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الملك: نريد إصالحا إداريا 
يلمس المواطن أثره

االنباط-عمان

�أك���د ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين �أهمية 

�ل��ع��ام بتحديد  �ل��ت��ز�م جلنة حت��دي��ث �ل��ق��ط��اع 

�أهد�فها بو�ضوح وربط نتائجها بجدول زمني 

للتطبيق، معرباً عن تطلعه لروؤية خمرجاتها 

وتو�ضياتها يف وقت قريب.

و����ض���دد ج���ال���ت���ه، خ����ال �ج��ت��م��اع��ه �م�����س 

و�أع�ضاء  برئي�س  �حل�ضينية  ق�ضر  يف  �لثاثاء 

�للجنة �لتي ت�ضكلت �أخري�ً، على �ضرورة �مل�ضي 

قائا  �لإد�ري،  �لإ����ض���اح  يف  وب��ج��دي��ة  ب��ق��وة 

�أثره”. �ملو�طن  يلم�س  �إد�رياً  �إ�ضاحاً  “نريد 
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االنباط-وكاالت

ب��اإع��ان��ه��ا �إمت�����ام �جل�����د�ر �لأم���ن���ي على 

�خلناق  �إ�ضر�ئيل  كم  حتحُ غ��زة،  م��ع  �حل���دود 

�أكرث من  على �ضكان �لقطاع �ملحا�ضر منذ 

15 �ضنة.

ويرى �لفل�ضطينيون �أن �جلد�ر �جلديد 

��ج�����ّض��د ف��ع��ل��ي��اً �ع��ت��ب��ار �ل��ق��ط��اع، �ل����ذي ل  يحُ

مربعا،  ك��ي��ل��وم��ر�   365 م�ضاحته  ت��ت��ع��دى 

����در�ن  �����اط ب����اجلحُ مب��ث��اب��ة ���ض��ج��ن ك��ب��ري محُ

و�لأ�ضاك، وتتحكم �إ�ضر�ئيل بكل تفا�ضيله

وي����ت����ّوج �جل�������د�ر ���ض��ل�����ض��ل��ة ط���وي���ل���ة م��ن 

�لإجر�ء�ت �لعقابية �لتي تتخذها �إ�ضر�ئيل 

بحق �أهايل غزة، منذ فوز حركة حما�س يف 

�لنتخابات �لت�ضريعية مطلع عام 2006، ثم 

�ضيطرتها على �لقطاع منت�ضف عام 2007

وي����رى خ��ب��ري ق���ان���وين �أن ب��ن��اء �جل���د�ر 

يحُكّر�س نظام �لتمييز �لعن�ضري �لإ�ضر�ئيلي، 

�مل��و�ج��ه��ة �لع�ضكرية يف  ���ذر�ً م��ن جت��دد  محُ

ظل ��ضتمر�ر �لأو�ضاع �لر�هنة

�لتقاط  من  �لأنا�ضول  كامري�  ومتكنت 

�ضور خا�ضة للجد�ر �لإ�ضر�ئيلي من د�خل 

�أر��ضي قطاع غزة

�ملا�ضي،  �لأول  كانون  دي�ضمرب/   7 ففي 

�أع��ل��ن��ت �إ���ض��ر�ئ��ي��ل ����ض��ت��ك��م��ال ب��ن��اء �جل���د�ر 

�لأم��ن��ي ح��ول غ��زة، بعد 5 �ضنو�ت م��ن بدء 

�ضيف  �لقطاع  على  حربها  عقب  ت�ضييده 

عام 2014
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بتوقيع إسرائيلي ٠٠ غزة أكبر قفص حديدي في العالم
للمرة األولى منذ االنتخابات..البيد: 

سأقنع الشركاء بضرورة عودة 
المفاوضات مع الفلسطينيين

قادري: القرار سيؤثر على سلبًا ونطالب بحزم دعم للصناعة المحلية

تخفيض التعرفة الجمركية على األلبسة 
بين اسباب الرفض ومبررات التأييد

االنباط – عمر الكعابنة

�لأخ�����ري بتخفي�س  �ل���ق���ر�ر �حل��ك��وم��ي  ب��ع��د 

�ل���ت���ع���رف���ة �جل���م���رك���ي���ة ع���ل���ى ق���ط���اع �لأل��ب�����ض��ة 

�إيجابي  �أثر  و�لأحذية، هل �ضيكون لهذ� �لقر�ر 

على زيادة �لقوة �ل�ضر�ئية يف �ل�ضوق �ملحلية، وما 

هو مدى �أثره �ل�ضلبي على �ل�ضناعة �ملحلية يف 

هذ� �لقطاع.

 ل��اإج��اب��ة ع���ن ه���ذه �ل���ت�������ض���اوؤلت ت��و����ض��ل��ت 

»�لنباط« مع ممثلي �لقطاع يف كل من غرفتي 

جتارة �لأردن و�ضناعة �لأردن لاإجابة عن هذه 

�لأ�ضئلة .

�إي��ه��اب ق����ادري مم��ث��ل ق��ط��اع �لألب�ضة  وق���ال 

قر�ر  �إن  ل���«�لأن��ب��اط«،  �لأردن  �ضناعة  غرفة  يف 

�لأل��ب�����ض��ة  ع��ل��ى  �جل��م��رك��ي��ة  �ل��ت��ع��رف��ة  تخفي�س 

مي�����س  ����ض���وف    ٪30  -20 ب��ن�����ض��ب��ة  و�لأح�����ذي�����ة 

�ضلباّ  ���ض��ي��وؤث��ر  �ل���ذي  �لأم����ر  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل�ضناعة 

قطاع  م�ضانع  �أن  مو�ضحا  �لبطالة،  ن�ضب  على 

�لألب�ضة و�لأحذية ت�ضغل ما يقارب ثمانية �آلف 

مو�طن . 
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االنباط-وكاالت

دع��ا �ل��ك��ات��ب �ل��ق��ط��ري �ل��دك��ت��ور ممد 

�ل�ضرق  �ضحيفة  ن�ضرته  م��ق��ال  يف  �مل�ضفر 

يف ع��دده��ا �ل�����ض��ادر �ل��ث��اث��اء، حت��ت عنو�ن 

�ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  يف  ع�����ض��وي��ت��ه  »�لأردن 

�ضرورة �أمنية«، ل�ضم �لأردن �إىل منظومة 

جمل�س �لتعاون �خلليجي.

�مل��م��ل��ك��ة  �إن  م���ق���ال���ه  يف  �مل�����ض��ف��ر  وق������ال 

�خلليج  خا�ضرة  تعد  �لها�ضمية  �لأردن��ي��ة 

�لت�ضدي  �ملنيع يف  �لطوق  وهي  �ل�ضمالية، 

ل��ك��ل م��ن ي��ري��د ب��اأه��ل �خل��ل��ي��ج و�جل��زي��رة 

�لعربية �ضر�، فهذ� �لقو�س �جلغر�يف �ملمتد 

من خليج �لعقبة غربا و�ضول �إىل �لرمثا، 

ومنها �إىل طريبيل على �حلدود �لعر�قية 

ي�ضكل  �ضرقا،  �لأنبار  �لأردنية يف مافظة 

�ل�ضور �لو�قي.
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االأنباط – دالل عمر 

�ملجتمعي  �ل��ت��اأه��ي��ل  م���ر�ك���ز  ن��ف��ذت      

�ع��ت�����ض��ام��ه��ا �أم�������س ���ض��د �إج�������ر�ء�ت وك��ال��ة 

�لاجئني  وت�ضغيل  ل��غ��وث  �ملتحدة  �لأمم 

�ياها  مطالبة  »�لأون�����رو�«،  �لفل�ضطينيني 

ب���ع���دم ت��ق��ل��ي�����س خ��دم��ات��ه��ا �جت�����اه م��ر�ك��ز 

�لتاأهيل �لع�ضرة، ومر�كز �لرب�مج �لن�ضائية 

و�لتي عددها 14 مركز .

ويعترب �لعت�ضام �ول ن�ضاط ت�ضعيدي 

�إج�����ر�ء�ت وك��ال��ة �ل��غ��وث �ضد �مل��ر�ك��ز  �ضد 

حيث �أقامت مر�كز �لتاأهيل �ل 10 ومر�كز 

�لرب�مج �لن�ضائية.
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  االنباط-برتا

�أك����دت ف��اع��ل��ي��ات ح��زب��ي��ة وق��ان��ون��ي��ة �أن 

�لأخ��رية  �لد�ضتورية  �لتعديات  م�ضروع 

ل���ن ت���وؤث���ر ع��ل��ى ح���ق �ل��ن�����ض��اء يف �ل��ك��وت��ا 

ن�ضو�ضا  ه��ن��اك  لأن  �ملنتخبة؛  باملجال�س 

�أخرى �أ�ضيفت �إىل �مل�ضروع �ضتمكن �مل�ضرع 

من تخ�ضي�س كوتا للن�ضاء و�ل�ضباب.

وق����ال����و� يف �أح����ادي����ث ل���وك���ال���ة �لأن���ب���اء 

�لأردن�����ي�����ة )ب�������ر�( ����ض��ت��ط��ل��ع��ت �آر�ءه�������م 

ح�����ول م�����ض��ت��ق��ب��ل �ل���ك���وت���ا �ل���ن�������ض���ائ���ي���ة يف 

�لتعديات  ق��ان��ون �لن��ت��خ��اب ع��ل��ى ���ض��وء 

�لد�ضتورية.
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االنباط-وكاالت

�أج�����رى وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي 

يائري لبيد، مقابلة �ضباح �م�س �لثاثاء، 

ق��ال:  �لر�ضمية،  �ل��ع��ربي��ة  »ك���ان«  ق��ن��اة  م��ع 

تظهر  ومل  تطعيمه  مت  وق��د  ب��خ��ري،  »�إن���ه 

ي��ك��ن م�ضاًبا  ل���ه، مل  �أع���ر�����س وف��ق��ا  ع��ل��ي��ه 

م��ن ع�����ض��ر رول، ول��ك��ن م��ن ح��ار���س �أم��ن��ه 

�ضخ�ضي  ك��م��ث��ال  �أن���ه  وي��ع��ت��ق��د  �ل�ضخ�ضي 

يف  �ل��ع��زل  �إىل  مبا�ضرة  ي��ذه��ب  �أن  يجب   -

منزله.

�أد�ء �حل��ك��وم��ة فيما  ��ئ��ل لب��ي��د، ع��ن  و���ضحُ

يتعلق بالطاعون: »نحن يف حالة من عدم 

ب�ضرعة يف جميع  يتغري  �إنه مر�س  �ليقني 

تنظيم  يكون هناك  �أن  و�إىل  �لعامل،  �أنحاء 

�مل�ضكلة  م�ضدر  �أي���ام  ع��دة  �لأم���ر  ي�ضتغرق 

لي�س  بعمل  تقوم  �حلكومة  �لطاعون  هي 

بالكمال«

وتطرق لبيد �إىل مو�ضوع �لتعوي�ضات، 

وق���ال �إن وزي���ر �مل��ال��ي��ة ي��ع��م��ل ع��ل��ى �إع���د�د 

خم���ط���ط ل���ه���ا »�مل���������ال ل���ي�������س ب�����ا ح�����دود 

و�حل��ك��وم��ة �مل�����ض��وؤول��ة ل ت��ب��دد �لأم����و�ل يف 

كل مكان، ولكنها تبحث عن من يحتاجها. 

بع�س �لتعوي�ضات �ضتكون باأثر رجعي.
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المسفر: ضم األردن إلى مجلس 
التعاون الخليجي ضرورة أمنية

مراكز التنمية المجتمعية 
ترفع علم »االونروا« والفتات 
»ال لتقليص خدمات الوكالة«

فاعليات حزبية وقانونية: 
التعديالت الدستورية تعزز المشاركة 

السياسية للمرأة والشباب
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مختصون: اإلعالم االلكتروني يسيطر 
على المشهد اإلعالمي 

االنباط – حممود عبيدات 

على  حاليا  �للكروين  ي�ضيطر�لإعام   

�لعامل بعد حتول  �لإعامي يف دول  �مل�ضهد 

�لعديد من �ل�ضحف �لعاملية من ورقية �إىل 

قبل  من  عليه  �لعتماد  و�زدي���اد  �لكرونية 

مطات �لتلفزة و�ملحطات �لإذ�عية و�نت�ضار 

مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي .

�لر�غب،  �ب��و   مديرهيئة �لع��ام ط��ارق 

�لكاملة  لا�ضتفادة  �لورقية  �ل�ضحافة  دعا 

��ن��ح��ه �جل��و  م���ن ف�����ض��اء �حل���ري���ة �ل�����ذي ميمَ

�لإل�����ك�����روين ل��ل�����ض��ح��اف��ة �لل���ك���رون���ي���ة ، 

ا يف �لتعامل مع �لق�ضايا �ل�ضيا�ضية  خ�ضو�ضً

و�لجتماعية.

    وب��ني �ن �لإع����ام �لل��ك��روين ��ضبح 

منت�ضر� ب�ضكل �و�ضع من �لورقي لعدة ��ضباب 

منها تكلفتها �ملالية �لتي يتحملها �جلمهور 

مقارنة بال�ضحافة �لتقليدية، �ذ عن طريق 

ت�ضتطيع  �لإن���رن���ت،  خ��دم��ة  �ل����ض���ر�ك يف 

متتلك  �لتي  و�ملجات  �ل�ضحف  كل  ت�ضفح 

مو�قع �إلكرونية، يف حني �أنه من �ل�ضعوبة 

�أو  �أن ت�ضرك يف كل هذه �ملطبوعات  مبكان 

تقتنيها.

�لإلكرونية  �ل�ضحافة  �ن ما مييز   وز�د 

ع���ام���ل �ل����وق����ت، ف��ال�����ض��ح��ف �لإل���ك���رون���ي���ة 

بتحديثها.
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ولي العهد يتلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا

فصل ملف التشغيل عن الوزارة بهيئة مستقلة سيؤتي ثمارا 

ولي العهد: مواجهة الوباء تحتم علينا 
االلتزام بالنصائح الطبية

تحديات سوق العمل.. هل هي أكبر 
من وزارة العمل؟؟؟

االنباط-عمان

ع��ب��د�هلل  ب��ن  �حل�����ض��ني  �لأم����ري  �ضمو  تلقى 

�ل��ث��اين ويل �ل��ع��ه��د، �م�����س �ل��ث��اث��اء �جل��رع��ة 

يف  كورونا  لفريو�س  �مل�ضاد  �للقاح  من  �ملعززة 

مركز �ضحي و�دي �ل�ضري �ل�ضامل.

وكان �ضمو ويل �لعهد من �أو�ئل �لأ�ضخا�س 

ك��ان��ون  يف  �لأردن  يف  �مل��ط��ع��وم  ت��ل��ق��و�  �ل���ذي���ن 

�لثاين من �لعام �ملا�ضي، بح�ضور جالة �مللك 

عبداهلل الثاين.
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 االأنباط – خليل النظامي 

ع��ل��ى وز�رة  ث��ق��ي��ا  ب����ات  �أن �حل��م��ل  ي��ب��دو 

�مللفات  �أه��م  بحمل  مكلفة  �أن��ه��ا  حيث  �لعمل، 

ع��ل��ى �ل�����ض��اح��ة �مل��ح��ل��ي��ة وم����ن �ب����رزه����ا ملف 

وتنظيم  �ضبط  وم��ل��ف  و�ل��ت�����ض��غ��ي��ل،  �ل��ب��ط��ال��ة 

�ضوق �لعمل �ملحلي و�لعمالة �لو�فدة، ناهيكم 

�ل���ذي مل ت�ضتطع  �مل��ن��ازل  ع��ن ملف ع��ام��ات 

�ي حكومة �ضابقة �و حالية تفكيك �لطا�ضم 

�لتي حتيط به وت�ضيطر عليه. 

�ل��ت��ي  و�مل���ع���ي���ق���ات  �ل���ت���ح���دي���ات  �أن  وي����ب����دو 

�أكرب بكثري من �لعقلية  �مللفات  تو�جهها تلك 

و�مل��ن��ه��ج��ي��ة �لد�ري������ة �ل��ت��ي ت��دي��ره��ا وحت���اول 

و�لت�ضغيل  �لبطالة  ملف  خا�ضة  معاجلتها، 

وتنظيم  �ضبط  ملف  ب�  مبا�ضر  ب�ضكل  �ملرتبط 

�ضوق �لعمل �لذي مل يعد له مامح وموؤ�ضر�ت 

رق���م���ي���ة و�����ض���ح���ة ل�����دى �ل����������وز�رة و�جل���ه���ات 

و�لع�ضو�ئية  �لفو�ضى  عن  ناهيكم  �لر�ضمية، 

�ملختلفة  �لقطاعات  معظم  على  ت�ضيطر  �لتي 

فيه. 

مليون عامل وافد خمالف 

يف �شوق العمل 

�ن وج��ود نحو مليون عامل و�ف��د يف �ضوق 

 – �ل��ع��م��ل �مل��ح��ل��ي - بح�ضب ت��ق��دي��ر �خل����رب�ء 

خم��ال��ف��ني  ل��ق��ان��ون �ل��ع��م��ل غ��ري م�ضجلني يف 

خمتلف  يف  يعملون  �ل������وز�رة،  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 

�لقطاعات مبهن متنوعة، يف ظل رقابة »�ضبه 

معدومة« من قبل فرق �لتفتي�س يف �لوز�رة.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء   12 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

اأهمية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأك��د 

بتحديد  العام  القطاع  حتديث  جلنة  التزام 

ب��ج��دول  نتائجها  ورب���ط  ب��و���س��وح  اأه��داف��ه��ا 

ل��روؤي��ة  تطلعه  ع��ن  معرباً  للتطبيق،  زم��ن��ي 

خمرجاتها وتو�سياتها يف وقت قريب.

و���س��دد ج��الل��ت��ه، خ���الل اج��ت��م��اع��ه ام�����س 

ال����ث����الث����اء يف ق�������س���ر احل�����س��ي��ن��ي��ة ب��رئ��ي�����س 

على  اأخ���رياً،  ت�سكلت  التي  اللجنة  واأع�����س��اء 

ب��ق��وة وب��ج��دي��ة يف االإ���س��الح  ���س��رورة امل�سي 

االإداري، قائال “نريد اإ�سالحاً اإدارياً يلم�س 

املواطن اأثره”.

واأّكد جاللة امللك، خالل االجتماع الذي 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  االأم���ري  �سمو  ح�سره 

اأه��م��ي��ة حت�سني ج��ودة  ال��ع��ه��د،  ال��ث��اين، ويل 

ي�سعر  واأن  للمواطنني،  املقدمة  اخل��دم��ات 

اخلدمات  نوعية  يف  حقيقي  بفرق  امل��واط��ن 

القطاع  ب��ك��ف��اءة  الثقة  لتعزيز  ل��ه،  امل��ق��دم��ة 

ومهنيته. العام 

االإ����س���الح���ات  اأن  اإىل  ج���الل���ت���ه  ول���ف���ت 

ل��ك��ي  ���س��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة،  ت���ك���ون  اأن  ي��ج��ب 

ت��رتاف��ق االإ���س��الح��ات االإداري����ة م��ع م�ساري 

ودون  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية  االإ�سالحات 

ذلك �ستتاأثر عملية االإ�سالح برمتها.

اأهمية اال�ستقرار  واأ�سار جاللة امللك اإىل 

داع��ي��اً  واالأن��ظ��م��ة،  ال��ق��وان��ني  يف  الت�سريعي 

التي  ال�سابقة  التجارب  تقييم  ���س��رورة  اإىل 

من  واال�ستفادة  املُعّدلة  للت�سريعات  خ�سعت 

نتائجها لتطوير االأداء.

الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 

حتديث  جلنة  يراأ�س  الذي  اخل�ساونة،  ب�سر 

ب�سكل  جت��ت��م��ع  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع 

متعلق  موؤ�س�سي  م�����س��ار  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  دوري 

ب�سكل  ه��ي��ك��ل��ة اجل���ه���از احل��ك��وم��ي  ب��ت��ط��وي��ر 

تعزيز  جانب  اإىل  االأداء،  وحت�سني  اأ�سا�سي، 

وتنفيذ  املتابعة،  اآل��ي��ات  وماأ�س�سة  ال��ك��ف��اءات 

يف  اخللل  مواطن  على  والتاأ�سري  ال��ق��رارات 

ب�سكل فوري. املوؤ�س�سات ومعاجلتها 

تعمل  اللجنة  اأن  ال����وزراء  رئ��ي�����س  وت��اب��ع 

اأي�����س��ا ع��ل��ى حت�����س��ني اخل���دم���ات واأمت��ت��ت��ه��ا، 

وزي��������ادة ال���ت���ف���اع���ل ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 

واخلا�س، وتقليل التدخل الب�سري وتقدمي 

خ����دم����ات اأف�������س���ل ل���ل���م���واط���ن يف ق��ط��اع��ات 

حيوية.

اأن جل��ن��ة حت��دي��ث ال��ق��ط��اع ال��ع��ام  وب����نّي 

اإذ  لعملها،  زمني  ك��اإط��ار  اأ�سهر  �ستة  ح��ددت 

ت�سمل املرحلة االأوىل حتديد االأخطاء التي 

حتدث يف بع�س املوؤ�س�سات والوزارات الإيجاد 

حلول �سريعة لها.

تعمل  اللجنة  اأن  اإىل  اخل�ساونة  واأ���س��ار 

على ا�سرتاتيجية طويلة االأمد �ستقدمها يف 

اال�سرتاتيجية  هذه  وترتبط  عملها،  نهاية 

بخارطة طريق قد توؤدي اإىل دمج موؤ�س�سات 

وهيئات ووزارات.

عن  اللجنة  اأع�ساء  حت��دث  جهتهم،  م��ن 

وم��ه��ارات  ق���درات  ب��ن��اء  العمل على  ���س��رورة 

م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، م��ن خ���الل تفعيل 

يف  دوره  وت���ع���زي���ز  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م��ع��ه��د 

واإعدادهم. تدريبهم 

االإج���راءات  ماأ�س�سة  اأهمية  اإىل  واأ���س��اروا 

وت��ع��زي��ز ارت���ب���اط امل��وظ��ف��ني مب��وؤ���س�����س��ات��ه��م، 

يف  ال�سابقة  التجارب  من  التعلم  اإىل  داعني 

االإ�سالح االإداري ومن التجارب الناجحة يف 

القطاع اخلا�س.

باللجنة �سرورة تفعيل دور  اأع�ساء  واأكد 

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  وهيئة  املحا�سبة  دي���وان 

القطاع  يف  ال�سلبية  املمار�سات  لردع  الف�ساد، 

العام والت�سجيع على املمار�سات االإيجابية.

معايري  ووج��ود  امل�ساءلة  دور  اإىل  ولفتوا 

ج���ودة  حت�����س��ني  يف  االأداء  ل��ق��ي��ا���س  وا���س��ح��ة 

املقدمة للمواطنني. اخلدمات 

كانون   23 ق��رر يف  ال���وزراء  وك��ان جمل�س 

االأول املا�سي، ت�سكيل جلنة لتحديث القطاع 

الوزراء، وع�سوية عدد  العام برئا�سة رئي�س 

وخرباء  املخت�سني،  وامل�سوؤولني  الوزراء  من 

ل��دي��ه��م اخل���ربة وال��ت��ج��رب��ة يف االإدارة  ��ن  ممَّ

ة، و�سخ�سيات من القطاع اخلا�س. العامَّ

وح�����س��ر االج��ت��م��اع م��دي��ر م��ك��ت��ب جاللة 

امللك، الدكتور جعفر ح�سان.

االنباط-عمان

ت���ل���ق���ى ����س���م���و االأم���������ري احل�������س���ني ب��ن 

ام�������س  ال����ع����ه����د،  ال�����ث�����اين ويل  ع�����ب�����داهلل 

ال���ث���الث���اء اجل���رع���ة امل���ع���ززة م���ن ال��ل��ق��اح 

�سحي  مركز  يف  كورونا  لفريو�س  امل�ساد 

وادي ال�سري ال�سامل.

وك�����ان ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د م���ن اأوائ�����ل 

االأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا امل���ط���ع���وم يف 

االأردن يف كانون الثاين من العام املا�سي، 

ب��ح�����س��ور ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

و���س��م��و االأم������ري احل�����س��ن ب���ن ط�����الل، يف 

عيادة اخلدمات الطبية امللكية بالديوان 

الها�سمي. امللكي 

كورونا  ملف  يتابع  �سموه،  اأن  ويذكر 

وح��م��ل��ة ال��ت��ط��ع��ي��م ال��وط��ن��ي��ة م��ن��ذ ب��داي��ة 

االأزمة.

ويف نف�س ال�سياق اأكد االأمري احل�سني 

�سرورة  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن 

املّتبعة  ال�سحية  ب���االإج���راءات  االل���ت���زام 

ملواجهة جائحة كورونا.

ون�سر ويل العهد عقب تلقيه اجلرعة 

ال�سري  وادي  مركز  يف  اللقاح  من  املعززة 

ال�����س��ح��ي ال�������س���ام���ل، م�������س���اء ال���ث���الث���اء، 

جميعا  ع��ل��ي��ن��ا  حت��ت��م  ال���وب���اء  “مواجهة 
و�سعها  التي  الطبية  بالن�سائح  االلتزام 

خرباء من خمتلف دول العامل”.

ول���ف���ت احل�������س���ني، ع���رب ح�����س��اب��ه ع��ل��ى 

املعززة  للجرعة  تلقيه  اأن  اإىل  ان�ستغرام، 

ي����اأت����ي ال���ت���زام���ا م���ن���ه ب���ال���ربوت���وك���والت 

املعتمدة. الطبية 

وخ��ت��م ويل ال��ع��ه��د ح��دي��ث��ه، داع��ي��ا اأن 

���س��ك��ره  ي��ح��م��ي اهلل اجل���م���ي���ع وم���وج���ه���ا 

العاملة. للكوادرالطبية 

ولي العهد يتلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا

الملك يهنئ الحلبوسي بانتخابه 
رئيسا لمجلس النواب العراقي 

االنباط-عمان

بعث جاللة امللك عبداهلل الثاين برقية 

العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  اإىل  تهنئة 

حم��م��د احل��ل��ب��و���س��ي، مب��ن��ا���س��ب��ة ان��ت��خ��اب��ه 

رئي�سا للمجل�س بدورته اخلام�سة.

وعرب جاللته، يف الربقية، عن متنياته 

ل��ل��ح��ل��ب��و���س��ي ب��ال��ت��وف��ي��ق مب��ه��ام��ه، م��وؤك��دا 

العراق  جانب  اإىل  امل�ستمر  االأردن  وق��وف 

ال�����س��ق��ي��ق يف احل����ف����اظ ع���ل���ى ا����س���ت���ق���راره 

وح���م���اي���ة م�����س��احل��ه، وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات 

�سعبه.

االنباط-عمان

زار رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء الركن 

ي��و���س��ف اأح��م��د احلنيطي ام�����س ال��ث��الث��اء، ق��ي��ادة 

ا�ستقباله قائد  امللكي اخل��ا���س، وك��ان يف  احل��ر���س 

احلر�س العقيد الركن اأحمد اجلعافرة.

اإي��ج��از  اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

عن  اخلا�س  امللكي  احلر�س  قائد  قدمه  ع�سكري 

املهام والواجبات والربامج التي يقوم بها احلر�س 

امللكي اخلا�س و�سري االأمور العملياتية والتدريبية 

املناطة به.

والتقى رئي�س هيئة االأرك��ان امل�سرتكة مرتبات 

القائد  جاللة  حتيات  لهم  ونقل  امللكي،  احلر�س 

االأع���ل���ى، م��ب��دي��اً اع���ت���زازه ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها، 

واجلاهزية التي و�سلت اإليها.

االأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  زار  مت�سل،  ���س��ي��اق  ويف 

ا�ستقباله  يف  وك��ان  الع�سكرية،  املحاكم  امل�سرتكة 

مدير الق�ساء الع�سكري العميد القا�سي الع�سكري 

الدكتور حازم املجايل.

اإي��ج��از  اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

ال��ق��وات  ك��ب��ار ���س��ب��اط  مف�سل بح�سور ع���دد م��ن 

امل�سلحة االأردنية – اجلي�س العربي، قدمه م�ساعد 

القا�سي  املقدم  الدولة  اأم��ن  العام ملحكمة  النائب 

الع�سكري عناد العنا�سوه، عن الدور الذي تقوم به 

املحاكم الع�سكرية واملهام والواجبات املوكولة لها، 

واالإجنازات التي حققتها، والتحديات وال�سعوبات 

ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���ا، اإ����س���اف���ة اإىل اأه�����م ال��ت��ط��ل��ع��ات 

واملقرتحات لتطوير املحاكم الع�سكرية.

وجال رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة يف خمتلف 

على  واط��ل��ع  الع�سكرية،  امل��ح��اك��م  وف����روع  اأق�����س��ام 

ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث ومب���ا يتنا�سب م��ع طبيعة 

العمل، م�سيداً بامل�ستوى املتميز الذي و�سلت اإليه 

مرتبات املحاكم الع�سكرية من احرتافية عالية يف 

التعامل مع خمتلف الق�سايا.

وال���ت���ق���ى ال�����ل�����واء ال����رك����ن م���رت���ب���ات امل��ح��اك��م 

الع�سكرية، ونقل لهم حتيات جاللة القائد االأعلى، 

تبذلها، واجلاهزية  التي  باجلهود  اعتزازه  مبدياً 

التي و�سلت اإليها.

الحنيطي يزور قيادة الحرس الملكي الخاص والمحاكم العسكرية

الملك: نريد إصالحا إداريا يلمس المواطن أثره

رئيس هيئة األركان المشتركة 
يزور جامعة عمان األهلية

االنباط-عمان

امل�����س��رتك��ة،  االأرك�������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  زار 

ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي،  

اإط��ار  �سمن  وذل��ك  االأه��ل��ي��ة،  عمان  جامعة 

امل�سلحة  القوات  بني  التعاون  اآف��اق  تو�سيع 

وكان  املحلية،  العلمية  وال�سروح  االأردن��ي��ة 

الدكتور  املديرين  ا�ستقباله رئي�س هيئة  يف 

االأ�ستاذ  اجلامعة  ورئي�س  احل��وراين  ماهر 

الدكتور �ساري حمدان.

وا���س��ت��م��ع ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

�سرح مف�سل حول مراحل تاأ�سي�س اجلامعة 

وبراجمها والدرجات العلمية التي متنحها 

ل��ل��خ��ري��ج��ني، واأه����م اإجن��ازات��ه��ا واالأه����داف 

ال��ت��ي ت�����س��ع��ى اإىل حت��ق��ي��ق��ه��ا واإ���س��ه��ام��ه��ا يف 

االأم��ور  وبع�س  التعليمية،  العملية  تطور 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي مل��واك��ب��ة 

امل�����س��ت��ج��دات ال��ع��ل��م��ي��ة احل���دي���ث���ة ورع���اي���ة 

واأكد  بالطلبة.  اخلا�سة  الريادية  امل�ساريع 

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان امل�����س��رتك��ة اأه��م��ي��ة 

االأردين  ال�سباب  لتاأهيل  اجلامعي  التعليم 

حتتاجها  ال��ت��ي  ال��ت��خ�����س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

مبدياً  واالإقليمية،  املحلية  العمل  اأ���س��واق 

للجامعة،  االأك���ادمي���ي  ب��امل�����س��ت��وى  اإع��ج��اب��ه 

ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  �����س����رورة  اإىل  وم�������س���رياً 

الركن  اللواء  وجال  بينهما.  فيما  امل�سرتك 

االأهلية  عمان  جامعة  مركز  يف  احلنيطي 

ل���الأم���ن ال�������س���ي���رباين، واط���ل���ع ع���ل���ى اآل���ي���ة 

اخلا�سة  واملختربات  التعليم  قاعات  عمل 

باملركز.

وح�����س��ر ال��زي��ارة ع��دد م��ن ك��ب��ار �سباط 

العربي  االأردنية - اجلي�س  امل�سلحة  القوات 

واأع�ساء  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  واأع�����س��اء 

الهيئتني التدري�سية واالإدارية يف اجلامعة.

االنباط-وكاالت

دع���ا ال��ك��ات��ب ال��ق��ط��ري ال��دك��ت��ور حممد 

ال�سرق  �سحيفة  ن�سرته  م��ق��ال  يف  امل�سفر 

يف ع��دده��ا ال�����س��ادر ال��ث��الث��اء، حت��ت عنوان 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  يف  ع�����س��وي��ت��ه  “االأردن 
�سرورة اأمنية”، ل�سم االأردن اإىل منظومة 

التعاون اخلليجي. جمل�س 

وقال امل�سفر يف مقاله اإن اململكة االأردنية 

ال�سمالية،  اخلليج  خا�سرة  تعد  الها�سمية 

وه���ي ال��ط��وق امل��ن��ي��ع يف ال��ت�����س��دي ل��ك��ل من 

يريد باأهل اخلليج واجلزيرة العربية �سرا، 

ف��ه��ذا ال��ق��و���س اجل��غ��رايف امل��م��ت��د م��ن خليج 

العقبة غربا و�سوال اإىل الرمثا، ومنها اإىل 

االأردن��ي��ة  العراقية  احل���دود  على  طريبيل 

ال�سور  ي�سكل  ���س��رق��ا،  االأن��ب��ار  حم��اف��ظ��ة  يف 

العربية  واجلزيرة  اخلليج  حلماية  الواقي 

ت�سر  تهريب  اأو  الع��ت��داء  حماولة  اأي��ة  من 

وا�ستقرارها. املنطقة  باأمن 

ال���واج���ب  اأن  امل�����س��ف��ر  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 

يكون  اأن  علينا  يفر�س  واالأم��ن��ي  ال��ق��وم��ي 

التعاون  االأردن جزءا ال يتجزاأ من جمل�س 

مرتبط  االأردين  ال�سعب  اأن  كما  اخلليجي، 

العربية،  واجلزيرة  باخلليج  وعرقيا  قبليا 

ق��ح��ط��ان��ي��ة  ق���ب���ائ���ل  اإىل  ت��ن��ت��م��ي  ف��ق��ب��ائ��ل��ه 

االأردن  �سعب  واأن  ك��ن��دة،  وب��ن��ي  وع��دن��ان��ي��ة 

االأع����ادي، وحتى  اأ���س��داء يف مواجهة  رج��ال 

االأردن  ب���اأر����س  م����روا  اأو  ه���اج���روا  ال���ذي���ن 

واأق����ام����وا ف��ي��ه��ا وت��ن��ا���س��ل��وا، ورث�����وا ع����ادات 

جزءا  واأ�سبحوا  االأردنية  القبائل  وتقاليد 

من ن�سيجه االجتماعي.

اأن  امل�سفر يف مقاله على  الدكتور  و�سدد 

جمل�س  ل���دول  ق��وم��ي��ا  مك�سبا  ي��ع��د  االأردن 

ال����ت����ع����اون، وه����ن����اك ت����ع����اون وت��ن�����س��ي��ق ب��ني 

وقطر  ع��م��ان  و�سلطنة  واالإم�����ارات  االأردن 

وال�سعودية والبحرين والكويت يف جماالت 

متعددة.

فيه  ت�����س��ح  االأردن  اأن  امل�����س��ف��ر  واأو�����س����ح 

العقول  فيه  تتوفر  ولكن  الطبيعية،  املوارد 

وال�سحة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ب��دع��ة 

والتنظيم واالإدارة، واإذا قدمت دول جمل�س 

ال���ت���ع���اون ل������الأردن ال�����س��ق��ي��ق ه���داي���ا م��ال��ي��ة 

مبوؤ�س�ساته  واالرت��ق��اء  للتعليم  خم�س�سة 

وال�����س��ح��ة، ف���اإن ذل���ك ���س��ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

واأبلغ  اأعظم  الفائدة  و�ستكون  اخلليج،  اأهل 

تاأثريا يف االأردن.

واليمن  االأردن  “اإن  يقول  امل�سفر  وتابع 

خ���ا����س���رت���ا جم���ل�������س ال����ت����ع����اون، ف���ادف���ع���وا 

اجل�سد  ب��ق��ي��ة  اإىل  اخل��ا���س��رت��ني  ب��ان�����س��م��ام 

الرابحون،  واأن��ت��م  تندموا  ول��ن  اخلليجي، 

وال جتعلوا االأردن واليمن اأ�سريي حاجة«.

واأك���د اأن���ه ع��ن��دم��ا ان��ع��ق��دت ق��م��ة جمل�س 

ال��راب��ع ع�سر من  42 يف  ب��دورت��ه��ا  ال��ت��ع��اون 

ال��ري��ا���س،  امل��ا���س��ي يف  االأول  ك���ان���ون  ���س��ه��ر 

خ���رج���ت ع��ل��ي��ن��ا ب��ع�����س و����س���ائ���ل االإع������الم 

باأنه  تنادي  االجتماعي  االت�سال  وو�سائل 

اإىل  واإي���ران  ال��ع��راق  ال��وق��ت الن�سمام  ح��ان 

جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، 

ال�سحفية  االإع���الم  و���س��ائ��ل  بع�س  وراح���ت 

ال�ساأن  ه��ذا  يف  ال��دع��وات  بع�س  ن�سر  تعيد 

والتي مر عليها ب�سع �سنني.

واأ�سار اإىل اأن معهد درا�سات دول اخلليج 

اأي���ار امل��ا���س��ي،   30 ال��ع��رب��ي��ة يف وا���س��ن��ط��ن يف 

ي�سم  اأم��ن��ي خليجي  ن��ظ��ام  ان�����س��اء  اإىل  دع��ا 

كما  التعاون،  لدول جمل�س  واي��ران  العراق 

له  حما�سرة  يف  الفي�سل  تركي  االأم��ري  اأن 

اأب��و  يف  اال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات  مركز  يف 

ظبي يف 22 اآذار من عام 2017، طالب ب�سم 

ذل��ك  م���ربرا  ال��ت��ع��اون؛  اإىل جمل�س  ال��ي��م��ن 

بقوله “اليمن جارنا وخا�سرتنا اجلنوبية، 

اأم���ن دول جمل�س  واأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره م��ن 

ال���ت���ع���اون، ول���ك���ي ال ي��ب��ق��ى م��ط��م��ع��ا مل���ن ال 

اإىل جمل�س  ان�سمامه  فاإن  بنا خريا؛  يريد 

اأمنية«. التعاون �سرورة 

وق�����ال ال���دك���ت���ور امل�����س��ف��ر: اأت���ف���ق ج��م��ل��ة 

ت��رك��ي  االأم������ري  اأورده  م���ا  م���ع  وت��ف�����س��ي��ال 

خا�سرتنا  اليمن  ك��ان  اإذا  ول��ك��ن  الفي�سل، 

ال�سمالية،  االأردن خا�سرتنا  فاإن  اجلنوبية، 

التعاون  جمل�س  اإىل  اليمن  �سم  هو  مثلما 

�سرورة قومية ووطنية واأمنية كذلك.

المسفر: ضم األردن إلى مجلس التعاون الخليجي ضرورة أمنية

األردن والواليات المتحدة يبحثان 
استمرار تقديم الدعم لوكالة األنروا

االنباط-عمان

ال���ت���ق���ى ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال��������وزراء ووزي�����ر 

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

ال�����س��ف��دي ام�����س ال���ث���الث���اء، م���ع م�����س��وؤول��ة 

ل�سوؤون  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  مكتب 

ال�������س���ك���ان وال���ه���ج���رة وال���الج���ئ���ني ن��ان�����س��ي 

جاك�سون.

ال��ع��ا���س��م��ة  ال����ذي ج����رى يف  ال��ل��ق��اء  ويف 

�سبل  اجلانبان  بحث  وا�سنطن،  االأمريكية 

تعزيز التعاون الثنائي يف ق�سايا الالجئني، 

وال�سيا�سي  امل��ايل  الدعم  تقدمي  وا�ستمرار 

وت�سغيل  الإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��وك��ال��ة 

)االأنروا(. الفل�سطينيني  الالجئني 

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى أبوغنيمة وجرار

االنباط-عمان

الها�سمي  امللكي  الديوان  نقل رئي�س 

جاللة  تعازي  العي�سوي  ح�سن  يو�سف 

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

اخل���وال���دة ع�����س��رية اأب����و غ��ن��ي��م��ة ب��وف��اة 

امل��ه��ن��د���س حم���م���ود زي����اد اأب����و غ��ن��ي��م��ة، 

االأ�سبق،  ال��زراع��ي��ني  املهند�سني  نقيب 

اأني�س  االإع��الم��ي  بوفاة  ج��رار  اآل  واإىل 

جرار.

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

عن  الفقيدين،  اأ���س��رت��ي  م��ع  هاتفيني 

�سائال  امل��ل��ك،  وم��وا���س��اة جاللة  ت��ع��ازي 

اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته.

ولي العهد: مواجهة الوباء تحتم علينا االلتزام بالنصائح الطبية
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االنباط – �شذا حتامله 

تفقد م�ساعد مدير عام م�ؤ�ّس�سة التدريب 

اإب��راه��ي��م  املهند�س  الفنية  ل��ل�����س���ؤون  امل��ه��ن��ّي 

ال��سط  اإقليم  مديرية  ومدير  ال��ط��راون��ة، 

الإث��ن��ن، �سري  ي���م  ال���دادا،  املهند�س ع��س 

اأب�ن�سري  تدريب  ملعهد  التدريبية  العملية 

يف العا�سمة عمان .

واأكد الطراونة خالل اجتماعه مع عدد 

والفنية للمعهد على  الإداري���ة  ال��ك���ادر  من 

اأهمية ت�كيد ج�دة التدريب املقدم يف جميع 

حت�سن  ب��ه��دف  باململكة   ال��ت��دري��ب  معاهد 

خمرجات العملية التدريبية ب�سكل م�ستمر، 

اخلا�س  القطاع  مع  الت�سبيك  اأهمية  مبيًنا 

يف  وال�سابات  لل�سباب  العمل  فر�س  لت�فري 

حمافظات اململكة كافة.

حتقيق  على  حري�سة  امل�ؤ�ّس�سة  اأن  وب��ن 

ال���ت���ك���ام���ل���ي���ة يف ع���م���ل ج���م���ي���ع ال������ح�����دات 

واملديريات لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 

لها .

االنباط-عمان

خ��الل  النيابية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  وا���س��ل��ت 

الج���ت���م���اع ال�����ذي ع��ق��دت��ه ام�������س ال��ث��الث��اء 

ال�سع�دي،  حممد  املهند�س  النائب  برئا�سة 

العامة  امل���ازن��ة  قان�ين  م�سروعي  مناق�سة 

للدولة، وال�حدات احلك�مية ل�سنة 2022.

وقال ال�سع�دي اإن اللجنة ناق�ست م�ازنة 

دائ���رت���ي ق��ا���س��ي ال��ق�����س��اة، والإف���ت���اء ال��ع��ام، 

ال��ق�����س��اة ال�سيخ  ���س��م��اح��ة ق��ا���س��ي  ب��ح�����س���ر 

عام  مفتي  و�سماحة  الربطة،  عبداحلافظ 

اململكة ال�سيخ عبدالكرمي اخل�ساونة.

واأ����س���اد رئ��ي�����س واأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 

قا�سي  دائ��رة  تق�م  التي  باجله�د  النيابية، 

ال��ق�����س��اة، ودائ����رة الإف���ت���اء ال��ع��ام، م���ؤك��دي��ن 

مطالبهم  ج��ان��ب  اإىل  ووق����ف���ه���م  دع��م��ه��م 

التي  ل��ل��ت������س��ي��ات  ت�سمينها  �سيتم  وال��ت��ي 

���س��رتف��ع ملجل�س ال���ن����اب. م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال 

الق�ساة  ع���دد  اإن  ال��رب��ط��ة  ال�����س��ي��خ  ���س��م��اح��ة 

 71 �سرعي م�زعن على   300 الدائرة  لدى 

القد�س  حماكم  فيها  مب��ا  �سرعية  حمكمة 

ال�����س��رع��ي��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت امل�����ازن����ة ن��ح��� 21 

ارتفع  العمل  حجم  اأن  اىل  م�سريا  ملي�نا، 

 200 بن�سبة  امل��ا���س��ي��ة  ���س��ن���ات  ال�����10  خ���الل 

 1 ال��دائ��رة مل تتجاوز  اأن م���ازن��ة  اإل  باملئة، 

اإعادة  العمل على  باملئة، ما يتطلب �سرورة 

النم� لها وحت�سينها يف ظل ارتفاع التكلفة 

املالية الت�سغيلية املرتتبة عليها.

م��ن ج��ان��ب��ه، ا���س��ت��ع��ر���س ���س��م��اح��ة ال�سيخ 

اخل�����س��اون��ة م����ازن���ة دائ�����رة الإف���ت���اء ال��ع��ام 

الدائرة  ت�جهها  التي  واخلدمات  للمملكة، 

ه��ن��اك حت��دي��ات،  اأن  ال  الإف���ت���اء  يف جم���ال 

ي�ست�جب  م���ا  امل�����ازن����ة،  ان��خ��ف��ا���س  ن��ت��ي��ج��ة 

�سرورة العمل على معاجلة ذلك.

ال��ع��م��ل  اأن ح��ج��م  واأ�����س����اف اخل�����س��اون��ة 

تط�رت  ال��دائ��رة  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 

ب�سكل كبري، حيث مت اإ�سدار 226 األف فت�ى 

ال��ف��ت��اوى  اأن  امل��ا���س��ي، علما  ال��ع��ام  ���س��رع��ي��ة 

جميعها تقدم باملجان، واأن الدائرة تت�سدى 

لكل الأفكار املتطرفة.

ودع�����ا ���س��م��اح��ة م��ف��ت��ي ع����ام امل��م��ل��ك��ة اإىل 

ال�سرعي،  بالقا�سي  املفتي  روات���ب  م�ساواة 

نظرا حلجم العمل املناط به، والدور الذي 

يق�م به.

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����س��ح��ة، ام�����س ال��ث��الث��اء، 

اإ�سابة جديدة  16 وفاة و2930  ت�سجيل  عن 

العدد  لريتفع  اململكة،  يف  ك�رونا  بفريو�س 

و1085500  وف��ي��ات   12909 اإىل  الإج���م���ايل 

اإ�سابة.

وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ف��ح������س��ات الإي��ج��اب��ّي��ة 

باملئة، بح�سب امل�جز الإعالمي  05ر8  ام�س 

ال�سادر عن ال�زارة.

احل����الت  ع����دد  اأن  اإىل  امل����ج���ز  واأ�����س����ار 

ح��الت،   28205 اإىل  و���س��ل  حاليا  الن�سطة 

اأدخلت، ام�س،  التي  بينما بلغ عدد احلالت 

التي  احل���الت  وع���دد   ،84 امل�ست�سفيات  اإىل 

غادرت امل�ست�سفيات 78 حالة، فيما بلغ العدد 

الإج���م���ايل ل��ل��ح��الت امل����ؤك���دة ال��ت��ي تتلقى 

العالج يف امل�ست�سفيات 655.

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  امل���ج��ز  واأظ���ه���ر 

باملئة،   13 بلغت  ال�����س��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  بينما 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   33 احلثيثة 

اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

18 باملئة.

ال��ع��زل  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  واأ����س���اف 

ب��امل��ئ��ة، يف حن   15 ال������س��ط بلغت  اإق��ل��ي��م  يف 

احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت 

يف الإقليم ذاته اإىل 33 باملئة، ون�سبة اإ�سغال 

باملئة.   14 اإىل  ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة 

ويف اإقليم اجلن�ب، بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة 

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

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   9 احلثيثة 

اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

8 باملئة.

حالة   2220 ت�سجيل  اإىل  امل���ج��ز  واأ���س��ار 

���س��ف��اء، ل��ي�����س��ل ال���ع���دد الإج����م����ايل حل���الت 

 14 العزل  انتهاء فرتة  املت�قعة بعد  ال�سفاء 

ي�ماً اإىل 1044386.

فح��سات،   36409 اإج���راء  اإىل  اأ���س��ار  كما 

التي  للفح��سات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 

اأجريت منذ بدء ال�باء 13928378 فح�ساً.

متلقي اجلرعة  ع��دد  اأن  امل���ج��ز  واأظ��ه��ر 

الأوىل من لقاح ك�رونا و�سل اإىل 4483475 

�سخ�سا، فيما و�سل عدد متلقي اجلرعتن 

اإىل 4078416 �سخ�سا.

جولة تفقدية لمساعد مدير 
عام التدريب المهني في معهد 

تدريب أبونصير .

مفتي المملكة: إصدار 226 ألف 
فتوى شرعية العام الماضي

تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

الدغمي والوفد البرلماني يلتقون بوزير الداخلية والقائد العام لقوة دفاع البحرين

تحديات سوق العمل.. هل هي أكبر من وزارة العمل؟؟؟
فصل ملف التشغيل عن الوزارة بهيئة مستقلة سيؤتي ثمارا 

فاعليات حزبية وقانونية: التعديالت الدستورية تعزز المشاركة السياسية للمرأة والشباب

االنباط-عمان

برئا�سة  الأردين،  الربملاين  ال�فد  اختتم 

رئي�س جمل�س الن�اب املحامي عبد الكرمي 

ال��ي���م  ال���ب���ح���ري���ن،  اإىل  زي����ارت����ه  ال���دغ���م���ي 

ل��ق��اءات  �سل�سلة  اأج����رى  اأن  ب��ع��د  ال��ث��الث��اء، 

وال�س�رى  ال��ربمل��ان  رئي�سي  م��ع  ومباحثات 

امل�س�ؤولن  م��ن  وع��دد  البحرين،  مملكة  يف 

املدنين والع�سكرين.

الن�اب،  جمل�س  عن  �سادر  بيان  وح�سب 

ام�����س ال���ث���الث���اء، ح�����س��ر ال��دغ��م��ي وال���ف��د 

ال��ن���اب  جمل�س  جل�سة  م��ن  ج��ان��ب��اً  النيابي 

البحريني، وخاللها رحبت رئي�سة الربملان 

ف���زي��ة ب��ن��ت ع��ب��د اهلل ب��ال��زي��ارة ودوره����ا يف 

امل�سرتك،  الربملاين  التعاون  اأوا�سر  تعميق 

كما التقى الدغمي وال�فد الربملاين، الي�م، 

رام��ي  املنامة  يف  الأردين  ال�سفري  بح�س�ر 

البحرين  دفاع  لق�ة  العام  بالقائد  وريكات، 

اآل  اأح��م��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال��رك��ن  امل�سري 

البحريني  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  وم���ع  خ��ل��ي��ف��ة، 

را�سد بن عبد اهلل  ال�سيخ  اأول  الفريق ركن 

اآل خليفة.

وخ���الل ال��ل��ق��اءي��ن، اأك���د الدغمي اأن��ن��ا يف 

الأردن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين، 

اأحر�س ما نك�ن على تدعيم ال�سف العربي، 

اإىل جانب  اإىل اأن الأردن يقف دوماً  م�سرياً 

البحرين  اأم��ن  ي��رى يف  اأم��ت��ه، وه���  ق�سايا 

وا�ستقرارها من اأمن الأردن وا�ستقراره.

املتجذرة  التاريخية  العالقات  اإن  وق��ال 

ال��ن���اب  جمل�سي  يف  تدفعنا  اململكتن  ب��ن 

اإدامة التن�سيق والت�ساور حيال خمتلف  اإىل 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

البحرين  دف��اع  لق�ة  العام  القائد  واأ�ساد 

ب��ع��م��ق ال���ع���الق���ات الأخ�����ي����ة امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي 

الأردن��ي��ة  واململكة  البحرين  مملكة  جتمع 

الها�سمية، والتي تتجذر بحر�س كبري على 

امل���ج���الت كافة  م���ا���س��ل��ت��ه��ا وت��ط���ي��ره��ا يف 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ح��م��د ب���ن ع��ي�����س��ى اآل 

خليفة واأخيه جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

من  البحريني،  الداخلية  وزي��ر  واأع���رب 

جهته، عن تقديره مل�سرية التعاون والتن�سيق 

الأمني التي جتمع البحرين والأردن، والتي 

امل�سرتك،  الأمني  العمل  تعزيز  يف  اأ�سهمت 

وت��ر���س��ي��خ ال���س��ت��ق��رار مب���ا ي�����س��م��ن حماية 

املكت�سبات ال�طنية لكال البلدين ال�سقيقن 

وتعزيز الأمن الإقليمي.

رئي�س  الن�اب: م�ساعد  اللقاءات  وح�سر 

جم��ل�����س ال����ن�����اب غ�����ازي ال�����ب�����داوي، وع��ل��ي 

الغزاوي، وب�سام الفايز، واإ�سالم الطبا�سات، 

وزينب البدول، وعدنان م�س�قة.

 االأنباط – خليل النظامي 

وزارة  على  ثقيال  ب��ات  احل��م��ل  اأن  ي��ب��دو 

اأهم امللفات  اأنها مكلفة بحمل  العمل، حيث 

ع��ل��ى ال�����س��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة وم���ن اب���رزه���ا ملف 

وتنظيم  �سبط  وملف  والت�سغيل،  البطالة 

���س���ق ال��ع��م��ل امل��ح��ل��ي وال��ع��م��ال��ة ال����اف���دة، 

ال��ذي مل  املنازل  ناهيكم عن ملف عامالت 

ت�ستطع اي حك�مة �سابقة او حالية تفكيك 

الطال�سم التي حتيط به وت�سيطر عليه. 

وي���ب���دو اأن ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي 

ت���اج��ه��ه��ا ت��ل��ك امل���ل���ف���ات اأك�����رب ب��ك��ث��ري من 

تديرها  ال��ت��ي  الداري����ة  واملنهجية  العقلية 

البطالة  ملف  خا�سة  معاجلتها،  وحت���اول 

ملف  ب���  مبا�سر  ب�سكل  امل��رت��ب��ط  والت�سغيل 

يعد  مل  ال��ذي  العمل  �س�ق  وتنظيم  �سبط 

لدى  وا�سحة  رقمية  وم�ؤ�سرات  مالمح  له 

ال������زارة واجل���ه���ات ال��ر���س��م��ي��ة، ن��اه��ي��ك��م عن 

ت�سيطر على  ال��ت��ي  وال��ع�����س���ائ��ي��ة  ال��ف������س��ى 

معظم القطاعات املختلفة فيه. 

مليون عامل وافد خمالف يف �سوق 

العمل 

ان وج�د نح� ملي�ن عامل وافد يف �س�ق 

 – اخل��رباء  تقدير  بح�سب   - املحلي  العمل 

العمل غري م�سجلن يف  خمالفن  لقان�ن 

خمتلف  يف  يعمل�ن  ال����زارة،  بيانات  قاعدة 

ال��ق��ط��اع��ات مب��ه��ن م��ت��ن���ع��ة، يف ظ��ل رق��اب��ة 

“�سبه معدومة” من قبل فرق التفتي�س يف 
ال�زارة اأمر يدع� اإىل طرح الت�ساوؤلت على 

طاولة وزير العمل نايف �ستيتيه عن مدى 

ب�سبط  املرتبطة  الت�سغيل  م�ساريع  جن��اح 

���س���ق ال��ع��م��ل ب���دون وج����د درا���س��ة حقيقية 

ما  حقيقة  تعك�س  رقمية  م���ؤ���س��رات  حتمل 

ال�����زارة  اأن  خ��ا���س��ة  ال��ع��م��ل،  ���س���ق  يت�سمن 

بيانات  ب� عدم وج�د قاعدة  اعرتفت اخريا 

حقيقية ل�س�ق العمل. 

ب�سكل  يك�ن  اأن  يجب  امللف  لهذا  النظر 

ال�سيا�سي” الذي  “الربط  عميق بعيدا عن 

ملا  ن��ظ��را  ال�����س��اب��ق،  يف  ال������زراء  بع�س  �سلكه 

ل��ه��ذا امل��ل��ف م��ن اأه��م��ي��ة يف ف��ك ال���س��ت��ح���اذ 

ال�افدة  العمالة  متتهنها  التي  وال�سيطرة 

القطاعات  يف  امل��ت���ف��رة  العمل  ف��ر���س  على 

امللف  فتح  بهدف  اخلا�س  للقطاع  املختلفة 

اأمام العمالة املحلية التي بات �سبح البطالة 

اأدن��ى  دون  معن�ياتها  من  تبقى  مبا  ينه�س 

ال��ت��ي تعاقبت  اه��ت��م��ام م��ن قبل احل��ك���م��ات 

يف  ي���م  بعد  ي�ما  معن�ياتهم  اإح��ب��اط  على 

�س�ى  تخدم  مل  التي  الع�س�ائية  ال��ق��رارات 

اتباع راأ�س املال واأ�سحاب ال�سركات.  

وبغ�س النظر عن ما ت�سدره وزارة العمل 

من بيانات �سحفية،  يجب اأن ن�سع ال�زير 

الذي  العمل  �س�ق  واق��ع  حقيقة  يف  �ستيتية 

ب�سكل  واف���د  ع��ام��ل  ملي�ن  نح�  فيه  يعمل 

خمالف، يف ال�قت الذي �سرح فيه الناطق 

ل�سحيفة  الزي�د  حممد  لل�زارة  العالمي 

من  بالعمل  لهم  امل�سرح  عدد  “اأن  الأنباط 

العمالة ال�افدة وامل�سجلن يف قي�د ال�زارة 

الأم��ر  وافد”،  عامل   310520 ح���ايل  يبلغ 

ال��ت��ي تتغنى  ال�����زارة  ال���ذي ي�سع اإجن����ازات 

بها على �سعيدي ال�سبط والتنظيم ل�س�ق 

العمل على حمك الهاوية، ويفر�س العديد 

م��ن ال��ت�����س��اوؤلت ع��ل��ى ط��اول��ة وزي���ر العمل 

ح�ل منهجية التفتي�س التي تتبعها ال�زارة 

وتنفذها على امل�ؤ�س�سات التي ت�سغل العمالة 

ب�سكل خمالف من جهة يف ظل وج�د ح�ايل 

العمل  لقان�ن  خمالف  واف��د  عامل  ملي�ن 

املت�فرة  الفر�س  معظم  على  ي�ستح�ذون 

من جهة اخرى.

وم���ن امل��ل��ف��ت اإت���ب���اع ال��ن��اط��ق الع��الم��ي 

اإ�ستقدام  “اأن  الأن��ب��اط  ل�  ت�سريحة  الزي�د 

العمالة ال�افدة ياأتي بناء على طلب بع�س 

القطاعات نظًرا لعدم اإقبال الأردنين على 

وبع�س  وال��ت��ن��زي��ل  التحميل  كمهنة  امل��ه��ن، 

امل��ه��ن يف ق��ط��اع��ات الإن�������س���اءات وال���زراع���ة 

ك��ان  وال�����ذي  امل�سانع”،  يف  امل���ه���ن  وب��ع�����س 

ينبغي عليه الت�سريح ح�ل ماهية الأ�سباب 

املهن  ه��ذه  الأردن��ي��ن  لأجلها  يرف�س  التي 

املتمح�رة ح�ل بيئة العمل والعمل الالئق 

واحلد الأدنى لالأج�ر و�سبه غياب الرقابة 

ع��ل��ى امل���ؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات وامل���ح���ال التي 

وطمعهم  اأ�سحابها  ج�سع  م�ساحة  اأت�سعت 

والق�انن  والأنظمة  التعليمات  و�سربهم 

عر�س احلائط.<

معاجلة العوائق قبل ال�سروع 

بـ تقليد املقلد

والت�سغيل  البطالة  ملف  اإىل  وب��ال��ع���دة 

بكافة  اأو احلك�مة  العمل  وزارة  اأن  يبدو  ل 

تف�سيلية  رقمية  قاعدة  لديها  م�ؤ�س�ساتها 

ح�ل عدد املتعطلن والباحثن عن عمل، يف 

قاعدة  فيه  لديها  لي�س  ال��ذي  نف�سه  ال�قت 

العمالة  اأع��داد  بيانات رقمية حقيقية ح�ل 

الأمر  العمل،  �س�ق  يف  تعمل  التي  املخالفة 

الذي يثبت فر�سية “الع�س�ائية والف��سى” 

يف ����س����ق ال���ع���م���ل م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

واملنهجية يف الإدارة ل� ال�س�ق، والأمر الذي 

يدق ناق��س اخلطر ل� ال�زير �ستيتية للعمل 

ج��اه��دا ع��ل��ى اإن�����س��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات رقمية 

للباحثن واملتعطلن واملخالفن كي ت�سيب 

القرارات التي ي�سدرها ملجل�س ال�زراء كبد 

امل�سكلة امل�ستفحلة يف �س�ق العمل من حيث 

الت�سغيل وال�سبط والتنظيم.

يعمل  ال���ذي  ا�ستيتية  ال���زي��ر  اأن  وي��ب��دو 

العمل  وزارة  ل���  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية  على 

اأعاد نف�س ما كان ينبثق عن ال�سرتاتيجية 

ال�����س��اب��ق��ة يف م��ل��ف ال��ت�����س��غ��ي��ل، خ��ا���س��ة بعد 

ال�طني  “الربنامج  ع��ن  احل��ك���م��ة  اإع���الن 

معظم  فيه  تف�س  مل  وق��ت  يف  للت�سغيل”، 

برامج الت�سغيل ال�طنية ال�سابقة عن نتائج 

الت�سغيل  م��ل��ف  ع��ل��ى  وم��ل��م������س��ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

وان��خ��ف��ا���س يف ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة، خ��ا���س��ة اأن 

تكلفة هذا الربنامج تبلغ ح�ايل 80 ملي�ن 

2022 الأمر  دينار من م�ازنة العام احلايل 

تكرار  فل�سفة  ح���ل  الت�ساوؤلت  يثري  ال��ذي 

ال��ف�����س��ل ال�����ذي وق���ع���ت ف��ي��ه م��ع��ظ��م ب��رام��ج 

الأج��در  وك��ان  ال�سابقة،  ال�طنية  الت�سغيل 

ان���ف���اق ه���ذا امل��ب��ل��غ يف ق���ن����ات اأخ�����رى اأك���ر 

جناحا وفائدة. 

ومن امللفت ل� النظر اأن احلك�مة نف�سها 

التي اأعلنت عن الربنامج ال�طني للت�سغيل 

ال��ت��ح��دي��ات التي  اأب����رز واأه����م  “اأن  ���س��رح��ت 

ت�اجه الربنامج تتمثل ب� عقبات بيئة العمل 

ال�سمان  وا����س���رتاك���ات  ال�����س��ح��ي  وال��ت��اأم��ن 

وب������دل ال���ن���ق���ل، و����س���ع���ف م���ع���دل امل�����س��ارك��ة 

القت�سادية يف الربع الول من العام احلايل 

من 39 باملئة اىل 5ر34 باملئة وتدين م�ساركة 

ت�فر  ع��دم  اىل  ا�سافة  القت�سادية،  امل���راأة 

نظام بيانات �سامل ل�س�ق العمل وحمدودية 

امل�ستقبل  يف  العمل  ف��ر���س  طبيعة  معرفة 

وعدم امل�اءمة بن جانبي العر�س والطلب 

ي�سل  ال���ذي  العمل  ع��ن  املتعطلن  واع����داد 

اردين يف ظ��ل وج���د  ال��ف متعطل   400 اىل 

اردين حا�سل  ال��ف عامل غري   350 ح���ايل 

على ت�سريح عمل، بالإ�سافة لرتفاع حجم 

ال��ع��م��ال��ة الردن���ي���ة يف ال�����س���ق غ��ري املنظم 

والعمالة غري الردنية املخالفة«.

فكيف يلتقي هذا بذاك يا حك�متنا، وما 

ه� �سر اخللطة التي �سينجح فيها الربنامج 

ح���ايل  �سيهدر  وال����ذي  للت�سغيل  ال���ط��ن��ي 

80 م��ل��ي���ن م���ن امل�����ازن����ة يف ظ���ل حت��دي��ات 

ع�سرات  منذ  حك�مة  ت�ستطع  مل  وع���ائ��ق 

من  والتخفيف  التقليل  اأو  حلها  ال�سن�ات 

حدتها..!!!!! 

يبدو اأن امل�ساكل والتحديات التي ت�اجه 

وزارة العمل يف تفكيكها ومعاجلتها ل� امللفات 

املعنية بها، تتطلب من جلنة تط�ير القطاع 

العام التي �سكلها رئي�س ال�زراء اإعادة النظر 

بها  املكلفة  وامل��ه��ام  الإخت�سا�سات  بهيكلية 

وقد حتدث  الت�سغيل،  ملف  ال���زارة خا�سة 

م�ؤمتر  يف  اخل�ساونة  ب�سر  ال�����زراء  رئي�س 

ب��الأم�����س ح���ل دم��ج واإل��غ��اء بع�س الهيئات 

وال�زارات يف احلك�مة، فلماذا ل يتم اإزاحة 

ملف الت�سغيل برمته عن كاهل وزارة العمل، 

بن  ما  بالت�ساركية  تك�ن  لهيئة  والتاأ�سي�س 

ملف  لإدارة  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احل��ك���م��ة 

البطالة والت�سغيل ب�سكل اإحرتايف ومنطية 

وا�سرتاتيجية وروؤى واأفكار متط�رة جديدة 

الكفاءة،  عنهم  وامل��ع��روف  اخل��ربة  ذوي  من 

وبهذا تتفرغ وزارة العمل مل�ساألة الع�س�ائية 

وال��ف������س��ى احل��ا���س��ل��ة يف ���س���ق ال��ع��م��ل من 

ح��ي��ث ���س��ب��ط وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ال��ة امل��خ��ال��ف��ة 

والتفتي�س على امل�ؤ�س�سات وال�سركات التي ل 

تطبق قان�ن العمل.

  االنباط-برتا

اأك����دت ف��اع��ل��ي��ات ح��زب��ي��ة وق��ان���ن��ي��ة اأن 

الأخ��رية  الد�ست�رية  التعديالت  م�سروع 

ل����ن ت�����ؤث����ر ع���ل���ى ح����ق ال���ن�������س���اء يف ال��ك���ت��ا 

ن�س��سا  ه��ن��اك  لأن  املنتخبة؛  باملجال�س 

اأخرى اأ�سيفت اإىل امل�سروع �ستمكن امل�سرع 

من تخ�سي�س ك�تا للن�ساء وال�سباب.

وق����ال�����ا يف اأح����ادي����ث ل����ك���ال���ة الأن���ب���اء 

الأردن������ي������ة )ب�������رتا( ا���س��ت��ط��ل��ع��ت اآراءه�������م 

ح�������ل م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ك����ت���ا ال���ن�������س���ائ���ي���ة يف 

ق��ان���ن الن��ت��خ��اب ع��ل��ى ���س���ء ال��ت��ع��دي��الت 

امل�سرع  تعطي  التعديالت  اإن  الد�ست�رية، 

ال�سيا�سية  والأح��زاب  النتخاب  قان�ين  يف 

لتمكن  وا�سعة  تقديرية  �سلطة  وغريها، 

املراأة من امل�ساركة يف احلياة العامة.

وق����ال اأ����س���ت���اذ ال���ق���ان����ن ال��د���س��ت���ري يف 

املحكمة  وع�����س���  ال��ع��رب��ي��ة  ع��م��ان  ج��ام��ع��ة 

ال���د����س���ت����ري���ة ال�������س���اب���ق، ال���دك���ت����ر ن��ع��م��ان 

ال��ف�����س��ل  ع����ن�����ان  ت���ع���دي���ل  اإن  اخل���ط���ي���ب، 

والأردنيات  الأردنين  “حق�ق  اإىل  الثاين 

يف  ال��ن�����س��اء  ح���ق  مي�����س  ل���ن  وواجباتهم” 

اإىل  بالنظر  املنتخبة؛  باملجال�س  ال��ك���ت��ا 

اأ�سيفت للد�ست�ر  التي  الن�س��س الأخرى 

ميكن  م��ا  الأخ���رية  التعديالت  م�سروع  يف 

امل�������س���رع م����ن ت��خ�����س��ي�����س ك�����ت����ا ل��ل��ن�����س��اء 

وال�سباب.

تعطي  ذاتها  بحد  التعديالت  اأن  واأك��د 

والأح���زاب  الن��ت��خ��اب  ق��ان���ين  يف  للم�سرع 

التقديرية  ال�سلطة  وغ��ريه��ا،  ال�سيا�سية 

امل�����س��ارك��ة يف  امل����راأة م��ن  ال���ا���س��ع��ة لتمكن 

احل��ي��اة ال��ع��ام��ة، داع��ي��ا ال��ن�����س��اء الأردن��ي��ات 

ويغتنمن  امل�س�ؤولية،  حجم  يدركن  اأن  اإىل 

الفر�سة ويعدن اأنف�سهن لهذا الدور.

ون��ب��ه��ت الأم�����ن ال���ع���ام حل����زب ال�����س��ع��ب 

اأب���  عبلة  )ح�سد(  الأردين  ال��دمي��ق��راط��ي 

“الأردنيات”  كلمة  اإ�سافة  اأن  اإىل  علبة، 

ج������اءت يف ع����ن�����ان ال���ف�������س���ل ال����ث����اين م��ن 

نف�سها؛   6 امل��ادة  منت  يف  ولي�س  الد�ست�ر، 

اأية  اأنه ل يرتتب عليها  الأمر الذي يعني 

الت��سيح  ه��ذا  اأن  مبينة  قان�نية،  اأح��ك��ام 

القان�نية  اللجنة  م��ق��رر  ل�سان  على  ج��اء 

يف جم��ل�����س ال���ن����اب، وع���دد م��ن الأ���س��ات��ذة 

القان�نين.

ال�سريح  الن�س  اأن  علبة،  اأب���  واأ�سافت 

اأن ه��دف  ع��ل��ى امل�����س��اواة ل ي��ع��ن��ي م��ط��ل��ق��ا 

امل�ساواة يف احلق�ق وال�اجبات قد حتقق؛ 

لتحقيق  ال��ب��اب  يفتح  الت�سريعي  فالن�س 

م��ن  ال���ع���دي���د  ت�������س���اف���رت  م���ا  اإذا  ال���ه���دف 

الأخ��رى،  امل��س�عية  وال�سروط  الع�امل 

ل���ذل���ك ف����اإن ت��خ�����س��ي�����س ك����ت���ا ل���ل���م���راأة يف 

���س��رورة  يكت�سب  زال  ل  الن��ت��خ��اب  ق��ان���ن 

عملية.

واأ�سارت اإىل اأن حجم القائمة العامة يف 

 41 م�سروع قان�ن النتخابات النيابية هي 

الأمر  مقعدا،   138 اأ�سل  من  فقط  مقعدا 

والن�سطاء  الن�سيطات  ي�ست�عب  ل  ال��ذي 

من الن�ساء وال�سباب على النح� املاأم�ل.

ن�عي  ت��ط���ر  ح�سل  اذا  “اأما  وت��اب��ع��ت، 

مبداأ  واعتمد  امل�ستقبل،  يف  القان�ن  على 

مغلقة  واح��دة  قائمة  كله  الأردن  يك�ن  اأن 

م���ع ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ن�����س��ب��ي ال�����س��ام��ل، ع��ن��ده��ا 

القان�ن  يف  الك�تا  جدوى  مناق�سة  ت�سبح 

حق  �سمان  اأ���س��ا���س  على  مت��ام��ا،  م�سروعا 

متثيلها من خالل الق�ائم«.

“اأن اع��ت��م��اد ق��ائ��م��ة  اأب����� ع��ل��ب��ة  وب��ي��ن��ت 

عامة وطنية يف م�سروع قان�ن النتخابات 

الأمام”،  اإىل  اإيجابية  النيابية، ه� خط�ة 

وال�سباب،  للمراأة  ان�سج  متثيال  يعني  ما 

وت���ق���دمي م��ر���س��ح��ات وم��ر���س��ح��ن ل��دي��ه��م 

برامج  اأ�سا�س  على  ال��ع��ام  العمل  يف  خ��ربة 

وطنية.

ل���ل���م���راأة  ك����ت���ا  وج�������د  اأن  واأو�����س����ح����ت 

يف ال���ق���ان����ن، ���س��اه��م يف ف��ت��ح ال���ب���اب اأم���ام 

م�����س��ارك��ة م��ل��ح���ظ��ة ل��ل��ن�����س��اء يف جم��ل�����س 

الن�اب، بالرغم من تباين امل�ست�ى املعريف 

اأن  اإل  الع�س�ات،  بن  والتجربة  والثقايف 

اأي�سا  مكنت  الك�تا  ب��اأن  الع���رتاف  علينا 

ال�سيا�سية  اخل��ربة  ذوات  الن�ساء  من  ع��ددا 

جمل�س  اإىل  ال��������س����ل  م���ن  وال��ق��ان���ن��ي��ة 

الن�اب.

ب����دوره����ا، ع��ل��ق��ت الأم�����ن ال���ع���ام حل��زب 

احل��روب  رول  ال��دك��ت���رة  اأق�ى”،  “اأردن 
املقاعد  ك�تا  اإن  قائلة:  ال���راأي،  ه��ذا  على 

ل��ي�����س��ت م��ط��ل��ب��ا ب��ح��د ذات�����ه، ول��ك��ن��ه��ا اآل��ي��ة 

متثيل  لعدالة  اإيجابي”  “تدبري  م�ؤقتة 

والتعبري  ال��ق��رار  �سنع  م���اق��ع  يف  الن�ساء 

ع���ن اح��ت��ي��اج��ات��ه��ن وم��ط��ال��ب��ه��ن، م��ع��ت��ربة 

امل��راأة  بتمكن  اخلا�سة  الفقرة  اإ�سافة  اأن 

امل��ادة  يف  �سدها  التمييز  اأ�سكال  كل  ومنع 

ال��ك���ت��ا �س�اء  ال��د���س��ت���ر، جتعل م��ن  6 م��ن 

اأج��ل  م��ن  م��ربرة  ال��ق���ائ��م  اأو  املقاعد  ك�تا 

ق��درة  بعدم  يتمثل  وال��ذي  التمييز،  اإزال���ة 

م���اق��ع  يف  بالتناف�س  ال��ف���ز  ع��ل��ى  ال��ن�����س��اء 

النمطية  ال�����س���رة  ب�سبب  ال���ق���رار؛  �سنع 

التقليدية عن املراأة.

الفقرة اخلا�سة  اإ�سافة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

�ستك�ن   ،6 للمادة  وال�سباب  امل��راأة  بتمكن 

م����ربرا ل����ج����د ك���ت��ا ل���ل���م���راأة وال�����س��ب��اب؛ 

املراأة  بتمكن  الد�ست�ر  التزام  عززت  لأنها 

وال�����س��ب��اب م��ن امل�����س��ارك��ة يف اأوج����ه احل��ي��اة 

املختلفة، واإزالة كل اأ�سكال التمييز .

الأردن����ي����ات  ك��ل��م��ة  اإ����س���اف���ة  اأن  وب��ي��ن��ت 

حكما  لي�ست  ال��ث��اين،  الف�سل  ع��ن���ان  اإىل 

جديدا، لفتة اإىل اأن العناوين يف الد�ست�ر 

وامل��ب��ادئ  وامل����اد  الأح��ك��ام  على  تن�سحب  ل 

ال��ع��ن��اوي��ن  لأن  ال��د���س��ت���ر،  يف  ال��ق��ان���ن��ي��ة 

ال��د���س��ت���ري��ة  ال��ن�����س������س  لفهر�سة  وج���دت 

ال���ت���ي ت��ق��ع حت��ت��ه��ا، وال���د����س���ت����ر ي��ت��ح��دث 

با�ستمرار بلغة جمع املذكر ال�سامل لي�سري 

اإىل كال اجلن�سن.

وفرقت احلروب بن ن�عن من الك�تا، 

يف  للن�ساء  املخ�س�سة  املقاعد  الأول  ي�سمل 

ت�جد  ما  غالبا  والتي  النتخابية  الدوائر 

لن  امل����راأة  اأن  باعتبار  حزبية  غ��ري  دول  يف 

احل�سة  ه���ذه  ل��ه��ا  تخ�س�س  مل  اإذا  مت��ث��ل 

من املقاعد، والن�ع الآخر من الك�تا، وه� 

الأك�����ر ���س��ي���ع��ا يف ال���ع���امل، وال���ت���ي حتقق 

اأف�سل النتائج، فهي ك�تا الق�ائم احلزبية 

وامل�ج�دة عادة يف دول العامل الدميقراطية 

على  للتناف�س  الأح��زاب  فيها  ترت�سح  التي 

م��ق��اع��د ال���ربمل���ان، وه����ذه الأح�����زاب اإم����ا اأن 

خالل  من  الك�تا  من  ط�عيا  ن�عا  تعتمد 

تخ�سي�س املنا�سفة يف الق�ائم بن الرجال 

اأو تعتمد  اأو مثالثة،  والن�ساء داخل احلزب 

ك���ت��ا اإج���ب���اري���ة داخ����ل ال��ق��ائ��م��ة احل��زب��ي��ة، 

م�ؤكدة اأن اف�سل �سكل للك�تا يف العامل هي 

ك�تا الق�ائم ولي�س املقاعد.

وت����رى احل������روب، يف ه����ذا ال�������س���دد، اأن 

اأو ال���ط��ن��ي��ة(،  ال��ق���ائ��م )احل��زب��ي��ة  ك���ت��ا 

ه���ي ال��ط��ري��ق��ة الأم���ث���ل م���ن اأج����ل متثيل 

ق�يات  ن�ساء  ووج���د  للن�ساء،  وكمي  ن�عي 

وقياديات يف الربملان لهن فعالية �سيا�سية 

حتت قبة الربملان.

وبينت اأن ك�تا املقاعد ما زالت مطل�بة 

اإىل  ي�سل  مل  زال  م��ا  املجتمع  اأن  باعتبار 

يف  ل��ل��م��راأة  بالكامل  امل��ج��ال  اإت��اح��ة  مرحلة 

امل���ج���ال ال�����س��ي��ا���س��ي حت���دي���دا، وحم���دودي���ة 

وقيادية،  �سيا�سية  منا�سب  ت�ليها  تقبل 

وخ�����س������س��ا يف ال��ع��م��ل ال����ربمل����اين؛ وب��ن��اء 

ب��د منها  امل��ق��اع��د ل  ك���ت��ا  اآل��ي��ة  عليه تظل 

الأحزاب  اإىل حن متكن  م�ؤقتة  كمرحلة 

حزبية  برملانات  اإىل  وال��س�ل  املجتمع  يف 

امل�ستقبل. بالكامل يف 

حث  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وك��ان 

خالل لقائه ممثالت عن القطاع الن�سائي 

مهمة  ر�سالة  يف  الث��ن��ن،  اأم�����س  الأردين، 

والتقدم  امل�ساركة  على  جميعا  لالأردنيات 

هما  وال�������س���ب���اب  امل�������راأة  واأن  الأم�������ام،  اإىل 

عملية  م�����س��ارات  جميع  يف  ال��رائ��دة  ال��ق���ة 

ال�سيا�سي منها. الإ�سالح، وخا�سة 

مناق�سة  انتهاء  اأع��ق��اب  يف  اللقاء  وج��اء 

واإق���راره  الد�ست�رية  التعديالت  م�سروع 

م����ن ق���ب���ل جم���ل�������س ال�����ن������اب، وم�����ا راف����ق 

ذل���ك م��ن ن��ق��ا���س ع���ام داخ���ل ق��ب��ة ال��ربمل��ان 

وخارجها.

االربعاء    12 / 1 /2022
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االعللالم خال�صة ما جاء  و�صائل  وتناقلت  التلفزة  �صا�صات  بدقائق معدودة طّل عرب 

بت�صريحاته  عن الواقع ال ي�صبه الواقع الذي ين�صده اي مواطن ، ح�صر االرقام وبّي ما 

مت انفاقه يف �صبيل ا�صتمرار دوران العجلة االقت�صادية واأو�صح ما مت رفده للخزينة من 

اموال ال�صياحة وغريها .

املواطن املنتظر حلديث رئي�ص الوزراء كان يتنقل بي كلماته باحثا عن خلق فر�ص 

العدول عن تعرفة  او حتى   ال�صلع  ا�صعار  او خف�ص  العمل  للعاطلي عن  عمل جديدة 

ا�صعار املحروقات  اأبقت العيون حمدقة بانتظار املجهول اىل جانب رفع  التي  الكهرباء 

وتخفي�ص اوزان ال�صلع للمحافظة على �صعرها  .

خطاب رئي�ص الوزراء كان فارغا من القرارات امل�صريية التي ينتظرها املواطن الذي 

يقراأ اأخبارا تتحدث عن منح االردن مل�صاعدات من قبل البنك الدويل مل ير منها �صيئا 

لكن الوا�صح ان ذلك رفع �صقف املديونية وابقى الفقر فقريا ان مل يزده فقرا .

بعد عدة �صاعات من اخلطاب خرج بع�ص املتعطلي عن العمل يعت�صمون لنيل حق 

من حقوقهم امل�صلوبة بحجج وهمية ال ا�صا�ص لها  فكيف ملواطن ان يعي�ص وهو يرى باأم 

عينه اأن لقمة اأبنائه مهددة باالنقرا�ص يف اي حلظة ؟ وهو الذي يت�صاءل دوما اين اموال 

املنح ومل ال يتم مثال اغالق القرو�ص لالأ�صر املت�صررة من جائحة كورونا او توزيعها 

من  ومت�صررة  جغرافيا  ببعيدة  لي�صت  التي  البلدان  بع�ص  يف  يحدث  كما  ثابتة  بن�صب 

اجلائحة ؟

اين القواني التي حتمي القطاع االقت�صادي الذي يرك�ص نحو الهاوية بحجة البقاء 

على الو�صع ال�صحي الذي هو االخر يعترب يف غرفة االنعا�ص واالموال امل�صروفة عليه 

مل تاأت اكلها والو�صع يف انهيار م�صتمر ؟

قانون الدفاع �صاري املفعول اال انه مل يدافع عن حقوق املواطني او مينح املت�صررين 

اي ا�صتثناءات بل رمبا طحنهم اكرث حتت عجلة » مايف » ؟؟

االمل موجود بي ثنايا املواطن االردين املعقود بكرم اهلل وحده فقط .

جمانه جمال

األمل معقود 
على المواطن

  الأربعاء    12  /  1  / 2022

االنباط-عمان

تراأ�ص وزير الزراعة املهند�ص خالد احلنيفات 

االأول  اللللر�لللصلللملللي  االجلللتلللملللاع  الللللثللللالثللللاء،  امللل�لللص 

تقنية  خلللالل  مللن  للللللزيللتللون  الللللدويل  للمجل�ص 

االت�صال عن ُبعد.

االردن  اأن  االجللتللمللاع  خللالل  احلنيفات  واأكلللد 

اأطر  زيللادة  للمجل�ص على  تروؤ�صه  �صيعمل خالل 

واال�صتفادة من  الزيتون  لتطوير قطاع  التعاون 

واملمار�صات  والتكنولوجية  الت�صويقية  التجارب 

الزراعية امل�صتخدمة يف الدول االأع�صاء.

وح�صر االجتماع عن املجل�ص الدويل للزيتون 

وم�صاعد  غديرة،  عبداللطيف  التنفيذي  املدير 

امللللديلللر الللتللنللفلليللذي للللللمللجللللل�للص انللللللدوين اوالنلللللو، 

االوملبية  اللجنة  العالقات اخلارجية يف  ورئي�ص 

الفنية  الدولية منري فوراتي، ومدراء الوحدات 

الللدويل  املجل�ص  يف  االخت�صا�ص  ذات  واالإداريللللة 

االردن  مندوب  االأردين  اجلانب  وعللن  للزيتون، 

ذات  واالإدارات  املللجللللل�للص  رئللا�للصللة  مللهللام  لتن�صيق 

العالقة بقطاع الزيتون بالوزارة.

املتعلقة  الق�صايا  من  العديد  مناق�صة  ومتت 

بقطاع الزيتون.

مهام  تلللوىل  االأردن  اأن  اإىل  االإ�لللصلللارة  وجتلللدر 

رئا�صة املجل�ص الدويل للزيتون للعام 2022.

الحنيفات: زيادة أطر التعاون الدولية لتطوير قطاع الزيتون

قادري: القرار سيؤثر على سلبًا ونطالب بحزم دعم للصناعة المحلية

تخفيض التعرفة الجمركية على األلبسة بين اسباب 
الرفض ومبررات التأييد

نائب رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا عسكريا سعوديا

االنباط – عمر الكعابنة

بتخفي�ص  االأخلللري  احلللكللومللي  الللقللرار  بعد 

الللتللعللرفللة اجلللمللركلليللة علللللى قلللطلللاع االألللبلل�للصللة 

واالأحذية، هل �صيكون لهذا القرار اأثر اإيجابي 

املحلية،  ال�صوق  ال�صرائية يف  القوة  زيادة  على 

ال�صناعة  علللللى  ال�صلبي  اأثللللره  ملللدى  هللو  وملللا 

املحلية يف هذا القطاع.

 لللالإجللابللة عللن هلللذه الللتلل�للصللاوؤالت توا�صلت 

»االنللللبللللاط« ملللع ممللثلللللي اللللقلللطلللاع يف كلللل من 

غرفتي جتارة االأردن و�صناعة االأردن لالإجابة 

عن هذه االأ�صئلة .

االألب�صة  قلللادري ممثل قطاع  اإيللهللاب  وقللال 

اإن قرار  لل«االأنباط«،  االأردن  يف غرفة �صناعة 

االألب�صة  على  اجلمركية  التعرفة  تخفي�ص 

مي�ص  �لللصلللوف    ٪٣٠  -٢٠ بللنلل�للصللبللة  واالأحللللذيللللة 

�صلباّ  �صيوؤثر  الللذي  االأملللر  املحلية،  ال�صناعة 

على ن�صب البطالة، مو�صحا اأن م�صانع قطاع 

ثمانية  يللقللارب  مللا  ت�صغل  واالأحللذيللة  االألب�صة 

اآالف مواطن . 

وا�صاف، اأنه كان من االأف�صل تطوير قطاع 

االألللبلل�للصللة واالأحلللذيلللة ملللا لها اثللر اإيللجللابللي على 

خا�صة  دعللم  بحزم  مطالبا  املحلي،  االقت�صاد 

تبقى  حتى  القطاع  هللذا  يف  املحلية  لل�صناعة 

قائمة وال ت�صطر لال�صتثمار خارج االردن .

ملللن جللهللتلله، قللللال ممللثللل قلللطلللاع االألللبلل�للصللة 

واالأقللملل�للصللة واالأحلللذيلللة واملللجللوهللرات يف غرفة 

جتارة االأردن اأ�صعد القوا�صمي، اإن القرار اتخذ 

يف الوقت املنا�صب، بعد موجة من االرتفاعات 

على  انعك�صت  التي  العاملي،  ال�صحن  اأجللور  يف 

زيادة االأ�صعار يف ال�صوق املحلية.

ولللفللت للللل«االنلللبلللاط« اإىل ا�للصللتللمللرار وجلللود 

الربيدية  الطرود  جتارة  كفة  ترجح  مناف�صة 

من  معفية  كونها  التقليدية،  الللتللجللارة  على 

اخلللدمللات،  ور�للصللم  والللدخللل  املبيعات  �صريبة 

داعيا اإىل التعامل باملثل يف هذا اخل�صو�ص.

اأن انللعللكللا�للص تللخللفلليلل�للص الللر�للصللوم  وا�لللصلللاف 

�صيظهر   ، واالأحللذيللة  االألب�صة  على  اجلمركية 

ال�صوق  ب�صائع يف  لوجود  اآذار،  �صهر  بداية  يف 

املحلية خا�صعة للتعرفة القدمية.

وثلللملللن الللللقللللرار كلللونللله يللحللد ملللن الللتللهللرب 

اللل�للصللريللبللي واجلللللمللللركللللي، ويللللعللللزز املللنللافلل�للصللة 

اأ�لللصلللواق بلللللدان جمللللاورة، ويللزيللد الت�صوق  مللع 

اللللل�للللصلللليللللاحللللي، ويللللللرفللللللع الللللللقللللللوة الللل�لللصلللرائللليلللة 

للم�صتهلكي.

بلللللللللدوره، اأو�لللللصلللللح نللقلليللب جتلللللار االأللللبللل�لللصلللة 

واالأحلللللذيلللللة واالأقلللمللل�لللصلللة �للصلللللطللان عللللللاّلن يف 

اجلللديللدة  االأ�للصللعللار  اإن  �صحفية،  ت�صريحات 

ب�صائع  حللاويللة  اأي  علللللى  �صتطبق  لللالألللبلل�للصللة 

الللقللرار احلكومي  العقبة بعد دخللول  اإىل  تللرد 

التنفيذ،  حيز  اجلمركية  التعرفة  بتخفي�ص 

مبينا اأن القرار �صيدخل حيز التنفيذ االأ�صبوع 

لل�صوق  درا�للصللات  اإجللللراء  �صيتم  وعليه  املللقللبللل، 

مللديللريللة  ملللع  بللالللتللعللاون  لللالألللبلل�للصللة  االأردين 

مراقبة االأ�صواق يف وزارة ال�صناعة والتجارة، 

�صيطراأ  الذي  االنخفا�ص  وقيمة  ن�صبة  لبيان 

على اأ�صعار االألب�صة خالل الفرتة املقبلة.

�صي�صعر  االأردين  امل�صتهلك  اأن  اإىل  واأ�للصللار 

بللانللخللفللا�للص اأ�لللصلللعلللار االألللبلل�للصللة بللاللل�للصللوق بعد 

القرارات احلكومية اجلديدة. 

بتعديل  مللوؤخللرا  قامت  احلكومة  اأن  يذكر 

االألب�صة  التعرفة اجلمركية على قطاع  قيمة 

اأن  بعد   5% لت�صبح  وتللوحلليللدهللا  واالأحلللذيلللة 

لالألب�صة  اجلللمللركلليللة  الللتللعللرفللة  قلليللمللة  كللانللت 

اجلمركية  التعرفة  قيمة  كانت  بينما   20%
لالأحذية 30%.

االنباط-عمان

اأكللللد رئلليلل�للص جمللللل�للص اللللنلللواب بلللاالإنلللابلللة اأحللمللد 

اللل�للصللفللدي، عللمللق الللعللالقللات االأخلللويلللة االأردنللليلللة 

ال�صعودية واحلر�ص على تطويرها على خمتلف 

اللل�للصللعللد، مبلللا يللحللقللق امللل�للصللالللح امللل�للصللرتكللة لكال 

البلدين وال�صعبي ال�صقيقي.

جلللاء ذللللك للللدى لللقللائلله بلللدار جمل�ص الللنللواب، 

ام�ص الثالثاء، وفدا ع�صكريا من منت�صبي برنامج 

يف  التعليمي  والللكللادر  اال�صرتاتيجية  الللدرا�للصللات 

كلية القيادة واالأركان ال�صعودية.

وقال النائب ال�صفدي اإن العالقات التاريخية 

التي اأر�صى دعائمها جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

�صلمان  امللللللك  ال�صريفي  احلللرمللي  خلللادم  واخلللوه 

بللن عللبللدالللعللزيللز اآل �للصللعللود، املللبللنلليللة علللللى روابلللط 

االأخوة والدم وامل�صري، تدعونا اإىل تعزيز اجلهود 

االأمة  لق�صايا  املواقف خلدمة  وتن�صيق  امل�صرتكة 

العربية، وعلى راأ�صها الق�صية الفل�صطينية.

نوعية  خللطللوات  خللطللا  االأردن  اأن  اإىل  واأ�لللصلللار 

علللللى طللريللق ملل�للصللرية االإ�لللصلللالح اللل�للصلليللا�للصللي الللتللي 

ت�صكيل  والتي عرب عنها يف  امللك،  يقودها جاللة 

ال�صيا�صية،  املللنللظللومللة  لللتللطللويللر  امللللللكلليللة  اللللللجللنللة 

موؤكدا اأن االأردن من اأوائل الدول العربية املوؤمنة 

امللللراأة  ومتللكللي  االإنلل�للصللان  وحللقللوق  بالدميقراطية 

وال�صباب.

وعللللر�للللص الللل�لللصلللفلللدي بلللهلللذا الللل�لللصلللدد حلللزمللة 

التعديالت الد�صتورية التي اقرها جمل�ص النواب 

ال�صيا�صية،  االإ�للصللالحللات  مل�صرية  الداعمة  اأخلللريا 

وهو  الثانية  مئويته  دخللل  االأردن  اأن  اإىل  الفللتللا 

عازم على اإحداث نقلة نوعية يف احلياة ال�صيا�صية 

والربملانية ت�صمن الو�صول اإىل برملان قائم على 

برملانية  وحكومات  الرباجمية  والللتلليللارات  الكتل 

وحياة حزبية فاعلة.

وقللللال اإن جمللللل�للص اللللنلللواب يللوؤمللن بللواجللبلله يف 

�صاأن  اإعلللالء  اإىل  ال�صاعية  قيادته  خلف  الللوقللوف 

اللللدوللللة االأردنللليلللة وتللعللزيللز وجلللودهلللا عللرب تعزيز 

االأملللللن الللعللربللي امللل�للصللرتك، ملل�للصللددا علللللى اأهللملليللة 

الللتللعللاون ملللواجللهللة الللتللحللديللات امللل�للصللرتكللة وتعزيز 

االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.

بال�صلطة  املناط  الد�صتوري  الللدور  اإىل  ولفت 

جمل�ص  بللي  العالقة  �صكل  وكللذلللك  الت�صريعية، 

التعاون  على  املبنية  االأخللرى  وال�صلطات  النواب 

والتكامل املثمر جتاه النهو�ص بامل�صالح الوطنية 

العليا.

من جهته، اأكد الوفد عمق العالقات االأخوية 

الللتللاريللخلليللة اللللتلللي تلللربلللط املللملللللكللتللي واللل�للصللعللبللي 

يف  وتوثيقها  متتينها  على  واحلر�ص  ال�صقيقي، 

وامل�صري  الهدف  وحللدة  اإىل  الفتا  كافة،  املجاالت 

امل�صرتك الذي يجمع البلدين.

بللقلليللادتلليللهللمللا  واالأردن  اللل�للصللعللوديللة  اإن  وقلللللال 

احلللكلليللمللتللي ا�للصللتللطللاعللتللا جتللللللاوز اللللعلللديلللد مللن 

يتطلب  الللذي  االأمللر  بنا،  حتيط  التي  التحديات 

تعزيز اجلهود واملواقف حلماية امل�صالح امل�صرتكة.

الللنللواب،  اللللدور املللحللوري ملجل�ص  وثمن الللوفللد 

م�صالح  لتحقيق  بللهللا  ي�صطلع  الللتللي  واجللللهلللود 

املتقدم  بامل�صتوى  فخرهم  عللن  معربي  االأردن، 

الذي و�صل اإليه االأردن على خمتلف االأ�صعدة.

االنباط-عمان

بللحللث وزيلللللر اللل�للصللحللة اللللدكلللتلللور فللرا�للص 

الللللهللللواري يف مللكللتللبلله امللل�لللص اللللثلللالثلللاء، مع 

البا�صط  عبد  االردن  لللدى  الليبي  ال�صفري 

الثنائية  الللعللالقللات  تللعللزيللز  �للصللبللل  اللللبلللدري، 

املجال  يف  خا�صة  ال�صقيقي،  البلدين  بللي 

ال�صحي.

واأكد الهواري خالل اللقاء اأهمية تعزيز 

الللعللالقللات بلللي وزارتللللللي اللل�للصللحللة االردنللليلللة 

والليبية، �صيما يف تبادل اخلربات يف املجال 

ال�صحي ودعلللم بللرنللامللج االإقللامللة لللالأطللبللاء، 

امل�صتمر  الطبي  التعليم  وبرامج  والتدريب، 

بي االأطباء االردنيي والليبيي، واللقاءات 

العلمية واملوؤمترات الطبية التي تعقد على 

امل�صتويي االإقليمي والدويل.

الطبية  االإجلللللللراءات  اجلللانللبللان  ونللاقلل�للص 

م�صت�صفيات  يف  الليبيي  للمر�صي  املقدمة 

املللملللللكللة، واحلللللر�للللص علللللى تلللقلللدمي اأفلل�للصللل 

كي  املطلوب  وبامل�صتوى  الطبية  اخلللدمللات 

يكتمل عالجهم ويتماثلوا لل�صفاء التام.

كللمللا بللحللث الللللهللللواري والللللبللللدري، درا�للصللة 

الليبيي  للللللمللر�للصللى  الللعللالجلليللة  الللتلل�للصللعللرية 

يف امللل�للصللتلل�للصللفلليللات االأردنللللليلللللة امللللتلللعلللاقلللدة مع 

هذا  يف  املعنيي  مع  الليبي،  ال�صحي  املكتب 

التاأ�صرية  اإجراءات  ت�صهيل  واإمكانية  املجال، 

دخللللول املللر�للصللى الللللليللبلليللي �للصللمللن الللقللنللوات 

الدبلوما�صية.

  االنباط-عمان

املعدنية  والللرثوة  الطاقة  جلنة  بحثت 

الللنلليللابلليللة، خللللالل اجللتللمللاع عللقللدتلله املل�للص 

فرا�ص  الدكتور  النائب  برئا�صة  الثالثاء، 

العجارمة، وح�صور وزير الطاقة والرثوة 

امللللعلللدنللليلللة اللللدكلللتلللور �لللصلللاللللح اخللللرابللل�لللصلللة، 

التعرفة اجلديدة للكهرباء.

ناق�صت  اللللللجللنللة  اإن  الللعللجللارمللة  وقللللال 

وزارة  يف  واملعنيي  اخلراب�صة  الللوزيللر  مللع 

اللللطلللاقلللة وهلليللئللة تللنللظلليللم قلللطلللاع الللطللاقللة 

واملللللعللللادن، ملللللف رفللللع اأ�لللصلللعلللار الللكللهللربللاء، 

وكذلك  الرفع،  �صيطالها  التي  وال�صرائح 

اللللتلللي يلل�للصللتللمللر دعلللملللهلللا وتللللقللللدر نلل�للصللبللتللهللا 

احلكومة باأكرث من 90 باملئة من اإجمايل 

امل�صرتكي.

وطلللاللللب الللللنللللواب احلللل�لللصلللور مبللنللح اأي 

ملللواطلللن يللتللقللدم بللطلللللب احلللل�لللصلللول على 

للح�صول  احلللاجللة  دون  كهرباء  ا�للصللرتاك 

هناك  اأن  اإىل  م�صريين  اأ�للصللغللال،  اإذن  على 

�صققا وبيوتا لن ت�صتفيد من دعم الكهرباء 

الأنها تتزود من ا�صرتاك واحد لعدم متكن 

اأ�للصللحللابللهللا ملللن احللل�للصللول علللللى علللللدادات 

كهرباء.

وانتقد نواب اإدارة ملف قطاع الكهرباء 

وانعكا�صه  املللا�للصلليللة  اللل�للصللنللوات  ملللدار  علللللى 

االقت�صادية،  القطاعات  على  �صلبي  ب�صكل 

وعلللللللى املللللواطللللن، خللا�للصللة ملللن الللطللبللقللات 

الفقرية واملتو�صطة وذوي الدخل املتدين، 

دون اأن يكون هناك متييز لالأردنيي من 

غريهم.

اإي�صال  تاأمينات  عللن  الللنللواب  وتلل�للصللاءل 

املوجودة  للم�صرتكي،  الكهرباء  علللدادات 

لدى �صركات الكهرباء، مطالبي ب�صرورة 

انعكا�ص اأرباحها على املواطني.

وعلللللللللللربوا عللللللن رفلللل�للللصللللهللللم للللللللتلللعلللرفلللة 

الللكللهللربللائلليللة اللللتلللي �للصللتللطللبللق هللللذا اللللعلللام، 

مطالبي بالبقاء على التعرفة القدمية.

بللللللدوره، اأكلللللد وزيلللللر الللطللاقللة واللللللرثوة 

املللعللدنلليللة، اللللدكلللتلللور �للصللالللح اخلللرابلل�للصللة، 

يف  اجلللديللدة  الكهربائية  التعرفة  اأهمية 

الللقللطللاعللات  علللللى  االإنلللتلللاج  كلللللف  تخفي�ص 

االقت�صادية مبا ينعك�ص على اأ�صعار ال�صلع 

الوفر  اأن قيمة  للم�صتهلكي، م�صددا على 

ملللن الللتللعللرفللة للللن تلللذهلللب اإىل اخلللزيللنللة 

القطاعات  لللدعللم  �صتوجه  واإمنللللا  الللعللامللة 

االإنتاجية امل�صتهدفة.

من  لللال�للصللتللفللادة  الت�صجيل  اآللليللة  وعلللن 

اللللتلللعلللرفلللة الللكللهللربللائلليللة املللللدعللللومللللة، قلللال 

خللالل  مللن  يللتللم  الت�صجيل  اإن  اخلللرابلل�للصللة 

عملية �صهلة و�صل�صلة، م�صريا اإىل اأنه �صيتم 

واللل�للصللكللاوى  املللالحللظللات  الللنللظللر يف جميع 

التعرفة  تطبيق  نتيجة  تللطللراأ  قللد  الللتللي 

االأردنلللليللللي  غللالللبلليللة  اأن  اجللللللديلللللدةواأكلللللد 

اخلا�صة  ال�صهرية  فللاتللورتللهللم  تللتللاأثللر  لللن 

ما  اال�صتهالك  �صريحة  وهللم  بالكهرباء، 

دون 600 كيلو واط �صاعة وي�صكلون نحو 

امل�صتهلكي. من  باملئة   90
وعللللن اللل�للصللرائللح امللللدعلللوملللة، قللللال اإنللهللا 

ت�صمل االأردنيي، وحملة اجلوازات املوؤقتة، 

التعرفة  ت�صمل  فيما  غلللزة،  قللطللاع  واأبللنللاء 

الللدول  غري املدعومة غري االأردنلليللي من 

اأر�للص  على  املقيمي  وال�صديقة  ال�صقيقة 

اململكة.

خطة  الللطللاقللة  وزارة  لللللدى  اإن  وقلللللال 

تلل�للصللمللل قلللطلللاعلللات: اللللتلللوزيلللع، والللتللوللليللد، 

و�لللصلللركلللة اللللكلللهلللربلللاء اللللوطلللنللليلللة لللتللحللقلليللق 

ينتج  الكهرباء  لقطاع  املالية  اال�صتدامة 

عللنللهللا وفللللر مللللايل ملللن خللللالل رفللللع كللفللاءة 

الللقللطللاع وتللر�للصلليللد اال�للصللتللهللالك والللتللوجلله 

للنقل العام الكهربائي.

من جانبه، قال رئي�ص جمل�ص مفو�صي 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، الدكتور 

الذين  امل�صرتكي  ن�صبة  اإن  اللبون،  ح�صي 

املنزيل  القطاع  يف  متجددة  طاقة  ميلكون 

اأقل  تبلغ  املنزليي  امل�صرتكي  اإجمايل  من 

من 2 باملئة، موؤكدا اأن التعرفة لي�صت فقط 

اال�صتطاعة،  تكلفة  واإمنللللا  الللطللاقللة  تكلفة 

واأمان الطاقة، وتكلفة التخزين.

هيكلة  اإعلللللللادة  ملللن  اللللهلللدف  اأن  واأكللللللد 

الللتللعللرفللة الللكللهللربللائلليللة هللو تللوجلليلله الللدعللم 

احللللكلللوملللي للللللملل�للصللرتكللي املللنللزللليللي من 

االأردنلللللليللللللي، وتللخللفلليلل�للص اللللتلللعلللرفلللة علللللى 

القطاعات االقت�صادية احليوية مبا يعزز 

امل�صتدام  النمو  على  وقدرتها  تناف�صيتها 

ورفلللد االقللتلل�للصللاد الللوطللنللي، الفللتللا اإىل اأن 

االقللتلل�للصللاد  وزارة  ملللع  بللالللتللنلل�للصلليللق  الللهلليللئللة 

اإلكرتونيا  موقعا  اأعدت  والريادة  الرقمي 

لللال�للصللتللفللادة ملللن الللتللعللرفللة الللكللهللربللائلليللة 

والت�صجيل  املللنللزيل  الللقللطللاع  املللدعللومللة يف 

اإرفللللللاق �صند  يللتللطلللللب  �للصللهللال وال  �للصلليللكللون 

ملكية اأو عقد اإيجار.

الهواري يبحث مع السفير الليبي تبادل 
الخبرات في المجال الصحي

الطاقة النيابية تبحث التعرفة 
الجديدة للكهرباء 

  القواسمي: القرار جاء في وقته وعالن: المستهلك سيشعر
    بانخفاض أسعار األلبسة قريبا
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انتباهي  ولفت  فجاأة  اأم��ام��ي  اجل��دي��دة، ظهر  ال�سنة  وراأ����س  امليالدية  الأع��ي��اد  ع�سية   

ب�شدة خرب غري تقليدي بثَّتُه وكالة �أنباء “اأذرتاج” الر�سمية الأذربيجانية، يتحدث عن 

وُي�شيف �خلرب  �لرو�شيَّة”.  �لأور�ل  لل�شوكولته يف منطقة  ر  ُم�َشدِّ �أكرب  “�أذربيجان  �أن 

170 ط��ن من  رت نحو  ���ش��دَّ �أذرب��ي��ج��ان  �أن  �لأور�ل،  �إد�رة �جل��م��ارك يف  ع��ن  نقاًل  ك��ذل��ك، 

�ل�شوكولته �إىل هذه �ملنطقة خالل �لعام �ملا�شي 2021م.

�لدولية  �ل�شيكولته  مبعار�ض  ت�شتهر  باكو  �لعا�شمة  �أن  َمعلوم  مت�شل،  جانب  يف   

�لتي  �ملََعاِر�ض  و�حد من هذه  كبري�ً، ويف معر�ض  تدر عليها دخاًل مالياً  و�ملحلية، وهي 

�لرو�شي نيكولي  مم  �ملُ�شَّ �لأذربيجانية، و�شاحبه  و�لثقافة  �ل�شياحة  ُتقام برعاية وز�رة 

بوبوف، �شمَّ �أكرث من 250 جم�شماً ولوحة م�شنوعة من �ل�شوكولته با�شتخد�م 700 كغ 

من �ل�شوكولته، كذلك مت �فتتاح “�ملعر�ض �ل�َشيَّار” يف باكو بعد جولته �ل�شابقة يف �أكرث 

من �أربعني بلد�ً يف �لَعامل، وهذ� لعمري جزء هام من ن�شاط ترويج �لوقائع و�ل�شادر�ت 

�لأذربيجانية لل�شعوب مرفقاً بعر�ض �شماحة نظام �لدولة �ل�شيا�شي.

ما  منها  وجاذبة،  جميلة  كثرية  جُم�شمات  �لأذربيجانية  �ل�شيكولته  معار�ض  ت�شم   

و�أ�شلحة، وَعلم �لدولة  �ملِ�شرية، و�آلت مو�شيقية،  �إيفل �لفرن�شي، و�لأهر�مات  هو لربج 

�لأذربيجانية، وعربات و�أبر�ج �للهب، ومقر �حلكومة، ود�ر �لأوبر�، وم�شرح �لباليه، �إىل 

جانب لوحات مر�شومة بال�شوكولته، ميكن تناول بع�شها بعد �نتهاء مدة �لعر�ض.

 لكن، يف لوحة �شيكولته هي �لأكرث جذباً لالأنظار بخا�شة للم�شيحيني و�مل�شلمني، كان 

م “قلعة �لعذر�ء”، �لذي هو و�حد من �لرموز �لتاريخية للعا�شمة باكو، فهو �أثقل  �شَّ جُمَ

ر بكل  م يوؤ�شِّ م من حيث �أنه مت ��شتخد�م 70 كغ من �ل�شكولته لإجنازه. هذ� �ملُج�شَّ �شَّ جُمَ

�ملعاين �لعظيمة على �أن جمهورية �أذربيجان �ل�شقيقة �مل�شلمة تتمتع بكل �ملعاين �ل�شريفة 

ة و�لت�شامن �لإ�شالمي - �مل�شيحي، وباأنها �أي�شاً حترتم �لتنّوع �لديني  لل�شماحة و�لأخوَّ

و�لقومي و�للغوي و�لفكري، وبعيدة كل �لُبعد عن كل �أ�شكال �لتطرف، وتو��شل �أعمالها 

ملوؤ�زرة ِقيم �لتفاهم بني كل �لب�شر، وحترتم توجهاتهم �لدينية �لإميانية، وبذلك ُتعترب 

�أذربيجان بحق، ونحن فخورون بذلك، و�حًة للحريات �لفكرية و�لدينية، وللم�شاو�ة بني 

و�لدولية  �لقارية  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت  دول��ة  منها  جعل  ما  ميد�ن،  كل  يف  �ملو�طنني 

بني  �حل��و�ر  بخا�شة  علييف،  �إلهام  �لرئي�ض  وُي�شاندها  ُيديرها  �لتي  �لإن�شاين  للحو�ر 

�أ�شحاب �لأديان و�لثقافات و�لعقائد �ملختلفة، يف �أجو�ء �ل�شالم و�لأمان �لتي تنعهم بها 

باكو حالياً بعد حترير �أر��شيها �لتي كانت حتت �لحتالل خالل �لفرتة �ملوؤملة �لطويلة 

�ملا�شية. فاإىل عذر�ء باكو حتياتنا وحمبتنا، و��شتياقنا كذلك ل�شيكولتة �أذربيجان.

مارينا سوداح

أذربيجان: شيكوالته 
للبشر أجمعين!

مختصون: اإلعالم االلكتروني يسيطر على المشهد اإلعالمي 

مالية النواب تناقش موازنة األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة 2022

مراكز التنمية المجتمعية ترفع علم »االونروا« 
والفتات »ال لتقليص خدمات الوكالة«

الضمان: 103 آالف مؤمن عليه استفاد 
من بدل التعطل خالل العام الماضي

فوز طالب من البلقاء التطبيقية بالمركز 
األول في برنامج رواد الفضاء

االنباط – حممود عبيدات 

 ي�شيطر�لإعالم �للكرتوين حاليا على �مل�شهد �لإعالمي يف 

دول �لعامل بعد حتول �لعديد من �ل�شحف �لعاملية من ورقية 

�إىل �لكرتونية و�زدياد �لعتماد عليه من قبل حمطات �لتلفزة 

و�ملحطات �لإذ�عية و�نت�شار مو�قع �لتو��شل �لجتماعي .

�ل�شحافة  دع���ا  �ل���ر�غ���ب،  �ب���و  ط���ارق  �لع����الم  مديرهيئة   

مَينحه  �لذي  �حلرية  ف�شاء  من  �لكاملة  لال�شتفادة  �لورقية 

��ا يف  �جل���و �لإل���ك���رتوين ل��ل�����ش��ح��اف��ة �لل��ك��رتون��ي��ة ، خ�����ش��و���شً

�لتعامل مع �لق�شايا �ل�شيا�شية و�لجتماعية.

ب�شكل  ����ش��ب��ح منت�شر�  �لل���ك���رتوين  �لإع�����الم  �ن  وب���ني      

�لتي  �مل��ال��ي��ة  تكلفتها  ����ش��ب��اب منها  ل��ع��دة  �ل��ورق��ي  م��ن  �و���ش��ع 

يتحملها �جلمهور مقارنة بال�شحافة �لتقليدية، �ذ عن طريق 

�ل�شحف  كل  ت�شفح  ت�شتطيع  �لإنرتنت،  �ل�شرت�ك يف خدمة 

و�مل��ج��الت �ل��ت��ي متتلك م��و�ق��ع �إل��ك��رتون��ي��ة، يف ح��ني �أن���ه من 

�ل�شعوبة مبكان �أن ت�شرتك يف كل هذه �ملطبوعات �أو تقتنيها.

�ل��وق��ت،  ع��ام��ل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�شحافة  مييز  م��ا  �ن  وز�د   

فال�شحف �لإلكرتونية بتحديثها م�شتمرة على مد�ر �ل�شاعة، 

يتم  �لإلكرتونية  ومو�قعها  �ملطبوعة  �ل�شحافة  �أن  حني  يف 

حت��دي��ث��ه��ا ك���ل �أرب���ع���ة وع�����ش��ري��ن ���ش��اع��ة، �لأم�����ر �ل����ذي يجعل 

�ل�شحافة �لإلكرتونية حترق �لأخبار كما يقال �ذ يكون معه 

�خلرب م�شتهلًكا وقدمًيا يف ظل وجود �ل�شحافة �لإلكرتونية 

�لتي ت�شتطيع تغطية �حلادث خالل دقائق من وقوعه.

ب�����ش��ه��ول��ة تعديل  �ل��رق��م��ي مي��ت��از  �لع�����الم  �ن  و�����ش���ار �ىل 

نقل  و�شهولة  �لن�شر،  بعد  وحتديثها  وت�شحيحها  �ملعلومات 

�ملعلومة وتد�ولها وحفظها، و��شرتجاعها و�شرعة �نت�شارها يف 

�أ�شرع وقت ممكن.

�لرقمي بجامعة  �ل�شحافة و�لع��الم     وق��ال رئي�ض ق�شم 

�لعالمي  �مل�شهد  ي�شهد  �ل��ط��اه��ات:  �لدكتورعثمان  �ل��زرق��اء 

كليات  على  جديد�  و�قعا  فر�شت  ومت�شارعة  كبرية  تغري�ت 

�لع����الم ب��اجل��ام��ع��ات �لردن���ي���ة �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��غ��ي��ري خططها 

�لد�ر�شية وتوفري تقنيات حديثة من ��شتديوهات وخمترب�ت 

و����ش��ت��ق��ط��اب �ع�����ش��اء هيئة ت��دري�����ض مي��ت��ل��ك��ون م���ه���ار�ت فنية 

ومهنية ما ينعك�ض �يجابا على خمرجاتها.

�إن هناك معايري حم��ددة لعتماد تخ�ش�ض �لعالم  وق��ال 

�لرقمي �قرتها هيئة �عتماد موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل و�شمان 

على  �ملحافظة  ت��ه��دف  �مل��ع��اي��ري  ه��ذه  �ن  �ىل  م�شري�  ج��ودت��ه��ا 

�ملحلية  �ل�شوق  حاجة  لتلبية  �لربنامج  هذه  خمرجات  ج��ودة 

و�لقليمية .

   وبني �أن معايري �عتماد هذ� �لربنامج تركز على �ملخرجات 

من �لعملية �لتعليمية، وت�شجيع �لقائمني على هذه �لرب�مج 

�لعملية  فاعلية  قيا�ض  �أهمية  وت��اأك��ي��د  �ل��ذ�ت��ي  �لتقييم  على 

�لعمل  ب�شوق  �ل��رب�م��ج  رب��ط خم��رج��ات  �لتعليمية م��ن خ��الل 

وتاأكيد  دور �لطلبة وم�شاركتهم وتبني �لتوجهات �جلديدة يف 

�ك�شاب �لطلبة مهار�ت فنية وتقنية يف جمال �لعالم �لرقمي 

زيادة تقدرتهم يف �يجاد فر�ض عمل  يف �ملوؤ�ش�شات �لعالمية 

و�ل�شحفية .

و�أكد �لطاهات �أن طلبة هذ� �لتخ�ش�ض �شيكت�شبون مهار�ت 

�لرقمية  �لإعالمية  �مل��و�د  �إن��ت��اج  يف  ومتقدمة  جديدة  نوعّية 

�لت�شميم  جم��الت  يف  �حلديثة  �لأج��ه��زة  ��شتخد�م  وم��ه��ار�ت 

و�لتخطيط  و�إد�رت��ه��ا  �لرقمية  �لإعالمّية  �حلمالت  وتنفيذ 

وت�شويق  �لإع��الين  �ملحتوى  وت�شميم  �إع��د�د  �إىل  �إ�شافة  لها 

�لرقمي وكيفية �لتعامل مع �جلمهور و�لتاأثري به. 

م��ه��ار�ت  �لطلبة  ل���دى  يبني  �لتخ�ش�ض  ه���ذ�  �ن  و�و���ش��ح 

تكنولوجيا  جم��ال  يف  �ملتالحقة  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  مل��و�ك��ب��ة  ج��دي��دة 

�لجتماعية  �ل�شبكات  مع  �لتعامل  م��ه��ار�ت  ومنها  �لت�شال، 

و����ش��ت��خ��د�م �مل��ن�����ش��ات �ل��رق��م��ي��ة �إع��الم��ي��اً وم���ه���ار�ت �ل��ك��ت��اب��ة 

�حل��م��الت  وت��ن��ف��ي��ذ  و�إد�رة  �ل��رق��م��ي  ل��ل��م��ح��ت��وى  �ملتخ�ش�شة 

�لإعالمية �لرقمية و�لإعالنّية.

وبينت رئي�شة ق�شم �ل�شحافة يف جامعة �لريموك �لدكتورة 

وحت��دي��ات  �شلبيات  �ل��رق��م��ي   ل��الع��الم  �ن  ج��وي��ن��ات  مار�شيل 

فاعلية  �لأك��رث  لنهم  خا�ض  ب�شكل  و�ل�شباب  �ملجتمع  تو�جه 

�ل�شك  منها  و  �ملتعددة  بو�شائله  �لرقمي  �لع��الم  ل�شتخد�م 

يف م�شد�قية ما ين�شرمن �شور وبيانات ومعلومات؛ و�مل�شا�ض 

وبث  و�لثقافية  �ملجتمعية  و�خل�شو�شية  �ل�شو�بط  ببع�ض 

�ل���ش��ري  �لتفكك  على  ت�شجع  وحتري�شية؛  م��ع��ادي��ة  ر���ش��ائ��ل 

و�لفتقاد �ىل �لتو��شل و�ملخاطبة �ملبنية على �حل�شور؛ ون�شر 

وو��شعة  �شهلة  بطريقة  و�لتطرف  و�لعنف  �لكر�هية  خطاب 

�لنت�شار.

�لفكرية  و�مل��ل��ك��ي��ة  �لن�شر  ح��ق��وق  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��دي  �ن  وق��ال��ت 

��شلوب غري ح�شاري و�خالقي؛ م�شرية �ىل �ن �نت�شار �جلر�ئم 

م�شتخدمي  عدد  و�رتفاع  �للكرتوين  و�لدم��ان  �للكرتونية 

توّختها  نبيلة  �أه��د�ف��ا  تعد  ل  متنوعة  �لن��رتن��ت يف جم��الت 

فكرة �لنرتنت �أ�شاًل وبالتايل ي�شخرونه يف غري غايته.

وذك������رت ج���وي���ن���ات �ن م���ن �ي���ج���اب���ي���ات �لع������الم �ل��رق��م��ي 

�ل�����ش��رع��ة و�ل��ت��ف��اع��ل و�مل���رون���ة، ول���ه ت��اأث��ريه وق��وت��ه يف �ظ��ه��ار 

�ل�شيا�شية  �ل��ق��ر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  و�لق�شايا  و�لح����د�ث  �حلقائق 

�ل��ت��ع��اون م��ع �لتقنيات �حل��دي��ث��ة؛  خ��ا���ش��ة وو���ش��وح و���ش��ه��ول��ة 

و���ش��ع��ة �ل��ت��خ��زي��ن �مل��رت��ف��ع��ة و�����ش���رتج���اع �ل��ب��ي��ان��ات و�ل��ب��ح��ث 

و�ل��ت��ع��دي��ل و�مل��ع��اجل��ة؛ون�����ش��ر �ل���در�����ش���ات و�لب���ح���اث وع��ر���ض 

�ل�شخ�شية بطريقة �شهلة وغري مكلفة؛ و�لتجارة  �لجن��از�ت 

�للكرتونية. 

وفيما يتعلق باحللول �ملقرتحة ل�شتخد�م �ف�شل لالعالم 

�لرقمي قالت جوينات: علينا �ول �لع��رت�ف بوجود �شلبيات 

يف ����ش��ت��خ��د�م �لع����الم �ل��رق��م��ي و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ح��ل��ه��ا بقناعة 

ذ�تية، و�لبحث عن و�شائل وطر�ئق �أخرى مفيدة مللء �لفر�غ 

وحت�شني  �ل�شخ�شية  �لهّويات  عن  و�لبحث  �لورقية  كالقر�ءة 

حياة  ومنط  �أ�شلوب  و�إيجاد  �لفرد،  ميتلكها  ومعارف  مهار�ت 

�شحية كالنوم �ملبكر و�لريا�شة، و�لبحث عن �هتمامات جديدة 

يف �حلياة ب�شكل عام وعلى �شبكة �لنرتنت ب�شكل خا�ض. 

وب����ني رئ��ي�����ض ق�����ش��م �لع�����الم �ل��رق��م��ي يف ج��ام��ع��ة �ل��ع��ل��وم 

بو�شائله  �لإع����الم  �ن  �ل��ق��رع��ان  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لتطبيقية 

�أق����وى �أدو�ت �لت�����ش��ال �ل��ع�����ش��ري��ة �ل��ت��ي تعني  �مل��ت��ط��ورة م��ن 

يف  �ملهم  ل��دوره  معه  و�لتفاعل  �لع�شر  معاي�شة  على  �مل��و�ط��ن 

�شرح �لق�شايا وطرحها على �لر�أي �لعام لتهيئته �إعالميا.

 و��شار �ىل �نه يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين ��شبحت �لكلمة 

�لأوىل لالإعالم يف ظل ثورة �لت�شال و�ملعلومات، �لتي �حدثت 

تطور�  يف تكنولوجيا �لت�شال و�ملعلومات لي�شبح �لعامل قرية 

�إلكرتونية �شغرية.

   وق��ال �ن و�ق��ع �لإع��الم يف �لع�شر �حلديث، �أ�شبح جزًء� 

و  �جتماعيا  و  �قت�شاديا  �لدولة  بناء  �أن  كما  �لنا�ض  من حياة 

�ن  بل  �لإع��الم،  و�شائل  مبختلف  �ل�شتعانة  يتطلب  �شيا�شيًّا، 

�ل�شعوب  مب�شاركة  �إل  تنجح  �أن  ميكن  ل  �لتنمية  م�شروعات 

وهو �أمر ل يتحقق �إل مب�شاعدة �لإعالم.

االنباط-عمان

�م�ض  �لنيابية،  �مل��ال��ي��ة  �للجنة  ناق�شت 

حممد  �ملهند�ض  �لنائب  برئا�شة  �لثالثاء، 

�ل�������ش���ع���ودي، وح�������ش���ور �أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة، 

حلقوق  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  م��و�زن��ة  م�����ش��روع 

�مل��ال��ي��ة  لل�شنة  �لإع���اق���ة  ذوي  �لأ���ش��خ��ا���ض 

.2022

و�أكد �لنائب �ل�شعودي، خالل �لجتماع 

�أم���ني ع��ام �ملجل�ض �لأع��ل��ى  �ل���ذي ح�����ش��ره 

مهند  �لدكتور  �لإعاقة،  ذوي  لالأ�شخا�ض 

به  ي�شطلع  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل����دور  �ل���ع���زة، 

�ملجل�ض يف خدمة ذوي �لإعاقة، من خالل 

بالرغم  ينفذها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �لرب�مج 

من حمدودية �ملخ�ش�شات �ملالية �ملمنوحة 

للمجل�ض.

�لتي  �ملجل�ض  روؤي��ة  �أن  �ل�شعودي  وب��ني 

فيه  ي��ت��م��ت��ع  �إي����ج����اد جم��ت��م��ع  �إىل  ت���ه���دف 

ب��ح��ي��اة كرمية  �لإع���اق���ة  ذوي  �لأ���ش��خ��ا���ض 

م�����ش��ت��د�م��ة، حت��ق��ق ل��ه��م م�����ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة 

ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لإن�����ش��اف و�مل�����ش��او�ة بحاجة 

�إىل تعاون موؤ�ش�شات �لدولة كافة لتحقيق 

�لإد�رة  نهج  باعتماد  وذل���ك  �ل��غ��اي��ة،  ه��ذه 

�ملبذولة  �لأن�شطة  جميع  ودعم  �لت�شاركية 

خلدمة �لأ�شخا�ض ذوي �لإعاقة.

لدور  �ملالية  �للجنة  �أمام  �لعزة  وعر�ض 

�مل��ج��ل�����ض و�مل���ه���ام �مل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه، �إ���ش��اف��ة 

نفذها  �لتي  و�خل��ط��ط  �ل��رب�م��ج  �أب���رز  �إىل 

�ل�شركاء  بالتعاون مع  �ملا�شي  �لعام  خالل 

م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات ر���ش��م��ي��ة و�أه���ل���ي���ة خ��دم��ة 

ب��ال��رغ��م من  ل��الأ���ش��خ��ا���ض ذوي �لإع���اق���ة، 

نتيجة  و�جهها،  �لتي  �جل�شام  �لتحديات 

�ل��ق��ي��ود �ل��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 

�لتعليم و�ل�شحة. وخ�شو�شا يف ق�شايا 

�لكبري  �مللكي  �ل��دع��م  �إىل  �ل��ع��زة  ول��ف��ت 

�لذي تلقاه �ملجل�ض، وللجهود �لتي يبذلها 

�لت�شريعات  و�ق���رت�ح  �ل�شيا�شات  ر���ش��م  يف 

ذوي  �لأ���ش��خ��ا���ض  ح��ق��وق  بحماية  �ملتعلقة 

و�جتماعيا  �قت�شاديا  ومتكينهم  �لإعاقة، 

و���ش��ي��ا���ش��ي��ا، ب��امل�����ش��ارك��ة م���ع �جل���ه���ات ذ�ت 

�ل��ع��الق��ة، وم��ع��اجل��ة �ل��ت��ح��دي��ات، و�ل��ع��م��ل 

�لتنمية  عملية  يف  م�شاركتهم  تعزيز  على 

و�لتحديث. �لتطوير  وم�شرية 

وطرح �أع�شاء �للجنة، خالل �لجتماع، 

�مل�شوحات  منها  �ل��ت�����ش��اوؤلت  م��ن  �ل��ع��دي��د 

وم�شادر  �لإعاقة،  بذوي  �ملتعلقة  �لوطنية 

مت��وي��ل �أن�����ش��ط��ة �مل��ج��ل�����ض غ��ري �ل�����و�ردة يف 

�مل����و�زن����ة، و�لإع�����ف�����اء�ت �مل��م��ن��وح��ة ل���ذوي 

يف  �لت�شدد  عدم  �أهمية  موؤكدين  �لإع��اق��ة، 

ق�شايا منح �لإعفاء�ت لذوي �لإعاقة ومبا 

يحقق �لعد�لة للجميع. ويف ختام �لنقا�ض، 

�أو����ش���ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ال��ي��ة ب�����ش��رورة �ل��ت��درج 

ب����زي����ادة �مل����و�زن����ة �مل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��م��ج��ل�����ض، 

كما  ب��ه،  �ملناطة  �ملهام  تنفيذ  من  ليتمكن 

�أو�شت باأن تقوم كل وز�رة وموؤ�ش�شة عامة 

مو�زنتها  يف  �ل��الزم��ة  �ملخ�ش�شات  بر�شد 

لتنفيذ �لرب�مج �خلا�شة بالأ�شخا�ض ذوي 

�لإعاقة.

االأنباط – دالل عمر 

�شد  �أم�ض  �عت�شامها  �ملجتمعي  �لتاأهيل  مر�كز  نفذت      

�إج������ر�ء�ت وك��ال��ة �لأمم �مل��ت��ح��دة ل��غ��وث وت�����ش��غ��ي��ل �ل��الج��ئ��ني 

تقلي�ض  ب��ع��دم  �ي��اه��ا  م��ط��ال��ب��ة  “الأونروا”،  �لفل�شطينيني 

�ل��رب�م��ج  وم��ر�ك��ز  �لع�شرة،  �لتاأهيل  م��ر�ك��ز  �جت���اه  خدماتها 

�لن�شائية و�لتي عددها 14 مركز .

ويعترب �لعت�شام �ول ن�شاط ت�شعيدي �شد �إجر�ء�ت وكالة 

�لغوث �شد �ملر�كز حيث �أقامت مر�كز �لتاأهيل �ل 10 ومر�كز 

حتى  �شباحاً  �لتا�شعة  �عت�شاما من   14 �ل  �لن�شائية  �لرب�مج 

 24 �ل  �ملر�كز  يف  �لغوث  وكالة  علم  رفع  �شباحا ومت  �لعا�شرة 

كاملة

   جاء ذلك بعد تعميم من رئي�ض �لتن�شيق قا�شم �أبو �ل�شباب 

�لأون���رو� يف  علم  برفع  كافة  �مل��ر�ك��ز  وم���در�ء  �للجان  لروؤ�شاء 

من  �عتبار�ً  كافة  و�لع�شرين  �لأربع  �ملجتمعية  �لتنمية  مر�كز 

يوم �لثنني 2022/1/10 وتنفيذ �عت�شام جلميع �لعاملني يف 

رفع  مع  �شباحاً  �لعا�شرة  وحتى  �لتا�شعة  �ل�شاعة  من  �ملر�كز 

موظفي  م��ع  �لإد�ري  �لتعاون  �أن���و�ع  جميع  ووق��ف  �ليافطات 

�لأونرو� �أو تزويدهم باأي تقرير �أو معلومات حتى �إ�شعار �آخر. 

تو��شلت “�لنباط” مع وكالة �لغوث ولكن مل يت�شنى لهم 

�لرد كالعادة.

االنباط-عمان

قالت �ملوؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �لجتماعي، 

��شتفادو� من  �ل��ذي��ن  �مل��وؤم��ن عليهم  �إن ع��دد 

تاأمني �لتعطل عن �لعمل خالل �لعام �ملا�شي 

مببلغ  ع��ل��ي��ه  م���وؤم���ن  �آلف   103 ب��ل��غ   2021

�إجمايل و�شل �إىل 94.5 مليون دينار.

ووف�����ق ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة �م�����ض 

�لثالثاء، فقد و�شل عدد �مل�شتفيدين خالل 

�لعام 2020 �إىل 149 �ألف موؤمن عليه مببلغ 

�أل����ف دي��ن��ار،  �إج���م���ايل ب��ل��غ 61 م��ل��ي��ون��ا و371 

وع��ز� هذ�  باملئة،   31 ن�شبته  بلغت  بانخفا�ض 

�لنخفا�ض يف عدد �مل�شتحقني لبدل �لتعطل 

�ملوؤ�ش�شة  ب��ر�م��ج  م��ن  �مل��ن�����ش��اآت  ����ش��ت��ف��ادة  �إىل 

�ملنبثقة عن �أو�مر �لدفاع ما �أدى �إىل �حلفاظ 

و��شتمر�رية  �لعمل  �شوق  يف  �لعاملني  على 

�أما �لرتفاع باملبالغ �مل�شروفة  عمل �ملن�شاآت، 

�أ�شهر   6 �إىل  �أ�شهر �ل�شرف  �إىل زي��ادة  فيعود 

ح�شب �أو�مر �لدفاع. وبينت �ملوؤ�ش�شة �أن تاأمني 

للموؤمن  �حلماية  يوفر  �لعمل  عن  �لتعطل 

�لعمل ب�شفة  ���ش��وق  م��ن  عليه عند خ��روج��ه 

يكون  �أن  منه  لال�شتفادة  وي�شرتط  موؤقتة، 

للموؤمن عليه له 36 ��شرت�كا �شابقا بال�شمان 

�لقطاع  يف  من�شاأة  م��ن  خدماته  �نهيت  وق��د 

ل  و�أن  �ل�شبب،  ع��ن  �لنظر  ب�شرف  �خل��ا���ض 

 55 �أو  بالن�شبة للذكر  60 عاما  بلغ  يكون قد 

متعطال  يكون  و�أن  ل��الأن��ث��ى،  بالن�شبة  عاما 

عن �لعمل عند �شرف �لبدل وعند كل �شهر 

ي�شتحق عنه �ل�شرف.

و�أو���ش��ح��ت �أن ���ش��رف ب���دل �ل��ت��ع��ط��ل عن 

�لتايل  �ل�شهر  �أول  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  ي��ب��د�أ  �لعمل 

لل�شهر �لذي تقّدم خالله �ملوؤمن عليه بطلب 

�شرف هذ� �لبدل ول ي�شرف هذ� �لبدل عن 

�ل�شهر �لذي �أنهيت فيه خدماته حيث ي�شرف 

�أ�شهر يف ح��ال كان  ل��ه ر�ت���ب م��وؤق��ت لغاية 3 

عدد ��شرت�كاته �أقل من 180 ��شرت�كاً، بحيث 

و�ل�شهر  باملئة،   75 �لأول  �ل�شهر  ي�شرف عن 

الثاين 65 باملئة، و�ل�شهر �لثالث 55 باملئة من 

�آخر ر�تب كان م�شموًل بال�شمان.

�أم���ا يف ح���ال ك���ان ل���دى �مل��وؤم��ن عليه 180 

�����ش���رت�ك���ا ف���اأك���رث ف��ي�����ش��رف ل���ه ب����دل تعطل 

�ل�شهر  ع��ن  ي�����ش��رف  �أ���ش��ه��ر بحيث   6 ل��غ��اي��ة 

�لأول 75 باملئة وعن �ل�شهر �لثاين 65 باملئة، 

وعن �ل�شهر �لثالث 55 باملئة، و45 باملئة عن 

�لأ�شهر �لر�بع و�خلام�ض و�ل�شاد�ض، مو�شحًة 

عن  �لتعطل  ب��دل  ي�شتحق  عليه  �مل��وؤم��ن  �أن 

�ل��ع��م��ل ل��ث��الث م����ر�ت ط��ي��ل��ة ف����رتة �شموله 

باأحكام قانون �ل�شمان �شريطة �أن ل يقل عدد 

��شرت�كاته بال�شمان عن 36 ��شرت�كاً فعلياً يف 

كل مرة قبل تاريخ ��شتحقاقه للبدل من غري 

فرت�ت �لنت�شاب �لختياري، موؤكدة �أن �ملوؤمن 

فرتة  خ��الل  بال�شمان  م�شموًل  يكون  عليه 

��شتحقاقه لبدل �لتعطل عن �لعمل. و�أ�شارت 

�لتعطل عن  تاأمني  �إي���ر�د�ت  �أن  �إىل  �ملوؤ�ش�شة 

و��شتثمارياً  �دخ���اري���اً  ح�����ش��اب��اً  تعترب  �ل��ع��م��ل 

كافة مدخر�ته  له  ُتعاد  عليه حيث  للموؤمن 

يف هذ� �ل�شندوق مع عائدها �ل�شتثماري يف 

ح��ال ع��دم �للجوء لها ل�شرف ب��دلت تعطل 

�أثناء �شموله عند ت�شوية حقوقه  عن �لعمل 

�لتاأمينية، كما �أجاز �لقانون �ل�شحب من ذلك 

�لر�شيد لغايات تعليم �لأبناء �أو �لعالج. 

االنباط-ال�سلط

فاز �لطالب يو�شف �أحمد يو�شف �لوريكات 

م���ن ك��ل��ي��ة �ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي يف جامعة 

�لأول يف برنامج  باملركز  �لتطبيقية،  �لبلقاء 

“رو�د �لف�شاء” مبو�شمه �لثاين يف �لإمار�ت 
مب�شاركة 12 مر�شحا ومر�شحة من خمتلف 

�لدول �لعربية.

�لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة  رئي�ض  و�أك���د 

�لثالثاء،  �م�����ض  �لعجلوين،  �ح��م��د  �ل��دك��ت��ور 

�ل�شباب  �إط��الق طاقات  �لرتكيز على  �أهمية 

�لإبد�عية خا�شة �أن كلية �لذكاء �ل�شطناعي 

و�لإقليم،  و�ملنطقة  �لأردن  يف  كلية  �أول  هي 

�حتياجات  ت��و�ك��ب  ن���ادرة  تخ�ش�شات  وفيها 

�لتكنولوجية  و�ل���ت���ط���ور�ت  �مل�شتقبل  م��ه��ن 

�ملت�شارعة يف �شوق �لعمل �لذي �أ�شبح يعتمد 

ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي يف 

�لقطاعات كافة.

رو�د  ب��رن��ام��ج  م�����ش��ارك يف  ك���ل  �أن  ي��ذك��ر 

على  وق��در�ت��ه  نف�شه  يثبت  �أن  عليه  �لف�شاء 

امتداد 10 حلقات تت�شمن حو�يل 30 �ختبار� 

وذهنية  نف�شية،  حتديات  على  تقوم  ومهمة، 

وج�شدية قا�شية، جميعها حتاكي �لتدريبات 

مثل  �ل��ع��امل��ي��ة؛  �لف�شاء  وك����الت  يف  �ملعتمدة 

�لتدريب على كر�شي متعدد �ملحاور، و�لتدرب 

على حتمل �لقوة “جي”، و�لغو�ض وغريها.

االربعاء   12/ 1 / 2022
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االنباط-عمان

الدخل  حت�سيالت  �سريبة  جم��م��وع  بلغ 

جمموعه  م��ا   2021 ع��ام  خ��الل  واملبيعات 

637ر4  ب�  مقارنة  دينار  مليار  213ر5 
ب��زي��ادة   2020 ع���ام  خ���الل  مت حت�����س��ي��ل��ه��ا 

576 مليون دينار وبن�سبة ارتفاع  مقدارها 

باملئة.      12
وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

واملبيعات الدكتور ح�سام ابو علي يف ت�سريح 

التح�سيالت  اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  �سحفي، 

م���ن ���س��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات خ���الل ع���ام 2021 

ب���  م���ق���ارن���ة  دي����ن����ار  037ر4  مليار  ب��ل��غ��ت 

خالل  حت�سيلها  مت  دينار  مليار  534ر3 
م��ق��داره��ا   503  ب��زي��ادة  اي   2020 ال��ع��ام 

 14 ن�سبتها  زي����ادة  وت�����س��ك��ل  دي��ن��ار  م��الي��ن 

ال��دخ��ل  ���س��ري��ب��ة  ارت��ف��اع  اإىل  . وا�سار  ب��امل��ئ��ة 

176ر1  بلغت  حيث  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  خ��الل 

م���ل���ي���ار دي����ن����ار  يف ح����ن ك����ان����ت خ�����الل ع���ام 

2020 ما مقداره 103ر1 مليار دينار اي 

وت�سكل  دينار  73  مليون  مقدارها  بزيادة 

ارت��ف��اع  ان  ع��ل��ي،  اب��و  باملئة. وبن   7 ن�سبتها 

عن  املا�سي  العام  خالل  حت�سيالت  الدائرة 

اثار  اىل  باالإ�سافة  يعود  �سبقه  ال��ذي  العام 

النمو االقت�سادي، اىل اخلطط اال�سالحية 

التي كان لها اثار ايجابية على نتائج اعمال 

الطوعي  ول��الل��ت��زام  ال���دائ���رة وخم��رج��ات��ه��ا 

ثقافة  ت��ع��زي��ز  يف  ���س��اه��م  ال���ذي  املكلفن  م��ن 

ال�سريبة كواجب وطني والتزام قانوين.

ك��ذل��ك  ي���ع���ود  االرت�����ف�����اع  ان  اىل  وا�����س����ار 

واج���راءات  ال�سريبية  الت�سوهات  الإ���س��الح 

ال����دائ����رة يف م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��رب ال�����س��ري��ب��ي 

وال��ت��ج��ن��ب ال�����س��ري��ب��ي واج������راء ال��ت�����س��وي��ات 

لظروفهم  م��راع��اة  املكلفن  م��ع  وامل�ساحلة 

عليهم. امل�ستحقة  املطالبات  بت�سديد 

ودع������ا امل��������دراء امل���ال���ي���ن يف امل���وؤ����س�������س���ات 

وال�����س��رك��ات اىل احل�����س��ول ع��ل��ى اخل��دم��ات 

تقدمي  ك��ان��ت  ���س��واء  ال��ك��رتون��ي��ا،  ال�سريبية 

اقرارات او دفع �سريبة او احل�سول على اأي 

خدمة �سريبية اخرى.

أكثر من 5 مليار دينار تحصيالت ضريبية العام الماضي

الحباشنة: الحكومة تدرس مقترحات لتقديم حوافز 
وامتيازات لقطاع النقل

الطاقة والمعادن توضح حول التعرفة الكهربائية الجديدة

االنباط-عمان

ال��ري،  النقل  تنظيم  ع��ام هيئة  اأك��د مدير 

طارق احلبا�سنة، اأن احلكومة تعمل على درا�سة 

لقطاع  وام��ت��ي��ازات  ح��واف��ز  لتقدمي  مقرتحات 

النقل الري، لرفع م�ستوى اخلدمات وت�سجيع 

اال�ستثمار يف القطاع.

واأ����س���اف احل��ب��ا���س��ن��ة، خ���الل ل��ق��اء ح���واري 

اأ�سحاب  عقدته غرفة جتارة عمان مع ممثلي 

لبحث  ال��ث��الث��اء،  ام�س  ال���ري،  النقل  �سركات 

الهيئة  اأن  القطاع،  وحتديات  ق�سايا  من  ع��دد 

قطاع  لتنظيم  ا�سرتاتيجية  خطة  على  تعمل 

�سركات  اأ���س��ح��اب  م��ع  بال�سراكة  ال���ري  النقل 

النقل و�سرتى النور قريبا.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل��ل��غ��رف��ة، اأك�����د احل��ب��ا���س��ن��ة 

الغرفة  رئي�س  نائب  اأداره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل 

رئ��ي�����س ال��ن��ق��اب��ة ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة االأردن����ي����ة، نبيل 

اخلطيب، واأمن �سندوق جمل�س اإدارة الغرفة 

النقل  بقطاع  االهتمام  ���س��رورة  البنا،  خطاب 

ال���ري، ودع��م��ه لرفع ج��ودة اخل��دم��ة، وتذليل 

املعيقات التي تواجهه، وخا�سة ق�سية التاأمن 

وحت��دي��د النمط وع���داد ال��رح��الت، واحل��واف��ز 

واالمتيازات.

التوا�سل  اأهمية  اخلطيب  اأك��د  جهته،  م��ن 

بن الهيئة وممثلي القطاع، الإي�سال مطالبهم 

للحكومة، خا�سة اأن النقل الري هو االأ�سا�س 

باعتباره  ال��ت��وري��د،  �سال�سل  عمل  ا�ستمرار  يف 

ع�سب االقت�ساد القوي.

ال���ن���ق���ل م��ت��ع��دد  ت��ف��ع��ي��ل ق����ان����ون  ودع������ا اإىل 

الو�سائط الذي اأنيط بالهيئة من عام 2018، 

وال���رتاج���ع ع��ن ق�����رارات ���س��درت خ���الل ال��ع��ام 

امل�سموح  ال��رح��الت  ب��ع��دد  واملتعلقة   2012
حمولة  وحت��دي��د  ال���ري،  النقل  ل�سركات  بها 

والت�سريب  ف��ق��ط،  واح����دة  ب��ح��اوي��ة  ال�����س��اح��ن��ة 

يرتاجع  ال  حتى  ال��ن��ق��ل،  عمليات  يف  احل��ا���س��ل 

اإىل وج��ود نق�س حاد يف  اأك��ر، م�سريا  القطاع 

كوادر نقل الب�سائع منذ عام 2014.

اإىل تطوير ا�سرتاتيجيات  البنا  ب��دوره، دعا 

ال��ق��ط��اع،  ع��م��ل  لتنظيم  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��ن��ق��ل  وزارة 

واإع������ادة درا����س���ة خم��ت��ل��ف ال����ق����رارات ال�����س��اب��ق��ة، 

الري  للنقل  التنظيمية  االإج���راءات  وهند�سة 

بنحو عام.

رئي�س  الري حمرك  النقل  اإن قطاع  وقال 

ل��الق��ت�����س��اد، وي��ع��اين م��ن��ذ ���س��ن��وات ع��دي��دة من 

حلول  اإي��ج��اد  اىل  داع��ي��ا  واملعيقات،  التحديات 

ناجعة للنهو�س به.

االنباط-عمان

اأ�سدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 

ما  ح��ول  يو�سح  الثالثاء،  ام�س  �سحفيا،  بيانا 

يتم تداوله من معلومات غري دقيقة بخ�سو�س 

ال��ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��ي مت االإع������الن عن 

تفا�سيلها �سابقا يف منت�سف �سهر اآب من العام 

املا�سي، والتي �سيبداأ تطبيقها اعتبارا من االأول 

من ني�سان املقبل.

ال��ذي  امل�سرتك  اأن  بيانها  يف  الهيئة  واأك���دت 

ي�ستفيد  با�سمه  م�سجل  ع���داد  م��ن  اأك���ر  ل��دي��ه 

منها م�ستاأجرون اأو اأبناء اأو غريهم، باإمكان كل 

منهم احل�سول على الدعم اإذا كانوا اأرباب اأ�سر 

وتنطبق عليهم �سروط ا�ستحقاق الدعم.

ي��ك��ون  اأن  ي�������س���رتط  ال  اأن������ه  اىل  وا������س�����ارت 

التعرفة  على  للح�سول  امل�ستفيد  با�سم  العداد 

الكهربائية املدعومة، وباإمكان اأي م�ستفيد نقل 

م�سيفة  بذلك،  رغ��ب  اإذا  با�سمه  ال��ع��داد  ملكية 

لت�سهيل  الكهرباء  �سركات توزيع  اأنه مت توجيه 

بذلك  للراغبن  الكهرباء  ع���دادات  ملكية  نقل 

وجمانا لنهاية �سهر حزيران املقبل.

االأردنين يف  امل�سرتكن  ان غالبية  واأ�سافت 

القطاع املنزيل لن يلم�سوا اأي تغيري على قيمة 

اأق��ل  ال�سهرية  فاتورته  كانت  وم��ن  ف��وات��ريه��م، 

600 ك.  اأق��ل من  )ا�ستهالكه  دينارا   50 من 

و. �س( لن يتاأثر، بل قد تنخف�س قيمة فاتورته 

ذل��ك من  ا�ستهالكه ع��ن  ي��زي��د  اأم���ا م��ن  قليال، 

من  اال�ستفادة  يف  �سي�ستمر  ال��دع��م،  م�ستحقي 

الدعم على ال�سرائح االأوىل املدعومة.

تنظيم  اإع���ادة  ب��اأن  التذكري  الهيئة  وج���ددت 

التعرفة الكهربائية املعلن عنها منذ �سيف العام 

احلكومي  ال��دع��م  توجيه  بهدف  ج��اءت  املا�سي 

للم�سرتكن املنزلين من االأردنين اإ�سافة اإىل 

العديد  الكهربائية على  الطاقة  تخفي�س كلف 

م���ن ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة احل��ي��وي��ة م��ث��ل: 

والفندقية  وال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

والزراعية وامل�ست�سفيات.

ك��م��ا األ���غ���ت ت��ع��رف��ة احل���م���ل االأق�������س���ى لكل 

القطاعات املطبقة عليها، االأمر الذي �سي�ساهم 

وبالتايل  لديها  الت�سغيلية  الكلف  تخفي�س  يف 

زيادة تناف�سيتها وخلق مزيد من فر�س العمل.

وح�����ول ال���ف���ئ���ات امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ال��ت��ع��رف��ة 

بينت  املنزيل،  القطاع  يف  املدعومة  الكهربائية 

اال�ستفادة  ت�ستحق  اأردن��ي��ة  عائلة  كل  ان  الهيئة 

الدعم )عداد واحد مدعوم من اختيارها(  من 

مب���ا يف ذل����ك امل���واط���ن���ة االأردن����ي����ة ال���ت���ي حتمل 

املعونة  �سندوق  ومنتفعو  با�سمها،  عائلة  دفرت 

باالإ�سافة  ال�سامية،  امللكية  واملكرمة  الوطنية 

اأردنية  �سفر  التي حتمل ج��وازات  العائالت  اإىل 

موؤقتة واأبناء قطاع غزة املقيمن يف االأردن.

وق���ال���ت اإن ه��ن��اك ن��وع��ن م���ن ال���دع���م على 

تعرفة القطاع املنزيل؛ االأول دعم ثابت يخ�سم 

 2.5 اإىل   2( بقيمة  ال��ف��ات��ورة  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��رة 

الدعم  اأم���ا  اال���س��ت��ه��الك،  كمية  بح�سب  دي��ن��ار( 

الثاين فيحدد بح�سب �سرائح اال�ستهالك التي 

مت  ما  وف��ق  �سرائح   3 اإىل   7 مت تقلي�سها من 

https://:التايل الرابط  �سابقا على  اإعالنه 
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viewpage?pageID=368وفيما 
ال���دع���م يف  مل�ستحقي  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب��اآل��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق 

يف  �ستعلنها  باأنها  الهيئة  قالت  املنزيل،  القطاع 

االأيام القليلة املقبلة.

وزير االستثمار والسفير الكوري يبحثان 
تنظيم ملتقى استثماري مشترك

الحاج توفيق: قرار هيكلة التعرفة 
الجمركية يخدم االقتصاد الوطني

شراكة بين إنترنت األشياء 
ومايكروسوفت لدعم التحول

 الرقمي باألردن

الصناعة: طلبات الواردات االلكترونية 
قيد الدراسة

االنباط-عمان

بحث وزير اال�ستثمار املهند�س خريي 

ع���م���رو خ�����الل ل���ق���ائ���ه ام�������س ال���ث���الث���اء 

وان،  ج��ي  يل  باململكة  ال��ك��وري  ال�����س��ف��ري 

اأردين  ا�ستثماري  ملتقى  تنظيم  اإمكانية 

ك���وري، واأه��م��ي��ة تعريف رج���ال االأع��م��ال 

املتوفرة  بالفر�س اال�ستثمارية  الكورين 

باململكة.

كما بحثا خالل اللقاء يف مقر الوزارة، 

���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ودع�����م ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي 

ف��ي��م��ا ي��خ�����س امل����ج����االت اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

واالق���ت�������س���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة، م��وؤك��دي��ن 

اخلا�س  القطاعن  بن  الت�سبيك  اأهمية 

االأردين والكوري لدعم ذلك التعاون.

وع��ر���س ال���وزي���ر ع��م��رو، الأه���م م��زاي��ا 

وا�ستعداد  اململكة،  اال�ستثمارية يف  البيئة 

واخلدمات  الت�سهيالت  لتقدمي  ال��وزارة 

بتوجيه  الراغبة  الكورية  لل�سركات  كافة 

ا�ستثماراتها اإىل االأردن.

االنباط-عمان

اأكد رئي�س غرفة جتارة عمان خليل احلاج 

الر�سم  فئات  ع��دد  تخفي�س  ق��رار  اأن  توفيق، 

 ،11 م��ن  ب���دال  ف��ئ��ات   4 لت�سبح  اجل��م��رك��ي، 

ترتاوح بن �سفر و 25 باملئة، بدال من �سفر 

و 40 باملئة �سيخدم االقت�ساد الوطني.

القرار  اإن  ال��ث��الث��اء،  ب��ي��ان، ام�س  وق��ال يف 

من  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال�������س���رك���ات  اآالف  ���س��ي��ن��ق��ذ 

م��ن  االآالف  ع�������س���رات  وف����ق����دان  االإغ���������الق، 

عر  ال�����س��راء  يف  للتو�سع  نتيجة  ال��وظ��ائ��ف، 

ال���ط���رود ال���ري���دي���ة م���ن خ����الل االإن���رتن���ت، 

وازدياد ظاهرة التهريب اجلمركي.

االألب�سة  مثل  �سلع  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  وب��ن 

واالإك�����س�����س��وارات  التجميل  وم���واد  واالأح���ذي���ة 

الر�سوم  ارتفاع  عن  والناجت  حمليا،  واالألعاب 

بالكثري  دف��ع  امل��ب��ي��ع��ات،  و�سريبة  اجلمركية 

من املواطنن اإىل ال�سراء عر من�سات عاملية 

واإقليمية ب�سبب فرق ال�سعر، الفتا اىل اأن هذا 

�ساأنها  م��ن  �سيكون  اأخ���رى،  وق����رارات  ال��ق��رار 

من  الت�سوق  �سياحة  يف  االأردن  ق��درات  تعزيز 

خالل خف�س العبئن اجلمركي وال�سريبي.

من  التقليل  يف  �سي�سهم  ال��ق��رار  ان  واك���د 

التهريب والتهرب االلكرتوين اأي�سا، ال �سيما 

اأن العديد من الطرود الريدية تعود الأفراد، 

التوا�سل  من�سات  منهم  البع�س  ي�ستخدم 

دف��ع  اأو  ت��راخ��ي�����س  دون  ل��ل��ب��ي��ع  االج��ت��م��اع��ي 

�سرائب وجمارك، وبعيدا عن عيون اجلهات 

امل�ستهلك، مما  امل�سوؤولة عن حماية  الرقابية 

اأن  اإىل  م�����س��ريا  ع��ادل��ة،  غ��ري  مناف�سة  اأوج����د 

نحو 7000 طرد تاأتي يوميا اإىل االأردن من 

اأو  جمارك  ب��دون  الكرى  ال�سركات  خمتلف 

�سريبة وبر�سوم ب�سيطة.

واأ�ساف ان التخفي�س �سيكون اإيجابيا على 

املوردين والتجار و�سي�سهل عليهم ن�ساطاتهم 

واأعمالهم، ويح�سن بيئة اال�ستثمار، وينعك�س 

والوقت  التكاليف  تخفي�س  على  بال�سرورة 

ال�سرائية  القوة  تعزيز  يف  و�سي�سهم  واجلهد، 

حم���ل���ي���ا، وت����وف����ري ال���ع���دي���د م����ن اح��ت��ي��اج��ات 

القرار  ان  معترا  اأف�سل،  باأ�سعار  املواطنن 

�سربة موجعة للمتهربن جمركيا و�سريبيا 

اجلمركي  ر���س��م��ه��ا  ك���ان  ال��ت��ي  لل�سلع  خ��ا���س��ة 

النهج  اأن  ح��ي��ث  ف���اأك���ر،  ب��امل��ئ��ة   20 ن�سبته 

الذي اتبع يف اتخاذ هذه القرارات ي�ستند اإىل 

درا�سات حتليلية لواقع ال�سوق.

وح����ول اأث����ر ال���ق���رار ع��ل��ى امل�����س��ت��ه��ل��ك، اأك��د 

امل�ستفيد  �سيكون  امل�ستهلك  اأن  توفيق،  احل��اج 

االأكر، الأن ال�سوق �ست�سهد انخفا�سا يف اأ�سعار 

العديد من ال�سلع، و�ستدخل لها �سلع وبدائل 

من بلدان جديدة من غري الدول التي يربط 

�سيعزز  ما  ح��رة،  جت��ارة  اتفاقيات  بها  االأردن 

من املناف�سة يف ال�سوق املحلية، واملخزون من 

يف  عليها،  اجلمارك  تخفي�س  مت  التي  ال�سلع 

ظل ارتفاع االأ�سعار واأجور ال�سحن عامليا.

واو�سح اأن 89 باملئة من ال�سلع امل�ستوردة 

ق��ب��ل ق����رار احل��ك��وم��ة االأخ�����ري، ك��ان��ت ت��دخ��ل 

كانت  الأن��ه��ا  ج��م��رك��ي��ة،  ر���س��وم  ب����دون  االردن 

ت�ستورد اإما من دول عربية واأجنبية مبوجب 

للمناطق  ت�ستورد  اأو  ح���رة،  جت���ارة  اتفاقيات 

التنموية واخلا�سة، اأو تدخل كمدخالت اإنتاج 

للم�سانع.

امل��ح��ام�����س  وا����س���ار اىل ان ق��ط��اع��ات م��ث��ل 

امل��ن��زل��ي��ة  واالأدوات  واالأح�����ذي�����ة  واالأل���ب�������س���ة 

���س��ت�����س��ت��ف��ي��د م���ن ال��ت��خ��ف��ي�����س ع��ل��ى ال��ت��ع��رف��ة 

ق����رار  اأي  واأن  وا�����س����ح،  ب��ن��ح��و  اجل���م���رك���ي���ة 

�سي�سب  اجلمركية  الر�سوم  على  بالتخفي�س 

يف امل�سلحة الوطنية.

ت���وح���ي���د م���رج���ع���ي���ات اجل���ه���ات  ان  وب�����ن 

ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى احل�����دود حت���ت م��ظ��ل��ة دائ���رة 

اجل����م����ارك االأردن�����ي�����ة، ك����ان م��ط��ل��ب��ا ل��ل��ق��ط��اع 

اخل���ا����س، وط��ال��ب��ت ب��ه ال��غ��رف��ة م��ن��ذ ���س��ن��وات 

���س��اب��ق��ة، يف ظ��ل وج���ود اأك���ر م��ن 10 جهات 

رق��اب��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة، م���وؤك���دا اأن 

وت�سريع  العمل  ك��ف��اءة  م��ن  �سيزيد  التوحيد 

على  والتخلي�س  اجلمركية  املعامالت  اإجن��از 

الب�سائع بي�سر و�سهولة.

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت ع��ن �سراكة 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع ال�����س��ب��ك��ة ال��ع��ام��ة الإن��رتن��ت 

االأ�سياء، للم�ساعدة يف ت�سريع التحول الرقمي 

يف االأردن من خالل تقنيات اإنرتنت االأ�سياء.

وبح�سب بيان ملايكرو�سوفت ام�س الثالثاء، 

ح�سلت ال�سبكة العامة الإنرتنت االأ�سياء اأخريا 

ع��ل��ى رخ�����س��ة ات�����س��االت ف��ئ��وي��ة م��ن ق��ب��ل هيئة 

تنظيم قطاع االت�ساالت، االأمر الذي �سيمكنها 

من تقدمي خدماتها للجمهور واحلكومة على 

حٍد �سواء.

العامة  لل�سبكة  املديرين  رئي�س هيئة  وقال 

الإن��رتن��ت االأ���س��ي��اء، علي ال��ع��ت��وم، اإن���ه مبوجب 

ال�سراكة �ستقوم ال�سبكة ومايكرو�سوفت باإن�ساء 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الإن���رتن���ت االأ����س���ي���اء، لتوفري 

التغطية يف جميع اأنحاء االأردن، والتي �ستمكن 

احل��ك��وم��ة م���ن حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��ا ال��ذك��ي��ة، 

االأ�سياء،  اإن��رتن��ت  تكنولوجيا  من  واال�ستفادة 

جميع  يف  للعمليات  الرقمي  التحول  لتعميق 

القطاعات، من ال�سحة والزراعة اإىل ال�سناعة 

والتعليم.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال امل��دي��ر االق��ل��ي��م��ي حللول 

االأع���م���ال ل���دى ���س��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت، ماهر 

االأ�سياء  الإنرتنت  العامة  ال�سبكة  اإن  اخلياط، 

�ستقوم وبدعم من �سركة مايكرو�سوفت بتثبيت 

���س��ب��ك��ات اإن���رتن���ت االأ����س���ي���اء ع���ر ح���رم جامعة 

االأم������رية ���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ال��ع��ا���س��م��ة 

االأردن����ي����ة ع���م���ان، مم���ا ���س��ي��وف��ر ال��و���س��ول اإىل 

تقنيات اإنرتنت االأ�سياء، والتي �سيتم تدري�سها 

من خالل دورة متخ�س�سة �ستقدمها اجلامعة 

حديًثا يف هند�سة ات�ساالت اإنرتنت االأ�سياء.

وب���ن اأن االت��ف��اق��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ع اجل��ام��ع��ة 

ال�سراكة  �ستوفر  الزرقاء،  مدينة  يف  الها�سمية 

وتطبيقية  وميدانية  عملية  تدريبية  ا  فر�سً

داخ������ل امل���وؤ����س�������س���ات ال�����س��ري��ك��ة ل���ط���الب ك��ل��ي��ة 

االأول��وي��ة يف  اإع��ط��اء  م��ع  الهند�سة يف اجلامعة 

اجلامعة  من  املوهوبن  للخريجن  التوظيف 

ذات  عمل  ف��ر���س  ال�سركاء  ل��دى  ي��ك��ون  عندما 

�سلة.

  االنباط-برتا

وال����ت����ج����ارة  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  اك��������دت 

امل��ن�����س��ة  ال���ت���ي ق���دم���ت ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب���ات  ان 

واردات  ب��ت�����س��ج��ي��ل  اخل���ا����س���ة  االل���ك���رتون���ي���ة 

امل��م��ل��ك��ة ه���ي ق��ي��د ال���درا����س���ة وال ت���وج���د اي 

الت�سجيل. م�سكالت يف عملية 

وق���ال ال��ن��اط��ق االع��الم��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

اإن  الثالثاء،  )برتا(ام�س  ل�  الرماوي  ينال 

حتى  بلغ  املن�سة  عر  املقدمة  الطلبات  عدد 

من  الدرا�سة  قيد  وه��ي  طلبات   108 اليوم 

عملية  ان  م��وؤك��دا  ال����وزارة،  يف  املعنين  قبل 

الت�سجيل ت�سري بكل ي�سر و�سهولة وال توجد 

اي عقبات حتول دون عملية الت�سجيل.

وك���ان جمل�س ال����وزراء واف���ق ع��ل��ى ال��ب��دء 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ب���رن���ام���ج امل���ن�������س���ة االإل���ك���رتون���ي���ة 

الدول  من  اململكة  واردات  بت�سجيل  اخلا�سة 

ال���ت���ي ت��ط��ب��ق ب���رام���ج مم��اث��ل��ة اع���ت���ب���ارا م��ن 

القطاع  لتمكن  وذل��ك  احل��ايل  العام  مطلع 

اخلا�س من التعرف على ال�سروط الناظمة 

ل��ل��رن��ام��ج، واإت���اح���ة ال��وق��ت ال��ك��ايف الإج���راء 

املن�سة. الت�سجيل على  عملية 

وياأتي القرار لغايات تعزيز اآليات مراقبة 

اإىل اململكة، ولرفع  امل�ستوردة  جودة املنتجات 

م�����س��ت��وى االأم�����ان يف امل��ن��ت��ج��ات ال������واردة اإىل 

االأردنية. ال�سوق 
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االنباط-وكاالت

اأج����رى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي يائري 

قناة  م��ع  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  لب��ي��د، مقابلة �سباح 

“كان” العربية الر�سمية، قال: “اإنه بخري، وقد 
مت تطعيمه ومل تظهر عليه اأعرا�س وفقا له، مل 

حار�س  م��ن  ولكن  رول،  ع�سر  م��ن  م�ساًبا  يكن 

 - �سخ�سي  كمثال  اأن��ه  ويعتقد  ال�سخ�سي  اأمنه 

يجب اأن يذهب مبا�سرة اإىل العزل يف منزله.

يتعلق  فيما  احلكومة  اأداء  عن  لبيد،  و�ُسئل 

بالطاعون: “نحن يف حالة من عدم اليقني اإنه 

ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ب�سرعة  يتغري  م��ر���س 

واإىل اأن يكون هناك تنظيم ي�ستغرق الأمر عدة 

اأيام م�سدر امل�سكلة هي الطاعون احلكومة تقوم 

بعمل لي�س بالكمال«

وت���ط���رق لب��ي��د اإىل م��و���س��وع ال��ت��ع��وي�����س��ات، 

اإع��داد خمطط  املالية يعمل على  اإن وزير  وقال 

امل�سوؤولة  واحلكومة  ح��دود  با  لي�س  “املال  لها 

ل تبدد الأموال يف كل مكان، ولكنها تبحث عن 

باأثر  �ستكون  التعوي�سات  بع�س  يحتاجها.  من 

رجعي، هناك يف الغالب �سركات �سغرية ت�سررت 

و�سنتاأكد من تعوي�سها«

ح��ول احلاجة  ج���ولن  م��ن  ���س��وؤال  ورًدا على 

اإىل الإغاق، اأجاب لبيد: “لي�ست هناك حاجة 

اأنت  لاإغاق - ل يوجد �سبب ل�سل القت�ساد، 

ت���وازن ب��ني امل��خ��اط��ر احل��ي��اة الب�سرية ه��ي اأه��م 

���س��يء، ول��ك��ن مهمتنا ه��ي م��ن��ع الق��ت�����س��اد من 

النهيار. ل توجد حلول ب�سيطة مل�ساكل معقدة 

ظل  يف  عليها  احل��ف��اظ  وي��ج��ب  ال��ع��امل  “دول 
ظروف وبائية«

اإ�سرائيل  اأن  اأّك��د  النووية،  املحادثات  وب�ساأن 

واململكة  املتحدة  الوليات  مع  لديها حوار جيد 

العملية،  التاأثري على  “لقد جنحنا يف  املتحدة، 

 - للعامل  ا  اأي�سً الأمثل ويقولون  بال�سكل  ولي�س 

اإ�سرائيل بحرية كاملة  الو�سع ل يلزمنا تتمتع 

يف الت�سرف فيما يتعلق باأمن اإ�سرائيل، نحن ل 

نطلب �حدا«

ت�����س��ك��ي��ل جلنة  م�����س��األ��ة  اإىل  وت���ط���رق لب���ي���د 

�سيتم  اإن���ه  وق���ال  ال��غ��وا���س��ات  ق�سية  يف  حتقيق 

حتى  اأ�سرتيح  ول��ن  “�ساأ�سغط  اللجنة،  ت�سكيل 

تكون هناك جلنة حتقيق. اإنها م�ساألة ائتافية 

معقدة. هذه احلكومة موجودة منذ ن�سف عام. 

اأ�ستطيع.  ول  غ��دا  اأفعلها  اأن  اأري��د  اأ�سياء  هناك 

ع��ن��دم��ا ن���ري���د ���س��ي��ئ��ا ن��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه ، ح��ت��ى لو 

من  اأتفاو�س  “لن  وتابع:  وقًتا«  الأم��ر  ا�ستغرق 

اإقناعهم  �ساأحاول  لكنني  �سركائي،  ظهور  وراء 

اأن هناك ثاثة  اإىل  كل يوم باحلاجة”، م�سرًيا 

التي  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف  فل�سطيني  م��اي��ني 

اإىل تعزيز  ب�”يهودا وال�سامرة”، نحتاج  ي�سميها 

ال�سلطة الفل�سطينية والعمل معها«

وح���ول م��ع��ار���س��ة ���س��رك��ائ��ه امل��ف��او���س��ني ق��ال: 

“عندما ت�سكلت احلكومة وقلنا اإننا �سنتعامل مع 
للمفاو�سات  حما�ًسا  اأرى  ول  الداخلية�  ال�سوؤون 

تعاون  وه��ن��اك  ��ا  اأي�����سً الفل�سطيني  اجل��ان��ب  م��ن 

احلفاظ  هو  الكبري  الهدف  لأن  مت�سدد،  اأمني 

على �سامة املواطنني الإ�سرائيليني«

ايجابًيا  اخلارجية  وزي��ر  الثنني،  يوم  وثبت 

يف  ح�سابه  على  لبيد  وك��ت��ب  ك��ورون��ا  تفتي�س  يف 

الآن  تلقيح”،  لأن��ن��ي  بتح�سن  “اأ�سعر  ت��وي��رت: 

اخلارجية  وزارة  م�����س��وؤويل  ك��ب��ار  جميع  اأ���س��ي��ب 

اإي��دان  ونائبه  لبيد  اإىل  بالإ�سافة  بالفريو�س، 

رول، ف����اإن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي األ����ون اأو���س��ب��ي��ز 

ا ب�ساأن كورونا. اإيجابي اأي�سً

االنباط-وكاالت

الثاثاء،  ام�س  فجر  ال��ن��ار،  مقاومون  اأط��ل��ق 

جتاه قوات الحتال الإ�سرائيلي خال اقتحامها 

بلدة جبع جنوب جنني.

اأطلقوا  مقاومني  اأن  حملية  م�سادر  واأف���ادت 

ال��ن��ار جت��اه ق���وات الح��ت��ال خ��ال اقتحام بلدة 

جبع جنوب جنني، حيث داهمت قوات الحتال 

منزل الأ�سري منر عاونة يف البلدة

�ساعات قليلة  النار بعد  اإط��اق  وتاأتي عملية 

من عملية اإطاق نار ا�ستهدف خالها مقاومون 

اآلية تابعة جلي�س الحتال قرب بوابة “البديد” 

التمركزات  العرقة غ��رب جنني وت�سهد  يف قرية 

ال�ستيطانية يف ال�سفة الغربية والقد�س املحتلة 

زي������ادة ك���ب���رية يف ع����دد ع��م��ل��ي��ات ر����س���ق م��رك��ب��ات 

امل�ستوطنني باحلجارة، تزامًنا مع عمليات فدائية 

التقرير  الفل�سطينيون وبح�سب  ال�سبان  ينفذها 

حلركة  الإع��ام��ي  املكتب  ع��ن  ال�����س��ادر  ال�سنوي 

املقاومة  �ساعفت  فقد  الغربية،  بال�سفة  حما�س 

ال�سفة  يف  امل���وؤث���رة،  عملياتها  م��ن   2021 خ���ال 

الغربية والقد�س، ونوعت من اأ�ساليبها يف مواجهة 

بلغ  التقرير، فقد  وامل�ستوطنني ووفق  الحتال 

عدد العمليات املوؤثرة )441( عملية، مقابل نحو 

مائة عملية يف عام 2020، فيما بلغ جممل عمليات 

 )10850( ال�سعبية  امل��ق��اوم��ة  فيها  مب��ا  امل��ق��اوم��ة 

عملية مبا ميثل �سعف عام 2020م وبلغت عمليات 

اإط������اق ال���ن���ار ع��ل��ى اأه������داف الح���ت���ال )191( 

عملية مبا ميثل ت�ساعدا كبريا مقارنة بالأعوام 

ال�سابقة، وعودة ل�سبح انتفا�سة الأق�سى وتو�سعت 

واآل��ي��ات  من�ساآت  ا���س��ت��ه��داف  عمليات  يف  امل��ق��اوم��ة 

واأماكن ع�سكرية لاحتال باحلرق، حيث جرى 

ر�سد )112( عملية، و)18( عملية حتطيم ملركبات 

الحتال، و)3( عمليات اإ�سقاط طائرات “درون«.

االنباط-وكاالت

ُت�سابق حكومة الحتال الإ�سرائيلي وبلديتها، 

ال���زم���ن، وُت�������س���اِرع اخل��ط��ى لأج����ل امل�����س��ادق��ة على 

مدينة  يف  والتهويدية  ال�ستيطانية  خمططاتها 

القد�س املحتلة، م�ستغلة ال�سمت العربي والدويل 

اإزاء ما يجري من عمليات تغول مربجمة وغري 

م�سبوقة فيها.

واآخر هذه املخططات حينما �سادقت ما ت�سمى 

التابعة  والبناء”  للتخطيط  املحلية  “اللجنة 
ل��ب��ل��دي��ة الح����ت����ال ع��ل��ى خم��ط��ط لإق����ام����ة حي 

باهر  ���س��ور  ب��ل��دة  غ��رب  ا�ستيطاين ج��دي��د �سخم 

جنوب �سرقي القد�س

“قررت  اإنها  بيان:  يف  الحتال  بلدية  وقالت 

يف  والبناء  للتخطيط  املحلية  اللجنة  خ��ال  من 

بتقدمي  للبناء  اللوائية  للجنة  التو�سية  القد�س، 

�سكني جديد يف جممع  ح��ي  لبناء  ج��دي��دة  خطة 

القناة اجلنوبي«

 1215 ي�سم  اإن�ساء حي جديد  وتقرتح اخلطة 

 28 م��ن  مكوًنا  وب��رًج��ا  �سكنية،  ا�ستيطانية  وح��دة 

ط��اب��ًق��ا،  و11   7 ب��ني  �سكنًيا  جم��م��ًع��ا  و11  ط��اب��ًق��ا، 

جتارية  واج��ه��ة  تقدمي  يتم  ذل���ك،  اإىل  بالإ�سافة 

باجتاه الطريق الرئي�س باحلي يف 6 قطع �سكنية، 

املجاورة  املفتوحة  العامة  لاأماكن  واح��د  وق�سم 

للمباين

وب��ح�����س��ب ب��ل��دي��ة الح����ت����ال، ف������اإن امل��خ��ط��ط 

للمباين  قطع  و9  مفتوحة،  عامة  م�ساحة  ُي��وف��ر 

بعد  ما  مدر�سة  ت�سمل  والتي  العامة،  واملوؤ�س�سات 

الب��ت��دائ��ي��ة، وم��در���س��ة اب��ت��دائ��ي��ة، وري��ا���س اأط��ف��ال 

وقاعة ريا�سية

وقال رئي�س البلدية مو�سيه ليون: “ن�ستمر يف 

بناء القد�س.. وبناء املجمع ال�سكني جنوب )رمات 

راحيل( جزء من �سيا�سة البلدية لزيادة املعرو�س 

من امل�ساكن باملدينة، من خال البناء يف مناطق 

خالية وتعزيز التجديد احل�سري«

ال��ب��اح��ث يف ���س��وؤون ال��ق��د���س ف��خ��ري اأب���و دي��اب 

هناك  اأن  ال��وا���س��ح  “من  “�سفا”:  لوكالة  يقول 

ت�����س��ارع ك��ب��ري يف ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت��ي��ط��ان ب��ال��ق��د���س، 

لا�ستياء على اأرا�سيها واإمتام تنفيذ املخططات 

الإ�سرائيلية، متهيًدا لعزل املدينة ب�سكل كامل عن 

حميطها«

وي�������س���ف اأب������و دي������اب امل���خ���ط���ط ال���س��ت��ي��ط��اين 

اجلديد باخلطري جًدا، واأنه يحمل اأهداًفا اأمنية 

العربي  ال��وج��ود  ُت��ه��دد  ا�سرتاتيجية  ا�ستيطانية 

باملدينة، وحتديًدا يف املنطقة اجلنوبية

م��ت��وا���س��ل  ا���س��ت��ه��داف  ه���ن���اك  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة اجل���ن���وب���ي���ة ب���ال���ق���د����س ع����رب ت��ك��ث��ي��ف 

التجمعات  وحم��ا���س��رة  وال��ت��ه��وي��د،  ال���س��ت��ي��ط��ان 

بع�سها  ع��ن  وف�سلها  ا�ستيطانية،  بكتل  العربية 

وياأتي هذا املخطط �سمن م�سروع ا�ستكمال عزل 

ال��ق��د���س ع���ن حم��ي��ط��ه��ا، وحت����دي����ًدا ع���ن املنطقة 

�سيطرتها  لإح��ك��ام  اأوىل  خطوة  �سمن  اجلنوبية 

واإغاقها وحما�سرتها نهائًيا

وبح�سبه، فاإن املخطط �سي�سم مئات الوحدات 

التجارية  واملراكز  العالية،  والأب��راج  ال�ستيطانية 

املقومات  وكافة  وامل��دار���س،  والفلل،  والرتفيهية، 

لإقامة  بالإ�سافة  امل�ستوطنني،  ل�سالح  احلياتية 

مباين حم�سنة ل�ستعمالها لأمور ع�سكرية بحتة

تو�سعة  ت���ري���د  الح����ت����ال  ب��ل��دي��ة  اأن  وي����وؤك����د 

ب��اه��ر،  ���س��ور  غ��رب��ي  راحيل”  “رمات  م�ستوطنة 

على ح�ساب هدم الأحياء والأرا�سي املقد�سية، لكي 

ت�سبح حي �سخم يخدم امل�ستوطنني

املدينة  ال��ع��ام اجل����اري، تتعر�س  ب��داي��ة  وم��ن��ذ 

امل��ق��د���س��ة ل��ت�����س��اع��د ك��ب��ري وخ��ط��ري يف الأن�����س��ط��ة 

ال�ستيطانية وعمليات التو�سع، وزيادة هدم املنازل 

العربية، فكل يوم ت�سهد عملية هدم ملن�ساأة اأو منزل، 

وت�سريد لل�سكان

ويو�سح اأنه منذ احتال القد�س عام 1967، مل 

ن�سهد ت�سارًعا يف عمليات ال�ستيطان مثلما يحدث 

ال��ي��وم، ف��ه��ن��اك ���س��ب��اق اإ���س��رائ��ي��ل��ي حم��م��وم حل�سم 

هذه  على  الحتال  ُي�سجع  وم��ا  القد�س  مو�سوع 

الإجراءات، وفق ما يوؤكد اأبو دياب، ال�سمت العربي 

وال����دويل غ��ري امل���ربر جت��اه م��ا ي��ح��دث، مم��ا جعل 

وحتى  �سديد،  خطر  يف  وعروبتها  القد�س  هوية 

وجود املقد�سيني فيها

العام  هذا  عازمة  الحتال  �سلطات  اأن  ويبني 

احل�ساري،  ووج��ه��ا  القد�س  خريطة  تغيري  على 

تنكرها  واجلغرافية، يف ظل  ال�سكانية  وتركيبتها 

لكل القرارات والقوانني الدولية والأممية

باتت  القد�س  اإن”  املقد�سي:  النا�سط  وي��ق��ول 

يف العد التنازيل، ويف خطر �سديد، لقد اآن الأوان 

العامل  لتخاذ خطوات حا�سمة، ووقفة ج��ادة من 

اأج��م��ع وه��ي��ئ��ة الأمم امل��ت��ح��دة وامل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

اع���ت���داءات  الأوان، ووق����ف  ف����وات  ق��ب��ل  لإن���ق���اذه���ا 

الحتال وممار�ساتها بحقها«

وخ���ال ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، اقتطع الح��ت��ال 

 9471 البالغة  باهر  �سور  اأرا���س��ي  م�ساحة  ن�سف 

ال�سوارع  وبناء  امل�ستوطنات  اإقامة  ل�سالح  دومًن��ا، 

اللتفافية

واأما مدير مركز القد�س للحقوق الجتماعية 

لوكالة  فيو�سح  احل���م���وري،  زي����اد  والق��ت�����س��ادي��ة 

خمططات  على  الحتال  م�سادقة  اأن  “�سفا” 
ل�سيا�سة  ا���س��ت��م��رار  ي���اأت���ي  ج���دي���دة  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

ال�ستيطان التي بداأت مبا�سرة بعد احتال القد�س 

تو�سًعا  ت�سهد  ال��ق��د���س  اأن  اإىل  1967وي�����س��ري  ع���ام 

للم�ستوطنات، واإقامة م�ستوطنات واأحياء جديدة، 

مثل املخطط ال�ستيطاين يف منطقة مطار قلنديا، 

حيث ي�سعى الحتال لبناء نحو 20 األف وحدة

ت�سعى  الحتال  �سلطات  اأن  احلموري  ويوؤكد 

وا�ستكمال  البع�س،  ببع�سها  امل�ستوطنات  لربط 

ال��ط��وق ح���ول ال��ق��د���س، وق��ط��ع ال��ت��وا���س��ل م��ا بني 

الأحياء العربية املقد�سية

التوا�سل بني  ف��اإن هناك �سعوبة يف  وبح�سبه، 

بع�س الأحياء داخل املدينة نتيجة وجود احلواجز 

ال�ستيطانية واملوؤ�س�سات احلكومية الإ�سرائيلية

ويحذر احلموري من خماطر ال�ستيطان على 

املدينة، ومن تهويدها وتفريغها من �سكانها لكي 

اإ�سرائيل” دون وج��ود لأي عربي  “عا�سمة  تكون 

فيها.

االنباط-وكاالت

باإعانها اإمتام اجلدار الأمني على احلدود مع 

القطاع  �سكان  على  اخلناق  اإ�سرائيل  حُتكم  غ��زة، 

املحا�سر منذ اأكرث من 15 �سنة.

ويرى الفل�سطينيون اأن اجلدار اجلديد ُيج�ّسد 

م�ساحته  تتعدى  ل  ال���ذي  ال��ق��ط��اع،  اعتبار  فعلياً 

365 كيلومرتا مربعا، مبثابة �سجن كبري حُماط 

ب����اجُل����دران والأ�����س����اك، وت��ت��ح��ك��م اإ���س��رائ��ي��ل بكل 

تفا�سيله

وي��ت��ّوج اجل���دار �سل�سلة طويلة من الإج���راءات 

العقابية التي تتخذها اإ�سرائيل بحق اأه��ايل غزة، 

منذ فوز حركة حما�س يف النتخابات الت�سريعية 

م��ط��ل��ع ع���ام 2006، ث���م ���س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 

منت�سف عام 2007

ُيكّر�س  ب��ن��اء اجل���دار  اأن  ق��ان��وين  وي���رى خبري 

نظام التمييز العن�سري الإ�سرائيلي، حُم��ذراً من 

جتدد املواجهة الع�سكرية يف ظل ا�ستمرار الأو�ساع 

الراهنة

�سور  التقاط  من  الأنا�سول  كامريا  ومتكنت 

خا�سة للجدار الإ�سرائيلي من داخل اأرا�سي قطاع 

غزة

اأعلنت  املا�سي،  الأول  كانون  دي�سمرب/   7 ففي 

اإ�سرائيل ا�ستكمال بناء اجلدار الأمني حول غزة، 

ب��دء ت�سييده عقب حربها على  بعد 5 �سنوات من 

القطاع �سيف عام 2014

وُب���ن���ي اجل�����دار ع��ل��ى ع���دة م���راح���ل ب���واق���ع 3.5 

�سنوات من العمل، ويت�سمن اأجزاء ُمكملة لبع�سها، 

وهي: حاجز اإ�سمنتي حتت الأر���س ُم��زود باأجهزة 

 6 بارتفاع  الأر���س  ف��وق  ا�ست�سعار، و�سياج حديدي 

اأمتار، اإىل جانب عائق مائي للحيلولة دون الت�سلل 

عرب البحر، وفق وزارة الدفاع الإ�سرائيلية

وقالت وزارة الدفاع يف بيان، اإن اجلدار الذكي 

يت�سمن �سبكة من الكامريات وال��رادارات، وغرف 

فيه  التحكم  يتم  �ساح  ونظام  والتحكم،  القيادة 

عن ُبعد

وي��ح��ي��ط اجل�������دار ب��ق��ط��اع غ�����زة م����ن ال�����س��رق 

بنائه  يف  و�سارك  كلم،   65 قرابة  بطول  وال�سمال، 

اأكرث من 1200 عامل

وت���ط���ّل���ب ب���ن���اء اجل��������دار اإن���������س����اء 6 حم��ط��ات 

خر�سانية على امتداد ال�سريط احلدودي مع غزة، 

وا�ستخدمت فيه حوايل 220 األف �ساحنة خر�سانة، 

و140 األف طّن من احلديد وال�سلب

** فكرة قدمية جديدة

وب������رزت ف���ك���رة اإق����ام����ة اجل������دار حت���ت الأر������س 

كاإحدى ا�ستخا�سات حرب غزة 2014، اإذ اأظهرت 

تقارير ع�سكرية واأمنية اإخفاق اإ�سرائيل يف مواجهة 

مقاتلو  بف�سلها  متّكن  التي  الهجومية،  الأن��ف��اق 

خلف  ع�سكرية  عمليات  تنفيذ  من  حما�س  حركة 

اخلطوط

ُت�����س��ي��ده  ال����ذي  الأول  ه����ذا اجل�����دار  ي��ك��ن  ومل 

اإ�سرائيل، اإذ �سرعت عام 2002 يف بناء جدار اإ�سمنتي 

اآخر يعزلها عن ال�سفة الغربية املحتلة، بطول 712 

كيلومرتاً

ويف م��را���س��م اح��ت��ف��ال��ي��ة، اّدع�����ى وزي����ر ال��دف��اع 

ح��ول غزة  اجل���دار  اأن  بيني غانت�س  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

التي حاولت  ال��ق��درات  اإح���دى  م��ن  يحرم حما�س 

تطويرها، وي�سع جداًرا حديدًيا واأجهزة ا�ست�سعار 

وخر�سانة بني املنظمة و�سكان جنوبي اإ�سرائيل

اآفيف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  اأرك����ان  رئي�س  اأم���ا 

كوخايف، فقال اإن اجلدار الذكي يغري واقعاً، ف� ما 

�ساد قبله لن يكون كما بعده

اأوف��ري جندملان، الناطق با�سم  من جهته، ق��ال 

رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي، يف تغريدة، اإن احلاجز 

ي�سكل �سداً منيعاً ي�سمح ملواطني اإ�سرائيل مبمار�سة 

املخططات  اإح��ب��اط  خ��ال  الطبيعية، من  احلياة 

قطاع  حتتل  التي  الإرهابية  للتنظيمات  اخلبيثة 

غزة

** �سَخٌط وحتّد

واأب��������دى ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ح���ال���ة م����ن ال�����س��خ��ط 

اإمت���ام اجل��دار،  اإ�سرائيل  اإع���ان  والإح��ب��اط عقب 

ك��ون قطاع غ��زة �سجناً  ذل��ك ير�ّسخ  اأن  واع��ت��ربوا 

كبرياً

تغريدة:  يف  الترت،  رون��د  الفل�سطينية  وقالت 

مت��ّع��ن يف ال�����س��ورة ج��ي��داً، ه��ذا يح�سل يف القرن 

، واأرفقت �سورة جوية لقطاع  الواحد والع�سرين 

غزة حماطاً باجلدر والأ�ساك من جميع اجلوانب

م��راأى وم�سمع من  اإ�سرائيل وحتت  واأ�سافت: 

اإن�سان داخل  اأك��رث من مليوين  ال��ع��امل، ت�سع  كل 

قف�س حديدي براً وبحراً، بكل ما للكلمة من معنى

اأك��رب  في�سبوك:  على  دغيم  اأب���و  حنان  وكتبت 

�سجن يف العامل.. انتهت اإ�سرائيل اليوم من اإحاطة 

ع�سرات  اإىل  وميتد  الأر�����س،  ف��وق  ب�سياج  القطاع 

اأجهزة مراقبة دقيقة  ا على  الأمتار حتتها، عو�سً

جًدا تر�سد حركة النا�س على مدار ال�ساعة

وختمت بالقول: 2 مليون اإن�سان يف اأكرب قف�س 

حديدي

ب��در، فكتب على تويرت:  اإ�سام  ال�سحفي  اأم��ا 

الح���ت���ال ينهي اجل����دار ال��ت��ح��ت اأر����س���ي ال��ع��ازل 

املحيط بغزة ب��راً وبحراً، ورئي�س الأرك��ان كوخايف 

يقول اإن ما بعده خمتلف عما قبله

ويف نربة حتّد، اأ�ساف بدر: يف اجلولة القادمة 

)من املواجهة( يذوب الثلج وَيبان املرج )يف اإ�سارة 

اإىل انتظار اختبار نتائج اجلدار(

اإىل  ال��ع��ائ��دي��ن  )الفل�سطينيني(  ل��ع��ل  وق����ال: 

دون احلاجة  يقفزون عنه )اجل���دار( من  اأر�سهم 

اإىل اخرتاقه بالأنفاق

** معاناة ُمركبة

ورغ���م ان�سحابها اأح����ادي اجل��ان��ب م��ن غ��زة يف 

مراقبتها  اإ�سرائيل  حُتكم   ،2005 اأيلول  �سبتمرب/ 

مياهه  ع��ل��ى  و�سيطرتها  ال��ق��ط��اع،  ع��ل��ى  الأم��ن��ي��ة 

الإقليمية وجماله اجلوّي، وتفر�س قيوداً ُم�سددة 

على حركة الأفراد والب�سائع

اأك�����رث م���ن م��ل��ي��وين ن�سمة،  وي��ع��ي�����س يف غ����زة 

جراء  للغاية  ُمرتدية  معي�سية  اأو�ساعاً  يواجهون 

والبطالة  الفقر  ارتفاع معدلت  احل�سار، يف ظل 

ب�سكل غري م�سبوق، وفق بياناٍت ر�سمية

ج���داً،  عالية  �سكانية  كثافة  م��ن  غ���زة  وت��ع��اين 

اإذ بلغت نحو 5453 ن�سمة لكل كلم مربع، بح�سب 

اجلهاز املركزي لاإح�ساء، وهي تفوق ب� 13 �سعفاً 

البالغة 400 ن�سمة  اإ�سرائيل،  الكثافة ال�سكانية يف 

لكل كلم مربع

ول يتعدى طول القطاع 41 كيلومرتاً، ويرتاوح 

عر�سه ما بني 6 و12 كيلومرتاً فقط

ن�سب  ارت���ف���اع  اإىل  اإح�����س��اءات حملية  وُت�����س��ري 

الربع  و�سلت يف  اإذ  كبري،  ب�سكل  غ��زة  البطالة يف 

ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجل���اري اإىل 50.2 ب��امل��ئ��ة، وفق 

اجلهاز املركزي لاإح�ساء الفل�سطيني )حكومي(

ويقبع قرابة 85 باملئة من �سكان قطاع غزة حتت 

خط الفقر، يف ظل ا�ستمرار احل�سار الإ�سرائيلي 

الإ�سرائيلية،  واملمار�سات  والع��ت��داءات  والإغ���اق 

)غ��ري  احل�����س��ار  لك�سر  ال�سعبية  اللجنة  بح�سب 

حكومية(

الأم�����ني  ح�����ذر   ،2018 ���س��ب��اط  ف����رباي����ر/  ويف 

اأن  اأنطونيو غوتريي�س من  املتحدة  ل��اأمم  العام 

اأن غزة �ست�سبح غري قابلة  اإىل  التقديرات ُت�سري 

اإج���راءات  ُتتخذ  ما مل   ،2020 ع��ام  بحلول  للحياة 

ملمو�سة لتح�سني اخلدمات والهياكل الأ�سا�سية

اأرب��ع��ة ح��روب  اإ�سرائيل  �سّنت  ذل��ك كله،  وف��وق 

 ،2009-2008 اأع����وام  يف  غ���زة  ق��ط��اع  على  ُم��دم��رة 

ق��وة  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��خ��دم��ت  و2021،   ،2014  ،2012

اآلف  اإىل مقتل وج��رح  اأدى  ع�سكرية مفرطة، ما 

ال��وح��دات  اآلف  ع�سرات  وت��دم��ري  الفل�سطينيني، 

ال�سكنية والبنى التحتية

وت�سود غزة حالياً، اأجواء اأمنية ُم�سطربة يلوح 

الع�سكرية، يف ظل  املواجهة  �سبح جت��ّدد  اأُفقها  يف 

الإعمار  واإع���ادة  احل�سار  تخفيف  م�ساعي  تباطوؤ 

اأيار  عقب احل��رب الإ�سرائيلية الأخ��رية يف مايو/ 

املا�سي

** متييز عن�سري بامتياز

ن��ائ��ب مدير  اع��ت��رب �سمري زق����وت،  م��ن جهته، 

مركز امليزان حلقوق الإن�سان، بناء اجلدار تكري�ساً 

لواقع اأن اإ�سرائيل دولة متييز عن�سري اأبارتهايد 

بامتياز

واأ�����س����اف زق�����وت، يف ح��دي��ث��ه ل���اأن���ا����س���ول، اأن 

اإ����س���رائ���ي���ل ت��ع��اق��ب ���س��ك��ان ق���ط���اع غ����زة ج��م��اع��ي��اً، 

ومتنعهم من حرية التنقل وال�سفر؛ فقط لأنهم 

فل�سطينيون

اإ���س��رائ��ي��ل ُتخ�سع غ���زة حل�����س��ار جائر  وق����ال: 

مي�ّس باأوجه احلياة، ويكّر�س م�سكات اجتماعية 

واق��ت�����س��ادي��ة ل ح��د ل��ه��ا، اأع����ادت ال��ق��ط��اع ع�سرات 

ال�سنوات اإىل الوراء

واأو�سح اأن املجتمع الدويل )ِب�ُسكوته( يت�سامح 

م���ع ج��رمي��ة ح����رب وا���س��ح��ة، ف�����س��ًا ع���ن كونها 

جرمية �سد الإن�سانية

وقّلل زق��وت من امل��ربرات والعتبارات الأمنية 

ب�  وو�سفها  اجل���دار،  لبناء  اإ�سرائيل  ت�سوقها  التي 

الدعاءات الواهية

اأنها قادرة  اأثبتت يف كل املواجهات  وتابع: غزة 

على ا���س��ت��خ��دام ���س��واري��خ ل ت��ع��رتف ب��ج��دار فوق 

اأك��ذوب��ة الأم��ن  الأر����س ول حتتها، وبالتايل ف��اإن 

التي تربر فيها اإ�سرائيل اأعمال القتل اليومي بحق 

الفل�سطينيني، هي حم�س تلفيق

وا�ستبعد زقوت اإمكانية جناح اأي حتّرك قانوين 

لدى املحاكم الإ�سرائيلية �سد بناء اجلدار، معترباً 

الق�ساء الإ�سرائيلي ُمنحازاً وغري نزيه

التاريخ من ال�ستباك  واأردف قائًا: بعد هذا 

الدائم يف املحاكم الإ�سرائيلية، بدا وا�سحاً اأننا اأمام 

ق�ساء ُم�سي�س ي�سرعن جرائم احلرب، ول ميكن اأن 

ين�سف الفل�سطينيني

وح�����ول اآف������اق امل�����س��ت��ق��ب��ل يف ظ���ل الإج��������راءات 

اأم��ام اأحد  اأن تكون غزة  الإ�سرائيلية، توقع زق��وت 

خيارين: اإما النفجار يف وجه الحتال، اأو اتخاذ 

للتخفيف من وط��اأة احل�سار،  اإج���راءات  اإ�سرائيل 

وال�سماح بالتطور الطبيعي لل�سكان واأوجه احلياة 

املختلفة يف القطاع

وخ��ت��م ب���ال���ق���ول: م���ا دون ذل�����ك، ف��ل��ي�����س اأم����ام 

التي  الر�سائل  ظ��ل  يف  خا�سة  امل��واج��ه��ة،  اإل  غ��زة 

وغريهم  للو�سطاء،  الفل�سطينية  املقاومة  تبثها 

باحتمالية جتدد ال�ستباك يف حال ا�ستمرار الو�سع 

على ما هو عليه

للمرة األولى منذ االنتخابات..البيد: سأقنع الشركاء 
بضرورة عودة المفاوضات مع الفلسطينيين

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات االحتالل جنوب جنين

حي استيطاني جديد غرب صور باهر ُيهدد الوجود العربي بالقدس

بتوقيع إسرائيلي ٠٠ غزة أكبر قفص حديدي في العالم
حصار خانق وأزمات متفاقمة ال تنتهي وحرب جديدة تلوح في األفق

هيئة األسرى: األسير ناصر أبو 
حميد في وضع صحي خطير

لليوم الحادي عشر.. األسرى اإلداريون 
يواصلون مقاطعتهم لمحاكم االحتالل

االنباط-وكاالت

ق�����ال�����ت ه����ي����ئ����ة ��������س�������وؤون الأ�������س������رى 

ال�سحي لاأ�سري  الو�سع  اإن  واملحررين، 

نا�سر اأبو حميد )49 عاماً( خطري جد، 

من  وعائلته  حماميه  الحتال  ومينع 

زيارته، وهناك جهود متوا�سلة لل�سغط 

على �سلطات الحتال، لنقله للعاج يف 

الأردن اأو م�سر.

ح�سن  الهيئة  با�سم  املتحدث  واأو���س��ح 

اأب���و حميد م��ا زال  الأ���س��ري  اأن  رب���ه،  عبد 

للغاية  يف غيبوبة وبو�سع �سحي خطري 

وغري مطمئن على الإط��اق، ومو�سول 

ب��اأج��ه��زة ال��ت��ن��ف�����س ال���س��ط��ن��اع��ي، حيث 

ي���ع���اين م���ن ال���ت���ه���اب ج���رث���وم���ي ح����اد يف 

الرئتني، م�سريا اإىل اأن �سلطات الحتال 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي متنع امل��ح��ام��ني وذوي���ه من 

زيارته، حتت ذرائع وحجج واهية

اأب�����و ح��م��ي��د خ�����س��ع يف  اأن  واأ������س�����اف، 

امل��ا���س��ي  اأك���ت���وب���ر  اأول/  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر 

فيما  �سرطاين،  ورم  ا�ستئ�سال  لعملية 

خ�������س���ع ق���ب���ل اأ����س���اب���ي���ع جل��ل�����س��ت��ني م��ن 

قبل  تعر�س  اأن��ه  األ  الكيماوي،  ال��ع��اج 

ع���دة اأي����ام لن��ت��ك��ا���س��ة ���س��ح��ي��ة ن��ق��ل على 

الح��ت��ال  حم��م��ا  للم�ست�سفى،  اأث��ره��ا 

حدث  عما  كاملة  امل�سوؤولية  الإ�سرائيلي 

ويحدث له

ودع����ا ع��ب��د رب����ه م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع 

ال����������دويل، خ���ا����س���ة ال���ل���ج���ن���ة ال���دول���ي���ة 

ال��ف��وري  ال��ع��م��ل  اإىل  الأح��م��ر،  لل�سليب 

ي��رتك  واأل  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ل��ج��ن��ة  لت�سكيل 

احلقيقية  باملعلومات  متفرداً  الحتال 

عنه

وك��ان��ت ه��ي��ئ��ة الأ����س���رى ت��ق��دم��ت ي��وم 

اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي ب��ط��ل��ب ل���اإف���راج عن 

املبكرة  الإفراجات  للجنة  نا�سر  الأ�سري 

التابعة لإدارة �سجون الحتال، اإل اأنها 

مل تتلق بعد رداً على الطلب

ل�ست�سدار  اآخ��ر  بطلب  تقدمت  كما 

للتوجه  حماميها  لأح��د  زي��ارة  ت�سريح 

“برزلي” والطاع عن  اإىل م�ست�سفى 

اأبو حميد واآخر  كثب على و�سع الأ�سري 

التي  التطورات  ح��ول  الطبية  التقارير 

تطراأ على حالته ال�سحية

اأب��و حميد حمكوم  الأ���س��ري  اأن  ي��ذك��ر 

7 م���وؤب���دات و50 ع���اًم���ا، وه��و  ب��ال�����ّس��ج��ن 

احلكم  يواجهون  اأ�سقاء  خم�سة  بني  من 

مدى احلياة يف �سجون الحتال، وكان 

 2002 عام  منهم  اأربعة  اعتقل  الحتال 

وحممد،  و�سريف،  ونا�سر،  ن�سر،  وهم: 

اإ�سام الذي اُعتقل  اإ�سافة اإىل �سقيقهم 

�سهيد  ���س��اد���س  �سقيق  ول��ه��م   ،2018 ع��ام 

بقية  اأن  اأبو حميد، كما  املنعم  وهو عبد 

ال��ع��ائ��ل��ة ت��ع��ر���س��ت ل��اع��ت��ق��ال، وُح��رم��ت 

وفقدوا  ل�سنوات،  زيارتهم  من  والدتهم 

كما  اعتقالهم.  ���س��ن��وات  خ��ال  وال��ده��م 

ل��ل��ه��دم خم�س  ال��ع��ائ��ل��ة  ت��ع��ر���س م���ن���زل 

مرات، كان اآخرها عام 2019.

االنباط-وكاالت

ي���وا����س���ل الأ������س�����رى الإداري�����������ون يف 

�����س����ج����ون الح������ت������ال الإ�����س����رائ����ي����ل����ي 

لليوم  الح��ت��ال  مل��ح��اك��م  مقاطعتهم 

للمطالبة  التوايل،  على  ع�سر  احلادي 

الإداري،  الع���ت���ق���ال  ���س��ي��ا���س��ة  ب���اإن���ه���اء 

وذلك حتت �سعار “قرارنا حرية«.

وك���ان���ت جل��ن��ة الأ����س���رى الإداري������ني 

ال�سبت  اأع��ل��ن��ت  الح��ت��ال،  ���س��ج��ون  يف 

املا�سي، بدء م�سروع املقاطعة ال�ساملة 

بالعتقال  اخلا�سة  الحتال  ملحاكم 

ك��ان��ون   1 ت��اري��خ  م��ن  اب���ت���داًء  الإداري 

2022 بكافة م�ستوياتها  الثاين/ يناير 

ا�ستئناف، عليا) )بداية، 

ُم��ل��زم��ة  “اخلطوة  اأّن  واأو����س���ح���ت 

لها  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ج����رى  وق����د  وعامة”، 

ونادي  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  مع  ا  اأي�سً

ال��ع��اق��ة،  ذات  وامل���وؤ����س�������س���ات  الأ����س���ري 

واملحامني  القانونية  املوؤ�س�سات  داعية 

حماكم  مقاطعة  ع��رب  لدعمهم  ك��اف��ة 

الح����ت����ال ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��الع��ت��ق��ال 

الإداري

امل���ق���اط���ع���ة  م���������س����روع  اأّن  وذك���������رت 

ال�������س���ام���ل���ة ل��ل��م��ح��اك��م ي����ب����داأ ب�����س��ك��ل��ه 

ال�سرتاتيجي والذي �َسرتاِكم فيه كل 

ال�سنوات،  ُبِذلت على مر  التي  اجلهود 

القادمة  الأ�سهر  خال  امل�سي  موؤّكدة 

ن��ح��و ال����س���ت���ع���داد خل���و����س الإ����س���راب 

حال  يف  الطعام  عن  املفتوح  اجلماعي 

ي�����س��ت��ج��ي��ب الح����ت����ال مل��ط��ال��ب��ه��م  مل 

ال���ع���ادل���ة واملُ��ن�����س��ج��م��ة م���ع الأع������راف 

الدولية والقوانني 

احل����رك����ة  اأع����ل����ن����ت  ال���������س����ي����اق،  ويف 

دعمها  الح��ت��ال  �سجون  يف  الأ���س��رية 

وت���اأي���ي���ده���ا ال���ك���ام���ل ل���ق���رار الأ����س���رى 

الإداريني باملقاطعة ال�ساملة للمحاكم 

ه��ي��ئ��ات��ه��ا  اأّن  م��و���س��ح��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

القرار �ستقوم مبتابعة  التنظيمية 

ودع����ت ج��م��ي��ع الأ����س���رى الإداري�����ني 

الل��ت��زام  اإىل  الأ���س��ر  ق��اع  يف خمتلف 

ال���ك���ام���ل ب���ه���ذه اخل����ط����وة، وال��ت��ح��ّل��ي 

ب��ال�����س��رب وال��ن��ف�����س ال��ط��وي��ل م��ن اأج��ل 

حت��ق��ي��ق الأه���������داف امل����رج����وة ب���اإل���غ���اء 

�سيا�سة العتقال الإداري

وط���ال���ب���ت امل���وؤ����س�������س���ات احل��ق��وق��ي��ة 

والقانونية كافة باأخذ دورها احلقيقي 

وت��ف��ع��ي��ل ج��م��ي��ع الإج������راءات م��ن اأج��ل 

التي  الإداري  العتقال  �سيا�سة  اإل��غ��اء 

الأ���س��رى  ودع���م  الح���ت���ال،  ينتهجها 

الإداريني يف خطوتهم ال�سجاعة

اأ����س���ري   500 ن���ح���و  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي��ق��ب��ع��ون حت���ت الع��ت��ق��ال 

الإداري بينهم م�سنون ومر�سى ون�ساء 

اأ�سدرت   ،2021 العام  واأطفال، وخال 

�سلطات الحتال حوايل )1600( اأمر 

بحق  وجت��دي��د  ج��دي��د  ب��ني  م��ا  اإداري 

الفل�سطينيني. الأ�سرى 

االربعاء   12/ 1 / 2022



اعالن بيع وكاله غاز

أعلن أنا
ع��م��ر م�����ص��ط��ف��ى اب��راه��ي��م 

املطارنة  عن بيع وكالة الغاز 

العائدة يل اىل الفا�صلة /

رهف عمر م�صطفى املطارنة

رقم الوكالة )114/ 4(

ا�صم الوكالة ) عمر م�صطفى 

ابراهيم املطارنة ( فمن لديه 

اع���را����ض م��راج��ع��ة ك��ات��ب 

 ٨ ل���واء ع��ي  خ��ال  حمكمة 

ايام من تاريخ ن�صر الإعان

مذكرة تبليغ بالنشر
لغايات ازالة الشيوع

رقم الطلب ) 130 / 2021 (
املطلوب تبليغه :

ورثة محمد محمود 
سليم ابو ذهب

 2022/2/3 ب��ت��اري��خ  ح�����ص��ورك  يقت�صى 

ال�صاعة ) 9.00 ( من يوم اخلمي�ض ، للنظر 

قيد  على  امل�صجل  ال�صيوع  ازال���ة  طلب  يف 

 )  23  ( رقم  حو�ض   )  152  ( رقم  القطعة 

قاع  قرية  ارا���ص��ي  م��ن   )  ==( رق��م  لوحة 

خنا .

الحكام  تطبق  ح�صورك  ع��دم  ح��ال  ويف 

العقارية  امللكية  قانون  يف  عليها  املن�صو�ض 

ونظام ازالة ال�صيوع .

رئيس لجنة ازالة الشيوع 
/ محافظة الزرقاء 
محمد حمود الحياصات 

مذكرة تبليغ بالنشر
لغايات ازالة الشيوع

رقم الطلب ) 129 / 2021 (
املطلوب تبليغه :

انعام عبد الكريم 
سليمان الكردي

 2022/2/3 ب��ت��اري��خ  ح�����ص��ورك  يقت�صى 

ال�صاعة ) 9.00 ( من يوم اخلمي�ض ، للنظر 

قيد  على  امل�صجل  ال�صيوع  ازال���ة  طلب  يف 

 )  23  ( رق��م  حو�ض   )  69  ( رق��م  القطعة 

قاع  قرية  ارا���ص��ي  م��ن   )  ==( رق��م  لوحة 

خنا .

الحكام  تطبق  ح�صورك  ع��دم  ح��ال  ويف 

العقارية  امللكية  قانون  يف  عليها  املن�صو�ض 

ونظام ازالة ال�صيوع .

رئيس لجنة ازالة الشيوع 
/ محافظة الزرقاء 
محمد حمود الحياصات 

مذكرة تبليغ بالنشر
لغايات ازالة الشيوع

رقم الطلب ) 132 / 2021 (
املطلوب تبليغه :

ورثة محمد محمود 
سليم ابو ذهب

 2022/2/3 ب��ت��اري��خ  ح�����ص��ورك  يقت�صى 

ال�صاعة ) 9.00 ( من يوم اخلمي�ض ، للنظر 

قيد  على  امل�صجل  ال�صيوع  ازال���ة  طلب  يف 

 )  23  ( رق��م  حو�ض   )  72  ( رق��م  القطعة 

قاع  قرية  ارا���ص��ي  م��ن   )  ==( رق��م  لوحة 

خنا .

الحكام  تطبق  ح�صورك  ع��دم  ح��ال  ويف 

العقارية  امللكية  قانون  يف  عليها  املن�صو�ض 

ونظام ازالة ال�صيوع .

رئيس لجنة ازالة الشيوع 
/ محافظة الزرقاء 
محمد حمود الحياصات 

مذكرة تبليغ بالنشر
لغايات ازالة الشيوع

رقم الطلب ) 133 / 2021 (
املطلوب تبليغه :

ورثة محمد محمود 
سليم ابو ذهب

مازن حممد نور الدين

 2022/2/3 بتاريخ  ح�صورك  يقت�صيى 

ال�صاعة ) 9.00 ( من يوم اخلمي�ض ، للنظر 

قيد  على  امل�صجل  ال�صيوع  ازال���ة  طلب  يف 

 )  23  ( رقم  حو�ض   )  159  ( رقم  القطعة 

قاع  قرية  ارا���ص��ي  م��ن   )  ==( رق��م  لوحة 

خنا .

الحكام  تطبق  ح�صورك  ع��دم  ح��ال  ويف 

العقارية  امللكية  قانون  يف  عليها  املن�صو�ض 

ونظام ازالة ال�صيوع .

رئيس لجنة ازالة الشيوع 
/ محافظة الزرقاء 
محمد حمود الحياصات 

االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�صتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�صركات رقم )22( 

ل�صنة 1997 وتعدياته

العقاريه   ذ.م.م   لا�صتثمارات  تاأ�صي�ض  �صركة   دائني  اأرجو من 

 )  15605  ( الرقم   ال�صركات حتت  وامل�صجلة لدى دائرة �صجل 

بتاريخ ) 1/24/200٨(

كانت  �صواء  ال�صركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �صرورة 

م�صتحقة الدفع ام ل  / وذلك خال �صهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�صم م�صفي ال�صركة : لقمان وائل حممود ابو التني

عنوان امل�صفي : عمان – اجلبيهه – �صارع بهاء الدين طوقان 

خلوي ) 07٨60639٨0(

م�صفي ال�صركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�صتنادا لأحكام املادة )216/ج( من قانون ال�صركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة

باأن �صركة ) نا�صر من�صور عواد ( امل�صجلة لدينا ك�صركة  ت�صامن  

حتت الرقم  )43610( بتاريخ 1996/6/25 قد تقدمت بطلب 

ذات  �صركة  اىل  ت�صامن  �صركة  من  القانونية  �صفتها  لتحويل 

م�صوؤولية حمدودة .

يرجى ممن له اعرا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

خال  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  مراقبة  دائ��رة 

خم�صة ع�صرة يوما من تاريخ ن�صر العان .

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�صتنادا لأحكام املادة )٨/ج( من قانون ال�صماء التجارية رقم)9( ل�صنة 2006 ، يعلن م�صجل 

ال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين باأن ال�صم التجاري

التعلم الن�صط( وامل�صجل لدينا يف �صجل ال�صماء التجارية بالرقم )209656( با�صم  ) رو�صة 

) اميان عبد الرحمن توفيق العطي ( جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�صم ) �صمر فواز �صليمان 

املومني ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا العان . 

م�صجل ال�صماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�صتنادا لأحكام املادة )٨/ج( من قانون ال�صماء التجارية رقم)9( ل�صنة 2006 ، يعلن م�صجل 

ال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين باأن ال�صم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�صماء  �صجل  يف  لدينا  وامل�صجل  ال��ده��ان��ات(  لتجارة  عوريف  )معر�ض 

)179271( با�صم ) م�صطفى جمال م�صطفى �صحاده ( جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�صم 

ن�صر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) �صحاده  م�صطفى  جمال  �صاديه   (

هذا العان . 

م�صجل ال�صماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�صتنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�صركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة

باأن �صركة بروتون للم�صتلزمات الطبية  ذ.م.م م�صجلة لدينا يف 

�صجل ال�صركات ذات امل�صوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )31094( 

بتاريخ )2013/1/15( 

املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  من  �صطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/1/10(

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200027346(

ا�صتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة 

�صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكه   منيع  ح�صني  �صركة  ب��اأن  

ت�صامن 

حتت الرقم )73264( بتاريخ 2004/10/27 قد تقدمت بطلب 

لت�صفية ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2022/1/9 

م�صفيا  منيع    �صامل  حممد  /ال�صيدة   ال�صيد  تعيني  مت  وق��د 

لل�صركة .

علما باأن عنوان امل�صفي : الكرك – موؤته مقايب م�صجد ال�صهداء 

– ت: 07791٨2620
لا�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200125881(

ا�صتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة 

باأن  �صركة حممد احلجايا و�صركاه  وامل�صجلة يف �صجل �صركات 

ت�صامن 

حتت الرقم )104242( بتاريخ 2012/4/30 قد تقدمت بطلب 

لت�صفية ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2022/1/11 

احلجايا   بزيع  فناطل  حممد  /ال�صيدة   ال�صيد  تعيني  مت  وقد 

م�صفيا لل�صركة .

علما باأن عنوان امل�صفي : الكرك - ال�صلطانه

لا�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200155793(

ا�صتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة 

وامل�صجلة يف  و�صركاه   القرارعه  �صقيان  ان�ض عارف  �صركة  باأن  

�صجل �صركات ت�صامن 

حتت الرقم )114322( بتاريخ 2016/٨/24 قد تقدمت بطلب 

لت�صفية ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2022/1/10 

م�صفيا  القرارعه   عارف  ان�ض  /ال�صيدة   ال�صيد  تعيني  مت  وقد 

لل�صركة .

– ت:  زي���د  – واد  ال��ط��ف��ي��ل��ه   : امل�����ص��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

07766٨9579

لا�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د.وائل علي العرموطي

الرقم الوطني للمنشأة : )200156206(

ا�صتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�صركات رقم)22( ل�صنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة 

باأن  �صركة ح�صن عطا اهلل النوافله و�صركاه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن 

حتت الرقم )11459٨( بتاريخ 2016/9/5  قد تقدمت بطلب 

لت�صفية ال�صركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2022/1/11 

وقد مت تعيني ال�صيد /ال�صيدة  ح�صن عطااهلل النوافله م�صفيا 

لل�صركة .

– ت:  م��و���ص��ى  – وادي  م��ع��ان   : امل�����ص��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0776127227

لا�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�صركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�صتنادا 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة

عن ا�صتكمال اجراءات ت�صفية �صركة عماد حممد عبد احلليم 

ال�صمور و�صركاه  

 )  115470( الرقم  حتت  ت�صامن   �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة 

بتاريخ 2016/11/10 اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا العان

لا�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�صركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة نظم حلول التجاره  ذ.م.م.

السادة الشركاء:

راأ�صمال  من   %25 من  اأكرث  ميلك  �صريك  من   2022/1/11 بتاريخ  اإيل  املقدم  الطلب  اإىل  اإ�صارة 

رابعا  البند  لحكام  ا�صتنادًا  لاجتماع  العادية  غري  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�صمن  ال�صركة 

لل�صركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�ض  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات  من 

امل�صاهمة العامة وال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة وال�صركات ذات امل�صوؤولية املحدودة ال�صادرة عن 

وزير ال�صناعة والتجارة والتموين ال�صادرة ا�صتتادًا لأحكام البند )2( من الفقرة ثانيًا من امر 

الدفاع رقم )5( ل�صنة 2020  وال�صادر مبقت�صى احكام قانون الدفاع رقم )13( ل�صنة 1992 فقد 

 ، العا�صرة �صباحا،  ال�صاعة   2022/1/ 22 املوافق  ال�صبت  قررت دعوتكم حل�صور الجتماع يوم 

بوا�صطة الت�صال املرئي واللكروين من خال تقنية على الرابط التايل :

  ZOOM
http://us05web.zoom.us/j/7841045879?pwd=

 NXV0U1pKR1BUa31IOUpSdE1PQWNtZz09

to start or join a scheduled zoom meeting

 وذلك لبحث املوا�صيع التالية:

- انتخاب مدير عام جديد لل�صركة.

- تعيني املفو�صني بالتوقيع .

يرجى ح�صور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاه.

  د. وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�صركات

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة بيتا لصناعة مستلزمات االسنان  ذ.م.م.

السادة الشركاء:

 %25 من  اأكرث  �صركاء ميلكون  من   2022/1/11 بتاريخ  اإيل  املقدم  الطلب  اإىل  اإ�صارة 

من راأ�صمال ال�صركة واملت�صمن دعوة الهيئة العامة العادية لاجتماع ا�صتنادًا لحكام 

البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة وجمال�ض الدارة وهيئات 

ذات  وال�صركات  اخلا�صة  امل�صاهمة  وال�صركات  العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  املديرين 

امل�صوؤولية املحدودة ال�صادرة عن وزير ال�صناعة والتجارة والتموين ال�صادرة ا�صتنادًا 

وال�صادر    2020 ل�صنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيًا  الفقرة  من   )2( البند  لأحكام 

حل�صور  دعوتكم  قررت  فقد   1992 ل�صنة   )13( رقم  الدفاع  قانون  احكام  مبقت�صى 

22 /2022/1 ال�صاعة الواحدة ظهرًا، يف مقر ال�صركة  الجتماع يوم ال�صبت املوافق 

الكائن يف مدينة ال�صلط – املدينة ال�صناعية ، وذلك لبحث املوا�صيع التالية:

- انتخاب هيئة مديرين جديدة  لل�صركة.

يرجى ح�صور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاه.

  د. وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�صركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�صتنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�صركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�صنة 

العامة ل�صركة   اخليل البي�ض  الهيئة  ال�صناعة والتجارة بان 

م�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  يف  لدينا  وامل�صجلة  لا�صكان   

قد    2013/10/22 بتاريخ    )34317( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2021/11/10 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

ال�صيد  ال�صركة ت�صفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�صفية 

عنوان  وان  لل�صركة،  م�صفيا  احلاحله    �صليمان  زع��ل  ه�صام 

امل�صفي هو :

ام الب�صاتني - الرو�صه – هاتف 0795109071

مراقب عام ال�صركات

د . وائل علي العرموطي

الربعاء   12/ 1 / 2022

رقم العدد   5930

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/67 ( الخاص بتوريد 
وتزويد قرطاسية متنوعة ملدة عام – للمرة الثالثة

تدعو �صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة ال�صركات واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة الراغبة 

يف ال�صراك يف هذه الدعوة مراجعة ق�صم اللوازم وال�صغال يف ال�صلطة م�صطحبني معهم 

رخ�صة مهن �صارية املفعول وال�صجل التجاري ل�صتام وثائق العطاء اعاه وفقًا ملا يلي :

رقم وا�صم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 67 /2021 ( اخلا�ض بتوريد وتزويد قرطا�صية 

متنوعة ملدة عام ح�صب الكميات وال�صروط الواردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�صخة العطاء : ) 50 ( خم�صون دينار غري م�صردة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �صيك م�صدق بقيمة ) 2500 ( الفان وخم�صمائة  دينار من 

ال�صركة او املوؤ�ص�صة ح�صب ال�صجل التجاري ل�صالح ال�صلطة ويجب ان يكون با�صم املناق�ض 

املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�ض : على مقدم العر�ض تقدمي ن�صخة عدد ) 2 ( من العر�ض الفني 

واملايل ن�صخة ا�صلية عدد ) 1 ( و�صورة عدد ) 1 ( وتو�صع جميعها يف مغلف واحد ويكتب 

عليه من اخلارج رقم وا�صم العطاء وا�صم ال�صركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ض 

ملحق  تعبئة  و�صرورة  ثالث  مغلف  يف  املناق�صة  وكفالة  واح��دة  حزمة  يف  معا  الظرفني 

عر�ض املناق�صة وختم جميع وثائق العطاء.

ال�صلطة  مبنى  يف  وال�صغال  اللوازم  ق�صم  يف  الكائن  العطاءات  �صندوق  يف  العرو�ض  تودع 

مبوعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2022/1/24 .

. www.aqabazone.com لاطاع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكروين

.  tender@aseza.jo لا�صتف�صار املرا�صلة على الربيد اللكروين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�صتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�صركات رقم )22( ل�صنة 

1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �صركة  اخليل البي�ض لا�صكان   ذ.م.م  وامل�صجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�صركات حتت الرقم  ) 34317 ( بتاريخ 

)2013/10/22 (

�صرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقة 

الدفع ام ل  / وذلك خال �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة 

، وثاثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�صم م�صفي ال�صركة : ه�صام زعل �صليمان احلاحله

عنوان امل�صفي : عمان – ام الب�صاتني – الرو�صه 

�ض.ب ) ٨٨35 ( الرمز ) 12031 (

هاتف ) 0797592000 ( فاك�ض ) 4711699 ( 

خلوي ) 0795109071 (

م�صفي ال�صركة



الدويل
90 الأربعاء   12/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت

احتجاجات  تتحول  اأن  املرجح  غري  من 

كازاخ�ضتان -التي اندلعت الأ�ضبوع املا�ضي- 

تكون  اأن  يتوقع  ول  دميقراطي،  ربيع  اإىل 

ال�ضتبدادي  للحكم  املنتظرة  النهاية  بداية 

باملعادن  الغنية  ال�ضخمة  ال��دول��ة  تلك  يف 

والواقعة بني رو�ضيا وال�ضني

ه������ذا م�����ا ب���������داأت ب�����ه ����ض���ح���ي���ف���ة ت���امي���ز 

ال��ث��اث��اء،  ام�����س  افتتاحيتها  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

اإذا  عما  ه��و  الأه���م  ال��ره��ان  اأن  اإىل  م�ضرية 

تتدافعها  ك��رة  �ضت�ضبح  كازاخ�ضتان  ك��ان��ت 

ال�ضني ورو�ضيا يف �ضراعهما على النفوذ يف 

الو�ضطى اآ�ضيا 

ال��ب��ل��دي��ن  ك����ا  اأن  ت����امي����ز  واأو�����ض����ح����ت 

كازاخ�ضتان،  حكم  يف  وث��ي��ق  ب�ضكل  ي�ضارك 

م�ضرية اإىل اأن الرئي�س ال�ضابق نور �ضلطان 

ق��در  ع��ل��ى  اإىل احل�����ض��ول  �ضعى  ن��زارب��اي��ي��ف 

ورح��ب  مو�ضكو،  ع��ن  ال�ضتقال  م��ن  اأك��ر 

بالتعاون القت�ضادي مع بكني

وحتى عندما تنحى عن من�ضبه كرئي�س 

ل��ل��دول��ة اح��ت��ف��ظ��ت ع��ائ��ل��ت��ه وامل��ق��رب��ون منه 

ب��ال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى ج����زء ك��ب��ري م���ن ث����روات 

ال�����ب�����اد، واح���ت���ف���ظ ه����و ب��ال�����ض��ل��ط��ة ع��ل��ى 

الأجهزة الأمنية، وفقا لل�ضحيفة

منها  ت��خ��رج  كازاخ�ضتان  اأن  اإىل  ون��ظ��را 

40% من اإمدادات اليورانيوم يف العامل فهي 

والطريق  احل��زام  ملبادرة  الأهمية  بالغ  بلد 

التجاري ال�ضيني الطموح، وفقا لتاميز

بُخم�س  ال�ضني  ي��زود  البلد  ه��ذا  اأن  كما 

النفط  اأي�����ض��ا  ويبيعها  ال��غ��از  م��ن  واردات��ه��ا 

والنحا�س

ظلت  نزارباييف  عائلة  اإن  تاميز  وتقول 

جهاز  رئ��ي�����س  ح��م��اي��ة  م��ن  ج��زئ��ي��ا  ت�ضتفيد 

املخابرات  يف  �ضابق  �ضابط  وهو  املخابرات، 

ال�ضوفياتية وتعّلم لغة املاندرين يف بكني

ال�ضرطة  اتهام �ضابط  اأن مت  بعد  والآن، 

ال�����ض��ري��ة ال�����ض��اب��ق امل���ذك���ور ب��اخل��ي��ان��ة ومت 

الأمنية  م�ضوؤولياته  من  نزارباييف  اإعفاء 

اأن  نفرت�س  اأن  الأنظار ميكن  وت��وارى عن 

انقاب  يف  اخليوط  مي�ضك  ك��ان  الكرملني 

لل�ضني  موؤيد  اجت��اه  اأي  باقتاع  له  ي�ضمح 

الكازاخ�ضتانية الأوليغار�ضية  يف 

لقد  تاميز-  -تقول  تقدير  اأق��ل  على  اأو 

ق��ف��ز ال��ك��رم��ل��ني ل���ض��ت��غ��ال الأزم�������ة، اأم���ا 

ال�ضني فلها ح�ضاباتها اخلا�ضة مع القيادة 

متعاطفة  اأنها  ت��رى  حيث  الكازاخ�ضتانية، 

اإىل حد كبري مع الإيغور امل�ضطهدين عر 

احلدود يف مقاطعة �ضينجيانغ ال�ضينية

الآن��ف  -لل�ضبب  بكني  اأن  تاميز  وتعتقد 

الذكر- رمبا راأت انقابا يختمر ومل تفعل 

-التي  كازاخ�ضتان  نخب  اأما  لإيقافه،  �ضيئا 

ت��ت��وج�����س م���ن ج��ريان��ه��ا الأق����وي����اء- ف��اإن��ه��ا 

تكافح كما حال النا�س العاديني يف ال�ضوارع

احلقيقية  اخللفية  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ�����س 

ل���ل���ت���وت���ر وال���ف���و����ض���ى ال����ت����ي ت����ع����اين م��ن��ه��ا 

تاميز-  -ح�ضب  الوا�ضح  فمن  كازاخ�ضتان 

يف  الآن  ت�������ض���ارك���ان  وب����ك����ني  م���و����ض���ك���و  اأن 

ن�ضختهما اخلا�ضة من اللعبة الكرى التي 

19 �ضهدها القرن ال�

واأ����ض���اف���ت ال�����ض��ح��ي��ف��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة اأن 

املكا�ضب  ع��ل��ى  تتناف�ضان  وال�����ض��ني  رو���ض��ي��ا 

يف اآ���ض��ي��ا ال��و���ض��ط��ى، ل��ي�����س ف��ق��ط م���ن اأج���ل 

اأي�ضا لتاأ�ضي�س  اإىل الطاقة، ولكن  الو�ضول 

م��وط��ئ ق���دم اأك���ر ث��ب��ات��ا يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي 

تعرف اليوم با�ضم اأورا�ضيا

امل���ن���ط���ق���ة  ه���������ذه  اأن  ت������امي������ز  وت�����������رى 

املتحدة  ال��ولي��ات  ان�ضحاب  منذ  اأ�ضبحت 

م���ن اأف��غ��ان�����ض��ت��ان ح�����ض��ا���ض��ة م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

فراغا  ثمة  اأن  اإىل  م�ضرية  الإ�ضرتاتيجية، 

ينتظر اأن متاأه قوة اإقليمية كبرية

اأم�����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��ك��ازاخ��ي��ني امل��ح��ت��ج��ني 

-ال���ذي���ن اأن��ه��ك��ه��م ارت���ف���اع اأ����ض���ع���ار ال���وق���ود 

اأنف�ضهم  يجدون  فاإنهم  احلريات-  وتقل�س 

لعبني ثانويني، وقد مت القب�س على اأكر 

من 6 اآلف �ضخ�س، وورد اأن اأكر من 160 

“الكازاخيني  ل��ك��ن  ح��ت��ف��ه��م  ل��ق��وا  اآخ���ري���ن 

وفقا  بكثري”،  ذل��ك  من  اأف�ضل  ي�ضتحقون 

لل�ضحيفة

االنباط-وكاالت

دع���ا خ���راء م�����ض��ت��ق��ّل��ون م��ن��ت��دب��ون من 

اإىل  امل��ّت��ح��دة  ال���ولي���ات  امل���ّت���ح���دة،   الأمم 

ي�ضهد  ال��ذي  غوانتانامو  معتقل  اإغ���اق 

منذ  الإن�ضان  حلقوق  متوا�ضلة  انتهاكات 

اإطار  يف  عاماً   20 قبل  وا�ضنطن  افتتحته 

عقب  �ضّنتها  ال��ت��ي  الإره����اب  على  احل���رب 

2001 11 اأيلول/�ضبتمر  هجمات 

اخل������راء  ق������ال  م�������ض���رتك  ب����ي����ان  ويف 

ل  لكّنهم  املتحدة  الأمم  انتدبتهم  الذين 

من  �ضنة  ع�ضرين  اإّن  با�ضمها،  يتحّدثون 

حم��اك��م��ات،  دون  م��ن  تع�ّضفية  اع��ت��ق��الت 

هي  معاملة،  �ضوء  اأو  بتعذيب  م�ضحوبة 

حكومة،  لأّي  مقبول  غ��ري  اأم��ر  بب�ضاطة 

حقوق  حماية  ت��ّدع��ي  حلكومة  �ضّيما  ول 

الإن�ضان

وتزامن �ضدور البيان مع ذكرى مرور 

اإىل  املعتقلني  اأوائ���ل  دخ��ول  على  �ضنة   20

الثاين/يناير  ك��ان��ون   10 يف  غ��وان��ت��ان��ام��و 

2002

وو�ضف اخلراء امل�ضتقّلون هذا املعتقل 

عار  و�ضمة  و   ، ق��ان��وين  اأ���ض��ود  ثقب  ب��اأّن��ه 

دولة  ُحكم  املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ت��زام  على 

القانون

املّتحدة،  ال��ولي��ات  اخل���راء  نا�ضد  واإذ 

الع�ضو اجلديد يف جمل�س حقوق الإن�ضان 

التابع لاأمم املّتحدة، اإغاق هذا الف�ضل 

البغي�س من النتهاكات امل�ضتمّرة حلقوق 

الإن�ضان ، دعوا اإىل اإعادة املعتقلني الذين 

اأوط��ان��ه��م  اإىل  زال����وا يف غ��وان��ت��ان��ام��و  م���ا 

اآم���ن���ة،  ث��ال��ث��ة  ب���ل���دان  اإىل  اإر����ض���ال���ه���م  اأو 

التعذيب  اأع��م��ال  على  عنهم  والتعوي�س 

التع�ّضفية التي تعّر�ضوا لها والعتقالت 

واأّك�������د اخل������راء يف ب��ي��ان��ه��م اأّن������ه م��ن��ذ 

يف  ح��ت��ف��ه��م  معتقلني  ت�����ض��ع��ة  ل��ق��ي   ،2002

ال�ضلطات  قالت  �ضبعة  بينهم  غوانتانامو، 

دون  من  انتحاراً،  ق�ضوا  اإّنهم  الأمريكية 

اأّي من  اأي متابعة ق�ضائية يف  اأن حت�ضل 

هذه احلالت

اإىل حم��اك��م��ة  ك���ذل���ك  ودع�����ا اخل�����راء 

امل�����ض��وؤول��ني ع���ن اأع���م���ال ال��ت��ع��ذي��ب ال��ت��ي 

املعتقلون تعّر�س لها 

املا�ضية  ال��ع�����ض��ري��ن  ال�����ض��ن��وات  وخ���ال 

780 ���ض��خ�����ض��اً يف  اح��ُت��ج��ز م���ا جم��م��وع��ه 

عنهم  اأف��رج  ه��وؤلء  وغالبية  غوانتانامو. 

�ضنوات من   10 اعتقلوا لأكر من  بعدما 

دون اأن توّجه اإليهم اأّي تهمة ق�ضائية

�ضوى  غوانتانامو  يف  يتبّق  مل  وحالياً 

ق���رارات  ���ض��درت   13 بينهم  م��ع��ت��ق��ًا،   39

ت��رح��ي��ل��ه��م ينتظر  ل��ك��ّن  ب���الإف���راج ع��ن��ه��م 

ثالثة  دول  اأو  الأ�ضلية  بلدانهم  موافقة 

اآخ���ر  ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��م، و14 م��ع��ت��ق��ًا  ع��ل��ى 

اإطاق  ق��رارات  من  ال�ضتفادة  ينتظرون 

�ضراح مماثلة

اثنان  فهناك   12 وعددهم  البقية  اأم��ا 

بال�ضجن  اأح��ك��ام  بحّقهما  ���ض��درت  ف��ق��ط 

ينتظرون  الباقون  الع�ضرة  يزال  ل  بينما 

حماكمتهم

والإث�������ن�������ني ق�������ال امل�����ت�����ح�����ّدث ب���ا����ض���م 

الإدارة  اإّن  ك���ريب���ي  ج�����ون  ال���ب���ن���ت���اغ���ون 

الأمريكية ما زالت ملتزمة اإغاق �ضجن 

غوانتانامو خليج 

واأ�����ض����اف ل��ل�����ض��ح��اف��ي��ني ن��ح��ن ب�����ض��دد 

درا�ضة �ُضبل امل�ضّي قدماً.

االنباط-وكاالت

قال املتحدث با�ضم الكرملني دميرتي 

الآن  حتى  ت��رى  ل  مو�ضكو  اإن  بي�ضكوف 

داع��ي��اً ل��ل��ت��ف��اوؤل ب�����ض��اأن ن��ت��ائ��ج امل��ح��ادث��ات 

ال���رو����ض���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف ج��ن��ي��ف ح��ول 

الأمنية. ال�ضمانات 

ت�������ض���ري���ح  يف  ب���ي�������ض���ك���وف  واأ���������ض��������اف 

ميكننا  الآن  ح��ت��ى  ام�������س:  ل��ل�����ض��ح��ف��ي��ني 

ل��ل��ت��ف��اوؤل  م��ه��م  �ضبب  اأي  ن���رى  ل  ال��ق��ول 

كيفية  ه��و  اإيجابياً  تقييماً  ي�ضتحق  وم��ا 

اأي  اأعني طبيعتها  املفاو�ضات  اإجراء هذه 

اأنها كانت مفتوحة ومو�ضوعية ومبا�ضرة 

امل��ف��او���ض��ات هو  ي��ه��م يف  اأن م��ا  م��و���ض��ح��اً 

ال��ن��ت��ائ��ج ول��ي�����س ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��او���س بحد 

ذاتها

ع��دة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ب��ي�����ض��ك��وف  واأ����ض���ار 

���ض��ت�����ض��م��ح بفهم  ق���ادم���ة  اأخ������رى  ج�����ولت 

اأو������ض�����ح وت����ق����دم �����ض����ورة وا����ض���ح���ة اأم����ا 

اأي  ا���ض��ت��خ��ا���س  امل��م��ك��ن  ف��م��ن غ��ري  الآن 

اأخرى ا�ضتنتاجات 

واأن����ه����ت رو����ض���ي���ا وال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

م��ف��او���ض��ات��ه��م��ا ح����ول م��ل��ف ال�����ض��م��ان��ات 

اأك�����ر م���ن �ضبع  الأم���ن���ي���ة وال���ت���ي دام�����ت 

����ض���اع���ات يف ج��ن��ي��ف ح��ي��ث اأع���ل���ن رئ��ي�����س 

ال��وف��د ال��رو���ض��ي ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

يف  �ضحفي  موؤمتر  يف  ريابكوف  �ضريغي 

الوليات  دعت  باده  اأن  املفاو�ضات  ختام 

اأق�����ض��ى م��ا ميكن من  اإب���داء  امل��ت��ح��دة اإىل 

لها  واأكدت  الراهن  الظرف  يف  امل�ضوؤولية 

الأخطار  اأهمية  من  التقليل  ج��واز  ع��دم 

املرتبطة باحتمال ازدياد املجابهة.

تايمز: تتجاذبها روسيا والصين ونخبها المتناحرة.. 
إلى أين تتجه كازاخستان؟

الكرملين: ما يهم في مفاوضات الضمانات األمنية النتائج

سياسي سوداني: مبادرة األمم المتحدة 
تفشل والحل الوحيد في انتخابات مبكرة

االنباط-وكاالت

ق���ال امل��ح��ل��ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي د. رب��ي��ع عبد 

“كرى  اإن  �ضبوتنيك،  ل��رادي��و  ال��ع��اط��ي 

تدخل  اأي  ت��رف�����س  ال�ضيا�ضية  الأح����زاب 

خارجي حلل الأزمة ال�ضيا�ضية«.

ال�����ض��ودان��ي��ون قد  ك���ان  اإذا  اأن����ه  وت��اب��ع 

ع���ج���زوا ع���ن ح���ل م�����ض��ك��ات��ه��م ف�����اإن اأي 

ت��اأت��ي م��ن اخل����ارج �ضتكون  م���ب���ادرات ق��د 

الأمم  م��ب��ادرة  ف��اإن  وبالتايل  ف�ضا  اأك��ر 

امل��ت��ح��دة ل��ن تلقي اأي درج��ة م��ن درج��ات 

جتارب  لديهم  ال�ضودانيني  “لأن  النجاح 

�ضابقة يف هذا ال�ضياق«.

واأ����ض���اف ع��ب��د ال��ع��اط��ي اأن الأط����راف 

امل���ت���ح���دة  الأمم  مب�����ب�����ادرة  ت���ق���ب���ل  ال����ت����ي 

حم���������دودة ج������دا م�����ن ب���ي���ن���ه���ا الأح���������زاب 

الي�ضارية.

واأو����ض���ح اأن����ه ب��ال��رغ��م م��ن اأن احل��ك��م 

خ������ال ال���������ض����ن����وات امل���ا����ض���ي���ة ك������ان ب��ي��د 

جم��م��وع��ة حم���ددة ه��ي ال��ت��ي ات��ف��ق��ت مع 

ال�ضطراب  اأن  اإل  الع�ضكرية  املجموعة 

�ضاد يف الباد وانهار القت�ضاد واأ�ضبحت 

وح����دة ال���ب���اد م���ه���ددة، م���وؤك���دا اأن����ه اذا 

ك���ان اخل����اف ق���د ا���ض��ت��د ب���ني الأط�����راف 

ال�ضودانية فالنتخابات املبكرة هي احلل 

الوحيد.

اإن��ه��ا  ك��ان��ت الأمم امل��ت��ح��دة ق��د ق��ال��ت 

ال�����ض��ودان؛ يف م�ضعى  ب���داأت م�����ض��اورات يف 

بعد  الدميقراطية  نحو  خطواته  لإنقاذ 

انقاب ع�ضكري.

امل��ت��ح��دة اخل��ا���س  وق����ال مم��ث��ل الأمم 

امل��ن��ظ��م��ة  اإن م�������ض���وؤويل  ب��ريت�����س  ف��ول��ك��ر 

الأط��راف  مع  ات�ضالت  يجرون  الدولية 

واإن  ق��دم��ا  للم�ضي  ال�����ض��ب��ل  وي��ت��ل��م�����ض��ون 

اجلي�س مل يبد اأي اعرتا�س على املبادرة.

ب�ضرعة”.  نتحرك  اأن  “نريد  واأ�ضاف 

يف  ال�ضلطة  على  اجلي�س  ا�ضتياء  واأنهى 

تقا�ضم  ت��رت��ي��ب  الأول  ت�ضرين  اأك��ت��وب��ر/ 

ال�����ض��ل��ط��ة م��ع ال��زع��م��اء امل��دن��ي��ني وال���ذي 

لنتخابات  الطريق  لتمهيد  يهدف  ك��ان 

يف  الب�ضري  عمر  بالرئي�س  الإط��اح��ة  بعد 

انتفا�ضة يف 2019.

على  ال�����ض��وارع  اإىل  املحتجون  وي��خ��رج 

امل��دين،  باحلكم  للمطالبة  منتظم  نحو 

حركة  م��ع  متحالفون  م�ضعفون  وي��ق��ول 

���ض��خ�����ض��ا   60 م����ن  اأك������ر  اإن  الح���ت���ج���اج 

الأجهزة  مع  ا�ضتباكات  يف  حتفهم  لق��وا 

الأمنية.

األمم المّتحدة: خبراء يدعون إلغالق معتقل غوانتانامو
مظاهرة نسائية في الخرطوم 

احتجاجا على »قتل متظاهرين«

االنباط-وكاالت

درم���ان غربي  اأم  م��دي��ن��ة  ���ض��ه��دت 

ال��ع��ا���ض��م��ة ال�����ض��ودان��ي��ة اخل���رط���وم 

ن�ضائية  م��ظ��اه��رة  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 

اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ق��ت��ل م��ت��ظ��اه��ري��ن 

الذين  ال�ضهداء  اأ�ضر  مع  وت�ضامنا 

ت�ضرين  اأك��ت��وب��ر/   25 م��ن��ذ  �ضقطوا 

الأول املا�ضي.

وجرت املظاهرة التي �ضاركت بها 

ع�ضرات من الن�ضاء يف �ضارع ال�ضهيد 

اأم درم����ان،  ال��ع��ظ��ي��م مب��دي��ن��ة  ع��ب��د 

حتت �ضعار موكب الأمهات الراف�س 

يطالبون  الذين  املتظاهرين  لقتل 

باحلكم املدين الدميقراطي

القتلى  �ضور  املتظاهرات  ورفعت 

ولف���ت���ات م��ك��ت��وب ع��ل��ي��ه��ا، م��ا تقتل 

ب��ت��ي و م��ا تقتل  ت��ق��ت��ل  ول����دي و م��ا 

ق��ات��ل  ���ض��ع��ارات  رددن  ك��م��ا   ، اأخ���ت���ك 

ولدي ما بحكم بلدي

ال�ضلطات  من  تعليق  ي�ضدر  ومل 

ال�����ض��ودان��ي��ة ح���ول ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة 

حتى ال�ضاعة 12:30 )ت.غ(

والث����ن����ني اأع���ل���ن���ت جل��ن��ة اأط���ب���اء 

حكومية(،  )غري  املركزية  ال�ضودان 

الح��ت��ج��اج��ات  �ضحايا  ع��دد  ارت��ف��اع 

امل��ط��ال��ب��ة ب���� ح��ك��م م����دين م��ن��ذ 25 

امل��ا���ض��ي  الأول  ت�����ض��ري��ن  اأك���ت���وب���ر/ 

متظاهر  وف��اة  عقب  قتيا،   63 اإىل 

متاأثرا بجراحه

ال�������ض���رط���ة  اأع����ل����ن����ت  امل����ق����اب����ل  يف 

ال�����ض��ودان��ي��ة، وف���اة م��واط��ن واإ���ض��اب��ة 

م��ن جنودها   22 ب��ج��ان��ب  اآخ��ري��ن   8

���ا، يف  ����ض���خ�������ضً  86 ع���ل���ى  وال���ق���ب�������س 

تظاهرات الأحد

ي�ضهد  املا�ضي،  اأكتوبر   25 ومنذ 

ع��ل��ى  ردا  اح���ت���ج���اج���ات  ال���������ض����ودان 

اإجراءات اتخذها قائد اجلي�س عبد 

الفتاح الرهان، اأبرزها فر�س حالة 

ال���ط���وارئ وح���ل جم��ل�����ض��ي ال�����ض��ي��ادة 

رئي�س  وعزل  النتقاليني،  وال��وزراء 

احلكومة عبد اهلل حمدوك واعتقال 

و�ضيا�ضيني م�ضوؤولني 

الثاين  نوفمر/ت�ضرين   21 ويف 

املا�ضي، وقع رئي�س جمل�س ال�ضيادة 

ع���ب���دال���ف���ت���اح ال����ره����ان وح���م���دوك 

ات����ف����اق����ا ����ض���ي���ا����ض���ي���ا ت�������ض���م���ن ع����ودة 

حكومة  وت�ضكيل  ملن�ضبه،  الأخ����ري 

املعتقلني  ���ض��راح  واإط����اق  ك���ف���اءات، 

لقي  الت���ف���اق  اأن  اإل  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ني، 

معار�ضة من قبل املحتجني

ال���ث���اين  ك����ان����ون  ي���ن���اي���ر/   2 ويف 

اجل��������اري، ا����ض���ت���ق���ال ح����م����دوك م��ن 

 3 �ضقوط  من  �ضاعات  بعد  من�ضبه، 

قتلى خ��ال م��ظ��اه��رات، وف��ق جلنة 

ال�ضودان اأطباء 

كازاخستان تعتقل قرابة 10 آالف 
خالل االضطرابات الدامية

االنباط-وكاالت

كازاخ�ضتان  يف  الداخلية  وزارة  قالت 

اعتقلت  الأم���ن  ق��وات  اإن  ال��ث��اث��اء  ام�س 

التي  ال�ضطرابات  خ��ال  �ضخ�س   9900

وقعت الأ�ضبوع املا�ضي.

وت����ق����ول اجل����م����ه����وري����ة ال�����ض��وف��ي��ت��ي��ة 

امل��ب��اين  اإن  ب��ال��ن��ف��ط  ال��غ��ن��ي��ة  ال�����ض��اب��ق��ة 

احلكومية تعر�ضت للهجوم يف عدة مدن 

اأن حتولت الحتجاجات على  بعد  كرى 

اأعمال  اإىل  ال�ضيارات  وقود  اأ�ضعار  ارتفاع 

عنف بعد اأن كانت �ضلمية يف بادئ الأمر

وق��������ال ال���رئ���ي�������س ق���ا����ض���م ج����وم����ارت 

توكاييف اإن من بني املهاجمني م�ضلحون 

ال��و���ض��ط��ى  اآ����ض���ي���ا  م���ن دول  اإ����ض���ام���ي���ون 

واأفغان�ضتان وكذلك ال�ضرق الأو�ضط.
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الوحدات يعترض على التحكيم 
االنباط - عمان 

ينوي نادي الوحدات تقدمي �سكوى ر�سمية 

اإىل احت����اد ك���رة ال�����س��ل��ة، ي��ع��ر���ض ف��ي��ه��ا على 

فريقه  م��ب��اراة  ق��اد  ال���ذي  التحكيمي  الطاقم 

اأمام االأهلي، والتي جرت م�ساء  االثنني �سمن 

مناف�سات اجلولة اخلام�سة من ذهاب الدوري 

املمتاز لكرة ال�سلة وبح�سب رئي�ض النادي د.ب�سار 

املركز  ا�ستف�سارات  على  رد  ال���ذي  احل��وام��دة 

االإعالمي، قال: راجعنا الفيديوهات اخلا�سة 

التحكيمية  االأخ���ط���اء  وت��وق��ف��ا عند  ب��امل��ب��اراة، 

والتي  التحكيمي،  الطاقم  قبل  من  الفادحة 

كان لها من االأث��ر االأب��رز على نتيجة املباراة. 

لذا �ستت�سمن ال�سكوى مطالبتنا بعدم اإ�سناد 

اأي مباراة يكون الوحدات طرفا فيها م�ستقبال 

ل��ه��ذا ال��ط��اق��م. وت��اب��ع احل���وام���دة: وتت�سمن 

ال�سكوى اي�سا، االإ�سارة اإىل ال�سلوكيات امل�سينة 

للبع�ض من اأع�ساء اجلهازين الفني واالإداري 

ل��ف��ري��ق ن���ادي االأه���ل���ي، وم���ا ���س��در م��ن اأف��ع��ال 

اإىل  نحو جماهرينا،  للحياء  وخاد�سة  م�سيئة 

جانب اال�ستفزازات التي رافقت نهاية املباراة. 

ت�سجيالت  بال�سكوى،  �سرنفق  قائاًل:  واأردف 

الفيديو التي توثق جميع احلاالت التي ذكرت 

اعاله، والتي �سن�سعها على طاولة نقا�ض اإدارة 

عن  نتوانى  ول��ن  ال�سلة،  لكرة  املوؤقتة  اللجنة 

ات��خ��اذ اإج�����راءات اأخ����رى، دف��اع��ا ع��ن م�سلحة 

ن����ادي ال���وح���دات وج��م��اه��ريه ال��وف��ي��ة، ون��رز 

بال�سكوى اي�سا، التحذير من التورط امل�ستمر 

له  �ستكون  )ال��ن��زي��ه��ة(،ال��ذي  املناف�سة  خ���ارج 

عواقب وخيمة على ريا�ساتنا وانديتنا املحلية، 

الفريق، ونعرف  امل��ررات خل�سارة  نقدم  وال 

ب��اأن فريقنا اإىل جانب ه��ذه امل��وؤث��رات مل يكن 

قادرا على جتاوز هذه ال�سغوط، التي لو جنح 

ت��ل��ك االأخ��ط��اء  ل��ك��ان ق��د ح��ي��د  يف مواجهتها 

واالأفعال، وهو ما متثله فل�سفة املناف�سة التي 

نتبناها يف نادينا.

العطار جديد كرة فريق الحسين 

االنباط - عمان 

ح�سم نادي احل�سني اإربد التعاقد مع 

املهاجم الدويل عبد اهلل العطار. وكتب 

احل�����س��اب ال��ر���س��م��ي ل��ل��ن��ادي ع��ر موقع 

التوا�سل االجتماعي »في�سبوك«: »عبد 

اهلل ال��ع��ط��ار ُح�����س��ي��ن��ي مل��و���س��م واح����د.. 

اأه������اًل و����س���ه���اًل ب���ك يف ق��ل��ع��ة ال����غ����زاة«. 

اإرب��د  احل�سني  ف��ري��ق  ال��ع��ط��ار  و�سيمثل 

مل����دة م��و���س��م واح�����د، ح��ي��ث مت االت��ف��اق 

ع���ل���ى ك���اف���ة ت��ف��ا���س��ي��ل ال���ع���ق���د. وي��ع��د 

اإرب���د،  للح�سني  ك��ب��ريا  مك�سبا  ال��ع��ط��ار 

ت�سجيل  يف  عالية  بقدرات  يتمتع  حيث 

و���س��ن��اع��ة االأه�����داف. وك���ان ال��ع��ط��ار قد 

اأن��ه��ى م�����س��واره االح����رايف م��ع االأه��ل��ي 

وين�سم  االأردن،  اإىل  ليعود  البحريني 

م�سريته  العطار  وب���داأ  اإرب���د.  للح�سني 

اأن  قبل  الفي�سلي،  ف��ري��ق  م��ع  ال��ك��روي��ة 

موا�سم  ل��ع��دة  وميثله  للجزيرة  ينتقل 

حمليا واآ�سيويا. ويوا�سل احل�سني اإربد 

���س��م ال��الع��ب��ني ق��ب��ل ان���ط���الق امل��و���س��م 

درع  ب��ط��ول��ة  ع��ر  امل��ق��ب��ل  ال�سهر  امل��ق��رر 

االحت����اد. م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ت��ب��ذل اإدارة 

م�سنية  ج���ه���ودا  اإرب�����د  احل�����س��ني  ن����ادي 

يف ���س��ب��ي��ل ال��ت��و���س��ل الت���ف���اق م���ع ن���ادي 

�سانع  خدمات  على  للح�سول  اجلزيرة 

اإبراهيم �سعادة. وياأمل  االألعاب الدويل 

اإرب���د احل�����س��ول ع��ل��ى موافقة  احل�����س��ني 

ن�����ادي اجل����زي����رة ل�������س���راء ع��ق��د ���س��ع��ادة 

و����س���م���ان مت��ث��ي��ل��ه ب��ف��ري��ق��ه يف امل��و���س��م 

املقبل، حيث قد ت�سهد ال�ساعات القليلة 

املفاو�سات.  املقبلة ح�سما لهذه 

سلة االهلي تواصل انتصاراتها على الوحدات 
االنباط - عمان 

جن��ح ف��ري��ق االأه��ل��ي يف حتقيق ال��ف��وز على 

املواجهة  يف   ٧٢-٧١ بنتيجة  ال���وح���دات  ن���ادي 

التي جمعت الفريقني يف �سالة االأمري حمزة 

مبدينة احل�سني لل�سباب يف اجلولة اخلام�سة 

���س��م��ن مناف�سات  ال����ذه����اب(  م��رح��ل��ة  )خ���ت���ام 

لكرة  املمتاز   CFI دوري  من  االأوىل  املرحلة 

الفريقني،  ب��ني  قوية  امل��ب��اراة  وج���اءت  ال�سلة. 

ال��وح��دات  ل�سالح  االأول  ال��رب��ع  انتهى  حيث 

بنتيجة ٢٧-١٨ وتفوق االأهلي يف الربع الثاين 

الربع  يف  الفريقني  وت��ع��ادل   ١٥-١٢ بنتيجة 

اأن يح�سم االأهلي  الثالث بنتيجة ٢٢-٢٢ قبل 

الفوز  ليحقق   ١٧-١٠ بنتيجة  ال��راب��ع  ال��رب��ع 

بفارق نقطة واحدة. وكان املحرف يف �سفوف 

م�سجل  اأف�سل  ماي�سون،  اأن��ط��وان  ال��وح��دات، 

نقطة.   ٢٢ بر�سيد  امل���ب���اراة  ه���ذه  يف  للنقاط 

وبهذا االنت�سار ا�سرك االأهلي مع الوحدات 

بر�سيد  امل�سابقة  ����س���دارة  يف  واالأرث��وذك�����س��ي 

٩ ن��ق��اط م��ن ٤ ان��ت�����س��ارات وخ�����س��ارة وح��ي��دة 

ل��ك��ل م���ن ه���ذه ال���ف���رق ال���ث���الث. ف��ي��م��ا متكن 

الرابع  ف��وزه  حتقيق  من  االأرثوذك�سي  النادي 

بنتيجة  اجلليل  ح�ساب  على  وج��اء  بامل�سابقة 

له  ليتلقى اجلليل اخل�سارة اخلام�سة   ٩٢-٦٠

اأي ف��وز. واأنهى اجلليل الربع  وب��دون حتقيق 

يح�سم  اأن  قبل   ١٠-٩ بنتيجة  ل�ساحله  االأول 

االأرثوذك�سي الربعني الثاين والثالث ل�ساحله 

الرابع  ال��رب��ع  وانتهى  و٣٧-١٤   ١٩-٨ بنتيجة 

واالأخ��ري ل�سالح اجلليل بفارق نقطة واحدة 

االأرثوذك�سي،  ال��ن��ادي  الع��ب  وك��ان   .)٢٨-٢٧(

اأم��ني اأب��و حوا�ض، االأك��ر ت�سجياًل للنقاط يف 

هذه املباراة ب� ٢٧ نقطة.يذكر اأن املرحلة االأوىل 

من ال��دوري املمتاز لكرة ال�سلة ين�ض على اأن 

تلعب االأندية ال� ٦ �سد بع�سها البع�ض بنظام 

الذهاب واالإياب، حيث يهبط الفريق الذي حل 

يف املركز ال�ساد�ض واالأخ��ري اإىل م�ساف اأندية 

الدرجة االأوىل فيما تنتقل الفرق التي حتتل 

املراكز االأربعة االأوىل اإىل املرحلة الثانية مع 

بع�سها  �سد  تلعب  حيث  بنقاطها  االحتفاظ 

ال��ذه��اب واالإي���اب ليتم ترتيب  البع�ض بنظام 

الفرق بح�سب مراكزها من االأول اإىل الرابع 

قبل االنتقال اإىل مرحلة خروج املغلوب.

نجوم البرشا في شوارع الرياض 
الريا�ض - وكاالت 

قام العبو بر�سلونة �سباح الثالثاء، بجولة 

ا�ستك�سافية على االأقدام يف ال�سوارع املحيطة 

ب��ف��ن��دق اإق��ام��ت��ه��م، يف ال��ع��ا���س��م��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

الريا�ض. واأج��رى الفريق الكتالوين تدريبه 

ال��وح��ي��د يف ال�����س��ع��ودي��ة، م�����س��اء ام�������ض على 

ملعب امللك فهد الدويل بالريا�ض، ا�ستعداًدا 

ملواجهة الكال�سيكو اأمام ريال مدريد، اليوم، 

يف ن�سف ن��ه��ائ��ي ك��اأ���ض ال�����س��وب��ر االإ���س��ب��اين.

وي�سطدم الفائز من كال�سيكو االأر�ض ببطل 

اأتلتيك  موقعة ن�سف النهائي االأخ��رى، بني 

اخلمي�ض.  غد  بعد  م��دري��د،  واأتلتيكو  بيلباو 

و�سافر بر�سلونة اإىل ال�سعودية بقائمة ت�سم 

�ستيجن، د�ست، بيكيه،  تري  هم:  العبا،   24
دميبلي،  عثمان  ب��وي��ج،  بو�سكيت�ض،  اأراوخ����و، 

فاتي،  اأن�����س��و  دي��ب��اي،  ممفي�ض  األفي�ض،  داين 

نيتو، لينجليت، لوك دي يوجن، األبا، فرينكي 

بينا،  اإيناكي  اأومتيتي،  ي��وجن، مينجويزا،  دي 

ب��ال��دي، عبد ال�سمد  نيكو، ج��وجت��ال، ج��ايف، 

�سابق،  وق��ت  اأعلن يف  كما  �سانز«.  ال��زل��زويل، 

فريو�ض  م��ن  وب��ي��دري  ت��وري�����ض  تعايف فريان 

كورونا، وبدء اإج��راءات التحاقهما بالبعثة يف 

الريا�ض.

شراره يلتحق باالهلي الليبي 

االنباط - عمان 

حممد  الوطني  منتخبنا  الع��ب  و�سل 

م��دي��ن��ة طرابل�ض  ����س���رارة  اىل  زري���ق  اب���و 

ال��ل��ي��ب��ي��ة ا����س���ت���ع���دادا ل��الن�����س��م��ام ل��ن��ادي 

االه���ل���ي ال��ط��راب��ل�����س��ي ، ح���ي���ث ا���س��ت��ق��ب��ل 

الالعب يف املطار مدير الن�ساط الريا�سي 

انتقل من  قد  �سراره  .وكان  �سفيان قربع 

ملدة  الليبي  الفريق  �سفوف  اىل  الرمثا 

االهلي  ف��ري��ق  خاللها  ميثل  ا�سهر  �ستة 

يف ال����دوري امل��ح��ل��ي وامل��ن��اف�����س��ات االخ���رى 

ب�سكل  ���س��اه��م  ق���د  ان  ����س���راره  ان  وي���ذك���ر 

الرمثا  فريق  حققه  الذي  باالجناز  كبري 

للمو�سم  ال����دوري  ب��ط��ول��ة  بلقب  ب��ال��ف��وز 

كاأ�ض  بطولة  يف  منتخبنا  و�سارك  املا�سي 

العرب التي اقيمت موؤخرا يف قطر .

حمد يعلن قائمة النشامى لمواجهة نيوزيلندا الودية 
االنباط - عمان 

الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 

حمد،  عدنان  امل��درب  بقيادة  القدم،  لكرة 

ا���س��ت��ع��داداً  ق��ائ��م��ة ���س��م��ت )25( الع���ب���اً، 

اجل��اري   )28( ودي���اً  نيوزيلندا  مل��واج��ه��ة 

الن�سامى  حت�سريات  �سمن  االإم���ارات،  يف 
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مالك  ليلى،  اأب��و  يزيد  القائمة:  و�سمت 

الكواملة، مهند خرياهلل،  �سلبية، حممود 

حم��م��د اأب���و ح�����س��ي�����ض، حم��م��د ال��دم��ريي، 

يزن العرب، عبداهلل ن�سيب، براء مرعي، 

اإح�سان حداد، بهاء عبد  هادي احلوراين، 

�سعادة،  اإبراهيم  عايد،  رجائي  الرحمن، 

نزار الر�سدان، نور الروابدة، �سالح راتب، 

حممود مر�سي، مو�سى التعمري، حممد 

ال��ع��و���س��ات،  اأن�������ض  “�سرارة”،  زري����ق  اأب����و 

ال��دردور،  ع��ل��وان، حمزة  ه��اين، علي  عمر 

الوطني  املنتخب  وي��ب��داأ  النعيمات.  ي��زن 

اخلمي�ض  غ��ٍد  عمان  العا�سمة  يف  جتمعه 

على  ف��ق��ط،  املحليني  ال��الع��ب��ني  بح�سور 

اأن يغادر الوفد 20 اجلاري اإىل دبي، قبل 

بدء  م��ع  منه   24 ي��وم  ال�سفوف  اك��ت��م��ال 

املقرر  للقاء  تاأهباً  املعتمدة،  الفيفا  اأي��ام 

مع�سكر  وي��ت��خ��ل��ل  ظ��ب��ي.  اأب����و  يف  اإق��ام��ت��ه 

يومية،  تدريبات  ودبي،  عمان  يف  املنتخب 

�سباحية وم�سائية، �سعياً لبلوغ اجلاهزية 

“ودية  قبيل  املطلوبة  والفنية  البدنية 

املنتخب  العبو  خ�سع  حيث  نيوزيلندا”، 

منت�سف  م��ن��ذ  ���س��ل��ب��ي��ة  ل���راح���ة  امل��ح��ل��ي��ني 

ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ع��ق��ب اخ��ت��ت��ام م�����س��ارك��ة 
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املحطة  ال��ق��ادم،  التجمع  ويعد  بالدوحة. 

قبيل  للن�سامى  اخل��ام�����س��ة  التح�سريية 

ح��زي��ران  يف  املنتظر  ال��ق��اري  اال�ستحقاق 

ال����ق����ادم، ح��ي��ث اأق������ام امل��ن��ت��خ��ب م��ع�����س��ك��راً 

تغلب  باملنامة،  املا�سي  اأيلول  يف  تدريبياً 

اأم��ام  وخ�سر   2-1 البحرين  على  خالله 

مباراتني  يخو�ض  اأن  قبل   ،0-2 هاييتي 

االأوىل  العا�سمة عمان، فاز يف  وديتني يف 

اأوزبك�ستان  على  ث��م   ،4-0 ماليزيا  على 

ت�����س��ري��ن  يف  ذل����ك  ب��ع��د  ل��ي��ل��ت��ق��ي   ،3-0
الثاين مع كو�سوفو يف بري�ستينا وينت�سر 

بيالرو�سيا  اأم���ام  يتعر  اأن  قبل   ،2-0
امل��ن��ت��خ��ب يف  وخ���ا����ض   .0-1 م��ن�����س��ي��ك  يف 

مناف�سات  الرابعة،  التح�سريية  حمطته 

م��ط��ل��ع   ”2021 “فيفا  ال���ع���رب  ك���اأ����ض 

اإىل  و�سل  حيث  بالدوحة،  املا�سي  ال�سهر 

و�سيفاً  ح��ل  اأن  بعد  النهائي  رب��ع  ال���دور 

يف جم��م��وع��ة ���س��م��ت امل��غ��رب وال�����س��ع��ودي��ة 

اأمام  م�سوراه  يتوقف  اأن  قبل  وفل�سطني، 

قوية  مباراة  بعد  نظريه امل�سري )1-3( 

و���س��ل��ت ل��الأ���س��واط االإ���س��اف��ي��ة. ي��ذك��ر اأن 

ت�سحب يف  االآ���س��ي��وي��ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  ق��رع��ة 

�سباط   24 كوالملبور  املاليزية  العا�سمة 

و11   8 اأي��ام  املباريات  تقام  فيما  القادم، 

اأم���اك���ن  حت����دد  اأن  ع��ل��ى  ح����زي����ران،  و14 

املجموعات الحقاً. ا�ست�سافة 

باري�ض - وكاالت 

ع���اد ن���ادي ب��اري�����ض ���س��ان ج��ريم��ان اإىل ���س��ب��اق ال��ت��ع��اق��د مع 

الفرن�سي بول بوجبا، العب و�سط مان�س�سر يونايتد، يف املو�سم 

ال�سيف  احلمر  ال�سياطني  م��ع  بوجبا  عقد  وينتهي  احل���ايل. 

املقبل، وال توجد موؤ�سرات لبقائه يف “اأولد ترافورد” حتى االآن. 

جريمان  �سان  ف��اإن  االإ�سباين،  »ال�سريجنيتو«  لرنامج  ووفًقا 

ي�سغط للتعاقد مع بوجبا يف املريكاتو ال�ستوي اجلاري. و�سبق 

اأن زعمت تقارير منذ عدة اأ�سهر اأن باري�ض تخلى عن �سفقة 

بوجبا، ب�سبب وجود توتر بني الالعب وجمهور �سان جريمان.

سان جيرمان يسعى للتعاقد مع بوجبا 

مهام دولية لحكامنا في البطوالت الكروية 

االنباط - عمان 

اختار االحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا”، 

طاقم حتكيمي اأردين لقيادة مباراة منتخبي 

ل��ب��ن��ان وال���ع���راق �سمن ال�����دور احل��ا���س��م من 

ت�سفيات كاأ�ض العامل 2022، والتي تقام 1 

اأده��م  احلكم  اللقاء  ويقود  لبنان.  يف  �سباط 

موؤن�ض  اأح��م��د  وي�ساعده  لل�ساحة،  خم��ادم��ة 

“فيفا” خمادمة  اختار  البكار. كما  وحممد 

حكما لل� )VAR(، وي�ساعده اأحمد في�سل، 

تقام  والتي  اجلنوبية  وكوريا  لبنان  ملواجهة 

اجل��اري يف لبنان، �سمن  الثاين  كانون   27
احلكام  مقيم  ي�سرف  املقابل،  يف  الت�سفيات. 

ع��وين ح�سونة على م��ب��اراة اإي����ران وال��ع��راق، 

والتي تقام 27 كانون الثاين يف اإيران، يف اإطار 

اإ�سماعيل  املقيم  وي�سرف  ذات��ه��ا،  الت�سفيات 

احل�����ايف ع��ل��ى م���واج���ه���ة ُع���م���ان واأ����س���رال���ي���ا 

“فيفا”  والتي تقام 1 �سباط. وياأتي اختيار 

للحكام واملقيمني االأردنيني، للم�ساركة باإدارة 

مباريات البطوالت االأهم على م�ستوى القارة 

يف ظل ال�سمعة الطيبة التي يتمتع بها احلكم 

االأردين على م�ستوى العامل.
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نجم تورينو على رادار الهالل 

ريال مدريد وبرشلونة في افتتاح السوبر االسباني 

مدرب المغرب فخور 
بأداء الالعبين  

اسرة ديوكوفيتش تستهجن معاملته في استراليا 

الريا�ض- وكاالت 

عر�ضا  ال�ضعودي  الللهللال  نللادي  قللدم 

ملللغلللريلللا للللللمللهللاجللم الإيللللطللللايل اأنلللدريلللا 

بللليلللللللوتلللي، لعلللللب تللللوريللللنللللو، للل�للضللملله يف 

�لللضلللوق النلللتلللقلللالت اجلللللاريللللة. ويللنللتللهللي 

املو�ضم  بنهاية  نللاديلله،  مللع  بيلوتي  عقد 

اجللللللللاري، و�لللضلللط اهلللتلللملللام الللعللمللاقللن 

لل�ضحفي  ووفقا  ب�ضمه.  واإنللر  ميان 

الإيلللللطلللللايل امللللللوثلللللوق »جللليلللانلللللللوكلللا دي 

مللللللارزيللللللو«، فلللللللاإن الللللهللللال الللل�لللضلللعلللودي 

ونلليللوكللا�للضللل الإجنللللليللزي مللهللتللمللان بقوة 

بلللاللللتلللعلللاقلللد مللللع بللليلللللللوتلللي«. واأ�لللللضلللللاف: 

ل�ضاحب  كبريا  عر�ضا  قللدم  “الهال 

8 ملللايلللن يلللورو  28 علللاملللا، يلللقلللدر بللللل اللللللل

ال�ضتاء  يف  بالن�ضمام  لإقناعه  �ضنويا، 

)خللللو�لللس كلللاأ�لللس اللللعلللامل للللاأنلللديلللة)».

مللقللتللنللع  غلللري  اللللاعلللب  “لكن  وتللللابللللع: 

الأو�لللضلللط حتى  اللل�للضللرق  اإىل  بللالللرحلليللل 

حتى  تورينو  مع  البقاء  ويف�ضل  الآن، 

نللهللايللة امللللو�لللضلللم علللللى الأقللللللللل«. وخللتللم: 

“العر�س املقدم من نيوكا�ضل ي�ضتهدف 
اأيللل�لللضلللا، لكن  اللل�للضللتللاء  بلليلللللوتللي يف  �للضللم 

ال�ضتمرار  يف  لرغبته  رف�ضه،  الاعب 

بللتللوريللنللو حللتللى نللهللايللة املللو�للضللم«. وكللانللت 

ربطت  قللد  اإيللطللاللليللة،  �ضحفية  تللقللاريللر 

عماقي  اأحلللد  اإىل  بللالنللتللقللال  بلليلللللوتللي 

واإنر.  الكالت�ضيو ميان 

الريا�ض – وكاالت 

اللل�للضللوبللر الإ�للضللبللاين يف  بللطللولللة كللاأ�للس  تنطلق 

املللملللللكللة الللعللربلليللة اللل�للضللعللوديللة، اللليللوم الأربلللعلللاء، 

بللالللكللا�للضلليللكللو امللللرتلللقلللب بلللن بللر�للضلللللونللة وريللللال 

مدريد، على ملعب امللك فهد الدويل بالريا�س، 

وتاأتي  القدم  كرة  ع�ضاق  من  كبري  ترقب  و�ضط 

�ضمن  الإ�ضباين،  لل�ضوبر  ال�ضعودية  ا�ضت�ضافة 

�للضللللل�للضلللللة بلللطلللولت اأوروبلللليللللة اأقلليللمللت بللالللبلللللدان 

الللعللربلليللة، خلللال اللل�للضللنللوات الأخلللللرية، وخللرجللت 

الإ�للضللبللاين،  ال�ضوبر  يخ�س  وفيما  كبري  بنجاح 

خلللارج  ُتلللللعللب  اللللتلللي  الأوىل  الللنلل�للضللخللة  اأُقللليلللملللت 

اإ�للضللبللانلليللا، علللللى الأرا�لللضلللي املللغللربلليللة وحتللديللدا يف 

 .2018 عللام  طنجة،  مبدينة  بطوطة  ابللن  ملعب 

بن  واحللدة،  مباراة  من  حينها  البطولة  وُلعبت 

ويف   (1-2( الأول  وفلللاز  واإ�للضللبلليللللليللة،  بللر�للضلللللونللة 

على  التلللفلللاق  2019، مت  ثلللان  تلل�للضللريللن  نللوفللمللر 

عام  حتى  ال�ضعودية  يف  الإ�ضباين  ال�ضوبر  اإقامة 

2029، مقابل 30 مليون يورو للن�ضخة الواحدة. 

بال�ضعودية،  لل�ضوبر  الأوىل  الن�ضخة  وُلللعللبللت 

اللللدوري،  بطل  بر�ضلونة  مب�ضاركة   ،2020 عللام 

وفالن�ضيا  الللللليللجللا،  و�للضلليللف  ملللدريلللد  واأتلللللتلليللكللو 

الليجا«.  “ثالث  مللدريللد  وريلللال  الللكللاأ�للس،  بللطللل 

وتللللوج بللاللللللقللب ريللللال ملللدريلللد، بللعللد فللللوزه على 

-4( الللرجلليللح  بللركللات  مللدريللد  اأتلتيكو  جلللاره 

واأُقيمت  امل�ضعة بجدة.  1(، على ملعب اجلوهرة 

2021 على الأرا�ضي  الن�ضخة املا�ضية لل�ضوبر يف 

ب�ضبب تداعيات جائحة كورونا، قبل  الإ�ضبانية، 

فرق   4 مب�ضاركة  العام،  هذا  لل�ضعودية  تعود  اأن 

اأي�ضا. وكان من املقرر اإقامة الن�ضخة املقبلة من 

اإنر  �ضتجمع بن  التي  الإيطايل،  ال�ضوبر  كاأ�س 

بح�ضور  اأي�ضا  ال�ضعودية  يف  ويوفنتو�س،  ميان 

املا�ضي،  اأول  22 دي�ضمر كانون  جماهريي، يوم 

ال�ضابقة  الن�ضخة  يف  املللملللللكللة  عللن  غلليللابللهللا  بللعللد 

الإيطاىل  الحتللاد  لكن  كللورونللا.  جائحة  ب�ضبب 

�ضتقام  حيث  بال�ضعودية،  املباراة  لعب  عدم  قرر 

الأربللعللاء  مبلليللانللو،  �ضريو”  “�ضان  ملعب  علللللى 

املللقللبللل. ويللعللود اخللتلليللار هلللذا امللللللعللب، لرتللبللاطلله 

ل�ضعته  نظًرا  عليه،  احل�ضول  ميكن  دخل  باأعلى 

ن�ضخة  اأول  بلللللقللب  يللوفللنللتللو�للس  وتللللوج  الللكللبللرية. 

الإيطايل،  ال�ضوبر  كاأ�س  من  ال�ضعودية  يف  تقام 

مبلعب   ،)0-1( ميان  ح�ضاب  على   ،2018 عللام 

باململكة،  الثانية  الن�ضخة  ويف  امل�ضعة.  اجلوهرة 

بعد  لت�ضيو،  ن�ضيب  من  اللقب  كان   ،2019 عام 

قطر  وكانت  بالريا�س.   1-3 يوفنتو�س  جتللاوزه 

قللد ا�للضللتلل�للضللافللت اأيلل�للضللا اللل�للضللوبللر الللركللي، الللذي 

جمع ب�ضكتا�س واأنطاليا �ضبور على ملعب اأحمد 

بن علي، حيث فاز الأول بركات الرجيح )4-

والإ�ضايف  الأ�ضلي  الوقتن  يف  التعادل  بعد   ،)2

ال�ضوبر  اإقامة بطولة  اإىل  بالإ�ضافة  )1-1)هذا 

حينما   2002 الليبية  الأرا�للضللي  على  الإيللطللايل 

الللتللقللى يللوفللنللتللو�للس ) بللطللل اللللللدوري( وبلللارملللا ) 

بللطللل اللللكلللاأ�لللس(، وحلل�للضللملله الللليلللويف بللهللديف جنمه 

هللدف  مللقللابللل  بلليللريو  دل  وقائده األي�ضاندرو 

واحلللد مبلللللعللب طللرابللللل�للس. وكللانللت ثلللاين مللبللاراة 

لللللل�للضللوبللر الإيلللطلللايل تللقللام خللللارج اإيللطللاللليللا بعد 

الذي  الإيطايل  ال�ضوبر  كاأ�س  من   1993 ن�ضخة 

اأي�ضا  اأقيم بالوليات املتحدة الأمريكية. واأقيم 

 ،2014 بقطر   )27( بن�ضخته  الإيللطللايل  ال�ضوبر 

وجمع يوفنتو�س ونابويل على ملعب جا�ضم بن 

حمد، وفاز نابويل 6-5 يف ركات الرجيح، بعد 

يف  الللثللاين  الللكللاأ�للس  على  ليح�ضل   ،2-2 الللتللعللادل 

البطولة. ولعبت اي�ضا ن�ضخة ال�ضوبر الإيطايل 

2016 بللقللطللر وبللنللفلل�للس امللللللعللب، مبللواجللهللة قللويللة 

املواجهة  جمعة بن يوفنتو�س وميان، وانتهت 

عقب   )3-4( الرجيح  بركات  ميان  ل�ضالح 

التعادل 1–1 بعد الوقت الإ�ضايف.

الكامريون - وكاالت

منتخب  مللدرب  خليلوزيت�س  وحيد  قللال 

امللللغلللرب اإنللللله فلللخلللور بلللللللالأداء اللللللذي قللدملله 

لعبوه بعد الفوز على غانا )1-0( يف كاأ�س 

ال�ضحفي  املللوؤمتللر  يف  وتابع  اإفريقيا.   اأمم 

خ�ضما  واجهنا  “لقد  املباراة:  اأعقب  الذي 

التي  اللل�للضللعللوبللات  رغلللم  عليه  وفللزنللا  �ضعبا 

واجلللهلللنلللاهلللا قللبللل امللللللبلللللاراة، لللقللد غللللاب عللنللا 

خمتلفة،  لأ�ضباب  الاعبن  من  جمموعة 

على  الاعبن  بحميع  اأ�ضيد  اأن  اأربللد  وهنا 

ميزتهم  التي  والقتالية  احلما�ضية  روحهم 

من اأجل ت�ضجيل النت�ضار، لدينا جمموعة 

من الاعبن ال�ضباب علينا اأن نثق فيهم«.  

غانا  على  الللفللوز  خليلوزيت�س اأن  واعلللرف 

على  ال�ضغط  و�ضريفع  ومفيدا،  مهما  كان 

واأكلللملللل:  القادمة.   امللللبلللاريلللات  يف  لعللبلليلله 

الأوىل  امللللبلللاراة  يف  نللفللوز  اأن  مللهللم  “�ضيء 
وعلللللى خ�ضم قلللوي، لللقللد و�للضللعللت الللثللقللة يف 

�ضي�ضنع  اأنه  املباراة،  قبل  له  واأكللدت  بوفال 

وباملقابل  وتقنياته،  باإمكانياته  الفارق  لنا 

حزين مللن اأجللل بللدر بللانللون لأنلله لللن يكمل 

وختم  حمظوظ.«   غللري  اإنلله  امللل�للضللوار،  معنا 

�ضيعود  مللتللى  اعللللرف  “ل  الأ�لللضلللود:  مللللدرب 

الاعبون امل�ضابون، لأننا بحاجة لهم، هذا 

هو ال�ضيء ي�ضغل بايل حاليا«.

�رصبيا – وكاالت 

بتعر�س  ديوكوفيت�س  نللوفللاك  اأ�للضللرة  نلللددت 

الللتللنلل�للس  بللللن لعلللبلللي  علللاملللليلللا  الأول  امللل�للضللنللف 

احتجازه  فللرة  لل”تعذيب” خللال  املحرفن 

يف اأ�ضراليا، واأكللدت اأن القرار الق�ضائي الذي 

ي�ضمح له بدخول الدولة التي ت�ضت�ضيف بطولة 

التن�س املفتوحة هو اأكللر انت�ضار يف م�ضريته. 

اأم الاعب ذلك يف  واأكللدت جيانا ديوكوفيت�س 

موؤمتر �ضحفي يف بلجراد للتعليق على القرار 

الق�ضائي الذي �ضمح لاعب بالبقاء يف اأ�ضراليا 

رغم عدم تلقيه لقاح كوفيد 19 لكن احلكومة 

الأ�ضرالية تفكر رغللم ذلللك يف طللرده. واأكللدت 

احلكومة  اإقلللدام  احتمال  حيال  قلقه  اأنها  الأم 

الأ�ضرالية على طرد ابنها، رغم تاأييد احلكم 

الق�ضائي لبقائه. وقالت: “ل اأريد التفكري يف 

هللذا، ولكن يف اأنلله �ضيظل حرا و�ضيلعب” يف يف 

و�ضف  جانبه،  من  املفتوحة.  اأ�ضراليا  بطولة 

الأب، �ضرديان ديوكوفيت�س احلكم باأنه انت�ضار 

كبري لي�س فقط لاعب ولأ�ضرته ولكن “لكل 

العامل احلللر«. وردا على �ضوؤال حول تاأثري كل 

“نوفاك يف حالة  اأداء الللاعللب، قللال  هللذا على 

رائعة. لديه قوة ذهنية مل يوؤثر فيه كل ذلك 

علللللى الإطلللللاق. لللقللد منحته طللاقللة اإ�للضللافلليللة. 

يت�ضوق لقدوم 17 دي�ضمر/كانون اأول، واأن تبداأ 

البطولة. �ضيفوز بالبطولت الع�ضر القادمة«. 

وقال �ضقيقه، دجللوردي ديوكوفيت�س اأن نوفاك 

يتدرب بالفعل واأبدى امتنانه للقا�ضي امل�ضوؤول 

�ضيء  ول  احلقيقة  “اإظهار  على  الق�ضية  عن 

غري احلقيقة«. كما اأعللرب عن �ضكره لكل من 

اأيللام يف  دعم الاعب خال احتجازه ملدة �ضتة 

فندق يف ملبورن.

الريا�ض - وكاالت

بر�ضلونة  بعثة  الإثللنللن،  م�ضاء  و�ضلت 

اللل�للضللعللوديللة  الللعللا�للضللمللة  اإىل  الإ�لللضلللبلللاين 

ال�ضوبر  كاأ�س  خلو�س  وذلللك  الريا�س، 

اأول  الكتالوين  الفريق  الإ�ضباين.ويعد 

الإ�ضباين  ال�ضوبر  فللرق  من  الوا�ضلن 

الللريللا�للس. اللل�للضللعللوديللة  الللعللا�للضللمللة  اإىل 

بر�ضلونة،  لفريق  الفني  املدير  واأعلللللن 

تلل�للضللايف هلللرينلللانلللديلللز، الللليلللوم الإثلللنلللن، 

عللللن قلللائلللملللة فلللريلللقللله للللكلللاأ�لللس اللل�للضللوبللر 

بر�ضلونة  قللائللمللة  و�للضللهللدت  الإ�للضللبللاين. 

تعافيه  بعد  فللاتللي  اأن�ضو  املهاجم  عللودة 

الثنائي  اإىل  بللالإ�للضللافللة  الإ�للضللابللة،  مللن 

رونلللاللللد اأراوخلللللو وفللريللنللكللي دي يللوجن. 

�ضتيجن،  تري  البار�ضا:  قائمة  و�ضمت 

د�لللضلللت، بلليللكلليلله، اأراوخللللللللو، بللو�للضللكلليللتلل�للس، 

بللويللج، عللثللمللان دميللبلللللي، داين األللفلليلل�للس، 

ممللفلليلل�للس ديلللبلللاي، اأنلل�للضللو فلللاتلللي، نلليللتللو، 

لينجليت، لوك دي يوجن، األبا، فرينكي 

بينا،  اأومللتلليللتللي،  مينجويزا،  يللوجن،  دي 

نلليللكللو، جلللوجتلللا، جللللايف، بلللاللللدي، عبد 

اللل�للضللمللد اللللللزللللللزويل، �لللضلللانلللز. ويلللللتللقللي 

ريللال  التقليدي  غللرميلله  مللع  بر�ضلونة 

اليوم  ال�ضوبر،  نهائي  مدريد، يف ن�ضف 

منهما،  الفائز  يلتقي  اأن  على  الأربعاء، 

بيلباو  اأتلللللتلليللك  لللقللاء  مللن  املنت�ضر  مللع 

مدريد. واأتلتيكو 

لندن – وكاالت 

قللللال تللقللريللر �للضللحللفللي بللريللطللاين اإن هللنللاك 

انق�ضاًما جديًدا داخل غرفة ماب�س مان�ض�ضر 

يللونللايللتللد خلللال اللللفلللرة الأخللللللرية. و�للضللبللق اأن 

زعمت تقارير يف الأيام الأخرية بوجود انق�ضام 

بن لعبي ال�ضياطن احلمر حول اأ�ضلوب عمل 

املدرب الأملاين رالف راجننيك. ووفًقا ل�ضحيفة 

انق�ضاًما  هللنللاك  فللاإن  الريطانية،  “مريور” 
اللغة  يتحدثون  الللذيللن  الاعبن  بللن  جللديللًدا 

يجيدونها.  ل  الللذيللن  والآخللريللن  الللرتللغللاللليللة، 

واأ�للضللارت اإىل اأن يللوجللد تللوتللر بللن لعللبللن مثل 

وديوجو  فرنانديز  وبرونو  كري�ضتيانو رونالدو 

داللللللوت وفلللريلللد واأللليللكلل�للس تلليللللليلل�للس، والآخلللريلللن 

الللللذيللللن ل يلللتلللحلللدثلللون اللللرتلللغلللالللليلللة. ويلللتلللوىل 

لل�ضياطن احلمر حتى  الفنية  املهمة  راجننيك 

ا�ضت�ضارًيا  دوًرا  �ضيلعب  ثم  فقط،  املو�ضم  نهاية 

يف الللللنللللادي ملللللدة علللاملللن. ويللحللتللل مللانلل�للضلل�للضللر 

يونايتد املركز ال�ضابع يف جدول ترتيب الدوري 

31 نقطة. الإجنليزي املمتاز بر�ضيد 

�سوريا – وكاالت 

مرمى  حار�س  عثمان،  حج  خالد  اأعلن 

اللعب  اعتزاله  الثاثاء،  ال�ضوري  املنتخب 

عللر �ضفحته  حللج عثمان،  وقللال  اللللدويل. 

على »في�ضبوك«: »مت ا�ضتدعائي للمنتخب 

اأي لعلللب،  يللتللمللنللاه  بللتللوقلليللت ل  الللوطللنللي 

وت�ضديت لهذه املهمة الوطنية حبا ورغبة 

لللتللقللدمي �لللضللليء للللهلللذا اللل�للضللعللب الللعللطلل�للس، 

امل�ضوؤولية«.  قللدر  على  كنت  اهلل،  وبتوفيق 

“لكن الآن ب�ضبب ظروف قاهرة  واأ�ضاف: 

علللن اإرادتللللللللي �للضللخلل�للضلليللة وعلللائللللللليلللة، اأعلللللن 

ومن  للمنتخب  واأمتللنللى  اللللدويل  اعللتللزايل 

تيتا  الروماين  وكان  التوفيق«.  كل  ميثله 

فلللاللللرييلللو، امللللديلللر الللفللنللي للللللمللنللتللخللب، قد 

حج  على  عاملة  اإبللراهلليللم  يف�ضل  اإنلله  �ضرح 

عللثللمللان يف امللللبلللاريلللات املللقللبلللللة. وا�للضللتللدعللى 

نزار املحرو�س، املدرب ال�ضابق، حج عثمان 

يف املللبللاريللات الأخللللرية مللن الللللدور الللثللالللث 

ملفتا،  اأداء  وقللدم   ،2022 ملونديال  املللوؤهللل 

اأمللللام تون�س  املللنللتللخللب  وكللذلللك يف ملللبلللاراة 

 بللكللاأ�للس اللللعلللرب يف قللطللر اللل�للضللهللر املللا�للضللي.

برشلونة يصل الى الرياض 

انقسام في غرفة الشياطين 

حارس سوريا يعتزل الكرة 
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  االنباط-عمان

خالل  النجار،  هيفاء  الثقافة  وزي���رة  اأطلعت 

التي  املقتنيات  على   ، ال��ط��راز  متحف   ، زي��ارت��ه��ا 

ي�شمها من الأزياء الأردنية ال�شعبية من خمتلف 

وت�شاميمها  واأل��وان��ه��ا  وتنوعها  الأردن  مناطق 

واك�ش�شواراتها وتطريزاتها، وزاوية اأدوات القهوة 

و�شناعتها، وركن الب�شط، و�شور الأزياء القدمية 

التي تعود اإىل نهاية القرن التا�شع ع�شر، وجناحي 

الأزياء الفل�شطينية وال�شورية.

ال��وزارة اليوم  ووفقا لبيان �شحفي �شادر عن 

ال��وزي��رة خ��الل لقائها موؤ�ش�شة  اأك���دت  ال��ث��الث��اء، 

امل��ت��ح��ف وخ��ب��رة الأزي�����اء ال��راث��ي��ة وداد ق��ع��وار 

وفريقها، اإن متحف طراز ميثل معلما ح�شاريا يف 

جمع وتوثيق الراث الأردين، وحفظ ذاكرة الزي 

امتداد  على  الوطنية  للهوية  متثيله  يف  ال�شعبي 

للعالقة  ا�شتثنائيا  من��وذج��ا  ميثل  كما  ال��وط��ن، 

الأردنية الفل�شطينية.

وتوثيق  جلمع  الوطني  امل�شروع  اأن  واأ�شافت 

ال��ذي  امل��ه��دد  ال���راث  ال���راث يعمل على حماية 

الأردن  اأن  اإىل  لفتة  والتزوير،  للت�شويه  تعر�ض 

وحده الذي ظل قاب�شا على جمر موقفه للدفاع 

ورع��اي��ة  امل�����ش��روع��ة،  الفل�شطينية  احل��ق��وق  ع��ن 

امل��ق��د���ش��ات ال��ت��ي مت��ث��ل��ت ب��ال��رع��اي��ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة، 

ومواقف جاللة امللك عبداهلل الثاين الثابتة اإزاء 

احلق الفل�شطيني.

امل�شروع؛  �شاحبة  جهود  على  النجار  واأث��ن��ت 

وطنية،  ثقافية  التي متثل حالة  وفريقها  قعوار 

املا�شي  ال�شناعات تربط  اأن مثل هذه  اإىل  لفتة 

متثل  التي  احللقات  وه��ي  وامل�شتقبل،  باحلا�شر 

مالمح الهوية الوطنية التي ينبعي على الأجيال 

الجتماعية  ال��ت��ح��ولت  لفهم  واإدراك���ه���ا،  وعيها 

والقت�شادية وال�شيا�شية خالل مئة عام، مو�شحة 

ال��ف��ن، ه��و كذلك  ال���زي كما ميثل ج���زءا م��ن  اأن 

عن�شر مهم لقراءة تاريخ الثقافة، وخ�شو�شا ما 

يتعلق باملراأة الأردنية التي كانت عمودا من اأعمدة 

الإنتاج يف الأ�شرة واملجتمع الأردين.

ب��ال�����ش��ن��اع��ات  اإىل اله���ت���م���ام  ال���ن���ج���ار  ودع�����ت 

ال���راث���ي���ة وال������راث امل�����ادي وغ����ر امل�����ادي ال���ذي 

والقت�شاد  الثقافية  ال�شناعات  من  جزءا  ي�شكل 

ال��وط��ن��ي وراف��ع��ة ل��ل��دخ��ل ال��ق��وم��ي، الأم����ر ال��ذي 

يحتاج اإىل تطوير القوانني والت�شريعات، والكادر 

املدرب، والبنى التحتية والرتقاء بوعي الأجيال 

لالعتزاز بالراث، وكذلك اإىل ت�شجيل املطرزات 

على قوائم الراث العاملي، وال�شتفادة من جتارب 

املتحف الذي ي�شكل معلما وطنيا يف حماية تراث 

الزي و�شونه.

ال�شوء  قعوار،  م��اري  الفريق،  ع�شو  و�شلطت 

1948 يف  ع��ام  ب��داأت  التي  والدتها  على م�شرة 

حلمايته  النكبة  بعد  الفل�شطيني  ال���راث  جمع 

مطلع  ع��م��ان  اإىل  انتقلت  وعندما  ال�شياع،  م��ن 

بجمع  اهتمت  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�شينيات 

الأزي�������اء ال�����ش��ع��ب��ي��ة الأردن����ي����ة، ث���م و���ش��ع امل��ت��ح��ف 

بالد  لي�شمل  والتطريز  بالزي  اهتمامه  خريطة 

ال�شام التي تت�شابه يف اأقم�شتها وتطريزاتها. 

االأنباط - رهف حممد 

ت����رك ا����ش���ت���خ���دام الأي����ب����اد ل����دى الأط����ف����ال و 

و  ال�شمنة  م��ن  كاملعاناة  �شلبية  اأث���اراً  املراهقيني 

التحفيز القوي للدماغ ينتج عنه اخطاٌر كبرة .

جاء ذلك نتيجة للتقدم التكنولوجي احلديث، 

ودخ������ول ال��ت��ق��ن��ي��ات والج����ه����زة احل���دي���ث���ة  ال��ت��ي 

اأ�شبحت متاحة للجميع واأ�شبح ينظر للمو�شوع 

اأن��ه �شالٌح ذو  حدين فيه  الأث��ار الإيجابية  على 

وال�شلبية. 

الأطفال  اأن  اأك��دت  كثرة  درا���ش��ات  هناك  واأن 

الأوقات  اأ�شعاف  الآيباد  ي�شتخدمون  واملراهقني 

منهم   30% اأن  ه��ذا  على  وترتب  بها،  امل�شموح 

%60 من  اأن  اأ�شبحوا يعانون ال�شمنة، يف حني 

لهذه  اأطفالهم  ا�شتخدام  ي�شرفون على  الآب��اء ل 

الأجهزة .

واأو�����ش����ح  الك����ادمي����ي واخل���ب���ر الج��ت��م��اع��ي 

الأيباد   اأن  »لالأنباط«  اخلزاعي  ح�شني  الدكتور  

له اأثر على الأطفال اإذا مل يتم اإ�شتخدامه ب�شكل 

جيد وب�شكل فعال و باأهداف ي�شتفيد منها الطفل 

بغر  وق��ت��ه  فين�شغل  الطفل  وق��ت  �شتاأخذ  ف��اأن��ه 

و   ، للوقت  م�شيعة  ع��ن  ع��ب��ارة  �شيكون  و  ف��ائ��دة 

اأولوياته يف  اأن �شتكون  تبدل الولويات بدًل من 

الدرا�شة و م�شاعدة الأهل داخل الأ�شرة و مرافقة 

الأهل يف اأعمالهم اأو يف زياراتهم �شتكون اأولويات 

الطفل فقط يف اجللو�ض على الأيباد و من املمكن 

الطفل  ا�شتخدام  من  �شلبية  �شلوكيات  يتعلم  اأن 

لالأيباد مثل : )التدخني، العنف، م�شاهدة اأفالم 

ق��د ت��ك��ون اأك���ر م��ن ع��م��ر ال��ط��ف��ل م��ث��ل ال��ق��ت��ل و 

ت��وؤدي  اأن  لهم  املمكن  و من  اجل��رائ��م  و  التدمر 

هي  ق�شية  واأه���م  نف�شية  اأو  ج�شمية  اأ���ش��رار  اإىل 

النعزال عن الأ�شرة والبعد عن الأ�شرة والتفاعل 

مع الأ�شرة و من املمكن اأن توؤثر على الإهمال يف 

ال�شحة ،وعدم انتظام الطعام وعدم القدرة على 

ال�شتعداد  وب�شكل فعال وعدم  ب�شكل جيد  الأك��ل 

الدرا�شي  التح�شيل  التح�شيل  ،و�شعف  للدرا�شة 

يعمل  ممكن  ه��ذا  واأي�شاً  ج�شمي  اإره���اق  يعمل  و 

فتور كبر من العالقة مع الأ�شرة . 

وق�����ال امل���ر����ش���د ال��ن��ف�����ش��ي وال����رب����وي حممد 

اللكروين  التعلم  انت�شار  مع  اأن��ه  الدهون  عيد 

العمليه  الأيباد جزًء من  اأ�شبح  التعلم  ومن�شات 

الطفال  فئه  ب��ني  ا�شتخدامه  وانت�شر  التعلميه 

يدر�ض  فا�شبح  الم��ر  لهذا  تبعات  اىل  اأدى  مم��ا 

ال�شا�شه  ه���ذه  خ��ل��ف  وق��ت��ه  ج��ل  ويق�شي  وي��ل��ع��ب 

الذكيه وعدم التقنني من قبل الهل على الطفل 

ا�شبحوا  اله���ل  ان  او  ل��الأي��ب��اد  ا�شتخدامهم  يف 

يف�شلون ان ين�شغل اطفالهم باليباد عنهم بدل 

اله��ل  ادم���ان  او  والتخريب  الفو�شى  اث���ارة  م��ن 

انف�شهم يف  الهواتف و اليباد و الرامج واللعاب 

الالكرونيه وانعكا�ض ذلك على الطفال .

على  الط��ف��ال  ادم����ان  يف  تكمن  امل�شكله  ل��ك��ن 

ا���ش��ت��خ��دام الي���ب���اد دون ال��رق��اب��ه ال���وال���دي���ه اىل 

انت�شار ثقافات ل تتنا�شب مع فئه الطفل العمريه 

م�شتواه  م��ن  اك��ر  رب��ن��ا  معلومات  على  وتفتحه 

�شلبيه غر  افعال  انت�شار  اىل  ي��وؤدي  العقلي مما 

مرغوبه .

فمثال بع�ض اللعاب ن�شرت اجلرميه والنتحار 

وب���ع�������ض ال����رام����ج ن�������ش���رت ث���ق���اف���ه ال���الح���اد 

والتكفر واجلن�ض .

واأك�����د ع��ل��ى ����ش���رورة ان��ت��ب��اه الأه�����ل ح��ي��ث اأن 

ف���ال���وق���اي���ه خ���ر م���ن ال���ع���الج ف���ال���وق���اي���ه تكمل 

مب���راق���ب���ه ال���ط���ف���ل وت��ن��ظ��ي��م اوق����ات����ه و اوق�����ات 

ومن  ي�شادق  م��ن  وم��راق��ب��ه  لاليباد  ا�شتخدامه 

ي��ح��دث وم����اذا ي�����ش��اه��د وي��ل��ع��ب م���ن  خ���الل ه��ذا 

اليباد م�شراً اإىل اأهمية الرقابة الأ�شرية �شمن 

اأوقات حمددة و برامج حمددة وا�شتخدام ا�شلوب 

العقاب والتعزيز وتعديل ال�شلوك بال�شتعانه مع 

املر�شد النف�شي او مر�شد املدر�شه .

واأ�����ش����ار ا���ش��ت��اذ ع��ل��م ال��ن��ف�����ض ال���دك���ت���ور هيثم 

ال��ط��ع��اين امل��خ��ت�����ض ب��ع��ل��م ال��ن��ف�����ض ع��ن ت��اأث��رات 

الأيباد على الأطفال ال�شلبية ، و التي تركز على 

حموريني  : 

حمور ج�سدي ، وحمور �سلوكي.

وق���ال ب���اأن م��ر���ض ال��ت��وح��د ال���ذي ي��وؤث��ر على 

الأطفال املدمنيني على الألواح الذكية) الأيباد( 

و يعد من اأهم املحاور اجل�شدية التي توؤثر عليها 

من  ح����الت  ع���دة  ت�شخي�ض  مت  ب��ع��دم��ا  وذل����ك   ،

التوحد �شببها الإدمان على التكنولوجيا .

ون����وه ال��ط��ع��ام��ي ب����اأن م��ر���ض ال�����ش��م��ن��ة ال���ذي 

ي�شيب الأطفال و الإنطوائية و امل�شاكل النف�شية 

و ال�شلوك العنيف اأن كلها نتائج لإدمان الأطفال 

على التكنولوجيا من الناحية ال�شلوكية .

و اأكد على فقدان الطفل للكثر من املهارات 

التي يتعلمها يف املدر�شة .

النجار تزور متحف طراز وتدعو إلى االهتمام بالصناعات التراثية

أثار سلبية يتركها استخدام األطفال و المراهقيين لأليباد 

      

االنباط-وكاالت

بعد  بريطانيا  يف  حافلة  �شائقة  اآلف  اأي��د 

طولها«،  »ق�شر  ل��دواع��ي  عملها  مهام  تغير 

�شخ�ض عري�شة  األف   23 اأكرث من  وّقع  حيث 

تعمل  حافلة  �شائقة  �شولز،  لراي�شي  موؤيدة 

امل��راي��ا  مو�شع  لتغير  ع��م��دت  نقل  �شركة  يف 

اجل��ان��ب��ي��ة يف ح���اف���الت���ه���ا، ل��ت�����ش��ت��ب��دل م��ه��ام 

ولكن  خمتلفة  وظ��ي��ف��ة  يف  ب��ال��ع��م��ل  امل��وظ��ف��ة 

باأجر اأقل، نقاًل عن »مرور الريطانية«.

املجحف  التغير  تراي�شي  رف�شت  وح��ني 

التي  ال�شركة  على  دع��وى  رف��ع  ق��ررت  بحقها 

اع���ت���رت���ه���ا ق�������ش���رة ع���ل���ى ت����اأدي����ة وظ��ي��ف��ت��ه��ا 

وطردتها بعد 34 �شنة يف ال�شركة.

العام  ال���راأي  لفتت  تراي�شي  ق�شية  اأن  اإل 

وا�شتطاعت  لها  املوؤيدين  اآلف  على  وح�شلت 

جمع 23 األف توقيع يف ثالثة اأ�شابيع فقط.

ك��م��ا مت��ك��ن��ت م���ن ك�����ش��ب ت���اأي���ي���د ع����دد من 

بيك. امل�شاهر كماك�شني 

 57 العمر  م��ن  البالغة  تراي�شي  اأن  ي��ذك��ر 

عاماً كانت من اأوىل �شائقات احلافالت الإناث 

مان�ش�شر  يف  رخ�����ش��ة  ع��ل��ى  ح�شلن  ال��ل��وات��ي 

ومتكنت من القيادة طوال 34 عاماً.

منحتها  الثالثة  الأولد  اأم  الأرملة  اأن  اإل 

ب��رك ال��ع��م��ل ب��ع��د التغير  اإ���ش��ع��اراً  ال�����ش��رك��ة 

اأن ع��ر���ش��ت  ب���ع���د  ع���ل���ى احل����اف����الت  الأخ�������ر 

ت��خ��ف��ي�����ض رات���ب���ه���ا و����ش���اع���ات ال���ع���م���ل ل��ك��ن��ه��ا 

رف�شت.

بريطانيا .. بعد 34 سنة عمل .. سائقة حافلة تطرد 
من وظيفتها ألنها قصيرة

زوجة وائل اإلبراشي تكشف 
مفاجأة مدوية حول سبب وفاته

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف��ت زوج������ة الإع�����الم�����ي امل�����ش��ري 

ال����راح����ل وائ�����ل الإب���را����ش���ي ع���ن م��ف��اج��اأة 

مدوية حول �شبب وفاته، موؤكدة اأن �شبب 

ب�شبب  ولي�ض  طبي،  خطاأ  الإبرا�شي  وف��اة 

فرو�ض كورونا.

تفا�شيل  الإب��را���ش��ي  �شحر  واأو���ش��ح��ت 

يف  زوجها  اأي��ام  اآخ��ر  عن  وكارثية  �شادمة 

بريئة  كورونا  ان  على  م�شددة  امل�شت�شفى، 

من وفاته.

ك��ورون��ا بريئة م��ن وف��ات��ه،  اأن  واأك����دت 

موؤكدة اأن �شبب الوفاة خطاأ طبي، ولي�ض 

وفقا  ك���ورون���ا،  ب��ف��رو���ض  ا���ش��اب��ت��ه  ب�شبب 

ل�شحيفة الوطن.

وقالت: »وائل ممات�ض بكورونا، ال�شبب 

ال��رئ��ة  يف  بتليف  اإ���ش��اب��ت��ه  ك���ان  الرئي�شي 

ب�شبب م�شاعفات الفرو�ض، وكان يف نيته 

يقا�شي كل الأطباء اللي اأهملوا فيه، بعد 

اأن يتعافى«.

تنوي  اإنها  الإب��را���ش��ي،  �شحر  وا�شافت 

يف  زوج��ه��ا  ع��ال��ج  ال���ذي  الطبيب  مقا�شاة 

البداية خطاأ، مو�شحة اأن الدكتور ح�شام 

ملكافحة  العلمية  اللجنة  رئي�ض  ح�شني، 

فرو�ض ك��ورون��ا، هو ال��ذي ح��اول اإن��ق��اذه، 

لكن اخلطاأ يف الت�شخي�ض من البداية كان 

ال�شبب يف تدهور حالته.

ووا���ش��ت: » ال��ب��داي��ة م��ن ال��ل��ي عاجله 

غلط يف الأول.. كان يف غلط طبي.. دول 

قتلة م�ض اأطباء.. واأي حد يجيله فرو�ض 

ي����روح دك���ت���ور م���وث���وق فيه  ك���ورون���ا لزم 

متخلي�ض حد ي�شحك عليكم«.

اآخ����ر ت���وىل ح��ال��ة  وت��اب��ع��ت اأن ط��ب��ي��ب��اً 

وائل الإبرا�شي ومتكن من عالجه بن�شبة 

ك��ب��رة »ال��دك��ت��ور ب���داأ م��ع��اه وك��ان��ت الرئة 

متدهورة 95%«.

الوفاة  وائل كلمني قبل   «  : واأو�شحت 

قولتله  ح��اج��ة..  اأي  يف  ومكن�ض  ب�شاعات، 

من  راجعة  كانت  ع�شان  البنت  هغدي  اأن��ا 

المتحان وهاجي على طول«.

واختتمت ت�شريحاتها اأنها تلقت مكاملة 

من امل�شت�شفى تخرها اأن الإعالمي وائل 

النف�ض:  �شرعة يف  م��ن  ي��ع��اين  الإب��را���ش��ي 

قالويل  خال�ض..  كان  و�شلت  ما  »عقبال 

ع�شان نف�شه كان �شريع �شوية”.

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى اأو����ش���ح���ت ال�����ش��ي��دة 

مل  »ج��ي��الن«  ابنتها  اإن  الإب��را���ش��ي،  �شحر 

ن��ظ��ًرا خل�شوعها  وال��ده��ا،  حت�شر ج��ن��ازة 

داخل  وا�شتقرارها  اأم�ض،  اأول  لمتحانات 

اإح����دى �شديقاتها،  اأ���ش��رة  ب��رف��ق��ة  امل��ن��زل 

واأن����ه����ا ت���ع���اين م����ن ح���ال���ة م����ن الن���ه���ي���ار 

وال�����ش��دم��ة، »ه���ي ك��ان��ت ل�شة راج��ع��ة من 

ملا عرفت اخلر  واأن��ا  اإم��ب��ارح..  المتحان 

ك��ل��م��ت ن��ا���ض ���ش��ح��اب��ن��ا ق��ل��ت ل��ه��م ي��ق��ع��دوا 

م��ع��اه��ا وم��ك��ان��ت�����ض ل�����ش��ة ع���ارف���ة.. وم�����ض 

عارفة هي عرفت بعد كدا اإزاي وال�شدمة 

باباها  اأن  �شنة عرفت   15 اأن بنت عندها 

مات«.

وك���������ان الإع�������الم�������ي امل���������ش����ري وائ�����ل 

الإب���را����ش���ي، ق��د ت���ويف م��ت��اأث��راً ب��ت��داع��ي��ات 

اإ�شابته بفرو�ض كورونا، حيث عانى من 

بالفرو�ض  اإ���ش��اب��ت��ه  اإث���ر  ال��رئ��ة  يف  تليُّف 

اأدى  م��ا   ،2020 دي�����ش��م��ر  �شهر  اأواخ�����ر 

لدخوله امل�شت�شفى اأكرث من مرة يف �شراع 

مع املر�ض حتى رحل عن دنيانا الأحد.

احلميد،  عبد  جمدي  الدكتور  وك�شف 

طبيب الإعالمي الراحل وائل الإبرا�شي، 

واملدير الطبي مل�شت�شفى زايد التخ�ش�شي، 

 28 ي���وم  امل�شت�شفى  دخ���ل  الإب���را����ش���ي  اإن 

ب��ف��رو���ض  ب��اإ���ش��اب��ت��ه   2020 دي�����ش��م��ر 

الرئة،  ك��ورون��ا، وك��ان يعاين من تليف يف 

وا�شتمر يف امل�شت�شفى ملدة 3 �شهور، وكانت 

الأم��ور تتح�شن معه نوًعا ما، لكن حدث 

تليف يف الرئة بن�شبة كبرة.

الطبيب  ع��ن  ال��وط��ن  �شحيفة  ونقلت 

قوله اإن وائل الإبرا�شي كان مو�شوع على 

ج��ه��از الأك�����ش��ج��ني ون�����ش��ب��ة ال��ت��ل��ي��ف كانت 

من   %  60 اأن  اأي  ال��رئ��ة،  م��ن   60%
امل�شت�شفى يوم  الرئة ل تعمل، وخ��رج من 

28 مار�ض املا�شي، وكانت حالته تتح�شن، 
ومت��ت  الأك�����ش��ج��ني،  ع��ل��ى  �شي�شتمر  وك���ان 

نتيجة  الرئة  على  التليفات  ب��اأن  طماأنته 

ب�شكل  فرة  بعد  �شتزول  بكورونا  اإ�شابته 

تدريجي.

الراحل  الإع��الم��ي  طماأنة  »مت  وتابع: 

ال���ت���ي تعمل  ال���رئ���ة  م���ن   40% ال�����  ب�����اأن 

تطمئنا  زوج��ت��ه  وك��ان��ت  كفاءتها،  �شتزيد 

ك��ان��ت كوي�شة،  اأ���ش��ب��وع والأم����ور  ك��ل  عليه 

وات���ف���اج���اأت ال��ن��ه��ارده ب��وف��ات��ه، ول��الأ���ش��ف 

ف��رة  يف  ح��ل��وة  مكنت�ض  النف�شية  ح��ال��ت��ه 

ال�شو�شيال  على  ال�شائعات  ب�شبب  اإ�شابته 

م��ي��دي��ا ح���ول وف���ات���ه، وط��ل��ع م��ع��اي��ا لي��ف 

م���ن ه��ات��ف��ه اخل���ا����ض واأت��ك��ل��م م���ع ال��ن��ا���ض 

اإىل  لفتاً  �شحته«،  على  يطمئنوا  ع�شان 

حالته  على  توؤثر  كانت  وفاته  �شائعات  اأن 

النف�شية كثراً.

وتويف وائل الإبرا�شي »الحد« عن عمر 

ي��ن��اه��ز 58 ���ش��ن��ة، اإث���ر ت��داع��ي��ات ف��رو���ض 

كورونا وتلف الرئة.

بفرو�ض  ال��راح��ل  الإع��الم��ي  واأ�شيب 

�شفائه من  ورغ��م  كامل،  عام  قبل  كورونا 

الفرو�ض اإل اأنه ظل يعاين من تداعياته، 

ح��ي��ث ت��ل��ف ج���زء ك��ب��ر م��ن ال��رئ��ة نتيجة 

الفرو�ض .

العثور على كنز ثمين في إسبانيا

االنباط- وكاالت

 200 نحو  من  يتاأّلف  كنز  على  ُعرث 

قطعة نقدية تعود اإىل الع�شر الروماين 

جهود...  بف�شل  اإ�شبانيا  غ��رب  �شمال  يف 

غ��ري��ر ي��ب��ح��ث ع���ن ط���ع���ام، ع��ل��ى م���ا اأف���اد 

علماء الآثار.

وُك�������ش���ف ع����ن ه�����ذا ال���ك���ن���ز يف ن��ه��اي��ة 

دي�����ش��م��ر يف »وث����ائ����ق م���ا ق��ب��ل ال��ت��اري��خ 

والآثار يف جامعة مدريد امل�شتقلة«، وهي 

جملة دورية تن�شرها اجلامعة.

ال�شحافة  يف  اخل���ر  اأ����ش���داء  وت�����رّدد 

الإ����ش���ب���ان���ي���ة ب���ع���د ع�����ام ع���ل���ى ال��ع��ا���ش��ف��ة 

الثلجية فيلومينا التي �شلت ق�شماً كبراً 

يناير  اأوائ���ل  يف  اأي���ام  لع�شرة  ال��ب��الد  م��ن 

النظام  يف  ا�شطراب  اإىل  واأدت   2021
ال��ب��ي��ئ��ي، مم���ا اأج�����ر ب��ع�����ض احل��ي��وان��ات 

على  للعثور  م�شاكنها  من  البتعاد  على 

الطعام.

املحليني  ال�شكان  اأح���د  راأى  اأن  وب��ع��د 

ال���ك���ن���ز اأب����ل����غ ال�������ش���ل���ط���ات، ث����م ان��ت��ق��ل��ت 

الآث���ار  وع��ل��م��اء  الباحثني  م��ن  جمموعة 

اإىل املكان يف اأبريل ملعاينة النقود.

واأ����ش���ار م��ق��ال ن�����ش��ره ع��ل��م��اء الآث����ار يف 

املعدنية  النقود  على  »العثور  اإىل  املجّلة 

ي��ك��ون  اأن  ُي��ح��ت��م��ل  ال���ت���ي  ال����رم����ال  ب����ني 

كهف  يف  حفرته«  اأ�شفل  يف  غرير  حّركها 

مبنطقة  غرادو  يف  برثيو«  دي  »كوي�شتا 

اأ�شتوريا�ض.

ال��ك��ن��ز ه���و ع���ب���ارة عن  اأّن  امل���ق���ال  وب���ني 

209 ق��ط��ع م���ن ال��ق��رن  »جم��م��وع��ة م���ن 

امل�����ي�����الد«،  ب���ع���د  اخل����ام���������ض  اإىل  ال����ث����ال����ث 

�شمال  منطقة  رئي�شي  »ب�شكل  م�����ش��دره��ا 

البحر الأبي�ض املتو�شط و�شرقه« وحتديداً 

و���ش��ال��ون��ي��ك،  والق�شطنطينية،  اأن��ط��اك��ي��ا، 

وروما، واآرل، وليون وكذلك من لندن.

اأّن ه��ذا »الك��ت�����ش��اف  واك���د ال��ب��اح��ث��ون 

ال��ق��ط��ع  اأن ه���ذه  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي«، ورّج���ح���وا 

رمب�����ا ُو����ش���ع���ت ه���ن���اك يف »����ش���ي���اق ع���دم 

خ�شو�شاً  املرتبط  ال�شيا�شي«  ال�شتقرار 

جرماين،  �شعب  وه��م  ال�شويبيني،  بغزو 

الغربي  ال�شمايل  اجلزء  اجتاحوا  الذين 

القرن  يف  الأي��ب��ري��ة  اجل��زي��رة  �شبه  م��ن 

اخلام�ض.


