
الملك يبحث تطوير التعاون بين األردن وقبرص في 
2المجاالت الدفاعية

الملك يلتقي وزير الدفاع اإلسرائيلي 
ويؤكد الحفاظ على التهدئة الشاملة

االنباط-وكاالت

يف اآخر ما تبقى من مباين حي املغاربة 

ال����ذي دم���رت���ه اإ���س��رائ��ي��ل ع��ق��ب اح��ت��ال��ه��ا 

عائ�سة  املقد�سية  املغربية  ت�ستمر  القد�س، 

يف  الأق�سى  امل�سجد  جم��اورة  يف  امل�سلوحي 

املدينة الفل�سطينية

تربح  ومل  املغربية،  باأ�سولها  تفرط  مل 

بجوار  مقيمة  وظلت  ت��دم��ره،  رغ��م  حيها 

م�سرة  ب��ذل��ك  موا�سلة  ال��ق��د���س��ي،  احل���رم 

رباط مغاربي �سارب يف تاريخ القد�س.

اأ�سل مغربي ومن�ساأ مقد�سي

امل�سلوحي،  املرابطة  الأنا�سول  ح��اورت 

املوجودة يف املغرب يف زيارة عائلية، وحتدثت 

ع���ن ق�����س��ة ن�����س��اأت��ه��ا امل��ق��د���س��ي��ة واأ���س��ول��ه��ا 

املغربية ورباطها يف امل�سجد الأق�سى

امل�سلوحي  اأو�سحت  الن�ساأة،  ه��ذه  وع��ن 

ق��ري��ة  وك�����رب يف  ول�����د  ال������ذي  وال�����ده�����ا  اأن 

�سبب  ك��ان  )�سمال(  مبراك�س  مت�سلوحيت 

القد�س، حيث  وجودها وعائلتها يف مدينة 

اأداء  ب��ع��د ع���ودت���ه م���ن  امل��دي��ن��ة  ا���س��ت��ق��ر يف 

فري�سة احلج

واأ���س��اف��ت: ك���ان ل���دى احل��ج��اج امل��غ��ارب��ة 

عادة تتمثل يف وجوب التوجه بعد النتهاء 

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى ثم  م���ن ال�����س��ع��رة اإىل 

ال��رج��وع اإىل ب��اده��م، وك���ان بع�س ه��وؤلء 

يف�سلون البقاء يف القد�س خا�سة مع وجود 

حي كبر للمغاربة يف القد�س

التفا�صيل �ص »9«

عائشة المصلوحي.. مرابطة تواصل صون أمانة المغاربة في القدس
تشكيل فريق طبي لمتابعة الحالة 

الصحية لألسير »أبو هواش«

األمير مرعد يلتقي أعضاء لجنة مبادرة الحوار 
السياسي الشبابي في األعيان

االنباط-عمان

التقى �سمو الأمر مرعد بن رعد، رئي�س 

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حل��ق��وق الأ���س��خ��ا���س ذوي 

املجل�س،  الأرب���ع���اء، يف مقر  ام�����س  الإع���اق���ة، 

اأع�������س���اء جل��ن��ة م���ب���ادرة احل�����وار ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال�سبابي يف جمل�س الأعيان.

الدبا�س،  رابحة  الأعيان:  اللجنة  وت�سم 

وعي�سى مراد، واإح�سان بركات وعبد الرحيم 

البقاعي.

وت��ن��اول ���س��م��وه، خ��ال ال��ل��ق��اء، اجل��وان��ب 

جم��ال  يف  الأردن  حققها  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 

اإىل  م�سرا  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�سخا�س  دع��م 

جمال  يف  ملحوًظا  تقدًما  اأح��رز  الأردن  اأن 

ومناه�س  ع�سري  قانون  ب�سدور  الت�سريع 

ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  قانون  وهو  للتميز، 

اإىل  بالإ�سافة   ،2017 ل�سنة   20 رقم  الإعاقة 

تطوير ثاث ا�سرتاتيجيات قطاعية تتعلق 

بالتعليم الدامج، واإمكانية الو�سول وبدائل 

دور الإيواء.

 ك���م���ا ع���ر����س ����س���م���وه لأه������م ال��ت��ح��دي��ات 

ال��ت��ي ت��واج��ه الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة يف 

اأمام  اأن التحدي الأكرب  اإىل  الأردن، م�سًرا 

يكمن يف جم��ال  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

ذوي  الأ���س��خ��ا���س  ن�سبة  اأن  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م، 

الإعاقة.

التفا�صيل �ص »2«

االأنباط – دالل عمر

ال��دول��ي��ة  لل�سليب  ال��ل��ج��ن��ة  اأك����دت      

الأح���م���ر ا���س��ت��م��رار ع��م��ل��ه��ا الإن�������س���اين يف 

امل��ح��اف��ظ��ات ال�����س��م��ال��ي��ة م���ن م��ك��ت��ب��ه��ا يف 

وذل��ك   ، م��وظ��ف   300 ال���ذي ي�سم  ع��ّم��ان 

ب��ال�����س��راك��ة م���ع ف��رع��ي ال���ه���ال الأح��م��ر 

الأردين يف املفرق واإربد.

    جاء ذلك بعد اإغاق مكتب ال�سليب 

بعد  املفرق  ال��دويل يف حمافظة  الأح��م��ر 

���س��ن��وات م���ن ت���ق���دمي خ���دم���ات ل��اج��ئ��ن 

ال�سورين يف املحافظة وخميم الزعرتي.

 

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط- نزار البطاينة

 ي���ح���ت���ف���ل الردن���������ي���������ون ب�����الأع�����ي�����اد 

م���ن���ازل���ه���م  ال���وط���ن���ي���ة يف  وامل���ن���ا����س���ب���ات 

رج��ال  يق�سي  فيما  ال��ع��ام��ة،  والم��اك��ن 

الأم���ن ال��ع��ام ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ات يف اأم��اك��ن 

ع��م��ل��ه��م، ح���ي���ث ي�������س���ه���رون ع���ل���ى راح����ة 

امل���واط���ن���ن وام���ن���ه���م يف ك����ل ال���ظ���روف 

والأحوال.

وم�����ن خ�����ال م���ن���دوب���ي »الأن�����ب�����اط« 

اأث�����ن�����اء ف���رتة  وجت����وال����ه����م يف امل���ن���اط���ق 

 2022 امليادية  ال�سنة  براأ�س  الإحتفال 

التقت مع عدد من املواطنن يف خمتلف 

ب��رج��ال  اأ����س���ادوا جميعا  ح��ي��ث  امل��ن��اط��ق، 

الأم���ن ال��ع��ام ال��ذي��ن ل ي��ت��وان��ون حلظة 

حممد،  اأن�س  وق��ال  املواطن،  خدمة  عن 

كاأردنين.

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط – مرمي القا�صم

يف   elite– ال���ن���خ���ب���ة  م��ل��ت��ق��ى  رك������ز 

م��ن��اق�����س��ات��ه م���وؤخ���را ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل 

و  امل��ج��م��ت��ع   ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي ودوره يف 

مدى تاأثره ب�سكل اإيجابي و مبا�سر على 

من  جمموعة  مب�ساركة   ، واملجتمع  الفرد 

تنمية  ط���رق  ط���رح  مت  ح��ي��ث   ، املخت�سن 

تعزيز  يف  ودوره  باأنواعه  التطوعي  العمل 

الثقافية  و  الدينية  و  الأخ��اق��ي��ة  القيم 

والتحديات التي يواجهها . 

ان للعمل  الدكتور علي حجاحجة  قال 

، ن�سر  اإي���ج���اب���ي���ة م��ن��ه��ا  اآث������ار  ال��ت��ط��وع��ي 

الإيثار،  قيمة  ،وتعزيز  النا�س  بن  املحبة 

اآثارها  ، مبينا  قيادات جمتمعية  و�سناعة 

تعزيز  خ��ال  من  والتنموية  القت�سادية 

روح النتاج.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت وزي�����رة ال�����س��ح��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

م���ي ال��ك��ي��ل��ة، اإن�����ه »ج�����رى ت�����س��ك��ي��ل ف��ري��ق 

ال�سحية  احل��ال��ة  ملتابعة  متخ�س�س  طبي 

ل��اأ���س��ر ه�����س��ام اأب���و ه���وا����س« ال���ذي ان��ت��زع 

عن  مفتوح  اإ���س��راب  بعد  للحرية  م��وع��داً 

 141 ا�ستمر  الح��ت��ال،  �سجون  يف  الطعام 

ا لعتقاله الإداري يوماً، رف�سً

وقالت الكيلة يف بيان ام�س الأربعاء، اإن 

الأ�سر  ل�ستقبال  جاهزة  عاجنا  »مراكز 

اأبو هوا�س، وتقدمي كل ما يلزمه من عاج 

ورعاية ومتابعة �سحية«

الطبي  الفريق  »ت�سكيل  اأن  واأو���س��ح��ت 

ي���اأت���ي ���س��م��ن امل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة م���ن قبل 

اإىل  الأ�سر«، م�سرة  ملتابعة حالة  ال��وزارة 

الأ�سبوع  زاره  طبي  فريق  ت�سكيل  »مت  اأن��ه 

امل���ا����س���ي مل��ع��اي��ن��ت��ه، ون���ح���ن ع���ل���ى ت��وا���س��ل 

م�����س��ت��م��ر م����ع ع���ائ���ل���ت���ه، ل��اط��م��ئ��ن��ان ع��ن 

�سحته، وتوفر ما يلزم«

يعي�سون  »اأ����س���ران���ا  اأن  ال��ك��ي��ل��ة  واأك�����دت 

ظ���روًف���ا ���س��ح��ي��ة ���س��ع��ب��ة، خ��ا���س��ة امل��ر���س��ى 

ك��ورون��ا«،  ف��اي��رو���س  انت�سار  ظ��ل  يف  منهم، 

م���ط���ال���ب���ة ك���اف���ة امل���وؤ����س�������س���ات احل��ق��وق��ي��ة 

الدولية ب�«ال�سغط على �سلطات الحتال 

ل��ت��ح�����س��ن ال���ظ���روف ال�����س��ح��ي��ة لأ����س���ران���ا، 

والإفراج عن املر�سى منهم«

التفا�صيل �ص »9«

»الصليب األحمر« : مستمرون 
بالعمل في المفرق من مكتب عمان 

والهالل األحمر يؤدي مهامه 

مواطنون يعربون عن اعتزازهم بدور 
رجال األمن العام 

مناقشات النخبة .. العمل التطوعي 
ودوره في تنمية المجتمع 

 اخلمي�س   3  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   6  كانون الثاين  2022 م - العدد  5924 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

البلبيسي: الوضع الوبائي في األردن مستقر 
منذ 4 أسابيع 

االنباط-عمان

ل�����س��وؤون  ال�����وزراء  رئ��ا���س��ة  م�ست�سار  ق���ال   

ال�����س��ح��ة وم���������س����وؤول م���ل���ف ك����ورون����ا ع����ادل 

البلبي�سي ام�س الأربعاء، اإن نحو 2.5 مليون 

يف  متوفرة  �ستكون  كورونا  لقاح  من  جرعة 

الثاين/يناير  كانون  �سهر  نهاية  مع  الأردن 

توفر  اإىل  النظر، يف حديثه  ولفت  احل��ايل. 

نحو 1.5 مليون جرعة من اللقاح يف خمازن 

وزارة ال�سحة.

التفا�صيل �ص »6«

ال استقالة للحكومة عند حل مجلس النواب 
قبل انتهاء مدته بــ 4 اشهر

مطالبات بإعادة هيكلة وصيانة قناة
 الملك عبداهلل

تعديل الدستور: نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها

بعد تحولها لمكب نفايات وحدوث حاالت غرق فيها

االنباط-عمان

اأقر جمل�س النواب، تعديل املادة 72 من 

النواب  الد�ستور، مبا يجيز لع�سو جمل�س 

خال  م��ن  املجل�س  م��ن  ا�ستقالته  ت��ق��دمي 

واعتبار  املجل�س،  رئي�س  اإىل  يقدمه  كتاب 

ت��اري��خ تقدميها،  ال���س��ت��ق��ال��ة »ن���اف���ذة« م��ن 

وذلك لإزالة اأي عوائق حتول دون م�ساركة 

ال���ن���ائ���ب يف احل����ك����وم����ات، وت���ع���زي���ز ج��دي��ة 

وا�ستقرار العمل النيابي.

يف  ن��ائ��ب،   100 التعديل  ل�سالح  و���س��وت 

جل�سة املجل�س ام�س الأربعاء برئا�سة رئي�س 

امل��ج��ل�����س امل��ح��ام��ي ع��ب��د ال��ك��رمي ال��دغ��م��ي، 

وح�سور هيئة الوزارة.

واأقر جمل�س النواب باأغلبية 111�سوتا، 

تعديل املادة 74 من الد�ستور، بحيث ميتنع 

اأع�����س��اء جمل�سي الأع��ي��ان  ك��ل ع�����س��و م��ن 

وال���ن���واب اث��ن��اء م���دة ع�����س��وي��ت��ه، ع��ن اب���رام 

اأو  مقاي�سة  اأو  بيع  اأو  تاأجر  اأو  تعاقد  اأي 

املوؤ�س�سات  اأو  احل��ك��وم��ة  م��ع  ك���ان  ع��ق��د  اأي 

اأو  العامة  املوؤ�س�سات  اأو  العامة  الر�سمية 

عليها  ت�سيطر  اأو  متلكها  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 

اأو  عامة  ر�سمية  موؤ�س�سة  اأي  اأو  احلكومة 

موؤ�س�سة عامة.

وع���دل ال���ن���واب ال��ف��ق��رة 2 م��ن امل����ادة 75 

املعدلة، مبا ي�ستثني كل من كان م�ساهما اأو 

�سريكا بن�سبة ل تقل عن 2 باملئة، وما كان 

من عقود ا�ستئجار الرا�سي والماك قبل 

الع�سوية.

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط - فرح مو�صى

ُتعد قناة امللك عبد اهلل - الغور ال�سرقية 

ال�سهيد  ح��ك��وم��ة  ع��ه��د  ت��اأ���س�����س��ت يف  ال��ت��ي 

اأهم  واح��دة من  عام )1962(،  التل  و�سفي 

اإذ تعمل  م�سادر املياه يف منطقة الأغ��وار،  

دومن  األ�����ف   )120( ح�����وايل  ت��غ��ذي��ة  ع��ل��ى 

كيلو  اأك����ر )100(  ط��ول��ه��ا  وي��ب��ل��غ  ب��امل��ي��اه، 

ا�ستكوا من حتول  الغور  �سكان  وك��ان  مرت، 

وا�ستخدامها  للنفايات،  مكب  اىل  ال��ق��ن��اة 

ب�سكل اأفقدها قيمتها كمجرى مائي ي�سقي 

اأنه  اىل  اإ�سافة  الزراعية،  ال��دومن��ات  اآلف 

ب�سبب  الأرواح،  م��ن  الكثر  �سحيتها  راح 

ال�سباحة والغرق داخلها، لذلك طالب عدد 

كبر من املواطنن بناء �سور للقناة، اأو على 

الإعتداء عليها،  ملنع  ب�سياج  ت�سييكها  الأقل 

وتكثيف حمات الرقابة واحلماية.

اأم���ن ع��ام �سلطة  وك���ان حت��دث م�ساعد 

وادي الأردن، لاأغوار ال�سمالية والو�سطى، 

امل���ه���ن���د����س م���اج���د خ���ري�������س���ات، ف����ق����ال: اإن 

ال�����س��ل��ط��ة، وم���ن خ���ال م��دي��ري��ة الإ���س��ن��اد، 

ب�سكل دوري من  القناة  تعمل على تنظيف 

بتنظيف  يومي  ب�سكل  وتقوم  الر�سوبيات، 

وادي  �سلطة  اأن  واأك��د  النفايات،  القناة من 

ال�����س��اب��ق��ة،  الأع��������وام  م�����دار  وع���ل���ى  الأردن 

ور�سد  ال��ق��ن��اة،  على  �سياج  برتكيب  ق��ام��ت 

خم�س�سات لذلك، لكن  يتم �سرقة ال�سياج 

ب�سكل دائم، وتعاقدت ال�سلطة مع موؤ�س�سة 

املتقاعدين الع�سكرين.

التفا�صيل �ص »4« 2

6الوهادنة: ذروة موجة أوميكرون في آذار



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

خلمي�س   6 / 1 / 2022 

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى المعايطة والحجايا والحولي وقاقيش

االنباط-عمان

ن���ق���ل رئ���ي�������س ال������دي������وان امل��ل��ك��ي 

العي�سوي  ح�سن  يو�سف  الها�سمي 

ت�����ع�����ازي ج�����ال�����ة امل�����ل�����ك ع����ب����داهلل 

بوفاة  املعايطة  ع�سرية  اإىل  الثاين 

ال��دك��ت��ور م�����س��ط��ف��ى حم��م��د ه��ال 

امل��ع��اي��ط��ة، ط��ب��ي��ب امل��غ��ف��ور ل��ه ب��اذن 

ب��ن  احل�������س���ن  امل����ل����ك  ج����ال����ة  اهلل 

طال، واإىل ع�سرية احلجايا بوفاة 

ال��ل��واء  ن��ه��ار مفلح احل��ج��اي��ا، وال���د 

ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د خم��ل��د احل��ج��اي��ا، 

اأحمد  ب��وف��اة  احل��ويل  ع�سرية  واإىل 

حممد احلويل، والد الدكتور مراد 

احلويل، عميد كلية العلوم الطبية 

الها�سمية،  اجلامعة  يف  التطبيقية 

فريال  بوفاة  قاقي�س  ع�سرية  واإىل 

املرحوم  اأرملة   ، ن�سار مع�سر  خليل 

العميد الطبيب فرح �سعد قاقي�س.

واأع����رب ال��ع��ي�����س��وي، يف ات�����س��االت 

ه��ات��ف��ي��ة م��ع اأ���س��ر امل��رح��وم��ن، عن 

ت����ع����ازي وم����وا�����س����اة ج���ال���ة امل���ل���ك، 

ب��وا���س��ع  ي��ت��غ��م��ده��م  اأن  اهلل  ���س��ائ��ا 

رحمته.

  االنباط-عمان

ال���ت���ق���ى ج����ال����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

الثاين، يف عمان ام�س االأربعاء، وزير 

االإ�سرائيلي بيني غانت�س. الدفاع 

و�سدد جالة امللك، خال اللقاء، 

التهدئة  على  احلفاظ  �سرورة  على 

الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف  ال�ساملة 

وات���خ���اذ ج��م��ي��ع اخل���ط���وات ال��ازم��ة 

اأف��ق حقيقي  اإيجاد  اأج��ل  لذلك، من 

وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�����س��ام  لتحقيق 

على اأ�سا�س حل الدولتن.

الق�سايا  من  عددا  اللقاء  وتناول 

ال���ث���ن���ائ���ي���ة، و����س���ب���ل ت���ع���زي���ز االأم�����ن 

واال�ستقرار يف املنطقة.

وح�������س���ر ال����ل����ق����اء ن����ائ����ب رئ��ي�����س 

ال����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

امل��غ��رتب��ن اأمي���ن ال�����س��ف��دي، وم��دي��ر 

جعفر  الدكتور  امللك،  جالة  مكتب 

ح�سان.

الملك يلتقي وزير الدفاع اإلسرائيلي ويؤكد الحفاظ على التهدئة الشاملة

االنباط-عمان

ا����س���ت���ق���ب���ل ج����ال����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

ال��ث��اين، ام�����س االأرب���ع���اء، رئي�س اأرك���ان 

الفريق  القرب�سي،  الوطني  احل��ر���س 

دميوكريتو�س زيرفاكي�س.

التعاون  تطوير  �سبل  اللقاء  وتناول 

امل���ج���االت  يف  وق����رب�����س  االأردن  ب����ن 

الدفاعية، اإ�سافة اإىل اجلهود الدولية 

يف احل����رب ع��ل��ى االإره������اب ���س��م��ن نهج 

�سمويل.

االأرك��ان  هيئة  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

اأحمد  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  امل�سرتكة 

احلنيطي.

الملك يبحث تطوير 
التعاون بين األردن 

وقبرص في المجاالت 
الدفاعية

الخارجية تدعو األردنيين في كازاخستان 
إلى توخي الحيطة والحذر

االنباط-عمان

و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دع���ت 

امل���غ���رتب���ن، امل���واط���ن���ن االأردن���ي���ن 

كازاخ�ستان  جمهورية  يف  املقيمن 

احل��ي��ط��ة  ت���وخ���ي  اإىل  ال�������س���دي���ق���ة 

واحلذر وجتنب مناطق التجمعات، 

وذل�������ك يف ظ����ل ال����ت����ط����ورات ال��ت��ي 

كازاخ�ستان. ت�سهدها 

بيان �سحايف،  ال���وزارة يف  واأك��دت 

ام�����س االأرب����ع����اء، اأن���ه���ا وم���ن خ��ال 

االأردنية  وال�سفارة  العمليات  مركز 

متابعة  على  تعمل  �سلطان،  ن��ور  يف 

اأو�������س������اع امل����واط����ن����ن االأردن������ي������ن 

املتواجدين يف كازاخ�ستان، علما باأن 

ال�ساخن لل�سفارة  رقم هاتف اخلط 

)0077781074806( ومركز عمليات 

الوزارة )00962795497777(.

مستو: ال رحالت طيران مباشرة 
بين األردن وكازاخستان

االنباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ه��ي��ئ��ة تنظيم 

ال���ط���ريان امل�����دين ال��ك��اب��ن ه��ي��ث��م م�����س��ت��و ام�����س 

االأربعاء، اإنه ال توجد رحات طريان مبا�سرة بن 

االأردن وكازاخ�ستان التي ت�سهد ا�سطرابات على 

خلفية رفع اأ�سعار الغاز.

ومل ُيطلب من هيئة تنظيم الطريان املدين 

اإج����اء ج���وي ل��اأردن��ي��ن يف  ت��رت��ي��ب اأي عملية 

كازاخ�ستان بح�سب ت�سريحات ، ويف حال الطلب 

ف�سيتم تقدميه ل�سركة ط��ريان لتقوم باالإجاء 

اذا لزم االأمر.

وكانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبن دعت 

احليطة  “توخي  اإىل  كازاخ�ستان،  يف  االأردن��ي��ن 

واحلذر وجتنب مناطق التجمعات”، وذلك يف ظل 

التطورات التي ت�سهدها كازاخ�ستان.

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى ���س��م��و االأم�����ري م��رع��د بن 

االأعلى حلقوق  املجل�س  رعد، رئي�س 

ام�����س  االإع����اق����ة،  ذوي  االأ����س���خ���ا����س 

اأع�ساء  املجل�س،  مقر  يف  االأرب��ع��اء، 

جل��ن��ة م����ب����ادرة احل������وار ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال�سبابي يف جمل�س االأعيان.

رابحة  االأع���ي���ان:  اللجنة  وت�سم 

ال��دب��ا���س، وع��ي�����س��ى م����راد، واإح�����س��ان 

بركات وعبد الرحيم البقاعي.

وت����ن����اول ����س���م���وه، خ����ال ال��ل��ق��اء، 

ال��ت��ي حققها  االإي��ج��اب��ي��ة  اجل���وان���ب 

االأ���س��خ��ا���س  دع���م  جم���ال  يف  االأردن 

ذوي االإعاقة، م�سريا اإىل اأن االأردن 

اأح�����رز ت��ق��دًم��ا م��ل��ح��وًظ��ا يف جم��ال 

ق��ان��ون ع�سري  ب�����س��دور  ال��ت�����س��ري��ع 

وم���ن���اه�������س ل��ل��ت��م��ي��ز، وه�����و ق���ان���ون 

االإع���اق���ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���س  ح��ق��وق 

ب��االإ���س��اف��ة   ،2017 ل�����س��ن��ة   20 رق����م 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ث���اث  ت��ط��وي��ر  اإىل 

ال��دام��ج،  بالتعليم  تتعلق  قطاعية 

واإم���ك���ان���ي���ة ال���و����س���ول وب���دائ���ل دور 

االإيواء.

 ك�����م�����ا ع������ر�������س ������س�����م�����وه الأه�������م 

االأ�سخا�س  تواجه  التي  التحديات 

ذوي االإعاقة يف االأردن، م�سرًيا اإىل 

االأ�سخا�س  اأمام  االأكرب  التحدي  اأن 

جم���ال  يف  ي���ك���م���ن  االإع������اق������ة  ذوي 

االأ�سخا�س  ن�سبة  اأن  حيث  التعليم، 

ذوي االإعاقة الذين يتلقون اأي �سكل 

م���ن ا���س��ك��ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال ت��ت��ج��اوز 5 

يجري  التي  املخ�س�سات  واأن  باملئة، 

االأ�سخا�س  تعليم  ر�سدها يف جمال 

ذوي االإعاقة ما زالت دون الطموح.

امل�ساركة  �سعف  اإىل  �سموه  واأ�سار 

ال�سيا�سية لاأ�سخا�س ذوي االإعاقة، 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا يف 

توفر فر�س العمل ومراكز االإيواء.

  م����ن ج���ه���ت���ه���م، اأ������س�����ار اأع�������س���اء 

ال��ل��ج��ن��ة تنظيم  ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة ح���ول 

احلوار  تفعيل  حول  �سبابي  موؤمتر 

من  عدد  طرح  خال  من  ال�سبابي، 

النقا�سية،  االأوراق  منها  املوا�سيع 

لتحديث  امللكية  اللجنة  وخمرجات 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م 

امل���ه���ن���ي، وري��������ادة االأع�����م�����ال، واأث�����ر 

االإعام لدى ال�سباب.

���اأ اأن  واأع����رب����وا ع���ن ن��ي��ت��ه��م اأي�������سً

ي��ت�����س��م��ن امل����وؤمت����ر ورق�����ة ن��ق��ا���س��ي��ة 

حول دمج االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، 

املجل�س  مب�ساركة  رغبتهم  مبدين 

خمت�سة  جهة  بو�سفها  امل��وؤمت��ر  يف 

االإعاقة،  ذوي  باالأ�سخا�س  ومعنية 

ق�س�س  م�����س��ارك��ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

جناحهم.

جل��ه��ود  دع���م���ه���م  اإىل  واأ�������س������اروا 

امل��ج��ل�����س م��ن خ���ال ع�����س��وي��ت��ه��م يف 

اللجان املختلفة يف جمل�س االأعيان، 

التي  ال��ت��ح��دي��ات  ط��رح  �سيتم  ح��ي��ث 

االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س  يواجهها 

���س��م��ن اأج���ن���دة ع��م��ل ت��ل��ك ال��ل��ج��ان 

م�ستوى  النهو�س يف  ي�ساهم يف  مبا 

الرعاية واالهتمام بهم.

األمير مرعد يلتقي أعضاء لجنة مبادرة الحوار 
السياسي الشبابي في األعيان

الحنيطي يبحث سبل تعزيز التعاون 
العسكري بين األردن واإلمارات

  االنباط-عمان

ال��ل��واء  امل�سرتكة  االأرك�����ان  هيئة  رئي�س  بحث 

ال���رك���ن ي��و���س��ف احل��ن��ي��ط��ي خ����ال ل��ق��ائ��ه، ام�����س 

االأربعاء يف مكتبه بالقيادة العامة، الوفد االإماراتي 

التنفيذية  االإدارة  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ع�����س��ك��ري 

اللواء  اال�سرتاتيجية  وال�سوؤون  الدفاع  ل�سيا�سات 

الركن الطيار مبارك النيادي، �سبل تعزيز التعاون 

الع�سكري بن البلدين.

وجرى على هام�س اللقاء الذي ح�سره امل�ساعد 

العميد  الدفاعية  وامل���وارد  والتنظيم  للتخطيط 

الركن الدكتور يو�سف اخلطيب وامللحق الع�سكري 

االإماراتي يف عمان، توقيع حم�سر االجتماع الثاين 

ع�سر للجنة امل�سرتكة للتعاون الع�سكري االأردين/ 

التعاون  اأوا�سر  االإماراتي. وجاء املح�سر لتعزيز 

اال�سرتاتيجي الع�سكري امل�سرتك بن الطرفن، 

وتر�سيخ عمق العاقات الثنائية الوطيدة املبنية 

اأر�ستها  والتي  املتاأ�سلة،  التاريخية  االأ�س�س  على 

الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 

و�سقيقتها دولة االإمارات العربية املتحدة، اإ�سافة 

اإىل عقد التمارين امل�سرتكة والتن�سيق يف جمال 

وت��ب��ادل اخل��ربات بن اجلانبن بهدف  التدريب 

تطوير وتاأهيل القوى الب�سرية ورفع الكفاءة لدى 

امل�سرتك  التعاون  وتعزيز  ال�سقيقن،  اجلي�سن 

واملعار�س  الدفاعية  ال�سناعات  جمال  يف  بينهما 

الع�سكرية التي تعقد ب�سكل دوري وتعك�س حجم 

التطورات التقنية الع�سكرية وم�ستوى اجلاهزية 

املتوفرة لديهما.

“ ن�سعى يف  ال��رك��ن اخل��ط��ي��ب:  وق���ال العميد 

القوات امل�سلحة االأردنية وبا�ستمرار اإىل زيادة عمق 

اأر�ست دعائمها القيادة  العاقات التاريخية التي 

على  ونعمل  ال�سقيقن،  البلدين  ب��ن  احلكيمة 

تعزيزها وتطويرها للو�سول اإىل اأعلى امل�ستويات 

يف جميع املجاالت ال �سيما العملياتية والتدريبية 

فر�سة  االج��ت��م��اع  ه���ذا  اأن  م��وك��داً  والتقنية”، 

ثمينة للنهو�س بالعاقات الع�سكرية بن القوات 

امل�سلحة للبلدين ال�سقيقن.

القوات  ال��ن��ي��ادي حر�س  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وثمن 

من  امل�سرتك  الع�سكري  التوا�سل  على  امل�سلحة 

اإعجابه  عن  ال��دوري��ة، معرباً  االجتماعات  خ��ال 

بامل�ستوى املتميز الذي و�سلت اإليه القوات امل�سلحة 

تعزيز  �سبل  تتبعها يف  التي  وباملنهجية  االأردن��ي��ة 

الكفاءات والقدرات القتالية ملرتباتها.

اأن القوات امل�سلحة االإماراتية تعمل يد  واأك��د 

اإىل  للو�سول  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  بيد مع 

من  اجلهود  وتوحيد  اجلاهزية  م�ستويات  اأعلى 

اأجل مواجهة التحديات االإقليمية الراهنة.

االأرك���ان  هيئة  رئي�س  زار  مت�سل،  �سياق  ويف 

امل�����س��رتك��ة وال���وف���د ال�����س��ي��ف، م��رك��ز امل��ل��ك عبد 

ال���ع���م���ل���ي���ات اخل���ا����س���ة  ل����ت����دري����ب  ال�����ث�����اين  اهلل 

قدمه  اإي��ج��از  اإىل  وا�ستمع   ،)KASOTC(

التي  املتخ�س�سة  ال���دورات  املركز عن  ع��ام  مدير 

ي��ع��ق��ده��ا يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة االإره���������اب وف���رق 

النوعي  التدريب  اإىل  اإ�سافة  العمليات اخلا�سة، 

مل��رت��ب��ات ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة - اجلي�س 

العربي، م�سرياً اإىل اأن املركز ا�ستطاع خال العام 

�سقيقة  جيو�س  من  متدربن  ا�ستقطاب  املا�سي 

و�سديقة.

والوفد  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  وتابع 

ال�����س��ي��ف مت��ري��ن��اً ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ت��ال يف امل��ن��اط��ق 

املبنية واالقتحام، والتدريب على اإجراءات العزل 

االإن���زال  وعمليات  املبنية  املناطق  يف  والتطويق 

العامودية،  الطائرات  بوا�سطة  ال�سريع  باحلبل 

باالأ�سلحة  احل��ي��ة  ب��ال��ذخ��رية  خمتلفة  ورم��اي��ات 

اخلفيفة واملتو�سطة ورماية القنا�سن.

ل��واء �سمو ال�سيخ حممد  وزار الوفد ال�سيف 

بن زايد اآل نهيان/ التدخل ال�سريع، وا�ستمع اإىل 

ا�ستخدام  ع��ن مفهوم  ال��ل��واء  قائد  اإي��ج��از قدمه 

ال��ت��دخ��ل ال�����س��ري��ع وجم����االت ا���س��ت��خ��دام��ه و�سري 

االأمور العملياتية والتدريبة املناطة به.

وج������ال ال���وف���د ال�����س��ي��ف يف م���رك���ز ال���ن���ريان 

للواء،  التابع   )SAVT( وامل�سبهات  امل�سرتكة 

وتابع متريناً م�سرتكاً لكتيبة التدخل ال�سريع/91 

االنفتاح  منطقة  و�ساهد  الن�سائي  الف�سيل  م��ع 

اإ�سنادها  االأمامية للكتيبة و�سرية اجلاهزية مع 

القيا�سي.

واختتم الوفد ال�سيف جولته بزيارة مديرية 

العميد  ا�ستقباله  يف  وك���ان  احل��رب��ي��ة،  العمليات 

اأب��رز  على  اطلعوا  حيث  ال�سناتوه،  ح�سن  الركن 

مهام وواجبات املديرية واآلية �سري العمل فيها.
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  االنباط-برتا

�أط��ل��ق��ت م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة غ���رب �إرب���د 

ب���ت���ن���ظ���ي���م م�����ن ال�������ش���رط���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

حمافظة  �شحة  مديرية  م��ع  وبالتعاون 

�إربد من بلدة دير �أبي �شعيد بلو�ء �لكورة، 

�م�ص �لأربعاء، مبادرة لتطعيم �لأ�شخا�ص 

�ل�شن  وك��ب��ار  �خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

���ش��د ف��رو���ص ك��ورون��ا يف م��ن��ازل��ه��م ممن 

مر�كز  �إىل  �لو�شول  يف  �شعوبة  ي��ج��دون 

�لتطعيم يف �ملحافظة.

وقال قائد �أمن �إقليم �ل�شمال بالإنابة، 

رعايته  خالل  �لقطارنة،  فخري  �لعميد 

�إط����الق �حل��م��ل��ة، �إن ه���ذه �مل���ب���ادرة ت��اأت��ي 

يف �ط�����ار �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ب���ن ج���ه���از �لأم����ن 

�ل�شورة  يعك�ص  ما  �ل�شحة  ووز�رة  �لعام، 

�حل��ق��ي��ق��ي��ة ل���ل���ع���الق���ة �ل���ت�������ش���ارك���ي���ة ب��ن 

موؤ�ش�شات �لدولة يف و�شع �شحة �ملو�طن 

يف �شلم �لأولويات.

وب����ن �ل���ق���ط���ارن���ة �أن�����ه ج����رى ت�����ش��ك��ي��ل 

3 ف���رق م��ي��د�ن��ي��ة م��وزع��ة ج��غ��ر�ف��ي��اً على 

حم��اف��ظ��ة �إرب�����د م���ن �أج����ل ح�����ش��ر �أع����د�د 

�لأ�شخا�ص �لذين مل يتلقو� �للقاح نتيجة 

�لتطعيم،  م��ر�ك��ز  �إىل  و�شولهم  �شعوبة 

تلقي  لهم يف  �مل�شاعدة  تقدمي  �أج��ل  وم��ن 

هذه �ملطاعيم.

ب������دوره، �أك����د م���دي���ر ���ش��ح��ة حم��اف��ظ��ة 

�إرب����د، �ل��دك��ت��ور ري��ا���ص �ل�����ش��ي��اب، �أه��م��ي��ة 

�لعام  �لأمن  �لفعالة مع جهاز  �لت�شاركية 

�لذي ل ياألو جهد�ً يف تقدمي �لت�شهيالت 

�إىل  للو�شول  �ل�شحة  وز�رة  لكو�در  كافة 

ف��ئ��ة �لأ���ش��خ��ا���ص م��ن ذوي �لح��ت��ي��اج��ات 

�خل��ا���ش��ة وك���ب���ار �ل�����ش��ن د�خ����ل م��ن��ازل��ه��م 

�مل�����ش��ادة لفرو�ص  �مل��ط��اع��ي��م  لإع��ط��ائ��ه��م 

كورونا.

ودع���ا �ل�����ش��ي��اب، �لأ���ش��خ��ا���ص �ل��ذي��ن مل 

�لتو��شل  ���ش��رورة  �إىل  �ملطاعيم  يتلقو� 

م��ع م��دي��ري��ة ���ش��ح��ة �إرب����د، ل��ي��ق��وم فريق 

و�إعطائهم  معهم  بالتو��شل  متخ�ش�ص 

�للقاح يف منازلهم.

االنباط-عمان

ل�شوؤون  �ل����وزر�ء  رئ��ا���ش��ة  م�شت�شار  ق��ال   

�ل�����ش��ح��ة وم�������ش���وؤول م��ل��ف ك����ورون����ا ع���ادل 

�حل��ك��وم��ة  �أن  �لأرب����ع����اء،  �م�����ص  �لبلبي�شي 

ت��ت��وق��ع �رت��ف��اع �أع����د�د �لإ���ش��اب��ات مبتحور 

�أوميكرون يف �لأيام �لقادمة. �لبلبي�شي قال 

يف ت�شريحات ، �نه من غر �ملتوقع �رتفاع 

ب�شبب  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �إىل  �لإدخ������ال  ن�����ش��ب 

�ملتحور. وبن �لبلبي�شي �ن �لو�شع �لوبائي 

يف �لأردن م�شتقر منذ 4 �أ�شابيع. 

�أن���ه م��ن �مل��ت��وق��ع �نخفا�ص �أع���د�د  وق���ال 

�لإ����ش���اب���ات ب��ف��رو���ص ك���ورون���ا م���ع ن��ه��اي��ة 

�أن  �إىل  �لبلبي�شي  و�أ�شار  �حل��ايل.  �لأ�شبوع 

على  كبر  ب��اإق��ب��ال  �شاهم   35 �ل��دف��اع  �أم���ر 

منذ  ن�شهدها  مل  ب���اأرق���ام  �مل��ط��اع��ي��م  تلقي 

�أ�شهر. 

على  ك��ب��ر�  �إق���ب���ال  “هناك   : و�أ����ش���اف 

كورونا  لفرو�ص  �مل�شادة  �للقاحات  تلقي 

�مل��و�ط��ن��ن  م��ن  �مل��زي��د  د�ع��ي��ا  �مل�شتجد”، 

�إىل ت��ل��ق��ي �جل���رع���ات وب��الأخ�����ص �جل��رع��ة 

�لثالثة، قائال �إنها “ترفع �ملناعة �إىل %80 

�لأوىل  �جل��رع��ت��ن  ملتلقي   %40 ب���  م��ق��ارن��ة 

و�لثانية”. 

�أل������ف ���ش��خ�����ص   300 �أك������ر م����ن  وت���ل���ق���ى 

�جلرعة �لثانية من �للقاح �مل�شاد لفرو�ص 

�لدفاع  �أم��ر  �شدور  منذ  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا 

ت�شرين   25 يف  �لر�شمية  �جلريدة  يف   )35(

�لثاين/نوفمرب 2021، �لذي ي�شرتط تلقي 

جرعتن من لقاح كورونا لدخول من�شاآت.

االنباط-برتا

د�نت �لهيئة �لق�شائية �ملخت�شة بجنايات 

�ل��ف�����ش��اد ل���دى حم��ك��م��ة ���ش��ل��ح ج����ز�ء ع��م��ان، 

ث��الث��ة م��وظ��ف��ن ب��ج��رم �لإه���م���ال ب��و�ج��ب��ات 

�ملادة )1/183( من  لأحكام  �لوظيفة خالفاً 

قانون �لعقوبات وبدللة �ملادتن )16 و 23( 

من قانون �لنز�هة ومكافحة �لف�شاد.

و�أ�شدرت �ملحكمة قر�رها، �م�ص �لأربعاء، 

�لفريحات،  عدي  �لدكتور  �لقا�شي  برئا�شة 

�حدى  بقيام  �لق�شية  وقائع  تلخ�شت  حيث 

�ل�شركات با�شتر�د مادة �جلميد �ل�شلب من 

على  �لتخلي�ص  و�أث��ن��اء  �شوريا  يف  �ملن�شاأ  بلد 

للفح�ص  �لعينات  �شحب  وب��ع��د  �لإر���ش��ال��ي��ة 

ظهرت �لنتائج �ملخربية باأن �لعينة خمالفة 

للمو��شفات �لقيا�شية �لأردنية.

و�أ�شار قر�ر �ملحكمة �إىل �حتو�ء �لإر�شالية 

�أع��ل��ى من  �ل��ب��ن��زوي��ك بن�شبة  ع��ل��ى ح��ام�����ص 

�حل����د �مل�����ش��وح ب����ه، وف���ق���اً ل��ل��ق��اع��دة �ل��ف��ن��ي��ة 

�لأردن����ي����ة، وع��ل��ى �إث����ر ذل���ك ت��ق��دم �مل�����ش��ت��ورد 

�شائل  جميد  �ىل  �لإر���ش��ال��ي��ة  حتويل  بطلب 

للغذ�ء  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�ش�شة  م��و�ف��ق��ة  و���ش��درت 

�ل��ت��ح��وي��ل حتت  ي���ج���ري  �أن  و�ل�������دو�ء ع��ل��ى 

�لعامة  �ملوؤ�ش�شة  مندوبي  موظفي  �إ���ش��ر�ف 

�لعينات  �شحب  و�أن يجري  و�ل��دو�ء،  للغذ�ء 

من �ملنتج �لنهائي لغايات �إجر�ء �لفحو�شات 

�ملخربية،.

حيث  و�لفح�ص  �لتحويل  عملية  وج��رت 

�لعدد  �لب�شاعة مطابقة من حيث  �أَنّ  تبن 

�لت�شنيع  م��ع��ادل��ة  م���ع  �ل��ن��اجت��ة  و�ل��ك��م��ي��ة 

�أن��ه  �إل  �مل�����ش��ت��وردة،  �لكمية  لأ���ش��ل  �ملعتمدة 

وع���ن���د ت��دق��ي��ق �مل��ع��ام��ل��ة �جل��م��رك��ي��ة ج��رى 

�لتو�شل �إىل خمالفات عدة �رتكبها �مل�شتكى 

عليهم، و�ملتمثلة بعدم �لإ�شر�ف على حتميل 

ونقل �لب�شاعة من م�شتودعات �مل�شتورد �إىل 

على  باحلجز  �لقيام  وع��دم  �لتجهيز  م�شنع 

�إعالم �مل�شتورد  �لكميات د�خل �مل�شنع وعدم 

ي��وم��ا   14 �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ح��وي��ل  ع��م��ل��ي��ة  �أن 

لتجري حتت �إ�شر�ف مندوبي �ملوؤ�ش�شة وعدم 

�كت�شاف  عند  �لق�شم  رئي�ص  �إىل  �لتن�شيب 

�لغذ�ء  �إد�رة  تعليمات  �تباع  وعدم  �ملخالفات 

و�ل�����دو�ء �خل��ا���ش��ة ب���ت���د�رك �لأخ���ط���اء �لتي 

جرى �لوقوع بها.

�مل�شتكى  �أفعال  �أَنّ  �إىل  �ملحكمة  وتو�شلت 

�لإه��م��ال  ج��رم  �أرك����ان  جميع  �شكلت  عليهم 

ب��و�ج��ب��ات �ل��وظ��ي��ف��ة وج���رى �حل��ك��م عليهم 

ولكون  و�لر�شوم،  �أ�شهر  �أربعة  ملدة  باحلب�ص 

�أي  ي��رتت��ب  ومل  م��وظ��ف��ن  عليهم  �مل�شتكى 

���ش��رر م���ايل ج���ر�ء �أف��ع��ال��ه��م، مم��ا �عتربته 

�لتقديرية،  �ملخففة  �لأ���ش��ب��اب  م��ن  �ملحكمة 

ق��ان��ون  م���ن  �مل�����ادة )100(  ب���اأح���ك���ام  وع���م���اًل 

لت�شبح  �لعقوبة  تخفي�ص  ج��رى  �لعقوبات 

�شهر�  �حلب�ص  هي  �لنفاذ  �لو�جبة  �لعقوبة 

و�حد� ودفع �لر�شوم.

مبادرة لتطعيم األشخاص من ذوي االحتياجات 
الخاصة وكبار السن في منازلهم بالكورة

الحكومة تتوقع ارتفاع اإلصابات 
بأوميكرون 

إدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية 
إدخال جميد مخالف من دولة عربية

ال استقالة للحكومة عند حل مجلس النواب قبل 
انتهاء مدته بــ 4 اشهر

تعديل الدستور: نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها

مواطنون يعربون عن اعتزازهم بدور رجال األمن العام 

تسجيل 26 وفاة و2288 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

االنباط-عمان

�لد�شتور، مبا  72 من  �ملادة  تعديل  �لنو�ب،  �أقر جمل�ص 

�ملجل�ص  ��شتقالته من  �لنو�ب تقدمي  يجيز لع�شو جمل�ص 

م���ن خ���الل ك��ت��اب ي��ق��دم��ه �إىل رئ��ي�����ص �مل��ج��ل�����ص، و�ع��ت��ب��ار 

�أي  لإز�ل��ة  وذل��ك  تقدميها،  تاريخ  من  »نافذة«  �ل�شتقالة 

وتعزيز  �حلكومات،  يف  �لنائب  م�شاركة  دون  حتول  عو�ئق 

جدية و��شتقر�ر �لعمل �لنيابي.

�ملجل�ص  جل�شة  يف  نائب،   100 �لتعديل  ل�شالح  و�شوت 

�م�ص �لأربعاء برئا�شة رئي�ص �ملجل�ص �ملحامي عبد �لكرمي 

�لدغمي، وح�شور هيئة �لوز�رة.

و�أقر جمل�ص �لنو�ب باأغلبية 111�شوتا، تعديل �ملادة 74 

من �لد�شتور، بحيث ميتنع كل ع�شو من �أع�شاء جمل�شي 

�أي تعاقد  �بر�م  �ثناء مدة ع�شويته، عن  �لأعيان و�لنو�ب 

�أو تاأجر �أو بيع �أو مقاي�شة �أو �أي عقد كان مع �حلكومة 

�أو  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أو  �ل��ع��ام��ة  �لر�شمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أو 

�أي  �أو  �حلكومة  عليها  ت�شيطر  �أو  متلكها  �لتي  �ل�شركات 

موؤ�ش�شة ر�شمية عامة �أو موؤ�ش�شة عامة.

75 �مل��ع��دل��ة، مبا  2 م���ن �مل�����ادة  وع����دل �ل���ن���و�ب �ل��ف��ق��رة 

�أو �شريكا بن�شبة ل تقل عن  ي�شتثني كل من كان م�شاهما 

و�لمالك  �لر��شي  ��شتئجار  عقود  من  كان  وما  باملئة،   2

قبل �لع�شوية، كما رف�ص �لنو�ب �أن توؤول ملكية �أي هدية 

�أو �لعن ب�شبب �لع�شوية  �لنائب  �أو عينية يتلقاها  نقدية 

�لنحو  وعلى  للدولة  �لعامة  �خل��ز�ن��ة  �إىل  مبنا�شبتها،  �أو 

�لذي ينظمه �لقانون.

“�ل�شجن” �لو�ردة بالبند )د(  و��شتبدل �لتعديل كلمة 

“�حلب�ص”، ف�شال عن  بكلمة   ،75 �ملادة  1 من  �لفقرة  من 

�أو  جمنونا  ك��ان  “ من  على:  ين�ص  �ل��ذي  )ه(  بند  �شطب 

يكن  مل  “من   : على  ين�ص  جديد  بند  “ وو���ش��ع  معتوها 

�حل��الت  �شمن   1 �لفقرة  يف  و�ل����و�ردة  �لأهلية”،  ك��ام��ل 

�لأعيان  جمل�شي  يف  ع�شو�  �ل�شخ�ص  فيها  يكون  ل  �لتي 

و�لنو�ب.

وو�ف����ق �ل���ن���و�ب ع��ل��ى ���ش��ط��ب ع���ب���ارة: “ ع��ل��ى �أن ي��رف��ع 

�إىل جاللة  �لع��ي��ان  م��ن جمل�ص  ���ش��ادر�  ك��ان  �ذ�  �ل��ق��ر�ر 

75، و�لتي  �مل��ادة  3 من  �لفقرة  �ل��و�ردة يف  �مللك لإقر�ره”، 

جمل�شي  �أع�����ش��اء  م��ن  �أي  ع�شوية  ���ش��ق��وط  ب��ح��ال��ة  تتعلق 

�أح��د �شروط  �لأع��ي��ان و�ل��ن��و�ب، �شو�ء ك��ان ذل��ك مبخالفة 

�لع�شوية  �ث��ن��اء  �لأه��ل��ي��ة  ع��دم  حالة  ظهور  �أو  �لع�شوية، 

وي�شبح  حكما  �لع�شوية  ت�شقط  و�لتي  �لنتخاب،  بعد  �أو 

�ملحل “�شاغرا”، بحيث ل يتطلب قر�ر “��شقاط ع�شوية 

�لعن حكما” �إىل �قر�ر من جاللة �مللك.

�لتعديل:  �لد�شتور بعد  �ملادة )75/2( من  و��شبح ن�ص 

“ مي��ت��ن��ع ع��ل��ى ك��ل ع�����ش��و م��ن �أع�����ش��اء جمل�شي �لأع��ي��ان 
�حلكومة  م��ع  يتعاقد  �أن  ع�شويته  م���دة  �أث��ن��اء  و�ل���ن���و�ب 

�أو  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أو  �ل��ع��ام��ة  �لر�شمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أو 

�أي  �أو  �حلكومة  عليها  ت�شيطر  �أو  متلكها  �لتي  �ل�شركات 

هذ�  ك��ان  ���ش��و�ء  عامة  موؤ�ش�شة  �أو  عامة  ر�شمية  موؤ�ش�شة 

يوؤجرها  ول  مبا�شرة،  غر  �أو  مبا�شرة  بطريقة  �لتعاقد 

يربم  ول  عليه،  يقاي�شها  �أو  �أم��و�ل��ه،  من  �شيئا  يبيعها  �أو 

�شريكا  �أو  م�شاهما  كان  من  با�شتثناء  ك��ان،  عقد  �أي  معها 

��شتئجار  عقود  م��ن  ك��ان  وم��ا  باملئة،   2 ع��ن  تقل  ل  بن�شبة 

قبل  �لأ���ش��ل��ي  �لن�ص  ك��ان  ح��ن  و�لمالك”، يف  �لأر����ش��ي 

جمل�شي  �أع�����ش��اء  م��ن  ع�شو  ك��ل  ع��ل��ى  “ميتنع  �ل��ت��ع��دي��ل: 

�لأعيان و�لنو�ب �أثناء مدة ع�شويته �لتعاقد مع �حلكومة 

متلكها  �لتي  �ل�شركات  �أو  �لعامة  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  �أو 

عامة  ر�شمية  موؤ�ش�شة  �أي  �أو  �حلكومة  عليها  ت�شيطر  �أو 

مبا�شرة  غر  �أو  مبا�شرة  بطريقة  �لتعاقد  هذ�  كان  �شو�ء 

و�لأم��الك  �لأر��شي  ��شتئجار  عقود  من  كان  ما  با�شتثناء 

ع�شرة  من  �أك��ر  �أع�شاوؤها  �شركة؛  يف  م�شاهما  ك��ان  وم��ن 

�أ�شخا�ص”.

كما و�فق جمل�ص �لنو�ب على �لتعديل �لد�شتوري �لذي 

جمل�ص  بحّل  تن�شب  �لتي  �حلكومة  ��شتقالة  بعدم  يق�شي 

�لأخ��رة من  �لأربعة  �لأ�شهر  �حل��ّل خالل  كان  �إذ�  �لنو�ب، 

مدة �ملجل�ص، وذلك يف جل�شته �شباح �ليوم �لربعاء برئا�شة 

وح�شور  �ل��دغ��م��ي،  �ل��ك��رمي  عبد  �مل��ح��ام��ي  �ملجل�ص  رئي�ص 

رئي�ص �لوزر�ء �لدكتور ب�شر �خل�شاونة، وهيئة �لوز�رة.

خالل  �ملجل�ص  ح��ّل  �أن  يف  �لتعديل  ه��ذ�  م��ربر  ويتمثل 

�ن��ت��خ��اب��ات نيابية جديدة  �إج���ر�ء  ب��ه��دف  ي��ك��ون  �مل���دة  ه��ذه 

�حلكومة،  ��شتقالة  ي�شتلزم  ل  م��ا  وه��و  �لد�شتور،  ح�شب 

�ملرت�شحن  بن  �لفر�ص  تكافوؤ  مبد�أ  تكري�ص  �ىل  �إ�شافة 

لالنتخابات، من حيث �أن بقاء �لنائب خالل فرتة �لأ�شهر 

يتمتع  ل  �إ�شافية  ميز�ت  يعطيه  عمله  ر�أ���ص  على  �لأربعة 

بها غره من �ملرت�شحن.

وتن�ص �لفقرة 2 من �ملادة 74 كما �أقرها �لنو�ب باأغلبية 

�لنو�ب  جمل�ص  يحل  �لتي  “�حلكومة  �أن:  على  �شوتاً   96

يف عهدها قبل �لأ�شهر �لأربعة �لأخرة �لتي ت�شبق �نتهاء 

ول  �حل��ّل،  تاريخ  من  �أ�شبوع  خالل  ت�شتقيل  �ملجل�ص  مدة 

يجوز تكليف رئي�شها بت�شكيل �حلكومة �لتي تليه«.

ي�شار �ىل �أن �لفقرة 2 من �ملادة 68 من �لد�شتور، توجب 

�إجر�ء �لنتخاب خالل �ل�شهور �لأربعة �لتي ت�شبق �نتهاء 

مدة �ملجل�ص، فاإذ� مل يكن �لنتخاب قد مت عند �نتهاء مدة 

قائماً  �ملجل�ص  يبقى  �لأ�شباب  من  ب�شبب  تاأخر  �أو  �ملجل�ص 

حتى يتم �نتخاب �ملجل�ص �جلديد.

ويناق�ص جمل�ص �لنو�ب عرب جل�شات �شباحية وم�شائية 

متو��شلة منذ يوم �لأحد �ملا�شي، م�شروع تعديل �لد�شتور 

�لأردين.

االأنباط- نزار البطاينة

 يحتفل �لردنيون بالأعياد و�ملنا�شبات 

�لعامة،  و�لم��اك��ن  منازلهم  يف  �لوطنية 

ف��ي��م��ا ي��ق�����ش��ي رج����ال �لأم�����ن �ل���ع���ام ه��ذه 

�أم�����اك�����ن ع���م���ل���ه���م، ح��ي��ث  �مل���ن���ا����ش���ب���ات يف 

�ملو�طنن و�منهم يف  ي�شهرون على ر�حة 

كل �لظروف و�لأحو�ل.

“�لأنباط”  م���ن���دوب���ي  خ�����الل  وم�����ن 

وجتو�لهم يف �ملناطق �أثناء فرتة �لإحتفال 

مع  �لتقت   2022 �مليالدية  �ل�شنة  ب��ر�أ���ص 

�ملناطق،  خمتلف  يف  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن  ع��دد 

�لعام  �لأم��ن  برجال  �أ���ش��ادو� جميعا  حيث 

�ل���ذي���ن ل ي���ت���و�ن���ون حل��ظ��ة ع���ن خ��دم��ة 

�مل���و�ط���ن، وق���ال �أن�����ص حم��م��د، ك��اأردن��ي��ن 

�لعام  �لأم���ن  ب��رج��ال  و�إع��ت��ز�ز  فخر  كلنا 

�لذين ي�شهرون على �أمننا وخدمتنا على 

مد�ر �ل�شاعة دون توقف �و ملل.

من ناحيتها قالت زين ح�شن �أن رجال 

�لنهار  يف  �لليل  ي��و����ش��ل��ون  �ل��ع��ام  �لأم���ن 

�لأوقات  خلدمتنا وم�شاعدتنا يف خمتلف 

���ش��و�ء �أي����ام ع��ادي��ة �أو يف ف���رت�ت �لأع��ي��اد 

عملهم  �أن  وبينت  �لوطنية،  و�ملنا�شبات 

�أوق���ات  يف  خا�شة  ب�شيطا  �و  �شهال  لي�ص 

�لإحتفالت.

كالمه  موجها  �إبر�هيم  حممود  وق��ال 

لي�ص  عملهم  �أن  �ل�����ش��ر،  �شرطة  ل��رج��ال 

�لأ�شعب خا�شة يف  بل هو  �أبد�  بالب�شيط 

للمو�طنن  نقد�  ووج��ه  �لأع��ي��اد،  ف��رت�ت 

�ل���ذي���ن ي��ق��وم��ون مب��خ��ال��ف��ة �ل��ق��ان��ون �أو 

�ل����ت����ح����اذق ع���ل���ى رج������ال ����ش���رط���ة �ل�����ش��ر 

�أزم����ات  �إىل  ي�����وؤدي  م���ا  ه���ذ�  �أن  م��و���ش��ح��ا 

يف ك��ث��ر م��ن �لأح���ي���ان �ل��ت��ي ت��ط��ول ج��د� 

خا�شة يف هذه �لأوقات.

و�أعرب هيثم �شعيد عن تقدير و�إعتز�ز 

�لأردن���ي���ن ب����دور م��دي��ري��ة �لأم����ن �ل��ع��ام 

�لإد�ر�ت  ج��م��ي��ع  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  وم��رت��ب��ات��ه��ا 

روؤى  ل��ه��ا يف حتقيق  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل���وح���د�ت 

�ملحافظة  �لثاين يف  �مللك عبد�هلل  جاللة 

ع��ل��ى �أم�����ن �ل���وط���ن و�مل����و�ط����ن وح��م��اي��ة 

�أول��وي��ة  تعترب  و�ل��ت��ي  و�ملمتلكات  �لأرو�ح 

تت�شدر �إهتمامات مديرية �لأمن �لعام.

االنباط-عمان

 26 ت�شجيل  عن  �لأرب��ع��اء،  �م�ص  �ل�شحة،  وز�رة  �أعلنت 

�ململكة،  يف  ك��ورون��ا  بفرو�ص  ج��دي��دة  �إ�شابة  و2288  وف��اة 

و1071837  وف���اة   12791 �إىل  �لإج���م���ايل  �ل��ع��دد  ل��رت��ف��ع 

�إ�شابة.

باملئة،   5.57 �م�ص  �لإيجابّية  �لفحو�شات  ن�شبة  وبلغت 

بح�شب �ملوجز �لإعالمي �ل�شادر عن �لوز�رة.

و�أ�شار �ملوجز �إىل �أن عدد �حلالت �لن�شطة حالياً و�شل 

�إىل 26123، بينما بلغ عدد �حلالت �لتي �أدخلت، �م�ص �إىل 

�مل�شت�شفيات  غ��ادرت  �لتي  �حل��الت  وع��دد   ،86 �مل�شت�شفيات 

�ملوؤكدة �لتي  97 حالة، فيما بلغ �لعدد �لإجمايل للحالت 

تتلقى �لعالج يف �مل�شت�شفيات 745 حالة.

�إقليم  يف  �ل��ع��زل  �أ���ش��ّرة  �إ�شغال  ن�شبة  �أن  �مل��وج��ز  و�أظ��ه��ر 

�أ���ش��ّرة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   13 بلغت  �ل�شمال 

�أجهزة  �إ�شغال  ن�شبة  باملئة، فيما بلغت   36 �لعناية �حلثيثة 

�لتنف�ص �ل�شطناعي يف �لإقليم ذ�ته 21 باملئة.

�لو�شط  �إقليم  يف  �لعزل  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  �أن  و�أ�شاف 

�أ�شّرة �لعناية  �إ�شغال  17 باملئة، يف حن و�شلت ن�شبة  بلغت 

�حلثيثة يف �لإقليم ذ�ته �إىل 35 باملئة، ون�شبة �إ�شغال �أجهزة 

�جلنوب،  �إقليم  ويف  باملئة.   14 �إىل  �ل�شطناعي  �لتنف�ص 

�إ�شغال  ون�شبة  باملئة،   10 �لعزل  �أ���ش��ّرة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت 

�إ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   12 �حلثيثة  �لعناية  �أ�شّرة 

�أجهزة �لتنف�ص �ل�شطناعي يف �لإقليم ذ�ته 10 باملئة.

لي�شل  ���ش��ف��اء،  ح��ال��ة   2239 ت�شجيل  �إىل  �مل��وج��ز  و�أ���ش��ار 

�لعدد �لإجمايل حلالت �ل�شفاء �ملتوقعة بعد �نتهاء فرتة 

�لعزل )14 يوماً( �إىل 1032923 حالة.

�ل��ع��دد  ل��ي��ب��ل��غ  ف��ح�����ش��اً،   41048 �إج�����ر�ء  �إىل  �أ����ش���ار  ك��م��ا 

�لإج���م���ايل ل��ل��ف��ح��و���ش��ات �ل��ت��ي �أج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء �ل��وب��اء 

13719024 فح�شاً.

�لأوىل من  �جل��رع��ة  م��ت��ل��ق��ي  ع���دد  �أن  �مل��وج��ز  و�أظ���ه���ر 

4424307، فيما و�شل عدد متلقي  �إىل  لقاح كورونا و�شل 

�جلرعتن �إىل 4026357. 
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االنباط-عمان

امل��ي��اه وال���ري، الدكتور  اأم���ن ع��ام وزارة  اط��ل��ع 

الأرب��ع��اء مبقر  ام�س  لقائه  املحاميد خالل  جهاد 

الوزارة، اأع�شاء قطاع جلنة املياه والري يف م�شروع 

املعهد  يف  ال�شبابي  وال��رمل��ان  ال�شبابية  احلكومة 

واآلية عمل  برامج  ال�شباب، على  ل��وزارة  ال�شيا�شي 

املعهد ، وخمرجات اأع�شاء اللجنة واملتمثلة بورقة 

من  الداري  الفاقد  »ن�شبة  ب�  املتعلقة  ال�شيا�شات 

املياه من الفاقد الجمايل«.

تنمية  يف  ال�شباب  دور  على  امل��ح��ام��ي��د،  و���ش��دد 

وبناء املجتمع يف خمتلف املجالت، وطرح الأفكار 

يف  التحديات  ملواجهة  الفعالة  واحللول  اخلالقة 

هذه القطاعات، ومنها قطاع املياه.

وج��رى، خ��الل اللقاء ال��ذي ح�شره اأم��ن عام 

وزارة ال�شباب الدكتور ح�شن اجلبور، طرح برامج 

واعتماد  الأط�����راف،  خمتلف  ب��ن  ت�شاركية  عمل 

�شباط ارتباط لت�شهيل عملية التعاون امل�شتقبلي 

ب����ن وزارت��������ي امل����ي����اه وال�������ري وال�������ش���ب���اب وامل��ع��ه��د 

ال�شيا�شي.

الأف��ك��ار  م��ن  جمموعة  اإىل  املحاميد  وا�شتمع 

ب�شقيه  امل��ائ��ي  الفاقد  لتقليل  املقرتحة  واحل��ل��ول 

اللجنة  تو�شيات  اأهمية  م��وؤك��دا  والفني،  الإداري 

و�شرورة مناق�شتها والأخذ بها.

ك��م��ا ث��م��ن دور الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة واجل���ه���ات 

اإن��ف��اذ  امل���ي���اه يف  م���ع وزارة  وت��ع��اون��ه��ا  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 

من  املائية  امل�شادر  حلماية  بها  املعمول  القوانن 

املتعلقة  املخالفات  كل  و�شبط  والعتداء،  التلوث 

والرقابة  الع��ت��داء  �شبط  عمليات  وتو�شيع  بها، 

على جميع امل�شادر املائية يف جميع مناطق اململكة.

وزارة المياه تطلع على مخرجات لجنة المياه بمشروع 
الحكومة والبرلمان الشبابي

بعد تحولها لمكب نفايات وحدوث حاالت غرق فيها

د. الشريدة يطالب بتغطية القناة بالواح طاقة شمسية

مطالبات بإعادة هيكلة وصيانة قناة الملك عبداهلل

زراعة األعيان تناقش إنجازات وتحديات المؤسسة التعاونية

االنباط - فرح مو�سى

ال�شرقية  ال��غ��ور  امل��ل��ك عبد اهلل -  ق��ن��اة  ُت��ع��د 

و�شفي  ال�شهيد  حكومة  عهد  يف  تاأ�ش�شت  التي 

اأه���م م�شادر  ال��ت��ل ع��ام )1962(، واح���دة م��ن 

اإذ تعمل على تغذية  الأغ���وار،   املياه يف منطقة 

حوايل )120( األف دومن باملياه، ويبلغ طولها 

ال��غ��ور  ���ش��ك��ان  وك���ان  م���رت،  اأك���ر )100( كيلو 

للنفايات،  مكب  اىل  القناة  حت��ول  م��ن  ا�شتكوا 

كمجرى  قيمتها  اأف��ق��ده��ا  ب�شكل  وا�شتخدامها 

اإ�شافة  الزراعية،  الدومنات  اآلف  ي�شقي  مائي 

اىل اأنه راح �شحيتها الكثري من الأرواح، ب�شبب 

ل��ذل��ك ط��ال��ب ع��دد  ال�شباحة وال��غ��رق داخ��ل��ه��ا، 

على  اأو  للقناة،  �شور  بناء  امل��واط��ن��ن  م��ن  كبري 

عليها،  الإع���ت���داء  مل��ن��ع  ب�����ش��ي��اج  ت�شييكها  الأق����ل 

وتكثيف حمالت الرقابة واحلماية.

اأم��ن عام �شلطة وادي  وك��ان حتدث م�شاعد 

املهند�س  ال�شمالية والو�شطى،  الأردن، لالأغوار 

ماجد خري�شات، فقال: اإن ال�شلطة، ومن خالل 

القناة  تنظيف  ع��ل��ى  تعمل  الإ���ش��ن��اد،  م��دي��ري��ة 

ب�شكل دوري من الر�شوبيات، وتقوم ب�شكل يومي 

�شلطة  اأن  واأك��د  النفايات،  من  القناة  بتنظيف 

وادي الأردن وعلى مدار الأعوام ال�شابقة، قامت 

خم�ش�شات  ور�شد  القناة،  على  �شياج  برتكيب 

ل��ذل��ك، ل��ك��ن  ي��ت��م ���ش��رق��ة ال�����ش��ي��اج ب�شكل دائ���م، 

وت��ع��اق��دت ال�����ش��ل��ط��ة م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ولتمنع  العبث،  من  القناة  حلماية  الع�شكرين 

املواطنن من القرتاب وال�شباحة يف القناة.

بالقناة،  يحيط  ���ش��ور  ب��ن��اء  مي��ك��ن  ل  وق����ال، 

يوجد  اأن��ه  مع  القناة،  تنظيف  يعيق  ال�شور  لأن 

م���راق���ب���ن م���ن م���دي���ري���ة ال��ت��ح��ك��م، وم��دي��ري��ة 

الع���ت���داءات مل��راق��ب��ة م��ي��اه ال��ق��ن��اة، مل��ن��ع ح��دوث 

ت���ل���وث ل��ل��م��ي��اه، ب���الإ����ش���اف���ة اىل ال��ف��ح��و���ش��ات 

اليومية، ل�شمان نوعية املياه اجلارية.

والبيئة  ل��الإن�����ش��ان،  التنمية  جمعية  رئي�س 

قال؛  ال�شريدة،  جر  اأحمد  الدكتور  الأردن��ي��ة، 

بقناة  تعرف  كانت  التي  اهلل  عبد  امللك  قناة  اإن 

الغور ال�شرقية، تاأ�ش�شت عام )1962(، لغايات 

ل��ري  والأردن  ال���ريم���وك  ن��ه��ري  م��ي��اه  حت��وي��ل 

ال�شمالية والو�شطى من  الأغ��وار  امل��زروع��ات يف 

اململكة، وهي يف غاية الأهمية، لكن حتدث فيها 

املواطنن  من  كثري  اأن  اإذ  امل�شاكل،  من  الكثري 

العادمة،  املياه  من  ال�شائلة  ف�شالتهم  يرمون 

يقوم  ال�شيف  ويف  فيها،  واحل��ج��ارة  والأو����ش���اخ، 

الطفال وال�شباب بال�شباحة فيها، وهي خطرة، 

لأنه حدث الكثري من حالت الغرق.

التي تقع  البلديات  اأن بع�س  ال�شريدة  وبن 

عليها  �شياج  ت�شع  اأن  ح��دوده��ا،  �شمن  ال��ق��ن��اه 

مل��ن��ع و���ش��ول امل��واط��ن��ن، ل��ك��ن مت اإزال����ة ال�شياج 

عدة  ال�شريدة  واق��رتح  ب�شهولة،  املواطنن  من 

القناة  تغطية  م��ن��ه��ا:  امل�����ش��ك��الت،  ل��ه��ذه  ح��ل��ول 

ه��ذه  طبيعة  لأن  ال�����ش��م�����ش��ي��ة،  ال��ط��اق��ة  ب���ال���واح 

العام، لذلك ميكن  املنطقة م�شم�شة على مدار 

امل��ول��دة،  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  م��ن  ن�شتفيد  اأن 

الأو���ش��اخ،  م��ن  ال��ق��ن��اة  نحمي  نف�شه؛  وب��ال��وق��ت 

ونحمي  التبخر،  وعملية  اجلائر،  وال�شتخدام 

املواطنن من الغرف.

منطقه  من  هري�س  �شوزان  املواطنة  وقالت 

الأغ��وار ال�شمالية؛ امل�شكلة التي نعاين منها يف 

القناة الغور ال�شرقية؛ قلة املياه، والأو�شاخ داخل 

القناة، وع��دم وج��ود حماية كافية، كما  جمرى 

يعاين املزارعن من قلة املياه لرى املزروعات.

ال��ق��ن��اة،  اإن  ���ش��ع��ي��دان،  امل��واط��ن ح�شن  وق���ال 

ه��ي ���ش��ري��ان ال��غ��ور، واآخ���ر م��ا تبقى م��ن رواف��د 

املزارع، لكن القناة يلزمها تنظيف، اإذ اأنها مليئة 

بال�شخور، والنفايات، والأتربة، واأنه ل بد من 

عمل م�شرتك،  اإذ اأن �شلطة وادي الأردن مل تكن 

بالت�شارك مع  القناة، ونطالب  اإدارة  قادرة على 

البلديات والأ�شغال العامة، لتنظيف القناة، واأن 

تكون حمايتها من قبل الأمن العام.

  االنباط-عمان

ال����زراع����ة وامل���ي���اه يف جمل�س  ن��اق�����ش��ت جل��ن��ة 

الزعبي  عاكف  الدكتور  العن  برئا�شة  الأع��ي��ان 

مدير  مع  الأربعاء،  ام�شام�س  اجتماعها،  خالل 

الأردن���ي���ة عبدالفتاح  ال��ت��ع��اون��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 

التعاونية  املوؤ�ش�شة  وحتديات  اإجن��ازات  ال�شلبي، 

الأردنية، ل �شيما تلك املتعلقة بالقطاع الزراعي.

واأك����د ال��ع��ن ال��زع��ب��ي اأه��م��ي��ة وج���ود قطاع 

ت�����ع�����اوين ف����اع����ل ي�������ش���ه���م يف رف������ع امل�������ش���ت���وى 

للمجتمع،  والثقايف  والجتماعي  القت�شادي 

الأردن وخا�شة  التعاونية يف  وتطوير احلركة 

ال��ت��ع��اون��ي��ات ال��زراع��ي��ة م��ن��ه��ا، وال��ت��ي ترتبط 

ب��ع��الق��ة وط���ي���دة ب��ق��ط��اع ال����زراع����ة وال��ت��ن��م��ي��ة 

ال��ري��ف��ي��ة، لف��ت��ا اإىل اأه��م��ي��ة ت��ر���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة 

ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين ال��ق��ائ��م ع��ل��ى الع��ت��م��اد على 

الذات، والعمل اجلماعي، ودميقراطية الإدارة 

والرقابة، وتكاتف اجلهود واملوارد، للم�شاهمة 

يف التنمية امل�شتدامة ال�شاملة.

يف  املوؤ�ش�شة  دور  اأهمية  اإىل  الزعبي  واأ���ش��ار 

تاأ�شي�س  ن��ح��و  والإر����ش���اد  والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة 

لإق��ام��ة  املجتمع،  اأف����راد  قبل  م��ن  التعاونيات 

م�����ش��روع��ه��م الإن��ت��اج��ي اخل��ا���س ال����ذي يخدم 

م�شاحلهم ويلبي تطلعاتهم.

التعاوين  القطاع  اإن  ب��دوره،  ال�شلبي،  وقال 

الجتماعي،  لالقت�شاد  اأ�شا�شيا  حمركا  يعد 

التعاونين  م�شاهمات  ا�شتقطاب  على  لقدرته 

وا����ش���ت���ث���م���اره���ا وت�����ش��غ��ي��ل الأي��������دي ال��ع��ام��ل��ة، 

النوعية  الإن��ت��اج وحت�شن  زي���ادة  والإ���ش��ه��ام يف 

يف  امل�شاهمة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  التناف�شية،  وزي����ادة 

م��ع��اجل��ة ظ��اه��رت��ي ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وتعزيز 

الأمن الغذائي.

و�����ش����دد ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ع���م���ل ال���ت���ع���اوين 

م���ن خ����الل امل���ح���اور ال��رئ��ي�����ش��ة، وه����ي امل��ح��ور 

والت�شاركي،  اجلماعي  العمل  لتعزيز  الثقايف 

ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  والق��ت�����ش��ادي لح��ت�����ش��ان 

واملتو�شطة يف العمل اجلماعي امل�شرتك الذي 

النمو  وزي��ادة  والتو�شع  للتطور  قابلة  يجعلها 

مل�شاركة  والتنموي  والجتماعي  القت�شادي، 

املواطنن يف خطط التنمية وخلق فر�س عمل 

قدر الإمكان.

املوؤ�ش�شة  اإجن����ازات  لأب���رز  ال�شلبي  وع��ر���س 

التعاونية من خالل تقدمي الدعم للجمعيات 

ال�شرتاتيجية  واإق����رار  امل��ان��ح��ة،  اجل��ه��ات  م��ن 

الوطنية للحركة التعاونية 2021 - 2025 

البذار  وحمطات  براجمها،  تنفيذ  يف  وال��ب��دء 

ال���ت���ي ت���ق���وم امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ت��وف��ري ب�����ذار ال��ق��م��ح 

وال�شعري للمزارعن.

الزراعية،  التعاونيات  حت��دي��ات  اأب���رز  وب��ن 

والتي من اأهمها حتديث الت�شريعات الناظمة، 

املراكز  و�شعف  التمويل  م�شادر  وحم��دودي��ة 

ثقافة  وهيمنة  ال��زراع��ي��ة،  للجمعيات  امل��ال��ي��ة 

ال��ع��م��ل ال����ف����ردي، وم�����ش��ك��ل��ة ت��ف��ت��ي��ت امل��ل��ك��ي��ة، 

و�شعف القدرة على ت�شكيل الحتادات النوعية 

الزراعية، وم�شكلة الت�شويق والتخزين وتوفري 

اللجنة، من  اأع�شاء  واأك���د  الإن��ت��اج.  م��دخ��الت 

ال��ذات  على  الع��ت��م��اد  تعزيز  اأه��م��ي��ة  جهتهم، 

والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ن��اف��ع  لتحقيق 

للتعاونين، والرتكيز على ال�شتخدام الأمثل 

الت�شريعية  البيئة  وحتديث  الذاتية،  للموارد 

والتنظيمية للقطاع التعاوين، وتطبيق اأف�شل 

املعايري ذات العالقة يف هذا املجال.

ا�شتحداث تعاونيات يف جمالت  اإىل  ودعوا 

ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة، واخل�����دم�����ة امل�������ش���رتك���ة، 

واأ�شحاب امل�شلحة املتعددين يف جمال القطاع 

ال��ت��ي ي�شهدها  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  ال���زراع���ي، 

ق���ط���اع ال���ت���ع���اون ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����ع����امل، مع 

الرتكيز على فئات ال�شباب واملراأة والعمالة يف 

الفئات  بن  من  كونها  املنظم،  غري  القت�شاد 

امل�شتهدفة لإن�شاء مثل هذه التعاونيات، اإ�شافة 

اإىل اإعفاء �شريبي للجمعيات التعاونية وزيادة 

عدد املمثلن للقطاع اخلا�س يف جمل�س اإدارة 

امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة، و����ش���رورة اإي��ج��اد ن��اف��ذة 

اإحياء  واإع���ادة  التعاونية،  للجمعيات  متويلية 

التمويلية  ال��ن��اف��ذة  ليمثل  ال��ت��ع��اوين  ال��ب��ن��ك 

املطلوبة.

االنبا-الزرقاء

ق���ال حم��اف��ظ ال���زرق���اء، ح��ج��ازي ع�شاف، 

م��ن م�شابي  اأ���ش��خ��ا���س   4 ج���رى �شبط  اإن���ه 

ف��ريو���س ك���ورون���ا، وال���ذي���ن ق��ام��وا مبخالفة 

اإجراءات احلجر  املنزيل، وجرى توديعهم اإىل 

ال��ع��الج،  م��دة  ل�شتكمال  امل��ي��داين  امل�شت�شفى 

�شفائهم  للق�شاء حال  اإحالتهم  اإىل  و�شي�شار 

وفقاً لأوامر الدفاع  النافذة. 

�شيتم  اأن��ه  الأرب��ع��اء،  ام�س  املحافظ  واأك���د 

القانونية والإداري����ة  الإج����راءات  اأ���ش��د  ات��خ��اذ 

بحق خمالفي احلجر املنزيل.

�شرورة  اإىل  دع��ت  الداخلية  وزارة  وكانت 

اللتزام باحلجر املنزيل والبعد عن املمار�شات 

على  ل��الآخ��ري��ن حفاظا  ال��ع��دوى  تنقل  ال��ت��ي 

ال�شحة وال�شالمة العامة للجميع.

االنباط-عمان

مت��ك��ن��ت الأج�����ه�����زة الأم���ن���ي���ة م����ن خ���الل 

ق��وة  ع��ل��ى  ال��ن��ار  اط��ل��ق��ا  مل��ط��ل��وب��ن  متابعتها 

القب�س على املطلوب  اأمنية يف عجلون، من 

اخل���ط���ري ال��رئ��ي�����س ال�����ذي ت������وارى يف اأح���د 

الأحرا�س.

با�شم مديرية  الع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 

داهمت  التي  الأمنية  القوة  اإن  العام  الأم��ن 

املطلوبن، م�شاء ام�س الأربعاء، يف حمافظة 

عجلون تابعت البحث عن املطلوبن اللذين 

لذا ب��ال��ف��رار ب��ع��د امل��داه��م��ة واط����الق ال��ن��ار 

ب���اجت���اه رج�����ال الأم������ن ال���ع���ام وع��م��ل��ت على 

مت�شيط املنطقة والأحرا�س املحيطة باملوقع.

واأك����د ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي اأن���ه ع��ر على 

الأح��را���س،  داخ��ل  خمتبئاً  اخلطري  املطلوب 

اأخ��رى باإطالق النار اجت��اه القوة  وق��ام مرة 

وطبقت معه قواعد ال�شتباك وقام عند ذلك 

باإيذاء نف�شه واطالق النار على قدمه والقي 

القب�س عليه.

وتوؤكد مديرية الأمن العام اأنها م�شتمرة 

يف واج��ب��ه��ا مل��الح��ق��ة و���ش��ب��ط ك��ل م��ن يهدد 

واأنها  داخله  ال�شموم  ويروج  املجتمع  �شالمة 

�شتتعامل معهم، وفقا لأحكام القانون وبكل 

لهم مبتابعة  ن�شمح  ول��ن  ت��ه��اون  ودون  ح��زم 

ن�شاطهم الإجرامي حتت اأي ظرف كان.

االنباط-برتا

نفذت موؤ�ش�شة نهر الأردن، ام�س الأربعاء 

احتياجات  لتحديد  حوارية  جل�شة  بالكرك، 

ال�����ش��ب��اب ���ش��م��ن م�����ش��روع »���ش��ب��اب ق����ادر على 

اجتماعيا  وم��ت��ّم��ك��ن  ال��ت��غ��ريات  م��ع  التكيف 

فعاليات  مب�����ش��ارك��ة  واق��ت�����ش��ادي��ا«)راي�����س(، 

�شبابية.

وقالت رئي�شة مركز �شابات الكرك اإ�شراء 

اإن امل�شروع هو عبارة عن حتالف  الدهي�شات 

رائ���د ب��ن ع���دد م��ن ال�����ش��رك��اء ي�شم ك��ل من 

ك���ور«  و«م���ري����ش���ي  الأردن«  »ن���ه���ر  م��وؤ���ش�����ش��ة 

و«ه��ي��ئ��ة اأج��ي��ال ال�����ش��الم« و »اإجن�����از« بقيادة 

من  وبتمويل  لالجئن  الدمناركي  املجل�س 

موؤ�ش�شة »نوفو نورد�شك« الدمناركية.

ت��دري��ب  ي�����ش��ت��ه��دف  امل�������ش���روع  اأن  وب��ي��ن��ت 

من الالجئن ال�شورين  و�شابة  �شاب   400
والأردن����ي����ن الأق�����ل ح��ظ��ا، وال���ذي���ن ت���اأث���روا 

�شيجري  اأن���ه  اإىل  م�شرية  ك��ورون��ا،  بجائحة 

م��ن خالله  ال��ع��ام احل��ايل  امل�شروع يف  تنفيذ 

متكن ال�شباب اجتماعيا واقت�شاديا.

واأو�شحت رئي�شة ق�شم الإعالم والت�شال 

مب��دي��ري��ة ���ش��ب��اب ال���ك���رك ال���دك���ت���ورة ث���روت 

امل��ع��اق��ب��ة اأن امل�����ش��روع ُي��ط��ّور من��وذج��اً رائ���داً 

و�شركات  واحل��ك��وم��ات  ال�شباب  دور  لتفعيل 

امل�شتثمرون  ي��ق��وم  بحيث  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع 

ال�شباب  بتثقيف  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 

ومتكينهم لي�شبحوا وكالء تغيري اإيجابين 

وق��ادة داخ��ل جمتمعاتهم، من خ��الل ثالثة 

حم����اور، ح��ي��ث ي��وف��ر امل��ح��ور الأول م��ه��ارات 

ح���ي���ات���ي���ة وت���دري���ب���ي���ة وم���������ش����ارات ل��ل�����ش��ب��اب 

امل��دين،  املجتمع  يف  يعملون  ق��ادة  لي�شبحوا 

ال�شباب  مل�شاعدة  �شامال  الثاين نهجا  ويقدم 

الالزمن  وال��دع��م  التدريب  على  للح�شول 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ���ش��ب��ل ال��ع��ي�����س امل�����ش��ت��دام��ة، بينما 

ال��ه��ي��اك��ل املجتمعية  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  ي��ت��ن��اول 

الفاعلة  امل�شاركة  دون  حتول  التي  الر�شمية 

لل�شباب يف املجتمع املدين و�شوق العمل.

االنباط-عمان

والإ�شكان،  العامة  الأ�شغال  وزارة  اأنهت 

يف  الدائمة  الأعمال  تنفيذ  الأربعاء،  ام�س 

ال�شريع  جزء من م�شروع حافالت الرتدد 

بطول  الأوىل«،  »املرحلة  ال��زرق��اء   - عمان 

600 مرت لل�شري القادم من عمان باجتاه 
بعد  الواقعة ما  للمنطقة  وذل��ك  ال��زرق��اء، 

اإدارة ال�شري ولغاية ما قبل اإ�شارة امل�شلخ.

وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي، اإن��ه 

م�����ش��ارب��ه��ا  اإىل  ال�����ش��ري  ح���رك���ة  اإع�������ادة  مت 

اأن  اإىل  امل���وق���ع، م�����ش��رية  ال��دائ��م��ة يف ه���ذا 

الأعمال تت�شمن اإعادة تاأهيل طريق عمان 

م�شارب،   3 ب���  الطريق  وتنفيذ  -ال��زرق��اء، 

ال�شالمة  وعنا�شر  الإن��ارة  لأعمال  اإ�شافة 

والإ���ش��ارات  وعواك�س،  ده��ان��ات  من  العامة 

امل������روري������ة ال������الزم������ة، وت���ن���ف���ي���ذ خ��ط��وط 

املتعار�شة  اخلدمات  ونقل  املياه،  ت�شريف 

كوابل كهرباء وخطوط مياه و�شرف  من 

�شحي وغريها.

ضبط 4 من مخالفي الحجر المنزلي
 في الزرقاء

ضبط مطلوب خطير أطلق النار على قوة 
أمنية في عجلون

الكرك: جلسة حوارية
 لتحديد االحتياجات الشبابية لمشروع 

شباب قادر

انتهاء العمل بجزء من مشروع حافالت 
التردد السريع عمان الزرقاء

   م. خريسات: السور يعيق تنظيف القناة ومراقبون يتابعون
      االعتداءات ولمنع الثلوث
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 ج��ال��ة املَ��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين حفظه اهلل، وج��ال��ة املَ��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل، و�ُسمو 

الأمري احُل�سني بن عبداهلل الثاين، بادروا ع�سيَّة الأعياد امليادية املجيدة ببث وتقدمي 

من  يتجزاأ  ل  جزء  هي  والتي  وفل�سطني  املَملَكة  يف  امل�سيحية  للعائلة  القلبية  تهانيهم 

بع�ساً  بع�سها  واملرتابطة مع  واملتاآخية  دة،  واملَُوحَّ والواحدة،  الكبرية،  الأردنيَّة  العائلة 

منذ كلمة اهلل الأوىل لاإن�سان وفجر الر�سالت ال�سماوية.

ولل�سخ�سيات  والأردن  ال��ق��د���س  ال��َك��ن��ائ�����س يف  ل��روؤ���س��اء  املَ��ل��ك  ج��ال��ة  َع����َّ  ك��ذل��ك،   

عن  احل�سينيَّة،  ق�سر  يف  ُعقد  ال��ذي  اللقاء  خال  القد�س،  اأوق��اف  ثِّلي  وُمَ امل�سيحية، 

املَبني  امل�سرتك  والعي�س  الُعمريَّة،  بالُعهدة  القد�س  واأوق��اف  كنائ�س  ك  لتَم�سُّ تقديره 

اأمله باأن يتح�سن  اأ�سا�س الو�سع التاريخي والقانوين القائم، واأعرب جالته عن  على 

املُ�سلِمني  من  ال��زوار  و�سول  اأم��ام  التحديات  لتجاوز  2022م،  العام  يف  الوبائي  الو�سع 

وامل�سيِحيني اإىل الأماكن املقد�سة يف القد�س ال�سريف.

املَ��ع��ُم��ورة،  يف  امل�سيحية  املجتمعات  اأق��دم  م��ن  ُه��م  وفل�سطني  الأردن  يف  امل�سيحيون   

�ستى  يف  ن�سرها  على  وعملوا  الإميانية،  امل�سيح  ال�سيد  دع��وة  تقبَّل  َمن  اأول  اأنهم  ذلك 

اأ�سقاع الكرة الأر�سية، وبالرغم من ِقلَّة اأعداد هوؤلء امل�سيحيني تبعاً لظروف واأ�سباب 

الإطاق على �سعيد  الأهم على  امل�سيحية  لون اجلماعة  ُي�سكِّ اأنهم  اإل  مو�سوعية عّدة، 

بالذات  هو  ليكون  وطننا  اختار  امل�سيح  فال�سيد  الأوىل،  امل�سيحيَّة  واملرجعيَّة  ال��َع��امل، 

فيه  العجائبية  ولدت���ه  على  وال�����س��ه��ادة  اأج��م��ع  للَعامل  وم��رك��زاً  ل��ه  وط��ن��اً  غ��ريه  ولي�س 

التي  ه��ي  الأوىل  امل�سيحية  املجموعة  ه��ذه  اهلل.  لكلمة  اأر�سنا  م��ن  م��ي��ة 
ُ
الأ وال��دع��وة 

دة يف ذلك اإىل اأبد الآبدين.    ن�سرت امل�سيحية يف زوايا الدنيا، فغدت بادنا متفرِّ

من  امل�سيحيني  وم��ع  املحلي  املجتمع  مع  وا�سعة  بعاقات  يتمتع  وكاتب  ك�سحفي   

الأمة  ��اه  اإتِّ املَلك  جالة  مبواقف  الكبري  ترحيبهم  اإىل  ا�سَتمعت  الطوائف،  خمتلف 

وتعزيز  اأزره،  و�َسدِّ  الوطن،  بناء  يف  البارز  ودوره��م  امل�سيحيني  و�سوب  ككل،  الأردن��ي��ة 

ة القيادة  حُلَمتِه الوطنيَّة، والنهو�س به با توقف، والدفاع عن م�ساحله ومواقفه بهمَّ

الأرف��ع  هي  مبهمٍة  وجل  عزَّ  املَ��وىل  َحباَها  التي  رَباِنّياً  واملُباَركة  التاريخية  الها�سميَّة 

وامل�سيحية  الإ�سامية  املقد�سات  حماية  وهي  األ  وُنْبًا،  وِرفَعًة  اً  و�ُسُموَّ َعظَمًة  والأكرث 

ون بكل قواهم  يف فل�سطني والقد�س التي هي جوهرة اجلوهرة التي َيحفظها الها�سميُّ

وعاقاتهم ومكانتهم الدولية وم�ساهماتهم يف ت�سليب مواقف الأهل هناك وُن�سرِتهم، 

ا هي دينيَّة وتاريخيَّة تت�سل بتوا�سل ال�سماء مع هذه  َ اإذ اأن امل�سوؤولية عن ذلك كله اإنَّ

كل  بني  من  الثاقبة  بعينه  اهلل  اختارها  التي  املقَد�سة،  والفل�سطينية  ردنية 
ُ
الأ الأر���س 

ا�ستمرت  مَلَ��ا  واإل  بهم،  لثقته  واإ�سنادها  حمايتها  على  الها�سميني  لُيقيم  الدنيا،  ِبقاع 

التي  وامل�سيحيَّة  الإ�سامية  املقد�سات  لهذه  الها�سميَّة  امللكيَّة  والرعاية  احلماية  هذه 

خال  جالته  اأك��د  ول��ه��ذا،  عليها.  واحَل���دب  عنها  للدفاع  ي��وم  كل  جالته  اإىل  حتتاج 

الها�سميَّة  “الو�ساية  اأن  على  الأعياد  مبنا�سبة  امل�سيحيني  الدين  رجال  مع  اجتماعه 

اأمامي واأمام الها�سِميني، واملَملَكة الأردنيَّة الها�سميَّة«. �سرٌف وم�سوؤوليٌة 

الكنائ�س  روؤ�ساء  على جمل�س  اأنَعَم  عندما  نوعياً  موقفاً  املَلك  ل جالة  �َسجَّ كذلك،   

والجتماعي  الروحي  الديني  للدور  تقديراً  الأوىل،  الدولة  مئوية  بو�سام  الأردن  يف 

الأردنيَّة  املَملَكة  كنائ�س  موقف  َوح��دة  ت�سيد  يف  املجل�س  اأع�ساء  به  يقوم  ال��ذي  املهم 

املَملَكة ورعاياهم. الها�سميَّة ومتثيل م�سالح 

اأح���د يف ه���ذا ال��ك��ون ال��وا���س��ع وال�����س��ا���س��ع ب�����س��رِف   يف احل��ق��ي��ق��ة وال���واق���ع، مل يتمتع 

ولهذه  الها�سميَّة،  العائلة  �سوى  عليها  واحَل��دِب  وحمايتها  املقد�سات  خلدمة  �سماوي 

ُيع�ِّ  لكونه  وجليل  الأب��ع��اد،  من  غ��ريه  ويف  و�سيا�سياً  دينياً  ووا�سع  كبري  معنًى  املهمة 

املقد�س  املَكاين  اأرث��ه  حلماية  ثقته  اإيائهم  يف  الب�سر  مع  العظيم  املَ��وىل  توا�سل  عن 

الذي ت�سهده هذه الأر�س منذ عدة األفيات من عمرها وعمر الإن�سان يف الدنيا. ولهذا، 

اأعمال  و�سائر  املقد�سة  املدينة  بطريرك  الثالث،  ثيوفيلو�س  البطريرك  غبطة  ق��ال 

اأن الدفاع عنها  “تاريخ املقد�سات الإ�سامية وامل�سيحية ُيخ�نا  اإن  الأردن وفل�سطني: 

عن  وال��ذود  عليها  احلفاظ  ا�ستطاعوا  الذين  الُعظماء،  ال��رج��ال  مهمة  ك��ان  و�سونها 

الأيوبي،  الدين  ب�ساح  م��روراً  اخلطاب،  بن  عمر  العادل  اخلليفة  من  بدءاً  ها،  حَيا�سِ

وكيف  ال�سريف،  القد�س  يف  مقد�ساتنا  على  كو�سي  اجلالة،  �ساحب  يا  اإليكم  و�سوًل 

م اأنكم اأهٌل لهذه الو�ساَية مِلَا تتمتعون به من احِلكمة والنفتاِح وال�سمود  ل، وقد اأثبتُّ

ون�سري خلفكم من  املقد�سات،  الدفاِع عن  نهجكم يف  ننتهج  “نحن  واأ�ساف  يف احلق”. 

اأجل توعية الَعامل على ما متر به املقد�سات الإ�سامية وامل�سيحية من خماطر، نتيجة 

املتطرفة«.  ال�سهيونية  املجموعات  اأطماِع 

 يا رب احفظ الها�سميني ووطننا عزيزاً منيعاً مهاباً وُم�َساناً ِمن كل َمكروه، واحفظ 

قائد املَ�سرية املُباركة جالة املَلك عبداهلل الثاين بن احل�سني املُفدى وعائلته الكرمية.

األكاديمي مروان سوداح

ة َرْمز  الَعاِئلة الَهاِشِميَّ
ة  وُركن الَوْحدة الوَطِنيَّ

األحوال المدنية تنجز أكثر من 3 ماليين معاملة وترفد الخزينة بـ 35 مليون دينار

جولة ميدانية للغذاء والدواء في جمرك عمان

إطالق شبكة المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة في األردن

»الصليب األحمر« : مستمرون بالعمل في المفرق من 
مكتب عمان والهالل األحمر يؤدي مهامه 

الدفاع المدني ينجح بإجراء عملية 
والدة في عمان

9 مراكز ثابتة لفحص كورونا 
في مأدبا

االنباط-برتا

رفدت دائرة الأحوال املدينة واجلوازات، 

الدولة  خزينة   ،2021 املا�سي  العام  خال 

35 مليون دينار. مببلغ 

وقال مدير عام الدائرة، فهد العمو�س، 

يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 

رف��دت خزينة  ال��دائ��رة  اإن  الأرب��ع��اء،  ام�س 

 34 مببلغ  املا�سي  ال��ع��ام  نهاية  م��ع  ال��دول��ة 

اأن  اإىل  م�����س��ريا  األ��ف��ا،  دي��ن��ار و965  م��ل��ي��ون 

اأكرث  املا�سي  العام  خ��ال  اأجن��زت  ال��دائ��رة 

3 مايني معاملة، توزعت على جميع  من 

باملواطنني.  اخلا�سة  ال�سخ�سية  الوثائق 

 572 اأك��رث من  اأجن��زت  الدائرة  اأن  واأ�ساف 

األ���ف م��ع��ام��ل��ة ج���واز ���س��ف��ر، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع��دد 

الدائرة  اأ�سدرتها  التي  الذكية  البطاقات 

 340 نحو  للمواطنني  املا�سي  العام  خ��ال 

اإ�سدار  وحول  ذكية.  �سخ�سية  بطاقة  األف 

ال��واق��ع��ات احل��ي��وي��ة م��ن )زواج،  ���س��ه��ادات 

ال��دائ��رة  اأن  اأو���س��ح  ولدة(،  وف���اة،  ط���اق، 

للواقعات  ���س��ه��ادة  و3876  مليون  اأ���س��درت 

احليوية،

 ودف��ات��ر ال��ع��ائ��ل��ة ال��ت��ي اأ����س���درت خ��ال 

األ���ف���ا، فيما   223 اأك����رث م��ن  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

الأخ���رى.  امل��ع��ام��ات  ع��ل��ى  البقية  ت��وزع��ت 

واأ�سار العمو�س اإىل اأن عدد املعامات التي 

الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  ع���  تقدميها  مت 

69 األفا و941  داخل اململكة وخارجها بلغت 

التي  املعامات  ع��دد  اأن  مو�سحا  معاملة، 

ق��دم��ت ل��ل��م��غ��رتب��ني الأردن���ي���ني يف اخل���ارج 

ال�سفارات والقن�سليات يف  اإدارة  عن طريق 

الدائرة بلغت 177 األفا 242 معاملة.

  االنباط-عمان

للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  نّفذ 

وال�����دواء، ال��دك��ت��ور ن���زار م��ه��ي��دات، جولة 

ميدانية جلمرك عمان.

وقالت املوؤ�س�سة، يف بيان ام�س الأربعاء، 

اإجن��از  �سري  تفّقد  اإىل  ت��ه��دف  اجل��ول��ة  اإن 

امل��ع��ام��ات اجل��م��رك��ي��ة ل��ل��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

امل�ستوردة  الطبية  وامل�ستلزمات  والدوائية 

الرقابة  ق�سم  يف  املوؤ�س�سة  ك��وادر  قبل  من 

ال��رق��اب��ة  واق���ع  ع��ل��ى  وال��وق��وف  ال�سحية، 

ال��ن��وع��ي��ة يف ال��ت��خ��ل��ي�����س ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات 

اجلمركية لهذه املواد.

و���س��م��ل��ت ال����زي����ارة الط�����اع ع��ل��ى اآل��ي��ة 

تطبيق النافذة الوطنية من قبل املوظفني 

ال��واح��دة  ال��ن��اف��ذة  يف  للموؤ�س�سة  التابعني 

واآلية عمل مفت�سي الغذاء يف جلنة �سحب 

يكفل  مبا  الغذائية،  ال�ساحة  ويف  العينات 

املعامات  اإج��راءات  �سري  وت�سريع  تب�سيط 

اجل���م���رك���ي���ة وال����وق����وف ع���ل���ى م��اح��ظ��ات 

متلقي اخلدمة من تار وخمل�سني.

الزيارات  �سل�سلة  �سمن  الزيارة  وتاأتي 

املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  اليومية  امليدانية 

مل��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ���س��م��ن ب��رام��ج 

اأر����س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  مل��ت��اب��ع��ة  م��ع��دة م�سبقا 

الواقع.

االنباط-عمان

�سبكة  الأردن،  يف  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  اأطلقت 

القطاع  دور  لتعزيز  املراأة،  بتمكني  املعنية  العاملية  املبادئ 

اخلا�س يف دعم امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة.

العاملية  للمبادئ  الأردن  �سبكة  اإط���اق  حفل  وح�سر 

ام�س  الهيئة  عن  �سادر  بيان  وف��ق  امل��راأة،  بتمكني  املعنية 

الأرب����ع����اء، اأك����رث م��ن 100 ج��ه��ة م��ع��ن��ي��ة، م��ن��ه��م ���س��ن��دوق 

عمان،  وب��ور���س��ة  الج��ت��م��اع��ي،  ال�سمان  اأم���وال  ا�ستثمار 

التمويل  امل�����راأة، وم��وؤ���س�����س��ة  ل�����س��وؤون  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 

العمل،  وزارة  الجتماعي،  للنوع  امل�سرق  ومركز  الدولية، 

للعمل  ال��دول��ي��ة  واملنظمة  وال��ت��ج��ارة،  ال�سناعة  وغ��رف��ت��ا 

على  املوقعة  وال�سركات  املتحدة،  ل��اأمم  العاملي  وامليثاق 

من  وغ��ريه��م  الأردن  يف  امل����راأة  بتمكني  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ب��ادئ 

ال�سركاء.

ووفقا للبيان، فاإن املبادئ العاملية املعنية بتمكني املراأة 

هي عبارة عن 7 مبادئ قام باإن�سائها امليثاق العاملي لاأمم 

الإر�ساد  من  كنوع  للمراأة،  املتحدة  الأمم  وهيئة  املتحدة 

لل�سركات عن كيفية تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني 

املراأة يف مكان العمل وال�سوق واملجتمع.

وت�����س��رت���س��د امل���ب���ادئ مب��ع��اي��ري ح��ق��وق ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة 

وحقوق الإن�سان الدولية، وترتكز على اإدراك اأن ال�سركات 

اجلن�سني  بني  امل�ساواة  ت��اه  وم�سوؤولية  م�سلحة  لديها 

ومتكني املراأة.

والعامة  اخلا�سة  ال�سركات  باإمكان  اأن��ه  البيان،  وذك��ر 

اأي ح��ج��م  ال����دول����ة وال���ت���ع���اون���ي���ات م����ن  وامل���م���ل���وك���ة م����ن 

بالإ�سافة  الوطني،  القانون  مبوجب  واملن�ساأة  و�سناعة 

وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وال��غ��رف  وال��ن��ق��اب��ات  ال�����س��رك��ات  اإىل 

بتمكني  املعنية  العاملية  املبادئ  على  التوقيع  والبور�سة، 

املراأة والن�سمام اإىل جمتمعها من خال اللتزام ببيان 

عام بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة.

املراأة،  بتمكني  املعنية  العاملية  املبادئ  وت�ستخدم من�سة 

امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  نحو  التجاري  العمل  حل�سد 

لت�سل ال�سركات اإىل اأبعاد امل�ساواة بني اجلن�سني يف اأجندة 

اأه��داف  م��ع  امل��ب��ادئ  وتتما�سى   ،2030 امل�ستدامة  التنمية 

التنمية امل�ستدامة ال� 17 حيث يرتابط كل هدف بكل من 

ال�سبعة. املبادئ 

الأردن  ل��ل��م��راأة يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ه��ي��ئ��ة  وق���ال م��ث��ل 

العمل  اأرباب  تفيد  ال�سمولية  العمل  بيئات  اإن  �سيخ،  زياد 

وامل��وظ��ف��ني وامل��وظ��ف��ات، ن�����س��اًء ورج����اًل، م��ن ح��ي��ث زي��ادة 

حقيقية  فوائد  وايجاد  ال�سوق،  فر�س  وتو�ّسع  الإنتاجية 

لاقت�ساد يف مكان العمل وال�سوق واملجتمع.

ال��ع��امل��ي ل��اأمم  امل��ي��ث��اق  اإدارة  وحت����ّدث ع�����س��و جم��ل�����س 

الإط��اق، عن  املدهون، يف حفل  �سامر  الأردن  املتحدة يف 

للمبادئ  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  مع  امليثاق  �سراكة 

املراأة. العاملية بتمكني 

الأردنية  الوطنية  للجنة  العامة  الأمينة  فيما عر�ست 

املراأة، الدكتورة �سلمى النم�س، للتزامات الأردن  ل�سوؤون 

القطاع  دور  واأه��م��ي��ة  اجلن�سني  ب��ني  للم�ساواة  الوطنية 

اخلا�س يف حتقيق هذه اللتزامات.

اأي�سا،  امل����راأة،  بتمكني  املعنية  العاملية  امل��ب��ادئ  ومت��ث��ل 

اجلن�سني  بني  امل�ساواة  يف  للتقدم  والعمل  للحوار  اإط��ارا 

امل�سالح،  واأ�سحاب و�ساحبات  ال�سركاء  املراأة مع  ومتكني 

م��ث��ل، امل��ج��ت��م��ع امل����دين، وامل��ن��ظ��م��ات غ��ري ال��رب��ح��ي��ة وغ��ري 

احل��ك��وم��ي��ة، وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة، واحل��ك��وم��ات والأف����راد 

الذين هم مو�سع ترحيب لان�سمام كحلفاء للدعوة اإىل 

امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة.

امل���راأة  بتمكني  املعنية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ب��ادئ  من�سة  وت�����س��م 

موّقعا   74 منهم  عاملي،  موقع   5700 من  اأك��رث  الآن  حتى 

يف الأردن.

وتمع ال�سبكة املوقعني املت�سابهني يف الفكر يف الأردن 

ليعملوا معاً نحو مو�سوع م�سرتك.

ويف ور���س��ة ع��م��ل خ���ال ح��ف��ل الإط�����اق، ق���ام اأع�����س��اء 

ال�سبكة بالت�سويت على موا�سيع عام 2022، حيث اختاروا 

الرتكيز على القيادة ومكان العمل.

وتعالج القيادة الق�سايا املتعلقة باملبداأ رقم 1 واملتمحور 

بينما  اجلن�سني،  ب��ني  للم�ساواة  املوؤ�س�سية  القيادة  ح��ول 

يعالج مكان العمل الق�سايا املتعلقة مببداأ رقم 2 واملتعلق 

�سحة  ب�ساأن   3 رقم  ومبداأ  العمل  مكان  يف  التمييز  بعدم 

و�سامة املوظفني واملوظفات يف �سوق العمل.

الوطنية،  امللكية  م��ن  ك��ل  زي���ادة  اإىل  ال�سبكة  وت��ه��دف 

خال  م��ن  امل���راأة  بتمكني  العاملية  للمبادئ  وال���س��ت��دام��ة 

ال�سركات  يف  الجتماعي  للنوع  م��راع  بيئي  ن��ظ��ام  اي��ج��اد 

الأم��ام ع�  اإىل  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اأجندة  تقود  التي 

القيمة. �سل�سلة 

التغيري  �سّناع  اإ�سراك  اإىل  ال�سبكة كذلك،  وت�سعى  كما 

يف ال�����س��رك��ات واأ����س���ح���اب و���س��اح��ب��ات امل�����س��ل��ح��ة ال��ذي��ن 

يف  وال��ت��ج��ارب  امل��ع��رف��ة  وت��ب��ادل  امل��م��اث��ل��ة،  القيم  يحملون 

جم���ال امل�������س���اواة ب���ني اجل��ن�����س��ني ومت��ك��ني امل������راأة، حت��دي��د 

امل�ستجدة،  الأعمال  واتاهات  املمار�سات  اأف�سل  وقيا�س 

والو�سول  ال��ت��وري��د،  و�سا�سل  ال��ع��اق��ات  وتقوية  وب��ن��اء 

وتنمية  ج��دد  عماء  واكت�ساب  م�ستغلة،  غري  فر�س  اإىل 

املتبادلة  امل�سالح  وحتديد  امل���راأة،  متّكن  التي  املمار�سات 

وال��ع��م��ل ن��ح��و ه���دف م�����س��رتك، وو���س��ع م��ع��اي��ري للقطاع 

يف  امل�ساهمة  خال  من  امل�ستقبل  يف  وال�ستثمار  اخلا�س 

خلق عامل من�سف خايل من العوائق.

الأردن  يف  ال�����س��رك��ات  م��ع  امل��ت��ح��دة  الأمم  هيئة  وتعمل 

اإن�ساء  اأو  احلالية،  وال�امج  ال�سيا�سات  ت�سميم  اأجل  من 

املراأة  متكني  لتحقيق  مطلوبة؛  جديدة  وبرامج  �سيا�سات 

للتعاون  ال�سويدية  ال��وك��ال��ة  م��ن  ب��دع��م  العمل  ���س��وق  يف 

الإن���ائ���ي ال����دويل )���س��ي��دا( ���س��م��ن ب��رن��ام��ج ه��ي��ئ��ة الأمم 

املتحدة للمراأة واملنظمة الدولية للعمل امل�سرتك “تعزيز 

العمل الإنتاجي والعمل الائق للمراأة يف م�سر والأردن 

وفل�سطني«.

االأنباط – دالل عمر

لل�سليب  ال���دول���ي���ة   ال��ل��ج��ن��ة  اأك����دت      

الأح���م���ر ا���س��ت��م��رار ع��م��ل��ه��ا الإن�������س���اين يف 

عّمان  يف  مكتبها  من  ال�سمالية  املحافظات 

300 موظف ، وذلك بال�سراكة  الذي ي�سم 

الأردين يف  الأح���م���ر  ال���ه���ال  ف���رع���ي  م���ع 

املفرق واإربد.

    جاء ذلك بعد اإغاق مكتب ال�سليب 

بعد  امل��ف��رق  ال���دويل يف حمافظة  الأح��م��ر 

����س���ن���وات م���ن ت���ق���دمي خ���دم���ات ل��اج��ئ��ني 

ال�سوريني يف املحافظة وخميم الزعرتي.

الأح���م���ر  ال�����س��ل��ي��ب  و����س���ي���وا����س���ل        

ودعم  الإن�سانية  لاحتياجات  ال�ستجابة 

 ، احلاجة  عند  الأردنية  املحلية  ال�سلطات 

وحينما تكون خ�تها مطلوبة.

اإغ����اق  “قرار  ب����اأن  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت     

مكتبها يف املفرق قراًرا اإدارًيا ول يعني اأننا 

�سن�ستمر  حيث  الإن�سانية  خدماتنا  اأوقفنا 

ب�ستى  امل�سلحة  النزاعات  �سحايا  خدمة  يف 

ال���ط���رق م��ث��ل اإع�������ادة مل ���س��م��ل ال��ع��ائ��ات 

واحلفاظ على الروابط الأ�سرية وغريها«. 

الأردين  الأح����م����ر  ال����ه����ال  واأك�������د      

ا���س��ت��م��رار ع��م��ل ف��رع��ي��ه يف ارب����د  وامل��ف��رق 

ب���ت���ق���دمي اخل����دم����ات ���س��م��ن الم���ك���ان���ي���ات 

املتوفرة .

االنباط-عمان

متكن فريق من امل�سعفني املتخ�س�سني 

يف مديرية دفاع مدين و�سط عمان م�ساء 

ام�����س  الأرب��ع��اء، م��ن اج���راء عملية ولدة 

ل�سيدة داخل منزلها مبنطقة حي نزال.

ومهنية  بحرفية  ال��ولدة  عملية  ومتت 

الأم  ن��ق��ل  ومت  امل�سعفني  ق��ب��ل  م��ن  ع��ال��ي��ة 

وحالتهما  الب�سري  م�ست�سفى  اىل  والطفل 

العامة جيدة.

االنباط-مادبا

مديرية  يف  ك��ورون��ا  ملف  م�سوؤول  ق��ال 

���س��ح��ة م���اأدب���ا ال��دك��ت��ور ي��ون�����س ال��ت��اوي، 

م�سيطر  املحافظة  يف  الوبائي  الو�سع  اإن 

الق��ب��ال  ون�سبة  الخ�����س��ر  وب��اخل��ط  عليه 

على التطعيم جيدة.

�سحفي  ت�سريح  يف  ال��ت��اوي  وا���س��اف 

ثابتة  مراكز   9 يتوفر  اأن��ه  الربعاء،  ام�س 

ذيبان  م��رك��ز  وه��ي،  ك��ورون��ا  ع��ن  للفح�س 

لب،  وم��رك��ز  �سلمى،  الأم���رية  وم�ست�سفى 

�سمال  ومركز  ال�سرقي،  ال�سامل  وامل��رك��ز 

ومديرية  التيم،  وم��رك��ز  ال�سامل،  م��اأدب��ا 

احلكومي،  ال��ن��دمي  وم�ست�سفى  ال�سحة، 

وخميم ماأدبا.

بداية  م��ن  الفحو�سات  ع��دد  اإن  وق���ال 

الآن،  ح��ت��ى  عينة   685255 ب��ل��غ  اجل��ائ��ح��ة 

ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع����دد الإ�����س����اب����ات الج���م���ايل 

بكورونا 59276، والوفيات 96.

ف��ري��ق  وج������ود  اإىل  ال�����ت�����اوي  وا������س�����ار 

املحافظة  يف  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��الت  متحرك 

عند احلاجة.
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ما بني التفا�ؤل �الت�سا�ؤم من قبل املجتمع الأردين جتاه التحديثات ال�سيا�سية التي تعمل على 

تنفيذها الد�لة الأردنية بكل موؤ�س�ساتها الد�ستورية الت�سريعية �التنفيذية �الإعالمية �التثقيفية، 

�يعمل الربملان جاهدا بت�سارع لإقرار هذه التحديثات للت�سريعات الناظمة للحقوق ال�سيا�سية، بدءا 

من التعديالت الد�ستورية احلا�سنة لالأ�س�س �املبادئ لقوانني الإنتخاب �الأح��زاب ال�سيا�سية التي 

�ستف�سي اىل اإفراز برملان حزبي �حكومة برملانية من رحم الأحزاب ال�سيا�سية بعد عقد من الزمن، 

املقبلة، �بني متفائل  ال�سيا�سية اجلديدة  اأن املجتمع منق�سم بني معار�س �مت�سا�ؤم للحياة  �حيث 

�موؤيد �داعم لهذه التعديالت �التحديثات �موؤمن بحتمية جناحها، �بني هذا �ذاك هناك املتحفظ 

�ال�سامت �يقف موقف املتفرج بانتظار ما �ستوؤ�ل اإليه نتائج هذه التعديالت �التحديثات يف امل�ستقبل، 

اإيجابيا على حياتنا العامة ال�سيا�سية �القت�سادية  اأكلها �نقطف ثمارها باأن تنعك�س  �هل �ستوؤتي 

�تلعب  �فاعلة متار�س  قوية  �سيا�سية  �اأح���زاب  برملان  اإىل  بنا  ت�سل  �املعي�سية، بحيث  �الجتماعية 

د�رها احلقيقي يف الرقابة �الت�سريع، �احلد من تغول ال�سلطة التنفيذية على ال�سعب، �تن�سر قيم 

اأ� �ا�سطة �حم�سوبية، �تر�سي مباديء  العدالة �امل�سا�اة بني الأردنيني يف نيل حقوقهم د�ن عنا� 

�سيادة القانون يف امل�ساءلة �املحا�سبة بعيدا عن اأي ح�سابات للجاه �املن�سب �النفوذ، �تتحقق طموحات 

ال�سباب باأن يكون التعيني على اأ�س�س الكفاءة �اجل��دارة، �الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب بحيادية 

اأبناء ال�سعب الأردين احلبيب، �ما ينادي �يدعو له  �نزاهة، هذا ما يتاأمله �يحلم به اجلميع من 

جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل �رعاه، ��ثقه يف اأ�راقه النقا�سية ال�سبعة، �حتدث عنه مرارا 

يف خطاباته �لقاءاته مع خمتلف فئات �اأطياف ال�سعب الأردين، �تياراته املجتمعية �ال�سيا�سية، نحن 

ننظر للغد بعني التفا�ؤل �الأمل، �بانتظار النتائج يف امل�ستقبل القريب بعد تطبيق منظومة التحديث 

ال�سيا�سي على اأر�س الواقع، �اإن غدا لناظره لقريب اإن �ساء اهلل، حمى اهلل الأردن �قيادته احلكيمة 

��سعبه الويف من كل مكر�ه.

الدكتور رافع شفيق البطاينة

هل سنشهد تفاعل شعبي 
مع التحديث السياسي،،

اخلمي�س  6 / 1 / 2022 

الضمان: بدء استقبال طلبات استثناء بعض 
العاملين من الشمول بتأمين الشيخوخة

مناقشات النخبة .. العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع 

البلبيسي: الوضع الوبائي في األردن مستقر منذ 4 أسابيع 

الوهادنة: ذروة موجة أوميكرون في آذار

الأنباط – مرمي القا�سم

يف   elite– ال���ن���خ���ب���ة  م��ل��ت��ق��ى  رك�����ز 

م��ن��اق�����س��ات��ه م���وؤخ���را ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل 

 � امل��ج��م��ت��ع   ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي �د�ره يف 

مدى تاأثريه ب�سكل اإيجابي � مبا�سر على 

، مب�ساركة جمموعة من  �املجتمع  الفرد 

تنمية  ط��رق  ط��رح  مت  ح��ي��ث   ، املخت�سني 

باأنواعه �د�ره يف تعزيز  التطوعي  العمل 

الثقافية   � الدينية   � الأخ��الق��ي��ة  القيم 

�التحديات التي يواجهها . 

ق������ال ال����دك����ت����ور ع���ل���ي ح���ج���اح���ج���ة ان 

 ، م��ن��ه��ا  اإي��ج��اب��ي��ة  اآث����ار  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل 

ن�����س��ر امل��ح��ب��ة ب��ني ال��ن��ا���س ،�ت��ع��زي��ز قيمة 

الإي����ث����ار، ����س��ن��اع��ة ق���ي���ادات جم��ت��م��ع��ي��ة ، 

من  �التنموية  القت�سادية  اآثارها  مبينا 

خالل تعزيز ر�ح النتاج �العمل �العطاء 

لدى املجتمعات، �تخيف الأعباء عن غري 

�العمل  الن��ت��اج  ثقافة  �ن�سر  املقتدرين، 

�غريها ، 

يحتاج  التطوعي  العمل  اأن  اىل  �لفت 

منها  تنظيمية   � ت�سريعية  تعديالت  اىل 

، م��اأ���س�����س��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، �م��راق��ب��ت��ه 

�ت���ن���ظ���ي���م���ه، �ب����ن����اء حت���ال���ف���ات �جت��م��ي��ع 

املت�سابهة. الأن�سطة 

اب���و حويلة  اإب��راه��ي��م  امل��ت��ح��دث  �اأ����س���ار 

اأدرك������ت  امل���ت���ق���دم���ة  احل���������س����ارات  اأن  اىل 

اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، ف��ع��م��ل��ت على 

ن�����س��ره يف امل��ج��ت��م��ع ، ف��اأن�����س��اأت م��وؤ���س�����س��ات 

العمل  اأج��ل  من  ت�سعى  �جمعيات  �اأف��راد 

التطوعي �العمل على بناء الإن�سان حتى 

لو كان خارج نطاق الوطن. 

بدر�ه   ، املعايطة  غازي  املهند�س  �بني 

اأن���ه ل ب��د م��ن تعريف �حت��دي��د الأع��م��ال 

ال���ت���ط���وع���ي���ة �رع���اي���ت���ه���ا ب�����س��ك��ل م��ن��ظ��م 

م��وؤ���س�����س��ات حكومية  ق��ب��ل  م���ن  �ق���ان���وين 

�غري حكومية حتت مظلة �زارة التنمية 

برامج  اإطالق  �العمل على   ، الجتماعية 

اإع���الم���ي���ة ل��ت��غ��ط��ي ن�������س���اط���ات الأع����م����ال 

التطوعية املنوي تنفيذها، ثم توثيق هذه 

�اإح�سائيات  م�سوحات  �اج���راء  الأع��م��ال 

لدرا�سة الأثر الجتماعي �القت�سادي.

الرحامنة  احلميد  عبد  املهند�س  �اأكد 

ال��ث��ق��اف��ة  ال���ت���ط���رق اىل  ان�����ه لب�����د م����ن 

ال���ع���م���ل  ت���ق���ب���ل  امل���ج���ت���م���ي���ع���ي���ة يف م�������دى 

ا�  الفرد  التطوعي د�ن اخلو�س يف نوايا 

اجلماعات الذين يقدمون ما ميلكون من 

خربة يف �سبيل رفعة الوطن .

�اأ���س��ار امل��ت��ح��دث حم��م��ود م��ل��ك��ا�ي اىل 

اأن������واع ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ن��ه��ا ، ال��ع��م��ل 

بدرجة  ميتاز  �ال��ذي  املوؤ�س�سي  التطوعي 

 ، �املثابرة  �التما�سك  التنظيم  من  عالية 

�العمل التطوعي الفردي �هو عمل يقوم 

للعمل  اأن  مو�سحا  برغبته،  الإن�����س��ان  ب��ه 

ال��ت��ط��وع��ي ان��ع��ك��ا���س��ا اي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى ال��ف��رد 

�الفخر  الداخلي  بال�سالم  ي�سعر  بحيث 

باخلدمة التي قدمها. 

�بني الدكتور اأحمد بني م�سطفى  اأن 

ماأ�س�سه العمل التطوعي حتتاج اإىل ثقافه 

يدعم  ح��ك��وم��ي  ر���س��م��ي  �د�ر  جمتمعيه، 

امل�سوؤ�لية  ����س��ع��ور  املجتمعيه،  امل���ب���ادرات 

املجتمعية لل�سركات د�رها �فق ما ي�سمى 

الجتماعي.  بالقت�ساد 

�ب���ني امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل ع��ب��ي��دات ، ان 

راقية  جمتمعية  قيمة  التطوعي  العمل 

�هي  �ترابطه  املجتمع  حيوية  على  تدل 

ع��ك�����س الن��ان��ي��ه ال��ت��ي ت��ف��رق��ه �ت�����س��ع��ف��ه، 

الأردن  يف  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل  �ل����ك����ن 

ال�سلبيه  املمار�سات  بع�س  ب�سبب  تراجع 

غري  �ال��ت��ن��اف�����س  ال�سخ�سيه  �الأه������داف 

اأنظمة  اإع��داد  اأهمية  اىل  لفتا  ال�سريف، 

�ت���ع���ل���ي���م���ات م���ق���ي���ده ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

الأم��وال،  جتمع  التي  للجمعيات  �خا�سه 

ب�����س��ب��ب م��ك��اف��ح��ة الإره��������اب ، �ت�����س��ج��ي��ع 

بني  التن�سيق  التطوعي من خالل  العمل 

م��وؤ���س�����س��ات ال���د�ل���ه يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

�اخلا�س . 

�ق�����ال ال���دك���ت���ور �ل���ي���د اأب�����و ح���م���ور ان 

ن��اج��ح��ا عندما  ي��ك��ون  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 

ي�����س��ب��ح ث��ق��اف��ة جم��ت��م��ع، م��ع �ج����ود بيئة 

حم���ف���زة ت���ب���داأ م���ن ال��ب��ي��ت �ه����و ع��ن��دم��ا 

العمل  يف  لالبناء  ق��د�ه  �الم  الب  يكون 

التطوعي �اخلريي، �اأن يكون هناك د�ر 

بعمل  يتمثل  �ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  ل����وزارة 

اأن�����س��ط��ة ل م��ن��ه��ج��ي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ع��م��ل 

د�ر  لها  اجلامعات  اأن  مبينا   ، التطوعي 

للقبول  متطلبات  �جود  خالل  من  اأي�سا 

مبينا   ، املجتمع”  “خدمة  اجل��ام��ع��ه  يف 

التطوعي حتت  العمل  ان يكون  اأنه يجب 

متخ�س�سة  هيئات  ا�  ا�سخا�س  ا���س��راف 

حتى يكون منتجا. 

العمل  اأن  ن��اف��ع  م��ه��ن��ا  امل��ت��ح��دث  �ب���ني 

ال��ت��ط��وع��ي ل���ه اآث�����ار اإي��ج��اب��ي��ة ع���ل���ى  من 

ي���ق���دم���ه ، �����س���ج���ع ب�������د�ره ع���ل���ى ال��ع��م��ل 

ي�سجع  ل  �ل��ك��ن��ه   ، ال���ف���ردي  ال��ت��ط��وع��ي 

ال��ت��ي ل  امل��ب��ادرات اجلماعية  ن��وع م��ن  اأي 

ا� ت�سريح  اعتماد  لها  ت�سرف عليها جهه 

ر���س��م��ي، ف��ب��وج��ود ه��ذا الإ����س���راف ن�سمن 

مل�ستحقيه،  ال���واج���ب  ه���ذا  ن��ت��ائ��ج  ����س��ول 

ي�ستغل  ف���رد  اأي  ع��ل��ى  ال��ف��ر���س��ة  �ن���ف���وت 

غريه ليحرم اأي حمتاج منه .

اأن  ع���ري�ط  م�سطفى  ال��دك��ت��ور  �ق���ال 

اأهدافه  تبتعد  اأن  يجب  التطوعي  العمل 

يكون  �ان   ، �حزبية  �سيا�سية  اأه��داف  عن 

ال����ه����دف م�����س��اه��م��ة اجل���م���ي���ع يف ال��ب��ن��اء 

التطوعي  العمل  املجتمعي نحو  �التغيري 

اليجابي الذي يخدم املجتمع �الد�له .

اأن   ، امل��ت��ح��دث ح����امت م�����س��ام��رة  �ب����ني 

الربية  �زارة  من  يبداأ  التطوعي  العمل 

�ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ال�������س���ف���وف الب���ت���دائ���ي���ة، 

مب�ساعدة الأهل يف البيت ، مو�سحا اأنه اذا 

�عدم  النا�س،  لدى  التطوع  بداأت مرحلة 

من  معينة  �سريحة  على  التطوع  اقت�سار 

ن��ت��ائ��ج م��ذه��ل��ة على  امل��ج��ت��م��ع، ن�����س��ل اىل 

اأر�س الواقع يف �ستى املجالت.

�اأ�سار الدكتور بالل ال�سكارنة ، اىل اأن 

خاطئة  بطريقة  ع��رف  التطوعي  العمل 

يف  للنا�س  امل�ساعدات  تقدمي  من  فبدل   ،

�القت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��الت  ك��اف��ة 

�الج���ت���م���اع���ي���ة ان��ح�����س��رت ف���ك���رة ال��ع��م��ل 

بينما   ، �املحتاجني  بالفقراء  التطوعي 

�موؤ�س�سات  اجل��م��ع��ي��ات  تعمل  ان  ال���س��ل 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ ك��ث��ري من 

الق�سايا التي ت�ساهم يف تنمية املجتمع .

ال�سطنا�ي  الكرمي  عبد  الدكتور  �اأكد 

هو  الأ�سا�سي  التطوعي  العمل  معيار  اأن 

اأنه ين�سر �سفات حميدة  الأخالق، بحيث 

الأنانية  عن  �البعد  الإيثار  ف�سيلة  مثل 

اأك��ر  م���رد�ده  اأن  ال���ذات، مو�سحا  �ح��ب 

داخل  من  ينبع  لنه  الر�سمي  العمل  من 

الر�سمي  العمل  بينما  اإج��ب��ار،  د�ن  الفرد 

يكر فيه الرهل �التقاع�س . 

�اأ�سار املهند�س نعيم عبد الهادي ، اىل 

اأن يكون �سمن  اأن العمل التطوعي يجب 

على  تقوم  �التي   ، ليتطور  املعرفة  اإدارة 

فريق  ت�سكيل   ، اخلام�س  امل�ستوى  قائد   :

العمل ، البداأ باحلقائق ال�سعبة ، الر�ؤية 

امل��ن�����س��ب��ط،  ال���ع���م���ل   ، �ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 

ال��ت��ط��وع��ي مي���ر يف  ال��ع��م��ل  اأن  م��و���س��ح��ا 

املعرفة لدى  ، حتويل  حتديات عدة منها 

���س��ري��ح��ة،  اإىل  �سمنية  م��ن  الأ���س��خ��ا���س 

ال�سراتيجي،  �الركيز  التوجه  �سعف 

ن�سر ثقافة العمل اخلريي التطوعي.

ف��اط��م��ة عطيات  ال��دك��ت��ورة  �اق��رح��ت 

الج��ت��م��اع��ي��ه  ال��ت��ن��م��ي��ه  �زاره  ت���ق���وم  ان 

�الإحت���������اد ال����ع����ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ه 

لتقييم  م��و���س��وع��ي��ه  م��ي��دان��ي��ه  ب���درا����س���ه 

العمل التطوعي يف الردن بهدف التنميه 

اهميه  اىل  منوهة  �التطوير،  �التح�سني 

احل�سول  ع��ن  بعيدا  التطوع  قيم  غ��ر���س 

د�ر  �اأه��م��ي��ة  �راءه،  م��ن  املكت�سبات  على 

�الألكر�نيه  التقليديه  الإع��الم  ��سائل 

، التي تلقي ال�سوء على ايجابيات العمل 

ال��ت��ط��وع��ي �ب��ط��ري��ق��ه حم���رف���ه �ل��ي�����س 

متحيزة.

�ب�����ني ال���دك���ت���ور خ���ال���د اجل����اي����ح اأن 

ال����ع����م����ل ال����ت����ط����وع����ي ي�������س���م���ل ال���ع���م���ل 

اخلريي، �هو كل عمل ل تاأخذ مقابله 

اأج���را م��ادي��ا ،م��ث��ل ت��ق��دمي �ج��ب��ة طعام 

ل���ع���ام���ل ال����وط����ن ال������ذي ي���خ���دم احل���ي 

فكرة  انت�سار  اأن  مو�سحا  ن�سكنه،  الذي 

مبختلف  التطوعي  للعمل  ال�ستعداد 

رف���ع م�ستوى  ت��ك��ف��ل  �����س���وره  ج��وان��ب��ه 

املجتمع،  يف  احل�ساري  �الرقي  الوعي 

نف�سه  ي��ح��رم  راق  مل��ج��ت��م��ع  �ت��اأ���س��ي�����س 

�احل��د  الأخ���رى،  املجتمعات  �حت��رم��ه 

اأب��ن��اء املجتمع  ن��ف��و���س  م��ن الأن��ان��ي��ة يف 

ال����واح����د، �زي������ادة ال��ت��ك��اف��ل �ال��ت��ع��ا�ن 

�املودة يف املجتمع.

اأن  ال��دب��ا���س  في�سل  ال��دك��ت��ور  �ق���ال 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م���ن م��ن��ظ��ور دي��ن��ي 

�سر�ري �مهم لل�سخ�س الذي يقوم به 

الكرمي  ال��ق��راأن  يف  اأن��ه مذكور  بحيث   ،

�ل��ي�����س ف��ق��ط يف الأح���ادي���ث ال��ن��ب��وي��ة ، 

بقوله تعاىل )فمن كان يرجو لقاء ربه 

فليعمل عمال �ساحلا �ل ي�سرك بعبادة 

ربه اأحدا( �سورة الكهف.

�اأ����س���ار زه���دي ج��ان��ب��ك اىل ���س��ر�رة 

ال�سورة  م��ن  التطوعي  العمل  حت��ري��ر 

�اأنه  العامة  باخلدمة  �ربطه  النمطية 

ل يقت�سر على املحتاجني ، �تعزيز د�ر 

م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين يف احل��م��اي��ة 

الج���ت���م���اع���ي���ة �ال���ث���ق���اف���ي���ة �الم���ن���ي���ة، 

ت��رف��ع  ع���دة  ع��وام��ل  ه��ن��اك  اأن  م�سيفا 

���س��وي��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ن��ه��ا، اإي��ج��اد 

جهة مرجعية �احدة تقع حتت مظلتها 

اجل��م��ع��ي��ات ك���اف���ة، �ا����س���ت���ح���داث ن��ظ��ام 

معلومات �طني يحوي جميع البيانات 

املن�ساأة  باجلمعيات  املتعلقة  التف�سيلية 

�فق اأحكام القانون ، �ا�ستحداث مركز 

اجلمعيات  جمال  يف  العاملني  لتدريب 

�جمالت العمل التطوعي.

النباط-عمان

 قال م�ست�سار رئا�سة الوزراء ل�سوؤ�ن 

ع��ادل  ك��ور�ن��ا  ملف  �م�����س��وؤ�ل  ال�سحة 

 2.5 نحو  اإن  الأرب��ع��اء،  ام�س  البلبي�سي 

�ستكون  كور�نا  لقاح  من  جرعة  مليون 

متوفرة يف الأردن مع نهاية �سهر كانون 

النظر،  �ل��ف��ت  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر احل���ايل. 

مليون   1.5 ن��ح��و  ت��وف��ر  اإىل  ح��دي��ث��ه  يف 

�زارة  ال���ل���ق���اح يف خم�����ازن  م���ن  ج���رع���ة 

ال�سحة.

ال��و���س��ع  اأن  اإىل  ال��ب��ل��ب��ي�����س��ي  �اأ����س���ار   

 4 م���ن���ذ  م�����س��ت��ق��ر  الأردن  يف  ال���وب���ائ���ي 

اأ����س���اب���ي���ع، م��ت��وق��ع��ا ان���خ���ف���ا����س اأع�����داد 

نهاية  م��ع  ك��ور�ن��ا  بفري��س  الإ���س��اب��ات 

اأع��داد  ارتفاع  �توقع  احل��ايل.  الأ�سبوع 

لكن  )اأ�م��ي��ك��ر�ن(  مبتحور  الإ���س��اب��ات 

امل�ست�سفيات،  اإىل  اأق���ل  اإدخ�����ال  بن�سب 

اأم�����س  ج��دي��دة  ح��ال��ة   30 ت�سجيل  ب��ع��د 

الثالثاء. 

“هناك  اأن  اإىل  ال��ب��ل��ب��ي�����س��ي  �اأ�����س����ار 

اإق����ب����ال ك���ب���ريا ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح��ات 

امل�ستجد”،  ك��ور�ن��ا  ل��ف��ري����س  امل�����س��ادة 

اإىل تلقي  امل��واط��ن��ني  امل��زي��د م��ن  داع��ي��ا 

الثالثة،  اجلرعة  �بالأخ�س  اجل��رع��ات 

 %80 اإىل  امل��ن��اع��ة  “ترفع  اإن���ه���ا  ق��ائ��ال 

مقارنة ب� 40% ملتلقي اجلرعتني الأ�ىل 

 35 �الثانية”. �اأ��سح اأن “اأمر الدفاع 

�ساهم باإقبال كبري على تلقي املطاعيم 

باأرقام مل ن�سهدها منذ اأ�سهر”.

النباط-عمان

الأرك��ان  هيئة  رئي�س  م�ست�سار  توقع   

امل�������س���رك���ة ل���ل�������س���وؤ�ن ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��م��ي��د 

الطبيب عادل الوهادنة، اأن ي�سل الأردن 

اآذار  اإىل ذر�ة موجة جديدة يف منت�سف 

امل��ق��ب��ل ����س��ت��ك��ون م��ع��ظ��م الإ����س���اب���ات من 

حديثه  يف  �ق��ال  “اأ�ميكر�ن”.  املتحور 

اإن  الأرب����ع����اء،  “حملية” ام�����س  لإذاع�����ة 

اإ�سابة  األف حالة  الأردن لديه ما يقارب 

باأ�ميكر�ن، �اأن معدل انت�ساره يف الأردن 

اأف�����س��ل م���ن ال�����د�ل امل��ح��ي��ط��ة. �اأ����س���اف 

اأدى  املدار�س  طلبة  تعطيل  اأن  الوهادنة 

بن�سبة  الثالثة  ك��ور�ن��ا  موجة  لنح�سار 

الطلبة  تعطيل  اأن  اإىل  ذلك  عازيا   ،%44

يحول د�ن القدرة على فح�سهم. 

�اعترب الوهادنة اأن فحو�سات كور�نا 

يف الأردن ل تزال غري كافية، م�سيفا اأن 

تكون  قليلة  الفحو�سات  تكون  م��ا  “كل 
اأقل،  الفحو�سات  باإيجابية  الثقة  ن�سبة 

ع�����س��وائ��ي��ة  ف��ح��و���س��ات  �ج����ود  ع����دم  �اأن 

ق���د ي���وؤث���ر ع��ل��ى دق����ة اأرق������ام الإ����س���اب���ات 

اليومية”. 

اإدخ���������الت  اأن  ال�����وه�����ادن�����ة  �اأ��������س������ح 

امل�ست�سفيات ل تزال عند حد غري مرغوب 

مبينا   ،%30 ال��� ن�سبتها  تتجا�ز  حيث  فيه 

 ،35 اأمر الدفاع  اأنها ن�سبة عالية. �حول 

اأمر  بتفعيل  تفا�ؤله  عن  الوهادنة  اأع��رب 

الدفاع 35 الذي بد�ره رفع الإقبال على 

للذعر  داعي  اأنه ل  �اأك��د  املطاعيم.  اأخذ 

غري  اإج�����راءات  �تطبيق  امل��ت��ح��ورات  م��ن 

م��ع��ه��ودة، ب���ل ي��ج��ب زي�����ادة ال��ف��ح��و���س��ات 

التطعيم  على  الإق��ب��ال  �زي���ادة  املخربية 

�خا�سة لفئة الأطفال.

  النباط-عمان

اأعلنت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي عن 

بدء ا�ستقبال طلبات ال�ستفادة من نظام ا�ستثناء 

ال�سمول  الريادية من  املن�ساآت  العاملني يف  بع�س 

بتاأمني ال�سيخوخة �ذلك اعتباراً من بداية �سهر 

كانون الثاين احلايل.

ام�س  ب��ي��ان �سحفي،  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  �اأ����س��ح��ت 

الأربعاء، اأن املن�ساآت امل�ستفيدة من هذا النظام هي 

املن�ساآت العاملة يف قطاع الإنتاج الزراعي �النباتي 

�احليواين �قطاع تكنولوجيا املعلومات �التي مت 

ت�سجيلها لدى اجلهات الر�سمية اعتباراً من تاريخ 

.2019/10/1

اأنه ي�سرط ل�ستفادة املن�ساآت  �بّينت املوؤ�س�سة 

من هذا النظام اأن ل يزيد عدد العاملني لديها عن 

)25( عاماًل �اأن ل يزيد عمر العامل امل�ستفيد عن 

)28( عاماً.

�اأ�سافت اأن العاملني يف هذه املن�ساآت �سوف يتم 

�سمولهم بتاأمني الوفاة �العجز الطبيعي �تاأمني 

عن  �التعطل  الأم��وم��ة  �تاأميني  العمل  اإ���س��اب��ات 

العمل، مما يوؤدي اإىل تخفي�س ن�سبة ال�سراكات 

 21.75 املن�ساأة �العاملني لديها من  املرتبة على 

باملئة اإىل 5.25 باملئة، بحيث تتحمل املن�ساأة منها 

4.25 باملئة فيما يتحمل العامل 1 باملئة منها.

الراغبة  املن�ساأة  ب��اإم��ك��ان  اأن���ه  املوؤ�س�سة  �بّينت 

بال�ستفادة من هذا النظام دخول �سابط ارتباطها 

ل��ل��خ��دم��ات الإل���ك���ر�ن���ي���ة ع��ل��ى م��وق��ع امل��وؤ���س�����س��ة 

�م��ن   www.ssc.gov.jo الإل�����ك�����ر�ين 

خ��دم��ات امل��ن�����س��اآت ال��ري��ادي��ة ت��ق��دمي طلب اعتماد 

�من ثم تقوم املن�ساأة �سهرياً بتقدمي طلب تعليق 

تاأمني ال�سيخوخة للعاملني الذين تنطبق عليهم 

�سر�ط هذا النظام.

التشديد على تنفيذ أمر الدفاع 35 ليس 
ترفا طالما أن الجائحة لم تنته بعد

  النباط-برتا

ال��دف��اع  اأم���ر  تنفيذ  على  الت�سديد  ي���اأت  مل 

35 م��ن ف���راغ، ب��ل ج��اء متوازيا م��ع حقيقة اأن 

فري��س كور�نا مل ينته بعد، �اأن متحوراته مل 

تهداأ حتى اللحظة، �على راأ�سها “ا�ميكر�ن”، 

ل��ه��ذا ك��ان لب��د م��ن تاأكيد اجل��ه��ات الر�سمية 

املعنية مبلف كور�نا على اأهمية تلقي املطاعيم 

�تعزيز الل��ت��زام بكل الج����راءات الح��رازي��ة 

ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا احل���د م��ن ا���س��ت��م��رار انت�سار 

�ح�سده  املر�سى  من  ملزيد  �ت�سجيله  ال��وب��اء، 

للوفيات، �ذلك حفاظا على الأمن ال�سحي يف 

املجتمع.

�كان اأمر الدفاع 35 قد دخل حيز التنفيذ 

العام احل��ايل، حيث ل ي�سمح لأي  منذ بداية 

اأ�  ال����وزارات  18 عاما مراجعة  �سخ�س جت��ا�ز 

اأ�  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأ�  احلكومية  ال��د�ائ��ر 

القطاع  ملن�ساآت  ال��دخ��ول  اأ�  العامة  املوؤ�س�سات 

ال��ل��ق��اح، مع  ت��ل��ق��ى ج��رع��ت��ي  اإذا  اإل  اخل���ا����س، 

ا���س��ت��ث��ن��اء م���ن ي���راج���ع امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات �امل���راك���ز 

ال�سحية يف احلالت الطارئة.

�ترافق “اأمر 35” كذلك، �عقوبات تاأديبية 

تطال املوظف العام، ف�سال عن اإغالق ملن�ساآت 

الأ�ىل، �غرامات مالية بحق  خمالفة، للمرة 

التجارية  �امل��راك��ز  �ال�سركات  العامة  امل��راف��ق 

�غ���ريه���ا، يف ح���ال ت��ك��ررت امل��خ��ال��ف��ة، ����س��ول 

لإغالقات موؤقتة اإىل اأن يتم ت�سويب الو�سع.

�رغ������م م���ل���ل ال���ن���ا����س م����ن ح��ق��ي��ق��ة �ج����ود 

ال���ف���ري�����س، �ت���غ���رّي اأمن�����اط ح��ي��ات��ه��م، ال اأن 

�سر�رة اللتزام بالتدابري الوقائية منه تبقى 

�سيدة املوقف، “حتى لو كان المر رغما عنا”، 

الن��ب��اء  لوكالة  متقاعدة،   / اإل��ه��ام  ت��ق��ول  كما 

انها �بعد م�سي كل  الردنية )ب��را(، موؤكدة 

هذا الوقت على بداية اجلائحة، فهي ل تفارق 

املنزل اإل لل�سر�رة الق�سوى، كما انها حتر�س 

على عدم ا�ستقبال النا�س يف بيتها، خوفا من اأي 

اخراق لدائرة حت�سينها لنف�سها من العد�ى.

�معاجلة  التخدير  م�ست�سار  يقول  ب���د�ره 

الأمل الدكتور منري �سواقفة، اإن اأمر الدفاع 35 

مب�سامينه، �جد حلماية اجلميع من انت�سار 

الفري��س، كما اأنه ي�سع حدا لالختالط غري 

املغلقة، خا�سة  الأماكن  العواقب يف  حم�سوب 

يف ح��ال��ة �ج����ود م���ن مل ي��ت��ل��ق امل��ط��ع��وم ب��ع��د، 

م�سددا على ان التمنع عن تلقيه، هو نوع من 

الأنانية امل�سرة لالآخرين، �خا�سة لالأ�سخا�س 

فاإن  لهذا  اأمرا�س مزمنة،  يعانون من  الذين 

اأم���ر ال��دف��اع ه��و ل���د�اع طبية �لأم���ن املجتمع 

��سحته.

�ي���ع���ل���ق ع���ل���ى اع�����را������س ب��ع�����س��ه��م ع��ل��ى 

يعد   “ قائال:   ،”35 ال��دف��اع  م�سامني” اأم��ر 

هذا العرا�س خمالفة �سريحة لأم��ر دفاع، 

�ينتج عنه تداعيات مر�سية، �زي��ادة ال�سغط 

ي�سعر  ال�سحي”، م�سيفا: قد ل  النظام  على 

انت�سار  ا���س��ت��م��رار  ع��واق��ب  ب��خ��ط��ورة  بع�سهم 

الفري��س، �قد ميل من ا�ستمرار احلديث عن 

ام��ر الدفاع 35، �لكن ذل��ك الأم��ر لي�س ترفا، 

كما يردف، بل ياأتي يف �سياق الواجب الوطني 

املواطن قبل  �التاريخي للحر�س على �سحة 

اأي �سيء اآخر.

�يف ذات الإطار، ي�سري الدكتور �سواقفة اىل 

انه من �اجب الأطباء �املتخ�س�سني �املعنيني 

مبلف كور�نا �متحوراته ال�ستمرار يف التوعية 

لأ�س�س  ا�ستنادا  �الوقائية،  �ال�سحية  الطبية 

علمية، �سواء عرب ��سائل التوا�سل الجتماعي، 

اأ� من خالل ��سائل العالم امل�سموعة �املرئية 

اي�سا يف احلد  ا�سهاما منهم  �ذل��ك  �املكتوبة، 

م��ن ال���س��اع��ات �الأخ���ب���ار امل��غ��ل��وط��ة ح���ول كل 

خا�سة  �م��ت��ح��ورات��ه،  ب��ال��ف��ري����س،  يتعلق  م��ا 

اإن  املتحور، يقول:  “ا�ميكر�ن”. �حول ذلك 
هذه ال�ساللة تت�سف ب�سرعة النت�سار، مقارنة 

مبا �سبقها من �ساللت، �من هنا، فاإن ال�سوؤال 

لي�س عن انت�سارها من عدمه، �اإمنا عن تاأثري 

ال�سحية  البنية  على  بال�سغط  النت�سار  ذلك 

الف����راد  ا���س��ت��ج��اب��ة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 

ب��ه تختلف م��ن ف��رد لآخ���ر، �كذلك  لالإ�سابة 

الأعرا�س، خا�سة ملن مل يتلقوا املطاعيم لالآن.

�يعرج �سواقفة على اأن حجم الدليل الطبي 

ح���ول ه���ذه ال�����س��الل��ة م��ت��وا���س��ع، �ال���درا����س���ات 

املحّكمة التي تتنا�له ل تزال يف طور العداد، 

مرتبطة  تقارير  الآن،  لغاية  متوفر  ه��و  �م��ا 

بالإ�سابات الفردية �الأعرا�س ال�سريرية التي 

تظهر عليها، �ال��ت��ي ت���را�ح م��ا ب��ني ال�سابة 

ب��ال��ر���س��ح ال���ع���ادي ����س��ي��الن الأن�����ف �ال�����س��داع 

�ال�سعال �البلغم مع ارتفاع احل��رارة، �فر�سة 

�بع�س  �ال��ت��ذ�ق،  ال�سم  حا�ستي  لفقدان  اأق��ل 

الأعرا�س املعوية، ��سول لزيادة �طاأة املر�س 

عند بع�سهم، ما ي�ستدعي العالج يف امل�ست�سفى.

ت��ق��اري��ر طبية  اإىل  ال�����س��دد  ه��ذا  �ي�سري يف 

تتحدث عن اأن املنطقة املف�سلة لهذه ال�ساللة 

اأخف  هي الق�سبات الهوائية، �لهذا قد تكون 

�طاأة من �سابقاتها، من حيث التهاب ذات الرئة 

ال�سديد �احلاجة اىل “ال�ك�سجني” �التهوية 

من  التعميم  اأن  ال  م�ستدركا:  ال�سطناعية، 

ناحية طبية ل يجوز يف ه��ذه املرحلة، �تبقى 

 ، اليدين  )غ�سل  الثالثية  الذهبية  ال��ق��اع��دة 

الو�سيلة  هي   ) الجتماعي  التباعد  الكمامة، 

الأجن������ع لب���ع���اد ���س��ب��ح ال����س���اب���ة �الن��ت�����س��ار، 

�لذلك يف�سل البتعاد عن التجمعات املكتظة، 

“بي  �اإج���راء فح�س  ����س��ر�رة تلقي املطعوم، 

�سي اآر” لدى ال�ستباه باملخالطة ا� ال�سابة.
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  االنباط-عمان

ب��ح��ث رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة رج�����ال االأع���م���ال 

االأردن�������ي�������ن، ح����م����دي ال����ط����ب����اع، و���س��ف��ري 

���س��م��ري  االأردن،  ل�����دى  م�����س��ر  ج���م���ه���وري���ة 

م����رزوق، ال��ع��اق��ات االق��ت�����س��ادي��ة واالآف����اق 

و�سبل  اال�ستثمارية،  للفر�س  امل�ستقبلية 

يف  االأعمال  جمتمعي  بن  العاقات  تنمية 

البلدين. كا 

ووف����������ق ب�����ي�����ان ع������ن اجل����م����ع����ي����ة ام�������س 

االأرب����ع����اء، اأك����د ال��ط��ب��اع ح��ر���س اجل��م��ع��ي��ة 

ع���ل���ى ت���وط���ي���د ال����ع����اق����ات االق���ت�������س���ادي���ة 

االأردن  ب���ن  واال���س��ت��ث��م��اري��ة  وال���ت���ج���اري���ة 

وباقي دول العامل، والرتويج الأهم الفر�س 

والتي ميكن حتويلها  املتاحة،  اال�ستثمارية 

اإىل م�ساريع ناجحة.

االأردين  االأع�����م�����ال  جم��ل�����س  اأن  وب�����ن 

امل�سري امل�سرتك مع جمعية رجال االأعمال 

امل�سرين، يعد من اأوائل جمال�س االأعمال 

املوؤ�س�سة عام 1985 لتذليل العقبات التي 

ت��ق��ف اأم���ام زي���ادة ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 

ب���ن ال��ب��ل��دي��ن، م���ن خ����ال ت��ع��زي��ز ف��ر���س 

اال����س���ت���ث���م���ار امل�������س���رتك���ة، وال��ت�����س��ب��ي��ك ب��ن 

عقد  ع��ر  ال��ب��ل��دي��ن  يف  االأع��م��ال  جمتمعي 

دورات املجل�س دورياً.

ال�������س���رك���اء  م����ن  ت���ع���د  م�������س���ر  اإن  وق������ال 

ال��ت��ج��اري��ن امل��ه��م��ن ل������اأردن، مل���ا ل��ه��ا من 

ا���س��ت��ث��م��ارات، م�����س��ي��داً ب��ال��ع��م��ال��ة امل�����س��ري��ة 

يف  القطاعات  مبختلف  تعمل  التي  املنتجة 

االأردن.

واأع����������رب ع�����ن ت���ط���ل���ع���ه ل�����زي�����ادة ح��ج��م 

امل�ستفيدة من قانون  امل�سرية  اال�ستثمارات 

القريب،  امل�ستقبل  يف  االأردين  اال�ستثمار 

موؤكداً اأن القمة الثاثية االأردنية امل�سرية 

حزيران  بغداد  يف  عقدت  والتي  العراقية، 

امل�سرتكة  العاقات  بدعم  �ساهمت  املا�سي، 

وبحث فر�س اال�ستثمار.

ودع��ا ال��ط��ب��اع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س امل�سري 

م����ن خم���ت���ل���ف ال���ق���ط���اع���ات االق���ت�������س���ادي���ة 

ل����اط����اع ع���ل���ى ال���ف���ر����س اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

اآمنة لا�ستثمار  االأردن، كوجهة  املتاحة يف 

وك��اق��ت�����س��اد ي��زخ��ر ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���س 

املتنوعة. اال�ستثمارية 

م����ن ج���ه���ت���ه، اأ�����س����اد ال�������س���ف���ري امل�����س��ري 

ب��ع��م��ق ال���ع���اق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة واالأخ����وي����ة 

موؤكداً  البلدين،  جتمع  التي  واالقت�سادية 

ل��ل��ت��ع��اون م��ع اجلمعية  ال�����س��ف��ارة  ا���س��ت��ع��داد 

اآف��اق  نحو  الثنائية  ال��ع��اق��ات  دف��ع  ب��ه��دف 

اأرح����ب وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف اأم���ام 

وج����ود  اإىل  واأ������س�����ار  ال����ع����اق����ات.  ت���ط���وي���ر 

العاقات  تعزيز  دفع  ا�ستمرار  نحو  توجه 

االقت�سادية، خا�سة يف املجاالت ال�سياحية، 

والتي حتتاج اإىل الرتويج امل�سرتك من كا 

توجهات  ترجمة  �سرورة  موؤكداً  البلدين، 

ال��ق��ي��ادت��ن ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع م��ن خ��ال 

والتقارب  البلدين،  تربط  التي  االتفاقيات 

يف اجلوانب كافة. وقال: اإن زيارة �سمو ويل 

االأثر  لها  كان  القاهرة  اإىل  االأخ��رية  العهد 

الكبري يف رفع م�ستوى التعاون االقت�سادي 

وال�سياحي.

من جهتهم، ناق�س جمل�س االإدارة عدداً 

القطاع اخلا�س يف  تهم  التي  املوا�سيع  من 

البلدين، موؤكدين اأهمية التعاون ال�سياحي 

ب���ن ال��ب��ل��دي��ن، ل���زي���ادة اأع�����داد ال�����س��ائ��ح��ن 

وال��زائ��ري��ن ل��ك��ا ال��ب��ل��دي��ن خ���ال ال��ف��رتة 

امل��ق��ب��ل��ة، واحل���د م��ن امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

االأردن  بن  ال�سياحي  للتنقل  حلول  اإيجاد 

وم�سر، خا�سة بن العقبة ونويبع، وتعزيز 

ال��ت��ع��اون ب��ن ب��ور���س��ت��ي ع��م��ان وال��ق��اه��رة، 

وتذليل اأي عقبات تواجه عمليات التداول.

موؤمتر  عقد  تنظيم  اجلانبان  بحث  كما 

اأردين م�سري عراقي يف امل�ستقبل القريب، 

ي��رك��ز ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة ذات 

االه���ت���م���ام امل�����س��رتك ك��ق��ط��اع االإن�������س���اءات، 

وق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، و���س��ن��اع��ات 

االأ�سمدة.

وب����ل����غ ح���ج���م ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري ب��ن 

نهاية  يف  دينار  مليون   738 2ر  البلدين 

االأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  �سكلت   ،2020 ع��ام 

تركزت  دينار،  مليون  9ر141  قيمته  ما 

واملنتجات  الكيميائية  وامل���واد  االأ���س��م��دة  يف 

ال�����س��ي��دالن��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا ���س��ك��ل��ت امل�����س��ت��وردات 

دينار  مليون  3ر596  قيمته  ما  االأردن��ي��ة 

تركزت يف الوقود املعدين والزيوت املعدنية 

االألبان. والفاكهة ومنتجات 

االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اللقاء،  وح�سر 

الرحيم  عبد  املهند�س  البلبي�سي،  حممد 

ُي�سري  املهند�س  ن���زال،  مي�سيل  ال��ب��ق��اع��ي، 

ط���ه���ب���وب، وم����دي����ر ع�����ام اجل��م��ع��ي��ة ط����ارق 

حجازي.

جمعية رجال األعمال األردنيين تبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع مصر

عادل شركس محافظًا 
للبنك المركزي خلفا لفريز

األردن على قائمة شبكة 
سي إن إن ألفضل الوجهات 

السياحية لعام 2022

البنك العربي يدعم مؤّسسة إنجاز لتنفيذ برنامج تدريب 
األمن السيبراني لطلبة الجامعات األردنية

االنباط-عمان

ر جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها  قرَّ

ام�س االأربعاء برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور 

ب�سر اخل�ساونة تعين الدكتور عادل �سرك�س 

زياد  للدكتور  املركزي، خلفاً  للبنك  حمافظاً 

فريز.

ب��ا���س��م املجل�س،  ال������وزراء،  رئ��ي�����س  واأع�����رب 

ع��ن ال�����ّس��ك��ر واالم��ت��ن��ان ل��ل��دك��ت��ور ف��ري��ز على 

خدمته،  خ��ال  بذلها  التي  الكبرية  اجلهود 

وم�ساهمته الفاعلة يف تر�سيخ مبداأ اال�ستقرار 

النَّقدي، واإدارته الكفوؤة للبنك املركزي يف ظلِّ 

ماليَّة  واإ�ساحات  دقيقة  اقت�ساديَّة  ظ��روف 

واقت�ساديَّة تتطلَّب اأعلى درجات امل�سوؤوليَّة.

بذلها  التي  اجل��ه��ود  اأنَّ  اخل�ساونة  ���د  واأكَّ

���ة  ف���ري���ز ت��ك��ام��ل��ت م����ع االإ�����س����اح����ات امل���ال���يَّ

حتقيق  يف  و�ساهمت  ��ة،  االأردن��يَّ واالقت�ساديَّة 

رئي�س  متطلَّب  هو  ال��ذي  النَّقدي  اال�ستقرار 

لنجاح هذه االإ�ساحات؛ متمنِّياً له التَّوفيق 

��ة  ب��ال�����س��حَّ ع��ل��ي��ه  اهلل  ي��ن��ع��م  واأن  ����داد  وال���������سَّ

والعافية.

املا�سي توقعا  ال�سهر  ن�سرت عمون  وكانت 

بتعين �سرك�س حمافظا للبنك املركزي خلفا 

لفريز.

  االنباط-عمان

االأمريكية  املركزية  االأخبار  �سبكة  اأدرج��ت 

الأف�����س��ل  ق��ائ��م��ت��ه��ا  ع��ل��ى  االأردن   ،)CNN(

الوجهات ال�سياحية يف العامل لعام 2022.

وب��ح�����س��ب ت�����س��ن��ي��ف »وج����ه����ات االأح�������ام« 

اململكة  كانت  ال�سبكة،  ت�سدره  ال��ذي  ال�سنوي 

والتي  القائمة،  على  ال��وح��ي��د  ال��ع��رب��ي  البلد 

الطبيعية،  امل��ن��اط��ق  اأه����م  م���ن  ب��ع�����س��اً  ���س��م��ت 

واملعامل ال�سياحية يف العامل.

القائمة  ذك���رت  االأردن،  اإىل  اإ���س��ارت��ه��ا  ويف 

مدينة البرتا الوردية املذهلة، ووادي رم الذي 

يتمتع مبناظر طبيعية ُمهيبة، والبحر امليت، 

واآثار جر�س واأم قي�س.

االنباط-عمان

للعام  اإجن��از  وموؤ�ّس�سة  العربي  البنك  وّق��ع   

م�سرتك  ت��ع��اون  اتفاقّية  ال��ت��وايل  على  الثالث 

ب��ال��ذك��اء  متخ�س�س  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ 

التقني واالأمن ال�سيراين لطلبة اجلامعات. 

ال��ّط��ل��ب��ة  ال���رن���ام���ج اإىل مت��ك��ن    وي���ه���دف 

التي  واالأ���س��ال��ي��ب  التقنيات  على  ال��ت��ع��رف  م��ن 

ُت�����س��ه��م يف احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����س��ت��وى ج��ي��د من 

���ام���ة ال�������س���ي���ران���ّي���ة، و���س��م��ان  االأم�������ان وال�������سّ

ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات م���ن ال�����س��رق��ة اأوت��ل��ف��ه��ا عند 

ن��ق��ل��ه��ا اأوت��خ��زي��ن��ه��ا اأوم�����س��ارك��ت��ه��ا، ب��االإ���س��اف��ة 

امل��ع��ل��وم��ات واح���رتام  ���س��رّي��ة  اإىل احل��ف��اظ على 

كما  للم�ستخدمن.  ال�سخ�سّية  اخل�سو�سّية 

بكيفّية  الّطلبة  توعية  على  الرنامج  �سريكز 

واإن��رتن��ت  احلديثة  التكنولوجيا  م��ع  التعامل 

املختلفة،  اال�سطناعي  الذكاء  واأدوات  االأ�سياء، 

واأ�سا�سّيات التعلم االإلكرتوين، وذلك من خال 

االأن�سطة التفاعلّية التي توظف اأدوات الّتعليم 

العام  خ��ال  تنفيذه  �سيتم  حيث  االإل��ك��رتوين. 

الدرا�سي اجلامعي 2021 - 2022 يف كل من 

االأهلية وجامعة  اربد  الزرقاء وجامعة  جامعة 

التقنية  الطفيلة  وج��ام��ع��ة  االأو����س���ط  اال�����س��رق 

واجلامعة االأردنية فرع العقبة وجامعة البلقاء 

التطبيقية كلية االأمرية عالية اجلامعية.  

امل��دي��ر  اأك����د  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 

اإجن��از  موؤ�ّس�سة  يف  للتعليم  الإجن���از  الّتنفيذي 

اأهمية التعاون الذي يجمع  مهند اجلّراح على 

اأنه ياأتي  البنك العربي وموؤ�ّس�سة اإجناز، مبيناً 

التي  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة  اإىل  احل��اج��ة  �سمن 

املعلومات  ح��م��اي��ة  جم���ال  يف  الع�سر  ي�سهدها 

املعرفّية  الفجوة  تقليل  يف  واالإ�سهام  الرقمّية 

لدى الّطلبة يف هذا املجال. 

وك���ان���ت اإجن������از ق���د ن���ف���ذت ه����ذا ال��رن��ام��ج 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��ب��ن��ك ال���ع���رب���ي خ����ال ال��ع��ام 

ع�سر  ث��اث��ة  يف   2019-2020 ال���درا����س���ي 

1046 طالب  ق��راب��ة  م��ن��ه  وا���س��ت��ف��اد  ج��ام��ع��ة 

2020- ال���درا����س���ي  ال���ع���ام  وط���ال���ب���ة وخ�����ال 

2021 يف خم�س جامعات وا�ستفاد منه قرابة 
طالب وطالبة.   1000

الرنامج  لهذا  العربي  البنك  دع��م  وي��اأت��ي   

يف اإط�����ار ح��ر���س ال��ب��ن��ك امل��ت��وا���س��ل ع��ل��ى دع��م 

قطاع ال�سباب وبناء قدراتهم ورفدهم باملعرفة 

التي يحتاجها �سوق العمل مما يعزز  واملهارات 

من فر�سهم امل�ستقبلية وقدرتهم على االلتحاق 

التنمية  حتقيق  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال��ع��م��ل  ب�����س��وق 

التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  ���س��وء  يف  امل�����س��ت��دام��ة 

والرقمية التي ي�سهدها العامل ب�سكل م�سطرد.

قطاع األلبسة واألحذية 
يترّقب قرارًا بتخفيض الّرسوم 

الجمركّية على مستورداته

الملكية األردنية وشركة 
طماطم الريادية توقعان اتفاقية

 لمنح المسافرين خيارات منتوعة 
خالل رحالتهم

االنباط-عمان

ق���ال مم��ث��ل ق��ط��اع االأل��ب�����س��ة واالأح���ذي���ة 

واالأق��م�����س��ة وامل���ج���وه���رات يف غ��رف��ة جت��ارة 

االأردن، اأ�سعد القوا�سمي اإن القطاع يرتقب 

قراراً حكومياً بتخفي�س الر�سوم اجلمركية 

على م�ستوردات االألب�سة واالأحذية.

واأ�����س����اف يف ت�����س��ري��ح ام�������س االأرب����ع����اء، 

على  اجل��م��رك��ي��ة  ال���ر����س���وم  ت��خ��ف��ي�����س  اإن 

م�����س��ت��وردات ال���ق���ط���اع، ���س��ي��ك��ون خ��ط��وة يف 

اأ�سعار  على  و�سينعك�س  ال�سحيح،  االجت��اه 

�سريحة  م��ت��ن��اول  يف  ويجعلها  ال��ب�����س��ائ��ع، 

وي�سجع  وامل�ستهلكن،  املواطنن  من  اأو�سع 

االأردنية  ال�سوق  وي�سع  ال�سياحي،  الت�سّوق 

الر�سوم  ال��دول ذات  املناف�سة مع  على خط 

اجلمركية القليلة اأو ال�سفرية.

بالعدالة ما  القوا�سمي مطالبته  وجّدد 

التي تفر�س  امل��ج��اورة  وال��دول  االأردن  بن 

الريدية  وال��ط��رود  اأق��ل،  جمركية  ر�سوماً 

التي حت�سل على مّيزات جمركية خمّف�سة، 

اأن اأي قرار يتخذ بهذا اخل�سو�س،  موؤكداً 

���س��ي�����س��ان��د ال��ق��ط��اع ال���ت���ج���اري ال��ت��ق��ل��ي��دي، 

مبواجهة تناف�سية القطاع غري التقليدي.

ال���ر����س���وم  ت��خ��ف��ي�����س  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 

اجلمركية، �سي�سجع التجار على اال�سترياد 

ال�����ذي ان��خ��ف�����س ب��ن��ح��و 20 ب��امل��ئ��ة ال��ع��ام 

امل���ا����س���ي، م���ا ���س��ي��زي��د االإي����������رادات، ومي��ن��ع 

ال���ت���ه���رب م����ن دف�����ع ال����ر�����س����وم، وت���ه���ري���ب 

ا�ستجابت  ح��ال  يف  اأن��ه  مو�سحا  الب�سائع، 

احل���ك���وم���ة مل���ط���ال���ب ال���ق���ط���اع ب��ت��خ��ف��ي�����س 

اأ�سعار  �سيظهر يف  القرار  اأثر  فاإن  الر�سوم، 

�سيحّرك  ما  امل�ستوردة،  ال�سيفية  الب�سائع 

اأف�سل من املوا�سم  العجلة التجارية بنحو 

ال�سابقة.

ودعا القوا�سمي احلكومَة اإىل تخفي�س 

ر���س��م  واأي  وال����دخ����ل،  امل��ب��ي��ع��ات  ���س��ري��ب��ت��ي 

على  منفعًة  لتخفي�سه  ي��ك��ون  �سريبة  اأو 

التاجر وامل�ستهلك.

االنباط-عمان

 وق��ع��ت ���س��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة امللكية 

طماطم  �سركة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  االأردن��ي��ة 

ن�سر  مبجال  املتخ�س�سة  ال��ري��ادي��ة  االأردن��ي��ة 

العربية  ب��ال��ل��غ��ة  امل��ح��م��ول��ة  ال��ه��وات��ف  األ���ع���اب 

ب���ه���دف ت���ق���دمي حم���ت���وى ت���رف���ي���ه���ي م��ت��ن��وع 

للم�سافرين على خمتلف الرحات.

وق�����ع االت���ف���اق���ي���ة ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س 

االأردنية  للملكية  التنفيذي  الرئي�س  االإدارة/ 

التنفيذي  وامل��دي��ر  امل��ج��ايل  ���س��ام��ر  امل��ه��ن��د���س 

ل�����س��رك��ة ط��م��اط��م ح�����س��ام ح���م���و. ومب��وج��ب 

االت��ف��اق��ي��ة ���س��ت��ق��وم ���س��رك��ة ط��م��اط��م ب��ت��زوي��د 

امل��ل��ك��ي��ة االأردن����ي����ة مب��ج��م��وع��ة م���ن االأل���ع���اب 

نظام  ع��ر  عر�سها  �سيتم  التي  االإلكرتونية 

ال��ط��ائ��رات  على  اجل���وي  الا�سلكي  ال��رتف��ي��ه 

 skyconnect تطبيق  خال  من   IFE
ال�سخ�سية،  امل�سافرين  اأج��ه��زة  على  امل��وج��ود 

 Arcade للت�سلية  العاب  و�سع  ف�سًا عن 

�سالة  يف  �سحن  وحم��ط��ات  ل��وح��ي��ة  واأج���ه���زة 

كراون مبطار امللكة علياء الدويل.

واأعرب املجايل عن �سعادته بهذه ال�سراكة 

االأردين  لل�سباب  ال��ري��ادي��ة  امل�����س��اري��ع  ودع���م 

براجمهم  وتطوير  ا�ستدامة  من  ومتكينهم 

ورعاية االأفكار املبتكرة، انطاقاً من واجبها 

اأن  �سيما  املجتمعية،  وم�سوؤوليتها  ال��وط��ن��ي 

امل�سافرين  جتربة  من  �ستعزز  االتفاقية  هذه 

وم��ن��ح��ه��م امل���زي���د م���ن اخل����ي����ارات يف جم��ال 

رغباتهم  تائم  التي  الطائرة  على  الرتفيه 

خال مدة الرحلة.



االعالين
08

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

264/اأ ( من قانون ال�شركات رقم  ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 

) 22 ( ل�سنة 1997 وتعديالته، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�سركة مدار 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  وتطويرها  الربامج  لنتاج  الكون 

 )33445( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   2013/7/29 بتاريخ 

املنعقد بتاريخ 2021/12/2 العدول عن ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

اوغ�ست  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

حب�ش و�سركاه  وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

حمدودة حتت الرقم )9738( بتاريخ  2005/2/23  قد قررت 

املوافقة    2022/1/2 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

مكتب  ال�ساده  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

الدار العربية لتدقيق احل�سابات / حممد احمد الب�سري م�سفيا 

لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

جبل احل�سني – �ش. جمال الدين الفغاين – عماره 4 – هاتف 

0797575111

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  حمتوى العمال ل�ست�سارات تكنولوجيا 

حتت  ال�سركات  �سجل  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   املعلومات  

الرقم  ) 39194 ( بتاريخ ) 2015/1/5(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ماهر ح�سني حممد ابو جمعه 

الزامل  – جممع  املنورة  املدينة  – �سارع  امل�سفي : عمان  عنوان 

التجاري – مبنى رقم 137 – الطابق الول – مكتب رقم 6

خلوي ) 0797444499 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

العامة   للتجهيزات  عمان  غرب  خمازن  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة �سجل ال�سركات حتت الرقم 

 ) 14580 ( بتاريخ ) 2007/7/4(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : فايز �سعبان احليت 

 – القد�ش  – عمارة جوهرة  – العبديل  امل�سفي : عمان  عنوان 

مقابل الرتبيه والتعليم – بجانب حمطة البنزين 

تلفون ) 4891353 ( �ش.ب ) 211108 ( الرمز الربيدي

) 11121 ( 

خلوي ) 0795590307 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكته   الف�سايل  علي  عبا�ش  �سعيد  �سركة  ب��ان  والتجارة 

الرقم  حت��ت  ب�سيطة  تو�سية  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2007/9/17 بتاريخ   )13340(

التغيريات التالية :

الف�سايل  علي  عبا�ش  �سعيد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : �سعيد عبا�ش علي الف�سايل و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ش التنظيم العلى قد قرر بقراره  

رقم ) 3/1061 ( تاريخ 2021/11/16  املوافقة على خمطط  تعديل م�سار 

بلدية  يف  �سرة  ارا�سي  من  ال�سمايل  البلد   )  12  ( رقم  احلو�ش  �سمن  �سارع 

حو�سا اجلديدة / لواء البادية ال�سمالية الغربية .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لوائي ق�سبة املفرق و البادية ال�سمالية 

دائرة  لدى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  اجلديدة  حو�سا  بلدية  ومكاتب  الغربية 

التنظيم يف وزارة الدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

الرقم الوطني للمنشأه : )200027117 (

ا�سحق  �سركة  يف  ال�سركاء  جميع  باتفاق  واملعني  متعب  ح�سن  جرب  حممد  الدين  ح�سام  امل�سفي  اأن��ا 

2003/2/16 يف  وا�سماعيل �سويد وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )65979( بتاريخ  

وزارة ال�سناعة والتجارة فقد قمت باعمال واإجراءات الت�سفيه وعلى النحو التايل :

اأول : مت اإعداد قائمة تت�سمن اأموال ال�سركة وموجوداتها.

ثانيا : قمت بح�سر مالها من حقوق وما عليها من التزامات.

ثالثا : قمت بت�سوية حقوق ال�سركاء كما يلي :

1. مت دفع نفقات واأتعاب امل�سفي.

2.  مت دفع اأجور العاملني فيها.

3. مت ت�سديد املبالغ امل�ستحقة للخزينة العامة.

4. مت ت�سديد الديون امل�ستحقة على ال�سركة لغري ال�سركاء فيها وكذلك القرو�ش التي قدمتها ال�سركة 

لل�سركاء والتي

مل تكن جزءا من ح�س�سهم يف راأ�ش املال.

5. مت تق�سيم املبالغ الباقية بني ال�سركاء كل بن�سبة ح�سته يف راأ�سمال ال�سركة.

6. مت تقدمي ح�سابا ختاميا عن الأعمال والإجراءات التي قمت بها يف �سياق الت�سفية اىل كل �سريك 

من ال�شركاء

ووافقوا عليها .

رابعا : اأقر ب�سفتي م�سفي لأعمال هذه ال�سركة؛ بعدم وجود �سيارات اأو اأرا�سي اأو اأ�سهم اأو ح�س�ش يف 

�سركات اأخرى وعدم وجود ق�سايا مرفوعة با�سم ال�سركة اأو عليها ول يوجد ح�سابات واأر�سدة لل�سركة 

لدى البنوك.

خام�سا : ب�سفتي م�سفي لأعمال هذه ال�سركة، فاإنني م�سوؤول عن اأية خمالفة لأحكام قانون ال�سركات 

رقم )22 ( ل�سنة 1997 واأتعهد بت�سديد اأية م�ستحقات ممكن اأن تطراأ على ال�سركة م�ستقبال، واأقر مبا 

جاء يف التقرير اأعاله.

وعليه اأوقع

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام الدين حممد جرب ح�سن متعب

التاريخ : 2022/1/4

العنوان : عمان – اجلبيهة – حي املن�سور - تلفون : 0797251792

شركة املغرتبني األردنيني للوساطة املالية

الرتخي�ش  تعليمات  م��ن  رق����م)74(  امل���ادة  لأح��ك��ام  ا���س��ت��ن��ادًا 

والعتماد للخدمات املالية وتنظيمها ل�سنة 2005 ال�سادرة عن 

هيئة الأوراق املالية.

التالية  باأن  املالية  للو�ساطة  الأردنيني  املغرتبني  �سركة  تعلن 

اأ�سماوؤهم هم املعتمدون واملخولون با�ستالم اأوامر البيع وال�سراء 

لدى ال�سركة.

مايل  و�سيط   - الو�ساطة  مدير  ج��رار-  ربحي  ال�سيد/عماد   .1

معتمد.

2. ال�سيدة/ تهاين تي�سري ر�ساد و�ساح - و�سيط مايل معتمد.

عمان - ال�سمي�ساين- جممع بنك ال�سكان - الطابق الرابع

تلفون 5654613 - 5654614 فاك�ش 5654615

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سامل  حممد  منى  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

القطامطني و�سركائها  

 )  115780( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/12/29 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سياحيه   ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  كاليفورنيا  ���س��رك��ة  ب���اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )23880( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2011/1/24(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2022/1/5(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة عامة ألبناء عشرية السعايده /يرقا 
للبدء بتأسيس ديوان للعشرية

ديوان  بتاأ�سي�ش  /يرقا  ال�سعايده  ع�سرية  اأبناء  بع�ش  يرغب  حيث    

موؤ�س�سي  بعمل  اأمورها  يف  والتباحث  الع�سرية  �سمل  مل  ليتم  للع�سرية 

الع�سرية  اأبناء  جميع  ندعو  �سبق  ما  على  وتاأ�سي�سًا  قانوين  ومرخ�ش 

الراغبني بت�سجيل اأ�سمائهم كموؤ�س�سني لهذا الديوان مراجعة  املفو�ش 

رقم  هاتف  ال�سعايده  مف�سي  حممد  م�سطفى  ال�سيد  بالتاأ�سي�ش 

0798287663 وذلك لت�سجيل ا�سمه والتوقيع على طلب التاأ�سي�ش مع 

اإح�سار �سهادة عدم حمكوميه و�سورة عن الهوية ال�سخ�سية وذلك ملدة 

اأق�ساها اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن.   

املوافقة  بعد  بالديوان  للت�سجيل  النت�ساب  باب  فتح  �سيتم  مالحظه: 

على تاأ�سي�سه كاأع�ساء هيئه عامه للذين ل يرغبون بت�سجيل اأ�سمائهم 

كموؤ�س�سني

الهيئة التأسيسية لجمعية الكرم ديوان العشرية

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  اوغ�ست حب�ش و�سركاه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 9738 ( بتاريخ 

)2005/2/23 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مكتب الدار العربية لتدقيق احل�سابات / 

حممد احمد الب�سري

الدين  جمال  ���ش.   – احل�سني  جبل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الفغاين – عماره 4

خلوي ) 0797575111 (

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

)املالح لل�سياحه وال�سفر( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )151762( با�سم 

) �سحر جميل ها�سم ال�سرفا( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة مهند جميل ال�سرفا 

و�سريكته( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

)مكتب بلقي�ش لل�سياحة وال�سفر( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )261972( 

با�سم ) �سركة احمد طه يا�سني واولده   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد طه يا�سني 

يا�سني ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200010704(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خمي�ش زنانريي واخوانه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/5/30 حتت الرقم )71451( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/4/11 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  موري�ش خمي�ش زنانريي   م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ت: 0791755901

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  لال�سكان  البلقاء  �سركة  ب��اأن 

ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة حتت الرقم )11693( بتاريخ 

 )2006/3/13(

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/1/3(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واألبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 7 / 95 ( تاريخ 2021/3/3

يعلن للعموم اإن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية لبلدية املفرق الكربى قد قررت بقرارها رقم 

2021/3/3 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم )20(  )7 / 95( بتاريخ 

تاريخ 2021/2/21 .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل جتاري حملي �سمن القطعة رقم 

1.35 ( دينار  9 ( نواره ال�سرقي مع فر�ش عوائد تنظيم مبقدار )  ) 281 ( من حو�ش رقم ) 

وخم�ش وثالثون قر�سًا للمرت املربع للم�ساحة املنظمة جتاري حملي  وذلك بناء على ال�ستدعاء 

املقدم �سمن منطقة املفرق وكما هو مبني باملخطط املرفق املعد لهذه الغايه.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية  للتنظيم والبنية يف البلدية وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ش خالل 

املدة القانونية لالعرتا�ش.

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

1966 ان جمل�ش التنظيم  79 ( ل�سنة  والقرى والبنية رقم ) 

  2021/11/18 تاريخ   )  1086  ( رقم  بقراره   العلى قد قرر 

املوافقة على خمطط  تخفي�ش �سعة طريق �سمن  احلو�ش رقم 

) 4 ( املفرق اجلنوبي من ارا�سي املفرق .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

املخطط التعديلي املعد لهذه الغايه وو�سعه مو�سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

1966 ان جمل�ش التنظيم  79 ( ل�سنة  والقرى والبنية رقم ) 

العلى قد قرر بقراره  رقم ) 1039 / 7 ( تاريخ 2021/11/15  

املوافقة على خمطط  تخفي�ش �سعة منحنى  بالقطعة رقم )12 (

 �سمن احلو�ش رقم ) 1 ( الرو�سة من ارا�سي البوي�سة .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

املخطط التعديلي   رقم ) 35 ( تاريخ 2021/11/22 املعد لهذه 

الغايه وو�سعه مو�سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اخلمي�ش   6/ 1 / 2022

رقم العدد   5924

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه

تعلن �سلطة املياه عن طرح املناق�سات التالية :

على ال�سادة الراغبني بامل�ساركة يف املناق�سات اعاله مراجعة ق�سم امل�سرتيات يف مديرية العطاءات 

وامل�سرتيات / الطابق ال�ساد�ش / مبنى �سلطة املياه الرئي�سي ) عمان / ال�سمي�ساين / خلف فندق 

املاريوت ( لالطالع واحل�سول على ن�سخة من وثائق املناق�سة مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة 

ازاء كل منها.

اخر موعد ل�ستالم العرو�ش يف مغلفات مغلقة وايداعها �سندوق امل�سرتيات / مديرية العطاءات 

وامل�سرتيات  / مبنى ال�سلطة الرئي�سي / الطابق ال�ساد�ش كما هو مبني ازاء كل مناق�سة .

ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع اللكرتوين ل�سلطة املياه

)http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx(

مالحظة :

على الراغبني بامل�ساركة اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة مهن �سارية املفعول عند �سراء ن�سخة 

املناق�سة .

امــــــــني عــــام سلطـــــة امليــــــاه 
املهندس بشار » محمد خري » البطاينه
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االنباط-وكاالت

قالت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية، مي الكيلة، 

اإنه “جرى ت�سكيل فريق طبي متخ�س�ص ملتابعة 

هوا�ص”  اأب���و  ه�����س��ام  ل���أ���س��ر  ال�سحية  احل��ال��ة 

اإ�سراب مفتوح  بعد  للحرية  انتزع موعداً  الذي 

 141 ا�ستمر  االح��ت���ل،  �سجون  ال��ط��ع��ام يف  ع��ن 

ا العتقاله االإداري يوماً، رف�سً

وق��ال��ت ال��ك��ي��ل��ة يف ب��ي��ان ام�����ص االأرب����ع����اء، اإن 

اأب��و  االأ���س��ر  »م��راك��ز ع�جنا ج��اه��زة ال�ستقبال 

هوا�ص، وتقدمي كل ما يلزمه من ع�ج ورعاية 

ومتابعة �سحية«

ياأتي  الطبي  الفريق  “ت�سكيل  اأن  واأو�سحت 

ملتابعة  ال��وزارة  قبل  من  احلثيثة  املتابعة  �سمن 

ت�سكيل  “مت  اأن���ه  اإىل  م�����س��رة  االأ�سر”،  ح��ال��ة 

فريق طبي زاره االأ�سبوع املا�سي ملعاينته، ونحن 

على توا�سل م�ستمر مع عائلته، ل�طمئنان عن 

�سحته، وتوفر ما يلزم«

ظروًفا  يعي�سون  “اأ�سرانا  اأن  الكيلة  واأك���دت 

ظل  يف  منهم،  امل��ر���س��ى  خا�سة  �سعبة،  �سحية 

ك��اف��ة  م��ط��ال��ب��ة  كورونا”،  ف���اي���رو����ص  ان��ت�����س��ار 

على  ب�”ال�سغط  الدولية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 

ال�سحية  الظروف  لتح�سني  االحت�ل  �سلطات 

الأ�سرانا، واالإفراج عن املر�سى منهم«

وع��ّل��ق االأ���س��ر ه�سام اأب���و ه��وا���ص، ال��ث���ث��اء، 

اإ�سراًبا مفتوًحا عن الطعام يف �سجون االحت�ل، 

ا العتقاله االإداري، وذلك  ا�ستمر 141 يوًما رف�سً

بعد التو�سل اإىل اتفاق يق�سي باالإفراج عنه يف 

26 �سباط/فرباير املقبل.

االنباط-وكاالت

ال��ع��ربي��ة،  “هاآرت�ص”  ���س��ح��ي��ف��ة  خ�����س�����س��ت 

ام�����ص االأرب���ع���اء، افتتاحيتها  ال�����س��ادر  يف ع��دده��ا 

االإداري  االعتقال  �سيا�سة  على  ال�سوء  لت�سليط 

بحق الفل�سطينيني، وعدم جدواها.

وج�����اء يف االف��ت��ت��اح��ي��ة ال���ت���ي ح��م��ل��ت ع��ن��وان 

ان  الوقت  ح��ان  االإدارية”:  ل�عتقاالت  “كفى 
ال���ق���رارات غر  تفهم ا���س��رائ��ي��ل ان ت��ت��ن��ازل ع��ن 

االإداري��ة،  ل�عتقاالت  واحلقرة  الدميقراطية 

دون حتديد �سقف زمني، وبدون اثباتات وا�سحة 

لتقدمي الئحة اتهام ميكن مواجهتها«.

وتابعت: مت اأم�ص التو�سل اىل اتفاق الإط�ق 

�سراح االأ�سر االداري ه�سام ابو هوا�ص يف 26 من 

ا�سراب  من  يوما   141 بعد  املقبل،  �سباط  �سهر 

�ص حياته للخطر. متوا�سل عن الطعام، وتعرُّ

اأربعة  بعد  االت��ف��اق مت  اأن  واأ���س��اف��ت: خ�سارة 

احتجاجا  الطعام  عن  ل�إ�سراب  ون�سف  اأ�سهر 

على اعتقاله دون حمكمة، ويف اأعقاب الغليان يف 

االأو�ساط الفل�سطينية.

“ا�ساف  م�ست�سفى  اإىل  دخ���ل  ه���وا����ص  واأب�����و 

ان  بعد  �سعب،  �سحي  و�سع  يف  وه��و  هروفيه”، 

فقد ن�سف وزن���ه، وك��اد ان مي��وت يف ك��ل حلظة، 

قبل  االداري  اعتقاله  بتجميد  ا�سرائيل  وقامت 

باإلغاء  مطالبا  ا���س��راب��ه  وا���س��ل  ولكنه  ا���س��ب��وع، 

اأن��ه اذا اأوق��ف ا�سرابه  اأم��ر اعتقاله. ك��ان ي��درك 

وارد،  التو�سل التفاق، فاحتمالية جتديده  دون 

الكابو�ص �سيعود اليه من جديد.

اأب��ن��اء،  اأب خلم�سة  ع��ام��ا(   41( ه��وا���ص  واأب����و 

اعتقل من منزله يف بلدة دورا جنوب اخلليل يف 

اأكتوبر  االأول/  ت�سرين  من  والع�سرين  ال�ساد�ص 

اإداري��ا، ومل تكن لدى النيابة العامة اأدلة   2020

لتقدمي الئحة �سده للمحكمة الع�سكرية، ولكن 

“مواد  م�سطلح  ي��ك��ف��ي  “ال�ساباك”  دول����ة  يف 

امر  على  الع�سكري  القائد  يوّقع  لكي  �سرية”، 

عام  ن�سف  بعد  اأ�سهر،  ل�ستة  االداري  االعتقال 

اأمر اآخر، وهلم جرا.

بعد الع�سرات من �سنوات االحت�ل، يبدو اأن 

ال اأحد يف اإ�سرائيل ميتلك القوة او لديه اهتمام 

فل�سطيني  اج���ل  م���ن  ���س��رخ��ة  ���س��وت  ي��رف��ع  ان 

فل�سطيني  ل���إ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  بالن�سبة  م��ظ��ل��وم، 

واجل��م��ه��ور  م���رادف���ة،  ك��ل��م��ات  ه���ي  “خمرب”، 
به  تقوم  ما  ان  ي�سدق  ان  يبدو  ما  على  يف�سل 

ال��دول��ة ه��و االم��ر ال�سحيح، لكن ل��و ك��ان فع� 

ه��ن��اك �سيئ م���ا، ف��ل��م��اذا مل ت��ق��دم ���س��ده الئحة 

اتهام بعد 14 �سهرا من اعتقاله؟ اإذا كانت هنالك 

او اط�ق  ادلة وَجَب عليها تقدميها للمحكمة، 

�سراحه فورا.

دون  اعتقاله  موا�سلة  على  ا�سرائيل  ا�سرار 

و�سط  ثمنا،  اإ�سرائيل  تكبد  اأن  ك��ادت  حماكمة، 

ت�سعيد اأمني يف غزة، وحالة من الغليان ال�سعبي 

يف ال�سارع الفل�سطيني.

خ�����س��ارة ان احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة وب��ه��ا �سركاء 

اح�����زاب م���ن امل���رك���ز وال��ي�����س��ار ت�����س��ر ع��ل��ى درب 

احل���ك���وم���ة ال�����س��اب��ق��ة، وت���ن���ج���ّر ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة 

لكي  والتهديد  االقليمي،  والتو�سط  االخ���رة، 

تتخل�ص من املع�سلة.

االنباط-وكاالت

ج��ال�����س��اً  ع��ي��ا���ص  ي��ح��ي��ى  ي��ك��ون  اأن  “اأخ�سى 
حكومة  رئي�ص  ياأ�ص  العبارة  ه��ذه  كثفت  بيننا”، 

االحت�ل ال�سابق اإ�سحاق رابني من الو�سول اإىل 

واأحزمته  بعبواته  “املهند�ص” الذي �سال وجال 
وح��اف���ت  االح��ت���ل  جي�ص  م��واق��ع  يف  النا�سفة 

امل�ستوطنني.

الع�سكرية  واملجموعات  عيا�ص  يحيى  افتتح 

التي �ساركته م�سرته املقاومة، مرحلة جديدة يف 

تاريخ ال�سعب الفل�سطيني، كان عنوانها “رف�ص” 

التحرير  منظمة  كانت  “الت�سوية” ال��ذي  خيار 

واأن���ظ���م���ة ع��رب��ي��ة دخ���ل���ت ف���ي���ه، و����س���ار احل��دي��ث 

ثمناً  يدفع �ساحبه  م��راً  “املقاومة” خ��ي��اراً  ع��ن 

م�ساعفاً عن املراحل ال�سابقة

يف اأزقة قريته رافات التي يحا�سرها االحت�ل 

باال�ستيطان، انطلق عيا�ص يف العمل ال�سيا�سي مع 

حركة حما�ص، وبعد انتقاله اإىل جامعة برزيت 

حيث تخرج بتفوق من كلية الهند�سة التي اأظهر 

كتائب  اإىل  ان�سم  ال��ن��ادر،  ذكائه  من  بع�ساً  فيها 

الع�سكري  اجل��ن��اح  ال��ق�����س��ام  ال��دي��ن  ع��ز  ال�سهيد 

للحركة، بعد اأن عر�ص على عدد من قادة الكتائب 

بع�ص اإمكانياته يف �سناعة املتفجرات

�سل�سلة من  ال�سهيد يحيى عيا�ص خلف  يقف 

التي  ال�سل�سلة  اأ�سخمها  اال�ست�سهادية  العمليات 

اأطلقها رداً على جمزرة امل�سجد االإبراهيمي، التي 

نفذها امل�ستوطن باروخ غولد�ستاين، يف فرباير/ 

اأكرث  مقتل  عن  عملياته  واأ�سفرت   ،1994 �سباط 

من 100 م�ستوطن

عيا�ص مل�حقة  تعر�ص  غ��زة  اإىل  انتقاله  بعد 

اأمنية م�سددة، وك�سف رفيقه ح�سن �س�مة الذي 

نفذ �سل�سلة عمليات رداً على اغتيال املهند�ص، اأنه 

خطط للعودة اإىل ال�سفة قبل اأيام من ا�ست�سهاده 

عرب درب �ساركا يف مراقبته يف ف��رة، وهو نف�ص 

الطريق الذي �سلكه �س�مة اإىل ال�سفة ل�نتقام 

لعيا�ص

“املهند�ص” عن  اغ��ت��ي��ال  ���س��ن��وات م���رت ع��ل��ى 

طريق هاتف مفخخ، اإال اأنه حتول اإىل “اأ�سطورة” 

والفل�سطيني،  واالإ���س���م��ي  العربي  ال��وج��دان  يف 

وما زال��ت اآث��ار مرحلته حا�سرة يف املقاومة التي 

اأطلقت ا�سمه على �ساروخ و�سل مداه اإىل اأق�سى 

“�سيف  معركة  خ���ل  املحتلة،  فل�سطني  جنوب 

القد�ص”، واعرف قادة االحت�ل الذين طاردوه 

االأق�سى  ال��ف��رات  م��ن  ك��ان��ت  مرحلته  اأن  حينها 

واالأ�سعب على “اإ�سرائيل«

االنباط-وكاالت

يف اآخر ما تبقى من مباين حي املغاربة الذي 

ت�ستمر  القد�ص،  اإ�سرائيل عقب احت�لها  دمرته 

جم��اورة  يف  امل�سلوحي  عائ�سة  املقد�سية  املغربية 

امل�سجد االأق�سى يف املدينة الفل�سطينية

مل تفرط باأ�سولها املغربية، ومل تربح حيها 

رغ����م ت����دم����ره، وظ���ل���ت م��ق��ي��م��ة ب���ج���وار احل���رم 

مغاربي  رب��اط  م�سرة  بذلك  موا�سلة  القد�سي، 

�سارب يف تاريخ القد�ص.

اأ�سل مغربي ومن�ساأ مقد�سي

ح������اورت االأن����ا�����س����ول امل���راب���ط���ة امل�����س��ل��وح��ي، 

املوجودة يف املغرب يف زيارة عائلية، وحتدثت عن 

ق�سة ن�ساأتها املقد�سية واأ�سولها املغربية ورباطها 

يف امل�سجد االأق�سى

اأن  امل�سلوحي  اأو���س��ح��ت  ال��ن�����س��اأة،  ه���ذه  وع���ن 

وال��ده��ا ال���ذي ول���د وك���رب يف ق��ري��ة مت�سلوحيت 

مبراك�ص )�سمال( كان �سبب وجودها وعائلتها يف 

مدينة القد�ص، حيث ا�ستقر يف املدينة بعد عودته 

من اأداء فري�سة احلج

واأ���س��اف��ت: ك���ان ل���دى احل��ج��اج امل��غ��ارب��ة ع��ادة 

تتمثل يف وجوب التوجه بعد االنتهاء من ال�سعرة 

اإىل امل�سجد االأق�سى ثم الرجوع اإىل ب�دهم، وكان 

بع�ص هوؤالء يف�سلون البقاء يف القد�ص خا�سة مع 

وجود حي كبر للمغاربة يف القد�ص

وتابعت: كان والدي من الذين ف�سلوا البقاء 

املغاربة، وتزوج  امل�سجد، و�سكن يف حي  وجم��اورة 

والدتي املقد�سية وولدت اأنا يف ذلك احلي امل��سق 

للم�سجد االأق�سى، وبقينا حمتفظني اإىل جانب 

هويتنا املقد�سية بوثائقنا ال�سخ�سية املغربية

و�سكل احتفاظ امل�سلوحي بجن�سيتها املغربية 

ووث��ي��ق��ت��ه��ا امل��ق��د���س��ي��ة ف��ر���س��ة خ��ول��ت ل��ه��ا حرية 

التنقل بني املغرب وفل�سطني، وعدم االنقطاع عن 

اأي منهما

جوار احلرم القد�سي

جم��اورة  عائلتها  ظلت  امل�سلوحي،  وبح�سب 

ك��ان حيا  ال��ذي  املغاربة،  االأق�سى بحي  للم�سجد 

عامرا مزدهرا باأهله وعلمائه

م���ع مئات  ن�سكن يف احل���ي  ���ا  ك���َنّ واأو����س���ح���ت: 

اإىل  املغاربية  اأ�سولها  يف  ت��رج��ع  ال��ت��ي  ال��ع��ائ���ت 

اجلزائر وتون�ص واملغرب، لكن العدد االأك��رب من 

�سكان احلي كانوا ممن جاء من املغرب

واأردف��ت اأن حب بيت املقد�ص فريد من نوعه 

واأنا دائما اأقول اإنه موجود يف جيناتهم، وهو الذي 

دفعهم اإىل ال�سكن يف هذا احلي منذ عهد �س�ح 

الدين وجماورة امل�سجد االأق�سى والرباط فيه

امل�سجد  غ��رب��ي  امل��غ��ارب��ة  ح��ي  تاأ�سي�ص  وي��ع��ود 

االأق�سى بح�سب موؤرخني اإىل عهد �س�ح الدين 

االأيوبي الذي حرر القد�ص �سنة 1187 للمي�د بعد 

88 من االحت�ل ال�سليبي

وبح�سب الروايات التاريخية، فقد منح �س�ح 

ال��غ��رب��ي��ة امل������س��ق��ة للم�سجد  امل��ن��ط��ق��ة  ال���دي���ن 

االأق�سى للمجاهدين الذين التحقوا بجي�سه من 

دول املغرب العربي وبذلك �سمي حي املغاربة

وعقب احت�ل اإ�سرائيل لكامل مدينة القد�ص 

وال�سفة الغربية وقطاع غزة، وهزمية اجليو�ص 

العربية يف 5 حزيران/ يونيو 1967، اأخلت القوات 

االإ�سرائيلية حي املغاربة وهدمته كام�، بدعوى 

اإيجاد �ساحة الأداء ال�سلوات اليهودية اأمام حائط 

الرباق

وعن هذا احلدث قالت امل�سلوحي: كانت نك�سة 

للمغاربة  وباخل�سو�ص  للجميع  موؤملة  ح��زي��ران 

اأحياء  اإىل  �سواء  وتهجرهم  حيهم  تدمر  بعد 

القد�ص االأخرى اأو اإىل دول �ستى

واأ�سافت: كنا نحن ممن بقي يف مدينة القد�ص 

بعد هدم احلي واتخذنا زاوي��ة املغاربة التي تعد 

املبنى الوحيد املتبقي من حي املغاربة م�سكنا لنا 

بعد هدمه وتهجرنا

وت��اب��ع��ت: ك��ان��ت ه���ذه ال���زاوي���ة ق��ب��ل ح���رب 67 

واإيوائهم  املغاربة  احلجاج  ال�ستقبال  خم�س�سة 

اأوق���اف يف  والتكفل مباأكلهم، وك��ان للزاوية ع��دة 

عدة مدن فل�سطينية متول احتياجاتها من اأجل 

خدمة احلجاج

واأو�سحت اأن��ه بعد ه��دم احل��ي، جل��اأت عائلتي 

ال��زاوي��ة  اإىل  اأخ����رى  ع��ائ���ت مغربية   9 ب��رف��ق��ة 

وا�ستقرينا فيها اإىل يومنا هذا

وعن رباطها اإىل جانب عائ�ت مغربية اأخرى 

ج��زء  ال���رب���اط  اإن  امل�سلوحي  ق��ال��ت  ال��ق��د���ص،  يف 

من العقيدة وهو ت�سريف وتكليف اإلهي من اهلل 

�سبحانه

وتابعت: حبنا لهذا املوقع �سديد جدا وال اأحد 

ال��زاوي��ة يريد املغادرة  امل��وج��ودة يف  من العائ�ت 

رغم م�ساحتها ال�سيقة جدا

مغربية  ع���ائ����ت  ع�����س��ر  االآن  ن��ح��ن  وب��ي��ن��ت: 

يف ال��زاوي��ة ول��ك��ل عائلة غ��رف��ة واح���دة فقط مع 

متم�سكة  زال��ت  ما  العائ�ت  ه��ذه  لكن  منافعها، 

ب��ه��ذا ال�����س��ك��ن م���ن اأج����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���زاوي���ة 

وكذلك حر�سا على جوار امل�سجد االأق�سى

واأكملت: الرباط يف القد�ص اليوم من املغاربة 

وغرهم من الذين ارتبطوا بالقد�ص وال يوجد 

فيهم من يفكر اأبدا يف الهجرة اأو النزوح

وعن الروابط التي تربط املغاربة بفل�سطني، 

ال�سعبني  ب���ني  ال��ع���ق��ات  اإن  امل�����س��ل��وح��ي  ق��ال��ت 

يف  املغربية  امل�سلمة  فاجلالية  متجذرة،  تاريخية 

فل�سطني موجودة منذ مئات ال�سنني

واأ���س��اف��ت اأن���ه م��ا زال���ت ه��ذه ال��رواب��ط قائمة 

وق����وي����ة ب����ني ال�������س���ع���ب���ني، وم�����ا زال������ت ال��ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية تعني للمغاربة ال�سيء الكثر

مع  متعاطف  �سعب  املغربي  ال�سعب  وزادت: 

وقد  للمغرب،  حمبون  والفل�سطينيون  الق�سية 

امل��غ��رب م��دة خم�ص  اأق��م��ت يف  مل�ست ذل��ك عندما 

�سنوات

بفل�سطني  املغربي  االرت��ب��اط  اأن  اإىل  ولفتت 

ت���وؤك���ده م���واق���ف ال�����س��ع��ب امل��غ��رب��ي امل�����س��رف��ة من 

فل�سطني وكذلك املوقف الر�سمي املغربي

ق��ال��ت  ال���ع���امل،  م�سلمي  اإىل  ر���س��ال��ت��ه��ا  وع����ن 

االهتمام  فتور  ظ��ل  يف  يجب  املقد�سية  املرابطة 

بالق�سية الفل�سطينية على اجلميع- ح�سب قدرة 

ال�سرح لهذه  اأن يعمق  كل �سخ�ص ومن موقعه- 

ح���ول فل�سطني حتى يعرف  االأج���ي���ال اجل��دي��دة 

���ُس��رد ظلما وع��دوان��ا من  اأن هناك �سعبا  ال��ع��امل 

اأر���س��ه وال ي��زال واأ���س��اف��ت: يجب على امل�سلمني 

ح���ول ال��ع��امل ال��ن��ظ��ر بعمق اأك���رث وب��ع��ط��اء اأك��رث 

للق�سية الفل�سطينية الأن امل�سجد االأق�سى ملك 

للم�سلمني عامة ولي�ص للفل�سطينيني وحدهم

وت��اب��ع��ت: اأع����داوؤن����ا ك�����س��ب��وا م��ع��رك��ة االإع�����م 

يف ال���ع���امل ك���ل���ه، ون���ح���ن ت��ق��اع�����س��ن��ا ع���ن اإظ���ه���ار 

ال��واق��ع، والتعريف  اأر���ص  حقيقة ما يجري على 

باالنتهاكات والظلم الذي يتعر�ص له املقد�سيون 

ال���ذي يجب  ال���دور  وه��و  ع��ام��ة،  والفل�سطينيون 

القيام به اليوم بقوة.

تشكيل فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لألسير »أبو هواش«

»هآرتس« في افتتاحيتها تدعو »إسرائيل« لوقف االعتقاالت اإلدارية بحق الفلسطينيين

يحيى عياش... سيرة »المهندس« الذي هزم خيار التسوية

عائشة المصلوحي.. مرابطة تواصل صون أمانة المغاربة في القدس

في القدس.. تطهير عرقي غير 
مسبوق لحسم الصراع الديمغرافي

»حانون«.. مستوطنة إسرائيلية جديدة تنضم 
لقائمة مستوطنات تنهب وتسرق خيرات قطاع غزة

االنباط-وكاالت

ب��ل��دي��ة  ���س��ع��دت   ،2022 ال����ع����ام  ب����داي����ة  م����ع 

االحت�ل االإ�سرائيلي يف مدينة القد�ص املحتلة 

من عمليات هدم منازل املقد�سيني ومن�ساآتهم، 

وجت��ري��ف اأرا���س��ي��ه��م وم�����س��ادرت��ه��ا، يف م�سعى 

االأ�سليني،  �سكانها  من  املدينة  لتفريغ  خطر 

ال�سيادة  وفر�ص  الدميغرافية،  احلقائق  وقلب 

االإ�سرائيلية عليها.

بهجمة  اجلديد  العام  املقد�سيون  وا�ستقبل 

اإ�سرائيلية وا�سعة وغر م�سبوقة طالت ع�سرات 

املدينة  من  متفرقة  اأحياء  يف  واملن�ساآت  املنازل 

املقد�سة، م�ستهدفة عيادة طبية تخدم نحو 21 

األف ن�سمة من �سكان بلدة جبل املكرب، ناهيك 

عن هدم عدة منازل وت�سريد اأ�سحابها بالعراء 

والربد القار�ص

واآخ����ر عمليات ال��ه��دم ك��ان ام�����ص االأرب��ع��اء، 

حينما هدمت جرافات بلدية االحت�ل منزاًل 

امل�سجد  �سلوان جنوبي  بلدة  لعائلة حلي�سي يف 

االأق�سى املبارك، بحجة البناء بدون ترخي�ص

ومل تكتف بلدية االحت�ل بذلك، بل اأجربت 

ومن�ساآتهم  منازلهم  على هدم  عدة مقد�سيني 

التجارية ق�سرًيا، بعد التهديد بفر�ص غرامات 

باهظة، ودفع اأجرة الهدم لطواقم واليات بلدية 

االحت�ل املرافقة لها

القد�ص  ل�����س��وؤون  الرئا�سة  دي���وان  م�ست�سار 

اأحمد الروي�سي يقول لوكالة “�سفا” اإن بلدية 

ا�ستيطاين،  توجه  لديها  القد�ص  يف  االحت�ل 

الأنه يف الوقت الذي تهدم فيه منازل املقد�سيني 

يتم االإع�ن عن بناء اأحياء ا�ستيطانية جديدة 

وبالتايل، فاإن اال�ستيطان والهدم وجهان لعملة 

واحدة

اأن ال����ه����دف م����ن ع��م��ل��ي��ات ه���دم  وي���و����س���ح 

االأر����ص وقلب احلقائق  ال�سيطرة على  امل��ن��ازل 

الدميغرافية من ناحية اأخرى، وفر�ص ال�سيادة 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال��ق��د���ص، وب��ال��ت��ايل اإن��ه��اء اأي 

اإمكانية الإقامة دولة فل�سطينية

األ��ف منزل مهدًدا   22 اأن هناك  اإىل  وي�سر 

بالهدم يف املدينة املقد�سة، باالإ�سافة اإىل اأحياء 

 124 �سلوان  بلدة  يف  الب�ستان  حي  مثل  كاملة، 

منزاًل، وحي عني اللوزة حوايل 40 منزاًل، الفًتا 

لوحدها  �سلوان  يف  منزل   5600 هناك  اأن  اإىل 

مهددين بالهدم

ن�سهد  ونحن  ال��ع��ام،  ب��داي��ة  “منذ  وي�سيف 

الأن  البداية،  ه��ذه هي  بالقد�ص،  ه��دم  عمليات 

لل�سكان  االح��ت���ل  بلدية  من  تهديدات  هناك 

املقد�سيني بت�سعيد �سيا�سة الهدم ب�سكل اأكرب، 

يف املقابل ترف�ص البلدية املخططات الهيكلية 

املقدمة من ال�سكان«

للبناء  ال��ل��وائ��ي��ة  “اللجنة  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 

والتنظيم” يف القد�ص هي جمموعة م�ستوطنني 

اإنهاء  وه��و  اأال  �سيا�سي  برنامج  تنفيذ  يريدون 

الوجود الفل�سطيني يف املدينة املقد�سة

وب��ح�����س��ب ال��روي�����س��ي، ف����اإن ك���ل امل���وؤ����س���رات 

والر�سائل التي و�سلت للمحامني واملخططني 

واأ�سحاب املنازل املهددة بالهدم، واأحياء الب�ستان 

ووادي يا�سول وعني اللوزة وا�سحة ُتدلل على 

اأننا اأمام عمليات هدم قادمة يف القد�ص خ�ل 

العام اجلاري

وبالتايل، فاإن هناك خطر بات يتهدد حياة 

املقد�سيني، خا�سة اأن عمليات الهدم لها تاأثرات 

لي�ص مادية فقط، بل نف�سية واجتماعية على 

العائ�ت املقد�سية كافة. كما يبني الروي�سي

وح���ول وج���ود خ��ط��وات عملية على االأر����ص 

ل���وق���ف ه����ذه ال��ه��ج��م��ة االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، ي��ق��ول 

ل��ل��ق��وى  اج���ت���م���اع���ات  ه���ن���اك  اإن  ال���روي�������س���ي 

يف  ُع��ق��دت  وال��ع��ائ���ت  واملوؤ�س�سات  والفعاليات 

االتفاق  ومت  املا�سيني،  اليومني  خ���ل  �سلوان 

على برنامج ت�سعيدي حلماية منازلهم، �سواء 

�سيا�سًيا اأو قانونًيا اأو من خ�ل احلراك ال�سعبي

املنازل  ه��دم  �سد  ال�سعبي  العمل  اأن  وي��رى 

ي�سكل رافعة للمقد�سيني يف ظل التجربة، الأن 

االحت�ل وا�سح اأنه يريد اأن ينفذ جرميته يف 

املدينة بدون اأي ردة فعل

الروي�سي  يو�سح  ال���دويل،  ال�سعيد  وعلى 

اأن ه��ن��اك ات�����س��االت م��ع اأط�����راف وم��وؤ���س�����س��ات 

دولية وقنا�سل دول اأجنبية يف القد�ص وهناك 

الهدم، ووع���ودات بال�سغط على  تفهم لق�سية 

“اإ�سرائيل” لوقف �سيا�سة الهدم
هم  امل�ستوطنني  اأن  وا���س��ح  “لكن  وي�سيف 

الذين يتحكمون يف بلدية االحت�ل واأ�سحاب 

القرار، الأنهم ينفذون برنامج على االأر�ص ملنع 

حل الدولتني، ولفر�ص االأمر الواقع يف القد�ص، 

وتعزيز ال�سيادة االإ�سرائيلية عليها، وال�سيطرة 

يف  املحيطة  واملنطقة  االأق�����س��ى،  امل�سجد  على 

البلدة القدمية وال�سيخ جراح ووادي اجلوز«

واأما املحامي املقد�سي مدحت ديبة، فيقول 

”�سفا” اإن بلدية االحت�ل ب��داأت منذ  ً لوكالة 

انتهاء العام 2021، بتنفيذ اأعمال هدم واإ�سدار 

ق������رارات ه���دم اإداري������ة ي��وم��ي��ة ب��ح��ق م���ن���ازل يف 

القد�ص، ما يدلل على اأن هناك �سيا�سة ت�سعيدية 

ت��ن��وي ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ�����ل ال���ع���ام 2022 اجل����اري 

ويحذر من خطورة هذه ال�سيا�سة، كونها تهدف 

اإىل الت�سييق على املقد�سيني، وردعهم، وجعل 

اأو�ساعهم االقت�سادية اأكرث �سوًءا، باالإ�سافة اإىل 

اإلهاهم عن الق�سايا واالأحداث االأ�سا�سية االأهم 

وهو امل�سجد االأق�سى

وي�سر اإىل اأن �سيا�سة الهدم هذه مل جُتابه 

عمليات  ن�سهد  ي���وم  ف��ك��ل  دويل،  م��وق��ف  ب����اأي 

ت��ه��ج��ر وت�����س��ري��د وه����دم ل��ل��م��ن��ازل يف امل��دي��ن��ة 

للقانون  وا�سحة  خمالفة  يف  وذل���ك  املقد�سة، 

ال��دويل ويوؤكد املحامي ديبة على �سرورة نقل 

الدولية  واملحاكم  املوؤ�س�سات  اإىل  ال��ه��دم  ملف 

لتكون لها كلمة الف�سل يف ذلك

ب��ل��دي��ة االح���ت����ل ت�سعى  اأن  وي�����س��دد ع��ل��ى 

امل�سادقة  مت  التي  الهدم  اأوام���ر  جميع  لتنفيذ 

عليها من قبل املحاكم االإ�سرائيلية، ومت رف�ص 

التما�سات االأهايل ب�ساأنها، �سواء كان يف �سلوان 

اأو وادي يا�سول اأو خميم �سعفاط وبيت حنينا 

وغرها

ال��ه��دم، يقول  �سيا�سة  اآل��ي��ات مواجهة  وع��ن 

ديبة :”هناك خطوات يتم من خ�لها تقدمي 

طلبات ملحاكم االحت�ل لتعطيل تنفيذ اأوامر 

الهدم قدر االإمكان، لكنها حمدودة جًدا، واالأهم 

اأن يتم تفعيل امل�سار ال��دويل عرب حتويل هذه 

الق�سية للق�ساء الدويل«

هذا  خ���ل  االح��ت���ل  يلجاأ  “قد  وي�سيف 

ال��ق��د���ص، عرب  �سامل يف  ال��ع��ام لتطهر عرقي 

ا لهدم اأحياء  هدم ع�سرات املنازل، وقد يلجاأ اأي�سً

فعل  ردة  يتجنب  حتى  تدريجًيا  لكن  باأكملها، 

الراأي العام العاملي«.

االنباط-وكاالت

غزة  ق��ط��اع  خلنق  ال��رام��ي��ة  امل�ساعي  �سمن 

ج���غ���راف���ي���ا، ون���ه���ب خ���رات���ه ����س���واء امل���ائ���ي���ة اأو 

بناء  على  االحت�ل  �سلطات  وافقت  الزراعية، 

م�����س��ت��وط��ن��ة ج���دي���دة يف م��ن��ط��ق��ة غ�����ف غ��زة 

ه��ذه  و�ستن�سم  ح��ان��ون  ا���س��م  عليها  اأط��ل��ق��ت   ،

لعدة م�ستوطنات مقامة  امل�ستوطنة اجلديدة، 

خلف احلدود، ينهنب خران القطاع، من مياه 

ج��وف��ي��ة، ومي��ن��ع��ن ك��ذل��ك مب��وج��ب اإج������راءات 

االأم��ن التي تفر�سها ق��وات االحت�ل، ال�سكان 

ال��زراع��ة ق��رب احل���دود الفا�سلة،  الغزيني من 

حتى م�سافة ت�سل اأحيانا الأكرث من 300 مر، 

على طول احلدود ال�سرقية وال�سمالية و�سيتم 

املبا�سرة قريبا يف اإقامة هذه امل�ستوطنة حانون 

بعد اأن جرت امل�سادقة على خمططاتها من قبل 

املجل�ص الوطني للتخطيط والبناء ، وهو مركز 

حكومي اإ�سرائيلي

و�ستبداأ هذه امل�ستوطنة با�ستيعاب 500 اأ�سرة 

من امل�ستوطنني، الذين �سينتقلون للعي�ص فيها، 

وترك مكان �سكنهم احلايل يف اإ�سرائيل

وج��اءت املوافقة االإ�سرائيلية بعد اأن عقدت 

للحكومة  تو�سية  لرفع  املجل�ص،  يف  مناق�سة 

ح��ددت  وق��د  امل�ستوطنة،  ب��اإق��ام��ة  االإ�سرائيلية 

مكانا لها �سرقي كيبوت�ص �سعد يف غ�ف غزة 

با�سم �سدوت  املعروف  االإقليمي  املجل�ص  �سمن 

هنيغف ، �سرق مدينة غزة

وح�����س��ب م��ا ذك���ر املجل�ص ال���ذي واف���ق على 

مطلب  �ستلبي  امل�ستوطنة  ه���ذه  ف����اإن  ال��ب��ن��اء، 

اال���س��ت��ي��ط��ان يف امل��ن��ط��ق��ة و���س��ت��ع��زز ح���دودن���ا 

اجلنوبية مع قطاع غزة

ووف�������ق ت���ق���اري���ر ع����ربي����ة، ف�������اإن احل��ك��وم��ة 

االإ�سرائيلية �ستخ�س�ص مليون �سيكل )323 األف 

دوالر(، الإقامة البنية التحتية اخلا�سة بها

م��ن ح��دود  القريبة  امل��ن��اط��ق  اأن  وامل���ع���روف 

 ، ال��ق��ط��اع، يطلق عليها م�سطلح غ���ف غ��زة 

ومنها  امل�ستوطنات،  م��ن  ال��ع��دي��د  فيها  وت��ق��ام 

م���ا ه���و ق��ري��ب م���ن ح����دود ال��ق��ط��اع اجلنوبية 

واأخ��رى مقامة على مقربة من و�سط القطاع 

وح�سب  �سماله  وك��ذل��ك  ال�سرقية  اجل��ه��ة  م��ن 

امل�ستوطنني  �سكان  ع��دد  يبلغ  ع��ربي��ة،  تقارير 

االإ�سرائيليني الذين يقطنون تلك امل�ستوطنات 

نحو 55 األف م�ستوطنونقل عن وزير االإ�سكان 

االإ�سرائيلي زئيف اإلكني قوله اإن امل�سادقة على 

بناء امل�ستوطنة اجلديدة لها اأهمية كبرة هذه 

االأيام خا�سة يف غ�ف غزة

واأ�ساف نحن م�سممون على موا�سلة بناء 

وتطوير امل�ستوطنات يف جميع اأنحاء اإ�سرائيل، 

ومنذ اأن توليت من�سبي كوزير للبناء واالإ�سكان 

عززنا مرتفعات اجلوالن ووادي االأردن وال�سفة 

ا على تعزيز غ�ف  الغربية، واليوم نعمل اأي�سً

غزةكذلك قال اأفيعاد فريدمان مدير عام وزارة 

االإع��م��ار واالإ���س��ك��ان: ي��دور احلديث عن خطوة 

غ��زة،  غ����ف  يف  اال�ستيطان  تو�سيع  يف  مهمة 

متثل تعزيًزا كبًرا للمنطقة باأكملها.
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االنباط-وكاالت

دع���ت فرن�سا �م�����س �لأرب���ع���اء �لأوروب���ي���ن �إىل 

“�لتن�سيق �لوثيق” فيما بينهم، يف �سوء �ملفاو�سات 
�ملرتقبة مع رو�سيا ب�ساأن �لأمن يف �أوروبا.

و�أك�����د وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ف��رن�����س��ي ج���ان �إي���ف 

ل���ودري���ان �ل���ذي ت��ت��وىل ب���اده �ل��رئ��ا���س��ة �ل��دوري��ة 

لاحتاد �لأوروب��ي يف �لف�سل �لأول من عام 2022 

عقب م�ساور�ت عرب �لهاتف مع عدد من نظر�ئه، 

على “�أهمية �لتن�سيق �لوثيق بن �لأوروبين قبيل 

�ملحادثات �ملرتقبة مع رو�سيا يف �سيغ خمتلفة يف 

�لأ�سبوع �ملقبل«

وجاء يف بيان تلقت وكالة فر�ن�س بر�س ن�سخة 

م�����س��وؤول��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����س��دد  ه����ذ�  يف  “�سّددُت  م��ن��ه 

�لأوروب�����ي�����ن يف �مل�����س��اه��م��ة و�مل�������س���ارك���ة ب��ن�����س��اط 

وباقرت�حات ملمو�سة خال �لتح�سري للمحادثات 

م���ع رو���س��ي��ا و�إج���ر�ئ���ه���ا ك��ون��ه��ا مت�����س م�ساحلهم 

�لأمنية �خلا�سة«

�لأملانية  نظر�ئه  مع  هاتفيًّا  ل��ودري��ان  تو��سل 

�أن��ال��ي��ن��ا ب��ريب��وك و�لإي���ط���ايل ل��وي��دج��ي دي مايو 

و�لبولندي زبيغنيو رو �ل��ذي تتوىل ب��اده رئا�سة 

منظمة �لأم��ن و�لتعاون يف �أوروب��ا منذ �لأول من 

يف  �خلارجية  �ل�سيا�سة  ممثل  م��ع  وك��ذل��ك  يناير، 

�لحتاد �لأوروبي جوزيب بوريل

“حو�ًر� �سارًما مع رو�سيا  �أن  و�أ�ساف لودريان 

�أن��ه��ا متطابقة  �ل��ت��ي نعترب  �مل��ع��اي��ري  �أ���س��ا���س  على 

مفيد  �أم��ر  هو  �جلماعية،  �لأمنية  م�ساحلنا  مع 

و����س���روري لتعزيز �ل���س��ت��ق��ر�ر �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي يف 

�أوروبا«

تبدو دول �أوروبا �ل�سرقية �لتي كانت يف �ملا�سي 

خا�س  نحو  على  �ل�سوفييتي  �لحت���اد  م��ن  ج���زًء� 

�أي ح��و�ر مع رو�سيا وتطالب  �إق��ام��ة  ح���ذرًة حيال 

ب��ت�����س��دي��د �ل��ع��ق��وب��ات ح��ي��ال��ه��ا. وح�����س��دت مو�سكو 

�أوكر�نيا،  مع  حدودها  على  �جلنود  �آلف  ع�سر�ت 

مما �أثار �خل�سية من تدخل ع�سكري يف هذ� �لبلد، 

وهو ما تنفيه رو�سيا

�ملتحدة مو�سكو  و�ل��ولي��ات  �لأوروب���ي���ون  يهدد 

�أوك��ر�ن��ي��ا. فيما  غ��زت  ب�”عو�قب هائلة” يف ح��ال 

تطالب رو�سيا من جانبها بتعّهد�ت مكتوبة ت�سمن 

لها عدم تو�ّسع حلف �سمال �لأطل�سي يف ما تعتربه 

منطقة نفوذ لها

من �ملقرر عقد مفاو�سات بن رو�سيا و�لوليات 

جنيف  يف  يناير  م��ن  و�لعا�سر  �لتا�سع  يف  �ملتحدة 

ث��ّم يف 12  �ل��ت��وت��ر�ت،  ملحاولة خف�س �لت�سعيد يف 

ُيعقد  �أن  �لأطل�سي، على  رو�سيا وحلف  يناير بن 

�إط���ار منظمة  نف�سه يف  �ل�سهر  13 من  �جتماع يف 

�لأمن و�لتعاون يف �أوروبا

ا وزر�ء خارجية دول حلف  وُيتوقع �أن يعقد �أي�سً

�لفيديو  ع��رب  ط��ارًئ��ا  �جتماًعا  �جلمعة  �لأطل�سي 

فيما يجتمع وزر�ء خارجية دول �لحتاد �لأوروبي 

يف 13 و14 من �ل�سهر �حل��ايل يف بري�ست يف غرب 

فرن�سا.

االنباط-وكاالت 

�أعلنت �لرئا�سة �لكاز�خية -�م�س �لأربعاء- �أن 

�حلكومة قدمت ��ستقالتها للرئي�س قا�سم جومر�ت 

توكاييف، وج��اء ذل��ك يف حماولة لتهدئة غ�سب 

�ملتظاهرين �لذين نزلو� �إىل �ل�سو�رع لاحتجاج 

على  �حتجاجا  ر�سمية  مبان  يف  �ل��ن��ار  و�أ���س��رم��و� 

�رتفاع �لأ�سعار و�لأد�ء �حلكومي، فيما عمد �أكرب 

�إىل قطعها  عن كامل �لباد.  م�سغل لاإنرتتت 

�ملحتجن  �أن  كاز�خ�ستانية  �إع��ام  و�سائل  ونقلت 

يقتحمون مبنى حاكمية مدينة �أملا �آتا �أكرب مدن 

�لباد ونقل مر��سل �جلزيرة �ن �ملحتجون نهبو� 

يف  ��ستعلت  �ل��ن��ري�ن  و�أن  �آت���ا  �أمل���ا  حاكمية  مبنى 

�لطابق �لأول من �ملبنى و�أ�ساف �ملر��سل �أن �أكرب 

خدمات  قطع  كاز�خ�ستان  يف  لات�سالت  م�سغل 

�لإنرتنت عن كل �لباد ويف وقت �سابق، ون�سرت 

رئ��ا���س��ة �جل��م��ه��وري��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا �لإل���ك���رتوين 

�جلمهورية  رئي�س  �أن  فيه  جاء  رئا�سيا،  مر�سوما 

َقِبل ��ستقالة حكومة رئي�س �لوزر�ء ع�سكر مامن، 

وكّلف علي خان �إ�سماعيلوف نائب رئي�س �لوزر�ء 

جديدة  حكومة  ت�سّكل  ريثما  �لأع��م��ال  بت�سريف 

�أع�ساء �حلكومة �سيو��سلون  �أن  �ملر�سوم  و�أ�ساف 

على  �مل��و�ف��ق��ة  حل��ن  �لوظيفية  و�ج��ب��ات��ه��م  �أد�ء 

�ملر�سوم  �أن  م�سيفا  �جل��دي��دة،  �حلكومة  ت�سكيل 

�لرئي�س  ت��وق��ي��ع  ت��اري��خ  م��ن  �لتنفيذ  ح��ي��ز  دخ���ل 

توكاييف عليه و�أمر �لرئي�س �لكاز�خي �حلكومة 

�لأ�سا�سية،  و�ل�سلع  �لوقود  �أ�سعار  بال�سيطرة على 

وقال �إن �حلكومة �ملقالة تتحمل م�سوؤولية �لتوتر 

يف �لباد، و�إن �لوزر�ء ف�سلو� يف مو�جهة �لت�سخم 

�أملاتي  يف  �لطو�رئ  حالة  �أعلن  توكاييف  �لرئي�س 

��ستقالة  و�أت���ت  )روي����رتز(  مانغي�ستاو  ومقاطعة 

�حلكومة غد�ة �إعان �لرئي�س حالة �لطو�رئ يف 

�أملاتي، �لعا�سمة �لقت�سادية للباد، بعدما �سهدت 

كاز�خ�ستان  �سرق  جنوب  يف  �لو�قعة  �ملدينة  ه��ذه 

��ستخدمت  �سخمة،  مظاهرة  �لثاثاء-  -م�ساء 

و�ل��غ��از�ت  �ل�سوتية  �لقنابل  لتفريقها  �ل�سرطة 

�لطو�رئ  حالة  توكاييف  و�أعلن  للدموع  �مل�سيلة 

�ليوم  من  �عتبار�  مانغي�ستاو  ومقاطعة  �أملاتي  يف 

5 يناير/كانون �لثاين ولغاية 19 من �ل�سهر ذ�ته، 

على �أن ي�سري خال هذه �لفرتة حظر جتول ليلي 

يبد�أ �ل�ساعة 11 ليا وينتهي عند �ل�سابعة �سباحا 

بالتوقيت �ملحلي وذكرت وكالة رويرتز �أن �ل�سرطة 

�عتقلت �أكرث من 200 �سخ�س بعد مهاجمة مبان 

حكومية خال �لحتجاجات، يف حن قالت وز�رة 

�لد�خلية �لكاز�خية �إن �ملحتجن �أحرقو� 37 �سيارة 

�نت�سرت  �ل�سرطة  ق��و�ت  �ملظاهر�ت  �سرطة خال 

للباد  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لعا�سمة  �أمل��ات��ي  مدينة  يف 

�مل��ر����س��ل��ة -ت��ل��غ��ر�م  )روي������رتز( وك��ان��ت تطبيقات 

يف  �لعمل  ع��ن  توقفت  ق��د  وو�ت�����س��اب-  و�سيغنال 

�إىل  �لآلف  ن��زل  �أن  بعد  �ل��ث��اث��اء،  �ل��ب��اد م�ساء 

عن  للتعبري  بالنفط  �لغنية  �ل��دول��ة  يف  �ل�سو�رع 

�حلكومي  و�لأد�ء  �لأ�سعار  �رت��ف��اع  من  ��ستيائهم 

و�أ�سعل فتيل �لحتجاجات �رتفاع �أ�سعار �لغاز، لكّن 

�خلطوة �حلكومية خلف�س �لأ�سعار تلبية ملطالب 

�ملحتجن مل ت�سهم يف تهدئة غ�سبهم من جهتها، 

�رتفاع  �أن  كاز�خ�ستان  يف  �لطاقة  وز�رة  �أو�سحت 

�إ�سطو�نات  �لطلب على  �رتفاع  �إىل  يعود  �لأ�سعار 

ب���د�أ ت��د�ول��ه يف بور�سة �لطاقة مع  �ل���ذي  �ل��غ��از، 

بد�ية �لعام وعقب �ندلع �ملظاهر�ت، دعا �لرئي�س 

�أنه  تويرت  على  وكتب  �لنف�س،  ل�سبط  توكاييف 

و�أن  بامل�سوؤولية  �ملتظاهرون  يتحلى  �أن  “يتعن 
يكونو� على ��ستعد�د للحو�ر« و�أ�ساف �أن توجيهات 

�سدرت لل�سرطة مبنع حدوث “�نتهاكات للنظام 

“حل  باإيجاد  �ل�سلطات  �إن��ه طالب  وق��ال  �لعام”، 

ي�سب يف �سالح �جلانبن«.

االنباط-وكاالت

�نتقد ع��دد م��ن خ���رب�ء �ل�����س��اأن �ل�����س��ود�ين يف 

�إد�رة  �ل��ع��ا���س��م��ة �لأم��ريك��ي��ة و����س��ن��ط��ن م��وق��ف 

�ل��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن م��ن ت��ط��ور�ت �لأو����س���اع يف 

بادهم، خا�سة بعد ��ستقالة رئي�س �لوزر�ء عبد 

�هلل حمدوك

وز�رة  دع��ت  �ل�ستقالة،  على  فعل  رد  �أول  ويف 

�خلارجية �لأمريكية �لقادة �ل�سود�نين لتنحية 

و�سمان  تو�فق  �إىل  و�لتو�سل  جانبا،  �خلافات 

��ستمر�ر �حلكم �ملدين، م�سيفة -يف بيان لها- �أن 

�ل�سعب  جانب  �إىل  �ل��وق��وف  تو��سل  “و��سنطن 
�ل�سود�ين وتدعو لوقف �لعنف �سد �ملتظاهرين«

م���ن ج��ان��ب��ه، �أك�����د رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����س��ي��ادة 

�لن��ت��ق��ايل يف �ل�������س���ود�ن ع��ب��د �ل��ف��ت��اح �ل��ربه��ان 

�لأمريكية  �ل�سفارة  باأعمال  �لقائم  لقائه  -لدى 

“��ستمر�ر  على  ���س��وك��ان-  ب��ر�ي��ان  �خل��رط��وم  يف 

�ل�����س��ر�ك��ة و�ل���ت���ع���اون م���ع �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة يف 

خمتلف �ملجالت، ومبا يحافظ على �لإجن��از�ت 

�لتي متت خال �لفرتة �ملا�سية و�لبناء عليها يف 

�مل�ستقبل خلدمة �مل�سالح �مل�سرتكة للبلدين«

ودعا �مل�سوؤول �لأمريكي �إىل �سرورة �ل�ستمر�ر 

يف م�سار �ل��ت��ح��ول �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، و�لإ����س���ر�ع يف 

بقية  و��ستكمال  �لتنفيذية،  �حل��ك��وم��ة  ت�سكيل 

هياكل �ل�سلطة �لنتقالية

و�ن��ت��ق��د ك���ام���ريون ه��د���س��ون -وه����و �مل�����س��وؤول 

�ل�سابق يف �إد�رة �لرئي�س بار�ك �أوباما عن �ل�سود�ن 

و�خلبري حاليا باملجل�س �لأطل�سي موقف باده 

خا�سة بعد �إ�سد�ر بيان “�لرتويكا” �لثاثي

وغ������ّرد ه��د���س��ون ي���ق���ول “بعد ����س���دور ب��ي��ان 

�أية عرو�س  م حتى �لآن  �لرتويكا �ليوم. مل تقدَّ

�لكيفية  ح���ول  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  م��ن  ملمو�سة 

�لتي يقرتحون بها �إجر�ء حو�ر مي�سر دوليا، وما 

هي �لعو�قب �لتي تنتظر ق��ادة �ل�سود�ن يف حال 

��ستمر�ر ��ستخد�م �لقوة �ملميتة �سد �ملتظاهرين 

كما حدث �سابقا ويحدث �لآن. �ملزيد من �لبيانات 

ل ي�ساوي �سيا�سة �أف�سل«

بال�سود�ن  �ملعنية  �لرتويكا  جمموعة  وكانت 

-وت�سم �لوليات �ملتحدة وبريطانيا و�لرنويج- 

��ستقالة  بيانا م�سرتكا بعد يومن من  �أ�سدرت 

وق��ال��ت فيه  �ل�����وزر�ء عبد �هلل ح��م��دوك،  رئي�س 

ُتعّن  �أو حكومة  للوزر�ء  رئي�سا  تدعم  “لن  �إنها 

�أ�سحاب  من دون م�ساركة جمموعة و��سعة من 

�ل�ساأن �ملدنين« وقالت جمموعة �لرتويكا �إنها ل 

تز�ل توؤمن بالنتقال �لدميقر�طي يف �ل�سود�ن، 

م��ظ��اه��ر�ت حا�سدة،  2019 عقب  �أُع��ل��ن يف  �ل���ذي 

لكنها وّجهت حتذير� مبّطنا للجي�س يف حال عدم 

م�سيه قدما يف ذلك

وخال �إفادة �سحفية �لثاثاء، �سّرح �ملتحدث 

با�سم وز�رة �خلارجية �لأمريكية نيد بر�ي�س، �أن 

�لعملية  لدعم  �لو�سائل  كل  عن  “تبحث  ب��اده 

�لنتقالية يف �ل�سود�ن، ومن بينها ��ستخد�م �ساح 

�لعقوبات«

رئي�س  روؤي����ة  �إىل  “نحتاج  ب��ر�ي�����س  و�أ����س���اف 

�ل�سعب  ل��دى  مب�سد�قية  يتمتع  مقبل  حكومة 

�لنتقالية  �لعملية  تبقى  �أن  وينبغي  �ل�سود�ين، 

حت���ت ق���ي���ادة م��دن��ي��ة« م��ظ��اه��ر�ت م��ت��و����س��ل��ة يف 

�ل�سود�ن للمطالبة باإ�سقاط حكم �لع�سكر )وكالة 

تقول  متما�سكة  ل�سيا�سة  �حل��اج��ة  �لأن��ا���س��ول( 

يف  �أ�ستاذة  -وه��ي  هاملتون  ريبيكا  �لربوفي�سورة 

�لأم��ريك��ي��ة  باجلامعة  للقانون  و��سنطن  كلية 

وقوع  “منذ  �ل�����س��ود�ين-  �ل�ساأن  يف  ومتخ�س�سة 

�أن  تاأمل  بايدن  �إد�رة  كانت  �لع�سكري،  �لنقاب 

تلقاء  م��ن  ب��الإ���س��اح  �لع�سكري  �ملجل�س  ي��ق��وم 

لهذ�  ميكن  ل  ح��م��دوك،  ��ستقالة  وم���ع  نف�سه. 

�لدعاء �أن ي�ستمر«

و�أ�سارت هاميلتون �إىل �أنه �إذ� كانت �لوليات 

�ملتحدة تريد �ل�ستمر�ر يف ��ستخد�م م�سطلحات 

يف  �ملدين”  و”�حلكم  “�لدميقر�طية”  م��ث��ل 

ت�سريحاتها �لعلنية حول �ل�سود�ن، فعليها و�سع 

ه��ذه  حت��وي��ل  يف  للم�ساعدة  متما�سكة  �سيا�سة 

للجزيرة  هاميلتون  وذك���رت  و�ق��ع  �إىل  �لكلمات 

نت �أن ذلك يبد�أ بالتخلي عن “�لتفكري �ل�ساذج 

�ل����ذي ح����دد �ل��ن��ه��ج �لأم����ريك����ي جت����اه �ل�����س��ود�ن 

“معاقبة  �أي�������س���ا  وي���ع���ن���ي  �لنقاب”.  م���ن���ذ 

�لع�سكرية  و�سبه  �لع�سكرية  �لأج��ه��زة  يف  �ل��ق��ادة 

و�ل�ستخبار�تية«

وت���دع���و �لأك����ادمي����ي����ة و�خل����ب����رية يف �ل�����س��اأن 

�ملوؤيدة  “�ل�ستثمار يف �جلماعات  �إىل  �ل�سود�ين 

للدميقر�طية و�لتي ت�سكل �لعمود �لفقري لأي 

م�ستقبل دميقر�طي لل�سود�ن«

وت���ق���ول “يف ح���ن �أن �ل��ن��ف��وذ �لأم���ريك���ي يف 

�ل�سود�ن لي�س قويا كما كان يف �لعقود �ل�سابقة، �إل 

�أن ذلك لي�س عذر� للتخلي عن تطلعات �ل�سعب 

�ل�سود�ين �لو��سحة للدميقر�طية �حلقيقية«

ويف تقرير ن�سره موقع �ملجل�س �لأطل�سي، قدم 

مع  للتعامل  متكاملة  و�سفة  كامريون هد�سون 

�لفرتة �حلرجة، ومن  �ل�سود�ين يف هذه  �ل�ساأن 

�أهم ما ت�سمنته:

�أول: �سرورة �تباع و��سنطن وحلفاوؤها نهجا 

�أك����رث ت�����س��دد� جت���اه �جل��ي�����س �ل�����س��ود�ين يحّمله 

�أكتوبر”، وما تبعه من  “�نقاب  �مل�سوؤولية عن 

��ستخد�م و��سع للقوة �سد �لحتجاجات �ل�سلمية. 

مثل  �سخ�سيات  على  عقوبات  فر�س  يعني  مب��ا 

ي��ا���س��ر حم��م��د ع���ث���م���ان، م���دي���ر �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت 

�ل��ع�����س��ك��ري��ة، وج��م��ال ع��ب��د �مل��ج��ي��د، م��دي��ر جهاز 

د�غ��ل��و، نائب  �لرحيم  �ل��ع��ام��ة، وعبد  �مل��خ��اب��ر�ت 

�لتقرير  ويتهمهم  �ل�سريع.  �ل��دع��م  ق��و�ت  قائد 

�لقمع  ح��م��ات  “تنظيم  يف  مبا�سر  دور  بلعب 

�لتد�بري  جانب  �إىل  ثانيا:  �ملتظاهرين«  وقتل 

�لعقابية، حتتاج و��سنطن �إىل �أفعال تدعم تطلع 

�ل�سعب �ل�سود�ين للدميقر�طية، وتدعم �مل�سالح 

�مل��ت��ح��دة يف �ملنطقة،  ل��ل��ولي��ات  �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

وت��ع��ك�����س �ل���ت���ز�م �ل��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن �مل���زع���وم 

بالدميقر�طية وحقوق �لإن�سان، ولذ�، يجب على 

�ل�سود�ن،  �أمريكي يف  �سفري  تر�سيح  بايدن  �إد�رة 

وه��و وع��د قطعه وزي��ر �خلارجية �ل�سابق مايك 

بومبيو، قبل عامن، لكن مل يتم �لوفاء به حتى 

�لآن ثالثا: ينبغي على �لإد�رة �لأمريكية �إر�سال 

�ل��ق��رن �لأف��ري��ق��ي جيفري  �ملبعوث �خل��ا���س �إىل 

فيلتمان �إىل �خلرطوم حاما ر�سالة من بايدن 

�لأمريكية،  �لعقوبات  ور�ء  �ملنطق  فيها  ي�سرح 

ويعطي �جلرن�لت خيار� و��سحا؛ �إما �لدخول يف 

حو�ر �سيا�سي جاد و�سفاف و�سامل لختيار رئي�س 

�أخرى  �نتهاكات  �أي  و�لمتناع عن  وزر�ء جديد، 

�سد �ملتظاهرين �ل�سلمين، و�لعودة �إىل �لتنفيذ 

�أو  �ل��ك��ام��ل ل���اإع���ان �ل��د���س��ت��وري ل��ع��ام 2019.  

�ملخاطرة مبو�جهة موجة جديدة من �لعقوبات 

�لتي ت�ستهدف قادة �لنظام و�سبكتهم �لو��سعة من 

�مل�سالح �ملالية و�ل�سركات �لع�سكرية

ر�ب���ع���ا: ل��ك��ي ي��ك��ون ه���ذ� �خل��ي��ار م��وث��وق��ا ب��ه، 

يجب �أن يحظى �ل�سغط �لأمريكي بدعم �سركاء 

�ل�سعودية،  مثل  �لأ�سا�سين  �لدولين  �ل�سود�ن 

وم�سر، و�لإمار�ت، وتركيا.

باريس تدعو األوروبيين إلى »تنسيق وثيق« في المفاوضات مع روسيا

احتجاجات عنيفة ضد غالء األسعار
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االنباط-وكاالت

�سقطت ثاث قذ�ئف �ساروخية فجر�م�س 

�لأربعاء على حقل �لعمر �لنفطي �لذي ي�سم 

�أكرب قاعدة للتحالف �لدويل بقيادة و��سنطن 

يف �سرق �سوريا، وفق �ملر�سد �ل�سوري حلقوق 

�لن�����س��ان، غ���د�ة �إح��ب��اط ه��ج��وم مم��اث��ل على 

قاعدة �أخرى يف �ملنطقة

و�تهم �ملر�سد جمموعات مو�لية لطهر�ن 

ب���ال���ه���ج���وم، ب��ع��د ي���وم���ن م���ن �إح����ي����اء �إي�����ر�ن 

لغتيال  �لثانية  �ل�سنوية  �لذكرى  وحلفائها 

قائد فيلق �لقد�س يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين 

قا�سم �سليماين ونائب رئي�س �حل�سد �ل�سعبي 

�لعر�قي �أبو مهدي �ملهند�س يف �سربة �أمريكية 

قرب مطار بغد�د

وك�سف �ملر�سد �ل�سوري �إطاق جمموعات 

مو�لية لطهر�ن 3 قذ�ئف �ساروخية على حقل 

�لعمر يف حمافظة دير �لزور، �سقطت �إحد�ها 

يف مرب�س للطائر�ت �ملروحية، خملفة �أ�سر�ر�ً 

مادية فقط، فيما �سقطت قذيفتان يف موقع 

خال

وبح�سب �ملر�سد، رد �لتحالف على �لهجوم 

با�ستهد�ف بادية مدينة �مليادين، �لتي �أطلقت 

منها �لقذ�ئف

وت��خ�����س��ع �مل��ن��ط��ق��ة �مل��م��ت��دة ب���ن مدينتي 

�إي��ر�ين،  لنفوذ  و�مليادين  �لبوكمال �حلدودية 

عرب جمموعات مو�لية لها تقاتل �إىل جانب 

�لقو�ت �ل�سورية

وجاء �لهجوم بعد �إعان �لتحالف �إحباط 

�إح��دى قو�عده يف دير  هجوم �ساروخي على 

�إطاق  “عدد�ً من مو�قع  �ل��زور، بعد ر�سده 

�ل�سو�ريخ �لتي ت�سّكل خطر�ً و�سيكاً«

بيان  وف���ق  ت�ستهدف،  �ل�����س��و�ري��خ  وك��ان��ت 

�ملنطقة  ق��اع��دة  �ل��ث��اث��اء،  �لتحالف  �أ���س��دره 

حيث  �ل��ف��ر�ت،  و�دي  يف  �لأمريكية  �خل�سر�ء 

وحيث  د�ع�����س،  تنظيم  م��ن  مقاتلون  ين�سط 

تو��سل �لقو�ت �لأمريكية تعاونها مع �لقو�ت 

�لكردية وحلفائها

حرب كالمية بين الموساد و استخبارات 
الجيش اإلسرائيلي بشأن النووي اإليراني

قصف صاروخي ألكبر قاعدة 
للتحالف الدولي في شرق سوريا

االنباط-وكاالت

ك�سف جيف هون وزير �لدفاع يف حكومة رئي�س 

�ل��وزر�ء �لربيطاين �لأ�سبق توين بلري �أن �لأخري 

�أمر بحرق مذكرة �سرية تك�سف �أن �لغزو �لأمريكي 

�لربيطاين للعر�ق عام 2003 غري قانوين و�أن بلري 

�لعر�ق  ميثله  �ل��ذي  �لتهديد  ب�ساأن  �لكذب  تعمد 

جانب  �إىل  و�نخر�طها  بريطانيا  �ن�سياق  لتربير 

�لوليات �ملتحدة يف ذلك �لغزو.

���س��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي م���ي���ل �ل���ربي���ط���ان���ي���ة ن�����س��رت 

�إنه  مقتطفات من م��ذك��ر�ت ه��ون �لتي ق��ال فيها 

�أم��ر  �مل��ذك��ورة  �لوثيقة  حمتوى  ع��ن  �لك�سف  بعد 

بلري بحرقها �إل �أن وز�رة �لدفاع حتدت قر�ر رئي�س 

�ل���وزر�ء حينها من خ��ال �إي���د�ع �مل��ذك��رة يف خزنة 

بدًل من حرقها

ب��ل��ري وق���ع �سفقة دم مع  �إن  �ل��وث��ي��ق��ة  وت��ق��ول 

�لرئي�س �لأمريكي �لأ�سبق جورج بو�س �لبن لدعم 

وت��ربي��ر �حل��رب على �ل��ع��ر�ق وذل��ك قبل ع��ام من 

�ندلعها كما تتهم �ملكتب �ل�سحفي �لتابع لرئا�سة 

�ل��وزر�ء �لربيطانية حينها بالوقوف ور�ء تقارير 

�لدمار  �أ�سلحة  وج��ود  ب�ساأن  كذبت  �ل�سمعة  �سيئة 

�ل�سامل يف �لعر�ق وزعمت �أنها ت�سكل تهديد�ً على 

بريطانيا

وع����رب ه����ون ع���ن ���س��دم��ت��ه ع��ن��دم��ا ط��ل��ب منه 

ت��دم��ري وح���رق تو�سية ���س��ري��ة م��ن �مل��دع��ي �ل��ع��ام 

�ل��ع��ر�ق  غ���زو  �سرعية  ب�����س��اأن  غولد�سميث  �ل��ل��ورد 

�أن  �لوثيقة  �لغزو وتك�سف  �سبقت  �لتي  �لفرتة  يف 

غولد�سميث �أكد �أن �حلرب غري قانونية

وكان هون �أطلق عام 2015 ت�سريحات م�سابهة 

حيال �مل�ساركة �لربيطانية يف غزو �لعر�ق وو�سفها 

حينها بلري بالهر�ء �إل �أن هون �لذي كان م�سوؤوًل 

�أن ما قاله �سحيح  �ل��دف��اع حينها ي�سر على  عن 

ومثبت بالوثائق وق��دم يف مذكر�ته رو�ي��ة مثرية 

عن �ملذكرة �لتي جرى �إخفاوؤها

تطالب  حملة  لتعزز  �لف�سائح  ه���ذه  وج����اءت 

بتجريد توين بلري �لذي توىل رئا�سة �لوزر�ء من 

�لعام 1997 وحتى �لعام 2007 من لقب �لفرو�سية 

يف �لوقت �لذي �قرتب فيه نحو 600 �ألف �سخ�س 

من توقيع عري�سة تطالب ب�سحب و�سام �لفرو�سية 

من بلري وهو �أقدم و�سام يف بريطانيا

وي�سيف هون �إن بلري �سلل �ل��وزر�ء و�لربملان 

و�ل�������س���ع���ب �ل���ربي���ط���اين ل���دع���م ح�����رب �ع��ت��ربه��ا 

�لكثريون غري قانونية وجرمية �سد �لإن�سانية

وكان بلري نفى هذ� �لدعاء وقال �إنه �سعى حلل 

�مل�سربة  �لأبي�س  �لبيت  مذكر�ت  لكن  دبلوما�سي 

�أظهرت �أن وزير �خلارجية �لأمريكي �نذ�ك كولن 

باول �أكد للرئي�س بو�س قبل �أ�سبوع من قمة عقدت 

يف �لعام 2002 �أي قبل �لغزو بعام �أن بلري �سيكون 

معنا وك��ان��ت �ل��وث��ائ��ق �مل�����س��رب��ة م��ن ب��ري��د وزي���رة 

كلينتون  هياري  �ل�سابقة  �لمريكية  �خلارجية 

من  جو��سي�س  ب��و���س  �لرئي�س  ����س��ت��خ��د�م  ك�سفت 

�لتعامل  على  مل�ساعدته  �لربيطاين  �لعمال  حزب 

�لعر�ق  غ��زو  ل�سالح  �لربيطاين  �لعام  �ل���ر�أي  مع 

�لربيطاين  �ل�����وزر�ء  رئي�س  �ت��ه��م  فيما  وت��ربي��ره 

�لأ�سبق غ��وردون ب��ر�ون �لوليات �ملتحدة بتوريط 

�حل���ك���وم���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ع���ن ط���ري���ق �خل������د�ع يف 

�مل�ساركة بغزو �لعر�ق و�أن �لبنتاغون كان على علم 

�ل�سامل ومل  �لدمار  �أ�سلحة  �لعر�ق ل ميلك  ب��اأن 

يبلغ لندن بذلك

للعر�ق  �لربيطاين  �لأمريكي  �لغزو  �أن  يذكر 

يف �آذ�ر 2003 ج��اء حت��ت م��ز�ع��م و�ه��ي��ة م��ن قبيل 

�متاك هذ� �لبلد �أ�سلحة دمار �سامل و�لتي ثبت 

�إث��ر ماآ�س ك�سفتها  �لقاطع ع��دم �سحتها  بالدليل 

�لدو�ئر �لأمريكية �أو �ملقربة منها قبل �أن تك�سفها 

دو�ئر ر�سمية وغري ر�سمية ووثائق �سربت لع�سر�ت 

�أ�سهرها  �ل��ع��امل  يف  �ملنت�سرة  �لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع 

وثائق ويكيليك�س �لتي �أكدت �أن �لقو�ت �لأمريكية 

كانت حتتفظ بتوثيق للقتلى و�جلرحى �لعر�قين 

ل�  �إنكارها علنيا حيث مت �لك�سف عن توثيق  رغم 

285 �ألفاً من �ل�سحايا بينهم 109 �آلف قتيل على 

�لأقل كما �أظهرت �لوثائق �أن قر�بة 63 باملئة من 

�لقتلى هم من �ملدنين

وزير بريطاني سابق: بلير حرق وثيقة سرية تؤكد عدم شرعية غزو العراق

االنباط-وكاالت

بو�ست”  “جريوز�ليم  �سحيفة  ك�سفت 

�لإ�سر�ئيلية، عن �حلرب �لد�ئرة بن جهازي 

�مل��و���س��اد و�ل���س��ت��خ��ب��ار�ت يف �جل��ي�����س ب�سبب 

�لأ�سلحة �لنووية �لإير�نية.

“حرب �ملو�ساد و��ستخبار�ت  وحتت عنو�ن 

�لنووية  �لأ�سلحة  على  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س 

عرب  �ل�سحيفة  �أك���دت  تتو��سل”  �لإي��ر�ن��ي��ة 

ج��دي��دة من  �أّن جولة  �لإل���ك���رتوين،  موقعها 

بن  د�رت  �ل��ت��ي  �ل�سرية  �لكامية  �مل��و�ج��ه��ة 

مت  �لإ�سر�ئيلي،  للجي�س  �لتابعن  �جلهازين 

“و�لا نيوز”  ت�سريبها من قبل وزر�ء ملوقع 

�ل�سحيفة  و�أو�سحت  �لأربعاء.  �لثاثاء  ليلة 

جهاز  رئي�س  بن  “�خلاف  �أّن  �لإ�سر�ئيلية، 

�أه��ارون هاليفا  �مليجور ج��رن�ل  �ل�ستخبار�ت 

وهو “موؤيد لنوع جديد من �لتفاق �لنووي 

لإب����ط����اء �ل���ت���ق���دم �لإي��������ر�ين وك�����س��ب �ل��وق��ت 

للجي�س  حمتملة  جوية  ل�سربة  للتخطيط 

�لإ�سر�ئيلي”، وبن مدير �ملو�ساد ديفيد بارنيا 

“وهو �سد �أي �سيء ولكن مت حت�سينه ب�سكل 
�جل��دل  م��ن  �أخ����رى  ج��ول��ة  وتعترب  جذري”، 

�مل�ستمر بن �أ�سحاب �لثقل �ل�ستخباري«

�سناع  على  يفوز  �ل��ذي  “من  �أّن  وتابعت، 

�لقر�ر يف رئي�س �ل��وزر�ء نفتايل بينيت ووزير 

�جلي�س بيني غانت�س ووزي��ر �خلارجية يائري 

لبيد، ميكن �أن يكون له عو�قب وخيمة على 

�إ�سر�ئيل و�لعامل، منها: �أوًل ، لبيد.. قد يقوم 

حتويل �إ�سار�ت �أّنه ي�ستطيع منع �لتو�سل �إىل 

�سفقة على �أمل �أن توؤدي جهودها �إىل حت�سن 

�سفقة حمتملة بن �لقوى �لعاملية و�إير�ن

�أرك���ان  �أن رئي�س  �ل��رغ��م م��ن  ، على  ث��ان��ًي��ا 

�أفيف كوخايف  “�جلرن�ل  �جلي�س �لإ�سر�ئيلي 

�سديدة  م��ع��ار���س��ة  يف  وك��اأن��ه��م��ا  وبرنيا” ب���د� 

لل�سفقة منذ خطاب كبري له يف يناير 2020، 

حيُث كان هناك تدرجات يف وجهات نظرهم 

و�ل�سيناريو �حلايل لتج�سيد �ل�سفقة

�أعلن   ، �أكتوبر 2020  “يف  �أّن��ه  �إىل  ونوهت، 

�ملنتهية  �لع�سكرية  �مل��خ��اب��ر�ت  حتليل  رئي�س 

“�جلرن�ل درور �سالوم” تناول خال  وليته 

�لعامة  �ل�سيا�سة  م�سجلة،  م��ذه��ل��ة  مقابلة 

، وت��وق��ي��ت ���س��اح ن�����ووي �إي������ر�ين حم��ت��م��ل ، 

�لإم�ساك  على  �لإ�سر�ئيلية  �ملخابر�ت  وق��درة 

�أن تنجح يف  ب��اجل��م��ه��وري��ة �لإ���س��ام��ي��ة ق��ب��ل 

�قتحام �ساح نووي و�أكد “�سالوم”، �أّن �جلي�س 

�لإ�سر�ئيلي يف �أكتوبر 2020 لديه جهات نظره 

متثل �لإجماع �حلايل جلناح �لتحليل �خلا�س 

مبخابر�ته يف ذلك �لوقت، حيُث عملت ب�سكل 

جيد مع �آر�ء كبار م�سوؤويل �جلي�س �ل�سابقن 

و�حل��ال��ي��ن و�آخ����ري����ن، ب��ي��ن��م��ا ت�����س��ادم��ت مع 

�آن���ذ�ك بنيامن  وج��ه��ات نظر رئي�س �ل����وزر�ء 

نتنياهو ومدير �ملو�ساد يو�سي كوهن

وت���اب���ع���ت، ق��ب��ل وق����ت ط���وي���ل م���ن جم��يء 

يثبت  مل  �لآن،  حتى  �إن���ه  �سالوم  ق��ال  بينيت، 

ترك �لتفاق �لنووي �لإير�ين وحملة �ل�سغط 

من  �أب��ط��اأو�  �أو  �سيا�سة  �أف�سل  �أنهما  �لأق�سى 

توجه طهر�ن ل�سناعة قنبلة نووية

يور�نيوم  لديها  كانت  �إي���ر�ن  �أّن  و�أو���س��ح، 

خم�سب �أكرث بكثري مما كان عليه قبل حملة 

�هلل” �أنهم  “�آيات  حينها  ق��رر  ول��و  �ل�سغط، 

ف��اإن  غ���د�ً،  ن��ووي��ة  قنبلة  لتطوير  م�ستعدون 

�لأمر �سي�ستغرق عامن �آخرين«

و����س���دد، ل��ك��ن ك��ان��ت ه��ن��اك ف��ر���س��ة جيدة 

هذه  مثل  �لإ�سر�ئيلية  �مل��خ��اب��ر�ت  تك�سف  �أن 

�مل��ح��اول��ة �لإي���ر�ن���ي���ة ل��ان��دف��اع ف���وق �لعتبة 

�لنووية، ولكنه لي�س �سيًئا �أكيًد�، منوهاً لكن 

يف �ملقابل قال نتنياهو وكوهن �إن �لن�سحاب 

من �لتفاق �لإير�ين وحمات �ل�سغط كانت 

�إير�ن  حت�سينات كبرية يف مو�جهة طموحات 

�لنووية

�لإ�سر�يلية:  �ل�سحيفة  بح�سب  و�أك��م��ل��و� 

“طهر�ن يف �أكتوبر 2020 كانت على بعد ثاثة 
�إىل �أربعة �أ�سهر فقط، فيما يقول خرب�ء من 

ثاثة �إىل �أربعة �أ�سابيع، عن تخ�سيب ما يكفي 

من �ليور�نيوم ل�سنع �ساح نووي

و��ستدرك بالقول: �إّن “وزير �ل�ستخبار�ت 

�إي��ل��ي كوهن و�آخ����رون، �أع��ط��و� �لنطباع ب��اأن 

�إي��ر�ن  يف  �لإ�سر�ئيلية  �ل�ستخبار�ت  تغطية 

يف ذل��ك �ل��وق��ت ك��ان��ت غ��ري حم����دودة، ملعرفة 

�سل�سلة  دع��م��ت  فيما  رئ��ي�����س��ي��ة،  ت���ط���ور�ت  �أي 

�لتفجري�ت �لتي ل نهاية لها يف �سيف 2020 

�لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة  �ملن�ساآت  يبدو يف  م��ا  على 

و�أخ��رى، و�لتي ن�سبت م�سادر �أجنبية بع�سها 

لإ�سر�ئيل« وحول �خلافات �خلارجية، قالت 

�مل�ستويات  هذه  على  بو�ست”،  “جريوز�ليم 
�لعليا من �ملخابر�ت �لإ�سر�ئيلية تبدو مربكة 

للمطلعن، هناك خط  بالن�سبة  لكن  للغاية، 

خلل متاأ�سل بن �ملو�ساد و�جلي�س �لإ�سر�ئيلي 

يف كيفية عملهما وروؤيتهما للعامل ، وخا�سة 

ط���ه���ر�ن، ف��امل��و���س��اد و�ث����ق م���ن �أن����ه ي��ع��م��ل يف 

�أوق���ات �ل�سلم  �خلفاء وحت��ت �ل�سطح حتى يف 

�أو يف �أوقات �أقل من �حلرب و�أكد، �أّن “بارنيا 

�ل�ستمر�ر  يف  ور�غ��ب��ة  م�ستعدة  كوهن،  مثل 

ب�سكل  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة  �ملن�ساآت  بتخريب 

م�ستمر بغ�س �لنظر عما يعتقده بقية �لعامل، 

�لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  ��ستدعاء  يتم  لن  ولكن 

�لقيام  �إىل  �حتاج  �إذ�  �إل  �إي��ر�ن  للخدمة �سد 

�ل�سربات �جلوية و�أكرثها  �أكرب  بو�حدة من 

�ل��ت��اري��خ، حيُث هاجمت  يف  وخ��ط��ورة  تعقيًد� 

�إ�سر�ئيل �أهد�ًفا �سهلة ن�سبًيا يف �سوريا، و�أحياًنا 

�لقليلة  �ل�����س��ن��و�ت  خ���ال  �ل���ع���ر�ق  �أو  ل��ب��ن��ان 

�ملا�سية حتى بدون �إعان حرب كاملة

ُت���ق���ارن  ل  �لأه��������د�ف  “هذه  و�أ�����س����اف����ت: 

�لأر�����س  �لعميقة حت��ت  �ل��ن��ووي��ة  ب���الأه���د�ف 

و�ملنت�سرة و�لأكرث دفاًعا عن �إير�ن، وبب�ساطة: 

فاإن �جلي�س �لإ�سر�ئيلي يف خطر �أكرب �إذ� مت 

دفعه للعمل يف وقت قريب من �ملو�ساد، و�أحد 

�أن  �لختافات يف �جل��دل ح��ول �لتوقيت هو 

�مل�سوؤولن يتحدثون عن عامات خمتلفة

و�مل�سئولن  �ل����وزر�ء  مناق�سة  ت�سري  فيما 

�لإ�سر�ئيلين، �إىل �أّن �إي��ر�ن على بعد �أ�سابيع 

�لتي  �مل���دة  �إىل  �لقنبلة  م��ن  ف��ق��ط  ���س��ه��ور  �أو 

�ست�ستغرقها �إير�ن يف ت�سليح خمزونها �حلايل 

ويت�سمن  بدفعها،  قامت  �إذ�  �ليور�نيوم  من 

�ل��ع��ام��ان �ل��ل��ذ�ن ي��ذك��ره��م��ا ���س��ال��وم و�آخ����رون 

�لوقت  ذل��ك  بعد  �إ�سافية  ف��رتة  دوري  ب�سكل 

لفرز جمموعة متنوعة من �مل�ساكل �لفريدة 

يف �لتفجري ، وو�سع ر�أ���س نووي على �ساروخ 

ولكن  بعيد،  ه��دف  �إىل  و�إي�ساله   ، بالي�ستي 

هناك �ختافات حقيقية يف �لتوقيت«

وق���ال���ت: ع��ن��دم��ا ي��ذك��ر ���س��ال��وم و�آخ�����رون 

ع��ام��ن، ه��ن��اك �ف���رت�����س �أك����رث ب����اأن �أن�سطة 

حتى  �ستنتظر  ن����ووي  ���س��اح  وت�سليم  و���س��ع 

يتم ت�سليح �ليور�نيوم، �إّل �أّن كبار �مل�سوؤولن 

�ل��ذي��ن ي��ن��ظ��رون �إىل �إي����ر�ن على �أن��ه��ا �أق��رب 

�إىل تطوير قنبلة نووية يقولون �إن باإمكانها 

تنفيذ �لعديد من �أن�سطة تو�سيل �ل�سو�ريخ 

بالتو�زي مع ت�سليح �ليور�نيوم - ورمبا تفعل 

ذلك يف غ�سون �ستة �أ�سهر ومن جهٍة �أخرى، 

�أك��دت �ل�سحيفة: �أّن��ه ك��ان ه��ذ� �لنقا�س لعام 

�سابق  نقا�س  م��ن  �أخ���رى  جولة  مبثابة   2020

و���س��ع ق���ائ���دي �جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �آن����ذ�ك 

�ملو�ساد  ث��م روؤ���س��اء  �أ���س��ك��ن��ازي وغانت�س  غ��اب��ي 

مئري د�غ���ان وت��ام��ر ب���اردو �سد وزي���ر �لدفاع 

�أر�د  ب���ار�ك ونتنياهو ون��وه��ت،  �إي��ه��ود  �آن����ذ�ك 

ب��ار�ك ونتنياهو عانية على �لأق��ل مهاجمة 

��ستباقي خال  �إي��ر�ن �لنووي ب�سكل  برنامج 

�ملو�ساد  ، يف حن عار�س   2012-2010 �لفرتة 

و�جلي�س �لإ�سر�ئيلي يف ذلك �لوقت، وعندما 

، �نتقلت وكالة  �مل��و���س��اد  ت��وىل ك��وه��ن ق��ي��ادة 

�لتج�س�س �إىل �لعمود �لأك��رث موؤيدة للهجوم 

�ل�ساملة  �ل��ع��م��ل  خل��ط��ة  مناه�سة  و�لأك�����رث 

روؤيته  �ل��ذي ميكننا  �مل��وق��ف  وه��و   ، �مل�سرتكة 

�لآن ب�سكل و��سح من قبل بارنيا، حتى بدون 

تاأثري نتنياهو«

لقد  �ل�سحيفة:  قالت  ذ�ت���ه،  �ل�سياق  ويف 

�إىل  ب��ق��وة  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �جلي�س  هاليفا  �أع����اد 

�ملع�سكر لعدم هز �لقارب مع �لوليات �ملتحدة 

كثرًي� �إذ� كانت �ل�سفقة حتمية ، حتى لو كانت 

بها ثغر�ت، �إنه ي�سع يف �سياقه مقابلة �أجر�ها 

موؤخًر� قائد �ساح �جلو �لإ�سر�ئيلي �جلديد 

�مل��ي��ج��ور ج����رن�ل ت��وم��ر ب���ار �أك����د �أن ط��ي��اري��ه 

�إذ�  �لإير�نية  �لنووية  �ملن�ساآت  �إخ��ر�ج  ميكنهم 

طلب منهم ذلك، ويقول �جلي�س �لإ�سر�ئيلي 

عدم  نف�سل  زلنا  ما  لكننا   ، جاهزون  “نحن 
ذلك يف �لوقت �حلايل«

استقالة الحكومة وقطع اإلنترنت وإعالن حالة الطوارئ بكازاخستان
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شلبية يبدأ مشواره 
مع الخلود السعودي 

الريا�ض – وكاالت 

وق�����ع م���ال���ك ���ش��ل��ب��ي��ة ح����ار�����س م��رم��ى 

ر�شميا  ال��رم��ث��ا  وف��ري��ق  الأردن  منتخب 

ل��ن��ادي اخل��ل��ود ال�����ش��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

واأعلن  املو�شم.  نهاية  ليمثله حتى  وذلك 

ال�شعودي عرب ح�شابه على  اخللود  نادي 

الن�شامى  ع��ري��ن  :«ح���ار����س  “تويرت”  
ب��رز  ق��د  �شلبية  وك����ان  للخلود”.  ي��وق��ع 

ب�شكل لفت يف املو�شم املا�شي مع الرمثا 

وتاألق يف العديد من املباريات لي�شهم يف 

املحرتفني.  دوري  بلقب  للتتويج  قيادته 

وبف�شل تاألقه، قام العراقي عدنان حمد 

الن�شامى  منتخب  لقائمة  �شلبية  ب�شم 

ال��ت��ي ���ش��ارك��ت م���وؤخ���را يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

ال���ع���رب ب���ق���ط���ر.وب���داأ ���ش��ل��ب��ي��ة م�����ش��واره 

الكروي مع فريق الوحدات وكان حار�شا 

اإىل  ينتقل  اأن  قبل  �شفيع،  لعامر  بديال 

فريق  مع  بعدها  وي�شتقر  اإرب��د،  احل�شني 

الرمثا.

بوجبا يمثل فريق الحسين 

االنباط – عمان 

اأع���ل���ن ن�����ادي احل�����ش��ني اإرب������د اإجن����از 

���ش��ف��ق��ة امل���ه���اج���م حم��م��د ع��ب��د امل��ط��ل��ب 

احل�����ش��ني  وك�����ش��ف  “بوجبا«.  ب����  امل��ل��ق��ب 

التوا�شل  موقع  على  ح�شابه  عرب  اإرب��د، 

املطلب  عبد  اأن  بوك،  في�س  الجتماعي 

وكان  مو�شمني.  مل��دة  عقد  على  �شيوقع 

ب���وج���ب���ا ق����د ظ���ه���ر مب�����ش��ت��وى مم���ي���ز يف 

باهتمام احل�شني  ومتتع  املا�شي،  املو�شم 

اأن  اإل  وال����وح����دات،  وال��ف��ي�����ش��ل��ي  اإرب�����د 

ارت��ب��اط��ه م���ع ال��ب��ق��ع��ة ح���ال دون ذل���ك. 

حتت  الأردن  منتخب  م��ع  بوجبا  ولعب 

يف  م��وؤث��ًرا  دوًرا  لعب  حيث  ع��اًم��ا،   23
اآ�شيا  غرب  بطولة  لقب  لإح��راز  قيادته 

التي اأقيمت يف ال�شعودية.

الشباب يستعرضون أوراقهم البحثية 
االنباط – عمان 

اإ���ش��ت��ع��ر���س اأع�����ش��اء جل���ان ق��ط��اع��ي امل��ي��اه 

وال������ري وال���ت�������ش���ري���ع���ات وال���ق���وان���ني ���ش��م��ن 

م�����ش��روع��ي ال���ربمل���ان ال�����ش��ب��اب��ي واحل��ك��وم��ة 

اأح��د  ال�شيا�شي  للمعهد  التابعان  ال�شبابية 

ال�شباب  ل��وزارة  التابعة  التدريبية  امل�شاريع 

منف�شلني،  لقائني  يف  ال�شيا�شية  اأوراق��ه��م 

ج��م��ع ال�����ش��ب��اب م���ع اأم���ن���اء ع���ام���ني وزارت����ي 

اللوزي  �شعد  الدكتور  وال��ري  واملياه  العدل 

وال��دك��ت��ور ج��ه��اد امل��ح��ام��ي��د، ب��ح�����ش��ور اأم��ني 

اجلبور  ح�شني  الدكتور  ال�شباب  وزارة  ع��ام 

ال�شبابية  احلكومة  لربنامج  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 

وال�����ربمل�����ان ال�����ش��ب��اب��ي اأح����م����د اأب������و ���ش��ي��خ��ة، 

يف  املقدمة  واملقرتحات  ال�شيا�شات  ملناق�شة 

���ش��م��ن عمل  عليها  ال��ع��م��ل  واآل���ي���ة  اأوراق���ه���م 

اجلهات الر�شمية املخت�شة لتطوير وجتويد 

وطرق  �شبابي  بفكر  تقدمها  التي  اخلدمات 

اإ�شتعر�س اأع�شاء جلنة املياه  اإبداعية. حيُث 

والري �شمن م�شروع الربملان ال�شبابي ورقة 

�شيا�شات حتت عنوان “ن�شبة الفاقد الإداري 

وج���اء  الإجمايل”،  ال��ف��اق��د  م���ن  امل���ي���اه  م���ن 

حول  العقوبات  تغليظ  تو�شياتها  اأب��رز  من 

وال�شرقات  امل��ي��اه  خطوط  على  الع��ت��داءات 

ب��ع��د اإق�����رار ق��وان��ي��ن��ه��ا امل��ع��دل��ة م���ن جمل�س 

جمال  يف  البتكار  جم��ال  وت�شجيع  ال��ن��واب، 

امل��ي��اه ومعاجلة  امل��ائ��ي��ة وت��ر���ش��ي��د  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

املجالت  يف  العملي  البحث  وتوجيه  الفاقد 

اإيجاد حلول عملية للتقليل  اأجل  املائية من 

من الفاقد الفني والإداري. واأكد اأمني عام 

وزارة ال�شباب الدكتور ح�شني اجلبور اأهمية 

الدولة  موؤ�ش�شات  بجميع  ال�شباب  ت�شبيك 

ل��ت��ق��دمي اأف��ك��اره��م وح��ل��ول��ه��م الإب��داع��ي��ة يف 

خرباتهم  م��ن  لال�شتفاده  القطاعات  ك��اف��ة 

البحثية  اأوراق���ه���م  خ���الل  م���ن  وجت���ارب���ه���م، 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة مل��ع��اجل��ة ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اك��ل 

ترجمًة  اإبداعية،  �شبابية  بطرق  والق�شايا 

. ال�شامية  امللكية  للتوجيهات 

صالح يحارب للعودة بكأس افريقيا 
القاهرة – وكاالت 

 ق��������دم حم����م����د �������ش������الح، جن������م ل���ي���ف���رب���ول 

الإجن���ل���ي���زي، وع����دا ل��ل��ج��م��اه��ر امل�����ش��ري��ة قبل 

ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م�����ش��ارك��ت��ه م��ع منتخب م�����ش��ر يف 

الأمم الأفريقية بالكامرون. وقال �شالح عرب 

»الطريق  »اإن�����ش��ت��ج��رام«:  على  الر�شمي  ح�شابه 

نرجع  عل�شان  هنحارب  اإح��ن��ا  ب�س  �شهل..  م�س 

م�شر«.  �شجع  ظ��ه��رن��ا..  يف  خليكوا  ب��ال��ك��اأ���س.. 

وي���اأت���ي ذل���ك ت��زام��ن��اً م���ع ان�����ش��م��ام ���ش��الح اإىل 

للم�شاركة  ا�شتعدادا  الأربعاء،  الفراعنة  مع�شكر 

يف النهائيات القارية. يذكر اأن املنتخب امل�شري 

وقع يف املجموعة الثالثة بكاأ�س الأمم الأفريقية 

م���ع م��ن��ت��خ��ب��ات ن��ي��ج��ري��ا، ال���������ش����ودان، وغ��ي��ن��ي��ا 

اأوىل  الفراعنة  يخو�س  اأن  املقرر  وم��ن  بي�شاو. 

النيجري  املنتخب  اأم��ام  بالبطولة  مبارياتهم 

اجل�������اري. ال�����ث�����اين  ك�����ان�����ون  ي����ن����اي����ر/   11  يف 

م���داف���ع  اأح����م����د ح����ج����ازي  اأن  ب���ال���ذك���ر   ج���دي���ر 

احت����اد ج����دة ال�����ش��ع��ودي وحم���م���د ال��ن��ن��ي لع��ب 

اآر����ش���ن���ال وم�����ش��ط��ف��ى حم��م��د م��ه��اج��م ج��ال��ط��ة 

منتخب  م����ران  اإىل  ان�����ش��م��وا  ال���رتك���ي،  ����ش���راي 

الأمم  كاأ�س  لبطولة  ا�شتعدادا  الثالثاء،  م�شر،  

الأفريقية.

صيصا وابو ليلي يواصالن المشوار مع الفيصلي 

االنباط – عمان 

يزيد  الفي�شلي  م��رم��ى  ح��ار���س  ج��دد 

جلبو�س  اب���و  ي��و���ش��ف  وال��ن��ج��م  ليلي  اب���و 

الفي�شلي  مع  تعاقدهما  �شي�شا  امللقب 

ي���وم ام�����س مل���دة ع��ام��ني ب��ع��د م��ف��او���ش��ات 

ج����رت ط�����وال الي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة 

واث���م���رت ع��ن ت��وق��ي��ع��ه��م��ا ب��ح�����ش��ور ع��دد 

من اع�شاء الهيئة املوؤقتة واملدير الفني 

للفريق الكابنت حممود احلديد ورئي�س 

ويذكر  �شيخة  ابو  احمد  الفنية  اللجنة 

مبفاو�شات  ايام  منذ  دخل  الفي�شلي  ان 

م�����ع ال����الع����ب����ني ل���ت���ج���دي���د ع���ق���وده���م 

ا�شتعدادا للمو�شم الكروي اجلديد الذي 

درع  باقامة بطولة  القادم  ال�شهر  �شيبداأ 

الحتاد الكروية ..وكان ع�شاق الفي�شلي 

ابو ليلي و�شي�شا  يف انتظار التعاقد مع 

ب��ع��د ال��ت��ال��ق ال��الف��ت ال���ذي ظ��ه��ر ب��ه يف 

امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي و���ش��اه��م��ا ب��ف��وز ال��ف��ري��ق 

بلقب بطولة كا�س الردن لكرة القدم .

حمد اهلل نجم السوبر السعودي 

الريا�ض – وكاالت 

تتجه اأنظار متابعي الكرة ال�شعودية، م�شاء 

اليوم اخلمي�س، نحو �شتاد الأمر في�شل بن فهد 

الريا�س،  ال�شعودية  بالعا�شمة  بامللز  الأوملبي 

من  الثامنة  الن�شخة  نهائي  �شيحت�شن  ال��ذي 

كاأ�س ال�شوبر، بني الهالل والفي�شلي. وخالل 

تاألق  النهائيات  �شهدت  املا�شية،  ن�شخ  ال�شبع 

العديد من الالعبني، اإل اأن املغربي عبدالرزاق 

اأب��رز  ك��ان  ال�شابق،  الن�شر  مهاجم  اهلل،  حمد 

تلك الأ�شماء، وو�شع ب�شمة خا�شة يف نهائيات 

ال�شوبر. وبداأت ق�شة اجلالد املغربي مع كاأ�س 

ال�شوبر، يف ن�شخة 2019، عندما قاد الن�شر 

يف  الفريق  ف�شل  اأن  بعد  الأول،  لقبه  لتحقيق 

حتقيق الكاأ�س يف منا�شبتني �شابقتني )2014 

و2015(. واأهدى حمد اهلل اأول بطولة �شوبر 

ت�شجيل  يف  جن��ح  ب��ع��دم��ا   ،2019 يف  للعاملي 

هدف التعادل لفريقه اأمام التعاون يف الدقيقة 

الإي��ج��اب��ي  ب��ال��ت��ع��ادل  امل���ب���اراة  لتنتهي   ،)58(

ب��ه��دف ل��ك��ل ف��ري��ق، وي��ل��ج��اأ ب��ع��ده��ا الفريقان 

ويف  للن�شر.  ابت�شمت  التي  الرتجيح  لركالت 

مكانته يف هذه  اهلل،  اأك��د حمد  املا�شي  املو�شم 

ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب��ه الطويل  ال��ب��ط��ول��ة، فعلى 

امل��و���ش��م،  م��ب��اري��ات  الإ���ش��اب��ة يف معظم  ب�شبب 

الن�شر  حتقيق  يف  كبر  ب�شكل  �شاهم  اأن���ه  اإل 

ل��ل��ق��ب. و����ش���ارك ح��م��د اهلل ك��ب��دي��ل يف امل��ب��اراة 

النهائية التي جمعت الن�شر بالهالل، عندما 

زج به املدرب الكرواتي األني هورفات يف ال�شوط 

الثاين من املباراة، وكانت ت�شر النتيجة حينها 

لتقدم الن�شر بهدف دون مقابل. واكتفى حمد 

اهلل بامل�شاركة يف 26 دقيقة فقط، كانت كافية 

�شجل  حيث  ق��درات��ه،  لإث��ب��ات  املغربي  للجالد 

 ،)82( الدقيقة  عند  لفريقه  الثاين  الهدف 

كما �شاهم ب�شتجيل الهدف الثالث بعد متريرة 

العاملي  ليقود  النجعي،  �شامي  لزميله  رائ��ع��ة 

لتفوق م�شتحق على غرميه بثالثية نظيفة.

منتخب الناشئات الى بطولة غرب اسيا في لبنان 

االنباط – عمان 

يغادر منتخب النا�شئات )ت 14( �شباح 

ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ل��ب��ن��ان،  ال���ي���وم اخل��م��ي�����س اإىل 

ل��ل��واع��دات  اآ���ش��ي��ا الأوىل  ب��ط��ول��ة غ���رب  يف 

من  الفرتة  خ��الل  تقام  والتي   ،2022
يف بروت، اإىل جانب  اجلاري   14 اإىل   8
وفل�شطني  )فريقني(،  امل�شت�شيف  لبنان 

���ش��ي��ل��ني  لع����ب����ة:   21 ال���ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 

ال�شنيكات،  �شما  ���ش��رور،  اأب���و  رن��ني  ع���ادل، 

معتوق،  جنة  م��رار،  ح��ال  عي�شى،  �شاجدة 

مل����ى احل�������ش���ن���ات، ج���ن���ان ال�������ش���اح���ب، رغ���د 

ال���ن���ع���ي���م���ي، ك���ر����ش���ت���ني ح����ج����ازي ، م���الك 

خ���������ش����راوي، رام�����ا اخل����ا�����ش����وك، ه���ي���ا اأب����و 

ليليا  البواعنة،  رام��ا  ال��داوود،  زينة  علي، 

الرمامنة،  حال  الكواليت،  نور  ال�شاحلي، 

عرفة.  ريتاج  حممود،  اآمنة  ال�شيخ،  مايا 

�شباح   الأخ���ر  ت��دري��ب��ه  املنتخب  واأج����رى 

على  فريج،  منار  امل��درب��ة  بقيادة  الأرب��ع��اء 

لل�شباب،  احل�شني  مدينة  يف  البولو  ملعب 

الفنية  اجلمل  م��ن  العديد  على  وا�شتمل 

التكتيكية. اإىل ذلك، تعذر التحاق الالعبة 

اأن  ب��ع��د  امل��ن��ت��خ��ب،  ب��وف��د  ال��ب��ط��اي��ن��ة  اأروى 

اأظ���ه���رت ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة اإ���ش��اب��ت��ه��ا 

بفرو�س كورونا، لتخ�شع بالتايل للحجر 

املتبع.  الطبي  الربوتوكول  وفق  ال�شحي 

املنتخب  واأ���ش��رة  الردين  الحت��اد  ويتمنى 

ال�������ش���ف���اء ال���ع���اج���ل ل��ل��ب��ط��اي��ن��ة، وال����ع����ودة 

خ�شع  املنتخب  وكان  للمالعب.  ال�شريعة 

كورونا”،  “فحو�شات  ل���  ال��ث��الث��اء  �شباح 

مدلب”  خم��ت��ربات  “جمموعة  ب��اإ���ش��راف 

كرة  لحت��اد  الر�شمية  الطبية  املختربات 

العامة  ال�شالمة  على  لالطمئنان  القدم، 

للم�شاركة  لبنان  اإىل  ال�شفر  قبل  للفريق، 

ب��ال��ب��ط��ول��ة. وي��ف��ت��ت��ح امل��ن��ت��خ��ب م�����ش��ارك��ت��ه 

ل��ب��ن��ان )A( ي��وم  ال��ب��ط��ول��ة مب��واج��ه��ة  يف 

يلتقي  ف��ي��م��ا  ال���ث���اين،  ك���ان���ون   8 ال�����ش��ب��ت 

ال��دور  يختتم  اأن  على  الإث��ن��ني،  فل�شطني 

الأول الأربعاء اأمام لبنان )B(، حيث تقام 

�شباحا   11 املنتخب عند  جميع مباريات 

ف�����وؤاد  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  الأردن-  -ب���ت���وق���ي���ت 

بالبطولة  املنتخب  م�شاركة  وتاأتي  �شهاب. 

يف اإط������ار ال��ت��ح�����ش��رات ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 

ن��واة  “النا�شئات”  ي�شكل  حيث  ال��ق��ادم��ة، 

ت�شفيات  خل��و���س  ي�شتعد  ال���ذي  املنتخب 

اآ�شيا )ت17( واملقررة يف �شيف عام  كاأ�س 

على  البطولة،  تعليمات  وتن�س   .2023
 8 م�����ش��ارك��ة ك��ل ف��ري��ق خ���الل امل��ب��اري��ات ب�

لع��ب��ات )ح��ار���س م��رم��ى و�شبع لع��ب��ات(، 

70 دقيقة  ل��ق��اء  ك��ل  م���دة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 

تتواجه  اإن  وب��ع��د  �شوطني.  على  مق�شمة 

الفرق �شمن الدور الأول، يتاأهل مت�شدر 

اإىل م���ب���اراة حت��دي��د  ال��رتت��ي��ب وو���ش��ي��ف��ه 

امل��رك��زي��ن  اأ���ش��ح��اب  يتقابل  فيما  ال��ب��ط��ل، 

ال��ث��ال��ث وال����راب����ع ل��ل��ق��اء حت���دي���د امل���راك���ز 

املتبقية.
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القول الفصل

املرتهلة  واحل��ال��ة  الأردين،  الق��ت�����ص��ادي  ال��و���ص��ع  ع��ن  نتحدث  عندما      

اأن  املرتدية التي بلغها، خ�صو�صا مع تبعات تف�صي فريو�س كورونا، فال �صك 

الهتمام،  بعني  اإليها  الدولة  تنظر  اأن  بد  ل  مقومات  هناك  اأن  اإىل  الإ�صارة 

ين. املوازنة والدَّ العجز يف  وبخا�صة  مع تزايد 

ب�صكل  وا�صتثمارها  مهمة  قطاعات  لتفعيل   دع��وات  هناك  كانت  ودائ��م��ا 

القطاعات  ه��ذه  راأ����س  وع��ل��ى  ل��ل��دول��ة،  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��ايف  لتحقيق  م��ث��ايل 

اليوم  ال�صرورة  من  اإذ  والعالجي،  وال�صناعي،  وال�صياحي  الزراعي  القطاع 

داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة لهذه  ا���ص��ت��ث��م��ارات  م��ق��وم��ات حقيقية جت��ذب  ع��ن  ال��ب��ح��ث 

الفقر وتخفي�س  ت�صهم يف احلد من  �صاأنها خلق فر�س عمل  القطاعات  من 

ن�صب البطالة، وال�صوؤال املتوا�صل دوما يف هذا اجلانب ول اإجابة عن يتمثل 

ل�صالح  معركة  يف  النغما�س  يف  التباطوؤ  على  احلكومات  ت�صر  مل��اذا  اأن��ه  يف 

القطاعات؟ هذه 

بثت وكالة النباء الأردنية )برتا(اأم�س خربا ذكرت فيه اأن �صبكة الأخبار 

املركزية الأمريكية )CNN( اأدرجت الأردن على قائمتها لأف�صل الوجهات 

2022. وبح�صب ت�صنيف »وجهات الأحالم« ال�صنوي  ال�صياحية يف العامل لعام 

القائمة،  على  الوحيد  العربي  البلد  اململكة  كانت  ال�صبكة،  ت�صدره  ال��ذي 

العامل.  يف  ال�صياحية  واملعامل  الطبيعية،  املناطق  اأهم  من  بع�صاً  �صمت  التي 

ف�صبكة  عليه  وال��ب��ن��اء  ع��ن��ده،  كبري  ر�صمي  ت��وق��ف  اىل  يحتاج  اخل��رب  ه��ذا 

جيدا  تدرك  فهي  قائمتها  على  الأردن  اأدرج��ت  عندما  هذه  العاملية  الأخبار 

اأن عوامل عديدة متتلكها اململكة مكنها من ان تكون يف هذا املوقع رغم �صدة 

ال�صياحة  �صركات  وا�صتقطاب  ال�صياح  ج��ذب  على  عربية  دول  م��ن  املناف�صة 

الطريان. و�صركات 

اقت�صادي  م��ردود  وحتقيق  ال�صياحي  اجلانب  ا�صتثمار  عوامل  اأه��م  ومن   

الت�صهيالت  كل  وتاأمني  التحتية  البنية  هو  الأول  عوامل:  ثالثة  منه  عال 

ل��ل�����ص��ي��اح ب��اأ���ص��ع��ار م��ع��ق��ول��ة، وال���ث���اين يف ت��وف��ري ب���رام���ج ���ص��ي��اح��ي��ة ت��ت��م��ا���ص��ى 

الآثار  بزيارة  الأوىل  بالدرجة  يعتنون  اليوم  يعد  مل  الذين  ال�صياح  ورغبات 

الأردن  يفتقد  ومتنوعة  م��ت��ع��ددة  لن�صاطات  يحتاجون  واإمن���ا  وال�����ص��ح��راء، 

البيئية،  وال�صياخية  املوؤمترات  و�صياحة  العلمية  الزيارات  مثل  منه،  للكثري 

مقوماتها. توفر  من  الرغم  على  املغامرات  و�صياحة 

متنوعة  ت�صويقية  برامج  بو�صع  يتعلق  الأهمية  بالغ  وهو  الثالث  والعامل 

لن  وهذا  اجلميع،  احتياجات  تلبي  الأردنية  ال�صياحية  لالمكانات  اخلارج  يف 

ميزانية  وزيادة  ال�صياحة  تن�صيط  لهيئة  مالية  مبالغ  تخ�صي�س  دون  يتاأتى 

والداخلي. اخلارجي  الت�صويق 

  ويف ال�صياق نف�صه لبد من  تفعيل دور �صفارات اململكة يف اخلارج للعمل  

لن�صاطات  تنفيذها  عرب  ال�صياح  ا�صتهداف  على  قادرة  وهي  الجت��اه،  هذا  يف 

ا�صتقرار  دول��ة  كونه  به  والتعريف  امكانات،  من  الأردن  ميلكه  ملا  ت�صويقية 

واأمن وازدهار.

ب���اأن يكون  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي  وال���دع���وات  ال�����ص��ي��اح��ة،  م��ل��ف  اجل��م��ي��ع مق�صر يف 

يكون  لن  ولبنان،  وتركيا  كم�صر  به  املحيطة  للدول  مناف�صة  وجهة  الأردن 

ف��اخل��ط��ط وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات تتطلب روؤي��ة  ب��ه��ذا الجت���اه،  دون ع��م��ل ج��دي 

لأن  ال�صياح؛  اأعداد  زيادة  اإىل  للو�صول  الالزمة  بالأدوات  مدعومة  وا�صحة 

قاطبة. القت�صاد  ذلك حتريك عجلة  �صاأن  من 

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

ن���ظ���م ق�����ص��م ال��ت�����ص��م��ي��م ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي 

العمارة  بكلية  وامل�صرحي  والتلفزيوين 

وال��ت�����ص��م��ي��م/ ج��ام��ع��ة ع���ّم���ان الأه���ل���ي���ة، 

ور������ص�����ة ع����م����ل ب����ع����ن����وان )امل���������ص����وؤول����ي����ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��درام��ا( ق��دم��ه��ا ال��ف��ن��ان 

ال���ف���ن���ان���ني  ون���ق���ي���ب  ال����ق����دي����ر  الأردين 

الأردن��ي��ني الأ���ص��ب��ق ���ص��اري الأ���ص��ع��د، ي��وم 

املا�صي.  اخلمي�س 

وت�������ص���م���ن���ت ال����ور�����ص����ة ال����ع����دي����د م��ن 

امل����ح����اور، ���ص��ل��ط م���ن خ���الل���ه���ا ال�����ص��ي��ف 

ال�������ص���وء ب��ع��م��ق ع��ل��ى ���ص��ن��اع��ة ال���درام���ا 

والتلفزيون  ال�صينما  جمال  يف  الأردنية 

وامل�����ص��رح، وم�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا جت���اه امل��ج��ت��م��ع 

والأخالقيات  القيم  منظومة  يعزز  مبا 

ل��دى اجل��م��ه��ور، وك��ي��ف ل�����ص��ّن��اع ال��درام��ا 

النا�س  بهموم  ال�صلة  ذات  الق�صايا  تبني 

واآل����ي����ات ت��وظ��ي��ف��ه��ا ل���الرت���ق���اء ب���ال���ذوق 

العام. 

و���ص��ارك اأع�����ص��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة 

ال�صيف  م��ع  ن��ق��ا���ص��ات  يف  الق�صم  وط��ل��ب��ة 

ط���رح���وا خ��الل��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن وج��ه��ات 

النظر. 

ال�صيا�صة  �صمن  ال��ور���ص��ة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

على  بالنفتاح  الق�صم  اإليها  ي�صعى  التي 

ال�صلة  ذات  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ص�����ص��ات 

العتماد  متطلبات  ويحقق  بالتخ�ص�س، 

الدولية. والعتمادات  املحلي 

االنباط-وكاالت

ال��ذي  ال��ه��ج��وم  ع��ل��ى  ال��غ��اردي��ان  �صحيفة  علقت 

التي  وات�صون  اإميا  ال�صينمائية  النجمة  له  تتعر�س 

اأدت دور هريمايني غرينجر يف �صل�صلة اأفالم هاري 

ن��اج��م��ة ع��ن م��واق��ف م���وؤي���دة للق�صية  ب��اأن��ه��ا  ب��وت��ر 

اإن�����ص��ت��غ��رام  ع��ل��ى  ل��ه��ا  م��ن�����ص��ور  واأدى  الفل�صطينية. 

املعتادة مبعاداة  التهامات  اإىل  للفل�صطينيني  موؤيد 

ال�صامية

وقالت ال�صحيفة اإن الهجوم الأ�صد على وات�صون 

ج���اء م���ن ال�����ص��ف��ري الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال�����ص��اب��ق يف الأمم 

املتحدة داين دانون، والذي �صغل منا�صب وزارية يف 

وقالت  العلوم.  وزير  مثل  نتنياهو  بنيامني  حكومة 

م��را���ص��ل��ة ����ص���وؤون ال��ف��ن وال��ث��ق��اف��ة ن���ادي���ة ك��وم��ام��ي 

ن�����ص��ره��ا ���ص��ورة لحتجاج  وات�����ص��ون ه��ي  اإن ج��رمي��ة 

بيافطة حتمل  اإن�صتغرام  فل�صطيني على ح�صابها يف 

الباحثة  من  اقتبا�س  مع  فعل  هو  الت�صامن  عبارة 

الأنثوية �صمرية اأحمد

بتاأييد  وات�صون  من�صور  حظي  ال��ذي  الوقت  ويف 

اأن��ه  اإل  لفل�صطني،  امل��وؤي��دي��ن  النا�صطني  م��ن  وا���ص��ع 

ك���ان حم���ال ل��ل��ن��ق��د م���ن امل�����ص��وؤول��ني الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 

امل��ن�����ص��ور يف تغريدة  ���ص��ارك  ال���ذي  واأب���رزه���م دان����ون 

ب��ت��ع��ل��ي��ق: 10 ن��ق��اط م���ن غ��ري��ف��ن��دور ت���وؤك���د ع���داء 

اإ����ص���ارة مل��ن��زل اأو ���ص��ف ه��ريم��اي��ن��ي يف  ال�����ص��ام��ي��ة يف 

ال�صفري  وان��ت��ق��د   . ه��وغ��وورت�����س  ال�����ص��ح��ر  م��در���ص��ة 

اإردان  جلعاد  املتحدة  الأمم  يف  احل��ايل  الإ�صرائيلي 

هاري  يف  ناجحة  تكون  قد  الرواية  وكتب:  املن�صور، 

بوتر لكنها لن تنجح يف الواقع . واأ�صاف: لو كانت 

ميكنه  اخليال  عامل  يف  امل�صتخدم  فال�صحر  ناجحة، 

وتريد  املراأة  ت�صطهد  التي  �صرور حما�س  اأن ميحو 

ت��دم��ري اإ���ص��رائ��ي��ل وال�����ص��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تدعم 

الإرهاب

ليا  منها  عك�صية  ردودا  دان���ون  تعليقات  ولقيت 

غرينبريغ، مديرة برنامج اإنفي�صبل بروجيكت وهي 

على  كرد   2016 عام  اأن�صئت  ربحية  غري  منظمة 

املتحدة،  ل��ل��ولي��ات  رئي�صا  ت��رام��ب  دون��ال��د  ان��ت��خ��اب 

وكتبت اأن تعليق دانون هي مثال حقيقي ل�صتخدام 

ال�����ص��ام��ي��ة ولأغ����را�����س ذات���ي���ة وب��ن��ي��ة �صيئة  م���ع���اداة 

مع  للت�صامن  الأ���ص��ا���ص��ي  التعبري  واإ���ص��ك��ات  ك�صالح 

الفل�صطيني ال�صعب 

وق��ال��ت ال��ق��ي��ادي��ة ال���ب���ارزة يف ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني 

ورا�صي  �صيدة  الربيطاين  اللوردات  جمل�س  وع�صو 

اإن تعليقات دانون رهيبة و يجب وقف كل حماولت 

وات�����ص��ون  وت��ع��ت��رب   . للفل�صطينيني  ال��دع��م  ت��ك��م��ي��م 

)31 عاما( من النا�صطات املعروفات يف الدفاع عن 

ق�صايا املراأة ولديها منربها الداعم ملجموعة مهمة 

تامي  قائمة جملة  على  و�صعها  ب�صكل  من احلقوق، 

لأهم 100 �صخ�س موؤثر يف العامل عام 2015

يف  ح�����ص��ن��ة  ن��واي��ا  ك�����ص��ف��رية   2014 وع��ي��ن��ت يف 

يف  املقرالرئي�صي  يف  خطابا  واأل��ق��ت  امل��ت��ح��دة  الأمم 

ن��ي��وي��ورك ل��الإع��الن ع��ن  حملة ه��و م��ن اأج��ل ه��ي . 

وبعد عام اأخربت النا�صطة مالل يو�صفزاي وات�صون 

اأنها قررت اعتبار نف�صها نا�صطة ن�صوية بعد خطابها 

يف الأمم املتحدة. ويف 2019 عينت وات�صون ع�صوا 

يف املجموعة ال�صت�صارية ملجموعة الدول ال�صبع من 

حول  للقادة  ال�صت�صارة  وتقدمي  امل��راأة   حقوق  اأجل 

اخلارجية ال�صيا�صة 

يف  املناخ  قمة  اأثناء  النا�صطني  وات�صون  ومنحت 

املا�صي كوب26 منفذا على ح�صابها  العام  غال�صكو 

على  ال�صخ�صية  املعلومات  ت��زال  ول  اإن�صتغرام،  يف 

ح�صابها ت�صري اإىل اأنه حتت اإدارة جمموعة فيمن�صت 

كوليكتف . وال�صورة التي ن�صرتها وات�صون هي تلك 

اأثناء  اأكتيف�صت كوليكتف  التي اأعدتها جمموعة باد 

غزة،  بق�صف  اإ�صرائيل  فيها  قامت  التي  املواجهات 

ويف هذه الفرتة عربت عدد من النجمات املعروفات 

حديد  بيال  فيهن  مبن  للفل�صطينيني  دعمهن  عن 

و�صوزان �صارندون ودوا ليبا

الت�صامن ل  اأحمد هو:  الباحثة  والقتبا�س من 

الأمل  نف�س  هو  اأملنا  اأن  اأو  مت�صابه  كفاحنا  اأن  يعني 

اأو اأن اأملنا هو من اأجل م�صتقبل واحد. فالت�صامن 

التزاما وعمال وكذلك اعرتافا حتى لو مل  يتطلب 

اأو  احلياة  نف�س  نعي�س  اأو  امل�صاعر  نف�س  نحمل  نكن 

الأج�صاد ولكننا نعي�س على اأر�س م�صرتكة

وح�����از م��ن�����ص��ور وات�������ص���ون ع��ل��ى اإع����ج����اب م��ل��ي��ون 

العلم  حمل  بع�صها  تعليق  األ��ف  و100  م�صتخدم، 

الإ�صرائيلي اأو  الفل�صطيني 

االنباط-عمان

للزيوت  املنا�صري  �صركة  اإ�صرتاتيجية  �صمن 

اأنحاء  كافة  يف  والإنت�صار  بالتو�صع  واملحروقات 

اإفتتاح  اهلل  بعون  مت  الها�صمية،  الردنية  اململكة 

حم��ط��ة وق����ود ج���دي���دة ت��اب��ع��ة ل��ل�����ص��رك��ة ت��ق��ع يف 

ال�صمال يف حمافظة اإربد ، �صارع اجلامعة »�صارع 

وهي   ، الأردن  بنك  مقابل  ال��ر���ص��ي��دات«،  �صفيق 

�صمن اتفاقية تعاون لبناء وت�صغيل حمطة وقود 

احتياجات  تلبي  الردن��ي��ة  ال��ريم��وك  جامعة  مع 

اجل��ام��ع��ة وت���خ���دم ال��ع��ام��ة وت��ن��ه�����س مب�����ص��ت��وى 

ع��دد  لي�صبح  و   ، امل��ح��ل��ي  للمجتمع  اخل���دم���ات 

ما  ال�صمال  يف  حالياً  العاملة  املنا�صري  حمطات 

يزيد عن 18 حمطة ويف اململكة عن 87 حمطة 

تقدمي  ول�صمان  جغرافية  تغطية  اأكرب  ل�صمان 

اأف�صل اخلدمات للجمهور ولعمالئنا يف اململكة.

���ص��رك��ة امل��ن��ا���ص��ري ل��ل��زي��وت وامل���ح���روق���ات من 

وت�صغيل  بناء  يف  حملياً  الرائدة  ال�صركات  اأوائ��ل 

ت�صغيل  مت  ح��ي��ث  ال��وق��ود  حم��ط��ات  م��ن  �صل�صلة 

اأوىل حمطاتها عام 2001 ب�صكل جذاب ومميز 

الدول  يف  مثيالتها  ت�صاهي  عاملية  ومبوا�صفات 

على  البداية  منذ  ال�صركة  وحر�صت  املتقدمة، 

خلدمة  التكنولوجية  التقنيات  اأحدث  اإ�صتخدام 

زب��ائ��ن��ه��ا ورواده�������ا م���ن ت��ق��دمي خ���دم���ات ال��دف��ع 

باإ�صتخدام البطاقات الئتمانية للعميل وتقدمي 

اأف�����ص��ل ح��ل��ول اأع�����ادة ال��ت��ع��ب��ئ��ة م��ث��ل ال��ب��ط��اق��ات 

املدفوعة  املنا�صري  ب�صركة  اخلا�صة  اللكرتونية 

ال��ت��ع��ب��ئ��ة  اأع�������ادة  وب���ط���اق���ة    eCash م�����ص��ب��ق��اً 

،واأي�����ص��اً   eFill ال  املنا�صري  م��ن  الل��ك��رتون��ي��ة 

 Aman باململكة وهي  الأك��ر تطوراً  اخلدمة 

من  بالوقود  التزود  على  تعمل  والتي     Fill
خ���الل خ��ا���ص��ي��ة ت�����رددات ال���رادي���و ل��ل��ت��ع��رف على 

هوية املركبات .

 وتوؤمن ال�صركة اأي�صاً جميع حمطاتها باأعلى 

يف  والبيئية  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  معايري 

الي��زو  �صهادة  على  حا�صلة  وه��ي  فروعها،  كافة 

اأحد  اكر من  منذ   14001 والي��زو   9001
بهذا  تعمل  ���ص��رك��ة  اأول  اأي�����ص��اً  وه���ي  �صنة  ع�صر 

املجال حت�صد �صهادة اليزو 45001.

 ك���م���ا ي�������ص���اف ل�����ص��رك��ة امل���ن���ا����ص���ري ل��ل��زي��وت 

املتجددة  الطاقة  بقطاع  اإهتمامها  واملحروقات 

وتوفري احللول لالإ�صتفادة من الطاقة ال�صم�صية 

ل��ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء ح��ي��ث ت�����ص��غ��ل اأك����ر م���ن 22 

حمطة بالكامل من الطاقة ال�صم�صية وتعد اأول 

الكهربائية  املركبات  �صحن  خدمة  وف��رت  �صركة 

للعامة ويبلغ عدد وحدات ال�صحن العاملة  حالياً 

وحدة �صحن  تغطي جميع اأنحاء اململكة.  21
ت�صم  ال�����ص��رك��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  وم����ن 

م��وظ��ف وت�صغل ما   2050 م��ن  اأك���ر  ب��ك��ادره��ا 

87 حمطة وقود عاملة، وتقوم بنقل  يزيد عن 

عاملة  وق��ود  حمطة   70 ل�  املحروقات  وتزويد 

اأخ���رى عديدة  ، وت��ق��دم خ��دم��ات  ك��م��وزع معتمد 

التجارية  الأ���ص��واق  من  �صل�صلة  مثل  مبحطاتها 

ال�صريعة  ال��وج��ب��ات  )ل��وم��ي م��ارك��ت( وم��ط��اع��م 

وال�������ص���ي���دل���ي���ات واخل�����دم�����ات ال��ب��ن��ك��ي��ة وخ���دم���ة 

ال�����ص��راف الآيل وع����دد م��ن امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة 

واحد  مكان  يف  متكاملة  خدمات  لتوفر  املتنوعة 

لتوقف العمالء.

ورشة عمل حول الدراما قّدمها الفنان ساري األسعد 
لطلبة عمان األهلية

الغارديان: مليون معجب بدفاع نجمة هاري بوتر عن فلسطين.. 
وانتقادات إلسرائيل بسبب لجوئها لسالح »معاداة السامية«

المناصير يفتتح محطة وقود جديدة في شمال المملكة

      

االنباط-وكاالت

ل��ط��امل��ا ب��ح��ث امل�����ص��ت��ث��م��ر امل��خ�����ص��رم وارن 

اأعمال ب�صيطة ميكن التنبوؤ بها  بافيت، عن 

اإىل  جتنب  اأنه  يعني  مما  مناف�صة،  وباأ�صعار 

حد كبري �صركات التكنولوجيا طوال حياته 

من  البالغ  امل�صتثمر  منهجية  لكن  املهنية. 

اأبل التي  91 عاًما اختلفت مع �صركة  العمر 

حتولت اإىل الرهان الأكر ربحية يف حياته، 

وواحدة من اأف�صل ال�صتثمارات يف التاريخ.

 Berkshire ������ص�����رك�����ة  مت����ت����ل����ك 

 887 ل��ب��اف��ي��ت  ال��ت��اب��ع��ة   Hathaway
اأب����ل، اع��ت��ب��اًرا من  اأ���ص��ه��م  م��ل��ي��ون �صهم م��ن 

5.4٪ يف  ���ص��ب��ت��م��رب، م��ا مي��ن��ح��ه��ا ح�����ص��ة   30

���ص��ان��ع اآي���ف���ون. ه���ذه احل�����ص��ة - ب��اف��رتا���س 

القيمة  يف  ارتفعت   - تغيري  يطاأها  مل  اأن��ه 

دولر  مليار   162 بلغ  قيا�صي  م�صتوى  اإىل 

�صركة  امل��ن�����ص��رم، ح��ني حققت  الث��ن��ني  ي��وم 

دولر  تريليونات   3 عند  �صوقية  قيمة  اأب��ل 

 Business ح�����ص��اب��ات  وف���ق  م����رة،  لأول 

.Insider
 Berkshire ���ص��رك��ة  ���ص��اع��ف��ت  ل��ق��د 

من  حيازتها  قيمة  الآن   Hathaway
اأن��ف��ق��ت  اإذ  اأ����ص���ع���اف،   4 ب��ن��ح��و  اأب�����ل  اأ���ص��ه��م 

حوايل 36 مليار دولر ل�صراء ما يزيد قلياًل 

عن مليار �صهم من اأ�صهم اأبل بني بداية عام 

عام  يف  تعديلها  مت   ،2018 ومنت�صف   2016

.2020

12٪ م��ن احل�صة  ب��اف��ي��ت  ���ص��رك��ة  وب��اع��ت 

احل��ني.  ذل��ك  دولر منذ  مليار   13 ب��ح��وايل 

تبلغ  اأب���ل  يف  املتبقية  ح�صتها  لأن  ون��ظ��ًرا 

فقد  دولر،  م��ل��ي��ار   160 م��ن  اأك���ر  قيمتها 

140 م��ل��ي��ار دولر من  ي��ق��رب م��ن  ج��ن��ت م��ا 

املكا�صب املحققة وغري املحققة.

امل�صاهمني  اجتماع  خالل  بافيت  اعرتف 

 Berkshire Hathaway يف 

يف  ال�صتثمارات  تقلي�س  اأن  املا�صي،  ال��ع��ام 

اأن �صريكه  اأب��ل »رمب��ا ك��ان خ��ط��اأ«. واأ���ص��اف 

ت�صاريل موجنر ن�صحه بعدم البيع.

م��������ع ذل�������������ك، ف�������������اإن ح�����������ص�����ة �����ص����رك����ة 

يف   Berkshire Hathaway
اأب���ل مت��ث��ل ج����زًءا ك��ب��رًيا م��ن ق��ي��م��ة التكتل 

القيمة  م��ن   ٪24 ت�����ص��اوي  اإذ  ال���ص��ت��ث��م��اري 

تبلغ  ال���ت���ي   Berkshire ل����  ال�����ص��وق��ي��ة 

43٪ من حمفظة  دولر، ومتثل  مليار   675

بنهاية  دولر  مليار   293 البالغة  اأ�صهمها 

الربع الثالث من عام 2020.

اأ����ص���اد ب��اف��ي��ت ب�����ص��رك��ة اأب�����ل واأع���ل���ن عن 

ح�����ص��ت��ه يف ال�����ص��رك��ة ع����دة م�����رات. وو���ص��ف 

ر�صالته  يف  عائلية«  »جوهرة  باأنها  احليازة 

اأ�صاد  كما  املا�صي.  العام  يف  امل�صاهمني  اإىل 

ب���ع���م���الق الإل����ك����رتون����ي����ات ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة 

ب��اع��ت��ب��اره »اأف�����ص��ل الأع���م���ال ع��ل��ى الأرج����ح« 

التي عرفها وذلك يف مقابلة عام 2020.

الرهان األكثر ربحية في حياة الملياردير وارن بافيت.. ما عالقة »أبل؟«

ميالنيا ترمب تعرض لوحة تصورها 
ومنتج »إن إف تي« في مزاد

وا�شنطن -فران�س بر�س

الأوىل  الأم��ريك��ي��ة  ال�����ص��ي��دة  ت�صتعد 

ال�������ص���اب���ق���ة، م���ي���الن���ي���ا ت�����رم�����ب، ل���ط���رح 

جم��م��وع��ة م��ن امل��ق��ت��ن��ي��ات يف م���زاد علني 

ت��ت�����ص��ّم��ن ق��ب��ع��ة ول����وح����ة ف���ّن���ي���ة م��ائ��ي��ة 

اإف.  »اإن.  بتكنولوجيا  رق��م��ي��اً  وم��ن��ت��ج��اً 

تي«، وفق ما اأعلن مكتبها اأم�س الثالثاء، 

»�صولنا«  امل�صفرة  العملة  اأّن  اإىل  م�صرياً 

�صتكون وحدها مقبولة للمزايدة.

واأو���ص��ح م��وق��ع زوج���ة دون��ال��د ترمب 

امل����ادي����ة  الأغ�������را��������س  اأن  الل������ك������رتوين 

للبيع من  ���ص��ُت��ط��رح  ال��ث��الث��ة  وال��رق��م��ي��ة 

11 اإىل 25 يناير، عرب الإنرتنت فقط، 
اأي  دولر،  األ���ف   250 م��ن  ي��ب��داأ  ب�صعر 

نحو 1416 �صولنا.

ميالنيا،  مكتب  اأ���ص��دره  ب��ي��ان  ووف���ق 

عليها  اأطلق  التي  املجموعة  ه��ذه  تخّلد 

ا���ص��م »جم��م��وع��ة راأ������س ال���دول���ة« ذك���رى 

بها  ق��ام  التي  الأوىل  الر�صمية  »ال��زي��ارة 

الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون مع 

البيت  يف  ترمب  لإدارة  بريجيت  زوجته 

الأبي�س بوا�صنطن يف اأبريل 2018«.

واع����ت����م����رت م���ي���الن���ي���ا خ������الل زي������ارة 

لوا�صنطن  وزوج��ت��ه  الفرن�صي  الرئي�س 

وك��ان  امل���زاد،  يف  للبيع  املعرو�صة  القبعة 

بها  اخلا�س  الأزي��اء  م�صّمم  لها  �صّممها 

بيار. اإيريف  الفرن�صي-الأمريكي 

اإي�����ريف  »ق���ب���ع���ة  اأن  ال���ب���ي���ان  يف  وج�����اء 

العري�صة  احل����واف  ذات  ال��ب��ي�����ص��اء  ب��ي��ار 

الر�صمية،  الفرن�صية  للزيارة  َمة  وامل�صَمّ

ال�صيدة ترمب«. و�صعتها ووّقعتها 

ال��ق��ب��ع��ة  ج���ان���ب  اإىل  امل������زاد  وي�����ص��م��ل 

ترمب  مليالنيا  م��ائ��ي��ة  ل��وح��ة  ال��ب��ي�����ص��اء، 

الفنان  ر�صمها  البي�صاء  القبعة  مرتديًة 

ال���ف���رن�������ص���ي م������ارك-اأن������ط������وان ك����ول����ون، 

بالإ�صافة اإىل منتج رقمي »اإن. اإف. تي« 

الغر�صان  وُوّق���ع  نف�صها.  املائية  للوحة 

من ميالنيا ترمب.

اإف. تي« )رم��وز غري القابل  وال���«اإن. 

ل���ال����ص���ت���ب���دال( م��ن��ت��ج رق���م���ي ق���د ي��ك��ون 

مقطوعة  اأو  متحركة  ر���ص��وم��اً  اأو  ر�صماً 

�صهادة  مع  فيديو  اأو  �صورة  اأو  مو�صيقية 

�صل�صلة  تقنية  بوا�صطة  ن�صئت 
ُ
اأ اأ���ص��ال��ة 

ال��ك��ت��ل »ب��ل��وك ت�����ص��اي��ن«. وب��ع��دم��ا ك��ان��ت 

ع��ام،  قبل  كاملة  �صبه  ب�صورة  جمهولة 

رئي�صاً  حمركاً  التكنولوجيا  هذه  ت�صّكل 

ملزادات الفن املعا�صر منذ اأ�صهر.

م��ن��ت�����ص��ف  م���ي���الن���ي���ا يف  واأط�����ل�����ق�����ت 

القابلة  غ��ري  للرموز  من�صتها  دي�صمرب 

فيها  طرحت  تي«،  اإف.  »اإن.  لال�صتبدال 

اأع����م����اًل رق��م��ي��ة ع����ّدة م���ن ب��ي��ن��ه��ا ل��وح��ة 

عيني  ك��ول��ون  ال��ر���ص��ام  فيها  ر���ص��م  مائية 

الزرقاء. ميالنيا 

واأو������ص�����ح ب���ي���ان م��ك��ت��ب��ه��ا ح��ي��ن��ه��ا اأن 

هي  ميالنيا(  )روؤي���ة  فيجن  »م��ي��الن��ي��از 

ل���وح���ة م��ائ��ي��ة ����ص���اح���رة مل�����ارك اأن���ط���وان 

ك���ول���ون ت�������ص���ّور ع��ي��ن��ي ال�����ص��ي��دة ت��رم��ب 

على  وت�صفي  الكوبالت،  الأزرق  بلونها 

ملهما«. �صحراً  املجموعة 

»ميالنياز  لوحة  بيع  مع  ح�صل  وكما 

ع��ائ��دات  م��ن  »ج��زء  �صي�صتخدم  فيجن«، 

بع�س  مل�صاعدة  ال��دول��ة«  راأ���س  جمموعة 

الأطفال يف م�صار تعليمهم الرقمي.


