
رئيس هيئة األركان يبحث التعاون مع ألمانيا 
في مجال التدريب العسكري

الخصاونة يؤكد حرص األردن على تعزيز 
2التعاون مع المانيا

الملك يبحث مع ألمانيا سبل تطوير 
التعاون في المجاالت الدفاعية

االنباط-عمان

ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ا�ستقبل 

ام�������س ال�����س��ب��ت، وزي������رة ال����دف����اع الأمل���ان���ي���ة 

لمربخت. كري�ستني 

وجرى، خال اللقاء، بحث �سبل تطوير 

امل��ج��الت  واأمل��ان��ي��ا يف  الأردن  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

الدفاعية. واأكد جالة امللك عمق عاقات 

ال�����س��داق��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، واحل���ر����س على 

معربا  بينهما،  ال�سراكة  وتعزيز  توطيدها 

تقدمه  ال��ذي  للدعم  تقديره  ع��ن  جالته 

اأملانيا للمملكة يف العديد من القطاعات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ي��ط��م��ح ال�������س���اب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ف����وزي 

دون  طبيعية  ح��ي��اة  يعي�س  اأن  اجل��ن��ي��دي، 

متّكنه  عمل  بفر�سة  يحظى  واأن  اح��ت��ال، 

من اإعالة اأ�سرته وعاج والده.

ف��ب��ع��د 4 ���س��ن��وات م���ن اع��ت��ق��ال ���س��اح��ب 

ال�����س��ورة ال�����س��ه��رة، وه���و م��ق��ّي��د ال��ي��دي��ن، 

م��ع�����س��وب ال��ع��ي��ن��ني، حم���اط ب���� 23 ج��ن��دي��اً 

على  حا�سرة  امل�سهد  اآث��ار  ظّلت  اإ�سرائيلياً، 

ج�سد فوزي وحالته النف�سية

وت���ع���ر����س اجل���ن���ي���دي ل���ل�������س���رب اأث���ن���اء 

يف  بك�سر  لإ�سابته  حينها  اأدى  ما  اعتقاله، 

الكتف، ما يزال يعاين من تبعاته حتى الآن

مل  ق��وة  اجلنيدي  اأعطت  التجربة  لكّن 

يكن ميتلكها من قبل، بح�سب قوله، خال 

مبدينة  منزله  من  الأن��ا���س��ول  مع  مقابلة 

اخلليل جنوبي ال�سفة الغربية املحتلة

اجلنيدي  الإ�سرائيلي،  اجلي�س  واعتقل 

يف   ،2017 الأول  ك���ان���ون  دي�����س��م��رب/   7 يف 

اأثناء  اخلليل،  و�سط  ال��زاوي��ة  ب��اب  منطقة 

وق��وة  فل�سطينيني  ���س��ب��ان  ب��ني  م��واج��ه��ات 

قرار  على  احتجاًجا  اإ�سرائيلية،  ع�سكرية 

وا���س��ن��ط��ن الع������راف ب��ال��ق��د���س ع��ا���س��م��ة 

لإ�سرائيل

جتاوز  قد  اجلنيدي  يكن  مل  حينه،  ويف 

من العمر 16 عاماً.

التفا�صيل �ص »9«

الجنيدي .. صاحب صورة االعتقال الشهيرة يطمح بالعيش دون احتالل
74 عاًما على مجزرة السرايا العربية 

في يافا.. نكبة المدينة مستمرة

وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة الدفاع األلمانية
  االنباط-عمان

اأج�������رى ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال���������وزراء ووزي�����ر 

اخل�����ارج�����ي�����ة و��������س�������وؤون امل����غ����رب����ني اأمي�����ن 

ال��دف��اع يف جمهورية  وزي����رة  ال�����س��ف��دي،م��ع 

ام�س  اأملانيا الحتادية كري�ستني لمربخت، 

�سبل  رك��زت على  ��ادث��ات مو�سعة  ال�سبت، حمحُ

ت��ع��زي��ز ع���اق���ات ال�����س��راك��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

امل�ستجدات  واآخ��ر  ال�سديقني،  البلدين  بني 

امل�سرك،  الإقليمية والدولية ذات الهتمام 

وجهود حل الأزمات يف املنطقة.

اأهمية العاقة الأردنية- واأّكد ال�سفدي 

الأملانية وتعميقها وتو�سيع التعاون يف جميع 

املجالت.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

  اأب������دى الأم���ي���ن���ان ال���ع���ام���ان ل�����وزارة 

مل�ستوى  ارت��ي��اح��ه��م��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة 

ق��ب��ل الطلبة  الن�����س��ب��اط والل���ت���زام م��ن 

بال�سراطات  المتحان  على  والقائمني 

حيث  م��ن  ال��ق��اع��ات  وج��اه��زي��ة  ال�سحية، 

وامل���ي���اه ل�سمان  ال��ت��دف��ئ��ة  و���س��ائ��ل  ت��وف��ر 

تقدم الطلبة لامتحان يف بيئة مائمة.

ج������اء ذل������ك خ������ال ق����ي����ام الأم���ي���ن���ني 

ال���ع���ام���ني ل���������وزارة ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���دك���ت���ور ن����واف 

ال��ع��ج��ارم��ة، وال�����س��وؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة 

ال����دك����ت����ورة جن�����وى ق���ب���ي���ات ب��ج��ول��ت��ني 

على  ال�سبت، لاطاع  اليوم  منف�سلتني، 

التكميلية. الدورة  �سر امتحانات 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - �صايل ال�صبيحات

 80 70 اىل  الزراعة بني  اقامت وزارة 

حم��ط��ة وب����رج ب��ال���س��اف��ة اىل ط��واف��ني 

حلماية  ال�ساعة  م���دار  على  وم��راق��ب��ني 

ال����روة احل��رج��ي��ة م��ن ال��ق��ط��ع اجل��ائ��ر 

واحل����رائ����ق وال���ت���ع���دي ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 

احلطب .وقال مدير مديرية احلراج يف 

ال��وزارة  اأن خطة  الق�ساه  ال��وزارة خالد 

ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى اق���ام���ة اب������راج وحم���ط���ات 

م��ن��ت�����س��رة يف حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة ك��اف��ة 

م��زودة  دوري���ات حرجية  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اعتداء  اي  عن  لتبليغ  ل�سلكية  باأجهزة 

ال�سرطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  احل����راج  لإدارة 

الغابات  على  التعدي  من  للحد  البيئية 

 40 ي��راوح عددها بني  الدوريات  وه��ذه 

اىل 50 دورية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-غور ال�صايف

���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  و����س���ع 

اأب��و  ���س��ح��ادة  ال��ع��رب��ي��ة، املهند�س  ال��ب��وت��ا���س 

ه���دي���ب، وب��ح�����س��ور ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الدكتور معن الن�سور، حجر الأ�سا�س ملبنى 

التابع  والبتكار  والتطوير  البحث  مركز 

لل�سركة، وذلك يف موقع عملها يف منطقة 

غور ال�سايف. وياأتي اإن�ساء هذا املركز الذي 

اآلف  �ستة  ع��ل��ى  ت��زي��د  م�ساحة  ع��ل��ى  ي��ق��ع 

مر مربع، تنفيذاً للخطة ال�سراتيجية 

اخلم�سية)2021- 2025(.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

كانون  من  الثامن  ال�سبت،  ام�س  واف��ق 

ل�ست�سهاد   74 ال����� ال���ذك���رى  ث��اين/ي��ن��اي��ر، 

تفجر  يف  الع�سرات  وج��رح  فل�سطينيًّا   70

ال�سهيونية«  »الع�سابات  نفذته  »اإره��اب��ي« 

يف مدينة يافا املحتلة.

ون���ف���ذ ال���ت���ف���ج���ر م��ن��ظ��م��ة »الأرغ��������ون 

���س��ي��ارة مفخخة،  ب��وا���س��ط��ة  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة«، 

»ال�����س��راي��ا  م��ب��ن��ى  ل���ه���دم  الن���ف���ج���ار  واأدى 

ومن�ساآت  اأبنية  م��ن  ج��اوره  وم��ا  القدمية« 

جتارية

يف  العربية  ال�سرايا  مبنى  مبنى  ويقع 

وكان  امل�سهور،  ال�ساعة  ميدان  مقابل  يافا 

ي�سم مقر اللجنة القومية العربية

�سهر  اأقل من  بعد  املجزرة  وجاءت هذه 

الواقعة  العبا�سية،  قرية  على  هجوم  على 

»اأرغون«  ع�سابة  نفذته  يافا،  مدينة  �سرق 

ف��ي��ه  اأط���ل���ق���ت  1947/12/13م،  ب���ت���اري���خ 

فا�ست�سهد  ال�سكان؛  من  عدد  على  النران 

ت�سعة عرب، وجرح �سبعة اآخرون

الربتقال  »اأر����س  يافا  مدينة  ت��زال  ول 

احل�����زي�����ن«، و«ع�����رو������س ال���ب���ح���ر الأب���ي�������س 

اإن�ساء  املتو�سط«، ت�سهد نكبة م�ستمرة منذ 

دولة الكيان يف اأيار/ مايو عام 1948

ق���وان���ني  اإىل  »اإ�����س����رائ����ي����ل«  وت�������س���ت���ن���د 

اأرا�سي  على  �سيطرتها  ل�سرعنة  عن�سرية 

بينها  ومن  فيها،  الفل�سطينيني  وعقارات 

الغائبني. قانون 

التفا�صيل �ص »9«

التربية تؤكد ارتياحها لسير امتحانات 
الثانوية العامة

»الزراعة« تقيم ٨٠ محطة وبرج حماية 
لحماية الثروة الحرجية

وضع حجر األساس لمركز البحث 
والتطوير واالبتكار لـ » البوتاس 

العربية« في غور الصافي
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البلبيسي يتوقع أن يسود متحور أوميكرون 
الشهر المقبل في المملكة

االنباط-عمان

ل�����س��وؤون  ال�����وزراء  رئ��ا���س��ة  ت��وق��ع م�ست�سار 

ال�����س��ح��ة وم���ل���ف ك����ورون����ا ال���دك���ت���ور ع����ادل 

فرو�س  من  اجلديد  املتحور  اأن  البلبي�سي 

ال�سهر  ال�سائد  �سيكون  »اأوميكرون«  كورونا 

املقبل، لنت�ساره ال�سريع.

اأن  ال�سبت،  ام�س  ت�سريحات  يف  واأو���س��ح 

الأ�سبوع  باملئة يف   5 تراجع  الوبائي  املنحنى 

الأخ���ر م��ق��ارن��ة م��ع ال���س��ب��وع ال���ذي �سبقه، 

الن�سبة قليلة، مع ثبات  اأن هذه  اإىل  م�سرا 

يف ن�����س��ب��ة ال��ف��ح��و���س��ات الي��ج��اب��ي��ة. وح���ول 

املوجة اجلديدة من فرو�س كورونا، »رجح 

اأن ت�سهد اململكة موجة اأوميكرون، وذلك يف 

ظل انت�ساره عامليا ودخوله الأردن«، مو�سحا 

دلتا.  اأقل �سراوة من متحور  اأوميكرون  اأن 

امل�سجلة يف  15 باملئة من ال�سابات  اأن  وبني 

الأ�سبوع الأخر تعود للمتحور »اأوميكرون«، 

ا���س��اب��ات  ع���دد  الإع�����ان ع��ن  مم��ا ي�ستعدي 

ال��ذي  اليومي  التقرير  �سمن  املتحور  ه��ذا 

تن�سره وزارة ال�سحة. و�سدد البلبي�سي على 

الثالثة من مطعوم كورونا،  اأهمية اجلرعة 

يف رفع املناعة �سد فرو�س كورونا ل �سيما 

املتحور اأوميكرون �سريع النت�سار. وا�ساف« 

اململكة  ال��ف �سخ�س يف   300 اأك��ر من  تلقى 

اجلرعة الثالثة، وبن�سبة 10 باملئة من الفئة 

امل�ستهدفة، مبينا اأن الفئة امل�ستهدفة هم كل 

�سخ�س م�سى على تلقيه اجلرعة الثانية 3 

اأ�سهر.

التفا�صيل �ص »4«

المشاركة السياسية »مقتولة« بسيفي البطالة 
والفقر.. تناقض بين الواقع والتشريع السياسي

خبراء ومختصون: االبتزاز اإللكتروني يسبب 
مشاكل أسرية وضغوطات للضحايا

توسعة دائرة المشاركة أم انتاج مجلس برلماني ناضج سياسيا

االبتزاز االلكتروني.. جريمة تحول حياة الضحية إلى جحيم 

االأنباط – خليل النظامي 

ال���ق���رارات  اأك����ر  ع���ن  ال��ب��ح��ث  اأردت  اإن 

العامل،  يف  غرابة  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

ق����رارات  ع��ل��ى  ت��ط��ل��ع  اأن  اإل  ع��ل��ي��ك  فلي�س 

الردن��ي��ة،  النيابية  وامل��ج��ال�����س  احل��ك��وم��ات 

التي  وال��ت��وج��ه��ات  ال���ق���رارات  م��ن  فالكثر 

اأي��ام واأي��ام ونحن  اأعلنوا عنها جعلتنا نقف 

ن���ح���اول حت��ل��ي��ل��ه��ا وف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة ومن��ط��ي��ة 

الكوالي�س التي حيكت فيها تلك القرارات، 

وبكل اأ�سف نعود دوما اأدراجنا خائبني.

م����وؤخ����را ����س���وت جم��ل�����س ال����ن����واب على 

اىل  النواب  ملجل�س  الر�سح  �سن  تخفي�س 

25 ع���ام ���س��م��ن ال��ب��ن��د 15 م��ن ال��ت��ع��دي��ات 

املادة  الد�ستورية، والذي كان يف ال�سابق يف 

عاما،   30 الر�سح  �سرط  الد�ستور  من   70

ح��ي��ث ���س��وت ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��ل ق��راب��ة ال���� 110 

نواب وحوايل 6 نواب عار�سو القرار. 

ال���ن���ائ���ب حت����ت ق��ب��ة  اأن م��ه��م��ت��ي  ومب�����ا 

اأعمال  على  الرقابة  ب�  ينح�سران  الربملان 

ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وم��ن��اق�����س��ة ودرا����س���ة 

القوانني التي حتيلها احلكومة والت�سريع، 

وهاتان املهمتان حتتاجان اإىل خربة كبرة 

على  يفر�س  فهذا   – ال�سيا�سي  العمل  يف 

طاولة احلوار عدة اأ�سئلة من اأبرزها : 

هل ال�سباب الأردين يف عمر ال� 25 لديه 

القدرة واخلربة والكفاءة التي ي�ستطيع من 

والت�سريع  الرقابة  مهام  ممار�سة  خالها 

والعمل ال�سيا�سي.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – �صذا حتامله 

     ���س��اع��د ان��ت�����س��ار م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

ظاهرة  �سيوع  على   الجتماعي  والتعارف 

بع�س  ي�����س��ت��غ��ل  اذ  الإل����ك����روين،  الب����ت����زاز 

الأ���س��خ��ا���س امل��ب��ت��زة ه���ذه امل��واق��ع لتحقيق 

تخويفهم  طريق  ع��ن  ومبتغاهم  غاياتهم 

مهددين  ال��ذك��ي��ة،  ال��ه��وات��ف  �سا�سات  خلف 

ومرهبني ال�سحايا بن�سر �سور وفيديوهات 

ف��ا���س��ح��ة ل��ه��م وت�����س��ري��ب م��ع��ل��وم��ات �سرية 

مقابل مبالغ مالية  اأو اجبارهم على القيام 

باأعمال غر م�سروعة وغر قانونية . 

ا�ستاذ علم    وح��ول ه��ذه الظاهرة، ق��ال 

الجتماع الدكتور ح�سني خزاعي، اإن جرائم 

وا�ستدراج  احليلة  طريق  عن  تتم  الب��ت��زاز 

ال�������س���ب���اب وال�������س���اب���ات لرت����ك����اب الخ���ط���اء 

تخويفهم  ث��م  ال�سليمة  غ��ر  وال�����س��ل��وك��ات 

وت��ه��دي��ده��م وب���ث ال��رع��ب وال��ق��ل��ق لديهم، 

بالت�سهر  التهديد  اإىل  يلجاأون  ما  وع��ادة 

الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  ط��ري��ق  ع��ن 

الذين  النا�س  من  العديد  هناك  ان  مبينا 

يخافون من الت�سهر وال�سمعة التي ميكن 

اأن تلحق بهم واخلوف من ردات فعل الأهل 

ال��ع��ن��ي��ف��ة ع��ل��ي��ه��م وال��و���س��م��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

ولهذا ال�سبب يخ�سعون لابتزاز.

�سلبية  ال�سلوكات  ك��ان��ت  مهما  وت��اب��ع،    

يخ�سع  او  ال�سحية  ي�ست�سلم  ل  اأن  يجب 

داعيا  وال�سمعة،  ال�سرة  باب  من  لابتزاز 

اي �سخ�س.

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد   9 / 1 / 2022 

الخصاونة يعزي عشيرة التل
االنباط-عمان

ق�����دم رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

بوفاة  التل  ع�سرية  اىل  تعازيه  اخل�ساونة 

امل��رح��وم��ة ���س��م��رية امل��غ��رب��ي زوج���ة ال��ك��ات��ب 

حل��وارات  عمان  جماعة  ورئي�س  ال�سحفي 

امل�ستقبل بالل ح�سن التل.

واأع����رب اخل�����س��اون��ة ع��ن ت��ع��ازي��ه الأ���س��رة 

املوىل  �سائال  التل،  الفقيدة وعموم ع�سرية 

ان يتغمدها بوا�سع رحمته وغفرانه

االنباط-عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين، 

كري�ستني  االأمل��ان��ي��ة  ال��دف��اع  وزي���رة  ال�سبت،  ام�س 

المربخت.

وج�����رى، خ���الل ال��ل��ق��اء، ب��ح��ث ���س��ب��ل تطوير 

التعاون بني االأردن واأملانيا يف املجاالت الدفاعية.

واأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��م��ق ع��الق��ات ال�سداقة 

وتعزيز  توطيدها  على  واحل��ر���س  البلدين،  بني 

تقديره  ع��ن  ج��الل��ت��ه  م��ع��رب��ا  بينهما،  ال�����س��راك��ة 

للدعم الذي تقدمه اأملانيا للمملكة يف العديد من 

القطاعات.

االإقليمية  التطورات  اآخر  اإىل  اللقاء  وتطرق 

يف  البلدين  بني  والتن�سيق  والتعاون  وال��دول��ي��ة، 

جهود احلرب على االإرهاب وفق نهج �سمويل.

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

اأمي���ن ال�سفدي،  امل��غ��رتب��ني  اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون 

وم���دي���ر م��ك��ت��ب ج��الل��ة امل���ل���ك، ال���دك���ت���ور جعفر 

ال��ل��واء  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  ورئي�س  ح�سان، 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي.

االنباط-عمان

ال��دف��اع  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  التقى 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة، ام�س ال�سبت، 

وزي�������رة ال����دف����اع االأمل����ان����ي����ة ك��ري�����س��ت��ني 

الم����ربخ����ت، وب���ح�������س���ور رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة 

يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة  االأرك��ان 

احلنيطي.

واأك�������د رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���ع���الق���ات 

االأردن وجمهورية  التي تربط  الوثيقة 

تعزيز  على  واحلر�س  االحتادية  اأملانيا 

التعاون امل�سرتك يف املجاالت كافة.

واأك�������دت وزي������رة ال����دف����اع االأمل���ان���ي���ة، 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ال���ع���الق���ات امل��ت��م��ي��زة بني 

اإىل دور  ال�����س��دي��ق��ني، الف��ت��ة  ال��ب��ل��دي��ن 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن 

الثاين يف دعم جهود اإحالل ال�سالم يف 

االأمن  وتعزيز  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 

فيها. واال�ستقرار 

وج����رى، خ���الل ال��ل��ق��اء، ب��ح��ث اأوج���ه 

وجم���������االت ال����ت����ع����اون ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن 

الدفاعية  املجاالت  �سيما يف  ال�سديقني 

امل�سرتكة  وت��ب��ادل اخل���ربات  وال��ت��دري��ب 

بني القوات امل�سلحة يف البلدين، اإ�سافة 

اإىل جهود مكافحة االإرهاب.

الخصاونة يؤكد حرص األردن على تعزيز التعاون مع المانيا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى البراري 
والزغيالت والعبدالالت

االنباط-عمان

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

ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي ت���ع���ازي ج��الل��ة 

امللك عبداهلل الثاين اإىل   ع�سرية الرباري 

بوفاة مرمي حممد الرباري، �سقيقة العني 

ع�سرية  واإىل  ال���رباري،  م�سطفى  الدكتور 

الزغيالت،  جديع  فرجة  بوفاة  الزغيالت 

الزغيالت،  عبدالوهاب  ال�سحفي  �سقيقة 

م���رام  ب���وف���اة  ال���ع���ب���دال���الت  ع�����س��رية  واإىل 

املتقاعد  العميد  زوجة  دروي�س،  عبدالقادر 

العبدالالت.  عبداهلل عبداملهدي 

هاتفية  ات�ساالت  يف  العي�سوي،  واأع���رب 

وموا�ساة  تعازي  عن  املرحومني،   اأ�سر  مع 

ي��ت��غ��م��ده��م  اأن  اهلل  ���س��ائ��ال  امل���ل���ك،  ج���الل���ة 

بوا�سع رحمته.

رئيس هيئة األركان يبحث التعاون 
مع ألمانيا في مجال التدريب العسكري

االنباط-عمان

ا����س���ت���ق���ب���ل رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة االأرك���������ان 

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

الدفاع  وزي��رة  ال�سبت،  ام�س  احلنيطي 

وال��وف��د  الم��ربخ��ت  كري�ستني  االأمل��ان��ي��ة 

املرافق.

ال��رك��ن احلنيطي مع  ال��ل��واء  وب��ح��ث 

ال�سيف، اآخر التطورات على ال�ساحتني 

التعاون  واأوج���ه  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية 

والتن�سيق يف جمال التدريب الع�سكري 

امل�������س���رتك، و����س���ب���ل ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات 

ال��ق��وات  م�سلحة  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

البلدين ال�سديقني. امل�سلحة يف 

�سباط  كبار  م��ن  ع��دد  اللقاء  ح�سر 

اجلي�س   – االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

ال���ع���رب���ي، وال���ق���ائ���م ب���اأع���م���ال ال�����س��ف��ري 

االأملاين يف عّمان.

  االنباط-عمان

ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية  اأج���رى نائب رئي�س 

و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي،مع وزيرة الدفاع 

يف جمهورية اأملانيا االحتادية كري�ستني المربخت، 

��ادث��ات مو�سعة رك��زت على �سبل  ام�س ال�سبت، حمحُ

ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 

االإقليمية  امل�ستجدات  واآخ��ر  ال�سديقني،  البلدين 

وال��دول��ي��ة ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك، وج��ه��ود حل 

االأزمات يف املنطقة.

واأّك�����د ال�����س��ف��دي اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ة االأردن���ي���ة-

جميع  يف  ال��ت��ع��اون  وت��و���س��ي��ع  وتعميقها  االأمل��ان��ي��ة 

املجاالت، مبا فيها الع�سكرية والدفاعية واالأمنية 

وذل���ك ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ث��ن��ائ��ي ويف اإط����ار االحت���اد 

اأملانيا التي  االأوروب���ي، مثمنا الدعم ال��ذي تقدمه 

تعد ثاين اأكرب الدول املانحة لالأردن. وا�ستعر�س 

ويف مقدمها  االإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال���ت���ط���ورات  اجل��ان��ب��ان 

يف  االأزم�����ات  ح��ل  وج��ه��ود  الفل�سطينية،  الق�سية 

للعراق  ال��دع��م  وت��ق��دمي  وال��ي��م��ن وليبيا،  ���س��وري��ا 

اإىل بحث  اإ���س��اف��ة  واال���س��ت��ق��رار،  االأم����ن  لتكري�س 

التعاون يف حماربة االإرهاب.

واأك��دت وزي��رة الدفاع االأملانية المربخت التي 

توليها  م��ن��ذ  اململكة  اإىل  االأوىل  ب��زي��ارت��ه��ا  ت��ق��وم 

على  بالدها  حر�س  املا�سي،  ال�سهر  م�سوؤولياتها 

التي  اجل��ه��ود  مثمنة  االأردن،  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز 

ي��ق��وده��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل��ت��ج��اوز 

االأمن  وتكري�س  املنطقة،  واالأزم���ات يف  التحديات 

واال�ستقرار.

وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة الدفاع 
األلمانية

الخارجية تنفي انقطاع االتصال 
مع دبلوماسي أردني في كازاخستان

  االنباط-عمان

و�����س����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ن���ف���ت 

التي  االأنباء  ال�سبت،  ام�س  املغرتبني، 

ت��داول��ه��ا ع��دد م��ن امل��واق��ع االإخ��ب��اري��ة 

اأحد  مع  االت�سال  انقطاع  بخ�سو�س 

االأردن��ي��ة  اململكة  ���س��ف��ارة  دبلوما�سيي 

الها�سمية يف جمهورية كازاخ�ستان.

واأّكد الناطق الر�سمي با�سم الوزارة 

اأن خلية  ال���ف���ول،  اأب����و  ه��ي��ث��م  ال�����س��ف��ري 

االأزم�����ة ال��ت��ي مّت ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ب���ال���وزارة، 

التي  وال��ت��ط��ورات  االأح����داث  اإث���ر  على 

من  متّكنت  قد  كازاخ�ستان،  ت�سهدها 

اإج������راء ال��ع��دي��د م���ن االت�������س���االت مع 

رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة وم��وظ��ف��ي ال�����س��ف��ارة، 

االأردنية  اجلالية  اأفراد  اإىل  باالإ�سافة 

كازاخية  مناطق  ع��دة  يف  امل��ت��واج��دي��ن 

املختلفة،  االت�سال  و�سائل  عرب  وذلك 

علماً باأّن االت�ساالت الهاتفية الدولية 

ت�����س��ه��د ان���ق���ط���اع���ات ن���ظ���راً ل��ل��ظ��روف 

احل��ال��ي��ة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ك��ازاخ�����س��ت��ان. 

ا�ستغرابه  عن  الر�سمي  الناطق  وع��رّب 

م��ن ن�����س��ر م��ع��ل��وم��ات م�����س��ل��ل��ة، واأه���اب 

ب���و����س���ائ���ل االإع�������الم ب�������س���رورة حت���ري 

ال�����دق�����ة وال�����ت�����اأك�����د م�����ن م�������س���داق���ي���ة 

اإىل  يحُ�سار  اأن  قبل  واالأخبار  املعلومات 

بالناطق  ثلة  محُ ال��وزارة  وب��اأن  ن�سرها، 

على  تعمل  عملياتها  وغرفة  الر�سمي 

م����دار ال�����س��اع��ة، مب���ا يف ذل���ك الإج��اب��ة 

اال���س��ت��ف�����س��ارات ال�����س��ح��اف��ي��ة. و���س��دد 

موؤ�س�سٍي  ب�سكٍل  تعمل  ال��وزارة  اأن  على 

امل�ستمر  التن�سيق  خالل  ومن  ومنظم 

م���ا ب���ني م��رك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات يف ال�����وزارة 

نور  العا�سمة  يف  االأردن��ي��ة  وال�����س��ف��ارة 

واأحوال  اأو�ساع  ملتابعة  وذلك  �سلطان، 

امل��واط��ن��ني االأردن���ي���ني امل��ت��واج��دي��ن يف 

ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان واالط��م��ئ��ن��ان 

عليهم.

الملك يبحث مع ألمانيا سبل تطوير التعاون
 في المجاالت الدفاعية

الخارجية تعزي بضحايا انهيار مبنى جنوب 
غرب الصين

االنباط-عمان

و����س���وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع���رب���ت 

اأح���ر ال��ت��ع��ازي حلكومة  امل��غ��رتب��ني ع��ن 

و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة 

املباين  اأح��د  انهيار  ب�سحايا  ال�سديقة 

ال�����س��ني، ي��وم اجلمعة،  يف ج��ن��وب غ��رب 

الوفيات  من  عدد  وق��وع  عن  اأ�سفر  ما 

واالإ�سابات.

الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأكد 

ام�س  بيان،  الفول يف  اأبو  ال�سفري هيثم 

امل��م��ل��ك��ة م��ع حكومة  ال�����س��ب��ت، ت�����س��ام��ن 

و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة 

التعازي  خال�س  ع��ن  وع��رّب  ال�سديقة، 

بال�سفاء  وال��ت��م��ن��ي��ات  ال�����س��ح��اي��ا،  الأ���س��ر 

للم�سابني. العاجل 

الخارجية تعزي بضحايا العاصفة الثلجية 
في باكستان

االنباط-عمان

و�����س����وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع����رب����ت 

امل��غ��رتب��ني ع���ن اأح����ر ال���ت���ع���ازي حل��ك��وم��ة 

االإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  و�سعب 

يف  الثلجية  العا�سفة  ب�سحايا  ال�سقيقة 

م��دي��ن��ة م���وري اجل��ب��ل��ي��ة ال��واق��ع��ة �سمال 

باك�ستان.

ال��وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 

ال�������س���ف���ري ه���ي���ث���م اأب������و ال�����ف�����ول، يف ب��ي��ان 

اململكة  ت�سامن  ال�سبت،  ام�س  �سحايف، 

باك�ستان  جمهورية  و�سعب  حكومة  م��ع 

خال�س  عن  وعرب  ال�سقيقة،  االإ�سالمية 

ال�سحايا. التعازي الأ�سر 
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االنباط- اربد

اأم���ن ع���ام ح���زب امل��وؤمت��ر الوطني  ق���ال 

الغرايبة  ارحيل  الدكتور  “زمزم”  للبناء 

احلالة  يف  تغيريا  ت�شكل  حمطة  ام��ام  اإننا 

امل�����ش��ه��د  اإدارة  ط���ري���ق���ة  ويف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ال�شيا�شي وفق نهج تدرجي.

الهيئة  ل��ق��اء  ال��غ��راي��ب��ة خ���ال  وا���ش��اف 

اإربد ام�س ال�شبت،  العامة لفرع احلزب يف 

حكومات  ت�شكيل  نحو  تتجه  البو�شلة  اإن 

ب��رمل��ان��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ددي��ة احل��زب��ي��ة 

تتحمل امل�شوؤولية يف التعاطي مع ال�شغط 

واملتغريات  واالقليمي  ال���دويل  ال�شيا�شي 

به. املت�شلة 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل���ع���ادل���ة  اإدارة  اأن  واك�����د 

ق��ادرة  براجمية  حلزبية  بحاجة  ا�شبحت 

م�شريا  ب��راجم��ه��ا،  اجلماهري  اق��ن��اع  على 

ل��ل��ح��ال��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  امل����وؤ�����ش����رات  اأن  اإىل 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ت�����ش��ت��دع��ي ���ش��ي��اغ��ة ت��ك��ت��ات 

ب���راجم���ي���ة ك��ب��دي��ل ع���ن ال��ع��م��ل ال���ف���ردي، 

تن�شجم  ال�شيا�شية  االإرادة  اأن  اإىل  م�شريا 

�شيا�شية  اإىل حياة  التطلعات لانتقال  مع 

ودمي���وق���راط���ي���ة حت���اك���ي جت�����ارب ال���ع���امل 

احلزبية  التعددية  على  القائمة  الناجحة 

التي متثل االغلبية.

اللجنة  خم��رج��ات  اإن  ال��غ��راي��ب��ة  وق���ال 

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

ما�شية يف طريقها لبلورة قانوين انتخاب 

واح�������زاب ي���ح���اك���ي ال����روؤي����ة اال���ش��اح��ي��ة 

امل���ت���درج���ة، م��ع��ت��را ب����اأن ت��خ�����ش��ي�����س ثلث 

احلزبية  للقوائم  ال��ن��واب  جمل�س  مقاعد 

خطوة يف االجتاه ال�شحيح.

  االنباط-اربد

وموؤ�ش�شة  الوطني  االحت���اد  ح��زب  نظم 

وال��ت��ن��م��ي��ة  ل���ل���ت���دري���ب  اأجمل”  “اإربد 
وال��ف��ن��ون،  ل������اآداب  “القي�شر”  واحت�����اد 

امل���راأة  م�شاركة  ح��ول  ن���دوة  ال�شبت،  ام�����س 

ال�شيا�شي. العمل  ومتكينها يف 

وت���ط���رق ال��دك��ت��ور م��و���ش��ى ا���ش��ت��ي��وي يف 

العمري،  رائد  االأدي��ب  اأداره��ا  التي  الندوة 

ل�����دور وع���م���ل ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

ج��اءت  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  ال�شيا�شية،  املنظومة 

م��ن�����ش��ج��م��ة م���ع ال����روؤي����ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ه��ادف��ة 

القرار  ب�شنع  امل�شاركة  دائ��رة  تو�شيع  اإىل 

امل�شهد  يف  وال�شباب  امل��راأة  ح�شور  وتعزيز 

ال�شيا�شي.

وعر�شت الدكتورة هبة حدادين مل�شاركة 

عام،  مئة  خال  ال�شيا�شي  العمل  يف  امل��راأة 

اثنن  جمالن  يف  امل��راأة  تقدم  اإىل  م�شرية 

التعليمي  وامل���ج���ال  ال�����ش��ح��ي  امل��ج��ال  ه��م��ا 

العمل  جمالن  يف  وتراجعها  واالأكادميي، 

ال�شيا�شي واحلزبي وامل�شاركة االقت�شادية.

ومت���ح���ورت م���داخ���ات احل�����ش��ور ح��ول 

امل�����راأة وال�����ش��ب��اب يف احل��ي��اة احل��زب��ي��ة  دور 

امل��م��ك��ن اأن حتفظ  ال��ت��ي م��ن  وال�����ش��م��ان��ات 

لهم هذا احلق.

االنباط-عمان

ن���ظ���م���ت ����ش���رك���ة امل���ج���م���وع���ة امل��ت��ك��ام��ل��ة 

جامعة  يف  حتفيزية  جل�شة  للتكنولوجيا، 

ا�شتهدفت  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  �شمية  االأم�����رية 

طابا من موؤ�ش�شة التعليم الأجل التوظيف 

البيانات”  “علم  تخ�ش�س  ح��ول  االأردن���ي���ة 

وفر�س التوظيف فيه.

وبح�شب بيان لل�شركة ام�س ال�شبت، جاء 

م�شوؤوليتها  م��ن  ان��ط��اق��ا  اجلل�شة  تنظيم 

االأردين  امل���ج���ت���م���ع  جت�������اه  االج����ت����م����اع����ي����ة 

واالق��ت�����ش��اد ب�����ش��ك��ل ع���ام ل��ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم “ 

اإط����ار  ويف  التوظيف”،  الأج�����ل  ال���ت���دري���ب 

���ش��راك��ت��ه��ا اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة امل�����ش��ت��م��رة مع 

التي  التوظيف”  الأج��ل  “التعليم  موؤ�ش�شة 

ت��ق��ود م��ب��ادرة وطنية ه��ادف��ة الإي��ج��اد فر�س 

اقت�شادية لفئة ال�شباب الباحثن عن العمل 

يف جميع اأنحاء اململكة.

بتخ�ش�س  ت��ع��ري��ف��اً  اجل��ل�����ش��ة  وت�����ش��م��ن��ت 

علم البيانات واأهميته يف االقت�شاد الرقمي 

وف��ر���ش��ه ال��ك��ب��رية ل��ل��ت��وظ��ي��ف، وخ�����ش��و���ش��ا 

ومن��وا  تو�شعا  �شهدت  �شنوات  ع�شر  اآخ��ر  اأن 

كبريين يف هذا العلم مع التو�شع واالنت�شار 

الكبري ال�شتخدام االإنرنت.

وب���ن م�����ش��وؤول ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر يف 

اأن علم  الر�شق خال اجلل�شة،  ال�شركة زيد 

البيانات يجمع بن جماالت متعددة ت�شمل 

العلمية  واالأ���ش��ال��ي��ب  االإح�����ش��ائ��ي��ة  االأم�����ور 

وال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات 

امل��ج��م��ع��ة م���ن ال���وي���ب وال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة 

من  وغريها  اال�شت�شعار  واأج��ه��زة  والعماء 

امل�شادر ال�شتخراج القيمة من البيانات من 

اأجل ا�شتخا�س روؤى قابلة للتطبيق.

االنباط-اربد

ن��اق�����ش��ت ن����دوة ح���واري���ة ن��ظ��م��ه��ا م��رك��ز 

جت��ارة  غ��رف��ة  يف  ل��ل��درا���ش��ات  “القد�س” 
مفهوم  ح��ول  درا���ش��ة  ال�شبت،  ام�����س  اإرب���د، 

الذكورة واأثره على العنف االأ�شري.

هالة  للمركز  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال��ت 

جاء  ال��درا���ش��ة  ب��اإجن��از  التفكري  اإن  ���ش��امل، 

ج������راء ت����زاي����د ظ����اه����رة ال���ع���ن���ف االأ�����ش����ري 

خا�شة يف ظل جائحة فريو�س كورونا وما 

اقت�شادية  وت��داع��ي��ات  �شغوط  م��ن  ول��دت��ه 

واج���ت���م���اع���ي���ة ون���ف�������ش���ي���ة، ب��ح�����ش��ب اأرق������ام 

ر�شمية. ومعلومات 

اإىل  ه���دف���ت  ال����درا�����ش����ة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 

يف  الرجل  يتحملها  �شغوط  على  الوقوف 

بع�س  تف�شر  ق��د  واج��ت��م��اع��ي  ث��ق��ايف  �شياق 

جوانب ظاهرة تزايد العنف االأ�شري.

ال��ن��وع  درا�����ش����ات  اأن  ����ش���امل  واأو����ش���ح���ت 

ما  ع��ل��ى  ان�����ش��ب��ت  االأردن  يف  االج��ت��م��اع��ي 

ال��ن�����ش��اء وال��ف��ت��ي��ات م���ن �شغوط  ت��واج��ه��ه 

وحت����دي����ات م��غ��ف��ل��ة م����ا ي��ع��ان��ي��ه ال���رج���ال 

والفتيان من م�شاعب و�شغوطات، ف�شا 

وتطلعاتهم،  احتياجاتهم  اإىل  النظر  عن 

م��وؤك��دة اأن ه��ذه ال��درا���ش��ة مت��اأ ف��راغ��ا يف 

التوازن  من  بع�شا  وتعيد  االأردنية  املكتبة 

النوع االجتماعي. لدرا�شات 

النف�شية  العلوم  جمعية  رئي�س  وحتدث 

ال���دك���ت���ور ع���اط���ف ال���ق���ا����ش���م، ع���ن م��راح��ل 

وحتى   1900 ع��ام  منذ  اجلندرية  امل��وج��ات 

اخلم�شن  خ���ال  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ش��ريا  االآن، 

جزئية  مطالب  على  ان�شبت  االأوىل  ع��ام 

ب��ب��ع�����س احل���ق���وق يف احل�����ش��ان��ة وال��ع��م��ل 

امل��ط��ال��ب��ة يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��وج��ة  ث��م �شملت يف 

تعززت  الثالثة  ويف  ال�شيا�شية،  امل�����ش��ارك��ة 

الفر�شة  الن�شاء  مبنح  اجلندرية  املطالب 

ب��ال��وظ��ائ��ف ال��ع��ل��ي��ا وال��ت��م��ل��ك وامل��زي��د من 

احلريات.

الرابعة  الن�شوية  املوجة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ال��ت��ي ن��ع��اي�����ش��ه��ا ال���ي���وم، ت��وج��ت ب��امل��ط��ال��ب��ة 

ب��امل�����ش��اواة ب��ن ال��رج��ل وامل����راأة يف احل��ق��وق 

والواجبات، داعيا اىل التمايز بينهما على 

اأ�شا�س الكفاءات والقدرات لتعزيز التكامل 

واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��االت  ك��ل  يف 

واالجتماعية. واالإنتاجية 

حزب زمزم: البوصلة السياسية تتجه
 نحو الحكومات البرلمانية

إربد: ندوة حول تعزيز المشاركة 
السياسية للمرأة

المتكاملة للتكنلوجيا تنظم جلسة حول 
تخصص علم البيانات

حوارية في إربد تناقش العنف األسري

المشاركة السياسية »مقتولة« بسيفي البطالة 
والفقر.. تناقض بين الواقع والتشريع السياسي

توسعة دائرة المشاركة أم انتاج مجلس برلماني ناضج سياسيا

 12 ألفًا و531 اعتراضًا شخصيًا 
على الجداول األولية لالنتخاب

االأنباط – خليل النظامي 

اإن اأردت البحث عن اأكرث القرارات ال�شيا�شية واالقت�شادية 

ق����رارات  ع��ل��ى  ت��ط��ل��ع  اأن  اإال  ع��ل��ي��ك  فلي�س  ال���ع���امل،  غ��راب��ة يف 

احلكومات واملجال�س النيابية االردنية، فالكثري من القرارات 

ونحن  واأي��ام  اأي��ام  نقف  جعلتنا  عنها  اأعلنوا  التي  والتوجهات 

التي حيكت  الكوالي�س  نحاول حتليلها وفهم طبيعة ومنطية 

فيها تلك القرارات، وبكل اأ�شف نعود دوما اأدراجنا خائبن.

الر�شح  �شن  تخفي�س  على  النواب  جمل�س  �شوت  موؤخرا 

التعديات  م��ن   15 البند  �شمن  ع��ام   25 اىل  ال��ن��واب  ملجل�س 

الد�شتور  70 من  امل��ادة  ال�شابق يف  ك��ان يف  وال��ذي  الد�شتورية، 

ال�  قرابة  التعديل  على  �شوت  حيث  عاما،   30 الر�شح  �شرط 

110 نواب وحوايل 6 نواب عار�شو القرار. 

ب�  ينح�شران  ال��رمل��ان  قبة  حت��ت  النائب  مهمتي  اأن  ومب��ا 

ودرا���ش��ة  ومناق�شة  التنفيذية،  ال�شلطة  اأع��م��ال  على  الرقابة 

املهمتان  وهاتان  والت�شريع،  احلكومة  حتيلها  التي  القوانن 

حتتاجان اإىل خرة كبرية يف العمل ال�شيا�شي – فهذا يفر�س 

على طاولة احلوار عدة اأ�شئلة من اأبرزها : 

واخل��رة  القدرة  لديه   25 ال���  عمر  االأردين يف  ال�شباب  هل 

الرقابة  مهام  ممار�شة  خالها  م��ن  ي�شتطيع  التي  وال��ك��ف��اءة 

وم�شمون  �شكل  �شيكون  وكيف  ال�شيا�شي،  والعمل  والت�شريع 

ال�شلطة الت�شريعية يف احلياة ال�شيا�شية االأردنية ؟

م�شاركة  دائ���رة  تو�شعة  ع��ن  ال�شيا�شي  املطبخ  يبحث  وه��ل 

برملاين  جمل�س  يريد  فعا  اأن��ه  اأم  ال��رمل��ان  مبجل�س  ال�شباب 

نا�شج ولديه اخلرة بالتعامل مع الق�شايا املحلية واالقليمية 

والدولية ال�شيا�شية ؟ 

جغرافية امل�ساركة ال�سيا�سية هل هي حكر على 

�ساكني عمان ...

ن�شتثني   - املحافظات  يف  ال�شيا�شية  للبيئة  النظر  ف�مجرد 

احل��ي��اة  اأن م�شتوى مم��ار���ش��ة  ع��م��ان-  جن��د  ال��ع��ا���ش��م��ة  منها 

ال�شيا�شية �شبه معدوم، نظرا لعدم اإهتمام الدولة بتنمية �شباب 

تلك املناطق �شيا�شيا ليتمكنوا من امل�شاركة يف �شناعة القرارات 

التي تطبخ يف و�شط العا�شمة عمان، ا�شافة اىل غياب �شبة تام 

ل� االأح��زاب يف املحافظات وغياب مثيله من اجلهات الر�شمية 

تلك  و���ش��ب��اب  ل���اأف���راد  ال�شيا�شية  التنمية  ب��رام��ج  امل��ك��ل��ف��ة 

املحافظات، االأمر الذي اأفقد ال�شباب منذ زمن طويل ثقتهم 

واإميانهم بامل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية، وكاأن العمل وامل�شاركة 

ال�شيا�شية اأ�شبحت حكرا على من ي�شكن العا�شمة عمان.

باالإ�شافة اىل منطية ال�شورة املتبلورة يف اإدارات وموؤ�ش�شي 

– الطبقة املخملية - العديد من االأحزاب املحلية عن �شباب 
املحافظات وطبيعة حياتهم االإجتماعية الب�شيطة ومت�شكهم ب� 

العادات والتقاليد واالأ�شول التي ال تتفق مع معظم موؤ�ش�شي 

تلك االحزاب، االأمر الذي جعلهم “يق�شون” هذه املحافظات 

ومن فيها واملرور عليها كلما مر متويل اأجنبي اأو توجية من 

�شلطات عليا.  

ومن جغرافية ال�شيا�شة اإىل ممار�شة ال�شيا�شة يف اجلامعات 

اأن طبيعة البيئة ال�شيا�شية يف اجلامعات  والتي يعلم اجلميع 

اأو لع�شو الهيئة  االردنية معدومة متاما، وال ي�شمح للطالب 

التدري�شية ممار�شة احلياة ال�شيا�شية داخل احلرم اجلامعي اأو 

حتى خارج حرمها اأحيانا، ونرى الطالب مي�شي اأربعة اأعوام 

م�شغوال بطلب العلم والرفية عن نف�شه.

وبالكاد ال نن�شى ما يعانية اأبناء تلك املحافظات من بطالة 

تنمية  على  تعمل  حقيقية  ا�شتثمارات  وج��ود  وع��دم  متف�شية 

توزيع  خارطة  ل�شوء  نظرا  اقت�شاديا  وانعا�شها  املناطق  تلك 

من  والعديد  املحافظات  على  االقت�شادية  التنمية  مكت�شبات 

العامل  ال�شابقة،  احلكومات  مار�شتها  التي  الفا�شلة  الرامج 

وامل�شاركة  ال�شيا�شية  باحلياة  التفكري  ابتعادهم عن  االأب��رز يف 

فيها، واإعطاء االأولوية يف حياتهم ل� البحث عن م�شادر دخل 

توؤمن لهم احلياة الكرمية. 

امل�ساركة ال�سيا�سية “مقتولة” بـ �سيفي الفقر 

والبطالة ...

البطالة  ن�شبة  فيها  و�شلت  بلد  يف  احل���ال  بطبيعة  نحن 

اخلدمة  دي���وان  يف  متكد�شة  التوظيف  وطلبات   ،%26 ح��وايل 

املدنية والتي تقارب حوايل الن�شف مليون طلب، ون�شبة فقر 

مل جتروء حكومة حالية او �شابقة االعان عنها، وهذا معناه 

�شيم�شي   22 ال���  ب�شن  اجلامعة  من  يتخرج  عندما  ال�شاب  اأن 

قرابة ال�شنة اأو ال�شنتن ورمبا اأكرث يف البحث عن فر�شة عمل 

منا�شبة يف جمال التخ�ش�س الذي در�شه يف اجلامعة.

فمن “اجلهل ال�شيا�شي”اأن يعتقد اأهل و�شناع ال�شيا�شة اأنه 

ب� جمرد ت�شريع قانون ي�شمح ملن اأكمل ال� 25 من عمره �شيقود 

ال�شباب االأردين للتدافع على نوافذ طلبات الر�شح من اجل 

امل�شاركة احلقيقية يف احلياة والعمل ال�شيا�شي، يف وقت لدى 

ال�شيا�شي  املطبخ  ي��رغ��ب  ال  اخ���رى  فل�شفة  احلقيقي  ال��واق��ع 

لهم  �شنحت  اإن  ال�شباب  اأن غالبية  توؤكد  فل�شفة  مواجهتها... 

ك�  نائب  من�شب  على  للح�شول  �شير�شحون  الر�شح  فر�شة 

قلة  منهم  ا�شتثني  خا�شة  وت�شهيات  ام��ت��ي��ازات  لها  وظيفة 

قليلة من اأتباع عدد من االجنحة تتم �شناعتهم ببطء �شديد 

وفق معايري حمددة، واأتباع وممثلي منظومة راأ�س املال.

وهنا يعر�شنا ت�شاوؤل كامل الد�شم، اإن كان املطبخ ال�شيا�شي 

خمتلف  يف  ال�شباب  فئة  على  درا���ش��ة  ب��اإع��داد  م�شبقا  ق��ام  ق��د 

ثقافة  انت�شار  م��دى  ع��ن  تبحث  اململكة  وحم��اف��ظ��ات  مناطق 

امل�شاركة  ب���  اهتمامهم  وم��دى  ال�شباب،  ب��ن  ال�شيا�شي  العمل 

الفعلية ولي�س جمرد امل�شاركة ل�شغل من�شب او احل�شول على 

33 تو�شية التي قدمها  ال�  اإكتفى وا�شتند على  اأنه  اأم  وظيفة، 

رئي�س جلنة االحتاد االوروبي ملتابعة االنتخابات “جو لينن” 

 30 والتي من �شمنها تخفي�س �شن الر�شح لاإنتخابات من 

اىل 25 عام على حد ت�شريحاته االعامية.  

�ساع التطوير بني �سمو الفكرة و�سوء تنفيذها ...

�شبابي،  برملان  انتاج  فكرة  تطبيق  اىل  الذهاب  اجليد  من 

ول��ك��ن تطبيق ه��ذه ال��ف��ك��رة على اأر����س ال��واق��ع يف دول���ة مثل 

يحدد  انتخاب  ق��ان��ون  ت�شريع  ب��� جم��رد  يطبق  ال  اأم��ر  االردن 

الفئات العمرية للر�شح، وامنا هو منهاج كامل الد�شم لبناء 

خالها  تتم  طويلة  �شنوات  اىل  ويحتاج  دميقراطي،  جمتمع 

واإزالة  على معيار دميقراطي،  �شيا�شية  اأر�شية  عملية متهيد 

طويلة،  ���ش��ن��وات  منذ  فيها  العالقة  ال�شيا�شية  ال�شوائب  ك��ل 

احلرية  ا���ش��ا���س  على  حزبية  منظومة  ب��ن��اء  نحو  ال��ذه��اب  ث��م 

و�شيا�شيا  اجتماعيا  فاعلة  وخطط  ب��رام��ج  لديها  وال��ع��دال��ة، 

متتاز  اأي��دل��وج��ي��ات  ع��ن  منبثقه  ودول���ي���ا  حمليا  واق��ت�����ش��ادي��ا 

بالتعددية ال�شيا�شية من الي�شار واليمن واالعتدال ل� تن�شجم 

م��ع ت��ط��ل��ع��ات واأف���ك���ار ال�����ش��ب��اب االردين وحت��ت��وي��ه��م، و���ش��وال 

مناخ  ظ��ل  يف  برغبته  �شيا�شيا  م��وؤدل��ج  رعيل  بناء  مرحلة  اىل 

اأكمل  على  ال�شيا�شية  �شلوكياته  ممار�شة  ب�  ليقوم  دميقراطي 

وجه. 

ال�شيا�شية  احل��ي��اة  يف  ال�شباب  وم�شاركة  ادم���اج  عملية  ان 

م��ن��ه��ج��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب اإخ������راق حم���وري���ة اأول����وي����ات ال��ت��ف��ك��ري يف 

حياتهم ودرا�شتها وتهيئة البيئة ب�شكل ميكن عقل الدولة من 

املطلوب،  التغيري  الإح��داث  وحما�شهم  برغبتهم  ا�شتقطابهم 

ملنظومة  وجذبهم  طاقاتهم  تفعيل  كيفية  يف  النظر  واإع����ادة 

والتعددية  الدميقراطية  معيار  على  تبنى  حقيقية  حزبية 

وامل�شالح  ال�شخ�شية  واالأه����واء  االأم��زج��ة  على  ال  ال�شيا�شية 

الفردية، كما فعلت الدول املتقدمة التي ي�شت�شهد فيها بع�س 

الفرد  ذه��ن  درا�شة  على  عملت  دول  فتلك  االردن،  يف  ال�شا�شة 

خ�شبة  بيئة  ل��ه  وه��ي��اأت  الكاملة  احل��ري��ة  ومنحته  وتطلعاته 

ملمار�شة ال�شيا�شة بكل اأطيافها.

االنباط-عمان

امل�شتقلة لانتخاب ام�س  الهيئة  اأعلنت 

اعرا�شاً  و531  األفا   12 ورود  ال�شبت، عن 

االأولية  الناخبن  ج��داول  على  �شخ�شياً، 

لانتخابات املحلية، واأمانة عمان.

الهيئة  مفو�شي  جمل�س  رئي�س  وق���ال 

امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب خ��ال��د ال��ك��ال��دة يف 

 1353 ت�شريحات عر اململكة اإنه مت تلقي 

اعرا�شا على الغري.

واأ�شاف اأنه مت املوافقة على 18 موؤ�ش�شة 

تقدمت لتكون �شمن فرق املراقبة املحلية 

والبلديات  املحافظات  النتخابات جمال�س 

واالأمانة.

تسجيل 25 وفاة و1392 إصابة بفيروس كورونا في المملكة
  االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�شحة، ام�س ال�شبت، عن ت�شجيل 25 وفاة 

اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا يف اململكة، لريتفع  و1392 

العدد االإجمايل اإىل 12856 وفاة و1077432 اإ�شابة.

باملئة،  70ر5  ام�س  االإيجابية  الفحو�شات  ن�شبة  وبلغت 

بح�شب املوجز االإعامي ال�شادر عن الوزارة.

واأ�شار املوجز اإىل اأن عدد احلاالت الن�شطة حاليا و�شل 

اأدخ��ل��ت،  ال��ت��ي  احل���االت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   26011 اإىل 

التي  احل����االت  وع���دد  ح��ال��ة،   74 امل�شت�شفيات  اإىل  ام�����س، 

االإج��م��ايل  ال��ع��دد  بلغ  فيما  ح��ال��ة،   51 امل�شت�شفيات  غ��ادرت 

 716 امل�شت�شفيات  يف  العاج  تتلقى  التي  امل��وؤك��دة  للحاالت 

حالة.

ال�شمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأظهر 

العناية  اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   12 بلغت 

اأجهزة التنف�س  اإ�شغال  34 باملئة، فيما بلغت ن�شبة  احلثيثة 

اال�شطناعي يف االإقليم ذاته 17 باملئة.

اإقليم  ال��ع��زل يف  اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  اأن  امل��وج��ز  واأ���ش��اف 

اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت  حن  يف  باملئة،   18 بلغت  الو�شط 

ون�شبة  ب��امل��ئ��ة،   33 اإىل  ذات���ه  االإق��ل��ي��م  احل��ث��ي��ث��ة يف  ال��ع��ن��اي��ة 

اإ�شغال اأجهزة التنف�س اال�شطناعي اإىل 13 باملئة. ويف اإقليم 

ون�شبة  باملئة،   10 العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  اجلنوب، 

ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   10 احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال 

اإ�شغال اأجهزة التنف�س اال�شطناعي يف االإقليم ذاته 9 باملئة.

لي�شل  ���ش��ف��اء،  ح��ال��ة   1447 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ش��ار 

انتهاء فرة  املتوقعة بعد  ال�شفاء  االإجمايل حلاالت  العدد 

العزل )14 يوماً( اإىل 1038565 حالة.

ال��ع��دد  ل��ي��ب��ل��غ  ف��ح�����ش��اً،   24429 اإج�����راء  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 

االإج���م���ايل ل��ل��ف��ح��و���ش��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء 

13817560 فح�شاً.

االأوىل من لقاح  اأن عدد متلقي اجلرعة  املوجز  واأظهر 

ع��دد  و���ش��ل  ف��ي��م��ا  ���ش��خ�����ش��ا،   4448564 اإىل  و���ش��ل  ك���ورون���ا 

4047488 �شخ�شا.  متلقي اجلرعتن اإىل 
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تتباين درجات الفرح وفق املنا�سبة، فالأفراح تّت�سم بتغيري النمط ال�سائد باحلياة الروتينية 

والتح�سيل  وال�سهادة  وال��زواج  اخلطوبة  ت�سمل  الأف��راح  ومنا�سبات  والبهجة،  ال�سعادة  �سوب 

الدرا�سي واملن�سب وال�سْيَخة والولدة وغريه، لكنني اأجزم باأن اأكرثها تاأثرياً على القلب هي 

يكون  الإن�سان  ينتاب  الذي  ال�سعور  وال��زواج حيث  للخطوبة  الأكباد  بفلذات  الفرح  منا�سبات 

ممزوجاً ب�سريط الذكرات طول احلياة والتطلعات للإبن اأو الإبنة:

ال��ذروة والإحتفال بها،  النا�س حتى حلظة  اإذ يحلم بها  الُعمر تاريخية وفريدة  1. فرحة 

اجلبال،  على  م��ن  ال�ساقطة  كاملياه  العواطف  وتتدفق  �سبط،  دون  �سّيالة  امل�ساعر  فتخرج 

وتتزاحم الذكريات والأحلم امل�ستقبلية دومنا م�ساحات.

2. فرحة الُعمر حالة من القلب دومنا جتّمل اأو متثيل، فهي متّثل مرحلة ل بد املرور بها 

اإ�سم الوالد ك�ُسّنة دنيوية طاهرة  اأ�سرة نووية على اأمل الإمتداد والتكاثر حلمل  لغايات بناء 

�سوب �ُسّنة احلياة والأخلق احلميدة.

3. فرحة الُعمر ت�سعك يف موقف ترى فيه حولك َمْن اأحّبوك من قلوبهم واإمتلكوا روحية 

العطاء جتاهك، فلهم كل ال�سكر من �سويداء القلب لِوقفتهم وم�ساركتهم وتوا�سلهم، فلولهم 

لن تكون الأحلم حقيقة.

التنا�سل  وح��ّب  ال�سيخوخة  �سوب  ُقدماً  للم�سي  والنمو  بالَكَب  ُت�سعرك  الُعمر  فرحة   .4

لهم،  وال�سعادة  الفرح  جو  واإ�سفاء  ملداعبتهم  للأحفاد  وحتّن  ت�ستاق  وجتعلك  رّبانية،  ك�سنة 

وروؤية نف�سك فيهم للبقاء يف هذه الدنيا التي نوؤمن باأننا يوماً ما �سنفارقها جميعاً.

5. فرحة الُعمر ُتن�سيك الهموم والتحديات وامل�ساكل وكل ال�سلبيات والذكريات امل�سوؤومة، 

وجتعلك اإيجابي وَفِرح ومتفائل للحياة لتمتلك روحية العطاء وتتطّلع للأمام �سوب التغيري 

والإمتداد والتوا�سل والبذرة ال�ساحلة.

الغ�سب  وُتثّبط  القلب  من  الإيجابي  والتعبري  ال�سعادة  مكامن  ُتخرج  الُعمر  فرحة   .6

الأمن  وُتعزز  الب�سرية  النف�س  ُتريح  اأنها  كما  وحمّبتهم،  النا�س  وُح��ّب  الَكَرم  وُتعّزز  واحُل��زن 

والإ�ستقرار النف�سي.

7. فرحة الُعمر تتويج مل�سرية عمل وعطاء وتربية ومناء لُت�سّكل حمطة مراجعة مع النف�س 

اأو الداخل على �سبيل التغذية الراجعة، وهذا بالطبع �سيعطي مردوداً اإيجابياً للجيل القادم. 

8. فرحة الُعمر ُتريك الف�سيف�ساء الإجتماعية للوطن بالرغم من جائحة كورونا، وُت�سعرك 

باأن هذا الوطن ينعم بالأمن والأمان ليجتمع النا�س من الريف واملدن والبوادي واملخيمات 

يف وحدة وطنية ُمثلى دون خوف اأو ترّدد لُت�سعرهم باأن هذا الوطن ع�سّي على كل حماولت 

الفتنة اأو النقائ�س اأو ال�سائعات واأنه يف �سعود دائم.

و�سارك يف جاهة  قلبي كل من ح�سر  �سويداء  العبيدات ومن  باإ�سمي وع�سريتي  اأ�سكر   .9

خطوبة اإبني الدكتور اأحمد حممد طالب عبيدات وخطيبته الدكتورة اأمل فايز اأبو عري�سة، 

اخلطوبة التي حفرت فرحة الُعمر يف قلبي ور�سمتها على حُمّياي واأ�سرتي، كما واأ�سكر اأهلي 

الُعمر  فرحة  ع��ّززت  التي  م�ساعرهم  في�س  على  واأن�سبائي  وج��رياين  واأ�سدقائي  وع��زوت��ي 

عندي واأهلي ُمقّدرة وم�سكورة وهي دين يف رقبتي اإىل يوم الدين، وعقبال اأبناوؤكم واأحفادكم 

واأ�سكر كل من  الإ�ستقبال،  اأبو عري�سة على ُح�سن وحفاوة  اآل  اأن�سباءنا  اأ�سكر  واأحبابكم، كما 

�ساهم ب�سعوره عن ُبعد بالفرح لنا، وكل من كان �سبباً يف اإجتماعنا باأمان من اأجهزتنا الأمنية 

وكل النا�س، واأرجو اإعتبار ذلك �سكر خا�س لكل من يقراأ هذه املقالة.

فاللحظات  قلوبنا،  ويف  حُمّيانا  على  الإبت�سامة  لرت�سم  الُعمر  لفرحة  نحتاج  ب�سراحة: 

تاريخية ول ُتن�سى، وعلينا الأخذ بالأ�سباب جلعل الأحلم حقائق را�سخة، وهي فر�سة لروؤية 

ر�سيد حمبتنا واإحرتامنا عند النا�س، لتبقى ديارنا عامة بالأفراح وال�سعادة؛ وكل عام واأنتم 

والوطن وقائد الوطن باألف خري.

�سباح الوطن اجلميل

 اأبو بهاء

د. محمد طالب عبيدات

فرحة الُعمر

  الأحد    9  /  1  / 2022

االنباط-عمان

ال�سحة  ل�سوؤون  ال��وزراء  رئا�سة  م�ست�سار  توقع 

اأن املتحور  وملف كورونا الدكتور عادل البلبي�سي 

�سيكون  »اأوميكرون«  كورونا  فريو�س  من  اجلديد 

ال�سائد ال�سهر املقبل، لنت�ساره ال�سريع.

واأو�سح يف ت�سريحات ام�س ال�سبت، اأن املنحنى 

ال���وب���ائ���ي ت���راج���ع 5 ب��امل��ئ��ة يف الأ����س���ب���وع الأخ����ري 

اأن  اإىل  م�سريا  �سبقه،  ال��ذي  ال�سبوع  مع  مقارنة 

هذه الن�سبة قليلة، مع ثبات يف ن�سبة الفحو�سات 

م��ن فريو�س  امل��وج��ة اجل��دي��دة  اليجابية. وح��ول 

اأوميكرون،  اأن ت�سهد اململكة موجة  كورونا، »رجح 

ان��ت�����س��اره ع��امل��ي��ا ودخ���ول���ه الأردن«،  وذل���ك يف ظ��ل 

م��ن متحور  ���س��راوة  اأق���ل  اأوم��ي��ك��رون  اأن  مو�سحا 

دلتا. وبني اأن 15 باملئة من ال�سابات امل�سجلة يف 

»اأوميكرون«، مما  للمتحور  تعود  الأخري  الأ�سبوع 

املتحور  ه��ذا  ا�سابات  ع��دد  الإع���لن عن  ي�ستعدي 

�سمن التقرير اليومي الذي تن�سره وزارة ال�سحة. 

الثالثة  اجل��رع��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  البلبي�سي  و���س��دد 

املناعة �سد فريو�س  رف��ع  ك��ورون��ا، يف  من مطعوم 

كورونا ل �سيما املتحور اأوميكرون �سريع النت�سار. 

ال��ف �سخ�س يف   300 م��ن  اأك���رث  تلقى  وا���س��اف« 

من  باملئة   10 وبن�سبة  الثالثة،  اجل��رع��ة  اململكة 

الفئة امل�ستهدفة، مبينا اأن الفئة امل�ستهدفة هم كل 

�سخ�س م�سى على تلقيه اجلرعة الثانية 3 اأ�سهر، 

ال�سبوع  اللقاح يف  الف �سخ�س   60 تلقى نحو  اإذ 

الأخ�����ري، وال���س��ب��وع ال����ذي ق��ب��ل��ه ن��ح��و 55 ال��ف��ا. 

وحول علجات فريو�س كورونا، اأو�سح اأن الأردن 

يتفاو�س مع اربع �سركات اأدوية عاملية لتوفري عدة 

ع��لج��ات وم���ن �سمنها ع���لج »م��ول��ن��وب��رياف��ري«، 

امل��ف��او���س��ات م��ا زال���ت ق��ائ��م��ة لتحديد  اأن  م��وؤك��دا 

العلجات الأكرث فاعلية و�سراء. 

البلبيسي يتوقع أن يسود متحور أوميكرون الشهر 
المقبل في المملكة

االبتزاز االلكتروني.. جريمة تحول حياة الضحية إلى جحيم 

خبراء ومختصون: االبتزاز اإللكتروني يسبب مشاكل 
أسرية وضغوطات للضحايا

التربية تؤكد ارتياحها لسير امتحانات الثانوية العامة

االنباط – �شذا حتامله 

     �ساعد انت�سار مواقع التوا�سل والتعارف 

الج���ت���م���اع���ي ع���ل���ى  ���س��ي��وع ظ���اه���رة الب���ت���زاز 

الإل����ك����رتوين، اذ ي�����س��ت��غ��ل ب��ع�����س الأ���س��خ��ا���س 

امل����ب����ت����زة ه������ذه امل�����واق�����ع ل��ت��ح��ق��ي��ق غ���اي���ات���ه���م 

�سا�سات  خلف  تخويفهم  طريق  عن  ومبتغاهم 

الهواتف الذكية، مهددين ومرهبني ال�سحايا 

بن�سر �سور وفيديوهات فا�سحة لهم وت�سريب 

م��ع��ل��وم��ات ���س��ري��ة م��ق��اب��ل م��ب��ال��غ م���ال���ي���ة  اأو 

م�سروعة  غ��ري  باأعمال  القيام  على  اجبارهم 

وغري قانونية . 

  وح����ول ه���ذه ال���ظ���اه���رة، ق���ال ا���س��ت��اذ علم 

جرائم  اإن  خزاعي،  ح�سني  الدكتور  الجتماع 

الب���ت���زاز ت��ت��م ع��ن ط��ري��ق احل��ي��ل��ة وا���س��ت��دراج 

ال�������س���ب���اب وال���������س����اب����ات لرت������ك������اب الخ����ط����اء 

وال�������س���ل���وك���ات غ���ري ال�����س��ل��ي��م��ة ث���م ت��خ��وي��ف��ه��م 

وت���ه���دي���ده���م وب����ث ال���رع���ب وال���ق���ل���ق ل��دي��ه��م، 

عن  بالت�سهري  التهديد  اإىل  يلجاأون  ما  وعادة 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، مبينا  ط��ري��ق م��واق��ع 

يخافون  ال��ذي��ن  النا�س  م��ن  العديد  هناك  ان 

تلحق  اأن  ميكن  التي  وال�سمعة  الت�سهري  م��ن 

العنيفة  الأه���ل  فعل  ردات  م��ن  واخل���وف  بهم 

ال�سبب  ولهذا  الجتماعية  والو�سمة  عليهم 

للبتزاز. يخ�سعون 

  وتابع، مهما كانت ال�سلوكات �سلبية يجب 

للبتزاز  يخ�سع  او  ال�سحية  ي�ست�سلم  ل  اأن 

�سخ�س  اي  داعيا  وال�سمعة،  ال�سرتة  ب��اب  من 

ل��ي��ك��ون ���س��ري��ح��ا وي��خ��ب اأق����رب ال��ن��ا���س اإل��ي��ه 

قانونية  �سكاوى  وت��ق��دمي  ل��لب��ت��زاز  بتعر�سه 

اذا  يتوقفوا  لن  لأنهم  املبتزة  الأ�سخا�س  بحق 

وتطبيق  الق�ساء  ط��ري��ق  ع��ن  ردع��ه��م  يتم  مل 

العقوبات بحقهم . 

ودع���������ا اخل������زاع������ي الأ������س�����خ�����ا������س ال����ذي����ن  

اإىل عدم الوقوع يف ح�سن  يتعر�سون للبتزاز 

وخا�سة  ال�سداقات  قبول  يف  والت�سرع  النية 

عدم  اإىل  اإ���س��اف��ة  يعرفهم  ل  ال��ذي��ن  قبل  م��ن 

ك�����س��ف ال�����س����رار ون�����س��ر ال�������س���ور وامل��ع��ل��وم��ات 

ال�سخ�سية على مواقع التوا�سل والإفراط يف 

ا�ستخدام هذا املواقع. 

ب������دوره، ب���ني امل��ر���س��د ال���رتب���وي وال��ن��ف�����س��ي 

الدكتور حممد دهون، اأن هناك ا�سرارا عديدة 

امل�ساكل  ومنها  الل��ك��رتوين  الب��ت��زاز  ي�سببها 

الأ���س��ري��ة واخل�����س��ائ��ر امل���ادي���ة مل��ن ي��ق��ع �سحية 

النف�سي  التعب  ع��ن  ع��دا  ال�ساليب  ه��ذه  مثل 

التفكري  ب�سبب  واجل�سمي  الع�سبي  وال�سغط 

يف هذا املو�سوع وكيفيه التخل�س منه.  

اأن  ال�����س��خ�����س ال�����س��ح��ي��ة  اأن ع��ل��ى  واأو����س���ح، 

ي��اخ��ذ ب��ال��وق��اي��ة قبل ال��ع��لج، ف��ال��وق��اي��ة خري 

م����ن ق���ن���ط���ار ع������لج، م��ب��ي��ًن��ا ان م����ن ط���رائ���ق 

ال���وق���اي���ة ع����دم اإ����س���اف���ة م���ن ل ي��ع��رف��ه وع���دم 

م�ساركة ال�سور واملقاطع اخلا�سة على و�سائل 

امل�سافون  ال�سخا�س  كان  واإن  حتى  التوا�سل 

�سر  كلمات  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  املعارف  من 

امل�سبوهة  ال�سفحات  مع  التعاطي  وعدم  قوية 

م���ث���ل ) ت���ع���ل���م ت���ه���ك���ري احل���������س����اب����ات، وراق�����ب 

ا�سدقائك من خلل الرابط( .  

ودع����ا ال���ده���ون ال�����س��خ�����س ال����ذي ي��ت��ع��ر���س 

اجلرائم  �سعبة  اإىل  للجوء  ل��لب��ت��زاز  �سخ�س 

الإلكرتونية يف  مديرية الأمن العام. 

ال��ع��ل��وم  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����س��ري��ع��ة  اأ����س���ت���اذ   وراأى 

والتكنولوجيا الدكتور حممد امل�سرتيحي ، اأن 

احلرج  املبتز  ال�سخ�س  ا�ستخدام  هو  الب��ت��زاز 

والف�سيحة  ال�سري  اأو  الجتماعي  اأو  الأدب��ي 

اجل�سدية  بال�سلمة  يتعلق  ال��ذي  والتهديد 

اإن�سان اخر حتى يعمل  ال�سغط على  اأجل  من 

اأو  باإرادته  اأو ل يريد فعله  عمل غري �سحيح 

عمًل منافًيا للأخلق اأو القانون . 

وع���ن احل��ك��م ال�����س��رع��ي يف ال��ق�����س��ي��ة، ق��ال 

والعلمية  ال��ف��ق��ه��ي��ة  امل��ج��ام��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  ان 

ب��ت��ح��رمي الب��ت��زاز  امل��ت��ع��ددة ق�ست  وال��ف��ت��اوى 

�سلى  الر�سول  نهى  اذ   اأنواعه،  بكل  وجترميه 

اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م ب�����س��ك��ل ���س��ري��ح ع���ن ت��روي��ع 

من  �سكل  ب���اأي  تخويفه  اأو  وت��ه��دي��ده  امل��وؤم��ن 

الأ�سكال لقوله عليه ال�سلة  ال�سلم »ل يحل 

مل�سلم اأن يروع م�سلًما ».

والتهديد  التخويف  ان  امل�سرتيحي  وبني    

من  �سواء  كبري  ب�سكل  الفرد  حياة  على  يوؤثر 

فال�سخ�س  الجتماعية،  اأو  النف�سية  الناحية 

ال�سحية  ت�سرفات  على  التاثري  هدفه  املبتز 

ال�سريعة  م��ق��ا���س��د  م��ن  لي�س  وه���ذا  وارادات�����ه 

الإ�سلمية . 

اإث��م  وذات  م��ع�����س��ي��ة  الب���ت���زاز  اأن  واو����س���ح  

الكبائر  م��ن  ك��ب��رية  ك��ون��ه  اإىل  وي��ذه��ب  ك��ب��ري 

النار احلطب،  التي متحو احل�سنات كما تاأكل 

الإن�������س���ان  ك����رم  ك��م��ا  ت���ع���اىل  م��و���س��ًح��ا ان اهلل 

بالعقل كرمه بالعلم والختيار واإن اأي تهديد 

ل�سلب الإن�سان اإرادته فهو حرام وظلم.

  وزاد، اأن اهلل تعاىل حرم الظلم على نف�سه 

الغفاري  ذر  اأب��ي  فعن  ع��ب��اده،  على  حرمه  كما 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  – ع��ن  عنه  اهلل  ر���س��ي 

و���س��ل��م – فيما ي��روي��ه ع��ن رب���ه ع��ز وج���ل اأن��ه 

قال » يا عبادي اإين حرمت الظلم على نف�سي 

وجعلته بينكم حمرما فل تظاملوا » 

ربابعة،  اأم��اين  املحامية  قالت  جهتها،  من 

ان���ه يف ظ���ل ع����دم  وج����ود ن�����س وا����س���ح يتعلق 

الردين  العقوبات  قانون  يف  البتزاز  بجرمية 

27 ل�سنة  وق��ان��ون ج��رائ��م الإل��ك��رتون��ي��ة رق��م 

ابتزاز  من  اجلرمية  هذه  انواع  فان   ،2015
يكون  ال��ر���س��ائ��ل  اأو  ال��ف��ي��دي��وه��ات  اأو  ب��ال�����س��ور 

الفعل  يرتكب  حني  التقليدي  الن�س  بتطبيق 

ب��و���س��ي��ل��ة اإل���ك���رتون���ي���ة، وب��خ�����س��و���س ج��رمي��ة 

البتزاز ن�ست املادة 415 من قانون العقوبات 

ا بف�سح  الردين على ان  »كل من هدد �سخ�سً

امره اأو اإف�سائه  اأو الخبار عنه وكان من �ساأنه 

�سرفه  من  اأو  ال�سخ�س  هذا  قدر  من  ينال  اأن 

�سنتني  اإىل  اأ�سهر  ثلثة  من  باحلب�س  عوقب 

م��ائ��ة  اإىل  دي���ن���اًرا  خ��م�����س��ون  قيمتها  وغ���رام���ة 

دينار« .

االنباط-عمان

الرتبية  ل��وزارة  العامان  الأمينان  اأب��دى    

وال��ت��ع��ل��ي��م ارت��ي��اح��ه��م��ا مل�����س��ت��وى الن�����س��ب��اط 

على  والقائمني  الطلبة  قبل  م��ن  والل��ت��زام 

وجاهزية  ال�سحية،  بال�سرتاطات  المتحان 

ال��ق��اع��ات م��ن ح��ي��ث ت��وف��ر و���س��ائ��ل ال��ت��دف��ئ��ة 

يف  للمتحان  الطلبة  تقدم  ل�سمان  وامل��ي��اه 

بيئة ملئمة.

العامني  الأم��ي��ن��ني  ذل��ك خ��لل قيام  ج��اء 

التعليمية  لل�سوؤون  والتعليم  الرتبية  لوزارة 

الإدارية  وال�سوؤون  العجارمة،  نواف  الدكتور 

بجولتني  قبيلت  جن��وى  ال��دك��ت��ورة  واملالية 

على  ل��لط��لع  ال�����س��ب��ت،  ال��ي��وم  منف�سلتني، 

����س���ري ام���ت���ح���ان���ات ال��������دورة ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة م��ن 

يومها  يف   ، العامة  الثانوية  �سهادة  امتحان 

اخل��ام�����س يف ع����دد م���ن ال���ق���اع���ات يف ال��ك��رك 

واملزار اجلنوبي واجليزة واملوقر يف عمان.

ففي جولة تفقدية يف الكرك، زار الدكتور 

عمليات  وغرفة  المتحانات  ق�سم  العجارمة 

ال��ع��ام��ة يف م��رك��ز م�سادر  ال��ث��ان��وي��ة  ام��ت��ح��ان 

على  اطماأن  حيث  للمديرية،  التابع  التعلم 

قاعات  تفقد  كما  واإجراءاته،  المتحان  �سري 

الم���ت���ح���ان يف م���در����س���ت���ي الأم�������ري احل�����س��ن 

للبنني،  الثانوية  وال��ك��رك  للبنني،  الثانوية 

احلي  عبد  والتعليم  الرتبية  مدير  بح�سور 

القراله .

للواء  زيارته  العجارمة  الدكتور  وا�ستهل 

يف  المتحانات  ق�سم  ب��زي��ارة  اجلنوبي  امل���زار 

الم��ت��ح��ان يف  ق��اع��ات  بعدها  تفقد  امل��دي��ري��ة، 

اأبن  وجعفر   ، الثانوية  امل��زار  بنات  مدر�ستي 

مدير  بح�سور  للبنني،  الثانوية  طالب  اأب��ي 

الرتبية مي الرهايفة.

ويف ع���م���ان، ت��ف��ق��دت ال���دك���ت���ورة ق��ب��ي��لت 

ن�سيبة  مدر�ستي  يف  العامة  الثانوية  قاعات 

اجليزة  ومدر�سة  املختلطة  الثانوية  املازنية 

الثانوية ال�ساملة املختلطة يف مديرية تربية 

لواء اجليزة، بح�سور مدير الرتبية الدكتور 

جمال احلناوي .

ال�����س��ام��ي  ال����رج����م  م���در����س���ت���ي  زارت  ك���م���ا 

ال�����س��رق��ي ال��ث��ان��وي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة وال��ف��ي�����س��ل��ي��ة 

الثانوية، بح�سور مدير الرتبية للواء املوقر 

الدكتور يو�سف اأبو اخليل .

ق��ي��ام��ه��ا  اأن  ق��ب��ي��لت  ال���دك���ت���ورة  وب��ي��ن��ت 

ال�ستماع  ب��ه��دف  ي��اأت��ي  امل��ي��دان��ي��ة  ب��ال��زي��ارات 

اإىل التغذية الراجعة من الزملء يف امليدان 

ال�سحي  البوتوكول  تطوير  حول  الرتبوي 

يف الف�سل الدرا�سي املقبل.

ارتياحهم  جانبهم،  م��ن  الطلبة،  واأب���دى 

بها  قامت  التي  والفنية  الإدارية  للإجراءات 

بيئة  يف  للمتحان  تقدمهم  ل�سمان  ال��وزارة 

منا�سبة.

الأوىل  ج��ل�����س��ت��ه  يف  ل���لم���ت���ح���ان  وت����ق����دم 

يف  امل�������س���رتك���ني  ال��ط��ل��ب��ة  م����ن   )36705(

لفروع  الأوىل  ال��ورق��ة  ال��ري��ا���س��ي��ات  مباحث 

الورقة  النباتي  والإنتاج  الأكادميي،  التعليم 

الأوىل والعلوم املهنية اخلا�سة للفرع املهني.

110 من الطلبة  الثانية  وتقدم للجل�سة 

امل�سرتكني يف مبحث الريا�سيات / كليات.

االنباط-مادبا

مع  بالتن�سيق  م��اأدب��ا  �سمان  ف��رع  نظم 

الرئي�سية  ب�����الإدارة  الع�سكريني  م��دي��ري��ة 

ملوؤ�س�سة ال�سمان ور�سة عمل حول احلقوق 

الع�سكريني  عليهم  ل��ل��م��وؤم��ن  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 

ال�سمان  قانون  يف  املدنيني  وامل�ستخدمني 

الجتماعي.

وت���ط���رق���ت ال����ور�����س����ة ال���ت���ي ع���ق���دت يف 

م���دي���ري���ة دف������اع م�����دين حم���اف���ظ���ة م���اأدب���ا 

ب��ح�����س��ور م��دي��ر م��دي��ري��ت��ه��ا امل���ق���دم ع��لء 

م��اأدب��ا  ف��رع �سمان  اإدارة  وم��دي��ر  ال��ذي��ب��ان 

اخلا�سة  الأح��ك��ام  اإىل  ال��روا���س��دة،  �سفيق 

واحلقوق  ال�سمان  قانون  يف  بالع�سكريني 

وقدمها  بهم  املتعلقة  التاأمينية  وامل��زاي��ا 

رئ���ي�������س ق�����س��م ا�����س����رتاك����ات ال��ع�����س��ك��ري��ني 

مب��دي��ري��ة ال��ع�����س��ك��ري��ني ج��ع��ف��ر ال��دره��ل��ي، 

كما قدم رئي�س ق�سم التفتي�س يف مديرية 

ال��ع�����س��ك��ري��ني ب��ال�����س��م��ان ع���ب���د ال��رح��م��ن 

التاأمينية  احلقوق  حول  عر�ساً  الرهايفة 

الأمني  اجلهاز  يف  املدنيني  للم�ستخدمني 

والع�سكري.

م��اأدب��ا �سفيق  ف��رع �سمان  وق���ال م��دي��ر 

ال��روا���س��دة ب���اأن ه��ذه ال��ور���س��ة ت��اأت��ي �سمن 

���س��ل�����س��ل��ة ال��ن�����س��اط��ات وامل���ح���ا����س���رات ال��ت��ي 

تعقدها جلنة التوعية التاأمينية يف الفرع 

باحلقوق  واملن�ساآت  عليهم  املوؤمن  لتعريف 

وال����واج����ب����ات امل���رتت���ب���ة ع��ل��ي��ه��م يف ق��ان��ون 

ال�����س��م��ان ول��ل��م�����س��اه��م��ة يف زي�����ادة ال��وع��ي 

التاأميني باأحكام القانون يف املحافظة.

االنباط-عمان

اج��ت��م��ع وزي���ر ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���س خالد 

احل���ن���ي���ف���ات ام���������س ال�������س���ب���ت، م����ع امل���دي���ر 

الأمل��اين  الفني  التعاون  لوكالة  الإقليمي 

التعاون. اأوجه  لبحث   giz
وب����ني احل��ن��ي��ف��ات اأه�����م امل���ج���الت ال��ت��ي 

خللها  م��ن  التعاون  على  ال���وزارة  تتطلع 

بالتقارير  يتعلق  م��ا  وخا�سة  الوكالة  م��ع 

التي ت�ساعد القطاع الزراعي على التكيف 

م���ع ال���ت���غ���ريات امل��ن��اخ��ي وم��ن��ه��ا م�����س��اع��دة 

اأ���س��ال��ي��ب ح�����س��اد مياه  تبني  امل���زارع���ني يف 

الأم���ط���ار ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل���ن���زيل واإن�����س��اء 

احلفائر يف البادية.

للوكالة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  وا���س��ت��ع��ر���س 

ال��زراع��ة يف جمال  التعاون مع وزارة  اأط��ر 

ت�سهيل ان�سحاب ال�سلع الزراعية وامل�ساعدة 

يف اأمتتة �سهادات ال�سحة النباتية واملراحل 

التي و�سل اإليها امل�سروع.

ووج�����ه احل��ن��ي��ف��ات ب�������س���رورة م��ع��اجل��ة 

تنفيذ  �سري  تعرت�س  التي  املعوقات  كافة 

خدمات  اإط���لق  يتم  اأن  متوقعا  امل�����س��روع، 

يف  الإلكرتونية  النباتية  ال�سحة  �سهادات 

من  وي�ستفيد  العام  ه��ذا  من  ني�سان  �سهر 

ه��ذه اخل��دم��ة ق��ط��اع ال�����س��ادرات الأردن��ي��ة 

وخا�سة اخل�سار والفواكه الطازجة.

ضمان مأدبا ينظم 
ورشة عمل حول حقوق المؤمن عليهم 

العسكريين والمدنيين

 وزير الزراعة يبحث التعاون مع الوكالة 
األلمانية للتعاون الفني
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 ان�شغلت و�شائل الإع��ام الغربيَّة وامل��وازِي��ة لها يف خمتلف البلدان، بن�شر الأخبار والتعليقات 

احلادة يف غالبيَّة الآحايني، ومرفقة بنمٍط عدائي للتجارب ال�شاروخيَّة الكوريَّة “الفرط�شوتية”، 

عي البع�ض زوَراً؛ م�شاعر ُي�شّموَنها عادة “ُرهاب كوريا”،  ْقت؛ كما َيدَّ التي اأجرتها بيونغيانغ وَعمَّ

ر له الَبتَّة، ُيراد منه ا�شتحداث املَزيد ِمن املَُغالَطات والت�شويَهات بحق  ٌف تلفيقي ول ُمَبَّ وهو َو�شْ

كوريا ال�شرتاكية وحتالفاتها العربية والدولية، ولكنهم مل ولن ُيْفِلحوا مبغالَطاِتهم وَمكاِئدهم، 

َمن وجتاوزتها الأحداث، و�شنبقى يف الَعامل العربي ن�شتذكر بالإجال والتقدير  فقد عَفا عليها الَزّ

�شهداء كوريا الع�شكريني الذين �شقطوا يف الدفاع عن �شورية وِم�شر يف حرب 1973، ودفنوا يف َمقابر 

ال�شهداء الكوريني يف �شواحي القاهرة ودم�شق.

اأي م�شكلة دوليَّة يف التجارب ال�شاروخيَّة الكوِريَّة، فهي م�شابهة متاماً  اأَر  اأنا ل   يف احلقيقة، 

اً بلدان كثرية �شمنها القوى الُعظمى، بغية تطوير  للتجارب الع�شكريَّة التي تقوم بها يوميَّاً و�شهريَّ

تر�شاناتها وُقُدراِتها القتاليَّة، وتاأمني حدودها، و�شيانة �شيادتها، وهو حٌق م�شروع يتمتع به كل نظام 

�شيا�شي ويتَّ�ِشق مع بنود القانون الدويل. 

 الذين هاجموا كوريا اأو ا�شتغربوا اإجراء التجارب الكورية، مل ينب�شوا ببنِت �شفة ب�شاأن التجارب 

على ال�شاح “الفرط�شوتي الأق�شى” التي جُتِريها دون توقف عوا�شم عاملية. ففي اأكتوبر 2021م 

ق��ادرة على  “�شتكون  املتحدة  الوليات  اأن  الأمريكي،  الكونغر�ض  اأبحاث  اأكد تقرير ن�شرته خدمة 

“اخلدمة” هنا  ُمفردة  اإدخال الأ�شلحة “الفرط�شوتية” اخلدمة يف موعد ل يتجاوز عام 2023”. 

ل تعني ن�شر هذه الأ�شلحة ال�شاربة فقط، بل واإمكانية ا�شتخدامها �شد “العدو”، اأيِّ عدٍو يجري 

ت�شنيفه على اأنه ُي�شّكل خطراً على تلك الدول.

ف ال�شاح ال�”فرطال�شوتي”، على اأنه �شاروخ يتمتع بقوة انطاق مذهلة، اإذ تبلغ �شرعته   ُيعرَّ

“خم�شة 5 ماخ”، اأي اأ�شرع خم�ض مرات من �شرعة ال�شوت “على الأقل!”، وهو ما َيعني اأن باإمكانه 
اجتياز ِميٍل واِح��د يف الثانية ال��واِح��دة!، وي�شتطيع هذا النوع من الأ�شلحة العابرة للقارات َحمل 

روؤو�ض نووية، اأو راأ�ض حربي تقليدي، ينطلق ب�شرعات هائلة لتدمري الأه��داف بدقة �شديدة دون 

احلاجة لوقوٍد دافع، بل با�شتخدام الطاقة احلركيَّة فقط. �شيء ُمذهل حقاً.

 اجلنون الذي اأ�شاب بع�ض املَجاِميع ال�شناعية الع�شكرية لدى دوٍل ُك��بى، هو اأن جمهورية 

كوريا الدميقرطية ال�شعبية قد “افتتحت” �شفحة العام اجلديد 2022م، وودعت ال�شنة القدمية 

2021م يف يوم اخلام�ض من يناير/كانون الثاين، حني بادرت اأكادميية علوم الدفاع الوطني الكورية 

ْدَمة  بالإطاق التجريبي لل�شاروخ “الفوق�شوتي الأق�شى”. كان ذلك مفاجاأة غري متوقعة و�شَ

عنيفة لقوى ال�شرق والغرب غري املت�شادقة مع بيونغيانغ، اإذ كان هوؤلء ُيعِّولون على تراجع اخلبات 

الع�شكرية الكورية ب�شبب احِل�شار اجلائر املُ�شتمر على هذه الدولة منذ تاأ�شي�شها بعد انتهاء احلرب 

الكونيَّة الثانية، والذي مَينع و�شول اخلبز حتى اإىل بيونغيانغ، لكن كوريا كيم اأيل �شونغ، كانت قد 

زْت  بداأت فور ا�شتقالها بتطوير طاقاتها الت�شليحية، واكت�شاب اخِلبات العلميَّة والع�شكريَّة، وَركَّ

جهودها على تاأهيل الكوادر القتالية ورفع م�شتوياتها يف جمالني رئي�شني هما ال�شناعة الدفاعية 

وُقدرات الأفراد الع�شكريني، برعاية واإ�شراف وم�شاندة من اللجنة املركزيَّة حلزب الَعمل الكوري 

“ال�شونغونيَّة” اليوم وهي تتاألق بتطورها  وقطاع علوم الدفاع الوطني، َفَما باُلكم بكفاءة كوريا 

ُة دولة �شغرية امل�شاحة ككوريا العظيمة وال�شاخمة بقادتها وبُبعِد  التقني الأرفع، الذي مل تبلغه اأيَّ

ب�شرية وذكاء رئي�شها اجلليل الرفيق وال�شديق كيم جونغ وون.

 ت�شتاأثر جناحات التجارب الكورية املُتتالية يف قطاع ال�شاروخ “الفرط�شوتي الأق�شى” بالأهمية 

القوات  بتحديث  اخلا�شة  املهمة  لإجن���از  الأع��م��ال  ت�شريع  كوريا  يف  يتم  ول��ه��ذا،  الإ�شرتاتيجية. 

الإ�شرتاتيجية للدولة، واإ�شتكمال اأهم “مهمة نواتية” من املَهام اخلم�ض الأكرث خطورة يف قطاع 

الأ�شلحة الإ�شرتاتيجية خلطة ال�شنوات اخلم�ض التي طرحها املوؤمتر الثامن حلزب العمل الكوري. 

داً َخ�شائ�ض التحّكم بطريان ال�شاروخ  اإىل ذلك اأي�شاً، اأثبتت اأكادميية علوم الدفاع الوطني جُمدَّ

التي مت  احَلركة اجلانبية  اأداء تقنية  وُق���ُدرات طاقة  النا�شطة خال طريانه،  امل�شافة  واأم��ان��ِه يف 

اإدخالها حديثاً يف الراأ�ض احلربي املنف�شل القادر على الطريان ال�شراعي بال�شرعة “الفرط�شوتية 

/ الفوق�شوتية الق�شوى«.

َك جانبياً ب� 120 كيلومرتا من “زاوية ال�شمت” لاإطاق   انف�شل ال�شاروخ بعد اإطاقه، وُحرِّ

الطريان  على  القادر  احلربي  للراأ�ض  الطريان  م�شافة  يف  ال�شمت” للهدف  “زاوية  اإىل  البدائي 

د له على بعد 700 كيلومرت دون  ال�شراعي بال�شرعة الفوق�شوتية الق�شوى، واأ�شاب الهدف املَُحدَّ

وقوع اإي خلل، كما تاأكدت الثقة باأجهزة الوقود على منط الأمبولة يف ظروف املناخ ال�شتوي، من 

خال الإطاق التجريبي، وقد جتلَّت خال الإطاق خ�شائ�ض التحكم والأمانة للراأ�ض احلربي 

القادر على “الطريان ال�شراعي” بال�شرعة الفوق�شوتية الق�شوى، والذي يربط ما بني “طريان 

القفز ال�شراعي” على املراحل، واحلركة اجلانبية القوية، وهي اآلية تقنية حربية متقدمة تتيح 

لكوريا الدفاع عن نف�شها و�شمان اأمنها وم�شتقبلها، لكنه اأمر ترف�شه القوى التي تتاأبط �شراً بكوريا 

ال�شرتاكية، لكونها تدرك بعمق مهني، �شرعة مديات  التطور ال�شناعي الكوري، وجناح بيونغيانغ 

من  اجلديد  وتخليق  التحديد،  وجه  على  والإ�شرتاتيجية  ال�شاربة  دفاعاتها  بتدعيم  وماأثرتها 

م ظهر املُعتدي بثانية واحدة اأو اثنتني “على اأكرث تعديل”، كما يف  اأنواع الأ�شلحة التي ميكنها َق�شْ

ى “النب�شة الكهرومغناطي�شية”، الذي َيق�شي على كل ال�شبكات الكهربائية  ال�شاح الكوري املُ�َشمَّ

واللكرتونية، ويجعلها م�شلولة متاماً.

َت جلنة احل��زب املركزية عن ِر�شاها  يف خ��وامت كل هذه النجاحات، التي �شيعقبها اأخ��رى، َع��بَّ

ِقَطاع  اإىل  واأهدت تهانيها احلارة  الكبري عن نتيجة الإطاق التجريبي لل�شاح “الفرط�شوتي”، 

اأبحاث علوم الدفاع الوطني املَعِني، والتي َعر�شت اأمام اأمم و�شعوب العامل الإمكانيات ال�شخمة التي 

تختزنها كوريا كيم جونغ وون.

األكاديمي مروان سوداح

»الكوري الفرطصوتي«..!

»الزراعة« تقيم ٨٠ محطة وبرج حماية لحماية الثروة الحرجية

افتتاح مشروع »بانوراما قلعة الكرك الصوت والضوء« 

ق تاريًخا قديًما لكلِّ من مرَّوا بها أردني يؤسس أول متحف لآلرمات ويوثِّ

اربد.. ندوة حول مشاركة المرأة وتمكينها في الحياة السياسية

اإلعالن عن أسبوع عربي خليجي 
للتوعية بالسرطان

االنباط - �صايل ال�صبيحات

 80 اىل   70 ب��ني  ال���زراع���ة  وزارة  اق��ام��ت 

ب���ال����ش���اف���ة اىل ط���واف���ني  وب������رج  حم���ط���ة 

وم���راق���ب���ني ع��ل��ى م�����دار ال�����ش��اع��ة حل��م��اي��ة 

ال�������رثوة احل���رج���ي���ة م����ن ال���ق���ط���ع اجل���ائ���ر 

واحلرائق والتعدي للح�شول على احلطب 

.

ال��وزارة  وقال مدير مديرية احل��راج يف 

تعتمد  ال������وزارة  خ��ط��ة  اأن  ال��ق�����ش��اه  خ��ال��د 

ع��ل��ى اق��ام��ة اب����راج وحم��ط��ات م��ن��ت�����ش��رة يف 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ك��اف��ة ب��الإ���ش��اف��ة اىل 

ل�شلكية  ب��اأج��ه��زة  م���زودة  حرجية  دوري���ات 

احل����راج  لإدارة  اع����ت����داء  اي  ع���ن  ل��ت��ب��ل��ي��غ 

من  للحد  البيئية  ال�شرطة  م��ع  بالتعاون 

ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ال���غ���اب���ات وه����ذه ال���دوري���ات 

يرتاوح عددها بني 40 اىل 50 دورية.

وا������ش�����اف ت����ق����در م�������ش���اح���ة الأرا������ش�����ي 

مليون   1.1 اململكة  يف  امل�شجلة  احل��رج��ي��ة 

1 باملئة من اجمايل  دومن ُت�شكل ما ن�شبته 

ن�����ش��ب��ة  ان  اىل  لف����ت����اً   ، امل��م��ل��ك��ة  م�����ش��اح��ة 

دومن  ال��ف   880 ت��ق��در  الرا���ش��ي احلرجية 

مقارنة بن�شبة م�شاحة الغابات يف اململكة.

 وا�شار الق�شاه اىل ان الوزارة ت�شعى اىل 

عليها  واحل��ف��اظ  احلرجية  امل�شاحة  زي��ادة 

من خال الدوريات املتحركة املكونة من 3 

ا�شخا�ض بال�شافة اىل طوافني متحركني 

موجودين بالغابات .

وبني ان كثافة الغابات احلرجية ترتكز 

)البلقاء  وال�شمال  الو�شط  حمافظات  يف 

وج��ر���ض وع��ج��ل��ون واج�����زاء م��ن حمافظة 

هذه  يف  الع��ت��داءات  ترتكزغالبية   ) ارب��د 

ال�شكنية  باملناطق  الغابات  لتداخل  املناطق 

مغلقة  ولي�شت  للمواطنني  مفتوحة  لنها 

ول حماطة ب�شياج. 

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��م��اي��ة ال���غ���اب���ات م��ن 

تنفيذ  على  تعتمد  ال����وزارة  ف���اإن  احل��رائ��ق 

خ��ط��ة م�����ش��رتك��ة ب���ني م��دي��ري��ة احل�����راج و 

ال���دف���اع امل����دين ب�����دءاً م���ن ف�����ش��ل ال�����ش��ي��ف 

،ح��ي��ث يتم  ن��ه��اي��ة ف�شل اخل��ري��ف  ول��غ��اي��ة 

اي حريق  ع��ن  للتبليغ  الب���راج  خ��ال  م��ن 

م��ن خ���ال الن�����ذار امل��ب��ك��ر ، لف��ت��اً اىل ان 

العامني  خ��ال  انخف�شت  احل��رائ��ق  ن�شبة 

ب��الأع��وام  م��ق��ارن��ة   %  40 مب��ق��دار  املا�شيني 

التعديات بالقطع اجلائر  ان  ال�شابقة ،كما 

30% وه���ذا  ب��ن�����ش��ب��ة  واحل���رائ���ق ان��خ��ف�����ش��ت 

الرقابة  وت�شديد  امل��واط��ن  وع��ي  اإىل  يعود 

بقانون  عليها  املن�شو�ض  العقوبات  وتنفيذ 

الزراعة الذي مت العمل به عام 2015 .

التابعة  امل�شاتل احلرجية  اإىل ان   ولفت 

ت��ن��ت��ج جميع  14 م�����ش��ت��ًا  ال��ب��ال��غ��ة  ل���ل���وزارة 

تزويد  يتم  حيث  احلرجية  الأ�شجار  اأن��واع 

امل��واط��ن��ني ب��ه��ذه الأ����ش���ت���ال جم���ان���اً خ��ال 

ف�����ش��ل ال�����ش��ت��اء )ف�����ش��ل ال����زراع����ة( ���ش��ن��وي��اً 

م��ل��ي��ون   2 ت���وزي���ع  ي��ت��م  ان����ه  اإىل  م�����ش��رياً   ،

���ش��ج��رة ح��رج��ي��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ش�����ش��ات 

الأخ�شر  القطاع  زيادة  بهدف  واملزارعيني 

يف اململكة . 

ال��غ��اب��ات وال���رثوة  ون���وه اإىل ان ح��م��اي��ة 

هي  ب��ل  ال����وزارة  تقت�شرعلى  ل  احل��رج��ي��ة 

واملوؤ�ش�شات  للمواطن  جمتمعية  م�شوؤولية 

كافة. املعنية 

  االنباط-الكرك

قلعة  “بانوراما  م�����ش��روع  اخ���ريا  افتتح 

ال�شوت وال�شوء” ال�شياحي بهدف  الكرك 

حمليا  ال��ك��رك  ملدينة  ال�شياحي  ال��رتوي��ج 

وخارجيا.

وق��ال ال��ع��ني ج��م��ال ال�����ش��راي��رة  اإن هذا 

امل�������ش���روع ي��ع��د م���ن امل�������ش���اري���ع ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

�شياحيا  املدينة  لرتويج  واملهمة  احليوية 

وث��ق��اف��ي��ا وت��ن�����ش��ي��ط احل���رك���ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

باملنطقة، م�شريا اىل ان املبادرات ال�شبابية 

اجلماعية تاأتي جت�شيدا لتوجيهات جالة 

املبادرات  تلك  بدعم  الثاين  عبداهلل  امللك 

فر�ض  يوفر  ال��ذي  والفاعل  املنتج  بالعمل 

البطالة  وي�شهم يف احلد من ظاهرة  عمل 

والفقر.   

ال��ك��رك  اإع��م��ار  موؤ�ش�شة  ع�شو  وب��ني      

البانوراما  م�شروع  ان  ال��ط��راون��ة،  ح�شني 

للرتويج  للموؤ�ش�شة  املبكرة  املنجزات  م��ن 

ل���ل���م���دي���ن���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ب���ك���ل م��ك��ون��ات��ه��ا 

والرتاثية  والثقافية  والثرية  ال�شياحية 

ك�����ون م���دي���ن���ة ال����ك����رك م��ت��ح��ف��ا م��ف��ت��وح��ا 

و���ش��ام��ا، م�����ش��ريا اىل  ان اخ��ت��ي��ار م��وق��ع 

البانوراما ال�شرتاتيجي على التلة املقابلة 

روؤية  لل�شائح  يوفر  املوؤابية،  الكرك  لقلعة 

و  وم��ك��ون��ات��ه��ا  بجمالياتها  ال��ك��رك  م��دي��ن��ة 

تاريخها امل�شرف عب الع�شور.

وع����ر�����ض ال����ب����اح����ث ال����دك����ت����ور ي��و���ش��ف 

احل���ب���ا����ش���ن���ة اب��������رز امل����ح����ط����ات واحل����ق����ب 

على  املدينة  على  تعاقبت  التي  التاريخية 

�شاهدة  اآث���ار  م��ن  تركته  وم��ا  الع�شور  م��ر 

تاريخيا  اإرث���ا  لتكون  الجن���از  عظمة  على 

و�شياحيا مهما لاأجيال.

امل�������ش���روع  امل���������ش����رف ع���ل���ى     واو������ش�����ح 

ال��ب��ان��ورام��ا  م�����ش��روع  ان  الع�شا�شفة،  م��ع��اذ 

ال�شباب  ال�شياحي مت بجهود جمموعة من 

ل�شباب  عمل  فر�شة   20 ووف��ر  املدينة  م��ن 

مت ت���دري���ب���ه���م وت���اأه���ل���ي���ه���م ع���ل���ى اخل���دم���ة 

اه����داف  م���ن  ان  م�����ش��ريا اىل  ال�����ش��ي��اح��ي��ة، 

خريطة  على  الكرك  مدينة  و�شع  امل�شروع 

املدن ال�شياحية يف الردن.

واأ�����ش����اف، ان امل�������ش���روع ي���وف���ر ل��ل�����ش��ائ��ح 

ومدينتها  الكرك  لقلعة  املبا�شرة  امل�شاهدة 

ال���ق���دمي���ة م����ن خ�����ال ب���رن���ام���ج ال�����ش��وت 

عب  ال��ك��رك  ق�شة  يحكي  ال���ذي  وال�����ش��وء 

الع�شور، لفتا اىل توفر مواقف لل�شيارات 

ومطاعم وحمات جتارية ومناطق مظللة 

وم�����ش��اح��ات خ�����ش��راء وب���رج���ا ل��ل�����ش��ي��ط��رة، 

ل��ل��م��وق��ع  و���ش��ه��ول��ة و����ش���ول ذوي الع���اق���ة 

وي�شر. ب�شهولة 

  االنباط-برتا

مرًتا   160 مب�شاحة  اب  خطَّ غازي  يلتزم 

ومقابل  ح�شني  امل��ل��ك  ط��ري��ق  نا�شية  على 

ان،  مطعم القد�ض العربية بو�شط البلد عمَّ

فيها،  امل��ب��اين  �شكن  م��ن  “اآرمات”  يجمع 

بها،  وا  م��رَّ م��ن  لكلِّ  ق��دمًي��ا  تاريًخا  ��ق  وي��وثِّ

قرن  ن�شف  ويكمل  ُين�شى،  ل  اأث��ًرا  وت��رك��وا 

ان  مان، ل يريد منها اإل اأن يبني عمَّ من الزَّ

واإرثها العروبي اجلامع.

اأول متحف لاآرمات القدمية يف العامل، 

زوار عرب،  وب�شهادة  اآرم��ة  الف  اإىل  و�شلت 

��ه��م ق��ام��وا ب��زي��ارة اأك��رث م��ن 160  وق��ال��وا اإنَّ

متاحفها  على  وتعرفوا  العامل،  حول  دولة 

ول��ك��ن��ه��م مل ي���ج���دوا م��ث��ل ه����ذا ال��ن��م��وذج 

اأنَّ  لهم  وتبني  الأردن،  يف  اإل  املتاحف  م��ن 

��ق  ت��وثِّ جميلة  ر���ش��ائ��ل  يحمل  امل��ت��ح��ف  ه���ذا 

العرب  املدينة وكم مرَّ عليها من  حل�شارة 

�شكنوها وا�شتثمروا فيها وتركوا اإرثا كبريا 

وعظيما.

ي��ق��ول غ����ازي ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة 

اأملانيا قبل نحو ن�شف  اإنَّه در�ض يف  )برتا(، 

وعاد  �شم،  والرَّ الت�شميم  الزمان  من  قرن 

ذل��ك  م��ن��ذ  ل��ك��ن��ه  ع��م��ل��ه،  وب�����داأ  الأردن  اىل 

التَّاريخ وهو يهوى جمع الآرمات القدمية، 

���ه���ا ���ش��ت��ك��ون ����ش���اه���دا ع��ل��ى  ح��ي��ث ت��ن��ب��اأ ب���اأنَّ

مدينة  ال  تكن  فلم  الكبري  املدينة  ت��اري��خ 

ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مب���ا ح��وت��ه م���ن ت��ن��وع ان�����ش��اين 

عظيم من الب�شر.

وما  عليها  اآرم��ة ح�شل  اأول  اإنَّ  وي�شيف 

كانت  بها  كتبت  ال��ت��ي  روح��ه��ا  بنف�ض  زال���ت 

 73 اإىل  ال��ي��وم  عمرها  و�شل  اأي   1949 ع��ام 

الها�شمي  امللكي  املخزن  اإىل  وت�شري  ع��اًم��ا، 

الزمن  ذاك  وتفا�شيل  ق�شته  اإىل  وت�شري 

الذي مرَّ من هنا وما زال حتى الآن.

وع��ن ف��ك��رة جمع ال��ل��وح��ات ي��ذك��ر غ��ازي 

جميلة  لوحة  اإنَّ  له  قالوا  له  اأ�شدقاء  ب��اأنَّ 

فنزل  ي�شكنه  ال���ذي  احل���ي  يف  تعليقها  متَّ 

20 حزيران عام  والتقط حتتها �شورة يوم 

ارب��ع��ني ع��ام��ا، وم��ن��ذ ذل��ك  ق��ب��ل  اأي   ،1980

اليوم وهذه الآرمات ت�شكل له �شيئا عظيما 

وكبرًيا.

ت��ت��ج��ول ب��ني ال��ل��وح��ات ال��ق��دمي��ة فتجد 

ومكاتبهم  وحم��ات��ه��م  اأ���ش��ح��اب��ه��ا  اأ���ش��م��اء 

غ��ازي  وج��د  وق��د  وع��ي��ادات��ه��م ومطاعمهم، 

ويحفظها  يجمعها  اأن  اأظفاره  نعومة  منذ 

عندما يغادر اأ�شحابها اأو يرتكوها، فاختار 

مكب  م�شريها  ي�شبح  ل  واأن  يحفظها  اأن 

الّنفايات، فهي تاريخ من اجلمال ومرحلة 

انيني. تخلِّد تاريخ العمَّ

لأول مرة يجد الأردين كل هذا اجلمال 

واع��ت��اه��ا  وب��ال��ي��ة  م��ه�����ش��م��ة  ل���وح���ة  اأنَّ  يف 

ال�شنني  ت��ق��ل��ب��ات  ل��ك��ل  وت��ع��ر���ش��ت  ال�������ش���ّداأ 

مكاًنا  غ��ازي  لها  ويختار  الأي���ام  و�شوهتها 

بع�شها  وي��رممِّ  عليها  يحنو  وجميا  اآمنا 

تفا�شيلها  ب��ك��ل  الآخ�����ر  ال��ب��ع�����ض  وي����رتك 

العا�شمة  �شكن هذه  لتكون دليا على من 

عب تاريخها املوغل بالتَّاريخ.

املعر�ض  ه��ذا  اأنَّ  كيف  ل���)ب��رتا(  وي���روي 

ي��ع��ي��د ه���ذا اجل��ي��ل اإىل زم���ن مل ي�����ش��اه��دوا 

الزائر  تعلم  لوحة  وكل  ما،  يوما  تفا�شيله 

والن�شخ  كالرقعة  واأن��واع��ه  اخل��ط  يف  در�شا 

ب���اإ����ش���راف معلمي  وال���دي���واين  وال��ف��ار���ش��ي 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ب��ار ال��ذي��ن م����روا على 

يف  اطني  اخلطَّ اأ�شهر  من  واأ�شبحوا  عمان 

الأردن.

اإحدى اللوحات رافقت  اإن  ويقول غازي 

حمزة  زي��د  الدكتور  الأ�شبق  ال�شحة  وزي��ر 

توثق  اأخ��رى  ولوحات  عاما،  �شتني  لقرابة 

��اط��ي ع��م��ان ع��ا���ش��م��ة الإم�����ارة  لأق�����دم خ��طَّ

بر�شم  ا�شتهر  ال���ذي  با�شيل  ان��ط��وان  وه��م 

وعمان،  ماأدبا  كنائ�ض  يف  الدينية  اللوحات 

ام،  ال�شَّ ب��اد  ال��ق��ادم م��ن  واأح��م��د ك��رد علي 

واأدرك�������اين الي������راين الأ����ش���ل ال���ق���ادم من 

خطا،  اأج��م��ل��ه��م  وك���ان  الفل�شطينية  حيفا 

واخل����ط����اط ���ش��ب��ان��خ ال�����ذي ن����زح م���ن ي��اف��ا 

عمان  يف  وب����داأ  ال��ن��ك��ب��ة  ب��ع��د  الفل�شطينية 

من��ط��ا ج��دي��دا م��ن ���ش��ن��اع��ة الآرم�����ات التي 

ي��ق��ول ع��ن��ه��ا غ����ازي اإن���ه���ا وا���ش��ل��ت ال��ت��ق��دم 

التكنولوجيا  ع�����ش��ر  وواك���ب���ت  وال��ت��ح��دي��ث 

والتحديث وازدادت جمال.

وي�����ش��رح ت���اري���خ ك���ل ل���وح���ة، وم���ن بينها 

الأردن  م���در����ش���ة  ع��ل��ي��ه��ا  م���ك���ت���وب  ل���وح���ة 

ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن��ات وال����ت����ي ت��اأ���ش�����ش��ت ع���ام 

مرحلة  اىل  اجليل  وتعيد  للمياد،   1966

ال���درا����ش���ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ش��م��ى الإع����دادي����ة 

وامل�شري  الأردين  والتوجيهي  وال��ث��ان��وي��ة 

العلمي والأدبي، وفرتات الدرا�شة النهارية 

 38977 ك��ان  ال��ذي  الهاتف  ورق��م  وامل�شائية 

اي م���ن خ��م�����ض خ���ان���ات و���ش��ن��دوق ال��بي��د 

الذي كان رقمه 1864.

“اجواخ  عليها  مكتوب  لوحة  اإن  ويقول 

كوبونات نوفوتيه”، والتي تبني كيف كانت 

عليها  ويطلق  ت�شرتى  الثمينة  الأقم�شة 

المتار  حجمها  يتجاوز  ول  كوبونات  ا�شم 

الثاثة حيث يهتم �شاحبها بعدم زيادة اي 

يرتدي  ل  حتى  التف�شيل  بعد  منها  �شيء 

من هذا اللون ال من ا�شرتاها ولب�شها.

“مالفاتورة  ل��وح��ة  ع��ن  غ����ازي  وي��ق��ول 

البغلي” اإّنه  حممد  احلميد  عبد  وقبان 

اأ�شهر من كتب بالفر�شاة ويخاف من املوت، 

عليها  وعلق  معارفه  اأحد  املعر�ض  زار  وقد 

املعرو�شة  ب��ال��ل��وح��ة  واأل�����ش��ق��ه��ا  ي���ده  ب��خ��ط 

ع��ن��ده ف��ه��ي ت��ذك��ر ال��زائ��ري��ن ب��ت��اري��خ كبري 

وقدمي جدا.

معر�شه  زارت  الفتيات  اإحدى  اأن  ويبني 

 “ ل����ه:  اآب ق��ب��ل ع���ام���ني وك��ت��ب��ت  ���ش��ه��ر  يف 

يف ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي دخ��ل��ت ف��ي��ه��ا ه���ذا امل��ك��ان 

اأقابلها يف حياتي  ا�شتقبلتني �شخ�شيات مل 

يف  معي  و���ش��ارت  �شيء  كل  يل  قالت  ولكنها 

بق�ش�ض  تاحقني  واأ���ش��وات��ه��ا  ال��زواي��ا  ك��ل 

روح��ي،  ولم�شت  تني  م�شَّ لكنها  اأع�شها  مل 

واأنت  بالإن�شات  فتحلى  ينطق  املكان  فهذا 

وكتبت  ون�شف  ع��ام  بعد  وع���ادت  تدخله”، 

مرة اأخرى: “اأتيت اأبحث عن بع�ض نف�شي 

ال��ت��ي ت��رك��ت��ه��ا يف زي��ارت��ي ال�����ش��اب��ق��ة غ���ادرت 

هذا  اأن  موؤكدا  اآخر”،  بع�شا  تركت  اأن  بعد 

الدنيا هنا يف هذا  تعادله كنوز  احلديث ل 

املكان.

زار متحف  �شعوديا  زائرا  اأنَّ  اإىل  ويلفت 

اإنه  له  ق��ال  �شنوات  قبل  ان”  عمَّ “اآرمات 
ال��ع��امل وجت���ول يف كل  ب��ل��دا ح���ول   160 زار 

م��ت��اح��ف��ه��ا ل��ك��ن��ه مل ي��ج��د ه����ذا ال���ن���وع من 

امل��ت��اح��ف واإن���ه جت��رب��ة ف��ري��دة وت��وث��ي��ق من 

ان. نوع راقي لتاريخ املدن العريقة مثل عمَّ

اآرمة والتي ل  وبحثت )برتا( عن كلمة 

تبدو ف�شيحة حتى لو لفظناها بالقاف اأي 

“اآرمة”، ولي�شت موجودة يف معاجم اللغة، 
كما كلمة اليافطة امل�شتعملة يف دول عربية 

والتي لي�شت على ما يبدو لها �شلة باملعنى، 

اإىل  اأقربها جميعا  “لفتة” فهي  اأما كلمة 

العربية ال�شليمة كما يقول لغويون.

اربد-االنباط - فرح مو�صى

نظم حزب الحتاد الوطني وموؤ�ش�شة 

واحتاد  والتنمية  للتدريب  اجمل  ارب��د 

ن��دوة  ال��ي��وم  وال��ف��ن��ون  ل���اأدب  القي�شر 

حول م�شاركة املراأة ومتكينها يف العمل 

ال�شيا�شي   بح�شور خمت�شني ومهتمني 

ال�شيا�شي بالعمل  املراة  مب�شاركة 

وعر�ض الربي .

ح���ي���ث ب�����داأ الأدي�������ب رائ�����د ال��ع��م��ري 

ب��ع��ر���ض م��ق��دم��ة   يف دع���م دور ك��ل من 

امل������راأة وال�����ش��ب��اب يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل 

ال�������ش���ي���ا����ش���ي واحل�����زب�����ي واإت������اح������ة ك��ل 

ت�شمن  التي  والت�شريعات  الت�شهيات 

ل��ه��م ه���ذا احل����ق، وق����ال اإن���ن���ا يف ف��ري��ق 

ال��ن��دوة كمنظمني لها  الإع���داد يف ه��ذه 

ن�شرُي يف دعم فكر جالة امللك وروؤيته 

بهذا اجلانب.

ب���������دوره ع��������رَف ال�����دك�����ت�����ور م���و����ش���ى 

امللكية  اللجنة  وع��م��ل  ب���دور  ال�شتيوي 

ح�شب  ال�شيا�شية  امل��ن��ظ��وم��ة  لتحديث 

ت��و���ش��ي��ات ج��ال��ة امل��ل��ك وال��ت��ع��دي��ات 

الأم��ة  ملجل�ض  بها  املو�شى  الد�شتورية 

وعن �شعف م�شاركة …

االنباط-عمان

اأع��ل��ن الأم���ني ال��ع��ام ل��راب��ط��ة الأط��ب��اء 

ورئي�ض جمعية  ال�شرطان  ملكافحة  العرب 

الأط��ب��اء  ن��ق��اب��ة  يف  الأردنية”  “الأورام 
ال���دك���ت���ور ���ش��ام��ي اخل��ط��ي��ب، ع���ن اإق���ام���ة 

الأ����ش���ب���وع ال���ع���رب���ي اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��ت��وع��ي��ة 

بني  الواقعة  الفرتة  يف   2022 بال�شرطان 

1 اإىل 7 �شباط املقبل.

وق����ال اخل��ط��ي��ب يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ايف، 

و�شمن  قررت  اجلمعية  اإن  ال�شبت،  ام�ض 

برنامج التوعية من ال�شرطان اإقامة هذا 

اخلليجي  الحت��اد  مع  بالتعاون  الأ�شبوع 

مل��ك��اف��ح��ة ال�������ش���رط���ان وراب����ط����ة الأط���ب���اء 

الأطباء  ونقابة  ال�شرطان  ملكافحة  العرب 

ووزارة  ل���ل�������ش���رط���ان  احل�������ش���ني  وم����رك����ز 

الر�شمية  اجل��ه��ات  م��ن  والعديد  ال�شحة 

واخلا�شة.

���ش��ي��ك��ون  الأ����ش���ب���وع  ه����ذا  اأن  واأ�����ش����اف 

ح��اف��ا ب��الأن�����ش��ط��ة ال��رام��ي��ة اإىل اإي�����ش��ال 

ر���ش��ال��ة ت��وع��وي��ة جل��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع 

مبا  ال�شرطان  عن  املبكر  الك�شف  باأهمية 

ي�شهم يف الوقاية من الإ�شابة به وخف�ض 

معدلتها«.

وب���ني اخل��ط��ي��ب اأن الأ���ش��ب��وع ال��ع��رب��ي 

اأ�شبح  ال�شرطان  من  للتوعية  اخلليجي 

ال�شرطان  ���ش��د  ت��وع��وي��ة  �شحية  ظ��اه��رة 

املر�ض  ملكافحة  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 

الذي ي�شادف الرابع من �شباط �شنوياً.

تغيري  اإىل  يهدف  الأ�شبوع  اأن  واأو�شح 

ال�شرطانية  لاأمرا�ض  النمطية  ال�شورة 

ال�����ش��رط��ان  ب���اأن  امل��ج��ت��م��ع  تثقيف  واإع�����ادة 

م����ر�����ض م����زم����ن ب����ع����ي����داً ع�����ن امل���ف���اه���ي���م 

وامل�شطلحات القدمية الرا�شخة يف اأذهان 

امل��ج��ت��م��ع، ورف�����ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ل��دى 

املخاطرة  عوامل  مفهوم  ح��ول  اجلمهور 

ال�شرطان  باأمرا�ض  بالإ�شابة  وعاقتها 

والبتعاد عنها. لتجنبها 

االحد   9/ 1 / 2022



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأحد    9   /  1   / 2022  

االنباط-وكاالت

االقت�ساد  يزال  ال  التي  املخاطر  من  الرغم  على 

العاملي يواجهها بعد مرور �سنتني على تف�سي جائحة 

للمنطقة  االق��ت�����س��ادي��ة  االأف����اق  ت��ب��دو  كوفيد19-، 

ي�ستمر  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  ح��ي��ث  اإي���ج���اب���ّي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

 2021 االن��ت��ع��ا���ش االق��ت�����س��ادي ال����ذي ب����داأ يف ع���ام 

بن�سبة  للمنطقة  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  لريتفع 

2022 و3.6 يف املائة يف عام  3.7 يف املائة يف عام 
بطبيعة  �ستختلف  االنتعا�ش  وترية  ولكن   .2023
التلقيح،  حمالت  �سرعة  بح�سب  البلدان  بني  احلال 

والعائدات من النفط وال�سياحة، وحجم التحويالت 

ما  اأبرز  هذا  االإمنائية.  امل�ساعدات  وتدفقات  املالية، 

ورد يف »م�سح التطورات االقت�سادية واالجتماعية يف 

اأ�سدرته  ال��ذي   »2021–2020 العربية  املنطقة 

اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية  االقت�سادية  اللجنة  اليوم 

)االإ�سكوا( .

العام  االإ�سكوا  ت�ستهّل  التقرير،  هذا  اإطالق  ومع 

ب��ت��ق��دمي مل��ح��ة ع��ن م��وؤ���س��رات ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

كذلك  وت��ع��ر���ش  العربية  املنطقة  يف  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

الآفاق العامني القادمني.

يفرت�ش  �سيناريوهني،  على  توقعاتها  وتعتمد 

التطعيم  وترية  باأن  حمافظ،  �سيناريو  وهو  اأّولهما، 

�ستفر�ش  ال��ب��ل��دان  بع�ش  واأن  بطئها  ع��ل��ى  ت�ستمّر 

ع��م��ل��ي��ات اإغ������الق ج���زئ���ي���ة مل���ن���ع ت��ف�����ّس��ي امل���ت���ح���ورات 

�سعر  متو�سط  يبلغ  ال�سيناريو،  ه��ذا  ويف  اجل��دي��دة. 

ي��ف��رت���ش  ح���ني  يف  ل��ل��رم��ي��ل.  دوالًرا   60 ال��ن��ف��ط 

اأن حمالت  ت��ف��اوؤاًل،  االأك��ر  وه��و  ال��ث��اين،  ال�سيناريو 

النفط  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  واأن  ب��ث��ب��ات  �ستتقدم  التطعيم 

�سيكون  النفط  �سعر  متو�سط  واأن  ع��امل��ي��اً،  �سريتفع 

ي�سل اإىل م�ستوى 100  وقد  للرميل،  دوالراً   80
التطعيم  جن���اح  ح���ال  ويف  اأح��ي��ان��اً.  ل��ل��رم��ي��ل  دوالر 

االق��ت�����س��ادات  �ست�سلك  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ش  اح��ت��واء  يف 

ال�سلع  على  الطلب  زي���ادة  خ��الل  م��ن  التعايف  م�سار 

ال�سياحية. االأن�سطة  وا�ستئناف 

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ق���ال اأح���م���د م���وم���ي، امل�����س��رف 

ع��ل��ى ف��ري��ق اإع����داد ال��ت��ق��ري��ر، اإن م��ع��دالت ال��ف��ق��ر يف 

من   27% ن�سبة  م��ن  �ستنخف�ش  العربية  املنطقة 

 26% نحو  اإىل   ،2021 ع��ام  يف  ال�سكان  جم��م��وع 

تفاوت  وج���ود  ا���س��ت��م��رار  م��ع  ول��ك��ن   2023 يف ع��ام 

�ستظل  اأخ��رى،  ناحية  من  البلدان.  جمموعات  بني 

امل��ع��دالت يف  اأع��ل��ى  م��ن  املنطقة  البطالة يف  م��ع��دالت 

التوقع  رغ��م  وال�سباب،  الن�ساء  بني  �سّيما  ال  العامل 

ع��ام  يف   10.7% اإىل  ن�سبتها  لت�سل  بانخفا�سها 

 .2021 ع��ام  يف   11.8% ك��ان��ت  اأن  بعد   2023
ال���رغ���م م���ن التح�سن  اأن����ه ع��ل��ى  وح����ذر م��وم��ي م���ن 

ال��ط��ف��ي��ف يف ت�����س��ي��ي��ق ال���ف���ج���وة ب���ني اجل��ن�����س��ني يف 

املنطقة، �سي�ستغرق حتقيق التكافوؤ بني اجلن�سني ما 

الق�سور احلادة  اأوجه  150 عاماً يف ظّل  يقرب من 

التي ت�سوب نظم احلماية االجتماعية.

ينمو  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن���ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 

الناجت املحلي االإجمايل يف البلدان املتاأثرة بالنزاعات 

2022 و6.9٪  بن�سبة قد ت�سل اإىل %4.5 يف عام 

تتاأثر  ق��د  ال��ت��وق��ع��ات  ه��ذه  اأن  غ��ري   .2023 ع��ام  يف 

ب�سدة من تداعيات متحّور اأوميكرون يف �سوء �سعف 

التعامل مع االأزمات ال�سحية الطارئة،  القدرة على 

ع��ام  %2.8 يف  ع��ن  ت��زي��د  ال  م��ع��دالت من��و  لتحقق 

يف  عافيتها جم��دداً  ت�ستعيد  اأن  قبل  وذل��ك   ،2022
عام 2023 لت�سل معدالت النمو فيها اإىل 6.4%، 

االقت�سادية  ال��ت��ح��دي��ات  وب�سبب  مم��اث��ل��ة،  وب�����س��ورة 

اأقل  الناجت يف  اأن ينمو  ُيَتوقع  واالجتماعية الكبرية، 

 2022 ع��ام  يف   2% بنحو  من���ًوا  العربية  ال��ب��ل��دان 

تف�ّسي  ي����وؤّدي  ق��د  ول��ك��ن   .2023 ع��ام  يف  و2.6% 

يرتفع  بحيث  النمو،  اإب��ط��اء  اإىل  اأوم��ي��ك��رون  متحّور 

بن�سبة ٪1.7 فقط يف عام 2022.

النفط والغاز ال تزال  اأن عائدات  واأ�ساف مومي 

جمل�ش  بلدان  يف  لالإيرادات  الرئي�سي  امل�سدر  ت�سّكل 

املتو�سطة  البلدان  التعاون اخلليجي، يف حني تعتمد 

ل��الإي��رادات  رئي�سي  كم�سدر  ال�سرائب  على  الدخل 

ال�سلع  على  التنازلية  ال�سرائب  ذلك  العامة، مبا يف 

والطبقة  الفقراء  على  العبء  يزيد  ما  واخل��دم��ات، 

االإي����رادات  اإج��م��ايل  اأن ح�سة  اإىل  وَل��ف��ت  ال��و���س��ط��ى. 

احلكومية من الناجت املحلي االإجمايل قد انخف�ست 

ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��د ون�����س��ف ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي��ني، وق��د 

ت�سررت ب�سكل متزايد بفعل جائحة كوفيد19-.

ن�سبة  ت�����س��ّك��ل  ال����روة  ع��ل��ى  ال�����س��ري��ب��ة  اإن  وق����ال 

اأن  رغ��م  ال�سريبية،  االإي���رادات  جمموع  م��ن  �سئيلة 

ال�سريبة  هذه  من  لال�ستفادة  كبرية  اإمكانات  هناك 

ال�سكان  %1 من  اأغنى  ال��روة يف يد  يف �سوء تركز 

فقط.

وي������ق������دم »م���������س����ح ال������ت������ط������ورات االق����ت���������س����ادي����ة 

ال���ذي ت�سدره  ال��ع��رب��ي��ة«  امل��ن��ط��ق��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة يف 

االجتماعية  التطورات  الآخر  حتلياًل  �سنويًّا  االإ�سكوا 

ال����دول  اإىل دع����م ج���ه���ود  واالق���ت�������س���ادي���ة، وي���ه���دف 

وو�سع  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  اإ���س��الح  يف  االأع�����س��اء 

���س��ي��ا���س��ات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االأدل����ة وت��ن��ف��ي��ذه��ا، وحت�سني 

تنمية  لتحقيق  دعماً  االقت�سادي  التخطيط  عملية 

للجميع. و�ساملة  م�ستدامة 

اإلسكوا: المنطقة العربية ستشهد انتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023

وضع حجر األساس لمركز البحث والتطوير واالبتكار 
لـ » البوتاس العربية« في غور الصافي

الطعاني: موقع األردن الجغرافي محفز اقتصادي لمستقبله 
في التحول الطاقي 

االنباط-غور ال�صايف

البوتا�ش  �سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  و�سع 

العربية، املهند�ش �سحادة اأبو هديب، وبح�سور 

الن�سور،  م��ع��ن  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 

والتطوير  البحث  مركز  ملبنى  االأ�سا�ش  حجر 

واالب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع ل��ل�����س��رك��ة، وذل����ك يف موقع 

عملها يف منطقة غور ال�سايف.

وي���اأت���ي اإن�����س��اء ه���ذا امل��رك��ز ال����ذي ي��ق��ع على 

م�ساحة تزيد على �ستة اآالف مرت مربع، تنفيذاً 

اخلم�سية)-2021  اال�سرتاتيجية  للخطة 

�سركة  اإدارة  جم��ل�����ش  اأق���ره���ا  ال��ت��ي   )2025
تعزيز  بهدف  �سابق  وق��ت  يف  العربية  البوتا�ش 

خالل  من  ال�سركة  اأع��م��ال  وتناف�سية  اإنتاجية 

تنفيذ عدد من امل�ساريع واملبادرات، من �سمنها 

م��رك��ز ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر واالب���ت���ك���ار، وذل���ك 

ال��ف��ر���ش  ك��اف��ة  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  يف  للم�ساهمة 

املمكنة للتطوير والنمو امل�ستدام، وخلق فر�ش 

ا�ستثمارية تعظم من قيمة ال�سركة، وي�ساهم يف 

حتقيق خطط التنمية احلالية وتطوير خطط 

العربية  البوتا�ش  ل�سركة  امل�ستقبلية  للتنمية 

ب�سكل عام ومنطقة البحر امليت ب�سكل خا�ش.

ال��ذي ميتاز  املركز  ه��ذا  و�سيتم من خ��الل 

البحوث  اإج��راء  واملبتكر،  الع�سري  بت�سميمه 

والدرا�سات حول الفر�ش اال�ستثمارية املمكنة 

يف البحر امليت، اإىل جانب امل�ساركة يف البحث 

العربية  البوتا�ش  ب�سركة  اخلا�ش  والتطوير 

وال�����س��رك��ات وال�����س��ن��اع��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����س��رك��ة، 

املختلفة  التحديات  مواجهة  على  مل�ساعدتها 

ت�سدر  ال��ت��ي  االأ����س���واق  يف  تناف�سيتها  وت��ع��زي��ز 

اإليها منتجاتها.

على  تعليقه  اأب��و هديب، يف  املهند�ش  وق��ال 

اإن�����س��اء م��رك��ز ب��ح��ث وت��ط��وي��ر خ��ا���ش ب�سركة 

العامل  دول  جميع  ت�سري  العربية:«  البوتا�ش 

واقت�ساد  معريف  جمتمع  نحو  ب�سرعة  ال��ي��وم 

والتكنولوجي،  العلمي  ال��ت��ق��دم  على  مرتكز 

ح���ي���ث ي��ج��ل��ب ه�����ذا االق���ت�������س���اد م���ع���ه ف��ر���س��اً 

ع��ظ��ي��م��ة الإح���������داث ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������س���ادي���ة 

ن�����س��ع��ى يف �سركة  وحت��ق��ي��ق االزده�������ار، ون��ح��ن 

الفر�ش  اإيجاد وتعظيم  اإىل  العربية  البوتا�ش 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���ت���ي ت�����س��اع��دن��ا ع��ل��ى حتقيق 

اأه���داف���ن���ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����س��ي��ت��ن��ا يف 

م�ستثمرينا  تطلعات  وتلبية  العاملية  االأ���س��واق 

الوطني  االق��ت�����س��اد  ي��رف��د  ومب���ا  وم�ساهمينا 

بالقيمة امل�سافة«.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ال���دك���ت���ور ال��ن�����س��ور على 

يف  واالب��ت��ك��ار  والتطوير  البحث  مركز  اأهمية 

البوتا�ش  ل�سركة  البحثية  التوجهات  تدعيم 

العربية، و�سركاتها التابعة واحلليفة وال�سيما 

يف جماالت عملها خا�سة واأن اأ�سواق االأ�سمدة 

التناف�سية  �سديدة  االأ���س��واق  من  تعد  العاملية 

ع����دا ع���ن وج�����ود ع����دد م���ن ال���ت���ح���دي���ات اأم����ام 

وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  كلف  ارت��ف��اع  اأب��رزه��ا  ال�سركة 

امل�ستخدمة يف عمليات االإنتاج و�سرورة تطوير 

مما  ال��ع��ال��ي��ة،  امل�سافة  القيمة  ذات  املنتجات 

بطريقة  للتفكري  التنفيذية  ب����االإدارة  ي��دف��ع 

ابتكارية والعمل على تنفيذ م�ساريع تعزز من 

وتعظم  العاملية  االأ���س��واق  يف  ال�سركة  تناف�سية 

من جودة اأرباحها.

ومن املقرر اأن يوفر مركز البحث والتطوير 

ب��ن��ك��اً ل��ل��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة يف ال�����س��ن��اع��ات التي 

والرومني  كالبوتا�ش  امليت  البحر  من  تاأتي 

الدرا�سات  لرامج  موثوقاً  ومرجعاً  وغريها، 

العليا يف اجلامعات واملعاهد العامة ذات ال�سلة 

واالأ���س��م��دة،  والبوتا�ش  امليت  البحر  ب�سناعة 

املجاالت  الباحثني يف  ت�سجيع  �سي�سهم يف  كما 

مبا  واأفكارهم  اأبحاثهم  تطوير  على  املختلفة 

ينعك�ش على التقدم العلمي يف البالد.

ثالثة  والتطوير  البحث  مركز  ويت�سمن 

العمليات  تطوير  حم��ور  ه��ي  رئي�سية  حم��اور 

وزي������ادة ال���ك���ف���اءة وال��ت��خ��ل�����ش م���ن امل��خ��ل��ف��ات، 

وحم�������ور ت���ط���وي���ر امل���ن���ت���ج���ات وال������دخ������ول يف 

حم��ور  اإىل  اإ���س��اف��ة  املتخ�س�سة،  ال�����س��ن��اع��ات 

البحث واالبتكار.

وي�������س���م م����رك����ز االأب������ح������اث وال���ت���ط���وي���ر؛ 

ب���رج امل��ج��ل�����ش ال����ذي ي��ت��ك��ون م��ن ���س��ت��ة ط��واب��ق 

مربع،  م��رت  باألفي  تقدر  اإجمالية  ومب�ساحة 

وي�������س���م خم���ت���ري���ن و����س���ال���ت���ني ل���ل���ت���دري���ب، 

وغرف  اداري��ة،  ومكاتب  املجل�ش،  برج  ومكتبة 

خ��دم��ات، و���س��ال��ة اج��ت��م��اع��ات، ب��االإ���س��اف��ة اىل 

م���راف���ق اخل����دم����ات ال����الزم����ة، ف��ي��م��ا ي��ت��ك��ون 

امل��ب��ن��ى ال��رئ��ي�����س��ي ال�����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى م�����س��اح��ة 

اآالف مرت  اأرب���ع���ة  ب���ح���وايل  ت���ق���در  اإج��م��ال��ي��ة 

م���رب���ع م����ن ط���اب���ق���ني وي���ح���ت���وي ع���ل���ى رده����ة 

اال�ستقبال ومعر�ش، و�ستة خمترات)خمتر 

ه��ي��درول��ي��ك��ي، وخم��ت��ر ال�����س��خ��ور وال���رتب���ة، 

وخم���ت���ر ك��ي��م��ي��ائ��ي / ف���ي���زي���ائ���ي، وخم��ت��ر 

اإىل  باالإ�سافة  االأ���س��م��دة(،  وخمتر  م�سرتك، 

مكاتب ادارية ووحدات تخزينية خا�سة للمواد 

�سالة  ع��ل��ى  امل��رك��ز  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا  الكيميائية، 

و�سيتم  االأغرا�ش،  متعددة  وتدريبية  تعليمية 

وال�سورة،  ال�سوت  اأنظمة  ب��اأح��دث  جتهيزها 

وم���ن امل��ت��وق��ع اإك��م��ال اإن�����س��اء امل��ب��ن��ى وجتهيزه 

باملخترات واالأجهزة واملعدات مع نهاية العام 

.2023

االنباط-عمان

للطاقة  العربية  الهيئة  عام  اأمني  قال 

املتجددة حممد الطعاين، ان موقع االأردن 

مل�ستقبله  اقت�ساديا  حمفزا  يعد  اجلغرايف 

منطقة  م�ستوى  على  الطاقي  التحول  يف 

مع  الكهربائي  وال��رب��ط  االو���س��ط  ال�سرق 

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 

امل��دن  الن�����س��اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

وال�سبكات  الكهربائية  وال�سيارات  الذكية 

الذكية.

ام�ش  الهيئة  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 

ال�����س��ب��ت اأو�����س����ح ال���ط���ع���اين يف حم��ا���س��رة 

واالأرك���ان  ال��ق��ي��ادة  كلية  اخ���ريا يف  ال��ق��اه��ا 

امل��ل��ك��ي��ة ع���ن م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

ال�������دول  يف  االخ���������س����ر  وال�����ه�����ي�����دروج�����ني 

ال���دول  اأوائ�����ل  م���ن  االردن  ان  ال��ع��رب��ي��ة،  

ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ت��ح��ول ال��ط��اق��ي م��ن خ��الل 

تفوق  بن�سبة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  م�ساهمة 

. باملئة   20
العربية  الدول  من  العديد  ان  وا�ساف 

ومن �سمنها االأردن، خطت خطوات عمليه 

الكربوين  ال��و���س��ول اىل احل��ي��اد  اج��ل  م��ن 

حجم  ي�سل  ان  م��ت��وق��ع��ا   ،2050 ب��ال��ع��ام 

املتجددة  بالطاقة  العربية  اال�ستثمارات 

تريليون  ح��وايل  االخ�سر  والهيدروجني 

.2040 دوالر بحلول العام 

ال��ق��ط��اع  وب����ني  ان اال���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذا 

يوفر فر�ش عمل خ�سراء لل�سباب العرب، 

الفنية  بالكفاءات  يزخر  االردن  ان  موؤكدا 

االقت�ساد  لرفد  املوؤهلة  وال�سركات  املدربة 

العربي. االأردن والوطن  االخ�سر يف 

مليار برميل صادرات النفط العراقي 
العام الماضي

أمريكا تقيم مناطق عازلة في 50 مطارا 
مع إطالق تكنولوجيا الجيل الخامس

السعودية الثانية بالنمو االقتصادي 
بين دول مجموعة العشرين

  االنباط-وكاالت

ال��ع��راق��ي  ال��ن��ف��ط  ت�سويق  ���س��رك��ة  ق��ال��ت 

العراقية  النفط  ل��وزارة  التابعة  )�سومو( 

اإن  ال�������س���ب���ت،  ام�������ش  ا����س���درت���ه  ت���ق���ري���ر  يف 

 2021 جمموع ال�سادرات النفطية للعام 

ال��ف  م��ل��ي��ون و188   102 و  م��ل��ي��ارا  ب��ل��غ 

برميل.

  وقالت ان ال�سركات الهندية وال�سينية 

تلتها  العراقي  للنفط  �سراء  االأك��ر  كانت 

ال�����س��رك��ات االأم���ريك���ي���ة، م��ب��ي��ن��ا ان م��ع��دل 

 91 بلغ  اخلام  للنفط  ال�سهري  الت�سدير 

ب���رم���ي���ل، ومب��ع��دل  األ�����ف  و849  م��ل��ي��ون��اً 

يومي بلغ مليونني و962 األف برميل.

اأن االإيرادات املتحققة من  واأ�سارت اىل 

مليارا   68 بلغت  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  م��ب��ي��ع��ات 

5 مليارات  و995 مليون دوالر، ومبعدل 

بلغ  حني  يف  �سهرياً،  دوالر  مليون  و749 

اخلام  للنفط  ال�سهري  البيع  �سعر  معدل 

للرميل. �سنتا  و366  دوالراً   68

االنباط-وكاالت

االحت�����ادي�����ة  ال�����ط�����ريان  اإدارة  ن�������س���رت 

مطارا   50 ت�سم  قائمة  ام�����ش  االأم��ري��ك��ي��ة 

ب���ال���والي���ات امل���ت���ح���دة ���س��ي��ك��ون ب��ه��ا م��ن��اط��ق 

االت�����س��االت  ���س��رك��ات  تتحول  عندما  ع��ازل��ة 

اجليل  بتكنولوجيا  العمل  اإىل  الال�سلكية 

اخلام�ش يف 19 يناير.

وواف������ق������ت ����س���رك���ت���ا اإي������ه.ت������ي.اآن������د.ت������ي 

وف���رياي���زون ل��الت�����س��االت ي��وم االث��ن��ني على 

اإقامة مناطق عازلة حول 50 مطارا لتقليل 

امل��خ��اط��ر ال��ن��اجت��ة ع���ن ت���داخ���ل االإ�����س����ارات 

امل��ح��ت��م��ل م��ع اأج���ه���زة ح�����س��ا���س��ة ب��ال��ط��ائ��رات 

مثل اأجهزة قيا�ش االرتفاع. كما وافقتا على 

ح��دوث  لتجنب  الأ�سبوعني  التنفيذ  اإرج���اء 

اأزمة ترتبط ب�سالمة الطريان.

ت�������س���م���ل ال����ق����ائ����م����ة م������ط������ارات م���دي���ن���ة 

وال�ش  و�سيكاجو  اجنلي�ش  ولو�ش  نيويورك 

وداال���ش  ودي��رتوي��ت  ومنيابولي�ش  فيجا�ش 

وميامي. و�سياتل  وفيالدلفيا 

التعقيب. ال�سركتان عن  وامتنعت 

كالهما  ا�ستحوذت  »روي����رتز«،  وبح�سب 

ع��ل��ى ال��ن��ط��اق ���س��ي اخل���ا����ش ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اجل���ي���ل اخل��ام�����ش ك���ام���ال ت��ق��ري��ب��ا يف م���زاد 

مقابل 80 مليار دوالر يف العام املا�سي.

قد  االحت���ادي���ة  ال���ط���ريان  اإدارة  وك���ان���ت 

ج����ددت ي���وم اخل��م��ي�����ش حت��ذي��رات��ه��ا م��ن اأن 

خدمات اجليل اخلام�ش قد تظل رغم هذا 

ال��ط��ريان،  رح���الت  خ���الل  ت�سوي�سا  ت�سبب 

وق��ال��ت »ح��ت��ى م��ع امل��ن��اط��ق ال��ع��ازل��ة املوؤقتة 

ح���ول 50 م���ط���ارا، ف����اإن ن�����س��ر ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اجليل اخلام�ش �سيزيد خماطر اال�سطراب 

يف اأوق�������ات ان��خ��ف��ا���ش ال�����روؤي�����ة«، م�����س��ي��ف��ة 

حتويل  اأو  رح���الت  »اإل���غ���اء  ي�سمل  ذل���ك  اأن 

ان��خ��ف��ا���ش  اأوق�����ات  اإرج����اءه����ا  اأو  م�����س��ارات��ه��ا 

الروؤية«.

االنباط-وكاالت

اأداء  اأف�������س���ل  ث����اين  ال�����س��ع��ودي��ة  ���س��ج��ل��ت 

ال��ع�����س��ري��ن  ب���ني دول جم��م��وع��ة  اق��ت�����س��ادي 

خ����الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي، 

بح�سب  ف�سلي،  اأ�سا�ش  على   5.7% بنمو 

االقت�سادية. �سحيفة 

اأظ��ه��ر حتليل مل��وؤ���س��رات ���س��ادرة ع��ن دول 

تعايف  ال���دويل،  النقد  و���س��ن��دوق  الع�سرين 

ك��ورون��ا  ت��داع��ي��ات  م��ن  ال�سعودي  االقت�ساد 

ب���وي���رتة اأ����س���رع م���ن االق��ت�����س��ادات ال��ك��رى 

عامليا بف�سل تنفيذ خطط تنويع االقت�ساد، 

غ��ري  ال���ق���ط���اع  يف  ال����ق����وي  ل��ل��ن��م��و  اأدى  م����ا 

النفطي  ال��ق��ط��اع  ل��ن��م��و  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ف��ط��ي، 

م���ع ارت���ف���اع االإن���ت���اج ���س��م��ن ات���ف���اق حت��ال��ف 

»اأوبك+«.

اأ�سا�ش ربعي، جاءت ال�سعودية ثانيا  على 

بن�سبة  اق��ت�����س��اده��ا  ال��ت��ي من���ا  ال��ه��ن��د،  ب��ع��د 

وج���اء  ال���ث���ال���ث.  ال���رب���ع  خ����الل   12.7%
ال��رتت��ي��ب يف ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي ك��م��ا يلي: 

ثم   5.7% فال�سعودية   12.7% ال��ه��ن��د 

وتركيا   ،3% وفرن�سا   4.1% االأرجنتني 

.2.7%
 ،2.6% ب���ن���م���و  اإي���ط���ال���ي���ا  ج�������اءت  ث����م 

 1.7% واأملانيا   2.3% املتحدة  فالواليات 

 1.55% واإندوني�سيا   1.7% و�سوي�سرا 

 1.1% املتحدة  اململكة  ثم   1.3% وكندا 

وكوريا اجلنوبية %0.3 وال�سني 0.2%.

5 دول  ���س��ج��ل��ت  ع��ل��ى اجل���ان���ب االآخ�������ر، 

ان���ك���م���ا����س���ا اق���ت�������س���ادي���ا، وه������ي: ال����رازي����ل 

رو���س��ي��ا   ،-0.4% امل��ك�����س��ي��ك   ،-0.1%
وج���ن���وب   ،-0.9% ال���ي���اب���ان   ،-0.8%

.-1.5% اإفريقيا 

وع���ل���ى اأ����س���ا����ش رب����ع����ي، من����ا االق��ت�����س��اد 

ال�سعودي »الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار 

ال��ق��ط��اع  من���و  ن��ت��ي��ج��ة   ،5.7% ال��ث��اب��ت��ة« 

النفطي  غري  والقطاع   ،12.7% النفطي 

والقطاع احلكومي 1.1%.  ،2.6%
%7 خ��الل  ك��م��ا ���س��ع��د ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

الفرتة على اأ�سا�ش �سنوي، وهي اأ�سرع وترية 

»اأي منذ الربع  اأعوام ون�سف   9 منو خالل 

االأول من 2012 عندما منا 8.7%«.
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االنباط-وكاالت

ت���در����س احل��ك��وم��ة الإي��ط��ال��ي��ة م���ا اإذا 

بقيمة  اإ���ض��اف��ي��ا  مبلغا  �ضتخ�ض�س  ك��ان��ت 

م��ل��ي��ار دولر(، يف  ي�����ورو)3.4  م��ل��ي��ارات   3

�ضورة دعم لل�ضركات والأ�ضر، التي تكافح 

لدفع فواتري الطاقة اخلا�ضة بها.

ل���أن��ب��اء  “بلومربج”  وك���ال���ة  وق���ال���ت 

ال��ف��ئ��ات،  �ضت�ضتهدف  امل��ع��ون��ات  اأن  ام�����س 

وال�ضركات،  املواطنني  من  �ضعفا،  الأكرث 

م���ث���ل ال���ع���م���ال، ال����ذي����ن ف����ق����دوا م���وؤخ���را 

وظائفهم اأو ال�ضركات، يف قطاع ال�ضياحة، 

التي ت�ضررت ب�ضدة من اجلائحة.

ماريو  ال����وزراء،  رئي�س  حكومة  ك��ان��ت 

على  امل��ا���ض��ي  ال�ضهر  ح�ضلت  ق��د  دراج���ي 

دع����م م���ن امل�����ض��رع��ني، خل��ط��ة م��ي��زان��ي��ة، 

 4 ح��وايل  ت�ضمل  ي���ورو،  مليار   32 بقيمة 

تداعيات  م��ن  للتخفيف  ي���ورو،  م��ل��ي��ارات 

اأ�ضعار الطاقة. ارتفاع 

لي�ضل  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  الت�ضخم  وارت��ف��ع 

اأ�ضرع وترية له، منذ اأكرث من عقد،  اإىل 

ارت���ف���اع  اأن  ح��ي��ث  امل���ا����ض���ي،  دي�����ض��م��رب  يف 

زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  م��ازال  الطاقة  تكاليف 

الأ�ضعار.

املا�ضي  ال�ضهر  املعي�ضة  تكاليف  كانت 

ع��ن  امل���ائ���ة  4.2 يف  ب���واق���ع  ارت���ف���ع���ت  ق���د 

ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، م��ق��ارن��ة ب��ارت��ف��اع ب��واق��ع 

 ، عليه  ال�ضابق  ال�ضهر  يف   ، امل��ائ��ة  يف   3.9

الإيطايل  الإح�ضاء  معهد  ذكره  ملا  طبقا 

املا�ضي. الأربعاء  “ا�ضتات” يوم 

 االنباط-وكاالت

ال�ضادرات  تنمية  ل�”القت�ضادية” هيئة  قالت 

ال�ضعودية، اإنه مبوجب تنظيم “حوكمة اإجراءات 

منع الت�ضدير وتقييده” الذي وافق عليه جمل�س 

الوزراء، �ضيتوىل جمل�س اإدارة الهيئة تكوين جلنة 

بع�ضوية عدد من اجلهات املخت�ضة وذات الع�قة 

القرارات  جميع  عليها  تعر�س  اخلا�س،  والقطاع 

املرتبطة بالتنظيم، لدرا�ضة جوانبها كافة، واتخاذ 

ما يلزم ب�ضاأنها.

تتمثل  التنظيم  مكا�ضب  اأن  الهيئة  واأو�ضحت 

يف ت�ضهيل وح�ضر ومتابعة كل ما يتعلق باملنتجات 

موحدة،  مرجعية  يف  املقيدة،  واملنتجات  املمنوعة 

املالية  الر�ضوم  تنظيم  فر�ضة  اإت��اح��ة  ع��ن  ف�ض� 

الأط���راف  م��ع  املنتجات،  ت�ضدير  على  املفرو�ضة 

ذات الع�قة. واأ�ضارت اإىل اأن التنظيم �ضيعمل على 

تطوير الإج��راءات التي حتمي م�ضالح القت�ضاد 

الوطني، وتوحيد اجلهود بني القطاعات واإ�ضراك 

القطاع احلكومي يف حتديد  القطاع اخلا�س مع 

الأطر وال�ضيا�ضات العامة للت�ضدير وما يتعلق به.

وذل������ك اإىل ج���ان���ب ت��وح��ي��د وت��ن��ظ��ي��م ات��خ��اذ 

اأو تقييد  ال��ت�����ض��دي��ر  ال����ق����رارات اخل��ا���ض��ة مب��ن��ع 

املنتجات املراد ت�ضديرها، ف�ض� عن و�ضع �ضيا�ضات 

ع��دم  ي�ضمن  وب�ضكل  ب��ذل��ك،  خ��ا���ض��ة  واإج�������راءات 

الإ�ضرار مب�ضالح القت�ضاد الوطني.

من  ع��ددا  يغطي  التنظيم  اأن  الهيئة  وك�ضفت 

ال�ضرتاتيجية  الأه��م��ي��ة  ذات  وال�����ض��ل��ع  امل��ن��ت��ج��ات 

لل�ضوق املحلية، مبا ي�ضهم يف رفع وحت�ضني كفاءة 

بيئة الت�ضدير وتي�ضري رحلة امل�ضدرين، م�ضيفة 

بامل�ضدرين  اإلكرتونية خا�ضة  �ضتقدم لئحة  اأنها 

ال�����ض��ع��ودي��ني، ت�����ض��م ق��ائ��م��ة ب��امل��ن��ت��ج��ات امل��ق��ي��دة 

واملمنوعة من الت�ضدير.

حت�ضني  اإىل  �ضتوؤدي  احلوكمة  اأن  اإىل  ونوهت 

الرحلة ال�ضاملة للم�ضدرين، الأمر الذي يتناغم 

ويتوافق مع اأهداف الهيئة، ف�ض� عن الدور املهم 

يف �ضياغة نظام وا�ضح.

ال�����ض��ادرات  اأول����ت  ال��ق��ي��ادة  اأن  الهيئة  واأك�����دت 

ال�ضعودية غري النفطية اهتماما كبريا ومتعاظما، 

كهيئة  ال�ضعودية  ال�����ض��ادرات  هيئة  تاأ�ضي�س  مت  اإذ 

اإىل  لف��ت��ة   ،2013 يف  اأع��م��ال��ه��ا  انطلقت  حكومية 

حمركا  ت��ك��ون  اأن  يف  جهودها  ي��دع��م  التنظيم  اأن 

لتحقيق النمو امل�ضتدام، ورفع ن�ضبة اإنتاج و�ضادرات 

روؤي��ة  م�ضتهدفات  وحتقيق  النفطية  غري  اململكة 

اململكة 2030.

واأ�ضارت اإىل طموح الهيئة يف امل�ضاهمة يف رفع 

ن�ضبة ال�ضادرات غري النفطية من 16 يف املائة اإىل 

50 يف املائة على الأق��ل من اإجمايل الناجت املحلي 

غري النفطي بحلول 2030.

ملواكبة  اأنها تكر�س كل جهودها  الهيئة  وبينت 

ر�ضمتها  التي  والقت�ضادية  الوطنية  امل�ضتهدفات 

تنويع  2030، وحت��دي��دا على �ضعيد  اململكة  روؤي���ة 

قاعدة الناجت املحلي الإجمايل، وذلك وفق �ضعيها 

الأ���ض��واق  يف  ال�ضعودية  ال�����ض��ادرات  مكانة  لتعزيز 

ال��ع��امل��ي��ة، ب��ه��وي��ة م���وح���دة حت���ت ���ض��ع��ار “�ضناعة 

�ضعودية«.

ال�ضعودية” برعاية  يف  “�ضنع  برنامج  واأطلق 

اآذار  ال��ع��ه��د يف  ���ض��ل��م��ان ويل  ب���ن  الأم�����ري حم��م��د 

ال��ربام��ج املنبثقة من  اأح���د  )م��ار���س( 2021 وه��و 

واخل��دم��ات  الوطنية  ال�ضناعات  تطوير  برنامج 

اللوج�ضتية “ندلب«.

ال�����ض��ادرات  ن�ضبة  ا���ض��ت��م��رار من��و  اإىل  ول��ف��ت��ت 

ال�ضعودية غري النفطية، التي حققت خ�ل هذا 

العام نتائج غري م�ضبوقة، حيث �ضجلت ال�ضادرات 

تاريخها  يف  ن�ضفية  قيمة  اأع��ل��ى  النفطية  غ��ري 

للن�ضف الأول من 2021 بارتفاع يقدر ب�37 يف املائة 

حمققة 125.3 مليار ريال، بينما �ضجلت يف الن�ضف 

الأول من 2020 ما قيمته 91.7 مليار ريال.

وتتناغم اأه��داف “الهيئة” مع اأه��داف “روؤية 

مزدهر،  اقت�ضاد  تطوير  يف  امل�ضاهمة  اململكة” يف 

تتنوع فيه م�ضادر الدخل والفر�س ال�ضتثمارية، 

مبا يوؤ�ض�س لبناء اقت�ضاد م�ضتدام قائم على اأ�ض�س 

متينة.

االنباط-وكاالت

زي��ادة  اأعلى  لت�ضجل   ، النفط  اأ�ضعار  ارتفعت 

اأ�ضبوعية منذ منت�ضف كانون الأول )دي�ضمرب(، 

وان��ق��ط��اع��ات  ك��ازاخ�����ض��ت��ان  ا���ض��ط��راب��ات يف  بفعل 

الإن�����ت�����اج يف ل���ي���ب���ي���ا، م����ا اأث�������ار خم������اوف ب�����ض��اأن 

الإمدادات.

الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  زادت  “رويرتز”،  وبح�ضب 

خلام برنت 76 �ضنتا، مبا يعادل 0.9 يف املائة، اإىل 

اأم�س،  التعام�ت  خ�ل  للربميل  دولر   82.75

تك�ضا�س  غرب  خلام  الآجلة  العقود  �ضعدت  كما 

1 يف  ي��ع��ادل  �ضنتا، مب��ا   77 الأم��ري��ك��ي  ال��و���ض��ي��ط 

املائة اأي�ضا، اإىل 80.23 دولر للربميل.

امل����ائ����ة يف  6.5 يف  زي������ادة  اخل����ام����ان  و����ض���ج���ل 

اأعلى  الأ�ضعار  العام مع بلوغ  الأ�ضبوع الأول من 

م�ضتوياتها منذ نهاية ت�ضرين الثاين )نوفمرب(، 

حيث فاقت املخاوف ب�ضاأن الإمدادات القلق من 

ال�ضريع  النت�ضار  ج��راء  الطلب  ت�ضرر  احتمال 

للمتحور اأوميكرون من فريو�س كورونا.

م��ن جمموعة  الإم�����داد  زي�����ادات  ت��واك��ب  ول 

امل�ضدرة  البلدان  منظمة  ت�ضم  +” التي  “اأوبك 
للبرتول “اأوبك” ورو�ضيا وحلفاء منو الطلب.

الأول  ك���ان���ون  يف  “اأوبك”  اإن����ت����اج  وارت����ف����ع 

ال�ضهر  ع��ن  يوميا  برميل  األ���ف   70 )دي�����ض��م��رب( 

ال�ضابق، وهو ما يقل كثريا عن الزيادة امل�ضموح 

األف   253 “اأوبك +” البالغة  اتفاق  بها مبوجب 

خف�ضه  مت  ال��ذي  الإن��ت��اج  واأع���اد  يوميا،  برميل 

اإغ���ق��ات  ظ��ل  الطلب يف  ان��ه��ار  2020 عندما  يف 

كوفيد - 19.

برميل  األ���ف   729 اإىل  ليبيا  اإن��ت��اج  وت��راج��ع 

1.3 مليون برميل  اإنتاج مر �س تفع  يوميا، من 

ي��وم��ي��ا ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، ف��ي��م��ا ي��رج��ع ج��زئ��ي��ا اإىل 

اأعمال �ضيانة خط اأنابيب.

للبرتول  امل�ضدرة  البلدان  منظمة  و�ضخت 

كانون  يف  يوميا  برميل  مليون   27.80 “اأوبك” 

الأول )دي�ضمرب(.

املجموعة  يف  وح��ل��ف��اوؤه��ا،  “اأوبك”  وتخفف 

تخفي�ضات  تدريجيا   ،”+ “اأوبك  با�ضم  املعروفة 

الإنتاج التي مت التفاق عليها يف 2020 مع تعايف 

الطلب الذي انهار يف ذلك العام.

امل���ن���ت���ج���ني ل  ����ض���غ���ار  م����ن  ك����ث����ريا  اأن  غ����ري 

اآخ���ري���ن  اأن  ي�����ض��ت��ط��ي��ع��ون زي�����ادة الإن����ت����اج، ك��م��ا 

جت��دد  خ�ضية  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ���ض��خ  م��ن  يخ�ضون 

بفعل اجلائحة. النتكا�ضات 

وجاءت اأكرب زيادة يف كانون الأول )دي�ضمرب( 

�إذ  “اأوبك”،  يف  املنتجني  اأك��رب  ال�ضعودية،  م��ن 

اإنتاجها بالقدر املتفق عليه. رفعت 

واح��ت��ل��ت اأجن����ول امل��رك��ز ال���ث���اين، اإذ ���ض��درت 

الأول  ك����ان����ون  يف  اإ����ض���اف���ي���ة  ����ض���ح���ن���ات  خ���م�������س 

ي��زال  ول  التحميل.  ل��ربام��ج  وف��ق��ا  )دي�����ض��م��رب( 

البعيد،  امل��دى  ن��زويل يف  الإنتاج ي�ضري يف اجت��اه 

315 يف  اأن التزام اأجنول بالتفاق  واأو�ضح م�ضح 

املائة، وهو بني الأعلى يف “اأوبك«.

وبعدها جاءت الإمارات واجلزائر، اإذ التزمت 

كل منهما بح�ضتها الأعلى، كما �ضخت فنزوي� 

املعفاة من التفاق كميات اأكرب مع توقف تراجع 

م�ضتمر منذ اأعوام يف اإنتاجها.

اأنه يف كل من الكوجنو وغينيا  امل�ضح  واأظهر 

ونيجرييا وليبيا واإيران، انخف�س الإنتاج اأو مل 

ي�ضجل زيادة، ويرجع ذلك يف كثري من احلالت 

الإن��ت��اج��ي��ة ع��ن ���ض��خ كميات  ال���ق���درة  اإىل ع��ج��ز 

اإ�ضافية اأو اإىل اأعطال مفاجئة.

وكانت نيجرييا �ضاحبة ثاين اأكرب انخفا�س 

�ضادرات  على  القاهرة  القوة  بند  تفعيل  ب�ضبب 

خام فوركادو�س.

وتتلقى اأ�ضعار النفط دعما من بيانات تراجع 

وا�ضتمرار  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ام  النفط  خم��زون��ات 

ح��رك��ة ال��ن��ق��ل وامل����رور ع��ل��ى ال��ط��رق م��ع تقل�س 

املخاوف املفرطة من تداعيات املتحور اجلديد.

الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  اأن  نفطيون  حمللون  واأك���د 

ل��ل��ن��ف��ط اخل����ام ت��ع��اين ���ض��غ��وط ال���رتاج���ع���ات يف 

الأ�ضواق املالية، بعد اأن فاجاأ جمل�س الحتياطي 

امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن بخطط  الأم���ري���ك���ي  ال���ف���ي���درايل 

املتوقع،  م��ن  اأ���ض��رع  النقدية  ال�ضيا�ضة  ت�ضديد 

بع�س  ت��واج��ه  ال��ن��ف��ط  اأ���ض��ع��ار  اأن  اإىل  م�ضريين 

ال�ضعودية  امل��وج��ات  بعد  الأرب���اح  جني  عمليات 

خ�ل الأيام املا�ضية.

العاملية  ال��ن��ف��ط  اأ����ض���واق  اأن  امل��ح��ل��ل��ون  وذك���ر 

ال�ضيا�ضي يف كازاخ�ضتان  امل�ضهد  تراقب تطورات 

املت�ضاعدة  وال�ضراعات  ال�ضطرابات  �ضوء  يف 

هناك، التي توؤثر يف ا�ضتقرار الأ�ضواق، م�ضريين 

اإىل تقرير ل�ضركة جلوبال ماركت�س، الذي يوؤكد 

اأن كازاخ�ضتان ت�ضتحوذ على نحو 2 يف املائة من 

ا�ضطراب  اأي  واأن  ال��ع��امل��ي،  اخل��ام  النفط  اإن��ت��اج 

اأن  ميكن  ال��ب���د  يف  النفط  �ضناعة  يف  حمتمل 

يكون ذا تاأثري كبري يف ال�ضوق، خا�ضة اإذا ا�ضتمر 

فرتة طويلة من الوقت.

اإنتاجية وا�ضعة تواجه  اإىل �ضعوبات  واأ�ضاروا 

وتتمثل   ،”+ “اأوبك  حتالف  يف  الأع�ضاء  بع�س 

الداخلي،  ال�ضتقرار  وع��دم  ال�ضتثمار  قيود  يف 

جمموعة  ت�ضاعد  ال�ضعوبات  هذه  اأن  مو�ضحني 

النفط اخلام حتى  اأ�ضعار  دعم  +” على  “اأوبك 
املعرو�س  زي��ادة  اإىل  العاملية  الأ���ض��واق  ع��ودة  مع 

النفطي.

الهيمنة  يف  ا���ض��ت��م��رت  ال��ت��ق��ل��ب��ات  اأن  واأك�����دوا 

وال��ت��اأث��ري يف ال�����ض��وق، ك��م��ا ت��راج��ع��ت امل��ع��ن��وي��ات 

زي��ادة  ت�ضجيل  ب�ضبب  النفط  اأ���ض��واق  يف  ن�ضبيا 

كبرية يف خمزونات املنتجات املكررة يف الوليات 

املتحدة، بح�ضب بيانات اإدارة معلومات الطاقة.

الإ����ض���اب���ات  ت�����ض��اع��د  ا���ض��ت��م��رار  اأن  وذك������روا 

ك���ورون���ا  ف���ريو����س  م���ن  “اأوميكرون”  مب��ت��غ��ري 

منو  اإىل  واأدى  ال��ن��ف��ط��ي  ال��ط��ل��ب  يف  ���ض��ل��ب��ا  اأث����ر 

املخزونات من الوقود، بينما تراجعت خمزونات 

 417.85 اإىل  برميل  مليون   2.14 اخل��ام  النفط 

مليون برميل، وهو اأدنى م�ضتوى يف 15 اأ�ضبوعا.

األف   400 اإ�ضافة  ق��ررت   + اأوب��ك  “اإن  وقالوا 

امل�����ض��رتك  اأخ�����رى اإىل الإن����ت����اج  ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا 

ال�����ض��ه��ر امل��ق��ب��ل، م���ا ي��ع��د خ��ط��وة غ���ري م��ف��اج��ئ��ة 

النفط  على  الطلب  ب��اأن  الثقة  وتعك�س  لل�ضوق 

ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال��ع��ام،  ه���ذا  ق��وي��ا  �ضي�ضتمر  اخل���ام 

متحور  بانت�ضار  املرتبطة  الراهنة  املخاوف  من 

اأوميكرون«.

إيطاليا تدرس تخصيص أكثر من 3 مليارات يورو لدعم الشركات 

بعد اضطرابات كازاخستان وانقطاعات إنتاج ليبيا .. 6.5 % مكاسب النفط خالل أسبوع

لجنة لدراسة »حوكمة منع التصدير« وتنظيم الرسوم على المنتجات المصدرة

الأحد   9 /1/ 2022 

تفشي الوباء قد يفسد فرحة الهند 
في استعادة لقب أسرع نمو اقتصادي

االنباط-وكاالت

كاأهم  مكانتها  ا�ضتعادة  اإىل  الهند  تتجه 

اقت�ضاد �ضريع النمو يف العامل، لكن املخاوف 

ال���زي���ادة يف تف�ضي ف��ريو���س  ب��ع��ودة  امل��ح��ي��ط��ة 

كورونا قد تف�ضد هذه الفرحة.

للعام  للنمو  توقعاتها  اأم�س  الهند  ورفعت 

املايل احلايل اإىل 9.2 يف املائة، رغم ازدياد عدد 

الإ�ضابات بكوفيد الذي يهدد تعايف ثالث اأكرب 

اقت�ضاد يف اآ�ضيا.

امل��ك��ت��ب  ت���وق���ع  “الفرن�ضية”،  وب��ح�����ض��ب 

القت�ضاد  يتعافى  اأن  ل���إح�����ض��اءات،  الوطني 

الهندي بقوة بعدما �ضجل انكما�ضا ن�ضبته 7.3 

يف املائة العام املا�ضي، اإثر موجة وبائية اأ�ضفرت 

عن عدد كبري من الوفيات والإ�ضابات.

اأن تف�ضي  لكن خرباء القت�ضاد لفتوا اإىل 

القت�ضادي  التعايف  يهدد  ق��د  جم���ددا  ال��وب��اء 

هذه املرة اأي�ضا.

ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة   117100 ال��ه��ن��د  و�ضجلت 

بكوفيد اجلمعة، لتتخطى احل�ضيلة اليومية 

عتبة 100 األف لأول مرة منذ حزيران )يونيو( 

.2021

واأف�������اد م������ادان ���ض��اب��ن��اف��ي�����س ك��ب��ري خ���رباء 

من  اأن  للت�ضنيف”،  “كري  ل���دى  الق��ت�����ض��اد 

الوا�ضح اأن الأرقام ال�ضادرة عن املكتب الوطني 

ل���إح�����ض��اء مل ت���اأخ���ذ ت���اأث���ري م��وج��ة كوفيد 

احلالية يف احل�ضبان.

ناريندرا  ال���وزراء  رئي�س  حكومة  وامتنعت 

م����ودي ع��ن الإع������ن ع��ن اأي ت��داب��ري اإغ����ق 

ت�ضعى  وق���ت  ال��ب���د يف  م�ضتوى  وا���ض��ع��ة على 

للموجة  القت�ضادية  النعكا�ضات  م��ن  للحد 

الوبائية احلالية.

وقالت اأديتي نايار كبرية خرباء القت�ضاد 

لدى وكالة ICRA للت�ضنيف، اإن “التاأثري 

على منو اإجمايل الناجت الداخلي �ضيعتمد على 

مدى متديد القيود يف اأنحاء الوليات خ�ل 

الأ�ضابيع املقبلة«.

وتعد اأرق��ام املكتب اأق��ل من اآخ��ر التوقعات 

ال��ذي  ال����دويل،  النقد  ال�����ض��ادرة ع��ن �ضندوق 

توقع منو اإجمايل الناجت الداخلي الهندي 9.5 

يف املائة يف العام املايل احلايل الذي ينتهي يف 

اآذار )مار�س( 2022.

اأن  اأي�ضا،  الهندي  املركزي  امل�ضرف  وق��در 

من��و اإج��م��ايل ال��ن��اجت ال��داخ��ل��ي للب�د 9.5 يف 

املائة العام اجلاري “ما مل ت�ضهد الهند ارتفاعا 

يف عدد الإ�ضابات بكوفيد«.

ل��ك��ن ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال���ت���ع���ايف ال��ظ��اه��ر 

لن�ضب النمو يف الهند بعد املوجة الثانية، اإل 

اأن موؤ�ضرات اقت�ضادية اأخ��رى ل ت��زال تواجه 

�ضغوطا.

وبلغ معدل البطالة اأعلى م�ضتوى له منذ 

كانون  يف  امل��ائ��ة  يف   7.9 لي�ضجل  اأ�ضهر  اأرب��ع��ة 

الأول )دي�ضمرب(، وفق بيانات “مركز مراقبة 

املوجة  قبل  حتى  وذل��ك  الهندي”،  القت�ضاد 

الوبائية الثالثة.

وب�����داأت ال��ه��ن��د الأ���ض��ب��وع اجل����اري تطعيم 

عاما  و18   15 ب��ني  اأع��م��اره��م  البالغة  الفتيان 

لأول مرة، فاأعطت اأكرث من 12 مليون جرعة 

منذ 3 كانون الثاين )يناير(

يف امل��ج��م��ل، اأع��ط��ى ال��ب��ل��د ال����ذي ي��ع��د 1.3 

تلقى  اإذ  جرعة،  مليار   1.5 نحو  ن�ضمة  مليار 

61 يف امل��ائ��ة م��ن ال��ب��ال��غ��ني اجل��رع��ت��ني، وف��ق 

اآخر  وزارة ال�ضحة. وفيما ل ي��زال هناك ربع 

اأج����زاء من  اأن  اإىل  اإ���ض��اف��ة  امل��ال��ي��ة،  ال�ضنة  يف 

للحد  بالفعل قيودا جديدة  تواجه  القت�ضاد 

م���ن ان��ت�����ض��ار م��ت��ح��ور اأوم���ي���ك���رون، ي��رج��ح اأن 

تخ�ضع التقديرات للمراجعة.

ي��اأت��ي ذل���ك يف وق���ت ت��ع��ت��زم ف��ي��ه احلكومة 

ال�ضتثمار  قواعد  وتعديل  مراجعة  الهندية 

الأجنبي املبا�ضر قريبا، بهدف ت�ضهيل عمليات 

الطرح العام الأويل املقرتحة من جانب �ضركة 

“ليف اإن�ضوران�س كورب اأوف اإنديا” للتاأمني 
قال  ح�ضبما  ل��ل��دول��ة،  واململوكة  احل��ي��اة  على 

جاين اأنوراج اأمني ت�ضجيع ال�ضناعة والتجارة 

ل��ل�����ض��ح��اف��ي��ني يف م��وج��ز �ضحايف  ال��داخ��ل��ي��ة 

افرتا�ضي.

ونقلت وكالة بلومبريج ل�أنباء عن جاين 

�ضيا�ضة  ببلورة  اأي�ضا  تقوم  احلكومة  اإن  قوله 

لتجارة التجزئة وقطاع التجارة الإلكرتونية، 

رغم اأن��ه من امل�ضتبعد اإح��داث اأي تغيري على 

لقطاع  املبا�ضرة  الأجنبي  ال�ضتثمار  �ضيا�ضة 

التجارة الإلكرتونية.

ومن املقرر اأن يتم ت�ضريع تطوير ممرات 

موحدة  واج��ه��ة  من�ضة  وا�ضتخدام  �ضناعية، 

للنقل والإم���داد لو�ضع خريطة حتدد مواقع 

البنية التحتية املادية.

شركات أميركية ترفض قرار 
بايدن بإلزامية اللقاح لموظفيها

وا�شنطن - اأ ف ب

نظرت املحكمة الأمريكية العليا يف طعون 

مقّدمة �ضد م�ضاعي اإدارة الرئي�س جو بايدن 

لإلزام م�يني العمال بتلقي اللقاحات امل�ضادة 

لكوفيد لكبح تف�ضي الوباء.

املحامي  ك��اج��ان  اإيلينا  القا�ضية  و���ض��األ��ت 

الذي ميثل احت��ادات �ضركات معار�ضة للقرار 

لي�س �ضروريا للتخفيف  اأن��ه  تعتربون  “ملاذا 
من املخاطر اجل�ضيمة؟«.

واأ�ضافت كاجان “هذه جائحة تويف خ�لها 

نحو مليون �ضخ�س... اإنها اإىل حد بعيد اأكرب 

خطر على ال�ضحة العامة يواجه البلد خ�ل 

قرن«.

الأك��رث  ه��ي  ال�ضيا�ضة  “هذه  اأن  واع��ت��ربت 

قدرة على وقف كل هذا«.

من جهته، ق��ال املحامي �ضكوت كيلر وهو 

ن��ائ��ب ع���ام ���ض��اب��ق يف تك�ضا�س مي��ث��ل احت���ادات 

ال�ضركات اإن القرار الذي يلزم ال�ضركات التي 

توظف 100 �ضخ�س فاأكرث �ضتدفع العديد من 

العمال اإىل ال�ضتقالة.

كامل  ي�ضمل  ال��ذي  “القرار  اأن  كيلر  تابع 

القت�ضاد �ضيوؤدي اإىل نفور دائم للعمال، ميتد 

عرب اقت�ضادنا الوطني«.

امل�ضاكل  م��ن  “جزءا  اأن  املحامي  واأ���ض��اف 

التي نراها يف هذا القرار هو اأنه ل يهدف حقا 

العمل...  مبكان  خا�س  خطر  يف  التحكم  اإىل 

اإنه خطر نواجهه جميعا مبجرد ال�ضتيقاظ 

يف ال�ضباح«.

“قد  اأن���ه  ب��راي��ر  �ضتيفن  القا�ضي  واع��ت��رب 

ي�ضتقيل بع�س النا�س، رمبا 3%”، واأردف “لكن 

قد ي�ضتقيل املزيد عندما يكت�ضفون اأنه يتعني 

غ��ري حم�ضنني،  اآخ���ري���ن  م��ع  ال��ع��م��ل  عليهم 

باملر�س،  ي�ضابون  ق��د  اأن��ه��م  يعني  ذل���ك  لأن 

اأو  لأن��ه��م رمب���ا مي��وت��ون  امل��زي��د،  و�ضي�ضتقيل 

يكونون يف امل�ضت�ضفى«.

وب��ع��د اأ���ض��ه��ر م��ن امل��ن��ا���ض��دات ل�أمريكيني 

ال�ضغط  بايدن  كّثف  التطعيم،  يف  امل��رتددي��ن 

���ض��ب��وري��ن،  “كنا  وق����ال  اأي��ل��ول/���ض��ب��ت��م��رب،  يف 

ل��ك��ن ���ض��ربن��ا ب����داأ ي��ن��ف��د«. وف���ر����س الرئي�س 

ال��دمي��ق��راط��ي ال��ت��ط��ع��ي��م يف ال�����ض��رك��ات التي 

توظف 100 �ضخ�س اأو اأكرث، وعلى العاملني يف 

جمال الرعاية ال�ضحية يف املن�ضاآت التي تتلقى 

املوظفني  على  و�ضيتعنّي  ف��ي��درال��ي��ا.  مت��وي��� 

غ���ري امل��ل��ّق��ح��ني اخل�����ض��وع ل��ف��ح��و���س كوفيد 

اأ�ضبوعيا وو�ضع الكمامات يف اأماكن العمل.

واأمهلت “اإدارة ال�ض�مة وال�ضحة املهنية” 

�ضباط/فرباير  م��ن  التا�ضع  حتى  ال�����ض��رك��ات 

ل�متثال اإىل القواعد اأو التعّر�س لغرامات.

وقالت املتحدثة با�ضم البيت الأبي�س، جني 

ل�ضتجابة  “حيوية  ال�ضيا�ضة  ه��ذه  اإن  �ضاكي، 

بيان  �ضاكي يف  واأ���ض��اف��ت  ل��ك��وف��ي��د-19«.  اأمتنا 

“ل يزال الأمريكيون غري املطعمني يواجهون 
ب��اأ���ض��ك��ال خطرة  ب��الإ���ض��اب��ة  ت��ه��دي��دا حقيقيا 

م���ن امل���ر����س وال����وف����اة - مب���ا يف ذل����ك نتيجة 

اأوميكرون«.

االنباط-وكاالت

ال��ي��ورو  منطقة  يف  الت�ضخم  م�ضتوى  و���ض��ل 

اإىل اأعلى م�ضتوياته منذ 25 عاما يف كانون الأول 

ارتفاع  ظ��ل  يف  امل��ائ��ة  يف   5 بلغ  حيث  )دي�ضمرب(، 

تراجع  ح��دوث  املتوقع  م��ن  لكن  الطاقة،  اأ�ضعار 

بالت�ضخم يف 2022.

وبح�ضب “الفرن�ضية”، يتجاوز املوؤ�ضر اإىل حد 

كبري هدف البنك املركزي الأوروب��ي، اأي حتقيق 

ا�ضتقرار للت�ضخم يف منطقة اليورو بن�ضبة 2 يف 

املائة.

غ���ري اأن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأوروب�������ي ي��ع��د اأن 

الرتفاع اإىل 5 يف املائة موؤقت متوقعا اأن ينخف�س 

يف 2023 بعد اأن يبلغ ذروته يف 2022.

منذ  لوحظ  ال���ذي  الرت��ف��اع،  تف�ضري  وميكن 

اأ�ضهر بالرتفاع الكبري يف اأ�ضعار الغاز والكهرباء.

يف  الطاقة  اأ�ضعار  يف  ال�ضنوي  الرت��ف��اع  و�ضل 

املائة بح�ضب  26 يف  اإىل  الأول )دي�ضمرب(  كانون 

هيئة “يورو�ضتات” الإح�ضائية الأوروبية.

وقبل يوم املي�د، رفع البنك املركزي الأوروبي 

توقعاته حول الت�ضخم يف منطقة اليورو، م�ضريا 

اإىل اأ�ضعار الطاقة و�ضعوبات الإم��داد فيما يزداد 

طلب امل�ضتهلكني بقوة.

الأوروب���ي  امل��رك��زي  البنك  رئي�ضة  ترجح  ومل 

يف  موؤ�ض�ضتها  ل��ف��وائ��د  رف��ع��ا  لج����ارد  كري�ضتني 

اأدن��ى م�ضتوياتها  تعد حاليا يف  اأنها  علما   ،2022

التاريخية.

وتوؤدي طفرة الإ�ضابات اجلديدة بكوفيد - 19 

جراء تف�ضي املتحورة اأوميكرون اإىل حالة اإ�ضافية 

من عدم ال�ضتقرار ل�قت�ضاد الأوروبي والعاملي.

وتوقع املحلل جاك اآل��ن- رينولدز من معهد 

ن�ضبة  “تنخف�س  اأن  اإيكونوميك�س”  “كابيتال 
ب�ضبب  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ي��ورو  منطقة  يف  الت�ضخم 

هبوط اأ�ضعار الطاقة«.

وي��ث��ري ارت��ف��اع الأ���ض��ع��ار قلق ال��ع��ائ���ت، التي 

لزدي���اد  نف�ضها  ب��ال��وت��رية  مداخيلها  ت��رت��ف��ع  ل 

الت�ضخم.

واأو�ضح يورو�ضتات اأن هذا اأعلى معدل ت�ضخم 

�ضنوي ملنطقة اليورو، التي ت�ضم 19 دول��ة، منذ 

.1997

وي���وؤث���ر ارت���ف���اع الأ���ض��ع��ار امل��ت��زاي��د يف التعايف 

القت�ضادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة 

فريو�س كورونا.

وي�ضري يورو�ضتات اإىل اأن اأ�ضعار الطاقة، متثل 

م�ضدر قلق لدول الحتاد الأوروبي.

و�ضهدت اأ�ضعار اجلملة للغاز الطبيعي ارتفاعا 

على مدار �ضهور، ف�ض� عن الرتفاع امللحوظ يف 

�ضعر الكهرباء، وهو ما ترك اأثره يف امل�ضتهلكني يف 

كثري من الدول.

و�ضجلت منطقة اليورو معدل ت�ضخم �ضنوي 

4.9 يف املائة خ�ل �ضهر ت�ضرين الثاين )نوفمرب( 

.2021

يف   27.5 وح��ده��ا  الطاقة  اأ�ضعار  ارتفعت  كما 

املائة يف ت�ضرين الثاين )نوفمرب( 2021، مقارنة 

بالفرتة نف�ضها من 2020.

ويقا�س معدل الت�ضخم ا�ضتنادا اإىل اأ�ضعار املواد 

ال�ضناعية  واملنتجات  والطاقة  والتبغ  الغذائية 

غري املتعلقة بالطاقة.

واأعلنت املفو�ضية الأوروبية يف ت�ضرين الثاين 

قوي  منو  حتقيق  تتوقع  اأنها  املا�ضي  )نوفمرب( 

هذا العام، اأي زيادة 4.3 يف املائة يف الناجت املحلي 

الإجمايل ل�حتاد الأوروبي، لكنها حذرت من اأن 

الت�ضخم املرتفع ينطوي على خماطر �ضلبية.

وتتوقع املفو�ضية، ال��ذراع التنفيذية ل�حتاد 

الأوروب��ي، اأن ي�ضل الت�ضخم لذروته مطلع هذا 

العام، ويبداأ حينئذ يف الرتاجع مرة اأخرى.

جم��م��وع��ة  ق����ال����ت  “الأملانية”،  وب���ح�������ض���ب 

اأم�س  ل��ضت�ضارات  اإيكونوميك�س”  “اأوك�ضفورد 
اإنه “على الرغم من وجود طريق وعر قادم، فاإن 

ال�ضورة الكبرية هي اأن الت�ضخم �ضينتهي خ�ل 

الأ�ضهر املقبلة، حيث بداأ الجتاه الإيجابي العام 

املا�ضي«.

وقالت املجموعة يف بيان مكتوب اإنه “بف�ضل 

ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ���ض��غ��وط ال���ط���اق���ة واخ��ت��ن��اق��ات 

اإمدادات ال�ضلع، نتوقع اأن ينخف�س الت�ضخم اإىل 

3.9 يف املائة على اأ�ضا�س �ضنوي يف الربع الأول من 

2022، واأن ي�ضل يف املتو�ضط اإىل 2.6 يف املائة على 

اأ�ضا�س �ضنوي يف 2022 باأكمله«.

�ضهر  ب��ول��ن��دا يف  الت�ضخم يف  م��ع��دل  وارت��ف��ع 

كانون الأول )دي�ضمرب( املا�ضي اإىل اأعلى معدلته 

خرباء  توقعات  بذلك  ليتجاوز  عاما،   21 خ���ل 

الق��ت�����ض��اد وي��ع��زز ال��ت��وق��ع��ات ب�����ض��اأن ق��ي��ام البنك 

املركزي البولندي برفع اأ�ضعار الفائدة.

خ�ل  بولندا  يف  امل�ضتهلكني  اأ�ضعار  وارتفعت 

مقارنة  امل��ائ��ة،  يف   8.6 )دي�ضمرب(  الأول  ك��ان��ون 

7.8 يف  املا�ضي، وبن�ضبة  العام  بال�ضهر نف�ضه من 

املائة، مقارنة بال�ضهر ال�ضابق عليه، بح�ضب بيانات 

اأولية اأوردتها وكالة “بلومبريج” ل�أنباء.

توقعها  ال��ت��ي  الن�ضبة  ال���ق���راءة  ه���ذه  وف��اق��ت 

خ���رباء الق��ت�����ض��اد، ال��ذي��ن ���ض��ارك��وا يف ا�ضتط�ع 

لـ”بلومبريج”، والتي بلغت 8.2 يف املائة.

وعدل البنك املركزي البولندي توقعاته ب�ضاأن 

معدل الت�ضخم يف الب�د خ�ل العام اجلاري اإىل 

7.6 يف املائة يف املتو�ضط.

كورتيك،  مونيكا  ع��ن  “بلومبريج”  ونقلت 

بو�ضتوي يف  القت�ضاد يف م�ضرف  خ��رباء  كبرية 

وار�ضو، قولها اإن “الت�ضخم �ضيت�ضارع بوترية اأكرب 

خ�ل كانون الثاين )يناير( بحكم العادة يف بداية 

يف  �ضيبداأ  امل�ضتهلكني  اأ�ضعار  موؤ�ضر  ولكن  العام، 

التباطوؤ يف وقت لحق من العام”. واإذا ما �ضارت 

الأم��ور على هذا النحو، فرمبا يكون من ال�زم 

رفع اأ�ضعار الفائدة اإىل 3 يف املائة فقط خ�ل العام 

اجلاري.

واأع���ل���ن رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ب��ول��ن��دي ماتيو�س 

م��وراف��ي�����ض��ك��ي اأم�������س اجل��م��ع��ة اع��ت��زام��ه اإط����ق 

جمموعة ثانية من اإجراءات مواجهة الت�ضخم.

وذكر املكتب الحتادي ل�إح�ضاء يف اأملانيا اأم�س 

الأول، اأن معدل الت�ضخم يف الب�د و�ضل يف 2021 

اإىل اأعلى م�ضتوى له منذ 1993.

العام  امل�ضتهلكني يف  اأ�ضعار  اأن  املكتب،  واأو�ضح 

امل��ا���ض��ي ارت��ف��ع��ت 3.1 يف امل��ائ��ة، م��ق��ارن��ة ب�����2020، 

وكانت اآخر مرة يتجاوز فيها معدل الت�ضخم هذا 

امل�ضتوى يف 1994 عندما و�ضل اإىل 4.5 يف املائة، 

علما ب��اأن معدل الت�ضخم يف اأملانيا و�ضل يف عام 

كورونا 2020 اإىل 0.5 يف املائة.

القوة  اأن ي�ضعف  �ضاأنه  الت�ضخم من  وارتفاع 

ال�ضرائية للم�ضتهلكني لرتاجع عدد ال�ضلع، التي 

ميكن لليورو �ضراوؤها يف هذه احلالة.

الرت��ف��اع  ه��ذا  اأن  اقت�ضاديون،  خ���رباء  وي���رى 

ي���وؤث���ر ب�ضكل ق���وي يف ن��ح��و خ��ا���س ع��ل��ى الأ���ض��ر 

اأن  التي يتعني عليها يف ه��ذه احل��ال��ة  ال��ف��ق��رية، 

تنفق ج��زءا كبريا من دخلها على �ضلع �ضرورية 

للحياة مثل ال�ضكن واملواد الغذائية.

ي��وؤث��ر الرت��ف��اع يف م��ع��دل الت�ضخم على  كما 

قيمة  خ�������ض���ارة يف  اإىل  ي������وؤدي  لأن�����ه  امل���دخ���ري���ن 

مدخراتهم ذات الفائدة املنخف�ضة.

التضخم في منطقة اليورو عند أعلى مستوى في 25 عاما



انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

النا بسام فايز زعرتالرقم 
الوطني : 9822039193

حيث انك منقطعة عن عملك يف �شركة ناب 

الفيل ل�شناعة الألب�شة اجلاهزة / �شوف - 

جر�ش

وملدة تزيد عن 10 اأيام متتالية ومل تعودي 

اىل مقرعملك لغاية تاريخ هذا النذار دون 

اجازة

ننذرك  فاأننا  لذا   . م�شروع  عذر  او  قانونية 

من  اي��ام   3 م��دة  خ��ال  عملك  اىل  بالعودة 

تاريخ ن�شر

ف��اق��دًة  تعتربي  ���ش��وف  وال  الع���ان  ه��ذا 

عمًا  العمالية  حقوقك  وجميع  لوظيفتك 

باأحكام املادة

رق��م  الردين  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  م��ن  28/ه������ 

احتفاظ  مع  وتعدياته   1996 ل�شنة   )8(

ال�شركة بكامل

حقوقها جتاهك

شركة ناب الفيل 
لصناعة االلبسة الجاهزة 
/ سوف - جرش

فقدان دفرت وصل 
مقبوضات

الوق���اف  وزارة  ع��ن  ���ش��ادر 

حمافظة  اوق����اف  م��دي��ري��ة 

ال������زرق������اء/ جل���ن���ة زك����اة 

�شرحبيل  م�شجد  و�شدقات 

 7558 رقم  يحمل  ح�شنه  بن 

-72785 رق�����م  ت�����ش��ل�����ش��ل 

827900

من  اي  ا�شتخدام  من  ونحذر 

�شندات القب�ض الوارده

طائلة  حت��ت  اع��اه  ارقامها 

امل�شوؤولية القانونية

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

وسام منتصر عبد القادر حيحي

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

امل�شانده خلدمات ال�شناد و مراكز 

او  م�شروع  �شبب  ب��دون  الت�����ش��ال 

عذر ر�شمي لذا فان ال�شركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �شيتم 

انهاء خدماتك لديها �شندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

اك��رم  ليث  �شركة  ت�شفية  اج����راءات  ا�شتكمال  ع��ن 

عبداهلل القطي�شات و�شركاه  

الرقم  حت��ت  ت�شامن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/1/11 بتاريخ   )  115886(

ن�شر هذا العان

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة خمي�ض زنانريي 

واخوانه  

الرقم  حت��ت  ت�شامن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

)71451 ( بتاريخ 2004/5/30 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا العان

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�شتنادا 

يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�شنة   )22(

الدولية  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

معفاه  ال�شركات  �شجل  لدينا يف  وامل�شجلة  والتكنولوجيا   للعلوم 

حتت الرقم )113( بتاريخ  2003/3/5  قد قررت باجتماعها 

املوافقة على ت�شفية    2022/1/2 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

الدين  �شم�ض  اكرم  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

احمد اخلطيب م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عمان – �شارع امللك ح�شني – عمارة بلبي�شي �شتار 110 – الطابق 

الرابع – موبايل 0795599287

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

ذ.م.م   الت�شويقيه   لا�شت�شارات  اجناح  �شركة   دائني  من  اأرجو 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 23972 ( 

بتاريخ ) 2011/2/2(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : طارق يو�شف �شامه ال�شرايره

عنوان امل�شفي : عمان – خلدا – امتداد �شارع و�شفي التل 

�ض.ب )4766( رمز بريدي )11953(

هاتف )5371713( فاك�ض )5371723(

خلوي ) 0777994299 / 0797770300 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة اجناح لا�شت�شارات 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  الت�شويقيه 

حمدودة حتت الرقم )23972( بتاريخ  2011/2/2  قد قررت 

املوافقة    2022/1/2 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

طارق  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على 

يو�شف �شامه ال�شرايره م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

 –  0777994299 هاتف   – التل  و�شفي  �شارع  امتداد   – خلدا 

 0797770300

– �ض.ب 4766 – رمز بريد 11953
مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �شركة  دار اجلدوى لا�شت�شارات املهنيه  ذ.م.م  

 )  22476  ( الرقم   ال�شركات حتت  وامل�شجلة لدى دائرة �شجل 

بتاريخ ) 2010/8/3(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : بليغ حمدي �شامه 

عنوان امل�شفي : عمان – جبل احل�شني – �شارع الرازي – عماره 

 97

خلوي ) 0795549199 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعدياته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة بان �شركة عبد الرحمن روا�شده و�شركاه  وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )40284( بتاريخ 1995/6/8 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :  عبد الرحمن روا�شده و�شركاه

اإىل �شركة : حممد عبدالرحمن روا�شده و�شركاه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

1997 وتعدياته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�شنة 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

ذ.م.م  التجاريه   للخدمات  �شامتك  ابداع  �شركة  باأن 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 

حتت الرقم )43093( بتاريخ )2016/2/14( 

امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

املحدودة بتاريخ )2021/12/30(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  1من   /40 املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

22 ل�شنة 1997 و تعدياته يعلن مراقب عام ال�شركات 

اج��راءات  ا�شتكمال  عن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

ت�شفية �شركة مهند في�شل ابراهيم اخل�شريات و�شركاه 

و امل�شجله

يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم)114563( بتاريخ  

2016/9/4 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعان

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لا�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200063657(

 

ا�شتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن 

�شركة عبد اهلل وابو �شعيب وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن

2004/2/11 قد تقدمت بطلب  حتت الرقم )69717( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/1/6

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة 

 رائد عبد الرحيم ا�شعد ابو �شعيب م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : الر�شيفة- اجلبل ال�شمايل 

 ت: 0798335956

لا�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

 مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة �شبحيه خ�شر و�شريكتها  

 )  105760( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2012/11/19 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العان

لا�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�شتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن ال�شم التجاري

)حكاية زمان للتدخني( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )254347( با�شم 

) عبداهلل عمر �شليمان ابو داري( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) ح�شام الدين عمار ربيح 

احمد( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العان .

م�شجل ال�شماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن ال�شم التجاري

با�شم  بالرقم )257627(  التجارية  ال�شماء  �شجل  لدينا يف  وامل�شجل  اآزارا لاحذيه(  زهرة   (

) اي�شر حممود احمد الب�شايره   ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) حممود جميل حممود 

الب�شايره ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العان . 

م�شجل ال�شماء التجارية

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �شركة  الدولية للعلوم والتكنولوجيا  وامل�شجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات معفاه  حتت الرقم  ) 113 ( بتاريخ 

)2003/3/5 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل / وذلك خال �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : اكرم �شم�ض الدين احمد اخلطيب 

عنوان امل�شفي : عمان – �شارع امللك ح�شني – عماره بلبي�شي �شتار 

110 – الطابق الرابع 

خلوي ) 0795599287 (

م�شفي ال�شركة

مديرية االمن العام
اعالن تأجري كفترييا – للمرة الثانية

يف  رغبتها  – عن  واملركبات  ال�شواقني  ترخي�ض  – ادارة  العام  المن  مديرية  تعلن 

فعلى  املختوم  بالظرف  ماركا  ادارة ترخي�ض  الكائنة يف  املراجعني  ا�شرتاحة  تاأجري 

الراغبني يف ا�شتئجارها مراجعة الق�شم املايل يف ادارة الرتخي�ض / ماركا ال�شمالية 

لاطاع على �شروط علما باأن اخر موعد لقبول العرو�ض ال�شاعة العا�شرة من �شباح 

بنكي  �شيك  او  نقدي  مبلغ  معهم  م�شطحبني  م   2022/1/20 املوافق  اخلمي�ض   يوم 

اجور  باأن  علما  العطاء  يف  للدخول  كتامني  املقدم  العر�ض  قيمة  من   )%10( بقيمة 

العان على من ير�شو عليه العطاء .

الحد   9/ 1 / 2022

رقم العدد   5927

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني )املؤجل(
لشركة العناصر الدولية االستثمارية ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء :

اإ�شارة اىل حم�شر اجتماع الهيئة العامة العادي واملنعقد بتاريخ 2022/1/5 مبوجب 

الن�شاب  توافر  لعدم  ونظرا   )2021/12/21( بتاريخ  قبلنا  من  ال�شادرة  الدعوة 

القانوين يف ذلك الجتماع ، فقد قررت دعوتكم حل�شور الجتماع يوم الثاثاء املوافق 

من  واللكرتوين  املرئي  الت�شال  بوا�شطة   ، �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة   2022/1/11

خال تقنية على الرابط التايل :- 

 ZOOM
  Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88484022815?pwd=

bUN1cU9jZ1BQR0xDZTRaWEdCbU00Zz09

Meeting ID: 884 8402 2815

Passcode: 123456
وذلك لبحث املوا�شيع التالية:

- انتخاب مدير عام جديد لل�شركة .

- تعديل املفو�شني بالتوقيع عن ال�شركة. 

يرجى ح�شور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاه .

د. وائل علي العرموطي 

مراقب عام ال�شركات



الدويل
90

االنباط-وكاالت

اجلنيدي،  ف��وزي  الفل�سطيني  ال�ساب  يطمح 

اأن يعي�ش حياة طبيعية دون احتالل، واأن يحظى 

وع��الج  اأ���س��رت��ه  اإع��ال��ة  م��ن  بفر�سة عمل متّكنه 

والده.

ال�سورة  �ساحب  اعتقال  من  �سنوات   4 فبعد 

ال�سهرية، وهو مقّيد اليدين، مع�سوب العينني، 

حماط ب� 23 جندياً اإ�سرائيلياً، ظّلت اآثار امل�سهد 

حا�سرة على ج�سد فوزي وحالته النف�سية

وتعر�ش اجلنيدي لل�سرب اأثناء اعتقاله، ما 

يزال  ما  الكتف،  يف  بك�سر  لإ�سابته  حينها  اأدى 

يعاين من تبعاته حتى الآن

يكن  مل  ق��وة  اجلنيدي  اأعطت  التجربة  لكّن 

مقابلة  خ��الل  قوله،  بح�سب  قبل،  من  ميتلكها 

مع الأنا�سول من منزله مبدينة اخلليل جنوبي 

ال�سفة الغربية املحتلة

واع��ت��ق��ل اجلي�ش الإ���س��رائ��ي��ل��ي، اجل��ن��ي��دي يف 

باب  2017، يف منطقة  الأول  كانون  دي�سمرب/   7

الزاوية و�سط اخلليل، اأثناء مواجهات بني �سبان 

فل�سطينيني وقوة ع�سكرية اإ�سرائيلية، احتجاًجا 

على قرار وا�سنطن العرتاف بالقد�ش عا�سمة 

لإ�سرائيل

قد جت��اوز من  اجلنيدي  يكن  ويف حينه، مل 

 3 بعد  �سبيله  اإخ���الء  مت  وق��د  ع��ام��اً،   16 العمر 

اأ�سابيع بكفالة مالية

**تعاطف وا�سع

واآن��������ذاك، ان��ت�����س��رت ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

وو���س��ائ��ل الإع�����الم ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، ���س��ورة 

اجلنيدي حلظة اعتقاله، وهو مع�سوب العينني 

ويقتاده  لالأعلى،  نظره  لقاً  حمحُ اليدين،  ومقيد 

اجلنود الإ�سرائيليون للمعتقل

اآن�����ذاك، تعاطفاً  واأك�����س��ب��ت ال�����س��ورة، ال��ف��ت��ى، 

وا�سعاً؛ ولفتت الأنظار جمددا لالنتهاكات التي 

يتعر�ش لها ال�سعب الفل�سطيني

الإع��الم  و�سائل  من  الأنا�سول  وكالة  وكانت 

التي التقطت ال�سورة

الرتكي  الرئي�ش  تعاطف  ال�����س��ورة،  واأث����ارت 

اأردوغ���ان، ال��ذي تطرق اإىل حمنته  رج��ب طيب 

خالل اأكرث من خطاب

**جتربة ق�سرية باآثار كبرية

تركت  العتقال  ح��ادث��ة  اإن  اجلنيدي،  يقول 

اآثاراً كثرية يف نف�سه وحياته عموماً

حتركه  حرية  م��ن  ال�سابق  اعتقاله  ح��ّد  كما 

للتفتي�ش  ت��ع��ر���س��ه  ال��غ��رب��ي��ة، ج���راء  ال�����س��ف��ة  يف 

احل��واج��ز  على  امل�ستمر  والت�سييق  وال��ت��دق��ي��ق، 

الإ�سرائيلية

اإن جتربة  ي��ق��ول  ال��ع�����س��ري��ن��ي،  ال�����س��اب  ل��ك��ّن 

العتقال جعلته اأقوى من ذي قبل

واأ�ساف: العتقال جعلني اأقوى من ذي قبل 

يف الدفاع عن ق�سية �سعبي، وبرغم ما تعر�ست 

له من اعتداء وتنكيل اإل اأنني ل زلت على ذات 

اخلطى

**اأب�سط الأماين

يف  تتمثل  اأمانيه  اأب�سط  اإن  اجلنيدي  يقول 

وعراقيله  الح��ت��الل  قيود  دون  بحُحرية  العي�ش 

مدينة  واأزور  ب���ل���دي،  )اأ����س���اه���د(  اأ����س���وف   )..(

حب
حُ
القد�ش التي اأ

اأي��ة  دون  ��ري��ة  ب��ححُ للعي�ش  اأط��م��ح  وي�����س��ي��ف: 

انتهاكات اإ�سرائيلية

ي�ستغل عامال يف جمال  ال��ذي  ول��� اجلنيدي 

البناء، اأمنيات اأخرى، فنظراً لأنه املعيل الوحيد 

لعائلته، يطمح لأن يحظى بفر�سة عمل اأف�سل 

تحُلبي احتياجات الأ�سرة

وال��د  يقبع  اأ���س��رت��ه،  لإع��ال��ة  �سعيه  وب��ج��ان��ب 

اجل��ن��ي��دي ره���ني اإ���س��اب��ة ع��م��ل ���س��اب��ق��ة، حرمته 

اإج��راء عملية  ال��رزق، فر�سة  العمل وك�سب  من 

جراحية على اإثرها

ال�سدد، وّجه اجلنيدي ر�سالة لكل من  بهذا 

يهمه الأمر؛ من اأجل م�ساعدته يف عالج والده

**زيارة تركيا

العميق  �سكره  ع��ن  ف��وزي  ع��رّب  ال�سياق،  ويف 

لل�سعب الرتكي املت�سامن مع �سعبنا الفل�سطيني 

، كما �سكر الرئي�ش رجب طيب اأردوغان على كل 

ما قدم ويحُقدم من اأجل الق�سية الفل�سطينية

زيارته  اأي��ام��اً جميلة خ��الل  اأن��ه عا�ش  وذك��ر 

لرتكيا ، وختم: ن�سعر بكمية فخر كبرية لهتمام 

تركيا ر�سمياً و�سعبياً بالق�سية الفل�سطينية

وكان اجلنيدي، قد زار تركيا يف يناير/كانون 

الثاين 2018، بدعوة من رئا�سة بلدية اإ�سطنبول 

الكربى

الرئي�ش الرتكي، اجلنيدي  ا�ستقبل  واآنذاك، 

يف الق�سر الرئا�سي

له  ق��ال  فقد  الفل�سطيني،  ال�����س��اب  وبح�سب 

الرئي�ش اأردوغان اإنه رمز ل�سمود الفل�سطينيني 

الذي  املحمول  ب��دل من جهازه  واأه���داه هاتفا   ،

ك�سره جنود الحتالل.

االنباط-وكاالت

ام�ش  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��الل  ق���وات  اأغلقت 

�سب�سطية  بلدة  ترابية يف حميط  ال�سبت، طرقا 

�سمال غرب نابل�ش

�سب�سطية:  بلدية  رئي�ش  ع��ازم،  حممد  وق��ال 

“اإن اآليات الحتالل اأغلقت طرقاً ترابية تربط 

ما بني اأرا�سي البلدة وقرى حمافظة طولكرم”، 

بح�سب الوكالة الفل�سطينية الر�سمية

واأ�ساف اأن “قوات الحتالل ما زالت ت�سيق 

اخل���ن���اق ع��ل��ى امل���واط���ن���ني، وت��غ��ل��ق ال��ب��واب��ة على 

م��دخ��ل ب��ل��دة ال��ن��اق��ورة م��ن ح��ني لآخ����ر، وال��ت��ي 

امل��واط��ن��ني من  ال��رئ��ي�����س��ي لتنقل  امل��ن��ف��ذ  ت��ع��ت��رب 

جنني ونابل�ش«

االنباط-وكاالت

وافق ام�ش ال�سبت، الثامن من كانون ثاين/

فل�سطينيًّا   70 ل�ست�سهاد  ال���74  ال��ذك��رى  يناير، 

وج����رح ال��ع�����س��رات يف ت��ف��ج��ري »اإره����اب����ي« نفذته 

»الع�سابات ال�سهيونية« يف مدينة يافا املحتلة.

ون�����ف�����ذ ال����ت����ف����ج����ري م���ن���ظ���م���ة »الأرغ��������������ون 

واأدى  مفخخة،  �سيارة  بوا�سطة  ال�سهيونية«، 

وما  ال��ق��دمي��ة«  »ال�سرايا  مبنى  لهدم  الن��ف��ج��ار 

جاوره من اأبنية ومن�ساآت جتارية

يافا  يف  العربية  ال�سرايا  مبنى  مبنى  ويقع 

مقابل ميدان ال�ساعة امل�سهور، وكان ي�سم مقر 

اللجنة القومية العربية

وج������اءت ه����ذه امل���ج���زرة ب��ع��د اأق�����ل م���ن �سهر 

�سرق  الواقعة  العبا�سية،  قرية  على  هجوم  على 

بتاريخ  »اأرغ�����ون«  ع�سابة  ن��ف��ذت��ه  ي��اف��ا،  م��دي��ن��ة 

عدد  على  ال��ن��ريان  فيه  اأطلقت  1947/12/13م، 

من ال�سكان؛ فا�ست�سهد ت�سعة عرب، وجرح �سبعة 

اآخرون

ول ت�����زال م��دي��ن��ة ي���اف���ا »اأر��������ش ال��ربت��ق��ال 

املتو�سط«،  الأبي�ش  البحر  و«عرو�ش  احلزين«، 

الكيان يف  اإن�ساء دولة  ت�سهد نكبة م�ستمرة منذ 

اأيار/ مايو عام 1948

عن�سرية  ق��وان��ني  اإىل  »اإ���س��رائ��ي��ل«  وت�ستند 

ل�����س��رع��ن��ة ���س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى اأرا�����س����ي وع���ق���ارات 

الفل�سطينيني فيها، ومن بينها قانون الغائبني 

الذين طردوا  الالجئني  اأم��الك  لل�سيطرة على 

اإىل خ���ارج وطنهم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل���ج���ازر  ب��ق��وة 

فل�سطني

يف  ���ا  وري���اديًّ مم��ي��زاً  دوراً  ي��اف��ا  مدينة  ولعبت 

الربيطاين  املحتل  ومقاومة  الوطنية  احلركة 

ومن  اأخ���رى؛  جهة  من  و«ال�سهاينة«  جهة  من 

الإ���س��راب  ب��داأ  ومنها   1920 ث��ورة  انطلقت  يافا 

ال��ت��اري��خ��ي ال����ذي َع����مَّ ال��ب��الد ك��ل��ه��ا ع���ام 1936، 

ودورها الفّعال يف ثورة 1936

التق�سيم معارك  ق��رار  بعد  يافا  �سهدت  وق��د 

دام��ي��ة ب��ني امل��ج��اه��دي��ن وح��ام��ي��ة ي��اف��ا م��ن جهة 

والع�سابات الإ�سرائيلية من جهة ثانية؛ وت�سري 

اإىل  اأدت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��ج��ازر  اأّن  اإىل  درا���س��ات 

يافا  مدينة  م��ن  فل�سطيني  األ���ف   )95( تهجري 

اآلف  �سوى خم�سة  يتبق  1948، ومل  ع��ام  خ��الل 

يافاوي.

االنباط-وكاالت

ل تنتهي معاناة الأ�سري الذي يخو�ش جتربة 

اإىل  والعودة  فّكه  باإعالن  الطعام  عن  الإ�سراب 

حياته ب�سكل طبيعي، فاملعاناة تبقى مالزمة له 

لنحو �سهرين، عدا عن خ�سوعه جلدول عالجي 

الإ���س��راب من  ف��اإّن جتربة  واإّل  وح�سا�ش،  دقيق 

عليه،  خ��ط��رية  �سحية  نك�سة  ت�سّكل  اأن  �ساأنها 

وفق ما يقول اأ�سري حمرر خا�ش هذه التجربة 

املريرة.

ت�سبب  كانت  م��ا  واإذا  الإ���س��راب  وع��ن جتربة 

بعد فّكها اآثاًرا �سحية �سلبية على م�ستوى عمل 

اأج��ه��زة اجل�����س��م واأع�����س��ائ��ه ع��ل��ى امل���دى البعيد، 

حممد  املحرر  الأ�سري  “�سفا”  لوكالة  يتحدث 

القيق، اأبرز عمداء جتربة الإ�سراب عن الطعام 

يف �سجون الحتالل، والتي تكلّلت بن�سره واإنهاء 

حدثت  التي  ذاتها  بالتجربة  مر  وه��و  اعتقاله، 

موؤخًرا مع الأ�سري ه�سام اأبو هوا�ش

وق��ب��ل خ��و���س��ه يف احل��دي��ث ع��ن اآث����ار جتربة 

ي�سري  ف��ّك��ه،  بعد  الأ���س��ري  الإ���س��راب على �سحة 

الأوىل  اللحظة  م��ن��ذ  ت��ع��ّر���ش،  اأّن����ه  اإىل  ال��ق��ي��ق 

كبرية  وع�سبية  نف�سية  ح���رب  اإىل  لإ���س��راب��ه، 

ت���ق���وده���ا امل���وؤ����س�������س���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ب��اأط��ب��ائ��ه��ا 

وم��ر���س��دي��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ني، وه���ي ذات���ه���ا ال��ت��ي 

من  لتخويفه  م�سرب؛  اأ���س��ري  ك��ل  لها  يتعّر�ش 

حقيقية” للتجربة غري  “اآثار 
اآلية فّك الإ�سراب

مفتوًحا  اإ�سراًبا  خا�ش  ال��ذي  القيق،  املحرر 

ملدة 94 يوًما اأنهاه يف 26 فرباير عام 2016، قال 

اإّن اآثار جتربة الإ�سراب “ميكن اأن تكون �سفًرا 

اإذا ما كان فّك الأ�سري لالإ�سراب بعالج وجدول 

تدريجي دقيق، كما ميكنه اأن يكون نك�سة �سحية 

بحال مت فّكه باآلية ع�سوائية«

وي�سيف “باملعنى فاإّن اآلية فك الإ�سراب هي 

باإ�سراف طبي  التي جتيب عن ذل��ك، ف��اإذا كانت 

ون�سف  �سهر  ب��ني  م��ا  اإىل  بحاجة  الأ���س��ري  ف���اإن 

حتى �سهرين ليعود حلياته الطبيعية«

ويفيد باأّن اأ�سراًرا �سحية كبرية ت�سببها هذه 

التجربة حال تناول الأ�سري الطعام دون اإ�سراف 

طبي، منها الإم�ساك ال�سديد ملدة اأ�سبوع، والذي 

قد يوؤدي اإىل ق�ّش اأجزاء من الأمعاء، كما حدث 

مع بع�ش الأ�سرى يف الإ�سراب الذي مت خو�سه 

عام 2016 ت�سامًنا مع الأ�سري مروان الربغوثي

اإع���ادة  مّت  الإ����س���راب  ف��ك  مّت  “حينما  وت��اب��ع 

م�سلحة  اإليهم  واأدخ��ل��ت  الأق�سام،  اإىل  الأ���س��رى 

تناول  الأطعمة، ولالأ�سف  الحتالل كل  �سجون 

عدد من الأ�سرى املاأكولت مبا�سرة من معلبات 

وغ���ريه���ا، وت�����س��ّب��ب ذل����ك ب����اأزم����ات ���س��ح��ي��ة من 

بع�سهم  ورق��د  امل��ع��دة،  يف  وتلّبك  �سديد  اإم�ساك 

يف امل�سفى«

جتربته و”خماطر كاذبة«

وي�ستح�سر املحرر القيق، وهو الأ�سري الأول 

اأط��ب��اء الح��ت��الل تغذيته ق�����س��ًرا،  ال���ذي ح���اول 

اأعلنت  اعتقايل  حلظة  “منذ  بالقول:  جتربته 

الإ���س��راب عن الطعام، وم��ن حينه ك��ان ي��زورين 

ال��ط��ب��ي��ب ال��ت��اب��ع مل�����س��ت�����س��ف��ى الح���ت���الل ي��وم��ًي��ا 

وميار�ش حرًبا ع�سبية ونف�سية �سدي لأتراجع 

عن فكرة الإ�سراب«

مبجموعة  الأ����س���ري  “تخويف  اإىل  وي�����س��ري 

اجل�سم  اأع�ساء  تلف  من  ال�سحية  املخاطر  من 

وظيفة  وف�����س��ل  بال�سلل،  والإ���س��اب��ة  واأج��ه��زت��ه، 

ال��ك��ب��د، وجت��ل��ط ال�����دم، وغ���ريه���ا م���ن ال��ع��ب��ارات 

اخلطرية التي اأوؤّكد اأّنه ل وجود لها باحلقيقة، 

ول ت�سببها جتربة الإ�سراب لالأ�سري«

ف��اإّن��ه��م  ال��ط��ب��ي��ب  اإىل  “بالإ�سافة  وي��ت��اب��ع 

ير�سلون املر�سدة الجتماعية التابعة لهم، والتي 

تنتزع  اأن  اأخ��رى، وحت��اول  نف�سية  متار�ش حرًبا 

انتحار  باأّنه ميار�ش عملية  الأ�سري  اعرتاًفا من 

ولي�ش اإ�سراب من اأجل احلرية«

ويوؤّكد القيق اأّن املخاطر التي ترّوج لها وزارة 

���س��ح��ة الح���ت���الل ب��ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ت��ر���س��ل��ه مع 

حقيقية؛  غري  ب��ن��وًدا  حت��وي  لها  التابع  امل�سرف 

تهدف اإىل النيل من الأ�سري واإرغامه على قطع 

جتربته

املخاطر احلقيقية وعالجها

لكن هذا ل يعني اأن يحُرتك الأمر على غاربه، 

كما يقول القيق، م�سيًفا “حينما فككت اإ�سرابي 

الآن  اإّن ج�سدك  الفل�سطينيون  الأطباء  قال يل 

الأمطار  عليها  نزلت  ما  اإذا  متاًما  كال�سحراء 

بغزارة �ستحدث في�سانات«

ويكمل “هذا الت�سبيه الدقيق جل�سد الأ�سري، 

الذي يكون مفتقًرا لكل �سيء، ولذلك فاإّن فّك 

الإ�سراب يكون بالتدريج والتنقيط، وبالعتماد 

مطحونة  واأطعمة  �سوربات  م��ن  ال�سوائل  على 

اأوًل وفيتامينات، ومل اأكن اأتناولها بكمية كبرية، 

وهذا ملدة �سهر اإىل �سهر ون�سف«

اأّم���ا الأث���ر الأخ��ط��ر لتجربة الإ���س��راب على 

القيق  املحرر  منه  يحّذر  وال��ذي  الأ���س��ري  �سحة 

اأك���رب  “هذه  ال���ع���ظ���ام، وي��و���س��ح  ف��ه��و ه�����س��ا���س��ة 

مع�سلة؛ لذا فاإّن امل�سي يجب اأّل يكون مبا�سرة، 

بعد  فاأنا  ون�سف،  �سهر  قبل  املحاولة  تكون  واأّل 

���س��ه��ر ون�سف  ب��ع��د  اإل  اأم�������ِش  اإ���س��راب��ي مل  ف��ك 

تكون  التي  العظام  تك�ّسر  خ�سية  بطيء  وب�سكل 

ه�ّسة للغاية بفعل الإ�سراب«

“حالت  م����ن  ح�����دث  م����ا  اأّن  اإىل  وي�������س���ري 

ت��داع��ي��ات  م��ن  الأ����س���رى  لبع�ش  ا�ستثنائية” 

�سحية عقب فّكهم الإ�سراب عن الطعام، �سببها 

للعودة  التدريجي  العالج  على  ال�سري  ع��دم  هو 

للحياة الطبيعية

اأّن جتربة  ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  وي��خ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه 

انتحاًرا  “لي�ست  لالأ�سري  الطعام  عن  الإ�سراب 

واأطباوؤه،  الحتالل  ي��رّوج  كما  للموت  ذهاًبا  ول 

واإّنا هي ذهاب اإىل حياة وكرامة وانت�سار«.

الجنيدي .. صاحب صورة االعتقال الشهيرة يطمح بالعيش دون احتالل

نابلس: االحتالل يغلق طرقًا 
ترابية في سبسطية

74 عاًما على مجزرة السرايا العربية في يافا.. نكبة المدينة مستمرة

محرر يروي تجربته بمعركة »األمعاء الخاوية«

مؤسسات حقوقية تدين اعتداء 
األجهزة األمنية على الزبيدي

مقتل إسرائيلي بالرصاص في 
أحداث كازاخستان

»هيئة األسرى«: األسير أبو حميد ما زال 
في غيبوبة ووضعه خطير جدًا

االنباط-وكاالت

ال��ذي  الع��ت��داء  حقوقية  موؤ�س�سات  اأدان���ت 

تعر�ش له حممد الزبيدي جنل الأ�سري زكريا 

الزبيدي، من قبل عنا�سر يف الأجهزة الأمنية 

الفل�سطينية، يف جنني، الليلة املا�سية.

اأج��ل  “حمامون م��ن  واع��ت��ربت جم��م��وع��ة 

العدالة”، يف بيان �سحفي، اأن  “هذا ال�سلوك 

يعك�ش حالة عدم ان�سباط يف �سفوف عنا�سر 

الأمن، وهو جتاوز فا�سح للقانون«

ال�����س��ل��وك  ه���ذا  ك��ب��ح  “�سرورة  اإىل  ودع����ت 

املتكرر الذي بات ميثل نهجاً دائما يف التعامل 

مربر”،  اأي  دون  امل��واط��ن��ني  م��ع  وعنف  ب�ّسدة 

ح�سب و�سفها

وقالت: تدعو املجموعة  اإىل �سرورة اإحالة 

ال��ع��ن��ا���س��ر امل��ت��ورط��ني يف ه���ذا الع���ت���داء اإىل 

الق�ساء ملحاكمتهم على هذه الأفعال املّجرمة 

وال�����س��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ك ح��ق��وق الإن�����س��ان 

والقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني

من جانبها ا�ستنكرت الهيئة الدولية لدعم 

“ح�سد” العتداء  حقوق ال�سعب الفل�سطيني 

رغبة  على  “يدلل  اإن���ه  ق��ال��ت  ال��زب��ي��دي،  على 

واإ�سرار الأجهزة الأمنية على ا�ستخدام القوة 

املفرطة وغري املربرة �سد املواطنني«

بفتح  ال���ع���ام  “النائب  ال��ه��ي��ئ��ة  وط���ال���ب���ت 

اع��ت��داء  وظ���روف  مالب�سات  يف  ج��دي  حتقيق 

اإحالة  ي�سمن  مب��ا  ال��زب��ي��دي؛  حممد  و�سحل 

ذلك  بو�سف  للق�ساء؛  ذلك  يف  املتورطني  كل 

ال�����س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د ل�����س��م��ان ام��ت��ث��ال الأج��ه��زة 

الأمنية للقانون”، كما جاء يف بيانها.

االنباط-وكاالت

ال�سبت،  ام�ش  عربية،  اإع��الم  و�سائل  قالت 

اأملا  مدينة  يف  بالر�سا�ش،  تل  قحُ اإ�سرائيليًّا  اإن 

الأحداث  كازاخ�ستان، خالل  �سرق  اآتا بجنوب 

اجلارية يف البالد.

مقتل  الإ�سرائيلي،  اجلي�ش  اإذاع��ة  واأعلنت 

ب��اإط��الق  ع���ام���اً(   22( كوجيا�سفيلي”  “بن 
الر�سا�ش عليه يف املظاهرات باأملا اآتا

ونقل ال�سحفي، باراك رڤيد، عن املتحدث 

ب��ا���س��م خ���ارج���ي���ة الح����ت����الل، ت���اأك���ي���ده مقتل 

على  الوزارة  اأن  اإىل  م�سرًيا  “كوجيا�سفيلي”، 
ات�����س��ال ب���وال���دي ال��ق��ت��ي��ل امل��وج��ودي��ن ه��ن��اك، 

وبعائلته يف الكيان، وتتعاون معهم لنقل جثته 

اإىل الداخل املحتل

كازاخ�ستان  ت�سهد  امل��ا���س��ي؛  الأح���د  وم��ن��ذ 

تخللها  ال��غ��از،  اأ���س��ع��ار  زي���ادة  على  احتجاجات 

�سقوط �سحايا واأعمال نهب و�سغب يف اأملاتي، 

كربى مدن البالد

واأ�سفرت تلك الحتجاجات والأح��داث عن 

ما  بح�سب  امل��ئ��ات،  واإ���س��اب��ة  حمتًجا   26 مقتل 

اأعلنت عنه وزارة الداخلية يف البالد، اجلمعة

واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ا���س��ت��ق��ال��ت��ه��ا الأرب���ع���اء، 

الحتجاجات، تالها فر�ش حالة  على خلفية 

الطوارئ يف عموم البالد بهدف حفظ الأمن 

العام، وفق اإعالم حملي.

االنباط-وكاالت

الناطق الإعالمي لهيئة �سوؤون الأ�سرى 

الأ�سري  اأن  على  ال�سبت،  ام�ش  واملحررين، 

نا�سر اأبو حميد ما زال يف غيبوبة، وحالته 

حرجة وخطرة للغاية

واأ�ساف عبد ربه يف حديٍث مع الوكالة 

لعائلة  وفقا  الر�سمية:”اأنه  الفل�سطينية 

الأ����س���ري امل��ري�����ش ن��ا���س��ر اأب����و ح��م��ي��د، اأن 

ال��ط��ب��ي��ب امل�����س��رف ع��ل��ى ح��ال��ة اب��ن��ه��ا اأك���د 

اإ���س��اب��ت��ه ب��ال��ت��ه��اب ح���اد ب��ال��رئ��ت��ني نتيجة 

ع��م��ل��ه��ا،  لن���ه���ي���ار  اأدى  ج���رث���وم���ي  ت���ل���وث 

و�سرب جهاز املناعة لديه، ما اأدى لدخوله 

يف غيبوبة«

وك��ان��ت ع��ائ��ل��ة اأب����و ح��م��ي��د مت��ك��ن��ت ي��وم 

املحتجز  نا�سر  ابنها  زي���ارة  م��ن  اجلمعة 

م�ست�سفى  يف  امل��ك��ث��ف��ة  ال��ع��ن��اي��ة  غ��رف��ة  يف 

م�سددة  بحرا�سة  الإ�سرائيلي،  )ب���رزلي( 

ال�����س��ج��ون،  واإدارة  الح���ت���الل  ���س��رط��ة  م��ن 

حيث دققوا يف بطاقات العائلة ال�سخ�سية، 

ال��زي��ارة لع�سر دقائق  وج��رى حتديد م��دة 

فقط

اأبو  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع  اأن  يذكر، 

حميد تدهور ب�سكل وا�سح منذ �سهر اآب/ 

اآلم  بداأ يعاين من  2021، حيث  اأغ�سط�ش 

يف �سدره اإىل اأن تبني اأنه م�ساب بورم على 

حميط  من  �سم   10 ا�ستئ�سال  ومت  الرئة، 

الورم ت�سرين الأول/ اأكتوبر املا�سي، ليعاد 

ن��ق��ل��ه اإىل ���س��ج��ن ع�����س��ق��الن ق��ب��ل مت��اث��ل��ه 

لل�سفاء، ما اأو�سله لهذه املرحلة اخلطرية، 

ال��ع��الج  جل�سات  يف  امل��م��اط��ل��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الكيميائي املقررة

اأب����و ح��م��ي��د )49( ع���ام���اً من  والأ����س���ري 

معتقل  اهلل،  رام  مبدينة  الأم��ع��ري  خميم 

�سبع  بال�سجن  وحم��ك��وم   2002 ع���ام  م��ن��ذ 

م��وؤب��دات و50 ع��ام��اً، وه��و م��ن ب��ني خم�سة 

اأ���س��ق��اء ي��واج��ه��ون احل��ك��م م��دى احل��ي��اة يف 

املعتقالت، ولهم �سقيق �ساد�ش �سهيد وكان 

قد تعر�ش منزلهم للهدم عدة مرات على 

يد قوات الحتالل، وحرمت والدتهم من 

زيارتهم لعدة �سنوات.

االحد   9/ 1 / 2022
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االنباط-وكاالت

احلكومية  الأمني  الإعللام  خلية  اأعلنت 

اجلللهللات  ت�سلم  اللل�للسللبللت،  املل�للس  اللللعلللراق،  يف 

�سوريا،  مللن  �سخ�سا   50 العراقية  الآمنية 

“داع�س«. متهمني بالإنتماء اإىل تنتظيم 

اأن  بللليلللان �للسللحللفللي،  وذكللللللرت اخلللللليللة يف 

ينتمون  عراقيا  متهما   50 ت�سلم  “العراق 
الللذيللن  مللن  داعلل�للس،  علل�للسللابللات  عنا�سر  اإىل 

األللللقللللي الللقللبلل�للس عللللليللهللم داخلللللل الأرا�للللسللللي 

ال�سورية«

جلللرت  الللتلل�للسللللليللم  “عملية  واأ�للللسللللافللللت: 

امل�سرتكة  العمليات  قلليللادة  بللني  بالتن�سيق 

واجلانب ال�سوري، عن طريق منفذ ربيعة، 

ال�للسللتللخللبللارات  وكلللاللللة  اإىل  �للُسلللللمللوا  حلليللث 

الداخلية  وزارة  يف  الحتادية  والتحقيقات 

الللعللراقلليللة لتلللخلللاذ الإجلللللللراءات الللقللانللونلليللة 

الازمة بحقهم«

االنباط-وكاالت

وقلللع اأكلللر مللن مليون بللريللطللاين حللتللى  ام�س 

ال�سبت، عري�سة اإلكرتونية ل�سحب و�سام “فار�س 

الرباط” من رئي�س الوزراء الأ�سبق توين بلري.

 The وحتث العري�سة التي اأطلقت على موقع

الربيطاين  الللللوزراء  رئي�س   Change.org
بللوريلل�للس جللونلل�للسللون علللللى مللطللالللبللة امللللللكللة بللاإلللغللاء 

الو�سام الذي منحته قبل يومني لبلري

الثانية،  اإللليللزابلليللث  بريطانيا  ملكة  ومللنللحللت 

اأرفلللع واأقلللدم و�سام  مللوؤخللرا، و�سام الفرو�سية وهللو 

الللذي ُينح معه لقب  املتحدة،  باململكة  للفر�سان 

“�سري” ر�سميا، لبلري، ما اأثار غ�سبا �سعبيا
وبح�سب �سحيفة اإك�سرب�س املحلية، فاإنه لي�س 

من ال�سروري املوافقة على منح الو�سام من قبل 

رئي�س وزراء البلد اأو الربملان

“�سرورة حما�سبة بلري  اإىل  العري�سة  وتدعو 

على جرائم احلرب” التي ارتكبت اإبان غزو العراق 

عام 2003، بدل من منحه و�سام الفرو�سية

اأعلللداد  مبلللوت  “الت�سبب  بللل  بلري  اأيلل�للسللا  وتتهم 

الأبللريللاء واملدنيني واجلنود” من  ل حت�سى من 

خال جر اململكة املتحدة اإىل “�سراعات خمتلفة«

وتعترب العري�سة اأن “هذا �سبب كاف ملحا�سبته 

علللللى جلللرائلللم احلللللللرب« اأنلللغلللو�لللس �للسللكللوت، مطلق 

يكن  ل  �للسللررا  “�سبب  بلري  اإن  قللال  العري�سة، 

اإ�ساحه لد�ستور اململكة املتحدة ولن�سيج املجتمع 

الربيطاين” اأثناء توليه رئا�سة الوزراء بني 1997 

و2007 واأ�ساف اأن بلري هو “اأقل �سخ�س ي�ستحق 

احل�سول على اأي و�سام �سرف، ل�سيما ذلك الذي 

يتم منحه من قبل جالة امللكة« واأر�سلت بريطانيا 

يف 2003 خال ولية توين بلري 45 األف جندي اإىل 

جانب 130 األفا من الوليات املتحدة لغزو العراق 

 ،2016 ويف  �سامل.  دمللار  اأ�سلحة  امتاكه  بذريعة 

ال�سابق  الربيطاين  اللللوزراء  رئي�س  نائب  اعللرتف 

القانون  خالفت  بريطانيا  اأن  بري�سكوت،  جلللون 

اأعقاب  الللعللراق يف  اللللدويل عندما �ساركت يف غللزو 

تقرير ر�سمي انتقد قرار امل�ساركة يف احلرب، وقال 

اإنه ُبني على معلومات م�سللة

االنباط- وكاالت

كازاخ�ستان  يف  الأمللن  قللوات  قالت 

اإنللهللا قللتلللللت علل�للسللرات املللتللظللاهللريللن يف 

اأعمال  لقمع  الرئي�سية  اأملاتي  مدينة 

من  قللوات  اإر�للسللال  ومت  حا�سدة  �سغب 

يف  للم�ساعدة  رو�سيا  بينها  مللن  دول 

الباد. ا�ستقرار 

نوعية  ومللا  كازاخ�ستان  تقع  فاأين 

هذه الدولة؟

كلللازاخللل�لللسلللتلللان بلللللد �للسللخللم بللحللجللم 

اآ�لللسللليلللا  اللللغلللربللليلللة وتللللقللللع يف  اأوروبلللللللللللا 

الللو�للسللطللى وعلللللى احللللدود مللع رو�سيا 

وال�سني

وتلللتلللكلللون يف اللللغلللاللللب مللللن جللبللال 

 19 و�سهول قاحلة ويبلغ عدد �سكانها 

مليون ن�سمة فقط

وحلللل�للللسلللللللللت كلللللازاخللللل�لللللسلللللتلللللان علللللى 

انهيار  بعد   1991 عللام  يف  ا�ستقالها 

ال�سوفيتي الحتاد 

من  بع�سا  اللللدوللللة  هلللذه  ومتللتلللللك 

الللعللامل،  يف  النفط  احتياطيات  اأكللرب 

النفط  برميل من  1.6 مليون  وتنتج 

اأجنبية  ا�ستثمارات  واجتذبت  يوميا 

مبليارات الدولرات

ومللللللع ذللللللللك، فلللللللاإن تلللللللك الللللللروة 

يبلغ  اللللذيلللن  اللل�للسللكللان  اإىل  تلل�للسللل  مل 

من  اأقللل  منهم  الللفللرد  دخللل  متو�سط 

2500 جنيه اإ�سرتليني يف ال�سنة

من يقود م�ستقبل كازاخ�ستان؟

�سلطان  نلللور  الللرئلليلل�للس  حللكللم  وقلللد 

عاما،   29 ملدة  كازاخ�ستان  نزارباييف 

ال�سيا�سي  املكتب  يف  �سابق  ع�سو  وهو 

قوية  �سات  وللله  ال�سيوعي  للحزب 

بالرئي�س الرو�سي فاديري بوتني

لللنللزاربللايلليللف  نلل�للسللب متللاثلليللل  ومت 

هي  جديدة  عا�سمة  ببناء  قللام  الللذي 

فيما  ا�سمها  تغيري  مت  الللتللي  اأ�ستانة 

بعد اإىل نور �سلطان تكريا له

وقلللد ا�للسللتللقللال نللزاربللايلليللف يف عللام 

2019 ليف�سح املجال للرئي�س احلايل 

توكاييف قا�سم 

وُتللللعللللد الحلللتلللجلللاجلللات اللللعلللاملللة يف 

كلللازاخللل�لللسلللتلللان غللللري قلللانلللونللليلللة بللللدون 

التعامل  مت  وقلللد  حللكللومللي،  تلل�للسللريللح 

ال�سابقة  واملظاهرات  الإ�سرابات  مع 

�سديدة بق�سوة 

ماذا حدث يف كازاخ�ستان؟

بداأت املظاهرات يف 2 يناير اجلاري 

يف بلدة جانوزين، وهي مركز نفطي 

بني  وقللعللت  داملليللة  ا�ستباكات  ومللوقللع 

مللنللذ ما  اللل�للسللرطللة  حمتجني ورجللللال 

يزيد قليا عن 10 �سنوات

بقية  يف  الحتجاجات  انت�سرت  ثم 

اأنحاء الباد

اإنلللهلللا قتلت  وتلللقلللول قللللوات الأملللللن 

اأثلللللنلللللاء  اأملللللللاتللللللي  �لللسلللغلللب يف  ملللللثلللللريي 

حمللاولللتللهللا ا�لللسلللتلللعلللادة اللللنلللظلللام. كللمللا 

حاولوا  املحتجني  اإن  ال�سرطة  تقول 

اللل�للسلليللطللرة علللللى اأقلل�للسللام اللل�للسللرطللة يف 

املدينة

وقلللال الللرئلليلل�للس قللا�للسللم تللوكللايلليللف: 

الع�سابات”  رجللال  من  األفا   20 “اإن 
قللوات  واأنلله طلب مللن  اأملللاتللي  هاجموا 

�للسللابللق  دون  اللللنلللار  “اإطاق  الأمللللللن 

اإنذار«

وعلللللى اللل�للسللعلليللد الللوطللنللي، اأفللللادت 

�للسللخلل�للس  األللللللف  حللللللوايل  اأن  الأنلللللبلللللاء 

يف  يعاجلون   400 بينهم  من  اأ�سيبوا 

امل�ست�سفيات

اأكللر  اإن  الللداخللللليللة  وزارة  وقللالللت 

وقللد  اعللتللقلللللوا،  �للسللخلل�للس  اآلف   3 مللن 

مت اإعلللللان حللظللر الللتللجللول وُحللظللرت 

اجلماهريية التجمعات 

ملاذا بداأت الحتجاجات؟

رفعت  عندما  الحتجاجات  بلللداأت 

البرتول  غللاز  اأ�سعار  �سقف  احلكومة 

امل�سال

الكازاخ�ستانيني  من  العديد  وقام 

بللتللحللويللل �للسلليللاراتللهللم ل�للسللتللخللدام غللاز 

اللللبلللرتول امللل�للسللال لأنلللله اأرخللل�لللس من 

الوقود الآخر

وملللللع ذلللللللك، قلللاللللت احللللكلللوملللة اإن 

�سقف الأ�سعار يوؤدي اإىل نق�س يف غاز 

باإمكانها  يللعللد  ومل  امللل�للسللال  الللبللرتول 

زيلللادة الإملللللدادات. وقللد اأدى قللرارهللا 

م�ساعفة  اإىل  اللل�للسللعللر  �سقف  بلللاإزاللللة 

تقريبا ال�سعر 

للللديلللهلللم  امللللحلللتلللجلللني  اأن  ويلللللبلللللدو 

الللبللعلل�للس  اأخلللللرى حلليللث ردد  �للسللكللاوى 

ا�سم نزارباييف، وحاولوا هدم متثال 

برونزي له

يف  قادم”  “اخلطر  الللللغللللارديللللان: 

كازاخ�ستان

وكللللان نلللزاربلللايللليلللف قلللد ا�للسللتللمللر يف 

�لللسلللغلللل مللنلل�للسللب قلللللوي يف احللللكلللوملللة 

كازاخ�ستان  الأمن يف  ملجل�س  كرئي�س 

بللعللد تللنللحلليلله علللن مللنلل�للسللبلله كللرئلليلل�للس، 

لتكون  داريغا  ابنته  يُعد  اأنلله  بدا  كما 

امل�ستقبل زعيمة يف 

نللللزاربللللايلللليللللف مللن  وقللللللد مت عللللللزل 

املحتجني لتهدئة  من�سبه 

كيف تدخلت رو�سيا؟

اإىل  رو�للللللس  مللظللللليللني  اإر�لللللسلللللال  مت 

كلللازاخللل�لللسلللتلللان بلللنلللاء علللللللى طلللللللب مللن 

للللللللمللل�لللسلللاعلللدة يف حتللقلليللق  رئللليللل�لللسلللهلللا 

الباد “ا�ستقرار” 
وقلللد مت اإر�لللسلللال هلللذه الللقللوة حتت 

�لللسلللللللطلللة ملللنلللظلللملللة مللللعللللاهللللدة الأمللللللن 

اجلماعي )�سي اإ�س تي اأو(

يلللذكلللر اأنلللللله هلللللذه امللللنلللظلللملللة تلل�للسللم 

جملللملللوعلللة مللللن اللللللللدول هللللي رو�للسلليللا 

وكللللللازاخلللللل�للللللسللللللتللللللان وبللللليلللللارو�لللللسللللليلللللا 

وطلللاجللليلللكللل�لللسلللتلللان وقلللرغللليلللز�لللسلللتلللان 

واأرمللليلللنللليلللا، وقللللد مت تلل�للسللكلليلللللهللا بللعللد 

ال�سابق ال�سوفيتي  انهيار الحتاد 

واأللللقلللت مللنللظللمللة مللعللاهللدة الأمللللن 

اجلللمللاعللي، الللتللي تللرتاأ�للسللهللا اأرملليللنلليللا 

حلللالللليلللا، بلللاللللللللوم يف املللل�لللسلللاكلللل الللتللي 

تلل�للسللهللدهللا مللديللنللة اأمللللاتلللي علللللى “غزو 

املدربني  الع�سابات  رجللال  ت�سكيات 

من اخلارج«

وُيعتقد اأنه مت اإر�سال 2500 جندي 

يف  اأخلللرى  دول  مللن  كازاخ�ستان،  اإىل 

مللنللظللمللة مللعللاهللدة الأمللللن اجلللمللاعللي، 

ولكن معظم هذه القوات من رو�سيا

وتلللقلللول مللنللظللمللة مللعللاهللدة الأمللللن 

اجلللمللاعللي اإن تلللللك اللللقلللوات هللي قللوة 

حلللفللظ الللل�لللسلللام �للسللتللحللمللي املللنلل�للسللاآت 

خطوط  مثل  والع�سكرية  احلكومية 

الع�سكرية  والللقللواعللد  الللغللاز  اأنللابلليللب 

الرو�سية  الف�ساء  وحمطة  الرو�سية 

يف بايكونور

اأ�للسللعللار غاز  �سقف  رفللع  اأجلللللت  فقد 

الللللبللللرتول املللل�لللسلللال، وحللللللددت اأ�للسللعللار 

جميع وقود املركبات ملدة 6 اأ�سهر

كما مت اإقالة وزراء. وقال الرئي�س 

ف�سلت  احلكومة  اإن  توكاييف  قا�سم 

الرئي�سية  مهامها  “اإحدى  تنفيذ  يف 

اإبقاء الت�سخم حتت ال�سيطرة« وهي 

ق�سم  رئي�س  غللودويللن،  بللن  قللول  و 

الللتللحللللليللات يف بللريلل�للسللم بللوللليللتلليللكللال 

اإذا  اإنللللله حللتللى  ريلل�للسللك مللانلليللجللمللنللت، 

الحللتللجللاجللات  الأمللللن  قلللوات  �سحقت 

يف اأملاتي فقد ت�ستمر لفرتة اأطول يف 

جانوزين حيث اأن لهذه املدينة تاريخ 

املناه�سة  واملظاهرات  الإ�سرابات  يف 

للحكومة

تللل�لللسلللاءللللت  ذللللللللللك،  غلللل�للللسللللون  ويف 

اإذا كانت قوات  املتحدة عما  الوليات 

مللنللظللمللة مللعللاهللدة الأملللللن اجلللمللاعللي 

مدعوة ب�سكل �سرعي اإىل الباد

�سرياقب  اإنه  الأبي�س  البيت  وقال 

واأي  الإنلل�للسللان  انللتللهللاكللات حلللقللوق  اأي 

اأعمال يكن اأن توؤدي اإىل “ال�ستياء 

الكازاخ�ستانية«. املوؤ�س�سات  على 

سوريا تسلم العراق 50 متهما 
باإلنتماء إلى تنظيم »داعش«

اضطرابات كازاخستان: لماذا أرسلت روسيا قواتها إلى هناك؟

االنباط-وكاالت

ال�سبت  املل�للس  املللتللحللدة  الأمم  قللالللت 

اإنللللهللللا �لللسلللتلللدعلللو اللللللقلللللادة الللعلل�للسللكللريللني 

والأحلللللللللللزاب اللل�للسلليللا�للسلليللة والللفلل�للسللائللل 

ال�سودانية الأخرى للم�ساركة يف عملية 

التي  الأزمللة  اإنهاء  اإىل  تهدف  �سيا�سية 

ت�سبب يف ا�ستعالها النقاب الذي وقع 

يف اأكتوبر ت�سرين الأول

على  املتحدة  الأمم  و�ساطة  وجنحت 

مدى الأ�سابيع التي اأعقبت النقاب يف 

الللوزراء عبد اهلل حمدوك  اإعللادة رئي�س 

اإىل مللنلل�للسللبلله، لللكللن ا�للسللتللقللالللة حللمللدوك 

الللغللمللو�للس  زادت  املللا�للسللي  الأ�لللسلللبلللوع  يف 

ال�سيا�سي  اللل�للسللودان  مب�ستقبل  املحيط 

وفرتة انتقالية يجب اأن تنتهي باإجراء 

انتخابات يف عام 2023

واأطلللللللللللللقللللللت جللللللللللان املللللللقللللللاومللللللة يف 

اأحللللليلللللاء املللللللدن الللل�لللسلللودانللليلللة واأحللللللللزاب 

�للسلليللا�للسلليللة وجلللملللاعلللات اأخلللللرى مللطللالللبللة 

ما  احللتللجللاجللات  حملة  بللالللديللقللراطلليللة 

 ، تفاو�س  ل  �سعار  حتت  م�ستمرة  زالت 

واأودت حمات �سنتها قوات الأمن على 

60 �سخ�سا على الأقل املحتجني بحياة 

ويللقللول حمللللللللون ودبلللللومللا�للسلليللون اإن 

املللزيللد مللن عدم  اأن يحدث  املللرجللح  مللن 

ال�للسللتللقللرار يف داخللللل الللل�لللسلللودان وعلللللى 

هللنللاك طللريللق نحو  اإذا مل يكن  حلللدوده 

انلللتلللقلللال لللللل�للسلللللطللة وانلللتلللخلللابلللات يللوثللق 

بنزاهتها

املتحدة  لاأمم  اخلا�س  املمثل  وقال 

بللريثلليلل�للس يف بيان  فللولللكللر  اللل�للسللودان  يف 

ال�سيا�سية  العملية  اإطلللاق  فيه  اأعلللللن 

الدولية  املنظمة  تتوىل  التي  اجلديدة 

التي  الللتللدابللري  كللل  تنجح  مل  تي�سريها 

مت اتخاذها حتى الآن يف ا�ستعادة م�سار 

ال�سعب  تطلعات  يحقق  الللذي  التحول 

ال�سوداين

ي�سهم  قللائللا مل  بللريثلليلل�للس  وملل�للسللى 

اللللعلللنلللف املللللتللللكللللرر �لللسلللد امللللتلللظلللاهلللريلللن 

اللل�للسلللللملليللني عللقللب النلللقلللاب �لللسلللوى يف 

الثقة بني كافة الأحزاب  انعدام  تعميق 

ال�سودان ال�سيا�سية يف 

اأنللله  املللتللحللدة  الأمم  بللليلللان  يف  وجللللاء 

امل�سلحة  اأ�للسللحللاب  كللافللة  دعللللوة  �للسللتللتللم 

والع�سكريني،  املدنيني  من  الرئي�سيني 

مبا يف ذلك احلركات امل�سلحة والأحزاب 

ال�سيا�سية واملجتمع املدين واملجموعات 

الن�سائية وجلان املقاومة، للم�ساركة يف 

ال�سيا�سية. العملية 

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم الثامن

األمم المتحدة تعلن بدء عملية 
سياسية إلنهاء األزمة في السودان

االنباط-وكاالت

منطقة  يف  �للسللنللوات(   7( بللال  عائ�سة  تعي�س 

جديها  مع  الهندية،  للللاإدارة  اخلا�سعة  ك�سمري 

اأبللويللهللا ب�سبب اللل�للسللراع  وعللمللهللا، بللعللد اأن فللقللدت 

امل�ستعر يف املنطقة لأكر من ثاثة عقود

البتدائي،  الأول  ال�سف  يف  الطالبة  عائ�سة، 

تللعلليلل�للس يف قلللريلللة هلليللف اللللواقلللعلللة علللللى بللعللد 16 

كيلومرًتا من البلدة الرئي�سية يف منطقة �سوبيان 

اجلنوبية.

الذي  احلللرب  لأيتام  العاملي  اليوم  ومبنا�سبة 

يحتفل به يف 6 يناير/ كانون الثاين من كل عام، 

زارت الأنا�سول عائلة الطفلة لنقل �سورة واقعية 

عن معاناة اأيتام احلرب

حمللمللد يللو�للسللف مللهللنللد، جلللد الللطللفلللللة، قللال 

لاأنا�سول: كثريا ما ت�ساأل عائ�سة عن والديها، 

نختلق  لكننا  اإللليللهللمللا،  ا�سطحابها  على  وت�سر 

ق�س�ساً اأخرى لتحويل انتباهها نحو اأ�سياء اأخرى

عندما  فللقللط  الأول  عللامللهللا  يف  عائ�سة  كللانللت 

ان�سم والدها بال حممد مهند اإىل اجلماعات 

امل�سلحة يف ك�سمري عام 2016

وقبل ان�سمامه، كان يعمل بالأجر اليومي يف 

ق�سم هند�سة ال�سحة العامة يف املنطقة

قللالللت عللائلللللة بلللال اإنلللله قللبللل انلل�للسللمللاملله اإىل 

مللرة  احلللتلللجلللازه لأول  امللل�للسلللللحللة، مت  اجللللملللاعلللات 

مبوجب قانون ال�سامة العامة بتهمة م�ساعدة 

امل�سلحني، وهو ما مل يفعله ، ح�سب قولهم

ويللقللول واللللده: لقد كللان )بلللال( متزناً جللداً 

دفعته  امل�ستمرة  امل�سايقات  لكن  اهلل،  ويخ�سى 

لان�سمام اإىل اجلماعات امل�سلحة

يف 6 مايو/اأيار 2018، ُقتل بال مع اأربعة من 

زمائه، مبن فيهم القائد الأعلى �سدام بادر

وبعد عام واحد، عا�ست زوجته �ساهينة اأخرت، 

ظروفاً �سحيًة خطرية، لتاأتيها املنية يف 16 مايو 

2019 ب�سبب ورم يف الدماغ

العمر  يف ذلك الوقت، كانت عائ�سة تبلغ من 

الكربى  اأختها  كانت  بينما  فقط،  �سنوات  خم�س 

تبلغ 14 عاًما

غالًبا ما تتحدث عائ�سة، اأثناء لعبها يف غرفة 

املنزل، عن والدها، لكنها مل تفهم بعد اأنه ذهب 

بعيًدا ولن يعود

يقول عمها عادل: ت�سر اأحياًنا على اأن ن�سرح 

لها �سبب عدم وجود والدها هنا. ولكن لي�س لدينا 

اإجابات

وفقاً لدرا�سة اأجرتها منظمة حماية الطفولة 

لندن،  مقرها  اإن�سانية  منظمة  وهللي   ،2014 عللام 

جامو  منطقة  يف  لاأيتام  التقديري  العدد  فللاإن 

اأو  الللنللزاع  ب�سبب  تيتموا  ممللن  �للسللواء  وك�سمري، 

الوفيات الطبيعية لاآباء، يبلغ حوايل 214 األف 

يف  الأيللتللام  دور  يف  منهم  باملائة   15 يعي�س  يتيم، 

جميع اأنحاء املنطقة

وذكرت الدرا�سة اأن 37 باملائة من الأيتام فقدوا 

اأحد الوالدين اأو كليهما ب�سبب النزاع، بينما 55 

باملائة تيتموا ب�سبب الوفاة الطبيعية لوالديهم، 

و8 باملائة تيتموا لأ�سباب اأخرى

اأكلللرب نك�سة  يعترب فللقللدان الللطللفللل لللوالللديلله 

نف�سية، وفًقا خلرباء الأطفال

قللالللت اإيلل�للسللا مللالللك، الللتللي تتعامل مللع حللالت 

اأطفال النزاع، اإن هناك ق�سايا خمتلفة يواجهها 

الأطفال بعد فقدان لوالديهم

واأ�سافت: يواجه الأطفال �سعوبات اقت�سادية 

وفقدانهم للتعليم واأنواع خمتلفة من ال�سدمات، 

عاجزين  اأنف�سهم  الأطللفللال  هلللوؤلء  يجد  لللذلللك 

اأجللراهللا عللامل الجتماع  للغاية ووجلللدت درا�للسللة 

�سملت  الدبله،  اأحللمللد  ب�سري  ك�سمري  يف  ال�سهري 

300 يتيم، اأن 48 باملائة من هوؤلء الأطفال الأيتام 

واجهوا �سعوبات اقت�سادية بعد وفاة اآبائهم

وذكرت الدرا�سة اأن اأكر من 13 باملائة اأنكروا 

باملائة منهم   22 واجللله  بينما  والللعللاطللفللة،  احلللب 

اأن نكون  نك�سات نف�سية قال جد عائ�سة: نحاول 

داعمني لهن، ولكنهن يفتقدن والديهن

التغلب  الللكللربى  و�سقيقتها  عائ�سة  حتللللاول 

الأخللت  لكن  والديهما،  عن  النف�سال  اآلم  على 

مل  والللديللهللا  اأن  حقيقة  بعد  تفهم  مل  ال�سغرية 

يعودا موجودين ويف اإطللار ال�سراع على ك�سمري، 

 1948 اأعللللوام  حلللروب   3 والهند  باك�ستان  خا�ست 

األف   70 اأ�سفر عن مقتل نحو  و1965 و1971، ما 

�سخ�س من الطرفني.

كشمير.. أيتام الحرب يعانون العزلة واأللم
االنباط- وكاالت

يللوا�للسللل الأ�لللسلللرى الإداريللللللللون يف �سجون 

الحللللتللللال، لللللليللوم اللللثلللاملللن علللللى اللللتلللوايل، 

مقاطعة حمللاكللم الحللتللال الإ�للسللرائلليلللللي، يف 

الإدارّي،  العتقال  �سيا�سة  مواجهتهم  اإطلللار 

تخدم  ل  ظاملة  �سورية  م�سرحية  وبو�سفها 

�سوى “ال�ساباك«.

وكان الأ�سرى الإداريون اتخذوا يف 1 يناير 

اجلاري، موقفاً وطنيًّا وجماعيًّا يتمثل باإعان 

امل�سبوقة  وغللري  والنهائية  ال�ساملة  املقاطعة 

بالعتقال  املتعلقة  الللقلل�للسللاء  اإجللللللراءات  لللكللل 

الإداري )مراجعة ق�سائية، ا�ستئناف، عليا(

“لن نكون  الللعللام:  واأكللللدوا يف بيان مطلع 

جزًءا من هذه امل�سرحية التمثيلية، امل�ستفيد 

الوحيد منها هو الحتال واأجهزته الأمنية 

وخ�سو�ساً جهاز املخابرات “ال�ساباك” املُقّرر 

الفعلي لإبقاء املعتقلني رهن هذا العتقال«

واإزاء ذللللك، اأعلللللنللت احلللركللة الأ�لللسلللرية يف 

الكامل  وتللاأيلليللدهللا  دعمها  الحللتللال  �سجون 

ال�ساملة  باملقاطعة  الإداريلللني  الأ�سرى  لقرار 

هيئاتها  اأّن  مو�سحة  الع�سكرية،  للمحاكم 

التنظيمية �ستقوم مبتابعة القرار

ودعت جميع الأ�سرى الإداريني يف خمتلف 

قاع الأ�سر اإىل اللتزام الكامل بهذه اخلطوة، 

والللتللحللّلللي بللاللل�للسللرب والللنللفلل�للس الللطللويللل من 

اأجل حتقيق الأهللداف املرجوة باإلغاء �سيا�سة 

العتقال الإداري

ووفلللقلللاً للللنلللادي الأ�لللسلللري، ُتلل�للسللكللل مقاطعة 

ملاحقة  واملرتكز  مة  املقدِّ الحللتللال  حماكم 

الحتال يف املحافل الدولية، ملا ت�سكله هذه 

ال�سيا�سة من جرائم بحق اأبناء �سعبنا

اأنَّ مقاطعة هذه  اىل  الأ�سري  نللادي  واأ�سار 

وموحد  ب�سكل وطني وجماعي  تاأتي  املحاكم 

لرفع ال�سوت عالياً يف مواجهة هذه ال�سيا�سة

اإلللكللرتونلليللة حتللت و�سم  وانللطلللللقللت حملة 

 500 دعللللم  اأجلللللل  ملللن  “#قرارنا_حرية” 
اإداري يف �سجون الحللتللال، يف خطوة  اأ�للسللري 

مللقللاطللعللتللهللم حملللاكلللم الحلللللتلللللال. واأطلللللللق 

نا�سطون وموؤ�س�سات منا�سرون لاأ�سرى نداًء 

�سجون  يف  للللا  اإداريًّ املعتقلني  الأ�للسللرى  مل�ساندة 

الحللللتللللال، �للسللمللن ملل�للسللار لإنلللهلللاء العللتللقللال 

الإداري،  العللتللقللال  �سيا�سة  وت�سكل  الإداري 

ي�ستخدمها  الللتللي  اللل�للسلليللا�للسللات  اأبلللللرز  اإحلللللدى 

وي�ستهدف  الفل�سطينيني،  بحق  الحللتللال 

كافة  على  واملللوؤثللريللن  الفاعلني  خالها  مللن 

امل�ستويات، بهدف تقوي�س اأي حالة للنهو�س 

�سلطات  وتلل�للسللتللخللدم  الفل�سطيني  باملجتمع 

يخالف  ب�سكل  الإداري  العللتللقللال  الحللتللال 

القانون الللدويل، فقد اأ�سدرت اأوامللر اعتقال 

الفل�سطيني  املجتمع  فئات  كافة  بحق  اإداري 

وطلبة  الإن�سان  حقوق  ن�سطاء  من  املختلفة 

جامعيني وحمامني وعمال واأمهات

دون  يلللتلللم  اعللللتللللقللللال  هلللللو  و”الإداري” 

املللواد  مبعاينة  ملحاميه  اأو  للمعتقل  ال�سماح 

حماكمة  خاله  من  ويتم  بللالأدلللة،  اخلا�سة 

الفل�سطينيني يف حماكم ع�سكرية اإ�سرائيلية 

املن�سو�س  العادلة  املحاكة  اأ�للسللول  تللراعللي  ل 

عليها قانونًيا ودولًيا والتي حتفظ لهم حقهم 

يف امل�ساواة اأمام القانون

وتتذرع �سلطات الحتال واإدارات ال�سجون 

بللاأن املعتقلني الإداريلللني لهم ملفات �سرية ل 

يكن الك�سف عنها مطلقا، فا يعرف املعتقل 

مدة حمكوميته ول التهمة املوجهة اإليه

يف  الفل�سطينيون  الأ�للسللرى  دخللل  ولطاملا 

�سل�سلة من معارك الأمعاء اخلاوية من اأجل 

ا�ستخدام هذه  لوقف  الحتال  �سلطات  دفع 

ال�سيا�سة اجلائرة بحقهم

بريطانيا.. مليون توقيع لسحب وسام »الفروسية« من توني بلير 
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ختام بطولة دوري جولف الناشئين 
االنباط – عمان 

 اخ��ت��ت��م��ت م�������س���اء ال�����س��ب��ت اجل���ول���ة 

ملو�سم  النا�سئني  جولف  ل��دوري  الأوىل 

2022 وذل���ك ع��ل��ى م��اع��ب واح���ة اأي��ل��ة 

جميع  م��ن  وا���س��ع��ة  مب�ساركة  للجولف 

ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة وق����د ات�����س��م��ت ه��ذه 

ال��ن�����س��خ��ة ب��ط��اب��ع اك����ر ت��ن��اف�����س��ي��ة بني 

البطولة  واأن  خا�سة  الاعبني  جميع 

امل�سابقة  يف  ادخال لعبني جدد  �سهدت 

عدة  اإىل  الاعبني  وتق�سيم  الرئي�سية 

الإناث  اإدخ��ال  اإىل  اإ�سافة  فئات عمرية 

 ١٨ ملعب  على  الرئي�سية  امل�سابقة  يف 

كمايلي  الفنية  النتائج  وج��ائ��ت  حفرة 

ف���ئ���ة ال�������س���ب���اب ح���ق���ق ال����اع����ب ح��م��زة 

�سلمان ) بطل الن�سخة ال�سابقة( املركز 

قعدان  يامن  ال��اع��ب  ح��ل  فيما  الول 

عبداهلل  الاعب  تاه  الثاين  املركز  يف 

م�سابقة  ويف  الثالث  املركز  يف  العتيبي 

النا�سئني حقق حممد الروا�سدة املركز 

ثم  ثانيا  العبدالات  �سامل  تاه  الول 

يو�سف القطاط�سة يف املركز الثالث ويف 

يا�سمني  الاعبة  حلت  الإن��اث  م�سابقة 

الاعبة  تلتها  الول  املركز  يف  الظاهر 

ث��م ليان  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ف���وؤاد يف  ليليان 

ال���ع���ب���دال���ات ث��ال��ث��ا وك��ع��ادت��ه��ا ق��دم��ت 

���س��رك��ة واح�����ة اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ج��م��ي��ع 

البطولة  لإخ���راج  املمكنة  الت�سهيات 

ب�����س��ك��ل ع��امل��ي ���س��واء م��ن خ���ال ال��دع��م 

املادي اأو اللوج�ستي .

علوان يساهم بفوز الشمال القطري 

الدوحة - وكاالت 

ع����ر جن��م��ن��ا ال�������دويل ال����اع����ب ع��ل��ي 

ع���ل���وان، لع����ب ال�����س��م��ال ال���ق���ط���ري، عن 

على  فريقه  حققه  ال��ذي  بالفوز  �سعادته 

يف  اجل��م��ع��ة،  م�����س��اء   ،)2/0( ال�����س��ي��ل��ي��ة 

القطري.  للدوري   13 ال� اجلولة  افتتاح 

لاإعاميني  ت�سريحات  يف  علوان،  وقال 

 3 ح��ق��ق��ن��ا  هلل  “احلمد  امل����ب����اراة:  ع��ق��ب 

ن��ق��اط ث��م��ي��ن��ة ع��ل��ى ح�����س��اب ف��ري��ق ج��ي��د، 

يقوم  ال��ذي  الكبري  العمل  بف�سل  وذل��ك 

ب��ه اجل��ه��از ال��ف��ن��ي وال���اع���ب���ون«. وح��ول 

���س��ن��اع��ت��ه ل��ل��ه��دف��ني يف امل����ب����اراة اأج�����اب: 

�ساهمت يف الهدفني، واأمتنى  “احلمد هلل 
ال���ف���رة  يف  ل��ل��ف��ري��ق  اإ����س���اف���ة  اأك������ون  اأن 

ال��ي��وم  اأن م��واج��ه��ة  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة«. واأ���س��ار 

ل  نهائية،  مباراة  لل�سمال  بالن�سبة  كانت 

املباريات  كل  مثل  الفوز،  عن  فيها  بديل 

امل��ق��ب��ل��ة، م��ن اأج���ل الب��ت��ع��اد ع��ن منطقة 

اخل���ط���ر ب����ج����دول ال����رت����ي����ب. واأ�����س����اف 

ال������دوري،  يف  ال���ب���ق���اء  “هدفنا  ع����ل����وان: 

ون��ع��م��ل ع��ل��ى ذل����ك، خ��ا���س��ًة اأن ال�����س��م��ال 

يلعب كرة قدم مميزة، وي�ستحق اأن يكون 

بني فرق دوري الأ�سواء«.

بطولة امم افريقيا تفتتح في الكاميرون 
الكامريون - وكاالت 

ت�����خ�����و������ض ال�������ك�������ام�������ريون م����ب����ارات����ه����ا 

اأمم  لبطولة   33 ال���� بالن�سخة  الفتتاحية 

فا�سو،  بوركينا  اأر�سها �سد  على  اإفريقيا، 

امل��ج��م��وع��ة الأوىل،  ال���ي���وم الأح�����د، ���س��م��ن 

ال��ت��ي ت�����س��ه��د اأي�����س��ا م��واج��ه��ة اأخ����رى بني 

)كاب  الأخ�سر  وال��راأ���ض  اإثيوبيا  منتخبي 

وبعدما التقيا  ال��ي��وم.  نف�ض  يف  ف���ريدي(، 

لن�سخة ١99٨،  اأي�سا  الفتتاحية  املباراة  يف 

فا�سو  بوركينا  مل��واج��ه��ة  ال��ك��ام��ريون  ت��ع��ود 

م��ن ج��دي��د، ح��ي��ث ي��اأم��ل امل��ن��ت��خ��ب امللقب 

م��وا���س��ل��ة  يف  املرو�سة”  غ���ري  ب�”الأ�سود 

ت��ف��وق��ه ع��ل��ى م��ن��اف�����س��ه، ال���ذي ت��غ��ل��ب عليه 

البوركينية  بالعا�سمة  عاما،   24 0/١ قبل 

الثالث  �سيكون هذا اللقاء  واجادوجو. كما 

اإف��ري��ق��ي��ا،  اأمم  ك���اأ����ض  امل��ن��ت��خ��ب��ني يف  ب���ني 

ب��ع��دم��ا ت���واج���ه���ا يف م��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات 

وت����ع����ادل  ب����ن���������س����خ����ة 20١7 يف اجل������اب������ون، 

الكامريوين،  املنتخب  وي�سعى  حينها ١/١. 

و١9٨٨   ١9٨4 اأع������وام  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ال��ف��ائ��ز 

م��وؤازرة  ل�ستغال  و20١7،  و2002  و2000 

ان��ط��اق��ة  واجلمهور، لتحقيق  الأر�������ض 

جيدة يف امل�سابقة، حيث يرغب يف اأن يكون 

اأول م�ست�سيف للبطولة يتوج باللقب، منذ 

امل�سري  املنتخب  ح�سول  ومنذ  عاما.   ١6

ع��ل��ى ل��ق��ب ال���ب���ط���ول���ة، ال���ت���ي اح��ت�����س��ن��ت��ه��ا 

اأي  ي��ت��م��ك��ن  مل   ،2006 ع����ام  يف  م���اع���ب���ه 

بها.  الفوز  من  للم�سابقة  منظم  منتخب 

لكن منتخب بوركينا فا�سو لن يكون لقمة 

يطمع  حيث  الكامريوين،  لنظريه  �سائغة 

ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ع��ائ��د  “اخليول”،  م��ن��ت��خ��ب 

يف  املا�سية،  الن�سخة  يف  عنها  غ��اب  بعدما 

املباراة  بلغ  بعدما  مميزة،  اأخ��رى  م�ساركة 

وقبل  اإفريقيا،  بجنوب  يف 20١3  النهائية 

منتخب  وك���ان  و20١7.  يف ١99٨  ال��ن��ه��ائ��ي 

املفاجاأة،  حتقيق  من  قريبا  فا�سو  بوركينا 

الت�سفيات  النهائية من  والتاأهل للمرحلة 

ح�ساب  ع��ل��ى   ،2022 مل��ون��دي��ال  الإف��ري��ق��ي��ة 

امل��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ري، ل��ك��ن ت��ع��ادل��ه امل��ث��ري 

الأخ���رية  اجل��ول��ة  اخل�سر، يف  م��ع   )2/2(

ت�����س��ري��ن  امل����ج����م����وع����ات خ����ال  دور  م�����ن 

ال��ث��اين/ن��وف��م��ر امل��ا���س��ي، ح��ال دون ذل��ك 

املنتخب  ي��ع��ك�����ض ���س��ع��وب��ة م��ه��م��ة  وه���و م���ا 

ملعب  اليوم على  ل��ق��اء  يف  ال���ك���ام���ريوين، 

»اأول���ي���م���ب���ي���ه«، وال�������ذي ����س���ي���دي���ره احل��ك��م 

امل��ق��اب��ل،  يف  غ��رب��ال.  م�سطفى  اجل��زائ��ري 

الأخ�سر  وال��راأ���ض  حظوظ اإثيوبيا  ت��ب��دو 

الأول  لقائهما  يف  كبري،  حد  اإىل  متكافئة 

ك��ل منهما عن  ي��ب��ح��ث  ب��امل��ج��م��وع��ة، ح��ي��ث 

يف  اآم��ال��ه  لتعزيز  ال��ث��اث،  النقاط  ح�سد 

املنتخب  وي��ع��ود  الإق�سائية.  الأدوار  بلوغ 

للم�ساركة يف  اأع��وام   9 بعد غياب  الإثيوبي 

البطولة، التي توج بها يف عام ١962، حيث 

امل�سابقة،  ١١ يف  ال� لت�سجيل ظهوره  ي�ستعد 

الأخ�سر  ال��راأ���ض  منتخب  ي��ت��واج��د  بينما 

 20١3 بعد عامي  ب��ال��ك��ان،  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رة 

و20١5.

حراسة خاصة لمنتخب مصر في الكاميرون 
الكامريون - وكاالت 

اأكد مدحت املليجي �سفري م�سر بالكامريون، 

اأن���ه اط��م��اأن على ك��اف��ة اإج�����راءات و���س��ول منتخب 

مباريات  حتت�سن  التي  ج���اروا،  مدينة  اإىل  م�سر 

جمموعة الفراعنة يف اأمم اإفريقيا. وتنطلق كاأ�ض 

وت�ستهل  الأح��د،  الكامريون،  يف  الإفريقية  الأمم 

م�سر مبارياتها مبواجهة نيجرييا يوم الثاثاء، يف 

اجلولة الأوىل. وقال املليجي، يف ت�سريح لقناة »اأون 

تامي �سبورت«: »مت اإنهاء اإج��راءات املطار والقاعة 

اأماكن  بجانب  امل�سحات،  اإج���راء  فيها  �سيتم  التي 

الإقامة«. واأ�ساف: “كما مت التفاق على تخ�سي�ض 

حرا�سة خا�سة للمنتخب، ولنجم ليفربول حممد 

تتواجد  النيجريية  “اجلماهري  وزاد:  ���س��اح«. 

بكثافة كبرية يف مدينة ج��اروا، لقرب امل�سافة من 

احلدود النيجريية«. وتابع: “هناك اهتمام كبري 

من  جيدة  وحت�سريات  بالبطولة،  الكامريون  يف 

اجلماهري للتواجد، مع ا�ستمرار توافد املنتخبات 

الإفريقية«. واأردف: “املاعب الكامريونية قادرة 

على ا�ست�سافة البطولة، التي يتم التح�سري لها 

منذ 4 �سنوات«. وختم: “هناك توا�سل مع اجلهاز 

الفني للمنتخب خال الأي��ام املا�سية، ونقل كافة 

اأو  التدريب  ماعب  �سواء  الو�سول،  قبل  الأم���ور 

الإقامة«.

هنداوي رئيس أتحاد الشرق األوسط للنشاط البدني  

االنباط – عمان 

ع�سوية  ي��ن��ال  وع��رب��ي  اردين  اول  حظي 

الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ن�����س��اط ال���ب���دين امل��ع��دل 

د.ع����م����ر ه�����ن�����داوي ال�����س����ت����اذ يف اجل��ام��ع��ة 

اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ب��ن�����س��ب  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

لهذا  انتخابه  بعد  الأو���س��ط  ال�����س��رق  احت���اد 

التاأ�سي�سية  اللجنة  اجتماع  خ��ال  املن�سب 

للعام 2022 وال��ذي عقد اخلمي�ض املا�سي 

ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي دول امل��ن��ط��ق��ة. وان��ت��خ��ب 

د. ه���ن���داوي رئ��ي�����س��ا مل���دة ع��ام��ني وه���و اأول 

جمل�ض  بع�سوية  حظيت  عربية  �سخ�سية 

اإدارة الحتاد الدويل للن�ساط البدين املعدل 

انتخاب  وج��اء   .1973 العام  تاأ�سي�سه  منذ 

اإدارة  الدكتور هنداوي ليكون رئي�ساً ملجل�ض 

هذا الحتاد بعد العتماد الدويل لجنازاته 

والعملي  العلمي  امل�ستويني  على  البحثية 

واجلهود التي بذلها خال ال�سنوات املا�سية 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  ريا�سات  جمال  يف 

الت�سكيلة  وت���ال���ًي���ا  ال���ع���امل.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

اجل��دي��دة لحت���اد منطقة ال�����س��رق الأو���س��ط 

ه��ن��داوي من  د.  امل��ع��دل:  ال��ب��دين  للن�ساط 

من  ال����رز  اأب����و  ح�سني  د.  – رئ��ي�����س��اً  الأردن 

الأردن – رئي�ًسا منتخباً وم�سوؤول عن قاعدة 

من  ليمو�سي  �سيما  د.  البحثية  ال��ب��ي��ان��ات 

اإيران – نائباً للرئي�ض وم�سوؤولة عن تطوير 

اأيزلك  اأون���در  التعليم يف جم��ال الع��اق��ة د. 

من تركيا – ع�سواً وم�سوؤوًل عن الت�سال 

املجتمعي لاإعاقة وحقوق الأ�سخا�ض ذوي 

�سلطنة  م��ن  ال��ط��وق��ي  من�سور  د.  الإع���اق���ة 

ُع��م��ان – ع�����س��واً وم�����س��وؤوًل ع��ن ال��ع��اق��ات 

الدولية والت�سال د. جولزم هاتيبوقلو من 

ونطاق  التدريب  ومن�سقة  ع�سواً   – تركيا 

 – فل�سطني  م��ن  خ�سر  ولء  د.  الأن�����س��ط��ة 

ع�����س��واً وم�����س��اع��داً ل��اأم��ني ال��ع��ام د. �سمري 

ق��ا���س��م م��ن الأردن – ع�����س��واً واأم��ي��ن��اً ع��ام��اً 

الإلكروين.  املوقع  عن  وم�سوؤوًل  لاحتاد 

البدين  للن�ساط  ال����دويل  الحت����اد  وي��ه��دف 

املعدل اإىل ت�سجيع التعاون العاملي يف جمال 

الأن�سطة البدنية لكل فئات الأ�سخا�ض ذوي 

الإع���اق���ة، وت��ع��زي��ز وحت��ف��ي��ز ودع���م البحوث 

املعدل يف جميع  البدين  الن�ساط  يف جم��ال 

اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل. كما 

وي��ه��دف اأي�����س��ا اإىل اإت��اح��ة امل��ع��رف��ة العلمية 

واملوؤ�س�سات  واملنظمات  الأ�سخا�ض  جلميع 

املهتمة يف هذا املجال، ويرتبط بالعديد من 

الأخ���رى، مبا يف  الدولية  الإداري����ة  الهيئات 

والأوملبياد  الدولية  الباراملبية  اللجنة  ذلك 

للربية  ال��ع��امل��ي  واملجل�ض  ال��ع��امل��ي  اخل��ا���ض 

البدنية وعلوم الريا�سة.

كورونا يبعد ميسي عن مباراة ليون 
باري�س - وكاالت 

جريمان،  �سان  باري�ض  جن��م  موقف  حت��دد 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، م���ن امل�����س��ارك��ة 

اأم����ام ل��ي��ون، ال��ي��وم الأح�����د، يف اجل��ول��ة ال�20 

لإذاعة »مونت  ووف��ًق��ا  الفرن�سي.  ال���دوري  من 

كارلو« الفرن�سية، فاإن مي�سي تغيب، عن مران 

ال��ف��ري��ق الأخ���ري قبل م��ب��اراة ل��ي��ون، وبالتايل 

اإ�����ض ج��ي اخلا�سة  ب��ي  ق��ائ��م��ة  اإىل  ل��ن ين�سم 

باملواجهة. وكان مي�سي قد تدرب ب�سكل فردي، 

خال اليومني املا�سيني، وهو ما يعني اأنه لي�ض 

جاهًزا حتى الآن للعودة اإىل املباريات. وتعر�ض 

“الرغوث” لاإ�سابة بفريو�ض كورونا، ال�سبت 
تعافيه  اأع��ل��ن  الفرن�سي  ال��ن��ادي  لكن  امل��ا���س��ي، 

اإىل مدينة باري�ض يوم  ال��ع��دوى، وع��ودت��ه  من 

الأربعاء. ويحتل �سان جريمان �سدارة الدوري 

الفرن�سي، بر�سيد 46 نقطة، بفارق 9 نقاط 

عن مار�سيليا، �ساحب املركز الثاين.

خسارة منتخب الناشئات امام لبنان 
االنباط - عمان 

للنا�سئات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  خ�����س��ر 

نظريه  اأم���ام  ال�سبت،  ام�ض  ال��ق��دم  لكرة 

التي  امل��ب��اراة  يف   ،0-1 بنتيجة  اللبناين 

ج����رت يف ل��ب��ن��ان، يف اف��ت��ت��اح م��ن��اف�����س��ات 

ب��ط��ول��ة غ����رب اآ����س���ي���ا. وت���ق���ام ال��ب��ط��ول��ة 

وفل�سطني  الردن  مب�����س��ارك��ة  ل��ب��ن��ان،  يف 

بفريقني.ويلتقي  ت�سارك  التي  ولبنان 

الثانية  م��ب��ارات��ه  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ات  منتخب 

ب��ال��ب��ط��ول��ة ن���ظ���ريه ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي��وم 

املنتخب  م�ساركة  وتاأتي  املقبل.  الثنني 

ال���ت���ح�������س���ريات  اإط���������ار  ب���ال���ب���ط���ول���ة يف 

ي�سكل  ح��ي��ث  ال��ق��ادم��ة،  ل��ا���س��ت��ح��ق��اق��ات 

ي�ستعد  الذي  املنتخب  نواة  “النا�سئات” 
)ت17(  اآ���س��ي��ا  ك��اأ���ض  ت�سفيات  خل��و���ض 

وتن�ض   .2023 ع��ام  �سيف  وامل��ق��ررة يف 

ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��ط��ول��ة، ع��ل��ى م�����س��ارك��ة كل 

لع���ب���ات   8 ب� امل����ب����اري����ات  خ�����ال  ف���ري���ق 

اأن  على  لعبات(،  و�سبع  مرمى  )حار�ض 

مق�سمة  دقيقة   70 لقاء  كل  م��دة  تكون 

الفرق  تتواجه  اإن  وب��ع��د  �سوطني.  على 

م��ت�����س��در  ي��ت��اأه��ل  الأول،  ال�����دور  ���س��م��ن 

م��ب��اراة حتديد  اإىل  ال��رت��ي��ب وو���س��ي��ف��ه 

املركزين  اأ�سحاب  يتقابل  فيما  البطل، 

ال��ث��ال��ث وال���راب���ع ل��ل��ق��اء حت��دي��د امل��راك��ز 

املتبقية.

االنباط - عمان 

مت اإدارة نادي الرمثا الاعب عمر منا�سرة، بعدما  كرَّ

النادي،  اإدارة  و�سكرت  القدم.  ك��رة  فريق  مع  انتهى عقده 

منا�سرة على ما قدمه يف املو�سم الفائت، وال��ذي توج فيه 

الفريق بلقب دوري املحرفني بعد غياب امتد 40 عاما. 

وتنازل منا�سرة عما تبقى له من م�ستحقات مالية يف ذمة 

نادي الرمثا، والبالغة 8 اآلف دينار. وجاء وداع منا�سرة 

لنادي الرمثا، بعدما اتفق ر�سميا مع نادي الوحدات ليمثله 

يف املو�سم املقبل. كان ن��ادي الرمثا قد جدد موؤخرا عقود 

عدد من لعبيه منهم حمزة الدردور، وعلي العزيزة، وب�سار 

ذيابات، وال�سنغال كوليبايل.

مناصرة من الرمثا للوحدات 

الزمالك يزيل الفتة للنجم صالح 
االهرة - وكاالت 

ك�سف م�سدر بنادي الزمالك حقيقة البيان 

اأ�سباب  املا�سية، حول  ال�ساعات  املتداول خال 

رف����ع لف���ت���ة حم��م��د ����س���اح، جن���م ل��ي��ف��رب��ول 

القلعة  اإح����دى ح��دائ��ق  م��ن  م�����س��ر،  ومنتخب 

البي�ساء. وكان جمل�ض اإدارة الزمالك قد و�سع 

اإياه  اإح��دى احلدائق، وا�سفا  ا�سم �ساح على 

يرفعها  اأن  قبل  الزملكاوي”،  العرب  ب�”فخر 

وي�����س��ع ا���س��م ع�����س��ام م���رع���ي، ال��ن��ج��م ال�سابق 

ل��ل��ف��ري��ق الأب���ي�������ض، ب���دل م���ن لع���ب ال���ري���دز. 

وتداول بع�ض رواد مواقع التوا�سل الجتماعي 

بيانا من�سوبا لنادي الزمالك، يقول اإنه مت رفع 

ا�سم �ساح من الافتة، بعد و�سول حتذير من 

وكيله رامي عبا�ض من اإمكانية مقا�ساة النادي، 

ب�سبب ا�ستغال ا�سم موكله. ويف هذا ال�سدد، 

قال م�سدر من الزمالك »«: »ل �سحة ل�سدور 

ب��ي��ان يف ه���ذا ال�����س��اأن.. رغ���م رف���ع ا���س��م حممد 

�ساح بالفعل من على اإحدى احلدائق، اإل اأن 

الأمر مل يرتق لإ�سدار بيان ر�سمي«.
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االنباط-وكاالت

الغام�ض  الكوخ  لغز  حديثة  �صور  فكت 

على �لقمر حيث �أثبتت �أنه جمرد �صخرة.

�لذي  �ل�صكل  على  �أطلقو�  �لعلماء  وكان 

�لف�صاء  ب��رن��ام��ج  �لتقطها  ���ص��ور  يف  ظ��ه��ر 

تبني  و�ل���ذي  �ل��ق��م��ر،  �صطح  على  �ل�صيني 

�صخرة. �أنه  بعد  فيما 

»نيويورك  ن�صرته �صحيفة  ووفق تقرير 

�لتقطت  �حلرة،  قناة  موقع  ونقله  تاميز«، 

نوفمرب  يف  �ل�صينية   »Yutu-2« مركبة 

�صطح  غ��ري��ب على  »ل�����ص��يء  ���ص��ورة  �مل��ا���ص��ي 

ي�صبه  م�����ص��ط��ح��اً  �أظ���ه���رت  و�ل���ت���ي  �ل��ق��م��ر« 

دقيقاً جد�ً  �صكله  بد�  مكعباً هند�صياً، حيث 

�صخرة  جم���رد  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن  ال  ب��ح��ي��ث 

�لقمر. على 

الإد�رة  تابع  �ل�صحيفة عن موقع  ونقلت 

�لهند�صي  »�ل�صكل  �أن  �ل�صينية،  �لف�صاء 

يف  خدعة  جمرد  كان  يبدو  ما  على  �ملثايل 

و�لتي  و�ل��ظ��ل«  و�ل�صوء  للز�وية  �ل�صورة 

�أنها جمرد �صخرة. تبني 

و�أظ�����ه�����رت �����ص����ور ح���دي���ث���ة �ل��ت��ق��ط��ت��ه��ا 

»�لكوخ  ي�صبه  كان  ما  �أن  �ل�صينية  �ملركبة 

�ل��غ��ام�����ض« مل ي��ك��ن ك��وخ��اً ع��ل��ى �الإط���اق، 

وهو جمرد �صخرة فقط.

�ل�صينية   »Yutu-2« مركبة  وقطعت 

قبل  و�صولها  منذ  مرت   1000 من  �أكرث 

�لبعيد  ع��ل��ى �جل��ان��ب  ���ص��ن��و�ت  ث���اث  ن��ح��و 

تهبط  مهمة  �أول  تعترب  وه��ي  �لقمر،  من 

يف فوهة فون كارمان.

�أم��ر�ً  �ل��و����ص��ح��ة«  »غ��ر  �ل�صور  وتعترب 

�صو�ء  �لف�صاء،  ��صتك�صاف  تاريخ  يف  �صائعاً 

من  ي��ن��ظ��رون  ف��ل��ك  علماء  ير�صدها  �ل��ت��ي 

تلتقطها  ل�����ص��ور  �أو  �ل��ت��ل�����ص��ك��وب��ات  خ���ال 

�الأمر  �لف�صاء،  يف  مركبات  على  كامر�ت 

من  �أكرث  للتاأكد  يحتاجون  يجعلهم  �لذي 

و�لتقاط �صور جديدة. مرة 

االنباط-وكاالت

�حلياة  من  عاًما   44 بعد  وزوجته  رج��ل  ت��ويف 

�الإنعا�ض  �أج��ه��زة  على  وظ��ا  �مل�صرتكة،  �لزوجية 

�لبع�ض،  بع�صهما  م��ن  بالقرب  �أي���ام  ثمانية  مل��دة 

وذلك بعد ��صابتهما بكورونا.

و�أ���ص��ي��ب �ل���زوج���ان ب��ف��رو���ض ك���ورون���ا ودخ��ا 

�لبع�ض  بع�صهما  باأيدي  مي�صكان  وهما  �مل�صت�صفى 

بفارق  ليتوفيا  تدهورت،  �ل�صحية  حالتيهما  لكن 

ثو�ين معدودة عن بع�صهما �لبع�ض.

وب��ح�����ص��ب »رو���ص��ي��ا �ل���ي���وم«: مت �إدخ�����ال وي��ل��ي��ام 

عاًما،   69 ك��ارول،  وزوجته  عاًما،   73 �صتيو�رت، 

�ملتحدة  �ل���والي���ات  يف  هامب�صاير  ن��ي��و  والي���ة  م��ن 

حالتهما  تدهور  ب�صبب  �مل�صت�صفى  �إىل  �الأمريكية، 

�إ�صابتهما بفرو�ض كورونا. �إثر  �ل�صحية 

االنباط-وكاالت

كتبها  ر�صالة  �أم��ري��ك��ي  ج��ن��دي  �أ���ص��رة  ت�صلمت 

لو�لدته قبل 76 عاماً.

�أملانيا  يف  �لذي كان متمركز�ً  و�أر�صل �جلندي 

مر�فق  �أح��د  يف  عليها  وع��رث  ل��و�ل��دت��ه،  �لر�صالة 

بيت�صربغ  مدينة  يف  �لربيدية،  �خلدمات  توزيع 

�الأمركية.

وج����اء يف �ل��ر���ص��ال��ة: »�أم����ي �ل��ع��زي��زة، تلقيت 

�أن كل  ب�صماع  �ليوم و�صعدت  �أخ��رى منك  ر�صالة 

�أنا بخر وعلى  �صيء على ما ير�م. بالن�صبة يل، 

رديء  فهو  بالطعام،  يتعلق  فيما  لكن  ي���ر�م.  م��ا 

جد� يف معظم �الأوقات«.

و�ختتم غون�صالفي�ض �خلطاب، بالقول: »حبي 

وقباتي، �بنك جوين. �آمل �أن �أر�ك قريبا«.

حل لغز الكوخ الغامض على القمر

كورونا ينهي قصة حب عمرها 44 عامًا

بعد 76 سنة .. رسالة جندي أمريكي تصل والدته

      

االنباط- وكاالت
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عاماً(، �لذي ز�ر �لف�صاء يف �الآونة �الأخرة، �أن 

لكوكب  �أك���رب«  ب�«تقدير  ي�صعر  جعلته  رحلته 

لاأر�ض.

دي�����ص��م��رب  ي����وم����اً يف   12 م�����اي�����ز�و�  وق�������ص���ى 

�ل��دول��ي��ة  �ل��ف�����ص��اء  �الأول( يف حم��ط��ة  )ك��ان��ون 

م��ع م�����ص��اع��ده، وب��ع��د ع��ودت��ه �إىل �الأر����ض روى 

�ل��ف�����ص��اء يف م��وؤمت��ر �صحايف  �ن��ط��ب��اع��ات��ه ع��ن 

�ل�صحافة  وك��ال��ة  نقلته  م��ا  بح�صب  بطوكيو، 

�لفرن�صية.

ي�صعر  �ل��ف�����ص��اء  م���ن  �ل��ع��ائ��د  �إن  ق����ال  ك��م��ا 

ب��ت��ق��دي��ر �أك����رب ل���اأر����ض و�ل��ف�����ص��ول و�ل���ري���اح 

و�لرو�ئح و�لنظرة �إىل �أ�صياء عدة.

»م�صهد �الأر�ض جميل جد�ً«

وو����ص���ف م���اي���ز�و� �ل����ذي ���ص��ن��ع ث���روت���ه من 

�الإن��رتن��ت، م�صهد  ع��رب  �ملاب�ض  ق��ط��اع جت��ارة 

قائًا  �ل��دول��ي��ة،  �لف�صاء  حمطة  م��ن  �الأر����ض 

»�إنه جميل جد�ً يف �ل�صورة، لكنه �أجمل مبائة 

�أم��ام هذ�  �لعني«. وت�صاءل  ب��اأم  ر�أي��ن��اه  �إذ�  م��رة 

�إذ� �جتمعو�  �لعامل  �مل�صهد: »ماذ� �صيفكر قادة 

�الأر�ض؟«،  م�صكات  �لف�صاء، وحتدثو� عن  يف 

�الأر�ض مكاناً  �أن يجعل  �أن ذلك ميكن  معترب�ً 

للعي�ض. �أف�صل 

ك���م���ا حت����دث رج����ل �الأع����م����ال ع���ن خ��ط��ط��ه 

حول  مرتقبة  رحلة  ت�صمل  �لتي  �ال�صتك�صافية 

�أ���ص��خ��ا���ض يف  2023 م���ع ث��م��ان��ي��ة  �ل��ق��م��ر ع����ام 

�إك�ض«،  مركبة ف�صائية من جمموعة »�صباي�ض 

على  حميطي  خندق  �أعمق  يف  غو�ض  وعملية 

�الأر�ض.

�ل��غ��و���ض يف خ��ن��دق م��اري��ان��ا« يف  »�أود  وق����ال 

�لعملية  هذه  نوع  �أن  مو�صحاً  �لهادئ،  �ملحيط 

ومدتها ُحدد� يف �لو�قع، و�صُيعلَن عنهما الحقاً.

�إىل ذلك، حتدث �مللياردير �لذي ن�صر �أثناء 

�ل��دول��ي��ة مقاطع  �ل��ف�����ص��اء  �إق��ام��ت��ه يف حم��ط��ة 

ف��ي��دي��و ع���ن �حل���ي���اة �ل��ي��وم��ي��ة يف �مل������د�ر عرب 

�لوزن  بانعد�م  �إح�صا�صه  يوتيوب، عن  قناته يف 

و�صعوبة �لنوم يف غياب �جلاذبية، الأن �ملوجود 

مايز�و�  و�أ�صار  با�صتمر�ر«.  »يطفو  �لف�صاء  يف 

�ل����ذي ي��ه��وى �ل���ف���ن، وم����ن �أب�����رز �الأع����م����ال يف 

جمموعته لوحة للفنان با�صكيا باأكرث من 110 

مايني دوالر ��صرت�ها عام 2017، �إىل �أنه �أخذ 

�صاب،  ي��اب��اين  لفنان  ل��وح��ة  �لف�صاء  �إىل  معه 

و�أهد�ها لركاب حمطة �لف�صاء �لدولية.

بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت األرض أكثر

حيل وال أبسط لخسارة الوزن.. 
أهمها النوم الجيد

ألول مرة.. »دولتشي أند غابانا« 
تقّدم عرضًا في السعودية

االنباط-وكاالت

مي��ث��ل �إن��ق��ا���ض �ل����وزن �ل��ز�ئ��د حتديا 

ل��ل��ع��دي��د م���ن �الأ����ص���خ���ا����ض، ف��م��ن��ه��م من 

�صارمة  غذ�ئية  �أنظمة  تناول  �إىل  يتجه 

باال�صرت�ك  �الآخ��ر  �لبع�ض  يلتزم  بينما 

يف �أندية ريا�صية.

وي��و���ص��ح �خ��ت�����ص��ا���ص��ي��و �ل�����ص��ح��ة �أن���ه 

ميكن �لتخل�ض من بع�ض �لكيلوغر�مات 

ن�صائح   8 ب�  �اللتز�م  خال  من  �ملزعجة 

�الأن���ظ���م���ة  �إىل  �ل���ل���ج���وء  دون  ب�����ص��ي��ط��ة 

 Eat م��وق��ع  نقله  م��ا  بح�صب  �لقا�صية، 

.This Not That

1- �لنوم �جليد

ليلة نوم جيدة بالن�صبة لك ت�صاعدك 

تناول  يف  �ل�صديدة  �لرغبة  تقليل  على 

�لهرمونات  بني  �لتو�زن  وحتقيق  �ل�صكر 

باالإ�صافة  و�ل�صهية.  �جل��وع  تنظم  �لتي 

�إىل �أنها ميكن �أن ت�صاعدك على �ل�صعور 

بن�صاط �أكرب عند ممار�صة �لريا�صة.

2- �العتد�ل يف �خليار�ت �ل�صحية

ك��ث��ر م���ن �ل��ن��ا���ض ي��ك��ت�����ص��ب��ون �ل���وزن 

الأن�����ه�����م ي���ت���ق���ي���دون ب���اأن���ظ���م���ة ���ص��ح��ي��ة 

���ص��ارم��ة، مب��ج��رد ت��ن��اول بع�ض �الأغ��ذي��ة 

غ���ر م����وج����ودة يف ن��ظ��ام��ه��م �ل���غ���ذ�ئ���ي، 

�خليار�ت  جتاه  باالعتد�ل  ين�صح  لذلك 

�ل�صحية.

3 - تناول �لربوتني مع كل وجبة

بال�صبع  �صي�صعرك  �ل��ربوت��ني  �إ�صافة 

مم���ا ي�����ص��ه��ل ع��ل��ي��ك م���ق���اوم���ة �الأط��ع��م��ة 

عالية �ل�صعر�ت �حلر�رية و�لدهون.

�خل��ف��ي��ف��ة  ل���وج���ب���ات���ك  خ���ط���ط   -  4

و�حللويات

من  �ل�صحية  �ل��ب��د�ئ��ل  بع�ض  ت��ن��اول 

�حللويات �أو �لفو�كه كوجبة خفيفة.

5 - �هتم ب�صحة �أمعائك

�ملليئة  و�الأطعمة  �خل�صر�و�ت  تناول 

�لغذ�ئية  �مل��ك��م��ات  ت��ن��اول  �أو  ب��االأل��ي��اف 

�لتي حتتوي على �لربوبيوتيك.

6 - ركز على جودة �ل�صعر�ت �حلر�رية

ت��ن��اول �الأط��ع��م��ة �ل��غ��ن��ي��ة ب��ال��ربوت��ني 

و�لتوفو  و�لبي�ض  �الألبان  منتجات  مثل 

�خلالية  و�ل��ل��ح��وم  �لبحرية  و�مل���اأك���والت 

ممتلئا  يبقيك  فالربوتني  �لدهون،  من 

�لتحكم  ع��ل��ى  �أط����ول وي�����ص��اع��دك  ل��ف��رتة 

�ملزيد  �جل�صم  ي�صتخدم  كما  �جل���وع.  يف 

له�صمه. �لطاقة 

7 - ركز على �الألياف

ت���ن���اول �ل���ف���ول و�ل���ع���د����ض و�حل���ب���وب 

�ل���ك���ام���ل���ة و�ل�����ف�����و�ك�����ه و�خل�����������ص�����ر�و�ت 

و�ملك�صر�ت.

8 - تناول �لطعام يف �ل�صباح و�لظهر 

وجتنبه يف وقت متاأخر

االنباط-وكاالت

 Dolce&Gabbana تفتتح د�ر

�ل���ع���ام �جل���دي���د ب���ت���ق���دمي جم��م��وع��ات��ه��ا 

�ل��ر�ق��ي��ة �خل��ا���ص��ة ب���االأزي���اء �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة، 

�الأزي�����اء �ل��رج��ال��ّي��ة، و�مل���ج���وه���ر�ت الأول 

يناير   27 ي��وم  وذل��ك  �ل�صعودية،  يف  م��رة 

�جلاري يف منطقة �لعا.

 Dolce&Gabbana ُتعرف د�ر

ب��ح��ر���ص��ه��ا ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ع����رو�����ض ذ�ت 

ط��اب��ع م�����ص��رح��ي ت��ق��ّدم �مل��و���ص��ة ب��اأ���ص��ل��وب 

ق���ّدم���ت  �أن  ���ص��ب��ق  وه�����ي  �����ص���ت���ع���ر�����ص���ي. 

متنّوعة  �أماكن  يف  �لر�قية  جمموعاتها 

م��ن��ه��ا �أح����د �مل��ع��اب��د �الأث����رّي����ة يف م��دي��ن��ة 

���ص��ق��ل��ّي��ة، م���ع���امل ���ص��ي��اح��ّي��ة يف م��دي��ن��ة 

م��ي��ان��و، ���ص��اح��ة ���ص��ان م����ارك �ل�����ص��ه��رة 

يف �ل��ب��ن��دق��ّي��ة، وح��ت��ى د�خ���ل د�ر �الأوب���ر� 

�أم���ا �ملحطة  ن��ي��وي��ورك.  �مل��رتوب��ول��ّي��ة يف 

�لعا  مدينة  فهي  لعرو�صها  �جل��دي��دة 

#حلظات_ فعاليات  و�صمن  �ل�صعودّية 

�لعا.

د�ر  ت�������ق�������وم  �أن  �مل�����ن�����ت�����ظ�����ر  م���������ن 

ب��ت��ق��دمي   Dolce&Gabbana
جم��م��وع��ات��ه��ا م����ن �الأزي��������اء �ل���رج���ال���ّي���ة 

�ل���ر�ق���ي���ة، �الأزي������اء �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة �ل��ر�ق��ي��ة، 

و�مل���ج���وه���ر�ت �ل��ر�ق��ي��ة ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة. 

�أي�صاً جمموعة خا�صة من  �صتقّدم  وهي 

�مل�صّنفة  مر�يا،  قاعة  يف  �لت�صاميم  هذه 

كاأكرب  غيني�ض  مو�صوعة  بح�صب  عاملياً 

وذل��ك  �ل��ع��امل،  يف  ب��امل��ر�ي��ا  مغّطى  مبنى 

يناير  28 و31  �ملمتدة بني  �لفرتة  خال 

�لقاعة  �جلاري حيث �صيتمّكن زو�ر هذه 

ت�صاميم  م��ن  يعجبهم  م��ا  �خ��ت��ي��ار  م��ن 

�ل������د�ر �الإي���ط���ال���ّي���ة �ل���ف���اخ���رة وم��ق��اب��ل��ة 

خّياطيها.

ي��ح��م��ل ه���ذ� �ل��ع��ر���ض ع���ن���و�ن »�أزي�����اء 

�ل����ف����ر�����ص����ان« و����ص���ي���ت���م ت���ق���دمي���ه ���ص��م��ن 

ف��ع��ال��ي��ات ���ص��ت��اء ط��ن��ط��ورة �ل��ت��ي حتتفل 

ب���ال���رت�ث، و�مل��و���ص��ي��ق��ى، و�مل��و���ص��ة. وم��ن 

�ملنتظر �أن يرت�فق مع تقدمي 12 ح�صاناً 

ع��رب��ي��اً ت���رت���دي �أك�����ص�����ص��و�ر�ت وم��اب�����ض 

خم�����ص�����ص��ة ل��ل��خ��ي��ول ُت���ظ���ه���ر �ل��ت��ن��ا���ص��ق 

�لافت بني عاملي �خليول و�ملو�صة.

م��ن ���ص��اأن ه��ذ� �حل���دث �ل��ع��امل��ي �ل��ذي 

�أن  �الأوىل  ل��ل��م��رة  �ل�����ص��ع��ودّي��ة  ت�صتقبله 

�ملو�صة  خارطة  على  �لعا  مدينة  ي�صع 

دور  الأهم  جذب  نقطة  ويجعلها  �لعاملية 

جتمع  �ل��ت��ي  خل�صائ�صها  ن��ظ��ر�ً  �الأزي����اء 

�ل��رت�ث يف  �لطبيعة وح�صور  بني جمال 

��صتثنائي. �إطار 


