
إرادة ملكية بتعيين األمير راشد بن الحسن 
2مستشارا لجاللة الملك

الخصاونة: مجلس األمن القومي 
ضمانة للتجربة الحزبية

االنباط-وكاالت

م�صر  تو�صعت  م�صبوقة،  غيير  بييوتييرة 

خللال  الكنائ�س  وتللرملليللم  بللنللاء  قللللرارات  يف 

املا�ضية، فيما تتزايد دور  القليلة  ال�ضنوات 

العربي،  اخلليج  دول  يف  امل�ضيحية  العبادة 

مع تطلع كن�ضي ر�ضمي لبناء اأول كني�ضة يف 

ال�ضعودية، ال�ضيما بعد اإقامة اأول قدا�س يف 

اململكة.

الت�ضامح  من  اأجلللواَءَ  ت�ضع  املظاهر  هللذه 

واالحللللللللرام بلللن االأديلللللللللان، وتلللتلللوا�لللضلللل يف 

الدول العربية بالتزامن مع ارتفاع اأ�ضوات 

اأجرا�س الكنائ�س فرًحا بحلول عيد مياد 

يناير/   7 يف  اللل�للضللام  عليه  امل�ضيح  ال�ضيد 

كللانللون الللثللاين مللن كللل علللام وفلللق التقومي 

 25 يف  الغربيون  به  احتفل  بينما  ال�ضرقي، 

دي�ضمرب

وقلللال �ضيخ االأزهلللللر، اأحللمللد الللطلليللب، يف 

منطقة  يف  كللاتللدرائلليللة  اأكلللرب  بافتتاح  كلمة 

اللل�للضللرق االأو�لللضلللط �للضللرقللي الللقللاهللرة مطلع 

2019، اإن موقف االإ�ضام من بناء الكنائ�س 

حم�ضوم حيث يعد االإ�ضام �ضمانة �ضرعية 

لبناء كنائ�س امل�ضيحين، وهذا حكم �ضرعي 

ال جدال فيه

رد   ،2020 االأول  كللانللون  ديلل�للضللمللرب/  ويف 

الللطلليللب علللللى تللل�لللضلللاوؤالت بلل�للضللاأن حللكللم بللنللاء 

الكنائ�س، موؤكدا اأن االإ�ضام لي�س �ضد بناء 

الكنائ�س.

التفا�صيل �ص »5«

الكنائس عربًيا.. توسع بمصر ونمو بالخليج وتطلع للسعودية
»المحامين العرب«: سالح اإلرادة 

لألسرى أقوى من االحتالل

ضابط إسرائيلي يعترف بصعوبة استهداف 
الصواريخ ومرابضها في غزة

االنباط-وكاالت

قللللال �للضللابللط كللبللر يف جلليلل�للس االحللتللال 

اأطلللللقللت جتلللاه �ضواحل  الللتللي  اللل�للضللواريللخ  اإن 

اأبلليللب« مللن غللزة قبل اأيلللام �ضكلت دليًا  »تللل 

يف  ال�ضواريخ  مراب�س  اإيللجللاد  �ضعوبة  على 

على  كونها  من  الرغم  على  وذلللك  القطاع، 

راأ�س اأولويات اجلي�س.

�ضعوبة  هللنللالللك  اأن  اللل�للضللابللط  واأ�لللضلللاف 

خمللازن  مللن  الكثر  اإىل  الو�ضول  يف  كبرة 

ال�ضواريخ املوجهة يف غزة، »بدليل ا�ضتمرار 

اإ�ضرائيل  جتللاه  ال�ضواريخ  اإطلللاق  املقاومة 

خال جوالت القتال االأخرة«

االحتال  جي�س  اأركلللان  قائد  و�ضف  كما 

اأماكن  اإىل  الو�ضول  مهمة  كوخايف«  »اأفيف 

و�ضف  بينما  الكبر،  بالتحدي  ال�ضواريخ 

املنظومة  االحللتللال  جي�س  يف  كبر  �ضابط 

ال�ضاروخية يف غزة ببالغة التعقيد من عدة 

على  جنونية  بطريقة  ومنت�ضرة  اجتللاهللات 

حد تعبره

اأن خلللللرباء اجللليلل�للس  اللل�للضللابللط  واأ�للللضللللاف 

اأماكن  اىل  الو�ضول  على  نهار  ليل  يعملون 

ا�ضتخدام  عللرب  اللل�للضللواريللخ  وتللخللزيللن  ن�ضب 

اآخلللللر ملللا تللو�للضلللللت لللله الللتللكللنللولللوجلليللا بللهللذا 

اخل�ضو�س، باالإ�ضافة اإىل العامل الب�ضري

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اأكللللللد رئللليللل�لللس اللللللللللللوزراء، اللللدكلللتلللور بلل�للضللر 

�ضاحب  هللو  اللللوزراء  جمل�س  اأن  اخل�ضاونة 

الباد  �ضوؤون  اإدارة  يف  االأ�ضيل  االخت�ضا�س 

املللللللادة )45( من  الأحللللكللللام  وفلللقلللاً  املللخللتلللللفللة 

الد�ضتور.

واأو�لللضلللح رئلليلل�للس اللللللوزراء خلللال مداخلة 

لدى  اخلمي�س،  ام�س  الللنللواب  جمل�س  اأملللام 

املتعلقة  الللد�للضللتللوريللة  الللتللعللديللات  مناق�ضة 

باإن�ضاء جمل�س االأمن القومي، اأن املادة )45( 

الوزراء  اأن جمل�س  الد�ضتور ن�ضت على  من 

هو �ضاحب االخت�ضا�س باإدارة �ضوؤون الدولة 

عهد  قد  ما  با�ضتثناء  واخلارجية  الداخلية 

هذا  مبوجب  ال�ضوؤون  تلك  من  به  يعهد  اأو 

الد�ضتور اأو اأي قانون اإىل اأي �ضخ�س اأو هيئة 

اأخرى، وبالتايل هذا هو االأ�ضا�س الد�ضتوري 

الذي تقت�ضيه امل�ضلحة الد�ضتورية.

الللقللومللي  االأملللللن  اأن جمللللل�للس  اإىل  ولللفللت 

ُتعقد اجتماعاته يف حاالت ال�ضرورة، ومنها 

الو�ضول اإىل طريق م�ضدود يف بع�س االأمور 

حلللال ت�ضكيل احلللكللومللات احلللزبلليللة، مللوؤكللداً 

للتجربة  �ضماناً  ي�ضكل  املجل�س  انلل�للضللاء  اأن 

كل  حماية  اإىل  اإ�للضللافللة  وتثبيتها،  احلزبية 

امل�ضالح املختلفة التي ت�ضكل الن�ضيج اجلميل 

لهذا الوطن واأطيافه ال�ضيا�ضية املختلفة.

اجتماعات  اأن  اإىل  اللللوزراء  رئي�س  واأ�للضللار 

جمل�س االأمن القومي ُتعقد بح�ضور جالة 

امللك عبد اهلل الثاين اأو من يفو�ضه.

ال  التي  االخت�ضا�ضات  اأن  اإىل  اأ�للضللار  كما 

تنطبق عليها مفهوم ال�ضوؤون العليا املتعلقة 

ق�ضايا  هللي  اخلللارجلليللة،  وال�ضيا�ضة  بللاالأمللن 

يبحثها جمل�س الوزراء كما يبحث الق�ضايا 

االأخلللللرى. وحلللول ملل�للضللاءلللة اأعلل�للضللاء جمل�س 

اأن هذا  اللللوزراء  رئي�س  القومي، بن  االأمللن 

ووزيللر  الللللوزراء،  رئي�س  مللن  يتكون  املجل�س 

اخلارجية،  ووزير  الداخلية،  ووزير  الدفاع، 

العامة،  املللخللابللرات  ومللديللر  اجلي�س،  وقللائللد 

ومللديللر االأملللن الللعللام، اإ�للضللافللة اإىل ع�ضوين 

يعينهما جالة امللك باإرادة ملكية منفردة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-برتا

االأردن  التجاري بن  امليزان  بلغ حجم 

املا�ضية،  اخلم�ضة  االأعلللوام  خللال  وقطر 

مليار   1.2( قللطللري  ريلللال  مللللليللار   4.343

عن  �ضادرة  اأرقللام حديثة  بح�ضب  دوالر(، 

جللهللاز الللتللخللطلليللط واالإحللل�لللضلللاء الللقللطللري 

املللل�للللس اخللللمللليللل�لللس. وتللل�لللضلللر اللللبللليلللانلللات 

الللتللحللللليللللليللة الللتللي يلللوردهلللا اجللللهلللاز وفللقللا 

لهذه االأرقام، اإىل اأن امليزان التجاري بن 

االأردن  ل�ضالح  ال�ضقيقن، مييل  البلدين 

منذ عام 2018 وحتى العام 2021،.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

النجار  هيفاء  الثقافة  وزيللرة  التقت 

يف مللكللتللبللهللا امللل�لللس اخللللمللليللل�لللس، اأعللل�لللضلللاء 

الللهلليللئللة االإداريلللللللة جلللمللعلليللة هللللواة جمع 

الطوابع والعمات االأردنية.

ووفللللقللللا للللبللليلللان �للضللحللفللي �للللضللللادر عللن 

اإن الطوابع تربز  الوزارة، قالت النجار، 

اإرثلللا تاريخيا  الللدولللة، ومتللثللل  اإجنلللازات 

يلل�للضللجللل الللتللطللور الللتللاريللخللي اللل�للضلليللا�للضللي 

واالقللتلل�للضللادي والللثللقللايف، وذاكلللرة وطنية 

متنقلة متثل االأردن يف كل العامل.

الللطللوابللع لعبت  اأن  الللنللجللار  واأ�للضللافللت 

دورا مهما يف ترويج االأردن �ضياحيا من 

حملت  التي  املختلفة  اإ�ضداراتها  خال 

�لللضلللورا مللللواقلللع اأثلللريلللة اأردنلللليللللة، مللوؤكللدة 

اهتمام الوزارة.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-عمان

وافللقللت اللللللجللنللة املللاللليللة واالقللتلل�للضللاديللة 

قانون  ملل�للضللروع  على  االأعلليللان،  جمل�س  يف 

معدل لقانون منطقة العقبة االقت�ضادية 

اخلا�ضة ل�ضنة 2021، كما ورد من جمل�س 

النواب مع اإجراء بع�س التعديات.

ام�س  اللجنة  اجتماع  ذلللك خللال  جللاء 

اخلمي�س، برئا�ضة العن جمال ال�ضرايرة، 

الع�ضع�س،  املللاللليللة حمللمللد  وزيلللر  وحلل�للضللور 

ورئي�س �ضلطة منطقة العقبة االقت�ضادية 

اخلا�ضة املهند�س نايف بخيت، واأمن عام 

ال�ضلطة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

املحامن  العامة الحتللاد  االأمللانللة  اأكللدت 

العرب اأن انت�ضار االأ�ضر ه�ضام اأبو هوا�س 

يف معركة االأمعاء اخلاوية خر دليل على 

الفل�ضطينين  لاأ�ضرى  االإرادة  �ضاح  اأن 

الغا�ضم  االإ�ضرائيلي  االحللتللال  من  اأقللوى 

وتنكياته.

النقيب  لللاحتللاد  الللعللام  االأمللللن  وقللللال 

اأبو هوا�س  اإن  له،  بيان  بنعي�ضى يف  املكاوي 

بات رمًزا للتحدي ول�ضابة اإرادة االأ�ضرى 

بعد  االحللتللال  �للضللجللون  يف  الفل�ضطينين 

للا  141 يلللوًملللا رفلل�للضً اإ�لللضلللرابللله علللن الللطللعللام 

العتقاله االإداري

اأن قلل�للضلليللة االأ�لللضلللرات  بللنللعلليلل�للضللى  واأكلللللد 

واالأ�للللللضللللللرى الللفللللل�للضللطلليللنلليللن والللللظللللروف 

�ضجون  يف  لللهللا  يتعر�ضون  الللتللي  القا�ضية 

حقيقًيا  دولًيا  حترًكا  ت�ضتوجب  االحتال 

فللعللااًل بللعلليللًدا عللن االإدانللللللات الللتللي مل تعد 

ال  االإداريلللة  االعللتللقللاالت  اأن  خا�ضة  كافية، 

االحتال  دولللة  �ضوى  العامل  يف  ينتهجها 

االأر�س اأ�ضحاب  الفل�ضطينين  �ضد 

واأ�ضاف اأن انت�ضار اأبو هوا�س على كافة 

التي مار�ضها االحتال هو  القمع  اأ�ضاليب 

انت�ضار لكل حر راف�س ل�ضيا�ضة االحتال 

وجلللرائلللمللله اللللتلللي تللتللنللافللى مللللع اللللقلللوانلللن 

الدولية واتفاقية جنيف

التفا�صيل �ص »5«

247 مليون دوالر 
فائض الميزان التجاري األردني مع قطر 

خالل 4 سنوات

النجار تلتقي الهيئة اإلدارية لجمعية 
هواة جمع الطوابع والعمالت

مالية األعيان توافق
 على معدل العقبة االقتصادية 

مع إجراء بعض التعديالت

 اجلمعة   4  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   7  كانون الثاين  2022 م - العدد  5925 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

39ر62 % نسبة النجاح في امتحان الجامعية 
المتوسطة  للدورة الشتوية 

االنباط-ال�صلط

 بلللللغللت نلل�للضللبللة الللللنللللجللللاح39ر62 بللاملللئللة يف 

املللتلللحلللان الللل�لللضلللهلللادة اجلللامللعلليللة املللتللو�للضللطللة 

بح�ضب   ،  2022 ال�ضتوية  للللللدورة  »ال�ضامل« 

رئي�س  التطبيقية  الللبلللللقللاء  جللامللعللة  رئلليلل�للس 

اجلامعية  ال�ضهادة  المتحان  العليا  اللجنة 

املتو�ضطة الدكتور احمد فخري العجلوين.

  وقلللال الللدكللتللور الللعللجلللللوين  يف مللوؤمتللر 

قريبة  الن�ضبة  ان  اخلمي�س  املل�للس  �ضحفي 

ملللن نلل�للضللب اللللنلللجلللاح اللللعلللاملللة يف االمللتللحللان 

اىل  م�ضرا  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  يف  ال�ضامل 

 8598 اأكللر  اأو  بورقة  تقدم لامتحان  انلله  

طالبا وطالبة، توزعوا على 49 كلية جامعية 

وجامعية متو�ضطة، يف 140 برناجما درا�ضيا، 

الدرا�ضية  81 برناجما �ضمن اخلطط  منها 

59 بللرنللاجمللا �للضللمللن اخلللطللط  اجللللديلللدة و 

الدرا�ضية القدمية، جنح منهم ما جمموعه 

5364 طالبا وطالبة، الفتا اىل انه تغيب عن 

16 طالبا وطالبة،  اأوراقه  االمتحان بجميع 

بفرو�س  ا�ضابتهم  ب�ضبب  حللاالت   3 بينهم 

اأثللنللاء  كلللورونلللا، ومت �للضللبللط 12 حللالللة غلل�للس 

االمللتللحللان. وبللن ان هللذه اللللدورة هللي اأكللرب 

ال�ضامل،  االمللتللحللان  تللاريللخ  يف  �ضتوية  دورة 

حلليللث بلللللغ عللللدد الللطلللللبللة امللل�للضللركللن فيها 

م�ضركا   8375 منهم  وطالبة،  طالبا   8614

على اخلطط اجلديدة، و239 م�ضركا على 

اللللزيلللادة  الللقللدميللة، الفللتللا اىل ان  اخلللطللط 

امللحوظة.

التفا�صيل �ص »3«

النواب يوافق 
على إنشاء مجلس لألمن القومي

المعاني يتوقع تسجيل 20 ألف إصابة 
يومية بكورونا

مجلس النواب يسدل الستار على التعديالت الدستورية ويرفعها لألعيان

االنباط-عمان

اللجنة  اأم�ضتها  واأ�ضابيع  واأيللام  �ضاعات 

الللقللانللونلليللة الللنلليللابلليللة وجمللللل�للس اللللنلللواب يف 

الد�ضتورية  الللتللعللديللات  واإقلللللرار  مناق�ضة 

للجنة  اإحالتها  جرت  اأن  منذ   ،2021 ل�ضنة 

الللقللانللونلليللة الللتللي عللقللدت 14 اجللتللمللاعللا على 

مللللدار 6 اأ�للضللابلليللع، الللتللقللت خللالللهللا الللعللديللد 

القانون  واأ�ضاتذة  واملخت�ضن  اخلللرباء  من 

والللعلللللوم  االإداري  واللللقلللانلللون  الللد�للضللتللوري 

املحكمة  يف  �للضللابللقللن  واأعلل�للضللاء  ال�ضيا�ضية 

الد�ضتورية، وممثلن عن جهات وقطاعات 

خمتلفة.

�ضكلت  النيابية  اللجنة  داخللل  النقا�ضات 

حالة من الع�ضف الذهني لكل ع�ضو ولكل 

وو�ضعت  االجللتللمللاعللات،  تلللللك  ح�ضر  نللائللب 

امللللقلللرحلللات وامللللاحلللظلللات الللقللائللمللة على 

اللجنة  يدي  بن  واملو�ضوعي  املهني  النقد 

ماراثون  نهاية  يف  خل�ضت  التي  القانونية 

ورفعها  الللتللعللديللات  اإقللللرار  اإىل  نقا�ضاتها 

ملجل�س النواب.

النواب  كللان جمل�س  املا�ضي  االأحلللد  يللوم 

اللجنة  قللللرارات  مناق�ضة  مللع  مللوعللد  علللللى 

ممتنع«،  اأو  خمالف  اأو  بل«موافق  القانونية 

حيث يحتاج كل تعديل ملوافقة ثلثي اأع�ضاء 

وهو  باالأ�ضماء،  عليهم  املناداة  بعد  املجل�س 

9 جل�ضات  اأيلللام مبعدل   5 مللا مت على مللدار 

مللتللتللاللليللة، ُعللقللدت بللرئللا�للضللة رئلليلل�للس املجل�س 

جنح  الللذي  الدغمي،  عبدالكرمي  املحامي 

التعبر  للنواب  وتلللرك  اجلل�ضات  اإدارة  يف 

قناعتهم  على  التاأثر  دون  مواقفهم  عللن 

املجل�س  توجيه  حماولة  اأو  الت�ضويت  عند 

بللحلل�للضللب ملللراقلللبلللن للللللملل�للضللهللد الللللربملللللاين، 

وبللحلل�للضللور رئلليلل�للس الللللللوزراء الللدكللتللور ب�ضر 

اخل�ضاونة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 تللوقللع وزيللللر اللل�للضللحللة ووزيلللللر الللربلليللة 

الدماغ  جللراحللة  وا�للضللتللاذ  االأ�للضللبللق  والتعليم 

الدكتور  االأردنلليللة  اجلامعة  يف  واالأعلل�للضللاب 

وليد املعاين ان ي�ضجل االأردن 20 الف اإ�ضابة 

بفرو�س كورونا يوميا. وقال يف من�ضور له 

�ضتكون  االيجابية  ن�ضبة  انه  في�ضبوك  عرب 

عالية وفوق 30% يف بع�س االأيام. 

وتللاللليللا مللنلل�للضللور امللللعلللاين : قلللللراءة فيما 

للموجة  ودرا�ضة  لنا حت�ضبا  كورونا  حتمله 

اللللقلللادملللة ملللن كللوفلليللد 19 واملللتلل�للضللبللبللة عن 

متحور #اوميكرون، والتي �ضتبداأ يف نهاية 

ميكن  القادم،  ال�ضهر  بداية  اأو  ال�ضهر  هذا 

توقع بع�س االأمللور بالقيا�س على ماجرى 

يف الللللللدول اللللتلللي عللللاث بللهللا امللللتلللحلللور مثل 

وبريطانيا  االأمللريللكلليللة  املللتللحللدة  اللللواليلللات 

وفرن�ضا.

اليومية  احللللاالت  ن�ضبة  ح�ضاب  ميكن   

هذه  مللن  كللل  يف  لل�ضكان  االإجللمللايل  للعدد 

الللللللدول للليللتللبللن انلللهلللا تللللللراوح بلللن اثللنللن 

ونعلم  ال�ضكان.  مللن  الللف  لكل  خم�ضة  اىل 

اللللدول  هلللذه  يف  التطعيم  ن�ضب  اأن  كللذلللك 

الثاث فاقت الن�ضبة املطلوبة من منظمة 

70% وجتللاوزتللهللا  الللعللامللليللة وهللللي  اللل�للضللحللة 

هذه  اكت�ضاف  ان  كذلك  ونفر�س  كللثللرا. 

االأعللللداد مللن احللللاالت يعني اأنللله مت اجللراء 

وعليه  الفحو�ضات..  من  م�ضاعفة  اأعلللداد 

وبالقيا�س .

التفا�صيل �ص »3«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

���س��اع��ات واأي�����ام واأ���س��اب��ي��ع اأم�����س��ت��ه��ا اللجنة 

القانونية النيابية وجمل�س النواب يف مناق�سة 

 ،2021 ل�سنة  الد�ستورية  التعديالت  واإق��رار 

التي  القانونية  للجنة  اإحالتها  ج��رت  اأن  منذ 

ع��ق��دت 14 اج��ت��م��اع��ا ع��ل��ى م����دار 6 اأ���س��اب��ي��ع، 

التقت خاللها العديد من اخلرباء واملخت�سني 

واأ�ساتذة القانون الد�ستوري والقانون االإداري 

والعلوم ال�سيا�سية واأع�ساء �سابقني يف املحكمة 

ال��د���س��ت��وري��ة، ومم��ث��ل��ني ع��ن ج��ه��ات وق��ط��اع��ات 

خمتلفة.

النقا�سات داخل اللجنة النيابية �سكلت حالة 

نائب  ول��ك��ل  ع�سو  لكل  ال��ذه��ن��ي  الع�سف  م��ن 

املقرتحات  وو�سعت  االجتماعات،  تلك  ح�سر 

وامل����الح����ظ����ات ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال���ن���ق���د امل��ه��ن��ي 

التي  القانونية  اللجنة  ي��دي  بني  واملو�سوعي 

اإقرار  اإىل  نقا�ساتها  نهاية ماراثون  خل�ست يف 

التعديالت ورفعها ملجل�س النواب.

يوم االأحد املا�سي كان جمل�س النواب على 

القانونية  اللجنة  ق��رارات  مناق�سة  مع  موعد 

يحتاج  حيث  ممتنع«،  اأو  خمالف  اأو  ب�«موافق 

بعد  املجل�س  اأع�ساء  ثلثي  ملوافقة  تعديل  ك��ل 

املناداة عليهم باالأ�سماء، وهو ما مت على مدار 

ُعقدت  متتالية،  جل�سات   9 مب��ع��دل  اأي���ام   5
عبدالكرمي  امل��ح��ام��ي  املجل�س  رئي�س  برئا�سة 

وترك  اجلل�سات  اإدارة  يف  ال��ذي جنح  الدغمي، 

ال��ت��اأث��ري  دون  م��واق��ف��ه��م  ع��ن  التعبري  ل��ل��ن��واب 

ع��ل��ى ق��ن��اع��ت��ه��م ع��ن��د ال��ت�����س��وي��ت اأو حم��اول��ة 

للم�سهد  م��راق��ب��ني  ب��ح�����س��ب  امل��ج��ل�����س  ت��وج��ي��ه 

الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  وبح�سور  ال��ربمل��اين، 

ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة وه��ي��ئ��ة ال������وزارة، وب���واق���ع 8 

�ساعات عمل يوميا �سهدت خاللها قبة الربملان 

املجل�س،  اأع�ساء  من  ومو�سعة  معمقة  نقا�سات 

مع  القانونية  اللجنة  لقرارات  موؤيدة  وج��اءت 

باإ�سافات وتعديالت وافقت  تقدمي مقرتحات 

اللجنة عليها.

العودات،  عبداملنعم  املحامي  اللجنة  رئي�س 

ومب�������س���ان���دة م���ن وزي�����ر ال�������س���وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ووزي��رة  املعايطة،  مو�سى  املهند�س  والربملانية 

الدولة لل�سوؤون القانونية وفاء بني م�سطفى، 

مل ي���رتك���وا ج��زئ��ي��ة م���ن م��ن��اق�����س��ات ال���ن���واب 

عليها  واأج��اب��وا  اال  ومالحظاتهم  وانتقاداتهم 

ب��ت��ق��دمي احل��ج��ة وال���ربه���ان واإق���ن���اع اأك���ر من 

ثلثي اأع�ساء املجل�س.

ُط��رح  ال��ن��واب مب��ع��زل عما  مل يكن جمل�س 

مل�سروع  وانتقادات  ومقرتحات  مالحظات  من 

احل���ك���وم���ة، ب����ل مت ال���ت���وق���ف ع���ن���ده���ا ب��ع��ن��اي��ة 

ونقلها لقبة الربملان واالأخذ ببع�سها، خمالفا 

ب��ذل��ك م��ا ج���اء يف م�����س��روع احل��ك��وم��ة لبع�س 

ال��ن��واب على  ال��ت��ع��دي��الت، حيث واف���ق جمل�س 

على  املوافقة  بعدم  القانونية  اللجنة  ق���رارات 

م��ا ج��اء يف م�����س��روع احل��ك��وم��ة ل��ع��دد م��ن م��واد 

 3 ال��ت��ع��دي��الت ال��د���س��ت��وري��ة، ومتثلت يف امل���ادة 

هو  »امللك   2 الفقرة  باإ�سافة  التعديالت  من 

وال�سيا�سات  ال��وط��ن��ي  االأم����ن  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 

الفقرة  املوافقة على  اخلارجية«، وكذلك عدم 

ع�سوي  بتعيني  واملتعلقة   ،4 امل����ادة  م��ن  »ي« 

اخلارجية  وال�سيا�سة  الوطني  االأم��ن  جمل�س 

من  خ��دم��ات��ه��م  واإن���ه���اء  ا�ستقالتيهما  وق��ب��ول 

 9 امل��ادة  قبل جاللة امللك، وعدم املوافقة على 

واملتعلقة بتعديل املادة 56 من الد�ستور باإلغاء 

واال�ستعا�سة عنها  فيها  ال��واردة  ال��وزراء  كلمة 

ال��ع��ام��ل بحيث ج��رت خمالفة  ال��وزي��ر  ب��ع��ب��ارة 

يف  االأ�سلي  للن�س  والعودة  احلكومة،  م�سروع 

ال��ن��واب حق  »ملجل�س  تن�س:  وال��ت��ي   56 امل���ادة 

اإب���داء  ال��ع��ام��ة م��ع  اإىل النيابة  ال����وزراء  اإح��ال��ة 

االأ�سباب املربرة لذلك، وال ي�سدر قرار االإحالة 

ي��ت��األ��ف منهم  ال���ذي���ن  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة االأع�������س���اء  اال 

جمل�س النواب«. كما �سوت املجل�س على قرار 

م�سروع  على  املوافقة  بعدم  القانونية  اللجنة 

امل��ادة  م��ن  الثانية  الفقرة  تعديل  يف  احلكومة 

عليها املادة  ن�ست  والتي  التعديالت  من   10
حق  الد�ستورية  »للمحكمة  الد�ستور  من   59
تف�سري ن�سو�س الد�ستور اإذا ُطلب اإليها بقرار 

�سادر عن جمل�س الوزراء اأو بقرار يتخذه اأحد 

جمل�سي االأمة باالأغلبية، ويكون قراراها نافذ 

املفعول بعد ن�سره يف اجلريدة الر�سمية«، فيما 

جاء التعديل باإلغاء عبارة اأحد جمل�سي االأمة 

ال  »م��ا  ب��ع��ب��ارة  عنها  واال�ستعا�سة  باالأغلبية، 

يقل عن 25 باملئة من اأع�ساء اأي من جمل�سي 

املجل�س  رف�سه  م��ا  وه��و  ال���ن���واب«،  اأو  االأع��ي��ان 

والعودة للن�س االأ�سلي.

ووافق املجل�س على املادة 13 من التعديالت 

الد�ستورية، واملتعلقة ب�سروط ع�سوية اأع�ساء 

واأع�ساء  »رئي�س  اإ���س��اف��ة  م��ع  االأع��ي��ان  جمل�س 

امل��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة«، وامل��واف��ق��ة ع��ل��ى ق��رار 

على  واالإ���س��اف��ة   ،22 امل���ادة  تعديل  يف  اللجنة 

الن�س املقرتح من احلكومة، والذي ن�س على 

مبوافقة  املجل�سني  م��ن  ك��ل  ق����رارات  »ت�����س��در 

ك��ان  اإذا  االأع�����س��اء احل��ا���س��ري��ن  اأ����س���وات  ثلثي 

لالنتخاب  الناظمة  بالقوانني  متعلقا  القرار 

واالأح���������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ق�������س���اء وال��ه��ي��ئ��ة 

ومكافحة  والنزاهة  املحا�سبة  ودي��وان  امل�ستقلة 

جمل�س  قبل  م��ن  تعديلها  مت  حيث  ال��ف�����س��اد«، 

واالأح��وال  اجلن�سية  وقانوين  لت�سبح،  النواب 

املجل�سني  اأع�����س��اء  ثلثي  وم��واف��ق��ة  ال�سخ�سية 

ولي�س االأع�ساء احلا�سرين، وهو ما ذهب اإليه 

ب�سر اخل�ساونة بدعم  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 

ال��ق��ان��ون��ني، م��ا ينفي كل  االإ���س��اف��ة، وحت�سني 

التوا�سل  مواقع  عرب  طرحت  التي  االإ�ساعات 

اإ�سافة لفظ  انعكا�س  االجتماعي من خماوف 

ال��ث��اين من  الف�سل  ع��ن��وان  »االأردن���ي���ات« على 

ال�سخ�سية.  الد�ستور على اجلن�سية واالأح��وال 

اللجنة  باملوافقة على قرار  املجل�س  كما �سوت 

القانونية بعدم املوافقة على املادة 23 الفقرة 

عبارة »وال يحاكم  اإلغاء  على  ن�ست  والتي   ،1
الواردة فيها«، واإلغاء عبارة »اأو ملحاكمته اأو ما 

مل يقب�س«، والتي جتيز حماكمة النواب اأثناء 

للن�س  والعودة  توقيفهم،  دون  املجل�س  انعقاد 

االأ�سلي يف املادة 86 من الد�ستور الفقرة 1 »ال 

والنواب  االأع��ي��ان  جمل�سي  اأع�ساء  اأح��د  يوقف 

املجل�س ما مل  اجتماع  م��دة  وال يحاكم خ��الل 

ي�سدر من املجل�س الذي هو منت�سب اإليه قرار 

باالأكرية املطلقة بوجود �سبب كاف لتوقيفه 

حالة  يف  عليه  يقب�س  مل  م��ا  اأو  ملحاكمته  او 

القب�س  ح��ال��ة  ويف  جنائية  ب��ج��رمي��ة  التلب�س 

عليه بهذه ال�سورة يجب اإعالم املجل�س بذلك 

فورا«.

ك���م���ا واف������ق امل��ج��ل�����س ع���ل���ى ق������رار ال��ل��ج��ن��ة 

ال���ق���ان���ون���ي���ة ب���امل���واف���ق���ة ع���ل���ى امل�������ادة 28 م��ن 

جمل�س  »ين�ساأ  �سياغتها  اإع��ادة  مع  التعديالت 

االأم������ن ال���ق���وم���ي«، ب����دال م���ن جم��ل�����س االأم����ن 

الوطني وال�سيا�سة اخلارجية، ويخت�س املجل�س 

ب��ال�����س��وؤون ال��ع��ل��ي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأم���ن وال���دف���اع 

ال�سرورة  عند  ويجتمع  اخلارجية  وال�سيا�سة 

ب��دع��وة م��ن امل��ل��ك وب��ح�����س��وره اأو ح�����س��ور من 

النفاذ  واجبة  املجل�س  ق��رارات  وتكون  يفو�سه 

حال م�سادقة امللك عليها.

م�سروع  مناق�سة  م��ن  ال��ن��واب  ان��ت��ه��اء  وم��ع 

ال��ت��ع��دي��الت واإق���راره���ا ف���اإن املجل�س ي��ك��ون قد 

اأ���س��دل ال�����س��ت��ار ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت��ع��دي��الت لي�سار 

�سيتخذ  ال���ذي  االأع���ي���ان  جمل�س  اإىل  ل��رف��ع��ه��ا 

اأو  النواب  باإقرارها، كما جاءت من  اإما  القرار 

التعديل عليها واإعادتها ملجل�س النواب ومن ثم 

بعد التوافقات فاإنها حتتاج لتو�سيحها باالإرادة 

امللكية ال�سامية واعتبارها نافذة منذ ن�سرها يف 

اجلريدة الر�سمية.

الد�ستور  تعديل  م�سروع  على  واف���ق  حيث 

احلكومة،  من  ورد  كما   2021 لعام  االأردين 

اأبرزها ما يتعلق  اإج��راء بع�س التعديالت،  مع 

اخلارجية  وال�سيا�سة  الوطني  االأم��ن  مبجل�س 

املن�ساأ وفق التعديالت الد�ستورية.

املجل�س،  امل��ل��ك  ي��راأ���س  اأن  ال��ن��واب  ورف�����س 

واأقّر اأن تكون اجتماعاته بدعوة من امللك عند 

وق��رارات  يفو�سه،  اأو مبن  ال�سرورة بح�سوره 

امل��ج��ل�����س واج��ب��ة ال��ن��ف��اذ ح���ال م�����س��ادق��ة امللك 

االأم��ن  مدير  ال��ن��واب،  �سم  اإىل  اإ�سافة  عليها، 

ب�  ت�سميته  واإع���ادة  املجل�س،  ع�سوية  اإىل  العام 

وال�سيا�سة اخلارجية«  القومي  االأمن  »جمل�س 

مل��زي��د م���ن ال�����س��م��ول��ي��ة، وج��ع��ل اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه 

ب��ال�����س��وؤون ال��ع��ل��ي��ا، امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأم���ن وال��دف��اع 

اخت�سا�سات  كانت  فيما  اخلارجية،  وال�سيا�سة 

املجل�س، وفق ما ورد من احلكومة، هي جميع 

واالأم��ن  اململكة  عن  بالدفاع  املتعلقة  الق�سايا 

الوطني وال�سيا�سة اخلارجية.

وك��ان ق��رار ت�سكيل جمل�س االأم��ن القومي، 

ب���ني اخل�����س��ي��ة من  اأث�����ار ردوّد ف��ع��ل م��ت��ب��اي��ن��ة، 

املجل�س مع مهام موؤ�س�سات  تعار�س مهام هذا 

وجهات اأخرى، وعدم و�سوح االأهداف اأو العجز 

عن ت�سويقها، وبني من يرى اأن اإن�ساءه ي�سكل 

من  العديد  عليها  تعارفت  اإ�سالحية  خطوة 

عليا يف  وه��و م�سلحة وطنية  ال��ع��امل،  د�ساتري 

االأردن  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن  ل�سمان  املرحلة  ه��ذه 

من خالل �سيا�سات عابرة للحكومات، ال تتغري 

التوجهات،  اأو  االأح���زاب  اأو  االأ�سخا�س  بتغرّي 

تاأكيد دخول عمل املجل�س اجلديد  ف�ساًل عن 

���س��م��ن ع��م��ل ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اخل��ا���س��ع��ة 

لرقابة جمل�س االأم��ة، وال��ذي عرب عنه رئي�س 

الدغمي  الكرمي  عبد  املحامي  النواب  جمل�س 

ال��ن��واب و�سع  وق��رر جمل�س  املناق�سات.  خ��الل 

ال�سخ�سية،  واالأح�������وال  اجل��ن�����س��ي��ة،  ق���ان���وين: 

�سمن الت�سريعات املهمة التي يتطلب اإقرارها 

اأ����س���وات احل��ا���س��ري��ن(،  ن�سبية )ث��ل��ث��ا  اأغ��ل��ب��ي��ة 

ل��ت��ب��دي��د خم����اوف م���ن ال��ت��ج��ن��ي�����س ال�����س��ي��ا���س��ي، 

وت��غ��ي��ري ال��ق��واع��د ال��ف��ق��ه��ي��ة مل�����س��ائ��ل االأح����وال 

جهات  اأخ��رياً  تداولتها  للم�سلمني،  ال�سخ�سية 

عدة، خا�سة بعد و�سع كلمة »االأردنيات« �سمن 

عنوان الف�سل الثاين بالد�ستور.

النيابية مبداأ عدم اجلمع  الغالبية  واأق��رت 

ا�ستقاللية  ل��ت��ع��زي��ز  وال��������وزارة،  ال��ن��ي��اب��ة  ب���ني 

ال����ربمل����ان يف مم���ار����س���ة م���ه���ام���ه ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

اأي ���س��راع �سيا�سي ج��راء  وال��رق��اب��ي��ة، وت��ف��ادي 

تداخل الوظيفتني الربملانية والتنفيذية.

االأردين  الد�ستور  تعديل  م�سروع  وَت�سّمن 

م��ادة   24 م��ن��ه��ا  ت��ع��دي��اًل   30  ،2021 ل��ع��ام 

اأر���س��ل��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة اإىل جم��ل�����س ال���ن���واب كما 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  م��ن  وردت 

اأدخلتها  ت��ع��دي��الت   6 ج��ان��ب  اإىل  ال�سيا�سية، 

احلكومة على امل�سروع، وتتعلق باإن�ساء املجل�س 

واإتاحة  و122(،  )املادتني32  الوطني  االأمن 

الد�ستورية  باملحكمة  اأكر من خمت�س  تعيني 

جمل�س  ع�سوية  ���س��روط  عليهم  تنطبق  مم��ن 

�سراء  من  الوزير  ومنع  املادة61(،   ( االأع��ي��ان 

اأثناء وزارته  الدولة  اأمالك  اأي من  وا�ستئجار 

)املادة 44(، وا�ستبدال كلمة ال�سرطة والدرك 

باالأمن العام )املادة 127(، اإ�سافة اإىل �سطب 

يف  الد�ستور  منحها  التي  �سنوات  الثالث  م��دة 

وق���ت ���س��اب��ق مل��واءم��ة ال��ق��وان��ني واالأن��ظ��م��ة مع 

تعديل الد�ستور عام 2011 )املادة 128(.

وب���دا وا���س��ح��اً ع��دم اق��ت��ن��اع اأع�����س��اء جمل�س 

امل��ل��ك��ي��ة لتحديث  ال��ل��ج��ن��ة  ال���ن���واب مب�����ربرات 

اأو  النائب  حماكمة  حول  ال�سيا�سية،  املنظومة 

العني خالل مدة اجتماع املجل�س، جلهة اأن هذه 

وي�سّرع  القانون،  �سيادة  مبداأ  يكر�س  التعديل 

اإجراءات التقا�سي، اذ �سوت �سد التعديل 97 

 106( احلا�سرين  املجل�س  اأع�ساء  من  باملئة 

نواب(، عالوة على ذلك، اأّيد 111 نائباً، عدم 

جمل�س  ع�سو  قبول  على  د�ستوري  قيد  و�سع 

االأمة للهدايا النقدية والعينية. واأ�سّر جمل�س 

ال�سابقني  ال���وزراء  ع��دم حماكمة  ال��ن��واب على 

اإحالة  اإليه، باعتبار املوافقة على  دون الرجوع 

حقا  تعد  ال��ع��ام��ة  النيابة  اإىل  ال����وزراء  جميع 

التعديل  ال��ن��واب  رف�س  عن  ف�ساًل  للمجل�س، 

للمحكمة  اللجوء  بتخفيف متطلبات  القا�سي 

ال���د����س���ت���وري���ة ع���ن���د ط���ل���ب ت��ف�����س��ري ن�����س��و���س 

د����س���ت���وري���ة، مب���ا ي��ت��ي��ح م�����س��ت��ق��ب��اًل ل��الأق��ل��ي��ات 

الربملانية واالأحزاب والكتل النيابية، من طلب 

ذلك بقرار يتخذه ُربع اأع�ساء اأي من جمل�سي 

كما  االأع�ساء  باأغلبية  ولي�س  النواب،  االأعيان 

هو بالن�س االأ�سلي.

وافق جمل�س النواب على ا�ستحداث جمل�س 

العليا  بال�سوؤون  يخت�س  االأردين،  بالد�ستور 

املتعلقة باالأمن والدفاع وال�سيا�سة اخلارجية.

واأقر النواب باأغلبية 102 من اأ�سل 111 

نائباَ، تعديل املادة 122 من الد�ستور القا�سي 

ب��اإن�����س��اء »جم��ل�����س االأم�����ن ال��ق��وم��ي وال�����س��ي��ا���س��ة 

اخلارجية«، بحيث يجتمع عند ال�سرورة بدعوة 

يفو�سه،  من  بح�سور  اأو  وبح�سوره  امللك  من 

م�سادقة  ح��ال  التنفيذ  واجبة  ق��رارات��ه  وتكون 

امللك عليها، وتنظم �سوؤون هذا املجل�س مبوجب 

نظام ي�سدر لهذه الغاية.

وي�سم املجل�س يف ع�سويته كال من: رئي�س 

والداخلية،  واخلارجية  الدفاع  وزراء  ال��وزراء، 

وق���ائ���د اجل��ي�����س، وم���دي���ر امل���خ���اب���رات، وم��دي��ر 

االأمن العام، اإ�سافة اىل ع�سوين يعينهما امللك 

باإرادة ملكية منفردة.

مجلس النواب يسدل الستار على التعديالت الدستورية ويرفعها لألعيان

النواب يوافق على إنشاء مجلس لألمن القومي

اجلمعة    7  /  1  / 2021

االنباط-عمان

اأكد رئي�س الوزراء، الدكتور ب�سر اخل�ساونة اأن 

ال��وزراء هو �ساحب االخت�سا�س االأ�سيل  جمل�س 

اإدارة �سوؤون البالد املختلفة وفقاً الأحكام املادة  يف 

الد�ستور. من   )45(

واأو���س��ح رئي�س ال����وزراء خ��الل م��داخ��ل��ة اأم��ام 

مناق�سة  ل���دى  اخل��م��ي�����س،  ام�����س  ال��ن��واب  جمل�س 

جمل�س  باإن�ساء  املتعلقة  الد�ستورية  التعديالت 

االأمن القومي، اأن املادة )45( من الد�ستور ن�ست 

ال��وزراء هو �ساحب االخت�سا�س  اأن جمل�س  على 

ب�������اإدارة ����س���وؤون ال���دول���ة ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة 

با�ستثناء ما قد عهد اأو يعهد به من تلك ال�سوؤون 

اأي  اإىل  ق���ان���ون  اأي  اأو  ال��د���س��ت��ور  ه����ذا  مب��وج��ب 

�سخ�س اأو هيئة اأخرى، وبالتايل هذا هو االأ�سا�س 

الد�ستوري الذي تقت�سيه امل�سلحة الد�ستورية.

ُتعقد  ال��ق��وم��ي  االأم����ن  جمل�س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

الو�سول  ومنها  ال�سرورة،  ح��االت  يف  اجتماعاته 

ت�سكيل  االأم��ور حال  اإىل طريق م�سدود يف بع�س 

ان�����س��اء املجل�س  اأن  احل��ك��وم��ات احل��زب��ي��ة، م���وؤك���داً 

اإ�سافة  للتجربة احلزبية وتثبيتها،  ي�سكل �سماناً 

ال��ت��ي ت�سكل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل�����س��ال��ح  ك���ل  اإىل ح��م��اي��ة 

ال�سيا�سية  واأطيافه  الوطن  لهذا  الن�سيج اجلميل 

املختلفة.

واأ�سار رئي�س الوزراء اإىل اأن اجتماعات جمل�س 

عبد  امللك  جاللة  بح�سور  ُتعقد  القومي  االأم��ن 

اهلل الثاين اأو من يفو�سه.

كما اأ�سار اإىل اأن االخت�سا�سات التي ال تنطبق 

ب��االأم��ن  املتعلقة  العليا  ال�����س��وؤون  م��ف��ه��وم  عليها 

وال�سيا�سة اخلارجية، هي ق�سايا يبحثها جمل�س 

الوزراء كما يبحث الق�سايا االأخرى.

وحول م�ساءلة اأع�ساء جمل�س االأمن القومي، 

من  يتكون  املجل�س  ه��ذا  اأن  ال����وزراء  رئي�س  ب��ني 

رئي�س ال���وزراء، ووزي��ر ال��دف��اع، ووزي��ر الداخلية، 

ووزير اخلارجية، وقائد اجلي�س، ومدير املخابرات 

العامة، ومدير االأمن العام، اإ�سافة اإىل ع�سوين 

يعينهما جاللة امللك باإرادة ملكية منفردة.

جمل�س  الأع�����س��اء  امل�ساءلة  اأح��ك��ام  اأن  واأو���س��ح 

الوزراء املوجودين يف هذا املجل�س تنعقد ب�سفتهم 

العامة  االإدارة  م��ن  وموظفني  ك���وزراء  الر�سمية 

اأمام اأع�ساء جمل�س النواب.

وح����ول من�سب وزي����ر ال���دف���اع، ق���ال ال��دك��ت��ور 

اخل�ساونة اإن وزير الدفاع حالياً وفق الت�سريعات 

كنا  اإذا  نعلم  »وال  ال�����وزراء،  رئ��ي�����س  ه��و  ال��ن��اظ��م��ة 

�سن�سل ملن�سب منفرد لوزير الدفاع م�ستقباًل«.

القانونية يف  اللجنة  وا�ساد اخل�ساونة بجهود 

 )122( امل���ادة  تعديل  جتويد  يف  ال��ن��واب  جمل�س 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخ��ت�����س��ا���س جم��ل�����س االأم�����ن ال��ق��وم��ي 

ال�سادقة  النوايا  يوؤكد  مبا  اخلارجية،  وال�سيا�سة 

واملطلقة لتاأ�سي�س احلكومات احلزبية.

 االنباط-عمان

بتعيني  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ����س���درت 

را�سد بن احل�سن،  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

م�����س��ت�����س��ارا جل��الل��ة امل���ل���ك، اع��ت��ب��ارا م���ن ت��اري��خ 

.6/1/2022

االنباط-عمان

و�����س����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت    

امل��غ��رتب��ني مت���دي���د ف����رتة ق���ب���ول ال��ط��ل��ب��ات 

امل�سابقة للتقدم لوظيفة  للراغبني بدخول 

ال�سحف  يف  عنها  املعلن  دبلوما�سي  ملحق 

الثاين  ك��ان��ون   20 لغاية  اأخ���ريا،  املحلية، 

احلايل.

اإن  ب���ي���ان، ام�������س اخل��م��ي�����س،  وق���ال���ت يف 

عدد  الأك��رب  الفر�سة  الإتاحة  ج��اء  التمديد 

الراغبني بالتقدم للوظيفة من خالل  من 

االإلكرتونية. املن�سة 

الخصاونة: مجلس األمن القومي ضمانة للتجربة الحزبية

إرادة ملكية بتعيين األمير 
راشد بن الحسن مستشارا 

لجاللة الملك

»الخارجية« تمدد  فترة قبول طلبات المتقدمين 
لوظيفة ملحق دبلوماسي

االنباط-عمان

نقل رئي�س الديوان امللكي الها�سمي 

يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جاللة 

اإىل ع�����س��رية  ال���ث���اين  امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

الرواجفة بوفاة غنيم عيد الرواجفة، 

وال���������د ال������ل������واء امل����ت����ق����اع����د ع����ب����داهلل 

الرواجفة.

واأعرب العي�سوي، يف ات�سال هاتفي 

مع اأ�سرة الفقيد، عن تعازي وموا�ساة 

يتغمده  اأن  اهلل  �سائال  امل��ل��ك،  جاللة 

بوا�سع رحمته.

االنباط-عمان

النجار  الثقافة هيفاء  وزيرة  التقت 

يف م��ك��ت��ب��ه��ا ام�����س اخل��م��ي�����س، اأع�����س��اء 

جمع  ه���واة  جلمعية  االإداري�����ة  الهيئة 

الطوابع والعمالت االأردنية.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر عن 

الوزارة، قالت النجار، اإن الطوابع تربز 

تاريخيا  اإرث��ا  الدولة، ومتثل  اإجن��ازات 

ال�سيا�سي  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ت��ط��ور  ي�سجل 

وطنية  وذاك��رة  والثقايف،  واالقت�سادي 

متنقلة متثل االأردن يف كل العامل.

لعبت  الطوابع  اأن  النجار  واأ�سافت 

دورا مهما يف ترويج االأردن �سياحيا من 

خالل اإ�سداراتها املختلفة التي حملت 

���س��ورا مل��واق��ع اأث���ري���ة اأردن���ي���ة، م��وؤك��دة 

التعريف  على  بالعمل  ال���وزارة  اهتمام 

اإقامة  خ��الل  من  الوطني  االإرث  بهذا 

املحافظات  جميع  يف  خا�سة  معار�س 

بالتعاون مع اجلمعية.

اجلمعية  رئي�س  عر�س  جهته،  م��ن 

جليل طنو�س، الأبرز منجزات اجلمعية 

ال����ت����ي وث����ق����ت واح���ت���ف���ظ���ت ب��ر���س��ي��د 

والعمالت  الطوابع  من  قيم  موؤ�س�سي 

م���ن عمر  االأوىل  امل��ئ��وي��ة  ت��وث��ق  ال��ت��ي 

الدولة االأردنية، لتقدمها جليل املئوية 

الثانية، معربا عن �سكره للوزارة على 

دعمها.

تاأ�س�ست  التي  اأن اجلمعية  اإىل  ي�سار 

عام 1979، ورئي�ستها الفخرية �سمو 

االأم����رية ع��ال��ي��ة ب��ن��ت احل�����س��ني، ويبلغ 

عدد اأع�سائها 85 ع�سوا، تعنى بتنمية 

ه����واي����ة ج���م���ع ال���ط���واب���ع وال���ع���م���الت، 

االأر���س��ي��ف  م��ن  مهما  ج���زءا  باعتبارها 

وال���ت���وث���ي���ق ال���ت���اري���خ���ي واحل�������س���اري 

االأردين.

20

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
الرواجفة عشيرة 

النجار تلتقي الهيئة اإلدارية لجمعية 
هواة جمع الطوابع والعمالت
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 االنباط-عمان

 اأحبطت اإدارة مكافحة املخدرات عملية 

كبرية لتزييف العملة و�ضبطت ربع مليون 

دينار مزيفة بحوزة �ضخ�ضني يف حمافظة 

جر�ش.

مديرية  با�ضم  االعالمي  الناطق  وق��ال 

للعاملني  وردت  معلومات  اإن  العام،  االمن 

ادارة مكافحة املخدرات حول قيام احد  يف 

مزيفة  نقدية  عمالت  بعر�ش  اال�ضخا�ش 

للبيع يف حمافظة جر�ش، حيث �ضكل فريق 

تلك  مل��ت��اب��ع��ة  االدارة  م���ن  خ��ا���ش  حت��ق��ي��ق 

املعلومات والتاأكد منها.

من  متكن  التحقيق  ف��ري��ق  ان  وا���ض��اف 

خ����الل ج��م��ع امل���ع���ل���وم���ات وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا من 

حت��دي��د ه��وي��ة ���ض��خ�����ض��ني ت���ورط���ا يف تلك 

ال��ق�����ض��ي��ة وك���ان���ت م��ه��م��ة ال�����ض��خ�����ش االول 

تزييف العملة فيما يقوم الثاين مبحاولة 

ل�ضبط  خطة  وو�ضعت  وترويجها،  بيعها 

وترويج  ببيع  مبا�ضرتهما  قبل  ال�ضخ�ضني 

تلك العملة املزيفة يف اال�ضواق. 

على  القب�ش  ال��ق��اء  مت  ان���ه  اىل  وا���ض��ار 

على  ب���ح���وزت���ه  وع����ر  االول  ب���ه  امل�����ض��ت��ب��ه 

عينات من العملة املزيفة وجرت بعد ذلك 

ال��ذي  ال��ث��اين  ب��ه  امل�ضتبه  م��داه��م��ة م��ن��زل 

منزله  داخ���ل  وع���ر  ع��ل��ي��ه،  القب�ش  ال��ق��ي 

لتزييف  ت�ضتخدم  وم��ع��دات  ط��اب��ع��ات  على 

العملة ا�ضافة اىل اوراق نقدية مزيفة من 

ي��ق��ارب الربع  ق���درت مب��ا  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 

مليون دينار.

  االنباط-عمان

النظر  عمان  ج��زاء  �ضلح  حمكمة  ب���داأت 

النيابة  قبل  من  �ضقيقتني  اتهام  ق�ضية  يف 

ال��ع��ام��ة ب��االح��ت��ي��ال ع��ل��ى اإح����دى ال�����وزارات، 

اأن���ه �ضدر  اأ���ض��ارت الئ��ح��ة االت��ه��ام اإىل  حيث 

ق����رار ب��ت��ع��ي��ني اإح���داه���م���ا ب�����ض��ورة ق��ان��ون��ي��ة 

االلتحاق  م��ن  تتمكن  مل  عائلية  ول��ظ��روف 

ب��ال��وظ��ي��ف��ة  �ضقيقتها  ف��ال��ت��ح��ق��ت  ب��ع��م��ل��ه��ا، 

ب�ضورة خمالفة.

وع���ق���دت امل��ح��ك��م��ة ج��ل�����ض��ة ع��ل��ن��ي��ة ام�����ش 

عدي  الدكتور  القا�ضي  برئا�ضة  اخلمي�ش، 

الفريحات، وا�ضتمعت خاللها ل�ضهادة ممثلة 

الوزارة املعنية بالق�ضية، ومت تاأجيل النظر 

يف الق�ضية اإىل نهاية ال�ضهر احلايل.

لل�ضقيقتني،  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  واأ���ض��ن��دت 

ت��ه��م��ة االح��ت��ي��ال وان��ت��ح��ال ال��ه��وي��ة بق�ضد 

ج��ل��ب منفعة وان��ت��ح��ال ا���ض��م ال��غ��ري ووج���ود 

ب���ط���اق���ة ���ض��خ�����ض��ي��ة م���ع���ه���ا ب���������ض����ورة غ��ري 

جنحة  وتهمة  االأوىل،  للمتهمة  م�ضروعة 

الهوية  بانتحال  والعلم  باالحتيال  التدخل 

اآخر  ل�ضخ�ش  ال�ضخ�ضية  البطاقة  واإعطاء 

لي�ضتعملها مقابل منفعة للمتهمة الثانية.

وحّول مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة 

اكت�ضافها  بعد  للمحكمة  الق�ضية  الف�ضاد 

املا�ضي، وجرت  العام  اأيلول من  �ضهر  بداية 

ل�ضهودها  واال�ضتماع  فيها  التحقيق  عملية 

كافة.

االنباط-عمان

ح��م��ل��ة  االردن  وادي  ���ض��ل��ط��ة  ن����ف����ذت 

وادي   - ال��ع��رب  وادي  �ضد  رواف���د  لتنظيف 

زحر و�ضيانتها ، �ضمن اجراءاتها امل�ضتمرة 

الإعادة تاأهيل ال�ضدود وحمايتها واحلد من 

دخول الر�ضوبيات عرب اوديتها وروافدها.

وقالت ال�ضلطة يف بيان، ام�ش اخلمي�ش، 

الت�ضغيل  اإط��ار م�ضروع  تاأتي يف  اإن احلملة 

للعمالة من الالجئني ال�ضوريني والعمال 

االأردن������ي������ني وم�����ض��اه��م��ت��ه��م يف امل�����ض��اري��ع 

الأه���داف  ا�ضتكماال  ي��اأت��ي  ال���ذي  ال��وط��ن��ي��ة 

تنفذه  ال��ذي  العمل  مقابل  النقد  م�ضروع 

الوكالة  مع  بالتعاون  االأردن  وادي  �ضلطة 

االأملانية للتعاون الدويل.

تابعت  ال�ضلطة  ك���وادر  ان  اىل  وا���ض��ارت 

زحر  للروافد  والتنظيف  ال�ضيانة  اعمال 

لالأعمال  ا�ضتكماال  احل���ايل،  ال��ع��ام  مطلع 

زح��ر  وادي  منطقة  يف  ���ض��اب��ق��ا  مت��ت  ال��ت��ي 

ال��راف��د لبحرية  ال���وادي الثاين  ال��ذي يعد 

�ضد وادي العرب.

االردن  وادي  �ضلطة  ع��ام  ام��ني  واك���دت 

امل��ه��ن��د���ض��ة م���ن���ار امل��ح��ا���ض��ن��ة  ان ال�����ض��ل��ط��ة 

م�����ض��ت��م��رة يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا ال����دوري����ة 

املائية  وامل�ضادر  والروافد  ال�ضدود  حلماية 

من اي اعتداءات او خماطر مناخية ومنع 

و�ضيانتها  ت��اأه��ي��ل��ه��ا  واع�����ادة  ف��ي��ه��ا  ال��ع��ب��ث 

ب�ضكل دوري.

االنباط-عمان

والتعليم  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزي���ر  اأك���د    

ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ال���دك���ت���ور وج��ي��ه 

تقنية  جامعة  الإن�����ض��اء  ال����وزارة  دع��م  عوي�ش، 

تابعة الحتاد االأكادمييني والعلماء العرب.

وب��ني خ��الل لقائه يف مقر ال���وزارة، ام�ش 

والعلماء  االكادمييني  احت��اد  وف��د  اخلمي�ش، 

يف  احل��ك��م��اء  جمل�ش  ع�ضو  برئا�ضة  ال��ع��رب، 

االحت����اد ال��دك��ت��ور ���ض��م��ري ب��ي��ن��و، واأم����ني ع��ام 

االحت����اد اأح��م��د ب��ك��ر ال��ع��ي��ا���ض��رة، وال��دك��ت��ور 

الن�ضور،  �ضالح  وال��دك��ت��ور  طالفحة،  حامد 

اأهمية هذا امل�ضروع الذي حتتاجه منظومات 

التعليم العايل؛ لالنتقال اإىل العلوم التقنية 

واملهنية.

ولفت اإىل اأن الوزارة �ضتقدم، الت�ضهيالت 

ال���ت���ي ���ض��ت��م��ك��ن االحت�������اد م����ن ال����ب����دء ب��ه��ذا 

ن�ضاطاته  امل�ضروع، ودعمه لالحتاد يف جميع 

وم���وؤمت���رات���ه ال��ت��ي ي��ن��وي االحت�����اد ع��ق��ده��ا، 

العاملية  امل���وؤمت���رات  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�ضريا 

التبادل العلمي واملعريف  والعربية التي تعزز 

عربيا ودوليا.

التدريب  جمال  يف  البحث  اللقاء  وتناول 

ال�ضروع فيه،  الذي ينوي االحت��اد  والتطوير 

وب��ح��ث ���ض��ب��ل ال���ت���ع���اون م���ع ال�������وزارة يف ه��ذا 

املجال.

ت���ق���دمي درع  ال���ل���ق���اء، ج�����رى  ن���ه���اي���ة  ويف 

تقديرا  ال��ع��ايل؛  التعليم  وزي���ر  اإىل  االحت���اد 

العلمية  الن�ضاطات  دعم  يف  املبذولة  جلهوده 

والبحثية العربية.

إحباط عملية تزييف عملة 
من عدة فئات

اجلمعة    7  /  1  / 2021

صلح عمان تنظر 
في قضية اتهام شقيقتين احتالتا 

على إحدى الوزارات

حملة لتنظيف روافد سد وادي 
العرب وصياننتها

عويس يؤكد أهمية انشاء 
جامعة تقنية تابعة التحاد 

االكاديميين العرب

االنباط-ال�سلط

 

يف  ب��امل��ئ��ة  النجاح39ر62  ن�����ض��ب��ة  ب��ل��غ��ت 

ام���ت���ح���ان ال�������ض���ه���ادة اجل���ام���ع���ي���ة امل��ت��و���ض��ط��ة 

، بح�ضب   2022 ال�ضتوية  »ال�ضامل« للدورة 

رئي�ش  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ش 

اجلامعية  ال�ضهادة  المتحان  العليا  اللجنة 

املتو�ضطة الدكتور احمد فخري العجلوين.

  وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ع��ج��ل��وين  يف م��وؤمت��ر 

�ضحفي ام�ش اخلمي�ش ان الن�ضبة قريبة من 

ال�ضامل  االم��ت��ح��ان  يف  العامة  النجاح  ن�ضب 

تقدم  ان��ه   اىل  م�ضريا  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  يف 

طالبا   8598 اأك���ر  اأو  ب��ورق��ة  ل��الم��ت��ح��ان 

جامعية  ك��ل��ي��ة   49 ع��ل��ى  ت���وزع���وا  وط��ال��ب��ة، 

ب��رن��اجم��ا   140 يف  م��ت��و���ض��ط��ة،  وج��ام��ع��ي��ة 

اخلطط  �ضمن  برناجما   81 منها  درا�ضيا، 

ب��رن��اجم��ا �ضمن   59 ال��درا���ض��ي��ة اجل��دي��دة و 

اخل��ط��ط ال��درا���ض��ي��ة ال��ق��دمي��ة، جن���ح منهم 

الفتا  وطالبة،  طالبا   5364 جمموعه  م��ا 

اأوراق��ه  بجميع  االمتحان  عن  تغيب  ان��ه  اىل 

ب�ضبب  حاالت   3 بينهم  وطالبة،  طالبا   16
 12 �ضبط  ومت  ك��ورون��ا،  بفريو�ش  ا�ضابتهم 

حالة غ�ش اأثناء االمتحان.

دورة  اأك�����رب  ه���ي  ال�������دورة  ه����ذه  ان  وب����ني 

حيث  ال�����ض��ام��ل،  االم��ت��ح��ان  ت��اري��خ  يف  �ضتوية 

 8614 فيها  امل�����ض��رك��ني  الطلبة  ع���دد  ب��ل��غ 

م�����ض��رك��ا   8375 م��ن��ه��م  وط���ال���ب���ة،  ط��ال��ب��ا 

م�ضركا  و239  اجل���دي���دة،  اخل��ط��ط  ع��ل��ى 

الزيادة  ان  القدمية، الفتا اىل  على اخلطط 

امل��ل��ح��وظ��ة يف اأع����داد ال��ط��ل��ب��ة امل�����ض��رك��ني يف 

االق��ب��ال على  ل��زي��ادة  نتيجة  ه��ي  االم��ت��ح��ان 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي يف ال��ك��ل��ي��ات 

بعد  املتو�ضطة  اجلامعية  والكليات  اجلامعية 

التعليم  ب��رام��ج  هيكلة  اجل��ام��ع��ة  اع����ادت  اأن 

ب���رام���ج ج���دي���دة تلبي  ال��ت��ق��ن��ي وا���ض��ت��ح��داث 

واخل��ارج��ي،  املحلي  العمل  ���ض��وق  احتياجات 

اع���ت���م���ادا ع��ل��ى اأف�����ض��ل امل���م���ار����ض���ات ال��ع��امل��ي��ة 

التعليم  ال��رائ��دة يف جم��ال  ال���دول  وجت���ارب 

التقني.

ن�ضبة  ان  اىل  العجلوين،  الدكتور  وا���ض��ار 

بالتعليم  امللتحقني  الطلبة  اأعداد  يف  الزيادة 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  كليات  يف  التقني 

اجلامعي  بالعام  مقارنة  باملئة  نحو97  بلغ 

2016/ 2017، ونحو 30 باملئة يف جميع 
الوطنية. الكليات 

االنباط-عمان

 ت���وق���ع وزي������ر ال�����ض��ح��ة ووزي������ر ال��رب��ي��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م االأ���ض��ب��ق وا���ض��ت��اذ ج��راح��ة ال��دم��اغ 

واالأع�������ض���اب يف اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة ال��دك��ت��ور 

ال��ف   20 االأردن  ي�����ض��ج��ل  ان  امل���ع���اين  ول��ي��د 

اإ���ض��اب��ة ب��ف��ريو���ش ك���ورون���ا ي��وم��ي��ا. وق����ال يف 

انه ن�ضبة االيجابية  من�ضور له عرب في�ضبوك 

�ضتكون عالية وفوق %30 يف بع�ش االأيام. 

وتاليا من�ضور املعاين : قراءة فيما حتمله 

القادمة  للموجة  ودرا�ضة  حت�ضبا  لنا  كورونا 

19 وامل��ت�����ض��ب��ب��ة ع����ن م��ت��ح��ور  م����ن ك���وف���ي���د 

ه��ذا  ن��ه��اي��ة  يف  ���ض��ت��ب��داأ  وال��ت��ي  #اوميكرون، 
توقع  ميكن  ال��ق��ادم،  ال�ضهر  بداية  اأو  ال�ضهر 

بع�ش االأمور بالقيا�ش على ماجرى يف الدول 

املتحدة  الواليات  مثل  املتحور  بها  عاث  التي 

وفرن�ضا. وبريطانيا  االأمريكية 

 مي��ك��ن ح�����ض��اب ن�����ض��ب��ة احل�����االت ال��ي��وم��ي��ة 

ل��ل��ع��دد االإج���م���ايل ل��ل�����ض��ك��ان يف ك���ل م���ن ه��ذه 

اث��ن��ني اىل  ب��ني  ت����راوح  ان��ه��ا  ال����دول ليتبني 

كذلك  ونعلم  ال�ضكان.  م��ن  ال��ف  لكل  خم�ضة 

اأن ن�����ض��ب ال��ت��ط��ع��ي��م يف ه���ذه ال����دول ال��ث��الث 

ال�ضحة  منظمة  من  املطلوبة  الن�ضبة  فاقت 

ك��ث��ريا.  %70 وجت���اوزت���ه���ا  وه����ي  ال��ع��امل��ي��ة 

ون��ف��ر���ش ك��ذل��ك ان اك��ت�����ض��اف ه��ذه االأع���داد 

م���ن احل������االت ي��ع��ن��ي اأن�����ه مت اج������راء اأع�����داد 

م�ضاعفة من الفحو�ضات.. وعليه وبالقيا�ش 

وهذه  االأردن  بني  يقارن  الذي  ال�ضخ�ش  فاإن 

ال����دول، وب��اف��را���ش اأن ت�����ض��رف امل��ت��ح��ور هو 

هو  وحيد  متغري  مع  ال��دول  جميع  يف  نف�ضه 

اال�ضتنتاج  املمكن  من  فاإنه  املطعمني،  ن�ضبة 

ان ن�ضبة امل�ضابني لعدد ال�ضكان لدينا �ضتكون 

لدينا  املطعمني  ن�ضبة  كانت  لو  الن�ضبة  نف�ش 

ن�ضبة  كانت  ان  اأك��ر  او  ال��دول،  لهذه  مماثلة 

متدنية. التطعيم 

 وملا كنا مل ن�ضل لن�ضبة %40 من جميع 

االإ���ض��اب��ة  ن�ضبة  ان  ف��امل��ت��وق��ع  امل��م��ل��ك��ة،  ���ض��ك��ان 

اليومي �ضيكون يف اجتاه اجلانب املرتفع بني 

ذكرناها  التي  االأل��ف  يف  وخم�ضة  اثنني  ن�ضبة 

يوميا  ع��ددا  ات��وق��ع  فاإنني  ه��ذا  ولكل  �ضابقا، 

ي��وم��ي��ا عند   20.000 ي��ن��اه��ز  م��ن احل���االت 

ذروة املوجة، وحيث ان عدد فحو�ضنا اليومية 

ف��اإن  ال��ف��ا،  ال خم�ضني  م��ع��دل  ي����راوح ح���ول 

 30% وفوق  عالية  �ضتكون  االيجابية  ن�ضبة 

التحوط  علينا  الواجب  االأي��ام. من  بع�ش  يف 

وتنويعها،  الفح�ش  و���ض��ائ��ل  ب��ت��وف��ري  ل��الأم��ر 

وت�ضديد  التوعوية،  حمالتنا  وتو�ضيع  وزيادة 

اأوامر وبالغات الدفاع. وقد  املراقبة وتنفيذ 

ي��ك��ون م��ن امل��ن��ا���ض��ب ت��خ��ف��ي��ف ���ض��رع��ة ح��دوث 

االإ����ض���اب���ات ب��ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ال��ت��ج��م��ع��ات وه��ي 

مبد  ذل��ك  وي��ك��ون  لالنت�ضار،  اخل�ضبة  ال��ب��وؤر 

واجلامعات  للمدار�ش  االأ�ضبوع  نهاية  عطلة 

وال���ق���ط���اع ال���ع���ام ل��ت�����ض��ب��ح ت���الث���ة اأي�����ام وه��ي 

هذه  انق�ضاء  حلني  واالأح��د  وال�ضبت  اجلمعة 

املوجة الرابعة والتي اعتقد انها �ضتكون اآخر 

املوجات ونهاية الوباء، فلقد ثبت من درا�ضات 

���ض��درت ه���ذا االأ���ض��ب��وع اأن����ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك 

يف  اوميكرون  مناف�ضة  على  قادر  اآخر  متحور 

زال  ان  وبالتايل  وال��ع��دوى،  االنت�ضار  �ضرعة 

اوم��ي��ك��رون ان��ت��ه��ت اجل��ائ��ح��ة وحت����ول االأم���ر 

ملر�ش مو�ضمي ي�ضهل التعامل مع من ا�ضيب 

به.

االنباط-عمان

اخل��م��ي�����ش،  ام�����ش  ال�����ض��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ����ض���اب���ة  و2170  وف�����اة   19 ت�����ض��ج��ي��ل  ع����ن 

لريتفع  اململكة،  يف  ك��ورون��ا  بفريو�ش  جديدة 

وف���ي���ات   12810 اإىل  االإج�����م�����ايل  ال����ع����دد 

و1074007 اإ�ضابات.

ام�ش  االإيجابّية  الفحو�ضات  ن�ضبة  وبلغت 

االإع���الم���ي  امل���وج���ز  ب��ح�����ض��ب  ب��امل��ئ��ة،   5.92

ال�ضادر عن الوزارة.

واأ�ضار املوجز اإىل اأن عدد احلاالت الن�ضطة 

ب��ي��ن��م��ا  ح���ال���ة،   26054 اإىل  و����ض���ل  ح��ال��ي��ا 

ب��ل��غ ع���دد احل����االت ال��ت��ي اأدخ���ل���ت، ام�����ش، اإىل 

التي  احل��االت  وعدد  حالة،   95 امل�ضت�ضفيات 

87، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ال��ع��دد  غ�����ادرت امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات 

االإجمايل للحاالت املوؤكدة التي تتلقى العالج 

.731 يف امل�ضت�ضفيات 

واأظهر املوجز، اأن ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العزل 

15 باملئة، بينما بلغت  يف اإقليم ال�ضمال بلغت 

ن�����ض��ب��ة اإ���ض��غ��ال اأ����ض���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 34 

باملئة، فيما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنف�ش 

اال�ضطناعي يف االإقليم ذاته 19 باملئة.

اأ����ض���ّرة ال��ع��زل  اإ���ض��غ��ال  واأ����ض���اف اأن ن�����ض��ب��ة 

ب��امل��ئ��ة، يف حني   17 بلغت  ال��و���ض��ط  اإق��ل��ي��م  يف 

احلثيثة  العناية  اأ���ض��ّرة  اإ���ض��غ��ال  ن�ضبة  و�ضلت 

اإ�ضغال  ون�ضبة  باملئة،   34 اإىل  ذاته  االإقليم  يف 

باملئة.   14 اإىل  اال�ضطناعي  التنف�ش  اأجهزة 

اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 

اأ�ضّرة العناية  اإ�ضغال  10 باملئة، ون�ضبة  العزل 

اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  فيما  باملئة،   12 احلثيثة 

ذاته  االإقليم  يف  اال�ضطناعي  التنف�ش  اأجهزة 

باملئة.  9
حاالت   2304 ت�ضجيل  اإىل  املوجز  واأ�ضار 

�ضفاء، لي�ضل العدد االإجمايل حلاالت ال�ضفاء 

يوماً(   14( العزل  انتهاء فرة  بعد  املتوقعة 

اإىل 1035143 حالة.

فح�ضاً،   36626 اإج����راء  اإىل  اأ���ض��ار  ك��م��ا 

ل��ي��ب��ل��غ ال���ع���دد االإج���م���ايل ل��ل��ف��ح��و���ض��ات ال��ت��ي 

 13755650 ال����وب����اء  ب����دء  م��ن��ذ  اأج����ري����ت 

. فح�ضاً

واأظ���ه���ر امل���وج���ز اأن ع���دد م��ت��ل��ق��ي اجل��رع��ة 

اإىل  و������ض�����ل  ك�������ورون�������ا  ل�����ق�����اح  م������ن  االأوىل 

م��ت��ل��ق��ي  ع����دد  و����ض���ل  ف��ي��م��ا   ،4437798
اجلرعتني اإىل 4038284.

39ر62 % نسبة النجاح في امتحان الجامعية المتوسطة  
للدورة الشتوية 

المعاني يتوقع تسجيل 20 ألف إصابة يومية بكورونا

تسجيل 19 وفاة و2170 إصابة بفيروس كورونا 
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الصين: استخدام كابالت األلياف الضوئية 
لالتصاالت في رصد الهزات االرتدادية

1 %ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة في بريطانيا

االنباط-وكاالت

جديدة  طريقة  �صينيون  علماء  ط��ور 

كابالت  با�صتخدام  ارتدادية  لر�صد هزات 

ال�صوئية لالت�صاالت، ما خف�ض  االألياف 

تكلفة ن�صر �صبكة ر�صد الهزات االرتدادية 

اإن�صائها ب�صكل كبري. وتق�صري وقت 

ديلي  �صاين�ض  ت�صاينا  �صحيفة  وذك��رت 

االبتكار  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  البحث  ف��ري��ق  ان 

ل��ع��ل��وم وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ق��ي��ا���ض ال��دق��ي��ق، 

ال��ت��اب��ع��ة ل��الأك��ادمي��ي��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم، 

الزلزايل  اال�صت�صعار  تكنولوجيا  ا�صتخدم 

باالألياف ال�صوئية املوزعة لتحويل �صبكة 

القائمة يف  ال�صوئية لالت�صاالت  االألياف 

فائقة  م�صفوفة  اإىل  احل�صرية  املناطق 

الكثافة لر�صد الزالزل، ما ُيتيح ا�صتجابة 

�صريعة فيما بعد الزلزال.

ال���ه���زات  ر����ص���د  ي�������ص���اع���د  اأن  ومي���ك���ن 

يف  املدمرة  اأو  القوية  للزالزل  االرتدادية 

حيث  وتقديرها،  بالزالزل  املبكر  االإن��ذار 

ت��ع��د ���ص��ب��ك��ة ال��ر���ص��د ال����زل����زايل امل��ت��ن��ق��ل��ة 

الهزات  لر�صد  الرئي�صية  االأدوات  اإح��دى 

االرتدادية.

ومي����ك����ن ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اال���ص��ت�����ص��ع��ار 

ال���زل���زايل ب���االأل���ي���اف ال�����ص��وئ��ي��ة امل��وزع��ة 

ال�صوئية  االأل��ي��اف  �صغط  اأو  مت��دد  ر�صد 

اأث���ن���اء ال������زالزل، وم���ن ث���م حت��وي��ل��ه��ا اإىل 

الزلزالية. اإ�صارات للموجات 

وا����ص���ت���خ���دم ف���ري���ق ال���ب���ح���ث ك���اب���الت 

األ��ي��اف ���ص��وئ��ي��ة ل��الت�����ص��االت ب��ط��ول 7.6 

مقاطعة  يف  تانغ�صان  مدينة  يف  كيلومرت 

خ��ب��ي ب�����ص��م��ايل ال���ب���الد، ل��ر���ص��د ال��ه��زات 

االرت���دادي���ة ب��ع��د زل���زال ب��ق��وة 5.1 درج��ة 

متوز   12 يف  قويه” باملدينة  “حي  �صرب 

2020، حيث جنح يف ر�صد ع�صرات الهزات 

ب�صكل  وال��ك�����ص��ف  ال�����ص��ع��ي��ف��ة،  االرت���دادي���ة 

ال��زالزل  اأ�صرار  خماطر  توزيع  عن  اأويل 

املحتملة.

ي�صار اىل انه مت ن�صر نتائج البحث يف 

جملة ر�صائل البحث الزلزايل. 

االنباط-وكاالت

ارت����ف����ع ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ال�������ص���ي���ارات 

باملئة   1 بن�صبة  بريطانيا  يف  اجل��دي��دة 

العام 2021، بالرغم من ارتفاع مبيعات 

بح�صب  وذل��ك  الكهربائية،  ال�����ص��ي��ارات 

رابطة م�صنعي وجتار ال�صيارات.

وق����ال����ت ال����راب����ط����ة، يف ب���ي���ان ام�����ض 

65ر1  اإن����ه ج����رى ت�����ص��ج��ي��ل  اخل��م��ي�����ض، 

 ،2021 ع�����ام  ج����دي����دة  ����ص���ي���ارة  م���ل���ي���ون 

���ص��ي��ارة ع��ام  63ر1 م��ل��ي��ون  ب����  م��ق��ارن��ة 

.2020

اإخفاق  اإىل  ذل��ك  الرابطة  واأرج��ع��ت 

ال��ق��ط��اع يف ال��ت��ع��ايف ب�����ص��ورة اأق���وى من 

اأ����ص���واأ ع��ام  ي��ع��ت��ر  2020، وال�����ذي  ع���ام 

النق�ض  ظ���ل  يف   ،1992 م��ن��ذ  ل��ل��ق��ط��اع 

وتداعيات  امل��وا���ص��الت  الأ���ص��ب��اه  العاملي 

جائحة كورونا.

االنباط-برتا

بلغ حجم امليزان التجاري بني االأردن وقطر 

مليار   4.343 املا�صية،  اخلم�صة  االأع��وام  خالل 

اأرقام  بح�صب  دوالر(،  مليار  ريال قطري )1.2 

حديثة �صادرة عن جهاز التخطيط واالإح�صاء 

القطري ام�ض اخلمي�ض.

ي��ورده��ا  ال��ت��ي  التحليلية  ال��ب��ي��ان��ات  وت�����ص��ري 

امل��ي��زان  اأن  اإىل  االأرق������ام،  ل��ه��ذه  اجل���ه���از وف��ق��ا 

التجاري بني البلدين ال�صقيقني، مييل ل�صالح 

االأردن منذ عام 2018 وحتى العام 2021، بينما 

كان مييل ل�صالح قطر يف �صنة 2017 فقط.

التي ح�صل عليها مرا�صل  البيانات  وتو�صح 

وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب����رتا( يف ق��ط��ر، اأن 

خ��الل  ق��ط��ر  م��ع  جت��اري��ا  فائ�صا  ح��ق��ق  االأردن 

مليون   898 بقيمة  امل��ا���ص��ي��ة  االأرب����ع  ال�����ص��ن��وات 

ريال )247 مليون دوالر(.

التجاري  امل��ي��زان  حجم  بلغ   ،2017 ع��ام  ويف 

عام  ارتفع يف  ري��ال،  مليار   1.095 البلدين  بني 

 2019 1.331 مليار، ثم انخف�ض عام  2018 اإىل 

اإىل  انخفا�صه  ليوا�صل  ري��ال،  مليون   802 اإىل 

660 مليون ريال عام 2020، ثم اإىل 455 مليونا 

عام 2021.

التجاري ح�صل  امليزان  تراجع  اأن  ويالحظ 

اأي  املا�صية،  الثالث  ال�صنوات  خالل  خ�صو�صا 

منذ بداية ظهور جائحة كورونا.

وبلغت قيمة �صادرات االأردن عام 2017 نحو 

 601 494 مليون ريال مقابل م�صتوردات بقيمة 

مليون ريال، بعجز قيمته 107 ماليني ريال.

اإىل  ي��ت��ح��ول  ال��ع��ج��ز  ب�����داأ   ،2018 ع����ام  ويف 

فائ�ض، حيث ارتفعت قيمة ال�صادرات االأردنية 

مقابل  ري���ال  م��ل��ي��ون   691 ن��ح��و  اإىل  ق��ط��ر  اإىل 

بفائ�ض  ري���ال،  مليون   640 بقيمة  م�صتوردات 

51 مليون ريال. قيمته 

2019 اإىل  وارت��ف��ع ال��ف��ائ�����ض ال��ت��ج��اري ع��ام 

بلغ  ح��ي��ث  االأردن،  ل�����ص��ال��ح  ري���ال  م��ل��ي��ون   330

ريال، يف  566 مليون  االأردنية  ال�صادرات  حجم 

حني بلغت قيمة امل�صتوردات 236 مليون ريال.

بني  التجاري  امل��ي��زان  �صجل   ،2020 ع��ام  ويف 

276 م��ل��ي��ون ري���ال  ال��ب��ل��دي��ن، ف��ائ�����ص��ا ب��ق��ي��م��ة 

ال�����ص��ادرات  قيمة  بلغت  حيث  االأردن،  ل�صالح 

م�صتوردات  مقابل  ري��ال،  مليون   468 االأردن��ي��ة 

192 مليونا. بقيمة 

قطر  اإىل  االأردن��ي��ة  ال�صادرات  قيمة  وبلغت 

468 مليون ريال، يف حني  املا�صي،  العام  خالل 

لتكون  م��ل��ي��ون��ا،   192 امل�����ص��ت��وردات  قيمة  بلغت 

276 م��ل��ي��ون ري���ال  ق��ي��م��ة ال��ف��ائ�����ض ال��ت��ج��اري 

ل�صالح االأردن.

على  كبري  ب�صكل  القطري  ال�صوق  ويعتمد 

ال�����ص��ل��ع وامل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة االأردن���ي���ة خا�صة 

معظم  اأن  حيث  الطازجة،  والفاكهة  اخل�صار 

ع��ل��ى  ت���رتك���ز  االأردن  م���ن  ق���ط���ر  م�������ص���ت���وردات 

املتميزة  والفاكهة  واخل�صار  الغذائية  املنتجات 

مع  مقارنة  املعقول  وال�صعر  العالية  ب��اجل��ودة 

كثرية  اأ�صواق  من  امل�صتوردة  املناف�صة  املنتجات 

حول العامل.

القطري،  ال�صوق  االأردين يف  املنتج  ويحظى 

بدرجة عالية من الثقة والتناف�صية �صواء على 

امل�صتوردة  املماثلة  واملنتجات  ال�صلع  م�صتوى 

اأجنبية  اأ���ص��واق  م��ن  اأو  اأخ���رى  عربية  دول  م��ن 

والكفاءة  باجلودة  لتمتعه  وذل��ك  العامل،  حول 

التناف�صي. وال�صعر  العالية 

اأ�صناف  معظم  االأردن  م��ن  قطر  وت�صتورد 

امل��ن��ت��ج��ات  اإىل  اإ����ص���اف���ة  وال���ف���اك���ه���ة،  اخل�������ص���ار 

واملعلبة  واملجمدة  الطازجة  والنباتية  الغذائية 

وامل�������ص���ن���ع���ة، واحل����ي����وان����ات احل����ي����ة، واالأدوي�������ة 

املركزية  التكييف  واأج��ه��زة  الطبية  واملحاليل 

وال�����ص��ل��ع  وال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة  امل��ن��زل��ي��ة  واالأدوات 

ال��زراع��ي��ة، وال�����ص��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة، وال��رخ��ام 

االأردن  ي�صتورد  فيما  والبوتا�ض،  والفو�صفات 

م���ن ق��ط��ر، م��ن��ت��ج��ات ال���زي���وت، وال��ك��ريو���ص��ني، 

وال���غ���از امل�������ص���ال، واالأ����ص���م���دة، وامل�����ص��ت��ح�����ص��رات 

االإ����ص���م���ن���ت���ي���ة، واالأن����اب����ي����ب، وال����ب����ويل اإث��ي��ل��ني 

وال��ب��ول��ي��م��رات ب��اأ���ص��ك��ال��ه��ا االأول���ي���ة واالأمل��ن��ي��وم 

اخلام.

  االنباط-وكاالت

اإج���م���ايل  اإن  امل����رك����زي  ق����ال م�����ص��رف ق��ط��ر 

االحتياطيات الدولية للبالد، �صجل ارتفاعا مع 

وبقيمة  باملائة   2.5 بن�صبة  املا�صي  ال�صهر  نهاية 

5.1 مليار ريال، لتبلغ 210 مليارات ريال )57.6 

مليار دوالر).

واأ�����ص����ار م�����ص��رف ق��ط��ر امل����رك����زي يف ت��ق��ري��ر 

ال��ر���ص��م��ي ام�����ض اخلمي�ض،  ح��دي��ث ع��ر م��وق��ع��ه 

اإىل انخفا�ض قيمة مقتنياته من الذهب خالل 

 12 لت�صل  ريال  مليون   425 بنحو  املا�صي  العام 

امل�صرف  حمفظة  ارتفعت  حني  يف  ري��ال،  مليار 

بنحو  االأجنبية  اخلزينة  واأذون��ات  ال�صندات  من 

باملائة   17.9 ن�صبته  م��ا  اأو  ري���ال  م��ل��ي��ار   19.61

109.4 مليار ريال. لتبلغ 

البنوك  امل�صرف لدى  اأر�صدة  انخف�صت  كما 

االأجنبية بنحو 18 مليار ريال وبن�صبة 41 باملائة 

اإىل 26 مليار ريال.

ووف���ق م�����ص��رف ق��ط��ر امل��رك��زي، ف��ق��د ا�صتقر 

ر�صيد ودائع حقوق ال�صحب اخلا�صة مع ح�صة 

دولة قطر لدى �صندوق النقد الدويل يف نهاية 

5.52 مليار ريال. ال�صهر املا�صي عند م�صتوى 

  االنباط-عمان

واف���ق���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة 

يف جم��ل�����ض االأع���ي���ان، ع��ل��ى م�����ص��روع ق��ان��ون 

االقت�صادية  العقبة  منطقة  لقانون  معدل 

جمل�ض  من  ورد  كما   ،2021 ل�صنة  اخلا�صة 

النواب مع اإجراء بع�ض التعديالت.

ام�ض  اللجنة  اج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

ال�صرايرة،  جمال  العني  برئا�صة  اخلمي�ض، 

وح�����ص��ور وزي����ر امل��ال��ي��ة حم��م��د ال��ع�����ص��ع�����ض، 

االقت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  ورئي�ض 

اخل��ا���ص��ة امل��ه��ن��د���ض ن���اي���ف ب��خ��ي��ت، واأم����ني 

عام  ومدير  خليفات،  حممود  ال�صلطة  ع��ام 

دائ�����رة اجل���م���ارك ال��ع��ام��ة ج���الل ال��ق�����ص��اة، 

اأبو  ومدير عام دائرة �صريبة الدخل ح�صام 

تطوير  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ض  علي، 

ال�صفدي، ومدير عام �صركة  العقبة ح�صني 

من  وع��دد  املعايطة،  خالد  الدكتور  امل��وان��ئ 

املخت�صني.

التعديل  هذا  اإن  ال�صرايرة،  العني  وقال 

وال�����رام�����ج  اخل����ط����ط  و�����ص����ع  اإىل  ي����ه����دف 

ال���الزم���ة ل��ت��ط��وي��ر امل��ن��ط��ق��ة االق��ت�����ص��ادي��ة، 

وجذب  للمنطقة  التحتية  البنية  وحت�صني 

اال�صتثمار وامل�صتثمرين، ف�صال عن ت�صجيل 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ي ت��رغ��ب يف اال���ص��ت��ف��ادة من 

امليزات واالإعفاءات املقررة، وترويج املنطقة 

بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة.

5، كما وردت يف  واأبقت اللجنة على املادة 

على  تن�ض  والتي  امل��ع��دل،  القانون  م�صروع 

هذا  الأحكام  وفقا  املتاأتية  االإي���رادات  توزيع 

القانون من �صريبتي الدخل واملبيعات على 

 75 ن�صبة  اإل��غ��اء  )اأ(  الفقرة  ال��ت��ايل:  النحو 

باملئة،   60 بن�صبة  عنها  واال�صتعا�صة  باملئة، 

الفقرة  يف  ال����واردة  باملئة   25 ن�صبة  واإل��غ��اء 

باملئة،   40 بن�صبة  عنها  واال�صتعا�صة  )ب(، 

لتمكني منطقة العقبة من القيام مب�صاريع 

ب�صهولة. ومتويلها  امل�صتقبلية  اال�صتثمارية 

بدوره، قال الع�صع�ض اإن م�صروع القانون 

على  بالنفع  �صيعود  اإي��ج��اب��ي��ا  ت��ع��دي��ال  ي��ع��د 

االإدارة  ���ص��ت��ت��وح��د  ب����ل  ال���ع���ق���ب���ة،  م��ن��ط��ق��ة 

العقبة  ب��ني  ال��دخ��ل  و���ص��ري��ب��ة  اجل��م��رك��ي��ة 

وع����م����ان، م���ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اال���ص��ت��ث��م��ار 

امل�صتقبل. وامل�صاريع القائمة وامل�صاريع يف 

اأن م�����ص��روع  ب��خ��ي��ت  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه، 

ال��ق��ان��ون ل��ن ي��وؤث��ر ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة اال���ص��ت��ث��م��ار 

���ص��ت��ب��ق��ى جميع  ال��ع��ق��ب��ة، ح��ي��ث  يف م��ن��ط��ق��ة 

احل���واف���ز امل��م��ن��وح��ة يف ال���ق���ان���ون االأ���ص��ل��ي 

لال�صتثمارات،  جاذبة  تبقى  لكي  ه��ي،  كما 

ول��ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، 

واحل��ف��اظ ع��ل��ى مم��ار���ص��ات اال���ص��ت��ث��م��ار من 

االآل��ي��ات  ت��وح��د  ات��ف��اق��ي��ات م�صرتكة  خ��الل 

واال�صرتاتيجيات.

وج��������اءت االأ�����ص����ب����اب امل����وج����ب����ة مل�������ص���روع 

اجلمركية  االإدارة  توحيد  لغايات  القانون، 

يف امل��م��ل��ك��ة، ومت��ك��ني دائ����رة اجل���م���ارك من 

ت������ويل ال�������ص���الح���ي���ات اجل���م���رك���ي���ة ك���اف���ة، 

اجلرائم  عن  والتفتي�ض  بالتحري  والقيام 

ال�صرائب  وحت�صيل  و�صبطها  اجلمركية 

وال���ر����ص���وم وال����غ����رام����ات وب�����دل اخل���دم���ات 

امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات اجل��م��رك��ي��ة داخ��ل 

العقبة االقت�صادية. حدود منطقة 

دائرة �صريبة  اأي�صا، منح  االأ�صباب  ومن 

الدخل واملبيعات �صالحيات تدقيق وتقدير 

وحت�����ص��ي��ل ���ص��ري��ب��ة ال����دخ����ل، وال�����ص��ري��ب��ة 

العامة على املبيعات، وال�صريبة يف منطقة 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة، ولزيادة ن�صبة 

�صريبتي  م���ن  امل��ت��اأت��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ة  اي������رادات 

واملبيعات. الدخل 

247 مليون دوالر فائض الميزان التجاري األردني مع قطر خالل 4 سنوات

مالية األعيان توافق على معدل العقبة االقتصادية مع إجراء بعض التعديالت

قطر: 57.6 مليار دوالر حجم االحتياطيات الدولية
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تراجع أسعار الذهب عالميا

االنباط-وكاالت

ت���راج���ع���ت اأ����ص���ع���ار ال���ذه���ب ب��ال�����ص��وق 

االأم��ريك��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، ام�����ض اخل��م��ي�����ض، 

ل��ت��ع��م��ق خ�����ص��ائ��ره��ا ل��ل��ي��وم ال���ث���اين على 

ال����ت����وايل، م�����ص��ج��ل��ة اأدن������ى م�����ص��ت��وى يف 

يف  الكبري  االرتفاع  �صغط  حتت  اأ�صبوع، 

الأجل  االأمريكية  اخلزانة  �صندات  عائد 

10 �صنوات.

ج����ورن����ال،  ����ص���رتي���ت  وول  وب��ح�����ص��ب 

باأكرث  ال��ذه��ب  معدن  اأ�صعار  انخف�صت 

دوالر   1،793.74 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.3 م���ن 

امل��ا���ص��ي،  االأول  ك��ان��ون   29 م��ن��ذ  االأدن����ى 

من م�صتوى افتتاح تعامالت اليوم عند 

1،810.59 دوالر، و�صجلت اأعلى م�صتوى 

عند 1،811.50 دوالر.

انخفاض الجنيه اإلسترليني وتراجع 
اليورو أمام الدوالر األميركي

االنباط-وكاالت

تراجع اجلنيه االإ�صرتليني بال�صوق 

ام�����ض اخل��م��ي�����ض، مقابل  االأم��ريك��ي��ة، 

ليتخلى  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ع��م��الت  م��ن  �صلة 

اأ�صابيع مقابل   7 اأعلى م�صتوى يف  عن 

اأول  تكبد  ب�صدد  االأم��ريك��ي،  ال���دوالر 

خ�صارة خالل االأيام الثالثة االأخرية.

عمليات  ن�����ص��اط  بفعل  ذل��ك  وي��اأت��ي 

واالنتعا�صة  االأرب��اح،  وجني  الت�صحيح 

القوية يف م�صتويات العملة االأمريكية 

ع���ق���ب حم�������ص���ر االج����ت����م����اع االأخ������ري 

والذي  االحت��ادي،  االحتياطي  ملجل�ض 

ع���زز اح��ت��م��االت رف���ع اأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة 

ال���ق���ادم  اآذار  يف  امل���ت���ح���دة  ب���ال���والي���ات 

2022، بح�صب وول �صرتيت جورنال.

ال���دوالر  مقابل  اجلنيه  وانخف�ض 

1.3490 دوالر،  اإىل  0.5 باملئة  بحوايل 

و���ص��ع��ر اف��ت��ت��اح ت��ع��ام��الت ال���ي���وم عند 

م�صتوى  اأعلى  و�صجل  دوالر،   1.3554

عند 1.3557 دوالر.

االأوروب��ي��ة  العملة  ت��راج��ع��ت  ك��م��ا 

اجلل�صة  “ خالل  “ اليورو  املوحدة 

لن�صهد  �صرتيت،  وول  يف  االآ�صيوية 

ارت�����داده�����ا ل��ل��ج��ل�����ص��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى 

5 ج��ل�����ص��ات م��ن االأع��ل��ى  ال���ت���وايل يف 

ال��ث��اين  ت�����ص��ري��ن  منت�صف  م��ن��ذ  ل��ه��ا 

امل��ا���ص��ي اأم�����ام ال�����دوالر االأم���ريك���ي، 

ع��ل��ى اأع���ت���اب ال��ت��ط��ورات وال��ب��ي��ان��ات 

االق��ت�����ص��ادي��ة امل��رت��ق��ب��ة ال���ي���وم، من 

ق��ب��ل اق��ت�����ص��ادي��ات م��ن��ط��ق��ة ال��ي��ورو 

االأمريكي. واالقت�صاد 

م��ق��اب��ل  ال����ي����ورو  زوج  وان��خ��ف�����ض 

اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.02 ب��ن�����ص��ب��ة  ال�������دوالر 

م��ع  م���ق���ارن���ة   1.1310 م�������ص���ت���وي���ات 

 ،1.1312 عند  االفتتاحية  م�صتويات 

اأدن���ى م�صتوى  ال���زوج  اأن ح��ق��ق  ب��ع��د 

ل���ه خ����الل ت������داوالت اجل��ل�����ص��ة عند 

االأعلى  ال��زوج  حقق  بينما   ،1.1305

له عند 1.1321.
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االنباط-وكاالت

اأكدت االأمانة العامة الحتاد املحامني 

�ل��ع��رب �أن �ن��ت�����ش��ار �لأ����ش���ر ه�����ش��ام �أب��و 

�لأمعاء �خلاوية خر  هو��ش يف معركة 

ل���أ���ش��رى  �لإر�دة  ���ش���ح  �أن  ع��ل��ى  دل��ي��ل 

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن �أق�����وى م���ن �لح���ت����ل 

وتنكي�ته. �لغا�شم  �لإ�شر�ئيلي 

�لنقيب  ل�حتاد  �لعام  �لأم��ن  وق��ال 

�أب���و  �إن  ل���ه،  ب��ي��ان  ب��ن��ع��ي�����ش��ى يف  �مل���ك���اوي 

ول�ش�بة  ل��ل��ت��ح��دي  رم����ًز�  ب���ات  ه��و����ش 

�شجون  يف  �لفل�شطينين  �لأ�شرى  �إر�دة 

 141 �إ�شر�به عن �لطعام  �لحت�ل بعد 

ا لعتقاله �لإد�ري يوًما رف�شً

�لأ���ش��ر�ت  ق�شية  �أن  بنعي�شى  و�أك���د 

و�لأ�����ش����رى �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن و�ل���ظ���روف 

�شجون  يف  لها  يتعر�شون  �لتي  �لقا�شية 

�لح����ت�����ل ت�����ش��ت��وج��ب حت����رًك����ا دول���ًي���ا 

�لتي  �لإد�ن��ات  عن  بعيًد�  فعاًل  حقيقًيا 

مل ت��ع��د ك��اف��ي��ة، خ��ا���ش��ة �أن �لع��ت��ق��الت 

�شوى  �ل��ع��امل  يف  ينتهجها  ل  �لإد�ري�����ة 

دول�����ة �لح���ت����ل ���ش��د �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن 

�أ�شحاب �لأر�ش

على  ه��و����ش  �أب��و  �نت�شار  �أن  و�أ���ش��اف 

ك���اف���ة �أ���ش��ال��ي��ب �ل��ق��م��ع �ل���ت���ي م��ار���ش��ه��ا 

ر�ف�ش  ح��ر  لكل  �نت�شار  ه��و  �لح��ت���ل 

ل�����ش��ي��ا���ش��ة �لح����ت�����ل وج���ر�ئ���م���ه �ل��ت��ي 

و�تفاقية  �لدولية  �لقو�نن  مع  تتنافى 

جنيف

�لثابت و�لد�عم  و�أكد موقف �لحتاد 

�لعادلة  �لفل�شطينية  للق�شية  قوة  بكل 

و�لأ�شرى.

االنباط-وكاالت

ق����ال ���ش��اب��ط ك��ب��ر يف ج��ي�����ش �لح����ت�����ل �إن 

�ل�شو�ريخ �لتي �أطلقت جتاه �شو�حل “تل �أبيب” 

من غزة قبل �أيام �شكلت دليً� على �شعوبة �إيجاد 

مر�ب�ش �ل�شو�ريخ يف �لقطاع، وذلك على �لرغم 

من كونها على ر�أ�ش �أولويات �جلي�ش.

كبرة  �شعوبة  هنالك  �أن  �ل�شابط  و�أ���ش��اف 

�ل�شو�ريخ  خم���ازن  م��ن  �لكثر  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 

�ملوجهة يف غزة، “بدليل ��شتمر�ر �ملقاومة �إط�ق 

�لقتال  ج��ولت  خ���ل  �إ�شر�ئيل  جت��اه  �ل�شو�ريخ 

�لأخرة«

كما و�شف قائد �أركان جي�ش �لحت�ل “�أفيف 

�ل�شو�ريخ  �أم��اك��ن  �إىل  �لو�شول  مهمة  كوخايف” 

يف  كبر  �شابط  و�شف  بينما  �لكبر،  بالتحدي 

غزة  يف  �ل�شاروخية  �ملنظومة  �لح��ت���ل  جي�ش 

ب��ب��ال��غ��ة �ل��ت��ع��ق��ي��د م���ن ع���دة �جت���اه���ات ومنت�شرة 

بطريقة جنونية على حد تعبره

يعملون  خ��ر�ء �جلي�ش  �أن  �ل�شابط  و�أ���ش��اف 

ليل نهار على �لو�شول �ىل �أماكن ن�شب وتخزين 

�ل�����ش��و�ري��خ ع��ر ����ش��ت��خ��د�م �آخ����ر م��ا تو�شلت له 

�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �خل�����ش��و���ش،  ب��ه��ذ�  �لتكنولوجيا 

�لعامل �لب�شري

ورد�ً على ���ش��وؤ�ل ح��ول �إم��ك��ان��ي��ة �لن��ت�����ش��ار يف 

�ملعركة فقط من �جلو، قال �ل�شابط �إنه بالإمكان 

�إىل �لأه�����د�ف �ملك�شوفة م��ن �جل��و مع  �ل��و���ش��ول 

�ملنا�شبة  �ل��ق��ن��اب��ل  و�خ��ت��ي��ار  �ملختلفة  تعقيد�تها 

للهدف ولكنه �شدد على �إن �لكثر من �لأهد�ف ل 

ز�لت غر مك�شوفة وبحاجة للدخول �إىل �ملنطقة 

للو�شول �إليها

وفيما يتعلق مبحاولة جي�ش �لحت�ل خديعة 

مقاتلي �لق�شام يف معركة “�شيف �لقد�ش” �لعام 

�مل��ا���ش��ي ودف��ع��ه��م ل��ل��دخ��ول �إىل �لأن���ف���اق متهيد�ً 

لق�شفها، قال �ل�شابط �إن �خلديعة مل تنطلي على 

حما�ش كما �أن �لقو�ت �لرية مل جتازف باجتياح 

ب���ري حقيقي ل�����ش��م��ال �ل��ق��ط��اع ب��ل ت��وق��ف��ت على 

�حلدود، لفتاً �إىل �أن �لع�شر�ت من مقاتلي حما�ش 

دخلو� �لأنفاق وذلك بدًل من �ملئات ح�شب �خلطة

وحول جناح عملية تدمر �لأنفاق يف �ل�شمال، 

قال �ل�شابط �إن �لزمن �شيحكم على جناح �أو ف�شل 

تلك �خلطة

�لأه����د�ف  بنك  تعبئة  �إع����ادة  �شعيد  على  �أم���ا 

�لع�شكرية يف قطاع غزة بعد معركة �شيف �لقد�ش 

�أن غ���زة حت��ول��ت �إىل  ف��ق��ط، ل��ف��ت �ل�����ش��اب��ط �إىل 

�أخطر �لأماكن يف �لعامل من حيث خلق و�كت�شاف 

و�شرب �لأهد�ف، لفتاً �إىل �أن �جلي�ش ي�شرب ذ�ت 

�لهدف مرة كل عدة �أ�شهر وذلك بالنظر �إىل �إعادة 

��شتخد�مها

“ل يتم �مل�شادقة على �شرب جميع  و�أ�شاف: 

�لأهد�ف �شو�ًء ب�شبب �لأحو�ل �جلوية �أو ن�شاطات 

�شرية �أخرى ونعمل منذ نهاية معركة مايو على 

بناء بنك �لأهد�ف من جديد ونعمل لهذه �لغاية 

على مد�ر �ل�شاعة حتى نتمكن من �شرب �أكر عدد 

من �لأه��د�ف �ملركزية �لتابعة حلما�ش يف �شربة 

تعمل  كبرة  طو�قم  عن  ونتحدث  �لأوىل،  �لنار 

لهذه �لغاية ليل نهار ومت تعزيزها ب���600 عن�شر 

من قو�ت �لحتياط خ�ل �شاعات �لطو�رئ«

ك��م��ا ي���ت���و�ج���د يف غ���رف���ة �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��اب��ع��ة 

�لهند�شة  ك��ب��ار خ���ر�ء  ل�ش�ح �جل��و يف �جل��ن��وب 

و�لطبوغر�فية ودوره��م يتمثل يف در��شة �لهدف 

�ملنا�شبة  �ل��ذخ��رة  م��ن جميع ج��و�ن��ب��ه و�خ��ت��ي��ار 

ل�شربة وز�وية �ل�شتهد�ف، نوعية �لأ�شقف قرب 

�أ�شا�شات  �لهدف ومدى �ل�شرر للمحيط وحتمل 

�لبناء للقنابل �ملوجهة

ووف�����ق�����اً ل���ل�������ش���اب���ط، ف������اإن �جل���ي�������ش و�لأم������ن 

�لإ�شر�ئيلين ي�حقان قادة �لف�شائل �لع�شكرية 

يف �لقطاع مثل �لقيادي �ل�شهيد يف كتائب �لق�شام 

ذل��ك  ��شت�شهد يف  �ل���ذي  ب�����ش��ام عي�شى  غ���زة  ل���و�ء 

�لعدو�ن

خ���ر�ء  ين�شغل  فبينما  �ل�����ش��اب��ط،  وب��ح�����ش��ب 

�جلي�ش حالياً يف كيفية �لو�شول �إىل غرفة �لتحكم 

و�ل�شيطرة �لتابعة للق�شام وكيف ��شتفادت حما�ش 

من �لعدو�ن �لأخ��ر، ��شتخل�شت �لعر يف كل ما 

يتعلق بحماية هذه �لأماكن و�إبقائها طي �لكتمان.

االنباط-وكاالت 

ب���وت���رة غ���ر م�����ش��ب��وق��ة، ت��و���ش��ع��ت م�����ش��ر يف 

�ل�شنو�ت  خ���ل  �لكنائ�ش  وترميم  بناء  ق���ر�ر�ت 

�لقليلة �ملا�شية، فيما تتز�يد دور �لعبادة �مل�شيحية 

يف دول �خلليج �لعربي، مع تطلع كن�شي ر�شمي 

لبناء �أول كني�شة يف �ل�شعودية، ل�شيما بعد �إقامة 

�أج��و�َءَ  �ململكة. هذه �ملظاهر ت�شع  �أول قد��ش يف 

من �لت�شامح و�لح��ر�م بن �لأدي��ان، وتتو��شل 

�أ�شو�ت  �رت��ف��اع  بالتز�من مع  �لعربية  �ل��دول  يف 

�أجر��ش �لكنائ�ش فرًحا بحلول عيد مي�د �ل�شيد 

�لثاين  كانون  يناير/   7 يف  �ل�ش�م  عليه  �مل�شيح 

من كل عام وفق �لتقومي �ل�شرقي، بينما �حتفل 

به �لغربيون يف 25 دي�شمر وق��ال �شيخ �لأزه��ر، 

كاتدر�ئية  �أك��ر  بافتتاح  كلمة  �لطيب، يف  �أحمد 

يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط �شرقي �لقاهرة مطلع 

�لكنائ�ش  ب��ن��اء  م��ن  �لإ����ش����م  م��وق��ف  �إن   ،2019

حم�شوم حيث يعد �لإ�ش�م �شمانة �شرعية لبناء 

�شرعي ل جد�ل  �مل�شيحين، وه��ذ� حكم  كنائ�ش 

فيه ويف دي�شمر/ كانون �لأول 2020، رد �لطيب 

على ت�شاوؤلت ب�شاأن حكم بناء �لكنائ�ش، موؤكد� �أن 

�لإ�ش�م لي�ش �شد بناء �لكنائ�ش، ول يوجد ل يف 

�لقر�آن ول يف �ل�شنة �لنبوية ما يحرم هذ� �لأمر ، 

بح�شب و�شائل �إع�م حملية �آنذ�ك

** قانون �لبناء و�لرميم يف 30 �أغ�شط�ش/

ب�شكل  �مل�����ش��ري  �ل��ن��و�ب  جمل�ش  �أق���ر   ،2016 �آب 

برحيب  �لكنائ�ش  وترميم  ب��ن��اء  ق��ان��ون  نهائي 

من �لكنائ�ش �لث�ث �لرئي�شية يف �لب�د وهي: 

و�لكاثوليكية  ع�����دد�(  )�لأك������ر  �لأرث��وذك�����ش��ي��ة 

�ل��ق��ان��ون على ت�شكيل جلنة  و�لإجن��ي��ل��ي��ة ون�����ش 

برئا�شة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء، ت�شم يف ع�شويتها 

�لوزر�ء و�جلهات �لفنية و�لأمنية �ملخت�شة وممثل 

�ل��ط��ائ��ف��ة �مل��ع��ن��ي��ة، ع��ل��ى خ����ف م��ا ك���ان معمول 

�مل�شبقة  �لأم��ن��ي��ة  باملو�فقة  �لك��ت��ف��اء  م��ن  �شابقا 

ت�شكيلها  �للجنة جرى  �لرميم  �أو  للبناء  فقط 

وبد�أت تلقي طلبات يف يناير/ كانون �لثاين 2017 

وحتى �شبتمر/ �أيلول من �لعام نف�شه، و�أ�شدرت 

�ل��ع��ام �لتايل  �أي����ار م��ن  �أول ق���ر�ر لها يف م��اي��و/ 

تقنن  على   ،2022 يناير   4 يف  �للجنة،  وو�ف��ق��ت 

عدد  لرتفع  تابًعا،  ومبنى  كني�شة   141 �أو���ش��اع 

�لكنائ�ش و�ملباين �لتي متت �ملو�فقة على توفيق 

�أو�شاعها منذ بدء عمل �للجنة �إىل 2162 كني�شة 

�ل��رق��م، وف��ق مر�قبن، غر  تابًعا وه��ذ�  ومبنى 

�لطائفة  �إذ كانت  �لأخ���رة،  �ل�شنو�ت  م�شبوق يف 

ت�شتغرق فرة زمنية لي�شت بق�شرة للح�شول 

على ترخي�ش ترميم، يف ظل �أجو�ء ب�شعيد م�شر 

�لعبادة،  دور  بخ�شو�ش  �أزم��ات  �شهدت  )جنوب( 

لكنها قلت ب�شكل لفت تز�منا مع تطبيق �لقانون 

�ل��ث��اين، يف  �أق��ب��اط م�شر، تو��شرو�ش  وق��ال بابا 

ت�شرين  ن��وف��م��ر/   14 ي���وم  متلفزة  ت�شريحات 

�لتي مر  �ملميزة  �ملحطات  �إن��ه من   ،2021 �لثاين 

بها هي حمطة �إ�شد�ر قانون بناء �لكنائ�ش عام 

2016 ، معتر� �إي��اه خطوة مهمة جد� و�إيجابية 

يف �لنظر �إىل مو�طنن م�شر نظرة و�ح��دة ويف 

يناير 2019، �فتتح �لرئي�ش �مل�شري، عبد �لفتاح 

�ل�شي�شي، كاتدر�ئية مي�د �مل�شيح ، وهي �لأكر 

للم�شيحين �لأرثوذك�ش بال�شرق �لأو�شط، �شرقي 

�أع��د�د  �مل�شرية عن  �لكني�شة  تعلن  �لقاهرة ومل 

�لبابا  �أن  غر  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  طيلة  �أقباطها 

 2 يف  ملن�شبه  و�شوله  ومنذ  �ل��ث��اين،  تو��شرو�ش 

نوفمر 2012، ذكر يف �أكر من ت�شريح �أن عددهم 

و�شل 15 مليونا. و�آنذ�ك، جتاوز تعد�د م�شر 91 

مليون ن�شمة، ويقدر حاليا بنحو ب� 104 م�ين 

�لأق���ب���اط  ك��ن��ائ�����ش  ب��ال�����ش��ع��ودي��ة  ق���د�����ش  �أول   **

ت��ت��و�ج��د يف خم��ت��ل��ف �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة، ل�شيما 

�خلليجية منها و�أبرزها �لإمار�ت و�شلطنة عمان 

�أقباط  بابا  بح�شب  وقطر،  و�لكويت  و�لبحرين 

م�شر، يف مقابلة تلفزيونية، يوم 6 دي�شمر 2018 

و�شهدت �ل�شعودية �أو�خر 2018 �إقامة �أول قد��ش 

)�ش�ة(، دون تعليق ر�شمي من �لريا�ش، و�شط 

تطلع كن�شي لبناء �أول كني�شة يف �ململكة

ويف �أول تعليق من �لكني�شة على �إقامة قد��ش 

�ل��ث��اين، يف  ت��و����ش��رو���ش  �ل��ب��اب��ا  بال�شعودية، ق��ال 

�ملقابلة ذ�تها، �إن هذه �خلطوة جاءت بالرتيب، 

وكانت �إيجابية وطيبة، وفق �لتطور�ت �جلديدة 

�لتي ت�شهدها �ململكة ملو�كبة �لع�شر و�أع��رب عن 

قائ�:  �ل�شعودية،  يف  كني�شة  �أول  لبناء  تطلعه 

�لظروف هناك، ولكن مَل ل..  �أع��رف طبيعة  ل 

ماذ� مينع )؟( هناك دول عربية جماورة يوجد 

�آلف  ت�شتقبل  �ل�شعودية  �أن  و�أو�شح  كنائ�ش  بها 

�لعاملن �مل�شرين، بينهم م�شيحيون، ومن ثم 

فاإن توفر �ململكة لأماكن عبادة لهم �شيء جميل 

جًد� و�لقد��ش كان حدثا نادر� يف �ل�شعودية �لتي 

و�أقامه  دينية،  لعتبار�ت  �لكنائ�ش  بناء  حتظر 

�لأن���ب���ا م��رق�����ش م��ط��ر�ن ���ش��ر� �خل��ي��م��ة )�شمال 

�لقاهرة( خ�ل زيارته �ململكة بدعوة من �لديو�ن 

�مللكي �ل�شعودي، وفق و�شائل �إع�م حملية حينها

و�أق��ي��م �ل��ق��د����ش، بح�شب ت��ق��اري��ر �إع���م��ي��ة، 

�لريا�ش،  بالعا�شمة  �ل�شاليهات  باأحد  قاعة  يف 

وح�����ش��ره ع�����ش��ر�ت �لأق���ب���اط وق���ل ن��ح��و ع���ام من 

نوفمر  يف  �ل�شعودية،  ��شتقبلت  �ل��ق��د����ش،  ه��ذ� 

ب�شارة  �مل��اروين، مار  �للبناين  �لبطريرك   ،2017

بطر�ش �لر�عي، يف �أول زيارة تاريخية لبطريرك 

م��اروين للمملكة، ما مثل �نفتاحا غر م�شبوق 

ممثل  بح�شور  بالبحرين  ك��ات��در�ئ��ي��ة  �أك���ر   **

مللك �لب�د حمد بن عي�شى، �فتتحت �لبحرين يف 

10 دي�شمر 2021 كاتدر�ئية �شيدة �لعرب ، وهي 

�أكر كاتدر�ئية كاثوليكية يف منطقة �خلليج على 

م�شاحة 9 �آلف مر مربع، وتت�شع مع �شاحاتها 

كلمته  ويف  ���ش��خ�����ش  �آلف   8 ل��ن��ح��و  �خل���ارج���ي���ة 

خ�ل �لفتتاح، قال عبد �هلل بن حمد �آل خليفة، 

�أكر  �لكاثوليكية  �لكني�شة  �إن هذه  �مللك،  ممثل 

�ل��ع��رب��ي، وحتقق  ك��ات��در�ئ��ي��ة يف منطقة �خلليج 

روؤي��ة �لعاهل �لبحريني يف �لتقارب بن �لأدي��ان 

و�لثقافات ، وفق وكالة �لأنباء �لر�شمية وبد�أ بناء 

�لكني�شة يف فر�ير/ �شباط 2013، وقبل �فتتاحها 

19 كني�شة م�شجلة، ن�شفها يف  �لبحرين  كان يف 

�لعا�شمة �ملنامة وي�شكل �مل�شيحيون حو�يل 14.5 

ب��امل��ائ��ة م��ن ���ش��ك��ان �ل��ب��ح��ري��ن، مب��ا يف ذل���ك نحو 

�لهند  م��ن  ع��م��ال  معظمهم  كاثوليكي  �أل���ف   80

وغ��د�ة  حملية  �إع����م  و�شائل  بح�شب  و�لفلبن، 

�أول �ش�ة قد��ش.  �لكاتدر�ئية  �لفتتاح، �شهدت 

ووجه �لبابا فرن�شي�ش بابا �لفاتيكان ر�شالة �إىل 

�خلطوة  ه��ذه  على  فيها  �شكره  �لبحرين،  ملك 

�جلزيرة  �شبه  جنوب  يف  �لر�شويل  �لنائب  وق��ال 

�أن  �إن �مللك ياأمل  �لعربية، �ملطر�ن باول هيندر، 

يزور �لبابا فرن�شي�ش �لب�د ويف فر�ير 2019، ز�ر 

�لبابا فر�ن�شي�ش �لإم��ار�ت، لي�شبح �أول بابا يزور 

�شبه �جلزيرة �لعربية، �شمن م�شاركته يف موؤمتر 

حلو�ر �لأديان، وكان يف ��شتقباله كل من ويل عهد 

�أبوظبي، �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، و�شيخ 

�لأزهر �أحمد �لطيب وقبلها، ز�ر �لبابا فر�ن�شي�ش 

يف   ،2017 �أبريل/ني�شان   28 �جلمعة  ي��وم  م�شر، 

زيارة هي �لأوىل من نوعها منذ 17 عاما، عندما 

ز�رها �لبابا يوحنا بول�ش �لثاين يف 2000

»المحامين العرب«: سالح اإلرادة لألسرى أقوى من االحتالل

الكنائس عربًيا.. توسع بمصر ونمو بالخليج وتطلع للسعودية

االنباط-وكاالت

�م�ش  ع��ري��ة،  �إع���م��ي��ة  م�����ش��ادر  ك�شفت 

�خلمي�ش، �أن نائب وزير �لقت�شاد �لإ�شر�ئيلي 

ي����ائ����ر غ��������ولن، ����ش���ن ه���ج���وم���اً ح��������اد�ً ع��ل��ى 

ب���وؤرة  ل���إق��ام��ة يف  ع����ادو�  �ل���ذي  �مل�شتوطنن 

م�شتوطنة  �أنقا�ش  على  �ملقامة  “�شوما�ش” 
2005، و�لو�قعة  عام  منذ  “حوم�ش” �ملخ�ة 
�شمال غرب نابل�ش )�شمال �ل�شفة(، وو�شفهم 

باأنهم “لي�شو� من �لب�شر«

�ل��ن��ا���ش��ط يف ح��زب  وق����ال غ����ولن، �لع�شو 

نائباً  �شابقاً  وع��م��ل  �ل��ي�����ش��اري،  “مرت�ش” 
مقابلة  يف  �لح���ت����ل،  جي�ش  �أرك����ان  لرئي�ش 

ياأتون  �لذين  “�لنا�ش  �إن  �لكني�شت،  قناة  مع 

وي�شتقرون يف مكان مت �إخ�وؤه ب�شكل قانوين، 

ول يفر�ش �أن يكون هناك �أحد منهم، يجب 

�أن ل ُي�شمح لهم بالتو�جد هناك«

ملناطق  ق���ائ���د�ً  ك��ن��ت  “عندما  و�أ�����ش����اف: 

�ل�شفة؛ مل �أ�شمح لأحد بالتو�جد و�ل�شتقر�ر 

هناك”، متهماً �مل�شتوطنن باأنهم “ميار�شون 

�شو�هد  ويحطمون  ب��رق��ة،  ق��ري��ة  يف  �ل�شغب 

�لفل�شطينين،  �ل�شكان  ويهاجمون  �لقبور، 

ويحاولون �رتكاب مذبحة«

وتابع: “هوؤلء لي�شو� ب�شر�ً.. �إنهم ميثلون 

ف�شاد �ل�شعب �ليهودي، لذلك يجب �لمتناع 

ع��ن دع��م��ه��م، و�إخ��ر�ج��ه��م ب��ال��ق��وة م��ن هناك، 

�ل��ق��ان��ون و�ل���ن���ظ���ام.. ه���ذ� �لهيجان  و�إع������ادة 

�لقومي �لذي ميار�شونه �شيجلب لنا كارثة«

وق����ال����ت �ل���ق���ن���اة �ل���ع���ري���ة �ل�����ش��اب��ع��ة، �إن 

ت�����ش��ري��ح��ات غ����ولن �أث�����ارت ردود ف��ع��ل د�خ��ل 

�لح��ت���ل،  دول���ة  يف  �ل�شيا�شية”  “�حللبة 
م�شرة �إىل �أن رئي�ش وزر�ء �لحت�ل نفتايل 

بينيت ندد بها

ون���ق���ل���ت �ل����ق����ن����اة ع����ن ب��ي��ن��ي��ت ق����ول����ه �إن 

يف  �مل�شتوطنن  ح���ول  غ���ولن  “ت�شريحات 
�لدم”،  فرية  من  وتقرب  �شادمة،  �شوما�ش 

م�شدد� على �أن “�ل�شتيطان يف �ل�شفة �لغربية 

هو �لنقطة �لأهم �ليوم، فنحن مل ناأخذ �أر�شاً 

�أجنبية، هذه �أر�ش �أجد�دنا” وفق زعمه

�إيليت  �لح��ت���ل،  د�خلية  وزي��رة  وو�شفت 

ب�”�ملخزية”،  غ����ولن  ت�����ش��ري��ح��ات  ���ش��اك��ي��د، 

رو�د  ه��م  �شوما�ش  “م�شتوطني  �أن  م�شيفة 

�لبلد، وم�شتوطنو �لأر�ش وحمبوها«

ع�شو  �ملعار�شة،  زعيم  طالب  جهته؛  من 

غ��ولن  ب��ط��رد  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ن  �لكني�شت 

“�مل�شتوطنن يف يهود�  �إن  من من�شبه، وقال 

�أق��ل من  لي�شو�  �لغربية(  )�ل�شفة  و�ل�شامرة 

�لب�شر«

و�أ�شاف: “�مل�شتوطنون هم رو�د �ل�شهاينة 

وفق  �أجد�دنا”  �أر�����ش���ي  ي�شتوطنون  �ل��ذي��ن 

�دعائه

و�أقدم م�شتوطنون خ�ل �لأ�شابيع �لقليلة 

�ملا�شية على ن�شب مبان متحركة “كرفانات” 

يف م�شتوطنة �شوم�ش، لل�شغط على حكومة 

�مل�شتوطنة،  يف  �ل�شتيطان  لإع���ادة  �لح��ت���ل 

و���ش��ط �ع����ت����د�ء�ت ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات �مل��و�ط��ن��ن 

مدينة  غ���رب  ب��رق��ة  ب��ل��دة  يف  �لفل�شطينين 

نابل�ش )�شمال(.

اقدم أسير... عميد األسرى كريم يونس 
يدخل عامه ال40 واألخير بسجون االحتالل

»ليسوا بشرًا«.. مسؤول إسرائيلي يشن 
هجوما الذعا على مستوطني »شوماش«

االنباط-وكاالت

�أن  �مل�����ش��ت��وى،  رفيعة  م�شرية  م�����ش��ادر  ك�شفت 

حركتي  ر�أ���ش��ه��م  وع��ل��ى  غ��زة  �لقطاع  يف  �لف�شائل 

حما�ش و�جلهاد �لإ�ش�مي م�شتاوؤون من مو��شلة 

تفاهمات  بتنفيذ  �ملماطلة  �لإ�شر�ئيلي،  �لحت�ل 

بتنفيذ مر�حل  و�لبدء  �لقطاع  رف��ع �حل�شار عن 

�عادة �لإعمار دون عقبات وعر�قيل.

ر�أي  ل���  خا�شة  ت�شريحات  يف  �مل�����ش��ادر  و�أك����دت 

�أن��ه يف �ل�شاعات �ملا�شية �أج��رى م�شوؤولون  �ليوم ، 

من جهاز �ملخابر�ت �مل�شرية، �ت�شالت منف�شلة مع 

قادة �لف�شائل يف غزة، من بينهم حركتي حما�ش 

و�جلهاد �لإ�ش�مي، ناق�شو� خ�لها ب�شكل رئي�شي 

�لحتقان  وحالة  �لقطاع،  يف  �ملتدهورة  �لأو���ش��اع 

�حلا�شلة و�ل�شتفز�ز�ت �لإ�شر�ئيلية �ملتكررة

ُمتفقة  كانت  �لف�شائل  �أن  �مل�شادر  و�أو�شحت 

�خلمي�ش  حتى  �إ�شر�ئيل  �إم��ه��ال  على  كبر  ب�شكل 

�ملقبل ) 13/يناير( كاأبعد تقدير، لتخاذ خطو�ت 

م��ن �حل�شار  ُتخفف  �لأر�����ش  على  وج���ادة  عملية 

�لتي  �لعقبات  كل  وتزيل  �لقطاع،  على  �ملفرو�ش 

ت�شعها لإعاقة �عمار ما خلفته جولت �لت�شعيد 

�لع�شكري �ملا�شية

وذكرت �أن �لف�شائل حتدثت �شر�حة للو�شيط 

�مل�شري، بان �شرها على �لحت�ل وممار�شته يف 

�لقد�ش و�ل�شفة وغزة وما يجري د�خل �ل�شجون، 

�شيا�شة  و�����ش���ل يف  �إذ�  و�ن����ه  ب��ال��ف��ع��ل،  ي��ن��ف��ذ  ب����د�أ 

�ل�شتفز�ز و�لتماطل ف�شيكون ما بعد تاريخ )13/

ينار( لي�ش كقبله، وكافة �خليار�ت �شتكون مفتوحة

ولفتت �مل�شادر �مل�شرية ذ�تها، �إىل �أن �لو�شيط 

�مل�شري قد �أبلغ فعلًيا �جلانب �لإ�شر�ئيلي بر�شالة 

�لف�شائل يف غزة �لغا�شبة وناق�ش معه جملة من 

�لت�شهي�ت و�لإج����ر�ء�ت ل�شكان غ��زة، جتنًبا لأي 

ف�شائل  ه��ددت  �ل�شابق  ويف  قادمة  ت�شعيد  جولة 

�أم��ام  �لأي���دي  تقف مكتوفة  لن  باأنها  فل�شطينية، 

�لو�قع �حلايل، وقال �إ�شماعيل هنية، رئي�ش �ملكتب 

�ل�شيا�شي حلركة حما�ش ، �إن معركة �شيف �لقد�ش 

�لذي �أ�شهرته غزة مل يغمد ، و�إن ف�شول �ملو�جهة 

بتحقيق  �إل  تتوقف  ول��ن  تتو��شل،  �ملحتلن  م��ع 

�حلرية و�لعودة بينما �كد �لقيادي يف حركة �جلهاد 

�لإ�ش�مي، د�ود �شهاب، �أن �لحت�ل �لإ�شر�ئيلي ما 

ز�ل ميار�ش عدو�نه على �ل�شعب �لفل�شطيني ويتلكاأ 

�ل��ظ��امل على قطاع غ��زة، متهماً  يف رف��ع �حل�شار 

وموؤكد�ً  �لقطاع،  على  �حل�شار  بت�شديد  �إ�شر�ئيل 

�أن �ملقاومة �لفل�شطينية لن تقف مكتوفة �لأيدي، 

�ل�شتباك،  قو�عد  بتغير  ل�حت�ل  ت�شمح  ول��ن 

ولن ت�شمح با�شتمر�ر �شيا�شة �ملماطلة و�ملر�وغة

وي�شهد قطاع غزة بن �لفينة و�لأخرى ت�شعيد 

�إ�شر�ئيلي متكرر من خ�ل �إغ�ق �ملعابر وتقييد 

لق�شفه  �إ���ش��اف��ة  �لبحر،  عر�ش  يف  �ل�شيد  حرية 

�ملقر�ت و�ملو�قع �خلا�شة باملقاومة يف �لقطاع

11 يوما  ملدة  �شن  �لإ�شر�ئيلي  وك��ان �لحت�ل 

عدو�نا على قطاع غزة، �نتهى بوقف لإط�ق �لنار 

يف 21 مايو/�أيار �ملا�شي. وت�شبب �لهجوم بتدمر 

حلق  ح��ن  يف  ك��ام��ل،  ب�شكل  �شكنية  من�شاأة   1335

و886  �ألفا   12 بحو�يل  و�جلزئي  �ملتو�شط  �ل�شرر 

منزل، ح�شب �ملكتب �لإع�مي �حلكومي بغزة.

فصائل غزة ُتمهل إسرائيل حتى الخميس المقبل لتحديد مصير غزة وتوجه 
رسالة غاضبة للوسيط المصري: صبرنا نفد والخيارات مفتوحة

االنباط-وكاالت

ق�����ال ن������ادي �لأ�����ش����ر �م�������ش �خل��م��ي�����ش، 

�لأ�شرى  �لأ�شر كرمي يون�ش عميد  يدخل 

�مل��رك��زي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وع�����ش��و  �لفل�شطينين 

حلركة فتح عامه �ل�)40( و�لأخر يف �شجون 

�لحت�ل �ل�شهيويّن

ل��ه، تلّقت )ر�أي  ب��ي��اٍن  �ل��ن��ادي يف  ول��ف��ت 

�ليوم( ُن�شخًة منه، �إىل �أّن��ه: يليه �لأ�شرى: 

م��اه��ر ي��ون�����ش �ل�����ذي ي��دخ��ل ك��ذل��ك ع��ام��ه 

�ل��������)40( و�لأخ�������ر يف ���ش��ج��ون �لح���ت����ل، 

�ل���� )35(،  و�لأ����ش���ر ب�شر �خل��ط��ي��ب ع��ام��ه 

ون��ا���ش��ر �أب����و ����ش���رور، وحم���م���ود �أب����و ���ش��رور 

 ، �ل��ت��و�يل  على  �ل������)30(  عامهما  �ملعتقلن 

مو�شًحا �أّن �لأ�شرى �خلم�شة هم من �شمن 

)25( �أ�شًر� �عتقلهم �لحت�ل قبل توقيع 

�أ�شر�ً من  �أو�شلو، من بينهم )11(  �تفاقية 

�لأر��شي �ملحتلة عام 1948

�لحت�ل  �شلطات  �أّن  �إىل  �لنادي  و�أ�شار 

قد رف�شت �لإفر�ج عنهم �شمن �لعديد من 

�شفقات �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ي مت��ت، و�لإف���ر�ج���ات 

�أو�شلو، ويف  �تفاقية  توقيع  بعد  ج��رت  �لتي 

�لتفاق  �لحت�ل  �شلطات  نكثت   2014 عام 

�ل����ذي مت ���ش��م��ن م�����ش��ار �مل��ف��او���ش��ات، حيث 

رف�����ش��ت �لإف�������ر�ج ع��ن��ه��م، ���ش��م��ن م���ا ُع���رف 

بالدفعة �لر�بعة ل�أ�شرى �لقد�مى

و�أو�شح �أّنه وبجانب هوؤلء �لأ�شرى هناك 

قبل  �ُعتقلو�  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��رى  م��ن  ع�شر�ت 

�أو�شلو، و�أُفرج عنهم يف �شفقة وفاء �لأحر�ر 

�لح���ت����ل  ���ش��ل��ط��ات  و�أع��������ادت   ،2011 ع����ام 

�لأ�شر  2014، منهم  عام  �عتقالهم جم��دد�ً 

نائل �لرغوثي �لذي ق�شى ما جمموعه يف 

�شجون �لحت�ل �أكر من )41( عاًما

و�أو�شح نادي �لأ�شر يف بيانه �أّن �لأ�شر 

كرمي يون�ش )عميد �لأ�شرى �لفل�شطينين 

وع�شو �للجنة �ملركزية حلركة فتح(- يدخل 

عامه �ل�)40( و�لأخر

ول��د �لأ���ش��ر ك��رمي يون�ش يف �ل�����23 من 

ت�شرين �لثاين )نوفمر( عام 1958، يف بلدة 

1948، وهو  ع��ام  �ملحتلة  �لأر����ش��ي  ع���ارة يف 

�لبن �لأكر لعائلته، وكانت قو�ت �لحت�ل 

�لثاين  كانون  من  �ل�شاد�ش  يف  �عتقلته  قد 

�لحت�ل  عليه  وحكم   ،1983 ع��ام  )يناير( 

�مل��وؤب��د له  �مل��وؤب��د، وج���رى حتديد  بال�ّشجن 

مل��دة )40( ع��اًم��ا، ويف ع��ام 2013 ويف  لح��ق��اً 

ذكرى �عتقاله �ل���30 تويف و�ل��ده، و��شتمرت 

و�لدته يف زيارته رغم مر�شها وكر �شنها

�لأ�شر ماهر يون�ش يدخل عامه �ل�)40( 

و�لأخر

ول���د �لأ����ش���ر م��اه��ر ي��ون�����ش يف �ل�����6 من 

كانون �لثاين )يناير( 1958، من قرية عارة 

يف �لأر��شي �ملحتلة عام 1948، وهو من عائلة 

مكونة من خم�ش �أخو�ت، و�أخ، �ُعتقل يف �ل�18 

عليه  وُحكم  1983م،  )يناير(  �لثاين  كانون 

�مل��وؤب��د، حيث ج��رى حتديد �ملوؤبد  بال�ّشجن 

له ب�)40( عاًما، وخ�ل �شنو�ت �عتقاله تويف 

و�لده وذلك عام 2008

�لأ����ش���ر ب�����ش��ر �خل��ط��ي��ب ي��دخ��ل عامه 

�ل�)35( يف �لأ�شر

ول���د �لأ����ش���ر ب�شر �خل��ط��ي��ب يف �ل���� 20 

ني�شان )�أبريل( 1961، يف مدينة �لرملة يف 

�لأر��شي �ملحتلة عام 1948، وهو �أب خلم�شة 

�أبناء، �عتقله �لحت�ل يف تاريخ �لأول من 

1988، وحكم عليه  �ل��ث��اين )ي��ن��اي��ر(  ك��ان��ون 

بال�ّشجن �مل��وؤب��د وج���رى حت��دي��د �مل��وؤب��د له 

�أن��ه يعاين م��ن م�شاكل  ب����)35( ع��اًم��ا، علًما 

�شحية يف �ملعدة، بعد �أن فقَد �أ�شنانه ويعتمد 

على نوع معن من �لطعام.

ضابط إسرائيلي يعترف بصعوبة استهداف الصواريخ ومرابضها في غزة

»األسرى« تحمل االحتالل المسؤولية 
عن حياة األسير المريض رداد

االنباط-وكاالت

�أك����������دت ه���ي���ئ���ة �������ش������وؤون �لأ������ش�����رى 

و�مل��ح��رري��ن، �م�����ش �خل��م��ي�����ش، ع��ل��ى �أن 

عاماً   )38( رد�د  معت�شم  �لأ�شر  حالة 

من  تعتر  طولكرم  يف  �شيد�  بلدة  من 

�أخطر �حلالت �ملر�شية �ملوجودة د�خل 

�لرملة، حمملة  �شجن  عيادة  ي�شمى  ما 

�لحت�ل �مل�شوؤولية كاملة عن حياته

وق���ال���ت �ل��ه��ي��ئ��ة يف ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي: 

�عتقلته  �ل����ذي  �ل�����رد�د  �لأ����ش���ر  “�إن 
2006 وح��ك��م  ع���ام  ���ش��ل��ط��ات �لح���ت����ل 

20 عاماً، يعاين من  عليه بال�شجن ملدة 

عدة �أمر��ش منها �لتهابات يف �لأمعاء، 

وي���ت���ن���اول ع�����ش��ر�ت �حل���ب���وب و�لأدوي������ة 

�لتي  )�لرمييكيد(  حقن  خا�شة  يومياً 

مدتها �أربع �شاعات وحقن �لكورتزون«

و�أ���ش��ارت �إىل �أن���ه ي��ع��اين م��ن �رت��ف��اع 

يف �شغط �لدم وت�شارع يف دقات �لقلب، 

وم����ن ه�����ش��ا���ش��ة �ل���ع���ظ���ام، وم�����ش��اك��ل يف 

�لأع�����ش��اب، ويف �لآون���ة �لأخ���رة يعاين 

ف��ق��د و���ش��ل��ت ن�شبة  �ل����دم  ف��ق��ر يف  م���ن 

�إىل  �أدى  �لذي  �لأم��ر  �إىل ثمانية؛  دمه 

54 كغم �نخفا�ش وزنه لي�شبح 

�لأ�����ش����رى  �أن  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  ول���ف���ت���ت 

�لحت�ل  �شجون  د�خ��ل  �لفل�شطينين 

ي��ع��ان��ون م���ن �أو����ش���اع ���ش��ح��ي��ة خ��ط��رة 

متعمد  ط��ب��ي  �إه����م����ال  ظ���ل  يف  ل��ل��غ��اي��ة 

�ل��ت��ع��ذي��ب  �أن�������و�ع  �أق�������ش���ى  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

و�جل�شدي. �لنف�شي 
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االنباط-وكاالت

�إن  �ل��ق��د���س،  ����ش����ؤون  وز�رة  ق��ال��ت 

�ل��ت�����ش��ع��ي��د �ال���ش��ت��ي��ط��اين �مل���ر�ف���ق 

م���ع ه��ج��م��ة ه����دم �مل���ن���ازل ب��ال��ق��د���س 

�شياق  ي���اأت���ي يف  �مل��ح��ت��ل��ة،  �ل�����ش��رق��ي��ة 

�ل���ج���د  الإن��ه��اء  �لدميغر�فيا  ح��رب 

�ل����ع����رب����ي �الإ�����ش����ام����ي و�مل�����ش��ي��ح��ي 

باملدينة.

�م�س  بيان،  يف  �ل����ز�رة،  و�أ�شافت 

ب�  ت�����ش��م��ى  “�أن ق���ر�ر م��ا  �خل��م��ي�����س: 

و�لبناء  للتخطيط  �ملحلية  �للجنة 

ب���ب���ل���دي���ة �الح�����ت�����ال �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 

على  ��شتيطانية  وحدة   3557 �إقامة 

حماولة  ه�  �ملحتلة،  �ملدينة  �أر��شي 

ل��ت��ك��ري�����س �أغ���ل���ب���ي���ة ي���ه����دي���ة د�خ���ل 

�ل�شرقية« �لقد�س 

�الح��ت��ال  ب��ل��دي��ة  “�أن  وت��اب��ع��ت: 

بالقد�س  مباين   5 من  �أك��ر  هدمت 

�جلاري،  �لعام  بد�ية  منذ  �ل�شرقية 

�أي ب��قع مبنى و�حد ي�ميا«

�الح��ت��ال  �شلطات  “�أن  وذك���رت: 

للم�شت�طنني  �ل��ب��ن��اء  م��ب��د�أ  ت��ك��ر���س 

�مل��دي��ن��ة،  يف  للفل�شطينيني  و�ل��ه��دم 

على  �نعكا�شاته  ل��ه  �شتك�ن  م��ا  وه��� 

�ل��������ش���ع �ل��ه�����س ف��ي��ه��ا، م�����ؤك����دة �أن 

ل�شيا�شة  ����ش��ت��م��ر�ر  ه����  ي��ج��ري  م���ا 

و�ل��ت��ي   ،1967 ع���ام  م��ن��ذ  �الح���ت���ال 

�ل�������ش���ن�����ت  يف  وت����رت����ه����ا  �زد�دت 

�الأخرة«

“ت��جه  ب�����ال�����ق������ل:  و�أك�����م�����ل�����ت 

�لفل�شطينية  �ل��ع��ائ��ات  م��ن  �مل��ئ��ات 

و�الإخاء  و�لت�شريد  �لهدم  خماطر 

�لتي  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك���م��ة  بفعل 

وج�دها  �شرعية  ت�شتمد  �أن  حت��اول 

و�لهدم  لاإ�شر�ئيليني  باال�شتيطان 

للفل�شطينيني« و�الإخاء 

�أن م��ا جرى  �ل����ز�رة �إىل  ون���ه��ت 

وي��ج��ري ع��ل��ى �الأر�����س ب��امل��دي��ن��ة ه� 

حلل  فر�شة  الأي  وتق�ي�س  تدمر 

�أي فر�شة  و�لق�شاء على  �لدولتني، 

�ل��دويل  �ملجتمع  مطالبة  لل�شام، 

�ل��ع��دو�ن  ل���ق��ف  �ل��ف���ري  بالتحرك 

�ملت�شاعد �الإ�شر�ئيلي 

االنباط-وكاالت

�الإي��ر�ين  �ل�شفر  م�شجدي،  �إي��ر�ن  �أك��د 

�جل�لة  �شتحت�شن  بغد�د  �أن  �لعر�ق،  لدى 

�خل���ام�������ش���ة م����ن �مل����ح����ادث����ات ب����ني ط���ه���ر�ن 

�إمكانيات  “هناك  �أن  �إىل  الفتاً  و�لريا�س، 

مع  �إي���ر�ن  �أن جتمع  كبرة ميكن  وط��اق��ات 

�ل�شع�دية«

�ل��ل��ه��ي��ان، وزي��ر  �أم���ر عبد  وك���ان ح�شني 

�خلارجية �الإير�ين، قال: “�إن �إير�ن تعمل 

ح��ال��ي��اً ع��ل��ى حت��دي��د م���ع��د �ل��ت��ف��او���س مع 

�جل�لة  حت�شر�ت  على  وتعمل  �ل�شع�دية 

�جلديدة من �ملفاو�شات معهاً”، م�ؤكد� �أنه 

“مل يتحدد بعد، لكننا نق�م بتنظيم جدول 
�الأعمال«

ويف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن �م�������س �خل��م��ي�����س، 

�أع��ل��ن��ت �خل��ارج��ي��ة �الإي���ر�ن���ي���ة، �أن ط��ه��ر�ن 

م�شتعدة جل�لة خام�شة من �ملفاو�شات مع 

الفتة  بغد�د،  يف  �ل�شع�دية  �لعربية  �ململكة 

مت�شي  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �مل��ح��ادث��ات  �أن  �إىل 

قدماً

ق������ال وزي����ر  �أي���������ش����اً،  ����ش���اب���ق  ويف وق������ت 

�خلارجية �الإير�ين: “�إن �ل�شع�دية و�فقت 

دبل�ما�شيني  ل��ث��اث��ة  ت��اأ���ش��ر�ت  م��ن��ح  ع��ل��ى 

�مل��م��ل��ك��ة، يف عامة  ل��اإق��ام��ة يف  �إي��ر�ن��ي��ني 

�ملقط�عة  �ل��ع��اق��ات  حت�شن  ع��ل��ى  ج��دي��دة 

�لبلدين«. بني 

االنباط-وكاالت

جيمي  �الأ�شبق  �الأمريكي  �لرئي�س  ح��ذر 

ق����ي���ة ال  ت�����ش��ل��ي��ل  �أن ح��م��ل��ة  ك����ارت����ر م����ن 

�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ري��ب��ة،  لن�شر  فيها  ه�����دة 

تركت  ق��د  �ل�شيا�شي،  �لعنف  م��ع  �لت�شامح 

�آخ��ذة يف  هاوية  “على حافة  تتاأرجح  �الأم��ة 

�الت�شاع«.

“ني�ي�رك  �شحيفة  يف  ر�أي  م��ق��ال  ويف 

 :39 �ل���� �الأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  ك��ت��ب  تاميز”، 

م�ؤيدي �لرئي�س �ل�شابق  هج�م  �أعقاب  “يف 
)ي�م  �لكابيت�ل  مبنى  على  تر�مب  دونالد 

وفا�شلة  عنيفة  حماولة  يف   )2020 يناير   6

لعام  �لرئا�شية  �الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  لرف�س 

�مل�����ش��روق��ة  �الن��ت��خ��اب��ات  رو�ي����ة  ف����اإن   ،2020

�لكاذبة �لتي غذت �لهج�م ال تز�ل م�ج�دة«

م��ا  �أن  �الآن  “�أخ�شى  ك�����ارت�����ر:  وق������ال 

ح��ارب��ن��ا ب�����ش��دة ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه ع��امل��ي��ا، �حل���ق يف 

�ن��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة، دون ع����ئ��ق من 

ي�شع�ن  ال  �لذين  �الأق�ياء  �ل�شيا�شيني  قبل 

�لدميقر�طية  �أي  �شلطتهم،  لتنمية  �ش�ى 

خطر”،  ب�شكل  ه�شة  �أ�شبحت  �الأمريكية 

ي�شتغل�ن  �لذين  “�ل�شيا�شيني  من  حم��ذر� 

لتق�ي�س  �لت�شريعات  لتربير  �لثقة  �نعد�م 

�ل��ش�ل �إىل �القر�ع وتعزيز �لرقابة على 

�ملجال�س  يف  حاليا  جتري  �لتي  �النتخابات، 

�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ل���ل����الي���ات يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء 

�ملتحدة« �ل�اليات 

وح�����دد ك���ارت���ر ع����دة خ���ط�����ت ل��ل��ح��ف��اظ 

ع��ل��ى �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة �الأم���ري���ك���ي���ة، مب���ا يف 

�لد�شت�رية  “�ملبادئ  على  عاملي  �تفاق  ذلك 

�الأ���ش��ا���ش��ي��ة وق�����ع���د �الإن�������ش���اف و�ح�����ر�م 

مبا يف ذلك �شمان �إجر�ء  �شيادة �لقان�ن”، 

ع��ن��ف  دون  ���ش��ل��م��ي،  “ب�شكل  �الن���ت���خ���اب���ات 

وترهيب«

�الأم���ري���ك���ي���ني  ع���ل���ى  “يجب  و�أ������ش�����اف: 

و�ل�ق�ف يف  �ل�شيا�شي  �ال�شتقطاب  مقاومة 

وجه �لق�ى �لتي تفرقنا، وحماية م�ش�ؤويل 

و�إ�شاح  �ل�شيا�شي،  �لعنف  من  �النتخابات 

م��ن�����ش��ات و����ش���ائ���ل �ل���ت���������ش���ل �الج��ت��م��اع��ي 

م�شدد�  ملكافحة �نت�شار �ملعل�مات �مل�شللة”، 

ف�����ري،  �إج�������ر�ء  �ت����خ����اذ  “بدون  �أن�����ه  ع���ل���ى 

ف��اإن��ن��ا ن�����ج���ه خ��ط��ر ن�����ش���ب ����ش���ر�ع �أه��ل��ي 

وف���ق���د�ن دمي��ق��ر�ط��ي��ت��ن��ا �ل��ث��م��ي��ن��ة.. يجب 

جانبا  �خل��اف��ات  تنحية  �الأم��ري��ك��ي��ني  على 

و�لعمل معا قبل ف��ت �الأو�ن.«

التصعيد االستيطاني حرب ديمغرافية يهدف 
إلنهاء الوجود العربي في القدس

جيمي كارتر يحذر من أن الديمقراطية األمريكية »أصبحت هشة بشكل خطير«

االنباط-وكاالت

و�إ�شر�ئيل  �أمريكا  �إن  �إي��ر�ن،  قالت 

�لق�شاء  �أم��ام  �لرئي�شية  �لعقبة  هما 

�ل��ت��ام ع��ل��ى �الأ���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 

�لعامل.

و�أك������دت م�����ش��اع��دة م���ن���دوب �إي����ر�ن 

�مل��ت��ح��دة، زه���ر�ء  ل���دى �الأمم  �ل���د�ئ���م 

�أر������ش�����ادي، �إد�ن�������ة ب���اده���ا �ل�����ش��دي��دة 

من  �لكيميائية  �الأ�شلحة  “ال�شتخد�م 
�أي  مكان وحت��ت  �أي  ويف  ك��ان  �أي  قبل 

ظروف«

ويف كلمة لها خال �جتماع ملجل�س 

�الأم�����ن �ل�����دويل ح����ل م��ن��ط��ق��ة غ��رب 

�آ�شيا، قالت:”�إن �ل�شمان �ملطلق لعدم 

من  �لكيميائية  �الأ���ش��ل��ح��ة  ����ش��ت��خ��د�م 

�لكامل لكل �الأ�شلحة  جديد ه� �ملح� 

وكذلك  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  يف  �لكيميائية 

�ت���خ���اذ ج��م��ي��ع �الإج���������ر�ء�ت �ل���ازم���ة 

و��شتخد�م  �نتاج  �إىل عدم  لاإطمئنان 

مثل هذه �الأ�شلحة يف �مل�شتقبل«

�ل�����ق���ع، ه���ذ� ه�  “يف  و�أ����ش���اف���ت: 

�ل�����ه�����دف �الأ������ش�����ا������س مل����ع����اه����دة ح��ظ��ر 

للتحقيق  �لقابل  �لكيميائية  �الأ�شلحة 

ف���ق���ط ع����ن ط���ري���ق ت��ن��ف��ي��ذه �ل��ك��ام��ل 

و�مل����ت������زن و�مل����ؤث���ر وغ���ر �ل��ت��م��ي��ي��زي 

�لعاملية« �شم�ليته  وكذلك 

ي��دع���  “ما  �أن  �أر�������ش������ادي  ور�أت 

ل��اأ���ش��ف �جل����اد ه��� ع���دم ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذ� 

�أم��ري��ك��ا،  �ل��ت��ز�م  ع���دم  ب�شبب  �ل��ه��دف 

�لتي  �ل�حيد  �ملعاهدة  ع�ش�  ب�شفتها 

�لكيميائية،  �الأ�شلحة  متتلك  ماز�لت 

لتدمر  م�عد  �آخ��ر  ح���ل  بتعهد�تها 

�لكيميائية« �الأ�شلحة 

�الأخ�����رى  �ل��ع��ق��ب��ة  �أن  و������ش����اف����ت: 

يف ه���ذ� �مل���ج���ال ه���ي ع���دم �ل�����ش��م���ل��ي��ة 

�لعاملية للمعاهدة، ولل��ش�ل �ىل هذ� 

�لكيان  �رغ���ام  يجب  �ل�شامي  �ل��ه��دف 

�ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى �الن�����ش��م��ام ل��ه��ذه 

�و  م�شبق  �شرط  �ي  دون  من  �ملعاهدة 

تاخر �أكر

وح������ذرت م���ن �ل����ت����اأث����ر�ت �جل����ادة 

�قتد�ره  �ملعاهدة على  تنفيذ  لت�شيي�س 

ت�شيي�س  �إىل عدم  د�عية  وم�شد�قيته، 

�لكيميائية �الأ�شلحة  �أن�شطة حظر 

“�إن �جل��م��ه���ري��ة  ق��ائ��ا:  وخ��ت��م��ت 

�الإ����ش���ام���ي���ة �الإي����ر�ن����ي����ة ت���دع���� م��رة 

�مل�شتقلة  �الأن�����ش��ط��ة  ل�����ش��م��ان  �خ����رى 

و�مل����ح����اي����دة و�مل���ه���ن���ي���ة مل��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر 

�لكيميائية« �الأ�شلحة 

تحرك جديد لترامب ضد بايدن

إيران: أمريكا وإسرائيل تعيقان 
القضاء على األسلحة الكيميائية

االنباط-وكاالت

�أردوغ����ان  �ل��رك��ي رج���ب طيب  �لرئي�س  ح���ذر 

و�أن�شطة  م�شر�ت  تنظيم  م��ن  �ملعار�شة  �أح����ز�ب 

ذ�ته”  “�لدر�س  �شيلقنهم  �إن��ه  وق��ال  �حتجاجية، 

�لذي تلقاه من خرج�� �إىل �ل�ش��رع يف ي�لي� 2016

“�لعد�لة  ح�����زب  الأم����ن����اء  �ج���ت���م���اع  يف  وق������ال 

�إىل  “�نزل��  �ل��رك��ي��ة:  �ل����الي���ات  يف  و�لتنمية” 

�ل�ش��رع، �ش�ف تتعلم�ن �لدر�س ذ�ته، �لذي علمته 

هذه �الأمة للذين نزل�� �إىل �ل�ش��رع يف 15 ي�لي� 

عام 2016«

و�أ�شاف: “لن �أغادر تركيا ب�شبب ف�شاد �ملعار�شة 

�ملخلة باالآد�ب.. ب�شفتنا حتالف �ل�شعب، �شن�شعكم 

جميعا �أمامنا ونطاردكم حتى �لنهاية«

ت��جه  “ال  ب��اده  �أن  �لركي  �لرئي�س  و�عترب 

���ش��ارة مثل  �أح��د�ث��ا غ��ر  �أن هناك  ب��ل  �ل�شع�بات، 

�لتقلبات �ل�شديدة يف �أ�شعار �ل�شرف، و�أن �لزياد�ت 

�ل�شديدة يف �الأ�شعار مثل �الأ�ش��ك و�حل�شى على 

هذ� �لطريق«

“حتى ل� كان هذ� ي�شر باأمتنا، �ش�ف  وتابع: 

ن��رك ه��ذه �الأم����ر ور�ءن���ا يف وق��ت ق�شر ون�شم 

بلدنا الأكرب 10 �قت�شاد�ت يف �لعامل، ومع �حلزمة 

�الحر�زية �لتي �أعلنا عنها، قمنا باإز�لة �لفقاعة 

ب�شرعة من �شعر �ل�شرف، و�آمل يف �أن نزيل ب�شرعة 

فقاعة �لت�شخم وننقذ بلدنا من هذه �ل�ش�رة غر 

�مل�شتحقة«.

أردوغان يهدد المعارضة: لن أغادر تركيا وسنطاردكم حتى النهاية

االنباط-وكاالت

دع�����ا �ل���رئ���ي�������س �الأم����ري����ك����ي �ل�����ش��اب��ق 

�إىل   »MAGA “�أمة  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 

ج�  �لرئي�س  �إد�رة  �شد  “�النتفا�شة” 
ب��اي��دن ب�����ش��اأن ت��ف���ي�����ش��ات ف��ر���س �ل��ل��ق��اح 

�ل�شن�ية  �لذكرى  يف  وذل��ك  ك�رونا،  �شد 

�الأوىل القتحام مبنى �لكابيت�ل.

ب�����ي�����ان �����ش����ادر  ت�����ر�م�����ب يف  و�ن����ت����ق����د 

 Save America م���ن���ظ���م���ة  ع�����ن 

حديثه  ب�شبب  بايدن  �لرئي�س   ،PAC
على  �ل���ل���ق���اح  ���ش��ت��ف��ر���س  �إد�رت�������ه  �أن  ع���ن 

�أط���ف���ال �مل���د�ر����س وجت���رب �مل���د�ر����س على 

�الإغ��اق، و�شط زي��ادة يف حاالت �الإ�شابة 

بك�فيد-19

هناك  “�الآن،  �لبيان:  تر�مب يف  وقال 

�أخ��رى  م��رة  بايدن  �إد�رة  قبل  من  حديث 

ح������ل �إغ������اق �مل�����د�ر������س، وح���ت���ى ف��ر���س 

�أمر  هذ�  �ملد�ر�س..  �أطفال  على  �لتطعيم 

 MAGA )make شائن ، وعلى �أمة�

�أن   )america great again
�لفا�شح  �ل��ت��ج��اوز  ه��ذ�  وت��ع��ار���س  تنه�س 

�لفدر�لية« للحك�مة 

�أن���ه مل ي��ك��ن ه��ن��اك �أي �ق���ر�ح  ي��ذك��ر 

باأي قر�ر من هذ� �لقبيل من �إد�رة بايدن 

ت��ف���ي�����ش��ات  ف��ر���س  وي���ج���ري  �الآن.  ح��ت��ى 

�ل��ع��ام��ة ع��ل��ى م�شت�ى  ل��ل��م��د�ر���س  �ل��ل��ق��اح 

�أو  �ملدر�شة،  منطقة  قبل  من  �أو  �ل�الية، 

�لتعليمية �ملنطقة 

هذ� و�أو�شت �ملر�كز �الأمريكية ملكافحة 

ب���اأن يح�شل  �الأم���ر�����س و�ل���ق��اي��ة م��ن��ه��ا 

جميع �الأمريكيني من �شن �خلام�شة وما 

بهدف  لك�رونا،  �مل�شاد  �للقاح  على  ف���ق 

�ل�قاية من �ملر�س �ل�شديد.

تحتضنها بغداد.. جولة حوار خامسة مرتقبة بين السعودية وإيران

األرجنتين تعتزم رفع شكوى ضد بريطانيا بشأن 
سفن حملت أسلحة نووية خالل حرب فوكالند

االنباط-وكاالت

�أنها  �الأرجنتينية  �ل�شلطات  �أعلنت 

ب�����ش��دد ت��ق��دمي ���ش��ك���ى �أم�����ام �جل��ه��ات 

�ل����دول����ي����ة �مل���خ���ت�������ش���ة ح�������ل �ل�����ش��ف��ن 

بريطانيا  ��شتقدمتها  �لتي  �لربيطانية 

ل�����ش����ح��ل ج���زر ف���ك��ان��د خ���ال ح��رب 

عام 1982 وكانت حتمل روؤو�شا ن�وية.

�خل�����ارج�����ي�����ة  وز�رة  و�أ������������ش�����������ارت 

�إذ�  �أن���ه  �إىل  ل��ه��ا  ب��ي��ان  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة يف 

مت �ل��ت��اأك��د م��ن ت���ف��ر �الأر���ش��ي��ف��ات �لتي 

رف��ع��ت ع��ن��ه��ا �ل�����ش��ري��ة، و�ل���ت���ي حت��ت���ي 

خط�رة  ح���ل  �إ�شافية  معل�مات  على 

�الأحد�ث يف �حلرب �لتي �أثارتها و�شائل 

�الإعام، فاإن �حلك�مة �شتكرر مطالبها 

ل��ربي��ط��ان��ي��ا ب���االإج���اب���ة ع��ل��ى �الأ���ش��ئ��ل��ة 

ب��ال��ق��رب من  �ل�شفن  ه��ذه  ح���ل وج����د 

�جلزر، كجزء من �شيا�شتها �لثابتة �شد 

و��شتخد�مها �لن�وية  �الأ�شلحة 

هذ�  الإث��ارة  تخطط  �أنها  �إىل  ولفتت 

�مل��ش�ع مع �لهيئات �لدولية �ملخت�شة

�جل���دي���دة  �مل��ط��ال��ب��ة  �أن  و�أو����ش���ح���ت 

تنبع  �الأ�شئلة  على  باالإجابة  لربيطانيا 

 Declassified م���ق��ع  ن�����ش��ر  م���ن 

�إىل  �شفنا  ل��ن��دن  �إر����ش���ال  ح����ل  ت��ق��ري��ر� 

ع��ل��ى  ك����ان   1982 ع����ام  ف����ك���ان���د  ج����زر 

متنها ح��يل 31 ر�أ�شا ن�ويا

ويف عام 2003 �حتجت ب�ين�س �آير�س 

ل����دى ل���ن���دن وط��ال��ب��ت ب���االإج���اب���ة على 

�ل�شفن  ه��ذه  ب���ج���د  �ملتعلقة  �الأ���ش��ئ��ل��ة 

تلق  �أن���ه���ا مل  �إال  م���ن �جل����زر،  ب��ال��ق��رب 

ج��با

“مل  �إن��ه��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا حينها  وق��ال��ت 

تنتهك معاهدة معاهدة حظر �الأ�شلحة 

�لن�وية يف �أمريكا �لاتينية و�أن جميع 

�ملتحدة يف  �ململكة  �إىل  �أعيدت  �الأ�شلحة 

حالة جيدة«

وك���ان���ت ج���زر ف���ك��ان��د �ل����ق��ع��ة يف 

�ل��غ��رب��ي م��ن �ملحيط  �جل���زء �جل��ن���ب��ي 

بني  �إقليمي  ن���ز�ع  م������ش���ع  �الأط��ل�����ش��ي، 

 200 مل��دة  �مل��ت��ح��دة  و�ململكة  �الأرج��ن��ت��ني 

عام

�حل��رب  �ن��دل��ع��ت   ،1982 �أب���ري���ل  ويف 

�ش�تت   2013 مار�س  ويف  �لبلدين.  بني 

�الأرخبيل  �شكان  من  �لعظمى  �لغالبية 

يف ��شتفتاء الإبقاء �ملنطقة حتت �شيطرة 

�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة، ل��ك��ن �الأرج���ن���ت���ني مل 

تعرف بنتائج هذ� �ال�شتفتاء.
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الرمثا يواصل تجديد 
عقود العبيه 

االنباط – عمان 

ب��ت��ج��دي��د  ال��رم��ث��ا  ن����ادي  اإدارة  ق��ام��ت 

ع��ق��د ال���اع���ب امل���وه���وب ب�����ش��ار ذي���اب���ات، 

مل���دة م��و���ش��م��ن. ووق����ع ذي���اب���ات، ال��ع��ق��ود 

عدد  و���ش��ط ح�شور  ال��رم��ث��ا،  ن��ادي  مبقر 

وي��ع��ت��ر  الإدارة.  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  م���ن 

التي  ال�شابة  امل��واه��ب  م��ن  ذي��اب��ات  ب�شار 

املو�شم  يف  كبري  ب�شكل  الرمثا  مع  ب��رزت 

ال��ف��ري��ق بطااً  امل��ا���ش��ي، وال���ذي ت��وج فيه 

ل�������دوري امل���ح���رف���ن ب���ع���د غ���ي���اب ام��ت��د 

ال�شفقة  ه���ذه  وت��ع��ت��ر  ��ا.  ع��اماً  40 لنحو 

ال��رم��ث��ا،  اإدارة  ت��ن��ج��زه��ا  ال��ت��ي  ال���راب���ع���ة 

كوليبايل  ال�شنغايل  ع��ق��ود  جت��دي��د  بعد 

وح��م��زة ال����دردور وع��ل��ي ال��ع��زي��زة.وك��ان��ت 

اإدارة نادي الرمثا قد اتفقت مع املهاجم 

حمزة الدردور، على جتديد عقده ملدة 3 

موا�شم  مقبلة. وي�شكل ا�شتمرار الدردور 

مع الرمثا طيلة املوا�شم الثاثة املقبلة، 

عقودهم  انتهت  مم��ن  ل��زم��ائ��ه  حتفيزا 

الرمثا،  قائد  ال��دردور  وكان  لتجديدها. 

ق���د ���ش��اه��م م�����ش��اه��م��ة ف��اع��ل��ة يف ���ش��ع��ود 

ب���ط���ول���ة دوري  ت���ت���وي���ج  مل��ن�����ش��ة  ف���ري���ق���ه 

افتقاد  ا من  40 عاماً املحرفن بعد نحو 

مك�شبا  ال���دردور،  حمزة  ويعتر  اللقب. 

الدولية،  خلرته  قيا�شا  الرمثا،  لفريق 

ح��ي��ث ي��ع��ت��ر م���ن امل��ه��اج��م��ن ال��ب��اري��ن 

�شنوات  منذ  الن�شامى  منتخب  ب�شفوف 

ي�شبح  اأن  ا  م����وؤخ����راً وا���ش��ت��ط��اع  ط��وي��ل��ة، 

الهداف التاريخي له.

تعاون مشترك بين الفيصلي وهالل القدس 

االنباط – عمان 

ع���ق���دت ال��ه��ي��ئ��ة الداري��������ة امل���وؤق���ت���ة 

ل��ل��ن��ادي ال��ف��ي�����ش��ل��ي ب��رئ��ا���ش��ة امل��ه��ن��د���س 

ن���������ش����ال احل�����دي�����د اج����ت����م����اع����ا ����ش���ب���اح 

اخلمي�س  مع ادارة نادي هال القد�س 

�شياء  امل��ح��ام��ي  ب��رئ��ا���ش��ة  الفل�شطيني 

الدارة  جم���ل�������س  واع���������ش����اء  ����ش���وي���ك���ي 

ومت الت���ف���اف ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 

امل�شركة بن النادين وتعزيز التواأمة 

احلديد  املهند�س  واك��د  الزعيمن  بن 

الفريقن  بن  اللقاءات  تبادل  اهمية 

���ش��ي��ب��دا من  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ان  م�����ش��ريا اىل 

يف  الفي�شلي  م�����ش��ارك��ة  ا���ش��ت��غ��ال  اج��ل 

يف  �شتقام  التي  الودية  القد�س  بطولة 

لقاء  لق��ام��ة  ال��ق��ادم  اذار  يف  فل�شطن 

ال���ه���ال ع��ل��ى ار���ش��ه  ودي م���ع ف���ري���ق 

اللقاءات  فاحتة  ليكون  جمهوره  وبن 

اللقاء  نهاية  ويف  العام  هذا  يف  احلبية 

مت تبادل الدروع التقديرية

انطالق دوري جولف الناشئين في واحة أيلة 
االنباط – عمان 

تنطلق �شباح  اجلمعة الن�شخة اجلديدة 

 2022 مل��و���ش��م  ال��ن��ا���ش��ئ��ن  م��ن دوري ج��ول��ف 

اأي��ل��ة يف مدينة  وذل���ك ع��ل��ى م��اع��ب واح���ة 

ال���ع���ق���ب���ة مب�������ش���ارك���ة وا�����ش����ع����ة م����ن ج��م��ي��ع 

الاعبن ومن كافة الفئات العمرية )ذكور 

ال�شبت  ي���وم  م�����ش��اء  ح��ت��ى  وت�شتمر  وان����اث( 

قد  النا�شئن  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  وك��ان��ت جل��ن��ة 

خطط  و�شع  يف  املا�شية  الفرة  ا�شتثمرت 

التطور  مع  تتما�شى  وا�شراتيجات جديدة 

ال��دوري حيث مت  ه��ذا  �شهده  ال��ذي  الكبري 

وتعليمات  ول��وائ��ح  �شلوك  م�شودة  �شياغة 

الن�شخة  هذه  �شت�شهد  كما  الدوري  لتنظيم 

دخ������ول ع�����دد م����ن ال���اع���ب���ن ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة 

مناف�شات  واق���ام���ة  ح��ف��ر   )18( ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

امللعب )9( حفر بنظام الفرق وذلك لزيادة 

الن�����ش��ج��ام ب��ن ال��اع��ب��ن وف��ق روؤي���ة فنية 

بحته كما قدمت �شركة واحة اأيلة للتطوير 

افتتاح  يف  ولوج�شتي  م���ادي  دع��م  ك��ع��ادت��ه��ا 

هذه الن�شخة وبذل القائمون يف نادي واحة 

اأيلة جهودا كبرية يف جتهيز امللعب والكوادر 

متابعة  و�شط  التتويج  ومن�شة  التنظيمية 

اخ�شائي  ال��ك��ب��اري��ت��ي  م��ن�����ش��ور  م��ن  حثيثة 

ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة واخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

ا�شبح  النا�شئن  دوري جولف  ان  ي�شار اىل 

يف  بالبنان  اليها  ي�شار  التي  ال��دوري��ات  من 

امل�شاركن  اع��داد  ازدي���اد  حيث  م��ن  املنطقة 

بتاأهل  النجاح  هذا  وتوج  مواعيده  وانتظام 

ثاثة لعبن لبطولة العامل للهواة والتي 

�شتقام ال�شيف املقبل يف ايرلندا وهم حمزة 

�شامل  و   ) ال�شابقة  الن�شخة  بطل   ( �شلمان 

الثاين  الرتيب  على  احلا�شل  العبدالات 

فيما  ثالثا  ح��ل  وال��ذي  ال��روا���ش��دة  وحممد 

را�شي  ع��ام��ر  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر  اأك���د 

من  خمتلفة  �شتكون  الن�شخة  ه��ذه  ان  اىل 

برنامج  و�شع  وق��د  والتناف�س  ال��ق��وة  حيث 

تطبيقه  ���ش��ي��ت��م  ال��ع��ق��ب��ة  م��دي��ن��ة  ل��اع��ب��ن 

ال�����ش��ه��ر امل���ق���ب���ل ي���دي���ر ال���ب���ط���ول���ة ك����ل م��ن 

معاذ  و  �شادي جبجي وجمد جن��ادا  احلكام 

ق��ط��اط�����ش��ة ف��ي��م��ا ي�������ش���ارك لع���ب���ن الم���ن 

وان�س  ه��اين  وحممد  الروا�شدة  ا�شد  العام 

الاعبن  وم�شاعدة  ت��دري��ب  يف  العمرين 

ك���م���ا ي���ت���واج���د ق�����ش��م الع�������ام ال��ري��ا���ش��ي 

مل��دي��ري��ة الم����ن ال���ع���ام يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة 

. للتغطية العامية للبطولة 

الروسان رئيسا للنادي الوطني للمعاقين حركيًا
االنباط –عمان  

ال��ن��ادي  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��رو���ش��ان  �شليمان  اح��ت��ف��ظ 

القادمة  للدورة  حركيا  املعاقن  لرعاية  الوطني 

بعدما جددت الهيئة العامة ثقتها به يف النتخابات 

التي جرت يف قاعة النادي لعام 2021 و انتخاب 

الإدارة  جمل�س  ع�شو  ح��م��دان  ح�شام  الع��ام��ي 

للمرة الثانية و تن�شيبه ناطقا اإعاميا وم�شت�شارا 

للتطوير . كما فاز بع�شوية جمل�س الإدارة وتوزيع 

املنا�شب الدارية كا من الاعبة جنمة التاوي 

اآم��ن  ال�����ش��م��ادي  ال��دك��ت��ور علي  و  الرئي�س  ن��ائ��ب 

ال�شر واحلاج يا�شن هديب التاأهيل املهني و بديعة 

جوعاين امن ال�شندوق و ال�شحفي عبداللطيف 

ع�شوا  النجار  فاطمة  والدكتورة  ع�شوا  القر�شي 

بح�شور مدير  ال�شمالية ع�شوا  م��ازن  الاعب  و 

وع��دد من  العمو�س  الدكتور خالد  الزرقاء  �شباب 

ال���وزارة. وق��دم التهاين العمو�س واملباركة  ممثلي 

و�شفافية  ال��ن��ادي  ب��اداء  ت�شمو  التي  لهذه اجلهود 

والأع�شاء  للرئي�س  امل��وف��ق  والخ��ت��ي��ار  الن��ت��خ��اب، 

من اجل امل�شي يف الجن��ازات التي نفتخر بها ان 

كل  مهنئا  والعاملي  الوطني  ال�شعيدين  على  ك��ان 

ع�شو ولعب يف النادي الوطني العريق باإ�شمه و 

اإجن��ازات��ه. وق��دم ال��رو���ش��ان �شكره ل���وزارة ال�شباب 

وملديرية �شباب الزرقاء لدعمهم و حتقيق التعاون 

�شباب  مدير  من  البناء  والتفاعل  للنادي  الفاعل 

ويف  املفدى  امللك  ور�شالة  روؤي���ة  لتحقيق  ال��زرق��اء 

امل�شت�شار  الإع��ام��ي  الناطق  حت��دث  بناء  اجتماع 

العمو�س عن  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  م��ع  ح�شام ح��م��دان 

ال��ت��ع��اون ال���دائ���م يف ت��ط��وي��ر ال���ن���ادي و امل���ب���ادرات 

و  اليه  ن�شبو  م��ا  اإىل  الو�شول  اج��ل  م��ن  القادمة 

ق��د اأك���د الناطق الع��ام��ي ح��م��دان خ��ال لقائه 

انه �شيتم اجتماع الدارة اجلديدة  ال�شحافة،  مع 

الرو�شان  �شليمان  برئا�شة  القادمة  الأي���ام  خ��ال 

للعمل على تطوير النادي ودرا�شة كل ما هو مفيد 

لتطوير النادي.

كرة الوحدات تبدأ االستعداد للموسم الجديد 

االنباط – عمان 

يف  ال����وح����دات  ن�����ادي  اإدارة  اع���ت���م���دت 

ن�����ش��اط  اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ج��ل�����ش��ت��ه��ا 

ال����ك����رة، ي�����وم الث����ن����ن امل���ق���ب���ل  م���وع���دااً 

والنطاق  الأول،  الكرة  فريق  لتجميع 

اجلديد  للمو�شم  ا�شتعدادااً  تدريباته  يف 

الكرة  احت��اد  درع  ببطولة  ينطلق  ال��ذي 

خ���ال ���ش��ه��ر ���ش��ب��اط)ف��راي��ر( امل��ق��ب��ل. 

اجتماعه مفتوحااً  الإدارة  واأبقى جمل�س 

امل��دي��ر  ت��ع��ي��ن  اإىل ح���ن الن���ت���ه���اء م���ن 

الأول،  ال���ك���رة  ل��ف��ري��ق  اجل���دي���د  ال��ف��ن��ي 

الأ�شمر  ال�شر عو�س  اأمن  اأكده  وفق ما 

الذي قال: “مت خال الجتماع حتديد 

 40 مببلغ  للتعاقدات  الأع��ل��ى  ال�شقف 

القانونية  الدائرة  وت�شكيل  دولر،  األ��ف 

د.رم�شان  من  ك��ااً  ت�شم  والتي  للنادي 

خم���ل���وف، د.ن���ا����ش���ر ال���ع���م���رة، الأ����ش���ت���اذ 

حمزة،  ها�شم  ال�شتاذ  در����س،  م�شطفى 

الأ���ش��ت��اذ ع��ب��د ال��غ��ن��ي ال�����ش��ع��ود، الأ���ش��ت��اذ 

ب�شام  والأ�شتاذ  العجوري،  النا�شر  عبد 

دعبا�س،  واإ�شافة ال�شيد يو�شف الداوود 

اىل ال��ل��ج��ن��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ف��ري��ق ال��ك��رة 

الول.

زيزو يطلب الرحيل الى االهلي 

القاهرة – وكاالت 

لع����ب  “زيزو”،  ����ش���ي���د  اأح������م������د  ط����ل����ب 

ت�شهيل  البي�شاء  القلعة  اإدارة  م��ن  ال��زم��ال��ك، 

ان��ت��ق��ال��ه اإىل ن�����ادي اأه���ل���ي ج����دة ال�����ش��ع��ودي، 

خ����ال ف����رة الن���ت���ق���الت ال�����ش��ت��وي��ة ي��ن��اي��ر/

ك���ان���ون ث����ان اجل�����اري ودخ����ل م�����ش��وؤول��و اأه��ل��ي 

اأحمد  مع  ج��ادة  ال�شعودي يف مفاو�شات  ج��دة 

مت��ه��ي��دا  ال����زم����ال����ك،  لع�����ب  “زيزو”،  ���ش��ي��د 

ال�شتوي.وعلم  من  امل��ريك��ات��و  خ���ال  ل�شمه 

م�����ش��در داخ����ل ال��ق��ل��ع��ة ال��ب��ي�����ش��اء، ع���ن اإب����اغ 

الزمالك  لإدارة  رغبته  »زي�����زو«،  �شيد  اأح��م��د 

يف ال����رح����ي����ل، خل����و�����س جت����رب����ة الح�������راف 

 اخل���ارج���ي م��ن ب��واب��ة اأه��ل��ي ج���دة ال�����ش��ع��ودي.

واأك����د زي���زو يف ح��دي��ث ل��ه م��ع اأم���ري مرت�شى 

اأن الرحيل  من�شور، امل�شرف العام على الكرة، 

لأهلي جدة، خطوة جيدة له على ال�شعيدين 

امل��ف��او���ش��ات  بت�شهيل  مطالبا  وامل�����ايل،  ال��ف��ن��ي 

ر�شمي  بعر�س  تقدم  ال��ذي  للفريق  والرحيل 

للزمالك، خال الأي��ام املا�شية. وق��ال م�شدر 

مقرب من اأحمد �شيد زي��زو، اإن الاعب اأنهى 

الت��ف��اق م��ع اأه��ل��ي ج��دة ���ش��واء رح��ل اإل��ي��ه على 

الآن  وينتظر  م��ع��ارا،  اأو  النهائي  البيع  �شبيل 

موقف جمل�س اإدارة الزمالك.

رأفت علي مدربا عاما للوحدات 
االنباط – عمان 

الوحدات يف جل�شته  نادي  اإدارة  وافق جمل�س 

حوامدة  د.ب�شار  النادي  رئي�س  برئا�شة  الخ��رية 

الأول  الكرة  لفريق  الفنية  اللجنة  تن�شيب  على 

اب����و ح�شي�س  ال���اع���ب���ن حم��م��د  ب��ال��ت��ع��اق��د م���ع 

)م��و���ش��م واح������د(، اأح���م���د ع��ب��د ال�����ش��ت��ار )م��و���ش��م 

واح������د(، ت��ام��ر ���ش��ال��ح )م��و���ش��م واح������د(، ف��را���س 

)مو�شم  خ��ط��اب  ط���ارق  واح���د(،  )مو�شم  �شلباية 

اأحمد �شريوة )مو�شمن(، عمر منا�شرة  واحد(، 

)مو�شمن(. جاء ذلك بح�شب ما اأفاد به الناطق 

الإع��ام��ي للنادي ول��ي��د ال�����ش��ع��ودي، ال���ذي ق��ال: 

والإداري  امل���ع���اون  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  ت�شمية  “مت 
علي  راأف���ت  يتوىل  حيث  ال��ك��رة؛  لفريق  والطبي 

الفتاح م�شاعدااً  العام، وح�شن عبد  امل��درب  مهمة 

للمدرب، وحممد جمال مديرااً للفريق، ود.موؤيد 

ع��م��ر ط��ب��ي��ب��ااً ل��ل��ف��ري��ق، وم���اأم���ون ح���رب م��ع��اجل��ااً، 

للفريق  ف��ن��ي��ااً  م��دي��رااً  �شلباية  حم��م��ود  وت�شمية 

م�����ش��اع��دااً  ج��ل��ود  اب����و  ع����اء  وت��ع��ي��ن  الرديف”، 

لدى  البيانات  ادخ��ال  مبهمة  الإعامي  للمن�شق 

املوؤمترات  وترتيب  القدم  لكرة  الردين  الحت��اد 

ال�شحافية اخلا�شة بفريق الكرة.
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لجنة فرنسية تفرض غرامات كبيرة على غوغل وفيسبوك

  االنباط-عمان

���س��در ح��دي��ث��ا ال���ع���دد 321 م���ن جم��ل��ة و���س��ام 

ال�سهرية للأطفال عن وزارة الثقافة، و�سارك فيه 

كوكبة من املبدعني ال�سغار والكبار.

ج��دي��دة  م�سرحية  اإب���داع���ات  ال��ع��دد  واح��ت�����س��ن 

فكان امل�سرح الغنائي الذي جاء يقدم ر�سالة هادفة 

ل��لأط��ف��ال اإىل ج��ان��ب امل�����س��رح ال����ذي ا���س��ت��ح��داث��ه 

يف امل��ج��ل��ة، اإذ اع��ت��ادت امل��ج��ل��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث كل 

م��ا ه��و جميل وحم��ب��ب ل��لأط��ف��ال، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

امللفات والأب��واب الأخ��رى، منها ملف كوخ الإب��داع 

امل��رج��م، وملف  ال��ع��امل��ي  ال��ط��ف��ويل، وم��ل��ف الأدب 

وفنون  وخ��رز،  كرز  وملف  واملقالة،  يل،  تقراأ  ماما 

وت�سايل.

وا���س��ت��م��ل ع���دد امل��ج��ل��ة ال��ت��ي ي���راأ����س حت��ري��ره��ا، 

وق�س�سية  �سعرية  اإبداعات  �سبانة،  نا�سر  الدكتور 

للكاتب  وال��وط��ن(  )ج���دي  م�سرحية  منها؛  ف��ك��ان 

امل�����س��رح��ي ي��و���س��ف ال�����ري، وامل�����س��رح��ي��ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة 

ناجي،  ح�سن  امل�سرحي  للكاتب  ال��وط��ن«  »حناجر 

را�سد  الدكتور  لل�ساعر  لل�ستاء«  »اأغنية  وق�سائد 

عي�سى، و«القلم« لل�ساعر الدكتور حممود ال�سلبي، 

اللوندي،  اأحمد  لل�ساعر  ال�سرفة«  اإىل  و«احلنني 

و«الن���رن���ت  ي��ع��ق��وب،  �سعيد  لل�ساعر  و«ك���ورون���ا« 

�سديقتي« لل�ساعر م�سطفى عبد الفتاح.

ال�ستاء«  »مظلة  ق�س�س؛  على  ال��ع��دد  واح��ت��وى 

للقا�س حممد عطية حممود، و«اجلدة والأطفال« 

للقا�سة �سحر مل�س، و«غزل البنات« للقا�سة دنيا 

ب��در ع��لء ال��دي��ن، و«اأن���ا فر�ساة الأ���س��ن��ان« للقا�س 

حممد دروي�س عواد.

و���س��م��ن م��ل��ف »م��ع��امل ���س��ي��اح��ي��ة« ق���دم ال��ك��ات��ب 

ح�سام بدار معلومات قيمة عن برج بيتزا املائل، كما 

ال�سر«  »حفظ  �سيناريو؛  ن�سي  على  العدد  ا�ستمل 

ل��ل��ك��ات��ب ع��ب��د ال���ه���ادي ���س��ع��لن، ون�����س��ائ��ح م��دف��اأة« 

ن�سال  الت�سكيلي  والفنان  الكاتب  ور���س��وم  تاأليف 

البزم.

ن�سو�س  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي  الأدب  م��ل��ف  وا���س��ت��م��ل 

ترجمة  الفيلة«  »�سريك  ه��ي؛  مرجمة  ق�س�سية 

الكبري«  و«ال��در���س  جابر  مهند  وامل��رج��م  الكاتب 

ترجمة القا�س �سمري ال�سريف، فيما ا�ستمل ملف 

ال�سغار  الكتاب  ملف  على  الطفويل  الإب���داع  ك��وخ 

لرا  للطالبة  امل��غ��رورة«  »الفتاة  ق�ستني؛  واحتوى 

���س��واه��ني، و«ت�����س��و���س الأ����س���ن���ان« ل��ل��ط��ال��ب��ة ن��ادي��ن 

�سمري، وق�سيدتي »�سلم اأيها املطر« للطالبة ليلى 

العيايدة، و«ال�ستاء« للطالب كرم قازان.

ويف م��ل��ف ك����رز وخ�����رز ال�����ذي ج����اء م���ن اإع�����داد 

ور�سوم الفنان نزار فوزي، احتوى على طرق اإعداد 

من  اللطيفة(  )القبعة  و�سنع  بالرتقال(  )امل��وز 

ف��وزي �سمن ملف  الفنان  امللون، فيما قدم  ال��ورق 

)فنون وت�سايل( جمموعة من الأ�سئلة والتمارين 

وامل�ساركة  للتفاعل  للأطفال  حمفزة  ج��اءت  التي 

ت���ق���راأ يل« ق�سة  وال��ت��ف��ك��ري، وق�����دم م��ل��ف »م���ام���ا 

»قنطرة« للكاتب والناقد الدكتور زياد اأبو لنب.

الفنانني  العدد كوكبة من  ر�سومات  و�سارك يف 

امل�سهد  ت�سوير  يف  اخ��ت�����س��وا  ال��ذي��ن  الت�سكيليني 

اأمي���ن غرايبة،  وك���ان منهم  ال��ط��ف��ويل،  الإب���داع���ي 

رجب،  وعمرو  الكباريتي،  ورا�سد  ال�سلطي،  وزينة 

اأب��و  و�سمية  ال��ب��زم،  ون�سال  الزغاتيت،  واإخ��ل���س 

حجري، وبيان زريقات، وعبد اهلل اأبو �ساع و�ساجدة 

رامي.

وت�����س��م ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر امل��ج��ل��ة ال���دك���ت���ورة �سعاد 

عريقات مديرة للتحرير، والأع�ساء ح�سن ناجي، 

وعمار اجلنيدي، وانت�سار عبا�س.

  االنباط-وكاالت

ف���ر����س���ت جل���ن���ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة واحل����ري����ات 

ام�س  للفرن�سيني،  اخل��ا���س��ة  احل��ي��اة  ح��ار���س��ة 

اخل���م���ي�������س، غ����رام����ات ك���ب���رية ع���ل���ى م��وق��ع��ي 

املوقعني  ممار�سات  ب�سبب  وفي�سبوك،  غوغل 

واأدوات  الرت��ب��اط،  تعريف  ملفات  جم��ال  يف 

ال���ت���ت���ب���ع ال���رق���م���ي���ة امل�������س���ت���خ���دم���ة لأه�������داف 

و�ستني  ي��ورو  مليون   150 بلغت  الإع��لن��ات 

م��ل��ي��ون ي����ورو ع��ل��ى ال���ت���وايل، ب��ح�����س��ب وك��ال��ة 

الفرن�سية. ال�سحافة 

م��واق��ع  اأن  »لح��ظ��ت  اإن��ه��ا  اللجنة  وق��ال��ت 

في�سبوك وغوغل ويوتيوب ل ت�سمح »برف�س 

ملفات الرتباط »بالب�ساطة« نف�سها التي يتم 

قبولها«. فيها 

لتنفيذ  اأ���س��ه��ر  ث��لث��ة  املن�ستني  واأم��ه��ل��ت 

غرامة  دف��ع  علىيها  »�سيتوجب  واإل  ال��ق��رار 

قدرها مئة األف يورو عن كل يوم تاأخري«. 

    واأعلنت غوغل عن تغيري يف ممار�ساتها 

ب��ع��د ق�����رار ال��ل��ج��ن��ة، م�����س��ريا اىل اح���رام���ه 

ت���وق���ع���ات م�����س��ت��خ��دم��ي الإن�����رن�����ت، وت��ن��ف��ي��ذ 

جلنة  م��ع  بن�ساط  العمل  و  ج��دي��دة  تغيريات 

يف  ل��ق��راره��ا  ا�ستجابة  واحل��ري��ة  املعلوماتية 

اإطار التوجيه )الأوروبي(«.

هي  الرت��ب��اط،  تعريف  ملفات  ان  ي��ذك��ر    

مواقع  بوا�سطة  تثبيتها  يتم  �سغرية  ملفات 

النرنت على اأجهزة زوارها لأغرا�س تقنية 

بتتبع  ت�سمح  الأه���داف،  حم��ددة  لإعلنات  اأو 

ت�����س��ف��ح امل�����س��ت��خ��دم، ل��ت��ت��م��ك��ن ال�����س��رك��ات من 

اإر�سال اإعلنات خم�س�سة له تتعلق مبجالت 

اه���ت���م���ام���ه، وت����واج����ه ت���ن���دي���دا دائ���م���ا ب�����س��ب��ب 

خل�سو�سية  ت�����س��ب��ب��ه��ا  ق���د  ال��ت��ي  الن��ت��ه��اك��ات 

الإنرنت. م�ستخدمي 

صدور العدد 321 من مجلة وسام الشهرية لألطفال

      

االنباط-وكاالت

ت���وف���ت ف��ج��ر ام�������س اخل��م��ي�����س، ال��ف��ن��ان��ة 

امل���������س����ري����ة م����ه����ا اأب��������و ع�������وف داخ��������ل اأح�����د 

بعد  وذل��ك  اجل��دي��دة،  ال��ق��اه��رة  م�ست�سفيات 

���س��راع م��ع م��ر���س ال�����س��رط��ان، ح��ي��ث ك��ان��ت 

حتى  املا�سية،  الفرة  مدار  على  منه  تعاين 

ب�سببه  ونقلت  ح��اد  رئ��وي  باإلتهاب  اأ�سيبت 

موؤخرا للعناية املركزة، حتى فارقت احلياة.

يذكر اأن اآخر تواجد للفنانة مها اأبو عوف 

املخملي«،  »احلرير  م�سل�سل  خلل  من  كان 

وال�������ذي ع���ر����س خ�����لل الأ�����س����ه����ر ال��ق��ل��ي��ل��ة 

داليا  فهمي،  م�سطفى  بطولة  من  املا�سية، 

ولء  اأب��وع��وف،  مها  وفيق،  اأحمد  م�سطفى، 

�سامي  ف��اخ��ر،  هالة  وف��ي��ق،  اأح��م��د  ال�سريف، 

ماأخوذ عن  والعمل  مغاوري، طارق �سري، 

ع��زال��دي��ن،  املخملي لأم��ي��م��ة  رواي���ة احل��ري��ر 

�سيناريو  جمال،  اأم��ني  الكتابة  على  اإ���س��راف 

اأ�سعد،  و�سادي  توفيق،  اأبوزيد  اأحمد  وح��وار 

وحمدي التايه، واإخراج اأحمد ح�سن.

وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

لطيفة تتعرض لموقف »صعب 
جدا« وتكشف التفاصيل !

زوج أحالم يكشف السر وراء 
ثروته الكبيرة

االنباط-وكاالت

لطيفة،  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  اأع��ل��ن��ت 

ج��دا« خلل  »�سعب  ملوقف  تعر�سها  عن 

اإح���ي���اء ح��ف��ل ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال��ت��ون�����س��ي 

اإىل  2020، لفتة  دبي  اإك�سبو  مبعر�س 

اأنه »تقديرا لبلدها وجلمهورها« اأحيت 

احلفل.

اإ�سابة  اإث��ب��ات  مت  اأن��ه  لطيفة  وك�سفت 

لها  امل�ساحبة  املو�سيقية  ال��ف��رق��ة  ق��ائ��د 

ما  كورونا،  بفريو�س  املو�سيقيني  وبع�س 

دون  مبفردها  احلفل  لإح��ي��اء  ا�سطرها 

اأغ��ان��ي��ه��ا بطريقة  ف���رق���ة، ح��ي��ث ق��دم��ت 

بالت�سجيل  )ال���س��ت��ع��ان��ة  ب�����اك«  »ب�����لي 

وق��ت لآخ��ر  م��ن  بينما رددت  ال�����س��وت��ي(، 

بع�س املقاطع بامل�ساركة مع اجلمهور.

وع��ن��د وق��وف��ه��ا م��ن��ف��ردة ع��ل��ى خ�سبة 

اإن  احل��ظ  »ل�سوء  لطيفة:  قالت  امل�سرح، 

ب��ر���س��ة،  ال��ل��ي نحييه  ال��ك��ب��ري  امل��اي�����س��رو 

حم��م��د الأ����س���ود، ع��ن��ده ك���ورون���ا للأ�سف 

اليوم وبع�س املو�سيقيني كذلك بالفرقة، 

فللأ�سف الفرقة كلها بالفندق«.

واأك����م����ل����ت: »ن���ح���ن ن���ل���ت���زم مب����ا ي��ج��ب 

اللتزام به يف هذا الو�سع، لكن اأنا احلمد 

)نتيجة  ن��ي��غ��ات��ي��ف  ب��ت��اع��ي  ال��ت��ي�����س��ت  هلل 

فح�س فريو�س كورونا جاء �سلبيا(، وقلت 

لزم نيجي ونحيي جمهوري الغايل اللي 

جاين من كل بقعة«.

االنباط-وكاالت

اأح��لم  الإم��ارات��ي��ة  الفنانة  زوج  روى 

ال�����س��ام�����س��ي، م���ب���ارك ال���ه���اج���ري، بع�س 

التفا�سيل عن حياته ال�سخ�سية، كا�سفا 

ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال�����س��ر وراء ث���روت���ه  ع���ن 

حققها خلل ال�سنوات املا�سية.

ع�����ر ح�����س��اب��ه  ف���ي���دي���و  م���ق���ط���ع  ويف 

اخلا�س على تطبيق »�سناب �سات«، روى 

امل��ه��اج��ري اأن وال��دت��ه ق��ال��ت ل��ه ذات يوم 

اأب���غ���ي اأط���ل���ع احل�����ج«، فبا�سر  »ي���ا ول����دي 

بال�ستعداد للذهاب معها برفقة اأخواته، 

اململكة  اإىل  ال��رح��ال من قطر  وع��زم��وا 

العربية ال�سعودية.

وق��ال: »م��ا خليت ال��وال��دة تتكل على 

ح���د، اأن����ا ك��ن��ت اأ���س��ي��ل واأح������ط. ك��ن��ت اأن���ا 

اأمي يف كل �سيء، ويف اليوم  م�سوؤول عن 

الأخري من احلج قالت يا مبارك، دعوت 

ل���ك دع����وة ه��ن��اك اهلل ي��ج��ع��ل ال���رم���ل يف 

اإي����دك ذه���ب، ومل���ا رج��ع��ت ب��ع��د ك���ام �سهر 

اأ�سودي �سركة نقليات تدخلي خري كثري. 

ال��ع��رة يف امل��و���س��وع اأن دع���وة ال��وال��دي��ن 

م�ستجابة«.

حقق  ال���ه���اج���ري  م���ب���ارك  اأن  ي���ذك���ر 

املهولة يف حياته  العديد من الإجن��ازات 

خ��ا���س��ة يف ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز ال��ع��دي��د من 

امل��ج��الت ال��ت��ي ي��ب��دع ف��ي��ه��ا، ومت��ك��ن من 

ح�سد لقب بطل رايل قطر.

وام��ت��از م��ب��ارك ال��ه��اج��ري بكونه من 

وله  الراقية  املرموقة  ال�سخ�سيات  اأكرث 

طابع رومان�سي اأنيق بحيث عرف باملحبة 

ولزوجته  حياته  يف  احل�سنة  ومعاملته 

الفنانة اأحلم والعائلة ب�سكل عام.

ومي��ل��ك م��ب��ارك ال��ه��اج��ري جمموعة 

وا���س��ع��ة م��ن ال�����س��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة ودخ��ل 

اأي�سا يف الكثري من املجالت ال�ستثمارية 

يف العامل العربي.

وي���ع���رف ال���ه���اج���ري ب���اأن���ه م���ن اأغ��ن��ى 

الرجال يف العامل العربي، والذي ميتلك 

�سركة خا�سة للتنقيب عن النفط، بحيث 

جت�����اوزت ث���روت���ه م���ل���ي���ارات ال�������دولرات، 

قطر  يف  الق�سور  م��ن  ال��ع��دي��د  وميتلك 

وطائرة خا�سة مرخ�سة لأن يلف العامل 

كله وع��ن��دم��ا يتم اإ���س��اف��ة ث��روت��ه وث��روة 

زوج���ه اأح����لم ف��ت��ق��در ث��روت��ه��م��ا مببالغ 

مالية ل تعد ول حت�سى.

»الشمس االصطناعية« الصينية 
تبلغ 5 أضعاف حرارة الشمس 

لمدة 17 دقيقة

االنباط-وكاالت

التي  ال�سطناعية«،  »ال�سم�س  متكنت 

ط��ورت��ه��ا ال�����س��ني، م��ن ب��ل��وغ درج���ة ح���رارة 

قيا�سية و�سلت اإىل 70 مليون درجة؛ اأي 

ال�سم�س  ح���رارة  اأ�سعاف   5 م��ن  يقرب  م��ا 

احلقيقية.

ذكرت �سحيفة »�ساوث ت�ساينا مورنينج 

»ال�سم�س  اأن   2022 يناير   1 يف  بو�ست« 

ي�سمى  نووي  مفاعل  وهي  ال�سطناعية«، 

ط���ورت���ه   HL-2M Tokamak
مت   ،2021 �سبتمر  منذ  ويعمل  ال�سني 

 70 ب���ح���رارة  دق��ي��ق��ة   17 مل���دة  ت�سخينها 

مليون درجة مئوية.

ا�ستغرق بناء املفاعل اأكرث من 14 عاماً 

وميكنه نظرياً الو�سول اإىل درجات حرارة 

تزيد عن 200 مليون درجة، اأي 13 مرة 

اأكرث من ال�سم�س.

ي����وؤم����ن  اأن  امل����ف����اع����ل  ل����ه����ذا  ومي����ك����ن 

احتياجات ال�سني احلالية من الطاقة مع 

من  ال��واق��ع،  يف  م�ستدامة.  طاقة  تطوير 

خ��لل حم��اك��اة تفاعل الن��دم��اج ال��ن��ووي 

بالطاقة،  احلقيقية  ال�سم�س  مي��د  ال���ذي 

غري  نظيفة  »طاقة  خلق  يف  العلماء  ياأمل 

حمدودة«.

واأج����رى ال��ب��اح��ث��ون م��وؤخ��راً اخ��ت��ب��ارات 

اإ�سافية على املفاعل جعلت نظام الت�سخني 

اخل���ا����س ب���ه اأك�����رث ك���ف���اءة و«ا����س���ت���دام���ة« 

»ال�سم�س  وع��م��ل��ت  م�����س��ى.  وق���ت  اأي  م���ن 

 17 اأو  ثانية،   1056 ملدة  ال�سطناعية« 

مليون   70 ب��ح��رارة  ث��ان��ي��ة،  و36  دقيقة 

درجة، وهي حرارة اأكر بخم�س مرات من 

احلقيقية،  ال�سم�س  قلب  يف  ال�سائدة  تلك 

بح�سب اإذاعة مونت كارلو الدولية..

امل�����س��وؤول ع��ن التجربة  وق���ال ال��ب��اح��ث 

الأخرية كونغ �سيانزو اإن »العملية الأخرية 

ت�سع اأ�سا�ساً علمياً وجتريبياً قوياً لت�سغيل 

مفاعل الندماج«.

 840 ح��وايل  بالفعل  ال�سني  واأنفقت 

مليون يورو على امل�سروع. وبلغت »�سم�سها 

 120 امل��ا���س��ي  ال���س��ط��ن��اع��ي��ة« يف م���اي���و 

101 ثانية، ثم  مليون درج��ة مئوية ملدة 

160 مليون درجة مئوية ملدة 20 ثانية. 
على  احل��ف��اظ  ه��و  الآن  الرئي�سي  ال��ه��دف 

100 مليون درج��ة  درج���ة احل����رارة ف��وق 

لفرة طويلة.


