ت��ف��او���س م���ع م�����س��وؤويل 

ووفًقا  �لبقاء.  �أج��ل  من  جرمان  �سان 

ل��رن��ام��ج »�ل�����س��رجن��ي��ت��و« �لإ���س��ب��اين، 

فاإنَّ رغبة مبابي ل تز�ل �لن�سمام �إىل 

كرمي  لزميله  و�ع���رتف  م��دري��د،  ري���ال 

يريد  ب��اأن��ه  �مل��رجن��ي،  ب��ن��زمي��ا، مهاجم 

ح�����س��م �ل�����س��ف��ق��ة يف ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ث��اٍن 

ب��ني مبابي  �ل��ع��الق��ة  �أن  ي��ذك��ر  �مل��ق��ب��ل. 

�إىل  �لأخ��ر  ع��ودة  منذ  مميزة  وبنزميا 

 .2020 يورو  �سفوف منتخب فرن�سا يف 

�ل��ف��رن�����س��ي يف هجوم  �ل��ث��ن��ائ��ي  وت���ز�م���ل 

�ل���ف���وز بلقب  �ل���دي���وك م���وؤخ���ًر� خ���الل 

ح�����س��اب  ع��ل��ى  �لأوروب����ي����ة  �لأمم  دوري 

�إ�سبانيا يف �ملبار�ة �لنهائية.

ميالن – وكاالت 

ف�������������س������ل �ل�����������������س��������وي��������دي زلت���������������ان 

�إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����س، م��ه��اج��م م���ي���الن، يف 

�أجل  من  و�سعه  �ل��ذي  �ل�سيناريو  تنفيذ 

�لرو�سونري.  مع  �ملباريات  �إىل  �ل��ع��ودة 

وك�����ان �إب�����ر� ي���ع���اين م���ن �إ����س���اب���ة يف وت��ر 

�لعرقوب، وقرر تكثيف جل�سات �لتدريب 

�لتوقف  خ��الل  �لإج���ازة  �أي���ام  يف  و�لعمل 

�ل�������دويل ك����ي ي��ت��م��ك��ن م����ن �ل���ل���ع���ب ���س��د 

ه���ي���ال����س ف����رون����ا، �ل�����س��ب��ت �مل���ق���ب���ل، يف 

�ل��دوري  مناف�سات  م��ن  �لثامنة  �جل��ول��ة 

“لجازيتا  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا  �لإي��ط��ايل. 

تاأكدت  فاإنه  �لإيطالية،  �سبورت”  ديللو 

للتو�جد  �إبر�هيموفيت�س  جاهزية  ع��دم 

هيال�س  �أم��ام  ميالن  ب��دلء  مقاعد  على 

�لإيطالية  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت  ف��رون��ا. 

تكون  كي  �ل�ستعد�د  �سيبد�أ  �إب��ر�  �أن  �إىل 

�لثالثاء  �إىل �ملالعب �سد بورتو،  عودته 

م����ن دور  �ل���ث���ال���ث���ة  �مل���ق���ب���ل، يف �جل����ول����ة 

يذكر  �أوروب��ا.  �أبطال  ب��دوري  �ملجموعات 

�أن م��ي��الن ي��ع��اين ح��ال��ًي��ا م���ن �إ���س��اب��ات 

�أخ����رى م��ث��ل د�ف��ي��د ك��الب��ري��ا وج��ون��ي��ور 

فلورينزي. و�ألي�ساندرو  مي�سيا�س 

الريا�س- وكاالت

�أعلن �مل�ست�سار تركي �آل �ل�سيخ، رئي�س 

مبار�ة  �إقامة  �ل�سعودية،  �لرتفيه  هيئة 

تاريخية تكرميا لالأ�سطورة �لأرجنيتني 

م��اردون��ا، خالل مو�سم  �أرم��ان��دو  دييجو 

�ل�سهر  فعالياته  ت��ب��د�أ  �ل���ذي  �ل��ري��ا���س 

ح�سابه  ع��ر  �ل�سيخ،  �آل  وق��ال  �جل���اري. 

�سيتم  �إن�����ه  “تويرت”،  ع��ل��ى  �ل��ر���س��م��ي 

بر�سلونة  ب��ني  تاريخية  م��ب��ار�ة  تنظيم 

مار�دونا”  “كاأ�س  على  جونيورز  وبوكا 

�آل  و�أرف�������ق  �ل�������س���ع���ودي���ة.  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف 

وعلق  �لأرجنينيي،  للنجم  فيديو  �ل�سخ 

عليه: “مبار�ة للتاريخ ومرة يف �لعمر.. 

فقط يف مو�سم �لريا�س.. كاأ�س مار�دونا 

وتابع:  جونيورز«.  وبوكا  بر�سلونة  بني 

25 نوفمر. �لأ�ساطر ل  يوم  “موعدنا 
ميوتون. تخيل �أكر«.

القاهرة – وكاالت 

���س��الح، لع��ب منتخب  غ��ادر حممد 

بنغازي،  يف  بنينا  �سهد�ء  ملعب  م�سر، 

لقاء  نهاية  بعد  خا�سة  حر��سة  و�سط 

�ل��ف��ر�ع��ن��ة ول��ي��ب��ي��ا ب���اجل���ول���ة �ل��ر�ب��ع��ة 

ل��ت�����س��ف��ي��ات ك����اأ�����س �ل�����ع�����امل. وح���ر����س 

ف�������رد�ن م����ن �لأم�������ن ع���ل���ى ����س��ط��ح��اب 

���س��الح ب��ع��د ن��ه��اي��ة �ل��ل��ق��اء �إىل غ��رف��ة 

�لأف���ر�د  بع�س  وحا�سر  �مل��الب�����س.  خلع 

حم��م��د �ل��ن��ن��ي لع����ب م��ن��ت��خ��ب م�����س��ر، 

معه.  �ل�سيلفي  �سور  �لتقاط  �أج��ل  من 

على  �ل���ف���وز  يف  م�����س��ر  وجنح منتخب 

�ل�سهد�ء،  مبلعب  نظيفة  بثالثية  ليبيا 

لرفع ر�سيده �إىل 10 نقاط يف �سد�رة 

�ل���ف���ارق م��ع ليبيا  �مل��ج��م��وع��ة، م��و���س��ع��ا 

ملنتخب  ويتبقى  ن��ق��اط.   6 ب��� �ل��و���س��ي��ف 

م�����س��ر خ��و���س م��ب��ار�ت��ني �أم����ام �أجن���ول 

و�جلابون يف �لتوقف �لدويل �ملقرر بني 

�ملقبل،  �لثاين  نوفمر/ت�سرين  و16   8

�مل��وؤه��ل��ة  �لفا�سلة  �مل��ب��ار�ة  ب��ل��وغ  حل�سم 

للمونديال.

املغرب – وكاالت 

�نت�سار�ته  �لعطية  نا�سر  �ل��ق��ط��ري  و����س��ل 

يف ر�يل �مل��غ��رب �ل����دويل، وح��اف��ظ ع��ل��ى ���س��د�رة 

�ل���رتت���ي���ب �ل����ع����ام، وذل�����ك ب��ع��د ف�����وزه ب��امل��رح��ل��ة 

�ل��ث��ال��ث��ة م���ن �مل��ن��اف�����س��ات  ومي��ث��ل ر�يل �مل��غ��رب 

�لدويل �جلولة �لر�بعة من بطولة كاأ�س �لعامل 

ل��ل��ر�ل��ي��ات �ل�����س��ح��ر�وي��ة ل��ل��م�����س��اف��ات �ل��ط��وي��ل��ة 

�ل���ك���رو����س ك����ان����رتي، وي�������س���رف ع��ل��ي��ه �لحت�����اد 

نخبة  مب�����س��ارك��ة   )FIA( ل��ل�����س��ي��ار�ت  �ل����دويل 

�ل��ع��امل. وف���از �لعطية  �ل��ر�ل��ي��ات يف  م��ن جن���وم 

على  بوميل  ماثيو  �لفرن�سي  م��الح��ه  ب�سحبة 

م���ن ���س��ي��ارت��ه ت���وي���وت���ا ه��اي��ل��وك�����س م���ن ف��ري��ق 

�أوفردر�يف،  ري�سينغ ومن حت�سر فريق  جازو� 

�ملرحلة  م�سافة  قطع  �أن  بعد  �لثالثة  باملرحلة 

وجاء  �ساعات.   )3:29:31( وقدره  زمناً  م�سجال 

يف �مل���رك���ز �ل���ث���اين �ل�����س��ائ��ق �ل��ب��ول��ن��دي ي��اك��وب 

غوت�سالك  تيمو  �لأملاين  ومالحه  برزيغون�سكي 

���س��اع��ات.   )3:29:58( وق������دره  زم���ن���ا  م�����س��ج��ال 

يزيد  �ل�سعودي  �ل�سائق  �لثالث  �ملركز  يف  وح��ل 

مايكل  �ل��ري��ط��اين  مالحه  ب�سحبة  �ل��ر�ج��ح��ي 

من  هايلوك�س  ت��وي��وت��ا  �سيارته  م��ن  على  �أورو 

وقدره  زمناً  �أوفردر�يف م�سجال  حت�سر فريق 

)3:32:13( �ساعة.

تكريم مارادونا في السعودية 

حراسة خاصة للنجم صالح 

العطية في صدارة رالي المغرب الدولي 
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 ما الذي يفعله رئيس الوزراء؟

الجغبير حسين 

القول الفصل

الدكتور  الوزراء  رئي�س  براأي  وزاري  تعديل  هذا  هل  االثنني.  يوم  �شاهدنا  الذي  ما 

اأن يدفع بعجلة  ب�شر اخل�شاونة؟ هل هذا التعديل هو االأكرث �شوابية والذي من �شاأنه 

للأمام؟ االقت�شادي  واال�شلح  االنتاج 

ليوؤكد  الوزاري  التعديل  الدكتور اخل�شاونة �شبيحة  اليوم، يخرج  ما يحدث  غريب 

اأم���ام خم��رج��ات ال ع��لق��ة لها  اأن��ن��ا  ب��ال��ف��ري��ق االق��ت�����ش��ادي، لنجد  ال���روح  ب��ث  اأن ه��دف��ه 

واإذا  هويتها،  نعرف  ال  وال��ت��ي  لل�شتثمار،  وزارة  ان�شاء  ا�شتثناء  مت  م��ا  اإذا  باالقت�شاد 

املعادلة  هذه  ي�شرح  اأن  اخل�شاونة  من  اأمتنى  اال�شتثمار.  هيئة  مع  �شتتعار�س  كانت  ما 

درا�شة  هناك  يكون  اأن  يجب  عبثية.  اأف��ك��ار   خلق  على  يقوى  ال  ف��االأردن  وا�شح،  ب�شكل 

الوزارة. ان�شاء مثل هذه  اأ�شفرت عن حتمية 

همهم  اآخ��ر  هو  ال��ذي  احلكومي،  التعديل  ب�شاأن  اأب��دا  معنيني  يكونوا  مل  االأردن��ي��ون 

ن��ظ��را الخ��ت��لف اأول��وي��ات��ه��م ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وت��اأم��ني االح��ت��ي��اج��ات 

ال��ي��وم  ب��ات��وا  والأن��ه��م  ون��ق��ل،  وتعليم  وم�����ش��رب وملب�س  م��اأك��ل  م��ن  اال���ش��ا���ش��ي��ة الأوالده����م 

اأنها غري قادرة على تنمية الدولة وتعزيز امكانياتها يف  ينظرون لكافة احلكومات على 

وقت دول جماورة تبعث بها الروح من جديد. الفرق بني م�شوؤويل هذا البلد وم�شوؤويل 

واجتهاد. بجدارة  وينفذونه  العمل  يريدون  اأنهم  الدول  تلك 

اعتقد اأن رئي�س الوزراء ف�شل يف تعديله االأخري، وهذا ب�شهادة رواد مواقع التوا�شل 

هذا  ق���درة  م��دى  بخ�شو�س  وانطباعاتهم  الآرائ��ه��م  ال��ع��ن��ان  اأط��ل��ق��وا  مم��ن  االج��ت��م��اع��ي 

ا�شاعة  حتتمل  ال  والتي  والهامة  املطروحة  امللفات  مبجمل  فرق  اإحداث  على  التعديل 

الوقت.

�شيئا،  تفعل  لن  فهي  الوجوه  هذه  تبدلت  واأن  حدث  واإن  اأك��رث،  لي�س  وج��وه  تبديل 

كون نهج اإدارة العمل العام ما تزال عاجزة اأمام التحديات التي تواجه اململكة اقت�شاديا 

الدولة جراء ما يدور يف دول اجلوار  ال�شغوطات املرتتبة على  و�شيا�شيا، والتعامل مع 

جيدا. �شريبتها  اململكة  دفعت  والتي  �شنوات  منذ 

اأحدا مل يكن متفائل مبا هو  اأن  االأخري كان خافتا، رغم  بتعديله  �شوت اخل�شاونة 

قادم. لكن وبح�شب قراءة متابعني لل�شاأن احلكومي فاإن اخل�شاونة رمبا يكون قد جنح 

وزاري  فريق  خلق  من  يتمكن  مل  فهو  الدولة  �شعيد  على  لكن  حكومته،  اأمد  اإطالة  يف 

التغيري. يحدث  لن  املتابعني  ذات  وفق  لكنه  حدث  التعديل  متجان�س. 

مزيد  الإج��راء  فر�شه  اأن  جيدا  ويدرك  ذكاءا  اأكرث  ال��وزراء  رئي�س  يكون  اأن  يفرت�س 

اقناعنا  عدم  على  م�شر  فهو  يداهمه،  الوقت  واأن  معدومة،  تكون  تكاد  التعديلت  من 

من  والبدء  عديدة  خطوات  الوراء  اإىل  يعود  اأن  عليه  حيث  وينفذ،  ويخطط  يفعل  مبا 

الوقت. ا�شعفه  اإن  جديد 

ال اريد ان اكون مت�شائما حيث من حق الدكتور اخل�شاونة اأن ياأخذ فر�شته الكاملة 

هذا  يل  بالن�شبة  كان  و�شواء  منا�شبة،  يراها  التي  بالطريقة  التنفيذية  ال�شلطة  باإدارة 

اأم ال، لكن عليه اأن يعلم جيدا اأن االأردن لي�س حقل جتارب وال يحتمل مزيد من  مقنع 

واملعقولة. الواقعية  غري  القرارات 

التعديل الوزاري وقاعدة
 » ليش مش انا«

بهدوء

مده�س، حجم االندها�س الغا�شب من التعديل الوزاري االخري، على حكومة الدكتور 

�شيا�شي  �شلوك  على  اع��ت��دى  او  اردن��ي��ا،  م��وروث��ا  ك�شر  او  خ��ال��ف  وك��اأن��ه  اخل�����ش��اون��ة،  ب�شر 

والعلقات  املحا�ش�شة  االردنية،  واملقايي�س  املوا�شفات  مع  فالتعديل جاء متطابقا  را�شخ، 

�شنع  دوائر  من  والتن�شيبات  الن�شح  او  للوزراء،  الذاتية  بال�شرية  املعرفة  او  ال�شخ�شية 

تخ�شع  احلكومية  والت�شكيلت  التعديلت  فكل  الرئي�س،  من  القريبة  احللقة  او  القرار 

املعادالت  بقيت  وطاملا  للدولة،  ال�شيا�شي  النهج  يتغري  مل  طاملا  املنهج،  لهذا  و�شتخ�شع 

قائمة. عقود  منذ  حتكمنا  التي  ال�شيا�شية 

نعزف  لتغيريه،  حماولة  ادن��ى  دون  وننتقده  نعي�شه  ع��ام  لواقع  تظهري  هو  ح��دث  ما 

القدمية  االدوات  بكل  ونتم�شك  احلزبية،  احل��ي��اة  ع��ن  ون��ع��زف  ال�شيا�شية،  امل�شاركة  ع��ن 

قاله  ما  اكرر  ولن  النتائج،  يف  تغيري  عن  نبحث  ثم  واالنتخاب،  واالقت�شاد  ال�شيا�شة  يف 

ولكننا  لل�شخو�س،  رف�س  الق�شة  اذن  عليها،  والقائمني  احلالة  هذه  و�شف  يف  اين�شتاين 

الغا�شب ا�شل. العام،  للت�شديق عند اجلمهور  الرف�س بنظرية قابلة  كالعادة نغلف هذا 

اذا  الت�شكيل،  او  التعديل  املن�شودة من  العامة  الفكرة  تقتل  بالعادة  ال�شخو�س  مناق�شة 

ان�شداد  من  فيه،  نحن  ما  اىل  او�شلنا  ال��ذي  املنهج،  عن  مبعزل  تتم  املناق�شة  هذه  كانت 

�شيا�شي وان��ع��دام االم���ل ع��ن��د ق��ط��اع وا���ش��ع م��ن االردن��ي��ني، ف���اأي رئ��ي�����س ق���ادم ب��ال�����ش��رورة 

طبقة  م��ن  ف��ال��وزراء  ال�شابق،  او  احل��ايل  بالرئي�س  تتحكم  التي  االدوات  لنف�س  حمكوم 

يف  معروف  او  الوزير  �شي�شغله  الذي  القطاع  يف  العمل  لها  �شبق  اما  طبقة  �شلفا،  حمددة 

ال�شحفيني  من  االعلم  ل�شوؤون  الدولة  فوزير  التعديل  يف  حدث  ما  وهذا  القطاع،  هذا 

مهنية  ���ش��رية  ومي��ل��ك  االع���لم،  ق��ط��اع  يف  متنوعة  ب��خ��رة  يتمتعون  وال��ذي��ن  امل��رم��وق��ني 

طيبة. و�شخ�شية 

فهم  اال�شتثمار،  ووزير  الطاقة  ووزير  العمل  ووزير  الثقافة  وزيرة  مع  احلال  وكذلك 

والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير  يخالف  وال  جماالتهم،  يف  وخرة  معرفة  ميلكون  ذوات 

هذه  كل  فلماذا  ا�شل،  ال��وزارة  ابناء  من  والتجارة  ال�شناعة  ووزي��ر  املنطق،  هذا  العايل 

ك��اأن  او  متعدد،  م��ن  اختيار  فر�شة  للرئي�س  وف��رت  ق��د  احلزبية  احل��ي��اة  وك��اأن  الده�شة، 

ترفد  االخ��رى  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  والعمالية  املهنية  النقابات  يف  العامة  احلياة 

نحبه  ه��ذا  ال�شخو�س،  يف  كلها  الق�شة  لذلك  اخل��ي��ارات،  م��ن  مبزيد  الب�شرية  اخلزينة 

موجبات  ونف�س  جغرافية،  او  دميغرافية  ل�شلة  او  لقرابة  او  ملعرفة  ام��ا  ن��ري��ده،  وه��ذا 

الرف�س. موجبات  تف�س  هي  القبول 

وجميعنا  ت�شييقه،  مت  او  �شيق  االردين،  ف��ال��ِق��در  اب���دا،  ال��واق��ع  يخالف  مل  التعديل 

الدولة  قوة  اىل  واالرتكان  العامة،  احلياة  مناحي  كل  يف  والتجريف  الت�شحر  من  ن�شكو 

�شا�شة  الناعمة، من  القوة  عنا�شر  افقدنا  العام،  العقل  والع�شكرية، يف  االمنية  واجهزتها 

حم��دودة  طبقة  على  او  نف�شه  الرئي�س  على  االخ��ت��ي��ار  ع��بء  ف�شار  وف��ن��ان��ني،  ومثقفني 

الغا�شبني  ا�شت�شرنا  لو  وحتى  وال�شيا�شي،  ال�شخ�شي  التقارب  او  الوظيفة  بحكم  ت�شكلت 

التي  االختيار  قاعدة  نف�س  على  ا�شماء  �شيختارون  تر�شيحها،  يتم  با�شماء  واملنده�شني 

مت  ال��ذي  اال�شم  من  كفاءة  اكرث  يعرف  فيمن  او  نف�شه  يف  يرى  فهذا  الرئي�س،  اعتمدها 

اجلديد؟ فاأين  مناطقية،  او  �شخ�شية  ا�ش�س  على  املفا�شلة  و�شت�شبح  اختياره، 

االخ��ت��ي��ارات  ال��ق��ائ��م��ة، جت��وي��د  ال�شيا�شية  امل��دخ��لت  ع��ن جت��وي��د  ن��ت��ح��دث  دع��ون��ا  اذن 

ال�شروط،  ه��ذه  ك��ل  لتغيري  واال�شتعداد  الدميغرافية،  االخ��ت��ي��ارات  وجت��وي��د  اجلغرافية 

والعامة،  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الفاعلة  وامل�شاركة  الراجمية  االحزاب  ت�شكيل  خلل  من 

املنهج  تغيري  اي  به،  يقتنع  برناجما  املواطن  ويختار  بينها  فيما  تتناف�س  برامج  وتقدمي 

ا�شرى احلديث  كما هو احلال، فنحن  ده�شتهم واحلال  املنه�شون على  �شيبقى  ذلك  ودون 

او تغيريها. ن�شعى اىل ترجمتها  االفكار فقط، وال  عن 

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

      

االنباط-وكاالت

اجتاح »مر�س غام�س« مقاطعة نيو برونزويك 

الكندية، حيث مت تاأكيد وفاة 6 اأ�شخا�س واإ�شابة 

الع�شرات مبر�س دماغي غري معروف، اأثار القلق 

جائحة  على  ال�شيطرة  حت���اول  ال��ت��ي  ال��دول��ة  يف 

كورونا.

�شتة  كندا  �شجلت  »اإك�شري�س«،  ملوقع  ووف��ق��ا 

قتلى على االأقل، بينما اأ�شيب 48 اآخرون مبر�س 

غام�س يف نيو برونزويك.

وب����داأ ال��ك��ث��ري م��ن امل��واط��ن��ني يف االإب�����لغ عن 

ال�����ش��ع��ور ب��ال��ن�����ش��ي��ان واالرت���ب���اك ال�����ش��ري��ع ب�شبب 

املر�س الغريب.

الكت�شاف  االآن  الكندية  ال�شلطات  وتت�شابق 

امل����زي����د ح�����ول ل���غ���ز ه�����ذه امل����ت����لزم����ة ال��ع�����ش��ب��ي��ة 

التقدمية، نظرا لعدم وجود �شبب معروف حتى 

االآن.

وتراوحت اأعمار االأ�شخا�س ال�شتة الذين لقوا 

حتفهم، بني 18 و85 عاما.

ال��دم��اغ، مت  ل��لرت��ب��اك و�شبابية  وب��االإ���ش��اف��ة 

االإبلغ اأي�شا عن مزيج غري عادي من االأعرا�س 

وم�شاكل  والهلو�شة  والقلق  ال���دوار  ت�شمل  التي 

ال��ت��دري��ج��ي  ال���ف���ق���دان  وح���ت���ى  واالأمل،  ال����ذاك����رة 

للحركة.

نقل مقصورة توت عنخ آمون 
للمتحف المصري الكبير

االنباط-وكاالت

امل�����ش��ري��ة عملية  ال�����ش��ل��ط��ات  اأمت���ت 

ن��ق��ل امل��ق�����ش��ورة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��ل��ك ت��وت 

مبكان  تركيبها،  واإع����ادة  اآم����ون،  ع��ن��خ 

ع��ر���ش��ه��ا ال����دائ����م ب��امل��ت��ح��ف امل�����ش��ري 

الكبري.

ترميم  وخمت�شو  اأث��ري��ون  وانتهى 

ال����ك����ب����ري، م��ن  امل���������ش����ري  امل���ت���ح���ف  يف 

املق�شورة  تركيب  واإع���ادة  نقل  اأع��م��ال 

الثانية للملك توت عنخ اآمون لداخل 

لها  املخ�ش�شة  ال��زج��اج��ي��ة  ال��واج��ه��ة 

بامللك  اخلا�شة  املق�شورات  باقي  م��ع 

ال�شاب.

وو�شل بذلك عدد املق�شورات التي 

من  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��لل  نقلها  مت 

املتحف امل�شري بالتحرير اإىل املتحف 

خا�شة  مق�شورات   3 الكبري  امل�شري 

بكنوز امللك الذهبي توت عنخ اآمون.

واأو����ش���ح م�����ش��اع��د وزي����ر ال�����ش��ي��اح��ة 

باملتحف  االأث���ري���ة  ل��ل�����ش��وؤون  واالآث������ار 

امل�����ش��ري ال��ك��ب��ري ال��ط��ي��ب ع��ب��ا���س، اأن 

اخل�شب  من  م�شنوعة  املق�شورة  هذه 

ال���ع���ث���ور ع��ل��ي��ه��ا ���ش��م��ن  امل����ذه����ب ومت 

مقتنيات امللك مبقرته بالر الغربي 

يف  عنها  الك�شف  مت  وال��ت��ي  باالأق�شر، 

باقي  مع  نقلها  مت  ثم   ،1922 نوفمر 

اإىل املتحف امل�شري بالتحرير  القطع 

حيث مت عر�شها.

واأ����ش���اف ع��ب��ا���س اأن����ه »���ش��ي��ت��م نقل 

العاجل  القريب  يف  املتبقية  املق�شورة 

مق�شورات  من  مق�شورة  كل  لتعر�س 

امل����ل����ك ت�����وت ع���ن���خ اآم��������ون يف واج���ه���ة 

خ��ا���ش��ة، وف��ق��ا الأح���دث ط��رق العر�س 

لعر�س  املخ�ش�شة  بالقاعات  املتحفي 

ك���ن���وز امل���ل���ك وال���ت���ي ت��ب��ل��غ م�����ش��اح��ت��ه��ا 

وامل������زودة  م���رب���ع  م���رت   7200 ح�����وايل 

واجهات  من  العر�س  و�شائل  ب��اأح��دث 

ذات حت��ك��م ب��ي��ئ��ي يف درج����ات احل���رارة 

اإىل  باالإ�شافة  واالإ���ش��اءة،  وال��رط��وب��ة 

و����ش���ائ���ل ت��و���ش��ي��ح��ي��ة م���ن ر���ش��وم��ي��ات 

ب��ك��ل قطعة،  ���ش��رح خ��ا���ش��ة  وب��ط��اق��ات 

وك�����ذل�����ك �����ش����ا�����ش����ات ع����ر�����س ت���و����ش���ح 

���ش��ي��ن��اري��و ال���ع���ر����س اخل���ا����س ب��امل��ل��ك 

ال�شاب«.

ال��ق��ط��ع  و����ش���ع  اأع����م����ال  اأن  واأك�������د 

االأث���ري���ة االأخ�����رى ل��ل��م��ل��ك ت���وت عنخ 

وطبقا  منتظم،  ب�شكل  ت�شري  اآم����ون، 

للجدول الزمني اخلا�س بها.

 واأو�شح بيان لوزارة االآثار امل�شرية 

طبقا  مت��ت  امل��ق�����ش��ورة  نقل  عملية  اأن 

الدقيقة،  العلمية  واملعايري  للأ�ش�س 

15 ج��زء  امل��ق�����ش��ورة اإىل  ح��ي��ث مت ف��ك 

بنف�س اأ�شلوب وطريقة ال�شناعة الذي 

ا�شتخدمه امل�شري القدمي، ثم تغليف 

ك���ل ج����زء ع��ل��ى ح����دة داخ�����ل ���ش��ن��دوق 

مواد  با�شتخدام  خارجي  واآخر  داخلي 

خالية من احلمو�شة.

علماء فلك يكتشفون كوكبا فريدا يبعد عنا 1300 سنة ضوئية

»مرض غامض« بالمخ قتل 6 أشخاص في كندا
 يبدأ باالنتشار

اأي����ام ج��ري��دة ���ش��ي��ح��ان وال�����ش��ح��اف��ة اال���ش��ب��وع��ي��ة، يف 

املواقع  املا�شي، وبداية انطلق ع�شر  القرن  ت�شعينيات 

االلكرتوين يف الع�شرية االوىل من القرن احلايل، كان 

ال�شعب  الأن  املتابعة،  يف   1 رقم  احلكومي  التعديل  خر 

كان مهتما.

زم��ان ك��ان ال��وزي��ر من�شب �شيا�شي مهم  ووزن��ه بني 

امل��ق��ام��ات ك���ب���ريا، ف��ه��و م��ال��ك امل��ع��ل��وم��ة، وه���و �شاحب 

القرارات ال�شيما التي مت�س املواطن مبا�شرة. 

احلكومات  غرق  اأن  وال�شبب،   اختلف،  االأم��ر  اليوم، 

ال��وزاري  املن�شب  فرغ  التكنوقراط،  وزراء  ا�شتقطاب  يف 

من عمقه ال�شيا�شي، وحول الوزير اإىل موظف حكومي 

باأعلى درجة.

االأخري،  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  حكومة  تعديل  يف 

وا�شبح  وخ���رات،  �شهادات  حتمل  جديدة  وج��وه  دخلت 

اأداوؤها على مر�شد االأعلميني واملراقبني.

اأت��وق��ع  كنت  التعديل،  اأن��ب��اء  تت�شرب  ب���داأت  وعندما 

امللكية لتطوير  حقيقة تعديل بحجم تو�شيات اللجنة 

ال�شعيد  على  االإ���ش��لح  لتحقيق  ال�شيا�شية  املنظومة 

ال�شيا�شي.

والتفكري اأي�شا و�شل حد اأن هدف احلكومة من هذا 

التعديل اأن تدخل يف ور�شة عمل �شيا�شية  كبرية ل�شياغة 

على  واإدراج��ه��ا  واالأح���زاب  االنتخابات  قانوين  م�شاريع 

جدول اأعمال جمل�س النواب يف الدورة العادية املقبلة.

امللكية  االإرادة  ت��ع��زي��زه  يف  ���ش��اه��م  االف���رتا����س  وه���ذا 

ال�����ش��ام��ي��ة ب��ت��اأج��ي��ل ال����دورة ال��ع��ادي��ة ملجل�س االأم����ة اإىل 

منت�شف ال�شهر املقبل.

واأعتقد  انتباهي  لفتت  التي  الوحيدة  ال��وزارة  ولعل 

اأن��ه��ا خ��ط��وة ل���لم���ام، دخ����ول ال��زم��ي��ل االأ���ش��ت��اذ في�شل 

االإع��لم واالت�شال،  ال�شبول يف احلكومة وزي��را ل�شوؤون 

مبهنية  ال��ر���ش��م��ي  االأع����لم  م�شهد  اإدارة  ع��ل��ى  وق��درت��ه 

واحرتاف.

اما باقي الوزارات التي طالها التعديل، ال علقة لها 

بافرتا�س االإ�شلح ال�شيا�شي، وكذلك االقت�شادي الذي 

�شيوا�شل وزير املالية حممد الع�شع�س قيادته وفق األيات 

�شبط �شندوق النقد الدويل، والبنك الدويل.

الوا�شعة  ال��ه��وة  يج�شر  اأن  التعديل  ه��ذا  اأن  اأع��ت��ق��د 

مع  وكذلك  املالية  وزي��ر  وب��ني  اقت�شادية  قطاعات  بني 

متطلبات  ل��ه��ا  وه��ي��ئ��ات  ر�شمية  اق��ت�����ش��ادي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 

ل��ل��خ��روج م���ن ن��ف��ق ك���ورون���ا، مل ت��ق��ن��ع احل��ك��وم��ة حتى 

اللحظة مبرادها.

ا�شارات التعديل اجلديد، تهيء اجلو العام اإىل اأن كل 

مدخلت �شناعة القرار عمرها ق�شري، وان عام 2022، 

االإ�شلح  ترجمة  باجتاه  �شاخنا  �شيا�شيا  عاما  �شيكون 

ال�شيا�شي، وفق الروؤية امللكية يف االأوراق النقا�شية.

هكذا اأقراأ امل�شهد، حراك �شيا�شي غري م�شبوق خلل 

اإىل  العامة  باحلياة  للو�شول  املقبلة،  القليلة  االأ�شهر 

نقطة ال�شفر للنتقال اإىل مرحلة احلكومات احلزبية 

اأو الرملانية، من خلل قانون انتخاب يفرت�س اأن يكون 

ع�شريا باإمتياز.

تعديل يخالف 
المعطيات

خالد فخيدة

االنباط-وكاالت

ت��و���ش��ل ع��ل��م��اء ف��ل��ك الك��ت�����ش��اف م��ث��ري يتعلق 

عنا  تبعد  وال��ت��ي   GW Orionis مبنظومة 

م�شافة 1300 �شنة �شوئية فقط.

 GW اأن  يعتقدون  ال�شابق  يف  العلماء  وك���ان 

Orionis ال تختلف كثريا عن نظامنا ال�شم�شي، 
علما اأن ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة ع��ب��ارة ع��ن ث��لث��ة جن��وم 

حماطة جزئيا بحلقات من خملفات الف�شاء.

جامعة  يف  باحثون  اأجراها  جديدة  درا�شة  لكن 

نيفادا االأمريكية، اأظهرت فجوة كبرية يف احللقات 

 »CNET« م��وق��ع  ذك��ر  ح�شبما  ال�شكل،  ت��راب��ي��ة 

املتخ�ش�س باالأخبار العلمية.

ن��ت��ائ��ج��ه يف جم��ل��ة اجلمعية  ن�����ش��رت  ب��ح��ث  ويف 

ال��ف��ل��ك��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، اأو����ش���ح ع���امل ال��ف��ل��ك ج��ريمي��ي 

���ش��م��ول��وود، اأن ه��ن��اك اح��ت��م��ال ل��وج��ود ك��وك��ب اأو 

كواكب �شخمة يف املنطقة التي تف�شل بني اأقرا�س 

.GW Orionis منظومة

يكون هذا  اأن  املحتمل  »من  �شمولوود:  واأ�شاف 

الكوكب اأو الكواكب غازيا مثل امل�شرتي، اإال اأن ما 

مييزه وجود 3 �شمو�س يدور حولها«.

�شابقا كواكب يف  اكت�شفوا  وكان علماء فلك قد 

 LTT 1445Ab اأنظمة النجوم الثلثية، مثل

التي حتتوي على ثلثة �شمو�س يف �شمائها، ولكنها 

تدور حول اأحد النجوم فقط.


