
»جذور« يعد أكبر مشروع تحريج بالمملكة

الملك يدعو إلى التوسع 
بالرقعة الخضراء

االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

للمواطنني   املعي�شية  باحلياة  الإه��ت��م��ام 

اأح�����د اأه�����م الأول�����وي�����ات امل��ل��ك��ي��ة ، ف��م��ا من 

منا�شبة  وب����اأي  ���ش��ام��ي��ة   ملكية  ت��وج��ي��ه��ات 

كانت وبكتب التكليف ، نلم�س جميعاً دعوات 

للحكومات  توجيهاته  خ��ال  م��ن  جالته 

العي�س  �شبل  ت��وف��ر  على  العمل  ب�����ش��رورة 

حكومتكم  ع��ل��ى  احل���ال  بطبيعة   . ال��ك��رمي 

التي  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ال���رام���ج  ال��ع��م��ل �شمن 

اأعلنتموها وتعلنونها على الدوام .

دولة الرئي�س

العديد  يف  وننتقد   ، اأحيانا  نعذركم  قد 

ي�شل  الذي  والأداء   ، املتبعة  ال�شيا�شات  من 

اىل ن��ظ��ام ال��ف��زع��ة ، مم���ا ي�����ش��ب��ب اإرب���اك���ات 

بالن�شبة للجانب املعي�شي للمواطن . فعلى 

�شبيل املثال ل احل�شر �شاأ�شوق ق�شية هامة 

ال�شباب املقرت�شني من  ، وهي ق�شية  ج��داً 

�شندوق التنمية والت�شغيل . هوؤلء ال�شباب 

ح���ني اأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة ���ش��اب��ق��ة ع���ن ت��ق��دمي 

وال��ف��ردي��ة  اجلماعية   ( املي�شرة  ال��ق��رو���س 

ب��اإق��ام��ة م�����ش��اري��ع تنموية  ( ل��ه��م ل��ي��ق��وم��وا 

�شغرة ، ورمبا ح�شل البع�س على قرو�س 

 ، لإقامة م�شاريع متو�شطة  ما  نوعا  كبرة 

ال�شباب  ت�شغيل  امل�شاريع  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف 

وبالتايل يتم توفر فر�س عمل للتخفيف 

من البطالة . اإل اأن ال�شيا�شة التي اإتبعتها 

ت���ك���ن م��رجم��ة  ، مل  اأن����������ذاك  احل����ك����وم����ة 

ومدرو�شة جيداً . 

دولة الرئي�س 

لن ن�شرد كيفية تقدمي القرو�س ، لأنكم 

ع��ل��ى ح��ق��ائ��ق كيفية  امل��وؤك��د مطلعني  وم���ن 

ت��ق��دمي ال���ق���رو����س ال��ت��ي ك��ان��ت اإع���رتاف���ات 

باأن  ال�شندوق  وم��دراء  العمل  وزراء  بع�س 

فيه  وقعت  كبر  وا�شح وخطاأ  هنالك خلل 

القرو�س  تقدمي  ق��رار  ك��ان  التي  احلكومة 

لل�شباب . فكان املهم اإعطاء القرو�س ، حتي 

واحلكومات  احلكومة  تلك  مطالبة  يتم  ل 

لهوؤلء  وظ��ائ��ف  بتاأمني  بعدها  ت��اأت��ي  التي 

ال�������ش���ب���اب امل���ت���ع���ط���ل ع�����ن ال���ع���م���ل . ل��ك��ن 

العامل  كما  الأردن  تعر�س  ح��ني  ال�شدمة 

العامل  ال��ت��ي غ��رت وج��ه  ك��ورون��ا  جلائحة 

 ، واإجتماعيا  و�شحيا  و�شيا�شيا  اإقت�شاديا 

ال��درا���ش��ات اجلغرافية  اإف��ت��ق��اد  اىل  اإ���ش��اف��ة 

امل�شاريع  زي��ادة  مع  ال�شرائية  القوة  و�شعف 

اخل�شائر  اأوق��ع  مما   . بالتحديد  ال�شغرة 

امل��ال��ي��ة وع����دم جن���اح م��ع��ظ��م ه���ذه امل�����ش��اري��ع 

املطالبات  �شبك  يف  املقرت�شني  اأوق���ع  مم��ا 

والتي  عليها  ح�شلوا  التي  للقرو�س  املالية 

والكفاء  املقرت�شني  بني  مب�شاكل  ت�شببت 

حالت  اإىل  احل��الت  بع�س  يف  و�شلت  حتى 

اإىل  ال��ك��ث��ر منهم  ب���داأ  ، وك��ذل��ك  ال��ط��اق 

اأخ��رى يف  مالية  موؤ�ش�شات  الإق��رتا���س من 

حماولة للخروج من ماأزقهم ، اإل اأن الف�شل 

وب�شبب الأو�شاع الإقت�شادية واخللل يف األية 

معر�شني  جعلهم   ، لهم  ال��ق��رو���س  ت��ق��دمي 

ل��دخ��ول ال�شجن وك��ف��اءه��م واحل��ج��ز على 

ممتلكاتهم . 

دولة الرئي�س

حتى حكومتكم حني قامت بتاأجيل دفع 

فايرو�س  وب��اء  اأو  جائحة  ب�شبب  الأق�شاط 

احل��ل جذري  يكن  ، مل  ومتحوراته  كورونا 

، بل ترحيل اأزم��ات . لذا على حكومتكم اأن 

القرو�س  بت�شديد  املطالبة  بتاأجيل  ت�شتمر 

ع��ن ه����وؤلء وامل���ق���درة اأع���داده���م ب�����الآلف ، 

حلني اإيجاد األية ُتر�شي اجلميع .

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
في الطريق لإلدانة والحبس: فشل 

المفاوضات إلبرام صفقٍة مع نتنياهو 

الخصاونة: اضافة كلمة االردنيات للفصل
 الثاني من الدستور تكريم مستحق للمرأة 

األردنية وال يغير أحكاما
االنباط-عمان

ب�شر اخل�شاونة  الدكتور  ال��وزراء  اكد رئي�س 

الثاين  الف�شل  اىل  الردن��ي��ات  كلمة  ا�شافة  ان 

من الد�شتور الردين هو تكرمي م�شتحق للمراأة 

الردنية وب�شكل ل يغر اأحكاما .

ال����وزراء يف م��داخ��ل��ة ل��ه خال  وق���ال رئي�س 

جل�شة جمل�س العيان التي عقدت �شباح ام�س 

الربعاء، ملناق�شة التعديات الد�شتورية، »نحن 

رائدون يف اململكة الردنية الها�شمية يف متكني 

امل��راأة ولي�س من باب التف�شل عليها واإمن��ا من 

باب الدور املركزي واملحوري الذي ادته وتوؤديه 

و���ش��ت��وؤدي��ه امل������راأة الردن���ي���ة يف ال��ن��ه��و���س ب��ه��ذا 

تدخل  وه���ي  املتمكنة  ال��دول��ة  وب��ه��ذه  املجتمع 

مئويتها الثانية«.

كوحدة  ل��ه  ينظر  الردين  »ال��د���ش��ت��ور  وزاد، 

م��ت��ك��ام��ل��ة وال���د����ش���ت���ور م��ت��م��ا���ش��ك يف ���ش��ردي��ت��ه 

امل��ادة  ان  اىل  لفتا  بكليته«،  له  وينظر  وطرحه 

5 حتدثت عن اجلن�شية، والد�شتور ن�س على ان 
دين الدولة ال�شام.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

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

ال�شرق  �شحيفة  ن�شرته  م��ق��ال  يف  امل�شفر 

يف ع��دده��ا ال�����ش��ادر ال��ث��اث��اء، حت��ت عنوان 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  يف  ع�����ش��وي��ت��ه  »الأردن 

�شرورة اأمنية«، ل�شم الأردن اإىل منظومة 

جمل�س التعاون اخلليجي. وقال امل�شفر يف 

تعد  الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة  اإن  مقاله 

الطوق  وه��ي  ال�شمالية،  اخلليج  خ��ا���ش��رة 

املنيع.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

الركن  اللواء  العام  الأم��ن  التقى مدير 

ح�شني احلوامتة، يف مبنى املديرية، ام�س، 

رئ��ي�����س واأع�����ش��اء جل��ن��ة احل���ري���ات ال��ع��ام��ة 

وحقوق الإن�شان يف جمل�س النواب .

واأك����د ال���ل���واء ال��رك��ن احل���وامت���ة خ��ال 

ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ال��دع��م امل��ل��ك��ي امل��و���ش��ول من 

جالة امللك عبداهلل الثاين، القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة، والذي مثل العامل املحفز 

والدافع الأكر.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط – اربد-فرح مو�صى

  طالب مواطنون يف مدينة اربد اجلهات 

امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م���واق���ع ال��ب�����ش��ط��ات  وع���دم 

العتداء على الر�شفة بو�شع الب�شاعة عليها 

مما يعوق حركة املواطنني وال�شيارات، داعني  

بحق  املنا�شبة  الج���راءات  لتخاذ  امل�شوؤولني، 

املخالفني.

  امل����واط����ن حم���م���ود ال�������ش���ردي) ���ش��اح��ب 

حم����ل(، ق����ال: اإن����ه ي��ق��وم ب���دف���ع  ال�����ش��رائ��ب 

امل�����ش��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه ل��ل��ح��ك��وم��ة، وي���دف���ع اأج����رة 

حمل، وفواتر كهرباء وماء، باملقابل �شاحب 

ببيع  ويقوم  التكلفة،  ه��ذه  يدفع  ل  الب�شطة 

على  فيه  ي�شارب  وب�شعر  اأبيعه،  ال��ذي  املنتج 

اأ�شعار ب�شاعتي باملحل، وهذا امر غر عادل، 

الب�شطات من  اأط��ال��ب احل��ك��وم��ة  مبنع  ف��اأن��ا 

البيع امام حماتنا.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

وق�شائّيٍة  �شيا�شّيٍة  م�����ش��ادر  ع��ن  ن��ق��ًا 

املرا�شل  ك�شف  الح��ت��ال،  ك��ي��ان  يف  وازن����ٍة 

العرية  )م��ع��اري��ف(  ل�شحيفة  ال�شيا�شي 

ب���ن ك��ا���ش��ب��ي��ت ام�������س الأرب����ع����اء، ع���ن ف�شل 

الت�������ش���الت ال�������ش���ري���ة ال���ت���ي مت���ت خ���ال 

رئي�س  من  مقربني  بني  املا�شية  الأ�شابيع 

ال�������وزراء الإ����ش���رائ���ي���ل���ّي ال�����ش��اب��ق ب��ن��ي��ام��ني 

وال��ت��ي  ال��ع��اّم��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ومم��ث��ل��ي  نتنياهو 

ل�شفقة  التو�شل  اإمكانية  ح��ول  متحورت 

�شد  املوجهة  الف�شاد  ق�شايا  اأح��د  لإن��ه��اء 

نتنياهو.

���ل املُ��خ�����ش��رم يف ت��ق��ري��ره  و����ش���ّدّد املُ���را����شِ

ف�����ش��ل  يف  ال�������ش���ب���ب  اأّن  ع���ل���ى  احل���������ش����رّي 

العامة  النيابة  لرف�س  ي��ع��ود  الت�����ش��الت 

طلب نتنياهو تخفي�س العقوبة، واأّل ت�شل 

لانتخابات يف  الرت�شح  ملرحلة متنعه من 

الفرتة القادمة، وبالإ�شافة اإىل ذلك، عدم 

رّجه يف ال�شجن، وفق ما اأّكدته امل�شادر

وت���اب���ع ك��ا���ش��ب��ي��ت ق���ائ���ًا اإّن������ه ع���ل���ى م��ا 

ي����ب����دو ق������ام اأح�������د حم����ام����ي ال�����دف�����اع ع��ن 

ال�شابق  ال����وزراء  رئ��ي�����س  بتمثيل  نتنياهو 

يف امل��ف��او���ش��ات م���ع ال��ن��ي��اب��ة، يف ح���ني ك��ان 

اأف��ي��ح��اي  ل��ل��ح��ك��وم��ة،  ال��ق�����ش��ائ��ّي  امل�شت�شار 

اأّن  علًما  الدع���اء،  مندوب  هو  مندلبليط، 

الأخر �شُينهي عمله بعد حوايل ال�شهر

التفا�صيل �ص »9«

كريشان: 290 مليون دينار 
مديونية البلديات

الحواتمة: حققنا نسبًا جيدة 
في خفض الجريمة 

مطالبات بتنظيم البسطات 
واالرصفة في اربد

 اخلمي�س   10  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   13  كانون الثاين  2022 م - العدد  5931 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

تصاعد اعتداءات المستوطنين.. وسيلة انتقامية 
لزيادة الضغط على أهالي الشيخ جراح

االنباط-وكاالت

�شرطة  م��ن  بحماية  امل�شتوطنون  �شعد 

الح��ت��ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف الآون����ة الأخ���رة 

ال�شيخ ج��راح  اأه���ايل ح��ي  اع��ت��داءات��ه��م على 

للتنغي�س  املحتلة، كو�شيلة عقابية  بالقد�س 

لدفعهم  عليهم  وال�����ش��غ��ط  ح��ي��ات��ه��م،  ع��ل��ى 

ب��الإخ��اء،  امل��ه��ددة  منازلهم  وت��رك  للهجرة 

بعدما خ�شروا الق�شية اأمام الراأي العام، ويف 

املحاكم الإ�شرائيلية.

ومنازلهم  املقد�شيون  يتعر�س  وي��وم��ًي��ا، 

واعتداءات  ا�شتفزازية  لقتحامات  احلي  يف 

مم���ن���ه���ج���ة م������ن امل�������ش���ت���وط���ن���ني و����ش���رط���ة 

الح����ت����ال، وع��م��ل��ي��ات اع���ت���ق���ال وم��اح��ق��ة 

ل��اأط��ف��ال وال��ن�����ش��اء وال�����ش��ب��ان، ن��اه��ي��ك عن 

عمليات التفتي�س والتنكيل بهم وت�شويرهم، 

يف حماولة للت�شييق عليهم ودفعهم للهجرة 

والرحيل

والث������ن������ني، اق���ت���ح���م ع�������ش���و ال��ك��ن��ي�����ش��ت 

�شمور  امل�شتوطن  برفقة  غفر،  ب��ن  اإي��ت��م��ار 

اأرييه  الحتال  بلدية  رئي�س  ونائب  كينج، 

ك��ي��ن��ج، وع�����ش��و ج��م��ع��ي��ة »ن���ح���ات ���ش��م��ع��ون« 

»ت�شاحي  املحاكم  يف  وممثلها  ال�شتيطانية، 

م���ام���و«، ح���ي ال�����ش��ي��خ ج�����راح، ب��ح��را���ش��ة من 

عنا�شر ال�شرطة والوحدات اخلا�شة

التفا�صيل �ص »9«

الجبور: البلدية انذرت الشركة لتصويب أوضاعها خالل ١٠ ايام

يا بالش » الدقيقة بـ 3٠٠٠ دينار«
مشاهير تطبيقات التواصل االجتماعي 

يصلون الى القمة

بلدية الزرقاء تنذر »مشغلي االوتوبارك«

االأنباط – خليل النظامي

م�شاهر  بع�س  م��ن  مقربة  م�شادر  اأك���دت 

ل�  الجتماعي  التوا�شل  وتطبيقات  من�شات 

دخلهم  يبلغ  م�����ش��اه��ر  ه��ن��اك  اأن  »الأن���ب���اط« 

الأكر  الن�شيب  املليون دولر،  ال�شنوي قرابة 

من هذه املداخيل يعود اىل احلجم الهائل من 

الع��ان��ات واحل��م��ات الع��ام��ي��ة ال��ت��ي تبث 

ي�شر من  وج��زء  ال�شخ�شية،  �شفحاتهم  عر 

ه��ذه امل��داخ��ي��ل ي��ع��ود ل��� م��ا ياأتيهم م��ن مبالغ 

»اليوتيوب  ك���  العاملية  وامل��ن�����ش��ات  امل��واق��ع  م��ن 

العر�س  منهجية  اأن  وال��ت��ي��ك��ت��وك«.واأ���ش��اف��ت، 

امل�شاهر  اعانات  �شوق  يف  ال�شائدة  والطلب 

عر هذه املن�شات يح�شب ب� تعرفة »الدقيقة«، 

قرابة  يطلبون  م�شاهر  هناك  اأن  مو�شحني 

دقيقة  ك���ل  م��ق��اب��ل  اردين  دي���ن���ار   3000 ال���� 

�شفحاتهم  ع��ر  وبثها  ت�شويرها  ب���  يقومون 

اخلا�شة، ومنهم من يوقعون عقود ب� ع�شرات 

املو�شة  و�شركات  الت�شالت  �شركات  الف مع 

والعربية  املحلية  امل��ك��ي��اج  و���ش��رك��ات  والأزي�����اء 

ومنها الدولية. وتابعت امل�شادر ذاتها مو�شحة 

ح���ول م�����ش��األ��ة ال��ت�����ش��ي�����س ل���� ه�����وؤلء امل�����ش��اه��ر 

العام،  ال��راأي  �شاحة  اأدوات يف  ك�  وا�شتخدامهم 

اأن اجتماعات غر معلنة عقدت موؤخرا يف عدد 

والرفيعة  املتو�شطة  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  من 

ال�����ش��اأن ل��� ال���ش��ت��ع��ان��ة ب��� »م���وؤث���ري« ال��ت��وا���ش��ل 

طبيعة  ب���  تتعلق  ر���ش��ائ��ل  ن�شر  يف  الج��ت��م��اع��ي 

ال�شورة  جتميل  هدف  ب�  املوؤ�ش�شات  هذه  عمل 

ال��ع��ام��ة، وحم���اول���ة ت��غ��ي��ر ب��ع�����س امل��ع��ت��ق��دات 

والأفكار لدى اجلماهر امل�شتقبلة يف عدد من 

الق�شايا املحلية املختلفة، ب� مقابل مادي. 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-الزرقاء

امل�شغلة  ال�����ش��رك��ة  ال���زرق���اء  ب��ل��دي��ة  ان�����ذرت 

مل�شروع الوتوبارك لت�شويب كافة التجاوزات 

وامل��خ��ال��ف��ات على ال�����ش��وارع وامل��واط��ن��ني خ��ارج 

اطار العقد املرم وخال 10 ايام .

وق���ال رئ��ي�����س جل��ن��ة ب��ل��دي��ة ال���زرق���اء ح�شن 

اجل���ب���ور ب�����اأن جل��ن��ة خ��ا���ش��ة ق���ام���ت ب��ال��ن��ظ��ر 

ال�شركة منها  ال��واردة بحق  ال�شكاوي  ومتابعة 

الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  وع��ر  اخلطية 

م���ن امل��واط��ن��ني واأ����ش���ح���اب امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة 

وقاطني الو�شط التجاري ومالكي ال�شيارات. 

وا���ش��اف اجل��ب��ور ب��ان��ه ت��ب��ني ل���دى اللجنة 

ال�شركة  قبل  من  وجت���اوزات  خمالفات  وج��ود 

خارج اطار العقد املرم. 

التجاوزات متثلت يف ع��دم توفر  ان  وب��ني 

تذاكر من فئة الن�شف دينار لل�شاعة الواحدة 

خافاً للبند الثالث ع�شر من العقد وت�شغيل 

اردن���ي���ني اجلن�شية  غ���ر  م��وظ��ف��ني  ال�����ش��رك��ة 

املحكومية  ع��دم  �شهادة  على  حا�شلني  وغ��ر 

وخم��ال��ف��ة ب��ن��ود ال��ع��ق��د ب��ع��دم ت��وف��ر ماكنات 

وعدادات يف ال�شوارع املحددة بالعقد التي يتم 

م��ن خ��ال��ه��ا ق��ط��ع ت��ذاك��ر امل��واق��ف وخمالفة 

اإ�شدار تذاكر يدوية خافاً للبند الثالث ع�شر 

ال�شركة  ان  اإىل  اجلبور  ولفت  التفاقية.  من 

خالفت العقد املرم يف تر�شيد غرامات مالية 

مل��ا ج��اء يف  امل��واق��ف وخ��اف��اً  على م�شتخدمي 

البنود مبيناً ان ال�شركة مل ت�شدر رخ�شة مهن 

خافاً للقوانني والأنظمة املتبعة. 

واأ����ش���ار اجل��ب��ور ان ال�����ش��رك��ة مل ت��وف��ر زي 

خ��ا���س ل��ل��م��راق��ب��ني وامل��وظ��ف��ني ال��ت��اب��ع��ني لها 

املواطن  متكن  تعريفية  بطاقات  توفر  وع��دم 

ال��ازم وخمالفة  بال�شكل  عليهم  التعرف  من 

عدم تزويد البلدية بابراء ذمة.

التفا�صيل �ص »5« 2
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س   13 / 1 / 2022 

االنباط-الكرك

ام�����س  ال����ث����اين،  امل���ل���ك ع���ب���داهلل  زار ج���ال���ة 

حتريج  م�سروع  اأك��ر  ج��ذور،  م�سروع  االأرب��ع��اء، 

باململكة، والذي مت اإطاقه بتوجيهات ملكية يف 

2012 لزيادة  لواء الق�سر مبحافظة الكرك عام 

الرقعة اخل�سراء.

واأك����د ج��ال��ت��ه، خ���ال ال���زي���ارة ال��ت��ي ج��اءت 

امل�سروع  ا�ستدامة  اأهمية  ال�سجرة،  يوم  مبنا�سبة 

مالياً واإدارياً، م�سيداً مبا مت اإجنازه.

واج����ب اجلميع  م��ن  اأن  امل��ل��ك  وب���ن ج��ال��ة 

البيئي،  النظام  على  واملحافظة  الغابات  حماية 

داع���ي���اً اإىل ال��ت��و���س��ع ب��ال��غ��اب��ات امل��ن��ت��ج��ة وزراع���ة 

االأنواع املوائمة لبيئة اململكة.

ال��رق��ع��ة  ال��ت��و���س��ع يف  اأن  اإىل  ول��ف��ت ج��ال��ت��ه 

وال�سحة،  البيئة  حت�سن  يف  ي�ساهم  اخل�سراء 

الداخلية. ال�سياحة  وتعزيز 

رئي�س  م��ن  ���س��رح  اإىل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وا�ستمع 

ال������دي������وان امل���ل���ك���ي ال���ه���ا����س���م���ي ي���و����س���ف ح�����س��ن 

مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  العي�سوي، 

يهدف  امل�سروع  اأن  اإىل  فيه  اأ���س��ار  امللك،  جالة 

اإىل ت��ط��وي��ر غ���اب���ة ب��ي��ئ��ي��ة م���ن خ����ال حت��ري��ج 

مرحلتيه  يف  دومن،   )22500( اإىل  متتد  م�ساحة 

م�ساحة  حت��ري��ج  �سيتم  فيما  وال��ث��ان��ي��ة،  االأوىل 

)3000( دومن �سمن املرحلة الثالثة.

االأوىل  املرحلة  يف  جرى  اأن��ه  العي�سوي  وبن 

زراعة 302 األف �سجرة حرجية، و18 األف �سجرة 

 12 م�ساحة  على  زي��ت��ون،  �سجرة  اآالف  و3  رم��ان 

على  متتد  التي  الثانية  املرحلة  ويف  دومن،  األف 

األ��ف   356 زراع����ة  مت  دومن،   )10500( م�����س��اح��ة 

�سجرة حرجية، و17 األف �سجرة زيتون.

و����س���اه���م امل�������س���روع ب���ت���وف���ري ف���ر����س ال��ع��م��ل 

املحلي، وتعزيز  املجتمع  واملوؤقتة الأبناء  الدائمة 

زراع��ة  يف  ���س��ارك  اإذ  الفاعلة،  امل��واط��ن��ة  مفاهيم 

ومتطوعة  متطوع   )22000( ح���وايل  االأ���س��ج��ار 

من طلبة املدار�س واجلامعات وهيئة �سباب كلنا 

االأردن.

وراف����ق ج��ال��ة امل��ل��ك خ���ال ال���زي���ارة، وزي��ر 

الزراعة املهند�س خالد احلنيفات، ووزير البيئة 

ال��دك��ت��ور م��ع��اوي��ة ال���رداي���دة، وحم��اف��ظ ال��ك��رك 

امللك  �سندوق  وم��دي��ر  الفايز،  حممد  الدكتور 

عبداهلل الثاين للتنمية �سائب احل�سن.

»جذور« يعد أكبر مشروع تحريج بالمملكة

االنباط-عمان

ب�سر اخل�ساونة  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اك��د 

ال��ث��اين  الف�سل  اىل  االردن���ي���ات  كلمة  ا���س��اف��ة  ان 

للمراأة  تكرمي م�ستحق  االردين هو  الد�ستور  من 

االردنية وب�سكل ال يغري اأحكاما .

وقال رئي�س الوزراء يف مداخلة له خال جل�سة 

جمل�س االعيان التي عقدت �سباح ام�س االربعاء، 

ملناق�سة التعديات الد�ستورية، “نحن رائدون يف 

امل��راأة ولي�س  اململكة االردنية الها�سمية يف متكن 

ال���دور  ب���اب  م��ن  واإمن�����ا  التف�سل عليها  ب���اب  م��ن 

املركزي واملحوري الذي ادته وتوؤديه و�ستوؤديه املراأة 

االردنية يف النهو�س بهذا املجتمع وبهذه الدولة 

املتمكنة وهي تدخل مئويتها الثانية«.

ك��وح��دة  ل��ه  ي��ن��ظ��ر  االردين  “الد�ستور  وزاد، 

متكاملة والد�ستور متما�سك يف �سرديته وطرحه 

5 حتدثت  امل��ادة  ان  وينظر له بكليته”، الفتا اىل 

عن اجلن�سية، والد�ستور ن�س على ان دين الدولة 

اال����س���ام ك��م��ا ان اجل��ن�����س��ي��ة ت��ن��ظ��م ب��ق��ان��ون وان 

يتعلق  فيما  حت��ك��م  ال�سخ�سية  االح�����وال  ق�سايا 

باأ�سحاب ال�سرائع ال�سماوية وفقا الأنظمة االحوال 

ال�سخ�سية اخلا�سة بهذه ال�سرائع«.

واكد رئي�س ال��وزراء ان ا�سافة قانون اجلن�سية 

وقانون االحوال ال�سخ�سية من خال حت�سينهما 

د�ستوريا هو اكر رد على من اراد ان يتهم الدولة 

ب��اأن م��ا وراء االأك��م��ة م��ا وراءه���ا بغري ح��ق وب�سكل 

باطل وم�سوف ومزيف عمدا.

وقال، اإن اال�سافة املحمودة التي ادخلها جمل�س 

النواب حول ا�سرتاط اغلبية الثلثن فيما يتعلق 

اجلن�سية  وق���ان���ون  ال�سخ�سية  االح�����وال  ب��ق��ان��ون 

ك��ان��ت اب��ل��غ رد على ه��ذا الت�سكيك ال���ذي ي��اأت��ي يف 

غري مكانه، م�سريا اىل ان اللجنة امللكية لتحديث 

املنظومة ال�سيا�سية رئي�سا واع�ساء قامت بال�سرح 

ال�����وايف واالل���ت���ق���اء م���ع خم��ت��ل��ف ���س��رائ��ح املجتمع 

باعتبارها جلنة ملكية ل�سرح اال�سباب املوجبة التي 

وال�سياغات  الد�ستورية  التعديات  اىل  اف�ست 

مل�سروعي قانوين االنتخاب واالحزاب ال�سيا�سية.

امللكي  بالتوجيه  ال��ت��زم��ت  احل��ك��وم��ة  ان  واك���د 

�سواء  اللجنة  تر�سل خمرجات عمل  ب��اأن  ال�سامي 

اأكانت التعديات الد�ستورية املقرتحة او م�سروعي 

قانون االنتخاب واالح��زاب ال�سيا�سية اىل جمل�س 

النواب وطرحت احلكومة ا�سافات على التعديات 

الد�ستورية و�سرحتها لكافة فئات املجتمع وباإ�سهاب 

من خال رئي�س الوزراء والوزراء .

ولفت اىل ان احلديث باأنه مل يح�سل حديث 

و�سرح وت�سويق كاف حول التعديات الد�ستورية 

يقع يف جله ولي�س كله من باب الت�سوي�س على هذه 

القفزة اال�ساحية الكبرية.

السفير الصيني: نسعى لزيادة 
االستثمارات في األردن

االنباط-عمان

النيابية،  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  قال 

تعتر  الفل�سطينية  الق�سية  اإن  ح��ي��ن��ا،  خ��ل��دون 

الق�سية الرئي�سة واملحورية لاأمة العربية ب�سكل 

ما  اخل�سو�س،  وج��ه  على  االأردين  وال�سعب  ع��ام، 

جعلها اأول��وي��ة جل��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 

جميع املحافل الدولية والر�سمية.

االأربعاء  ام�س  اللجنة  ودع��ا حينا، خ��ال لقاء 

بال�سفري اجلمهورية ال�سينية املعتمد لدى اململكة 

ت�سن ت�����س��وان��دون��غ، اإىل ����س���رورة ب���ذل م��زي��د من 

وفك  املنطقة  يف  ال�سلمية  العملية  لدعم  اجلهود 

حالة اجلمود التي اأ�سابتها.

البلدين  جتمع  التي  العاقات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال�سديقن متميزة وذات طابع م�سرتك، ما يدعونا 

اإىل بذل مزيد من اجلهود لدعمها وتطويرها يف 

خمتلف املجاالت، مبيًنا اأن االردن ما يزال يعاين 

نتيجة  وذل��ك  ال�سعبة،  االقت�سادية  الظروف  من 

ازمة جائحة كورونا.

اأي�سا  ي���زال  م��ا  االأردن  اأن  اإىل  حنا  لفت  كما 

اأزم��ات اللجوء املختلفة، ما  يتحمل اأعباء وتبعات 

وبناه  امل��ح��دودة  م���وارده  على  اإ�سافيًّا  �سكل حمًا 

التحتية.

ب��دوره��م، اأك���د اأع�����س��اء اللجنة ال��ن��واب: امين 

���س��ادي ف��ري��ج، دينا الب�سري، حممد بني  م��دان��ات، 

يا�سن، رميا العمو�س، ميادة �سرمي، اأهمية تطوير 

االأردن وال�����س��ن وال��ن��ه��و���س بها،  ب��ن  ال��ع��اق��ات 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل���رات ال�سينية يف كثري من 

املجاالت �سيما االقت�سادية منها.

للق�سية  ال��داع��م  ال�سيني  ب��امل��وق��ف  واأ����س���ادوا 

املقد�سات  على  الها�سمية  والو�ساية  الفل�سطينية 

يف  اإننا  قائلن  القد�س،  يف  وامل�سيحية  االإ�سامية 

جمل�س النواب نتطلع اىل مزيد من الدعم عر 

االأرا���س��ي  على  ال�سينية  اال�ستثمارات  م��ن  مزيد 

االأردنية.

من جانبه، ثمن ت�سواندونغ دور االأردن الرئي�س 

الثابت يف اإحال ال�سلم باملنطقة وارتباطه الوثيق 

بالق�سية الفل�سطينية وحقوق �سعبها امل�سروعة.

كما اأ�ساد باالإ�ساحات ال�سيا�سية التي ت�سري بها 

اململكة، قائا اإن االأردن وال�سن تعي�سان مرحلة 

جديدة وتاريخية، ما يجعلهما اأم��ام حتدي كبري 

لتطوير نهجهما ال�سيا�سي واالقت�سادي.

م�ستمر  البلدين  ب��ن  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ب����ن ال��ب��ل��دي��ن  ال���ع���اق���ات  اأن  وق����ائ����م، م����وؤك����دا 

اإىل  دوم��ا  ون�سعى  ومتجذرة،  را�سخة  ال�سديقن 

االقت�سادية عر  املجاالت  ا يف  تطويرها خ�سو�سً

ا  االأردن، خ�سو�سً ال�سينية يف  اال�ستثمارات  زي��ادة 

يف جماالت الطاقة واالت�ساالت والنقل والزراعة 

واالقت�ساد االأخ�سر واالقت�ساد الرقمي والت�سنيع 

الذكي.

االنباط-عمان

وزارة  موازنة  النيابية،  املالية  اللجنة  ناق�ست 

االإدارة املحلية، بح�سور نائب رئي�س الوزراء، ووزير 

االإدارة املحلية، توفيق كري�سان.

عقدته،  اجتماع  خ��ال  كري�سان،  الوزير  واأك��د 

حممد  املهند�س  النائب  برئا�سة  االأرب���ع���اء،  ام�س 

املهند�س  ال���وزارة  ع��ام  اأم��ن  وبح�سور  ال�سعودي، 

ح�سن امل��ه��ي��دات، وم��دي��ر ع���ام ب��ن��ك تنمية امل��دن 

والقرى اأ�سامة العزام، حر�س الوزارة على تطوير 

بهدف  ب��ه،  وال��ن��ه��و���س  للبلديات  االإداري  العمل 

تقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطن االأردين، تنفيذا 

وترجمة  اخل�����س��و���س،  ب��ه��ذا  امللكية  للتوجيهات 

خلطة احلكومة.

ولفت كري�سان اإىل حر�س الوزارة على تطوير 

اأ���س��ال��ي��ب ع��م��ل ال��ب��ل��دي��ات ب��ه��دف تنمية وخ��دم��ة 

اخل��دم��ات،  جميع  ي�سمل  �سمويل  ب�سكل  املجتمع 

يلم�س اأث��ره امل��واط��ن على اأر���س ال��واق��ع. وب��ن اأن 

 290 ال���  ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  ت�سل  البلديات  مديونية 

مليون دينار، يف حن اأن هناك ذمما لها ت�سل اإىل 

300 مليون دينار، الفتا اإىل وجود حوافز للبلديات 

ت�سل اإىل 15 باملئة من قيمة حت�سيلها للذمم.

واأك���د ���س��رورة م��راع��اة ظ��روف املواطنن فيما 

���س��روط  �سمن  ل��ت��ك��ون  التح�سيل،  ب��اآل��ي��ة  يتعلق 

واآليات مي�سرة تراعي الظروف وحتافظ على املال 

العام.

ك��م��ا ب��ن ك��ري�����س��ان اأه��م��ي��ة ع��وائ��د امل��ح��روق��ات 

وخدماتها،  مبهامها  للقيام  مل�ساعدتها  للبلديات 

والبالغة قيمتها يف موازنة العام احلايل 150مليون 

دينار.

واأو�سح حر�س الوزارة على التنمية امل�ستدامة 

من خال توجيه البلديات لتطوير اآلياتها، واإيجاد 

�سراكات مع القطاع اخلا�س يف مو�سوع اال�ستثمار 

ل�سمان ال��ع��وائ��د امل��ال��ي��ة امل��رج��وة وت��وف��ري فر�س 

عمل.

واأ�سار اإىل اأن خطة الوزارة تهدف اإىل الو�سول 

جميع  يف  ال��وط��ن  ع��م��ال  م��ن  ب��امل��ئ��ة   100 لن�سبة 

بلديات اململكة لغاية عام 2025، بحيث يتم تقلي�س 

الت�ساريح املمنوعة للعمالة الوافدة يف هذا املجال 

بن�سبة 20 باملئة �سنويا.

وبن اأن وزارة االإدارة املحلية اأخذت على عاتقها 

مو�سوع النظافة يف جميع اأنحاء اململكة مبا فيها 

واالأثرية  ال�سياحية  واالأم��اك��ن  اخلارجية  الطرق 

اأن  اإىل  الفتا  وامل��رج��ع��ي��ات،  ال�ساحيات  لتوحيد 

جمل�س ال��وزراء اتخذ ق��رارا بتثبيت عمال الوطن 

الفعلين العاملن يف امليدان بهذه املهنة.

اللجنة  واأع�����س��اء  رئي�س  اأ���س��اد  جانبهم،  وم��ن 

املالية النيابية باجلهود التي تقوم بها ال��وزارة يف 

خمتلف  يف  ب��ه  والنهو�س  البلدي  العمل  تطوير 

املجاالت، وال��ذي اأ�سهم يف حت�سن االأداء وم�ستوى 

اخلدمات.

كما اأ�سادوا بحر�س الوزارة على العمل الإ�سدار 

ب��خ��ارط��ة االأرا����س���ي ل�سمان  ن��ظ��ام خ��ا���س يتعلق 

املحافظة على الرقعة الزراعية، وحتقيق العدالة 

للجميع.

وجرى نقا�س مو�سع حول العديد من الق�سايا 

واالأم���ور التي تهم امل��واط��ن بن ع��دد من اأع�ساء 

اللجنة ونائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية.

كريشان: 290 مليون دينار مديونية البلديات

الملك يدعو خالل زيارته لمشروع جذور بالكرك إلى التوسع بالرقعة الخضراء

الشؤون السياسية والبرلمانية توافق 
على ترخيص حزبي المواطنة والقدوة

االنباط-عمان

اأعلن اأمن عام وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية 

االأح��زاب،  �سوؤون  جلنة  رئي�س  والرملانية، 

ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اخل���وال���دة، اأن���ه مت امل��واف��ق��ة 

املواطنة،  حزب  هما،  حزبن  ترخي�س  على 

وحزب القدوة.

اإن عدد  وق��ال اخل��وال��دة ام�س االأرب��ع��اء، 

بلغ  فيما  حزباً،   52 بلغ  املرخ�سة  االأح��زاب 

احل�سول  بطلبات  املتقدمة  االأح���زاب  ع��دد 

18حزباً. على ترخي�س 

املرخ�سة  االأحزاب  اأن غالبية  اإىل  واأ�سار 

التي حتت التاأ�سي�س، تتجه نحو الو�سطية، 

مزيد  نحو  تتطلع  ال���وزارة  اأن  اإىل  م�سرياً 

ال�سباب  وان��خ��راط  ال�سعبية  امل�ساركة  م��ن 

واملراأة يف العمل ال�سيا�سي واحلزبي.

االنباط-عمان

فريد  النيابية  ال�سحة  جلنة  رئي�س  قال 

م�ست�سفيات  اإىل  زي��ارة  تروؤ�سه  خال  ح��داد 

امليدانية  زياراتها  عر  اللجنة  اإن  الب�سري، 

ث���ورة  اط�����اق  ت���ري���د  ال  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإىل 

اخلدمات  على  املراقبة  تريد  ولكن  بي�ساء، 

امل���ق���دم���ة، وح����ل اال���س��ك��ال��ي��ات ال��ع��ال��ق��ة اإن 

وجدت.

املقدمة  اخلدمات  على  اللجنة  واطلعت 

ل��ل��م��واط��ن��ن يف م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��ب�����س��ري يف 

�ساعات ام�س   4 ا�ستمرت نحو  زيارة مطولة 

االأربعاء، جتول خالها النائب فريد حداد 

وال��ن��ائ��ب ���س��ف��اء امل��وم��ن��ي، ب��ح�����س��ور اأم���ن 

ومدير  خري�سات،  الهام  ال�سحة  وزارة  عام 

العبدالات. علي  امل�ست�سفى 

التخ�س�سية،  اجل��رح��ات  م�ست�سفى  ويف 

ط���ال���ب���ت ال���ل���ج���ن���ة م����ن م���دي���ر امل�����س��ت�����س��ف��ى 

ال��ط��ب��ي��ة، وع��دد  ل��ل��ك��وادر  ب��ت��زوي��ده��ا بك�سف 

لكل  املراجعن  وعدد  لكل طبيب،  العمليات 

منهما، كما طالب بك�سف لدوام الكوادر.

امل�����س��وؤول��ن يف  اللجنة م��ع  ل��ق��اء  وخ���ال 

اللجنة  �سددت  لاأورام،  دروزة  �سميح  مركز 

ع��ل��ى اآل���ي���ات وب���روت���وك���ات ال��ع��م��ل امل��ت��ب��ع��ة، 

ومم��ر���س��ي  اأط��ب��اء  ت��دري��ب  كيفية  �سيما  ال 

م��رك��ز  ك��������وادر  ق���ب���ل  م����ن  ال�������س���ح���ة  وزارة 

احل�سن لل�سرطان التي تعمل يف املركز بعد 

االتفاقية املرمة بذلك.

االإ���س��ع��اف  م�ست�سفى  يف  اللجنة  وج��ال��ت 

وال�������ط�������وارئ اجل������دي������د، ق����دم����ت خ���ال���ه���ا 

املر�سى،  ع��زل  كيفية  عن  عديدة  ت�ساوؤالت 

وت��اأه��ي��ل ال��غ��رف واأول����وي����ات ع���اج ودخ���ول 

املر�سى.

وط���ال���ب���ت ال���ل���ج���ن���ة، اآل����ي����ات واإج��������راءات 

ال��ت��ح��وي��ات ال��ط��ب��ي��ة م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ى اإىل 

الكوادر  تدريب  واآلية  االأخ��رى،  القطاعات 

الطبية، وكيفية دعم اخلدمات االإلكرتونية 

وامل�ست�سفيات  الب�سري  بن  التوا�سل  لتعزيز 

االأخرى.

ورك������زت ع���ل���ى اآل����ي����ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي 

امل�������س���ت���م���ر وت���ط���ب���ي���ق���ه ع���م���ل���ي���ا، وحت�������س���ن 

ودع��م  االإدارات،  ب��ن  ال��ت��وا���س��ل  اإج������راءات 

التمري�س. ت�سريب  اال�سرتاتيجيات ومنع 

الب�سري  م�ست�سفيات  اإدارة  م��دي��ر  وق���دم 

ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ال���ع���ب���دال���ات ع���ر����س���ا ع��ن 

امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  خ���ال  امل�ست�سفى  اجن����ازات 

مليون   1.3 نحو  امل�ست�سفى  راجع  انه  مبينا 

م���راج���ع، وق���دم ل��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة 

واال�سعافات االولية وغريها من اخلدمات.

تواجه  الب�سري  م�ست�سفيات  ان  واأو���س��ح 

ال�سكانية  ال��ك��ث��اف��ة  م��ن��ه��ا:  حت���دي���ات،  ع���دة 

املحيطة، والتحويات من جميع حمافظات 

امل���م���ل���ك���ة ل����ه����ا، وال����ط����اق����ة اال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة 

للم�ست�سفيات ال تكفي، والكوادر والطبية.

م�ست�سفيات  م�ساكل  ح��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال���ب�������س���ري ت����اأت����ي م����ن خ�����ال ب����ن����اء م���راك���ز 

وتعزيز  ردي��ف��ة،  وم�ست�سفيات  متخ�س�سة 

“حكيم”  ال��ط��ب��ي��ة  احل��و���س��ب��ة  ن��ظ��ام  ق����درة 

ال��ت��اب��ع��ة  امل���دي���ري���ات  اأىل ج��م��ي��ع  واإي�����س��ال��ه 

. للم�ست�سفى

واأو����س���ح ان ه��ن��اك ت��وج��ه الإن�����س��اء مركز 

ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ون��ق��ل  متخ�س�س،  اأ���س��ن��ان 

م�ست�سفى  ح��رم  داخ��ل  م��ن  ال�سرعي  للطب 

االزدح��ام،  لتخفيف  اآخ��ر  مكان  اإىل  الب�سري 

وبناء مواقف �سيارات طابقية بالت�سارك مع 

القطاع اخلا�س.

الصحة النيابية: ال نريد ثورة بيضاء في البشير بل حل االشكاليات العالقة

البلبيسي: المؤشرات تدل
 على دخول األردن موجة رابعة

االنباط-عمان

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

وم�سوؤول ملف كورونا عادل البلبي�سي، االأربعاء، اإن 

هناك موؤ�سرات عن دخول االأردن للموجة الرابعة 

من فريو�س كورونا، موؤكداً �سرورة االنتظار حتى 

نهاية االأ�سبوع احلايل لتقييم الو�سع الوبائي.

واأ����س���اف يف ت�����س��ري��ح��ات  ام�����س االأرب����ع����اء، اأن 

33%من عينات فحو�س كورونا نتائجها »اإيجابية 

بنحو  اال���س��اب��ات  وارتفعت  اأوم��ي��ك��رون«،  باملتحور 

25 - 30% من جممل االإ�سابات مقارنة باالأ�سبوع 

املا�سي.

وامل��ع��ي��ار  ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  “قيا�س  اأن  وب���ن 

الذهبي الأي جائحة ن�سب االإدخاالت للم�ست�سفيات، 

وو�سع االأردن يف االإدخ��االت حاليا )جيد(”، حيث 

يوجد اأقل من 630 م�سابا يف امل�ست�سفيات.

ودعا اأي �سخ�س مر 3 اأ�سهر اأو اأكرث على اأخذ 

الثالثة  الرجعة  اأخ��ذ  والثانية  االأوىل  اجلرعتن 

)املعززة(، موؤّكدا، اأن احلكومة “ال تفكر يف اتخاذ 

اأي اإجراءات جديدة رغم ارتفاع اإ�سابات كورونا«.

توحيد التقويم الجامعي للفصل 
الدراسي الثاني

االنباط-عمان

ق���رر جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل امل��واف��ق��ة على 

االأردنية  التقومي اجلامعي يف اجلامعات  توحيد 

ال��ع��ام  ال��ث��اين م��ن  ال��درا���س��ي  ال��ر���س��م��ي��ة للف�سل 

اجلامعي )2021 / 2022(.

واأو�سح الناطق االإعامي با�سم الوزارة مدير 

يف  اخلطيب  مهند  املوحد  القبول  تن�سيق  وح��دة 

�سوف  الف�سل  ب��دء  اأن  االأرب���ع���اء،  ام�����س  ت�سريح، 

وبدء  املقبل،  �سباط   20 املوافق  االأح��د  يوم  يكون 

 27 امل��واف��ق  االأح���د  ي��وم  �سيكون  الطلبة  ت��دري�����س 

�سباط املقبل.

واأ�سار اإىل اأن املجل�س قرر اأي�سا املوافقة على 

االأردنية  التقومي اجلامعي يف اجلامعات  توحيد 

ال��ع��ام  م���ن  ال���ث���اين  ال���درا����س���ي  اخل��ا���س��ة للف�سل 

ب��دء  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث   ،)2022  /  2021( اجل��ام��ع��ي 

الف�سل يوم االأحد املوافق 27 �سباط املقبل، وبدء 

تدري�س الطلبة يوم االأحد املوافق 6 اآذار املقبل.

الخصاونة: اضافة كلمة االردنيات للفصل الثاني من الدستور 
تكريم مستحق للمرأة األردنية وال يغير أحكاما

دوت األردن: برامج تدريبية حول المهارات 
الرقمية المطلوبة في سوق العمل

االنباط-عمان

برنامج  خ��ال  االأردن” م��ن  “دوت  منظمة  درب���ت 

من  وبتمويل  اأف�سل”  مل�ستقبٍل  الرقمية  “املهارات 
اأكرث  )اليوني�سف(،  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة 

من 815 �سخ�سا على املهارات الرقمية االأ�سا�سية، فيما 

ا�ستكمل اأكرث من 1285 �سخ�ساً التدريب على املهارات 

الرقمية املتقدمة العام املا�سي.

االأرب���ع���اء،  ام�����س  االأردن”،  “دوت  ل���  ل��ب��ي��ان  ووف��ق��ا 

جرى ت�سبيك 200 م�سارك وم�ساركة بفر�س توظيف 

وظائف حرة، وربط اأكرث من 230 �سابا و�سابة مبن�سة 

معنية ب��ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل م��وؤق��ت��ة، واإي���ج���اد فر�س 

الرنامج  يف  امل�سرتكن  م��ن  و�سابة  �ساباً   90 ل���  عمل 

ب�سركات خمتلفة باململكة، حيث تقدم املنظمة براجمها 

والاجئن  االأردن��ي��ن  وال�سابات  لل�سباب  التدريبية 

م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات جم���ان���اً. م���ن ج��ه��ة اأخ����رى، 

“فر�س  م�����س��روع  خ���ال  م���ن  االأردن”  “دوت  ق��ام��ت 

التغيري: الرقمية والريادية” املمول من وزارة ال�سوؤون 

اخلارجية الكندية، بتدريب اأكرث من 845 �سخ�ساً على 

املهارات الرقمية االأ�سا�سية، واأكرث من 1210 م�سرتكن 

اأكملوا التدريب املتقدم، كما دربت بالتعاون مع �سركة 

املنظمة  واختارت  وري��ادي��ة.  رياديا   127 “�ستارتوفيا” 
لتاأهيل  �سغرية(  نا�سئة/�سركة  )�سركة  م�سروعاً   30

حتكيمية  جل�سة  وع��ق��دت  التوجيه،  ملرحلة  اأ�سحابها 

مالية  بجائزة  للفوز  م�ساريع   6 اأف�سل  اختيار  بهدف 

االأردن” برامج  “دوت  وتقدم  ومل�ساريعهم.  لهم  كدعم 

تدريبية حول املهارات الرقمية املطلوبة يف �سوق العمل: 

كاملهارات الرقمية االأ�سا�سية، وبناء املتاجر االإلكرتونية، 

والت�سميم اجلرافيكي، واأ�سا�سيات الرجمة، وتطوير 

تطبيقات الهواتف الذكية، وغريها.



املحلي

فرج  الراحل  الكبري  ااملفكر  التي خا�ضها  الكربى  املناظرة  على  عاماً   30 مر  املا�ضي  ال�ضبت   

القاهرة الدويل للكتاب والتي كانت  1992 يف معر�ض  الثاين/ياناير  الثامن من كانون  فودة يف 

�ضبباً يف اأن متتد يد اأمي اآثم مل يعرف القراءة والكتابة لتزهق روحه الطاهرة بناًء على فتاوى 

وحتري�ض من اأمراء الدم، فتطوع »عبد ال�ضايف رم�ضان« ع�ضو اجلماعة الإ�ضالمية الإرهابية؛ 

ليكون قاتل ماأجور بثمن اآجل م�ضتحق القب�ض »يوم القيامة« كما اأفتاه �ضفاحو الفكر خمتطفو 

العقل وال�ضمري.

املفكر  املدنية« بني  والدولة  الدينية  الدولة  كان عنوانها: »م�ضر بني  التي  املناظرة   جمعت 

الدكتور فرج فودة والدكتور حممد خلف اهلل من جهة، حيث مّثال الفريق املنا�ضر للدولة املدنية، 

بينما �ضم الطرف املقابل ال�ضيخ حممد الغزايل وامل�ضت�ضار ماأمون اله�ضيبي املر�ضد العام ال�ضابق 

جلماعة الأخ��وان امل�ضلمني والدكتور حممد عمارة ليمّثلوا كتيبة الإع��دام �ضد املنادين مبدنية 

الدولة.

 مل يخرج فرج فودة وخلف اهلل يف طرحهما  عّما يتبنيانه يف موؤلفاتهما من اأفكار متيز بني 

وجوب احرتام الدين وقد�ضيته وعدم جواز الزج به يف معرتك ال�ضيا�ضة، ومن ثم �ضرورة اإقامة 

الدولة على اأ�ض�ض مدنية خال�ضة حترتم فيها احلقوق واحلريات والأديان، وهو ما �ضبق وا�ضتفا�ض 

يف �ضرحه  الراحل فرج فودة يف كتابه ال�ضهري “احلقيقة الغائبة” الذي تبنى فيه منهج املقارنة 

وا�ضتقراء التاريخ لإثبات ف�ضل فكرة الدولة الدينية، حيث تناول بالتاأ�ضيل والتحليل عالمات 

فارقة �ضكلتها ممار�ضات »غريبة عن اأ�ضل الدين« منذ عهد اخلالفة الرا�ضدة وحتى نهاية الدولة 

ُيَتَخذ من ق��رارات وما  اأو ال�ضتيالء عليها، وما كان  العبا�ضية ، وذل��ك  من حيث تويل ال�ضلطة 

يوؤتى من ت�ضرفات وم�ضلكيات حتكمها بالكلية العتبارات ال�ضيا�ضية ال�ضلطوية بعيداً عن الدين 

واأحكامه. يف املقابل، كان طرح املناظرين من الطرف الآخر منطياً تقليدياً مل يخرج عّما األفوا 

عليه واألفه املتابعون منهم؛ من  ترديد لل�ضعارات الف�ضفا�ضة وال�ضخ�ضنة وال�ضراخ اأحيانا، مع 

عدم مقارعة احلجة باحلجة والهروب من الإجابة على »الأ�ضئلة اخلازوقية«  والحتماء بفقاعة 

�ضعار الرتهيب وال�ضتئ�ضال: »الإ�ضالم هو احلل«.

 اعرتف قاتل فرج فودة اأمام وكيل النيابة العامة اأنه ارتكب جرميته بنءاً على فتوى عميد 

الإرهاب م�ضلل ال�ضباب؛ ال�ضيخ عمر عبد الرحمن الذي هرب من »دار الإ�ضالم اإىل دار الكفر« 

يف اأمريكا لينعم فيها بالعدل والإن�ضاف، فما كان منه اإل اأن كافاأها بالتاآمر عليها وامل�ضاركة يف 

 1000 واأ�ضاب  اأبرياء   6 بحياة  اأودى  ال��ذي  نيوورك  يف   1993 �ضنة  العاملي  التجارة  مركز  تفجري 

اآخرين بجروح، فاعتقل وحوكم حماكمًة عادلًة اأتيح له فيها الدفاع عن نف�ضه من خالل حماميه 

وب�ضخ�ضه، ثم طالبت بعد فرتة من �ضجنه منظمات املجتمع املدين الأمريكية »الكافرة« باإطالق 

ال�ضكري والقلب، ليموت هناك بكرامة عام  بينها  اأمرا�ض من  ملا كان يعانيه من  �ضراحه نظراً 

.2017

 مل يكن مفاجئاً �ضدور بيان من »جبهة علماء الأزه��ر« عقب املناظرة يكّفر فرج ف��ودة،  ول 

ن�ضر مقال حتري�ضي تفوح منه رائحة الدم ُكِتَب برمح الدكتور حممود مزروعة الذي كان ي�ضغل 

يف حينها رئي�ض ق�ضم العقائد بكلية اأ�ضول الدين بجامعة الأزهر بعنوان: »املرتد فرج فودة نذر 

القوم  يتوارثها  التي  امل��وت  �ضناعة  هي  فهذه  »ال��ن��ور«،  جريدة  ن�ضرته  الإ���ض��الم«  ملحاربة  حياته 

جمرماً عن جمرم ويتقربون بها اإىل اهلل زلفى وزيفا. ما فاجاأ بع�ض املتو�ضمني يف ال�ضر خريا، 

اأمام  القتلة  الدفاع عن  الغزايل مل�ضلحة  ال�ضيخ حممد  اأدىل بها متطوعاً  التي  العار  كان �ضهادة 

حمكمة اجلنايات، حيث كانت خال�ضة �ضهادته التي ا�ضتمرت حلوايل ن�ضف �ضاعة؛ احلكم بكفر 

ال��دم��اء«، فقد  �ضفك  »يحب احلق حتى يف مقام  ال�ضيخ  دم��ه، ولأن  قاتليه من  ال�ضحية وتربئة 

الردة  ال�ضلطة لتنفيذهم حد  اأن��ه: »ميكن معاقبة اجلناة على جرمية الف��تءات على  اإىل  اأ�ضار 

باأيديهم، ولي�ض على جناية القتل«! اأما حممود مزروعة، فقد �ضهد اأمام املحكمة موؤكداً اأن فرج 

فودة »مرتد ي�ضتحق القتل وقتله واجب على من ي�ضتطيع القيام به من عامة امل�ضلمني وهو يف 

اأعناقهم طاملا مل تقم به الدولة«! وقبل وفاته بب�ضع �ضنوات، �ضرح مزروعة متفاخراً غري نادم يف 

مقابلة �ضحفية اأنه: »اأفتى للجناة بجواز قيامهم بقتل فرج فودة دون اأن يعلم هويتهم«.

 هذا الإجرام املُوؤدَلج املمنهج يوؤكد اأن ل اعتدال ول و�ضطية عند اأتباع تيارات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي، 

والتجديد؛  العتدال  اأيقونة  املغيبني  يعتربه كثري من  ال��ذي  الغزايل  ال�ضيخ حممد  ذا  فها هو 

ي�ضهد »بردة« ال�ضحية ويغ�ضل يد قتلتها من دمائها، ناعياً عليهم فقط: »اأخذهم احلد باأيديهم«، 

احتمال جمرد  القدرة على  ال�ضدر وعدم  يعك�ض �ضيق  بت�ضريح  العار هذه  �ضهادة  ا�ضتباقه   مع 

�ضماع الراأي املخالف ويوؤكد التماهي التلقائي مع اجتاهات اأ�ضاطني الإرهاب الفكري، حيث قال يف 

ندوة عقدت يف »نادي اأع�ضاء هيئة تدري�ض جامعة القاهرة« قبل مقتل فرج فودة باأيام: »الدكتور 

ي��رددان ما يقوله  العلمانية(  اأ�ضتاذ فل�ضفة ومفكر ومن دع��اة  ف��وؤاد زكريا )وه��و  ف��ودة والدكتور 

اأعداء الإ�ضالم يف اخلارج، واهلل يهديهم، واإن ما هداهم�ض يخودهم«، وقد كان له ما اأراد، فاأخذت 

يد الغيلة روح فرج فودة »ب�ضك غفران« من ال�ضيخ واأخوانه من فحول الإرهاب الفكري.

 كما هي �ضّنة الكون يف اُلظاّلم اأهل الظالم، ينتهي بهم املطاف لي�ضهدوا على اأنف�ضهم وعلى 

اأجلى  يف  ال�ضّنة  ه��ذه  مر�ضي  حممد  الراحل  الرئي�ض  ج�ضد  حيث  فيهم،  خ�ضومهم  راأي  �ضواب 

�ضورها مربهناً على �ضدق كل كلمة قالها فرج فودة عن جماعته واأخواتها وعن كارثية الدولة 

الرئا�ضية  وع��وده  ال�ضيا�ضية-  واحلكمة  للحنكة  يفتقر  كان  -ال��ذي  مر�ضي  افتتح  حيث  الدينية، 

عقب توليه من�ضب رئي�ض جمهورية م�ضر العربية �ضنة 2012؛ بتعهده اأن ي�ضعى جاهداً لإطالق 

اإهدار دم  اأمري اجلماعة الإ�ضالمية و�ضاحب فتوى  �ضراح الإرهابي الدويل عمر عبد الرحمن 

فرج فودة، ثم مل يكتفي بذلك، اإذ اأ�ضدر يف ال�ضنة نف�ضها عفواً رئا�ضياً عن الإرهابي اأبي العال عبد 

ربه، املحر�ض الرئي�ض واملّدبر واملخطط لعملية اغتيال فودة، فما لبث اأبو العال حتى ارحتل اإىل 

�ضوريا من�ضماً اإىل تنظيم داع�ض الإرهابي مقاتاًل يف �ضفوفه متنعماً بالغنائم والإماء حتى  لقي 

م�ضرعه هناك عام 2017.

 لقد قتلوا فرج فودة ثم �ضربوا نخب دمه ثم ماتوا ليعي�ض فكره ويخلد ذك��ره، وتاأبى لعنة 

تلونت  مهما  ال��ت��ي��ارات  ه��ذه  اأن  على  ���ض��اه��دًة   ، وم��وج��ودة  حا�ضرة  تظل  اأن  اإل  اغتياله  جرمية 

وحتلونت فاإنها خلٌّ اأخو خردل ومرٌّ �ضقيق حنظل.

   د. مهند العزة

اغتيال فرج فودة لعنة 
ستظل موجودة
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  االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�ضحة، ام�ض الربعاء، 

اإ���ض��اب��ة  و2829  وف���اة   23 ت�ضجيل  ع��ن 

اململكة،  يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  ج��دي��دة 

 12932 اإىل  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع 

وفاة و1088329 اإ�ضابة.

الإيجابّية  الفحو�ضات  ن�ضبة  وبلغت 

امل���وج���ز  ب��ح�����ض��ب  ب���امل���ئ���ة،   7.56 ام�������ض 

الإعالمي ال�ضادر عن الوزارة.

واأ���ض��ار امل��وج��ز اإىل اأن ع��دد احل��الت 

28814 الن�ضطة حالياً و�ضل اإىل حالة، 

اأدخ��ل��ت،  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما 

اليوم، اإىل امل�ضت�ضفيات 85 حالة، وعدد 

 83 امل�ضت�ضفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت 

ح�����الت، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ال���ع���دد الإج���م���ايل 

للحالت املوؤكدة التي تتلقى العالج يف 

634 حالة. امل�ضت�ضفيات 

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

العزل يف اإقليم ال�ضمال بلغت 12 باملئة، 

العناية  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  بينما 

ن�ضبة  بلغت  فيما  ب��امل��ئ��ة،   32 احلثيثة 

ال�ضطناعي يف  التنف�ض  اأجهزة  اإ�ضغال 

الإقليم ذاته 16 باملئة.

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

 15 ال���ع���زل يف اإق���ل���ي���م ال���و����ض���ط ب��ل��غ��ت 

اإ���ض��غ��ال  ن�ضبة  و���ض��ل��ت  ح��ني  ب��امل��ئ��ة، يف 

ذاته  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة 

اأج��ه��زة  اإ���ض��غ��ال  ون�ضبة  ب��امل��ئ��ة،   32 اإىل 

باملئة.   14 اإىل  ال���ض��ط��ن��اع��ي  التنف�ض 

اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 

اإ���ض��غ��ال  ون�ضبة  ب��امل��ئ��ة،   7 ال��ع��زل  اأ���ض��ّرة 

فيما  باملئة،   7 احلثيثة  العناية  اأ���ض��ّرة 

التنف�ض  اأج���ه���زة  اإ���ض��غ��ال  ن�����ض��ب��ة  ب��ل��غ��ت 

ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 5 باملئة.

 2045 ت�����ض��ج��ي��ل  اإىل  امل���وج���ز  واأ����ض���ار 

ال��ع��دد الإج��م��ايل  ���ض��ف��اء، لي�ضل  ح��ال��ة 

ب��ع��د انتهاء  امل��ت��وق��ع��ة  ال�����ض��ف��اء  حل���الت 

 1046583 اإىل  يوماً(   14( العزل  فرتة 

حالة.

37423 فح�ضاً،  اإجراء  اإىل  اأ�ضار  كما 

للفحو�ضات  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 

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

.13965801

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

اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا و�ضل 

4493514، فيما و�ضل عدد متلقي  اإىل 

اجلرعتني اإىل 4088329.

تسجيل 23 وفاة و2829 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

مجلس األعيان يشرع بمناقشة التعديالت الدستورية

الشبول: تمكين الناطقين اإلعالميين يعد جزءًا أساسيًا من تحديث الجهاز الحكومي

الجرائم اإللكترونية ُتحذر من رسائل بريدية وهمية

مشاهير تطبيقات التواصل االجتماعي يصلون الى القمة
يا بالش » الدقيقة« بـ 3000 دينار

إجتماعات وخلوات ما زالت حبيسة في أروقة بعض المؤسسات

االنباط-عمان

م�ضروع  مبناق�ضة  الأع��ي��ان  جمل�ض  �ضرع 

ام�ض  جل�ضته  يف  الأردين،  الد�ضتور  تعديل 

الأرب����ع����اء، ب��رئ��ا���ض��ة رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض في�ضل 

الفايز، وح�ضور رئي�ض الوزراء الدكتور ب�ضر 

اخل�ضاونة، وهيئة الوزارة.

اخلمي�ض  اليوم  �ضباح  املجل�ض  وي�ضتكمل 

مناق�ضة باقي مواد امل�ضروع بعد اإقرار 21 مادة 

كما وردت من جمل�ض النواب، وذلك من اأ�ضل 

30 م���ادة ه��ي جم��م��وع م���واد م�����ض��روع تعديل 

الد�ضتور.

الربط  مداخالتهم،  يف  اأعيان  وا�ضتهجن 

عنوان  على  “الأردنيات”  كلمة  اإ�ضافة  بني 

الف�ضل الثاين من الد�ضتور، واملخاوف التي 

ال�ضيا�ضي،  التجني�ض  ح��ول  البع�ض  اث��اره��ا 

الأح��وال  لق�ضايا  الفقهية  القواعد  وتغيري 

ال�ضخ�ضية للم�ضلمني، موؤكدين اأن العناوين 

ل حت��م��ل اأي����ة اأح����ك����ام، وه����ي جم����رد ت��ك��رمي 

الن�ضياق  ع��دم  اإىل  داع���ني  ل��ل��م��راأة،  معنوي 

خلف الإ�ضاعات.

و�ضادق املجل�ض يف بداية اجلل�ضة على قرار 

جمل�ض النواب املت�ضمن املوافقة على م�ضروع 

القانون املعدل لقانون ديوان املحا�ضبة ل�ضنة 

2020 ، كما عّدله جمل�ض الأعيان.

الأردين  الد�ضتور  تعديل  م�ضروع  وي��اأت��ي 

وف�����ق اأ����ض���ب���اب���ه امل����وج����ب����ة، ل��رت���ض��ي��خ م���ب���داأ 

���ض��ي��ادة ال���ق���ان���ون، وت��ك��ري�����ض م���ب���داأ الف�ضل 

العمل  ا�ضتقاللية  وت��ع��زي��ز  ال�ضلطات،  ب��ني 

الربملاين مبا ي�ضمن فعالية الكتل النيابية 

الرباجمية، ويكفل الدور الد�ضتوري الرقابي 

الأداء  وت���ط���وي���ر  الأم������ة  لأع�������ض���اء جم��ل�����ض 

ولتمكني  به،  والنهو�ض  وتعزيزه  الت�ضريعي 

املراأة وال�ضباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم 

ومكانتهم يف املجتمع.

كما يهدف اىل تطوير اآليات العمل النيابي 

ملواكبة التطورات ال�ضيا�ضية والقانونية التي 

منذ  الأردين  ال��د���ض��ت��وري  ال��ن��ظ��ام  ���ض��ه��ده��ا 

�ضدور الد�ضتور عام 1952 مبا يعزز منظومة 

العمل احلزبي واحلياة ال�ضيا�ضية ب�ضكل عام، 

وملنح اأع�ضاء جمل�ض النواب احلق يف اختيار 

رئي�ض املجل�ض وتقييم اأدائه �ضنويا ومنح ثلثي 

اأع�ضاء املجل�ض حق اإقالة رئي�ضه، ف�ضاًل عن 

حت�ضني الأحزاب ال�ضيا�ضية وحمايتها من اأي 

تاأثريات �ضيا�ضية واإناطة �ضالحية الإ�ضراف 

بالهيئة  ���ض��وؤون��ه��ا  وم��ت��اب��ع��ة  تاأ�ضي�ضها  ع��ل��ى 

وم�ضتقلة عن  كونها جهة حمايدة  امل�ضتقلة 

وامل�ضاواة  العدالة  يعزز مبادئ  احلكومة مبا 

وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���ض وال���ن���اأي ع��ن اأي ت��اأث��ريات 

حكومية، وتوحيد الجتهاد الق�ضائي ال�ضادر 

اأع�ضاء  نيابة  �ضحة  يف  املقدمة  الطعون  يف 

ال�ضفافية  م��ب��داأ  وتكري�ض  ال��ن��واب،  جمل�ض 

وتكافوؤ الفر�ض بني املرت�ضحني لالنتخابات 

النيابية وتكري�ض قاعدة عدم ت�ضارب امل�ضالح 

والأع��م��ال  الت�ضرفات  على  القيود  وت�ضديد 

الأع��ي��ان  جمل�ضي  اأع�ضاء  على  يحظر  التي 

والنواب القيام بها اأثناء ع�ضويتهم.

الوطني  الأم��ن  جمل�ض  امل�ضروع،  وين�ضئ 

وال�ضيا�ضة اخلارجية ليتوىل جميع الق�ضايا 

املتعلقة بالدفاع عن اململكة والأمن الوطني 

وال�ضيا�ضة اخلارجية.

االنباط-عمان

اأكد وزير الدولة ل�ضوؤون الإعالم الناطق 

ال�ضبول،  في�ضل  احل��ك��وم��ة،  با�ضم  الر�ضمي 

اأن متكني الناطقني الإعالميني يف القطاع 

العام يتزامن مع اإ�ضالحات �ضيا�ضية واإدارية 

تقوم بها احلكومة، وميثل جزءاً اأ�ضا�ضياً من 

اإ�ضالح وحتديث اجلهاز احلكومي.

اإط��الق  رعايته  خ��الل  ال�ضبول،  واأ���ض��اف 

ب��رن��ام��ج ت���دري���ب وب���ن���اء ق�����درات ال��ن��اط��ق��ني 

الإعالميني احلكوميني، بال�ضراكة والتعاون 

الأمم  وبرنامج  الأردين  الإع���الم  معهد  مع 

املتحدة الإمنائي، اأن تفعيل �ضبكة الناطقني 

لدى الوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية، �ضيوفر 

ا�ضتجابة �ضريعة ومبا�ضرة لكل الأحداث التي 

جت���ري ع��ل��ى م���دار ال�����ض��اع��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

توفري املعلومات لو�ضائل الإعالم واجلمهور 

املتلقي للخدمة.

واأ����ض���ار ال�����ض��ب��ول، خ���الل الإط�����الق ال��ذي 

عقد يف معهد الإعالم ام�ض الأربعاء، اإىل اأن 

الناطقني  ت��دري��ب  لربنامج  الأوىل  املرحلة 

ج����اءت خم��ت��ل��ف��ة م���ن ح��ي��ث امل�����ض��م��ون، لأن 

بالتعاون  كامل،  لعام  ا�ضتمر  لها  التح�ضري 

ويفيد  يهم  ما  لتحديد  ال�ضركاء  جميع  مع 

الناطقني الإعالميني، م�ضيداً يف هذا ال�ضدد 

ال��دول��ة  ال��ت��ي بذلها �ضلفاه وزي���را  ب��اجل��ه��ود 

ل�ضوؤون الإعالم ال�ضابقني �ضخر دودين وعلي 

العايد.

ولفت اإىل اأن هناك نهجاً حكومياً جديداً 

وذلك  ومتكينهم،  الناطقني  ق��درات  لتعزيز 

لإي�ضال املعلومات التي لدى احلكومة للحد 

من انت�ضار الأخبار الكاذبة واملزيفة، وخطاب 

الكراهية، وانتهاك اخل�ضو�ضية التي تنت�ضر 

يف بع�ض و�ضائل الإع��الم ومن�ضات التوا�ضل 

الجتماعي. واأثنى ال�ضبول على دعم برنامج 

الناطقني  لتدريب  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم 

املمكنة  احلديثة  والأج��ه��زة  الأدوات  وتوفري 

ل���ه���م، داع����ي����اً ال��ن��اط��ق��ني الإع���الم���ي���ني اإىل 

التدريبية  ال����دورات  م��ع  والتفاعل  الل��ت��زام 

التي �ضت�ضهد م�ضاركة اإعالميني و�ضيا�ضيني 

وخرباء يف جمال الإعالم والت�ضال.

واأ�ضاد ال�ضبول بال�ضراكة املمتدة للحكومة 

تت�ضمن  والتي  الأردين،  الإع���الم  معهد  مع 

ت�ضميم وتنفيذ �ضل�ضلة من الن�ضاطات وبرامج 

احلكومي  للتوجه  ت��رج��م��ة  ال���ق���درات،  ب��ن��اء 

ل��ت��ط��وي��ر ق�������درات ال���ع���ام���ل���ني يف الت�������ض���ال 

اأن امل��ع��ه��د ي��ع��ت��رب بيت  احل���ك���وم���ي، م����وؤك����داً 

خربة يف التدريب والتعليم يف قطاع الإعالم 

باملنطقة.وقالت نائب املمثلة املقيمة لربنامج 

ماجدة  الأردن،  يف  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم 

الع�ضاف، اإن دور الناطقني الإعالميني مهم 

والرتكيز  للمواطنني،  املعلومات  اإي�ضال  يف 

���ض��ري��ك��اً يف العملية  امل��واط��ن  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 

والتنفيذ.  التخطيط  خ��الل  م��ن  التنموية 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ�����ض����ارت 

الإمنائي يركز من خالل هذه الدورة على اأن 

يكون الناطق الإعالمي �ضريكا يف املوؤ�ض�ضات 

التي  والإجن�����ازات  التحديات  ع��ن  ويتحدث 

قدمتها موؤ�ض�ضته بكل �ضفافية، م�ضتنداً اإىل 

املعلومة الوا�ضحة املبنية على اأرقام وحقائق.

ي�ضعى  الإمنائي  الربنامج  اأن  اإىل  ولفتت 

اإىل ت��ع��زي��ز ج�����ض��ور ال��ث��ق��ة ب���ني احل��ك��وم��ة 

وامل���واط���ن���ني، وحم���ارب���ة خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة، 

وال��ت��ط��رف، ون��ب��ذ الإ���ض��اع��ات، والت�ضكيك يف 

الإجن����ازات. واأ���ض��ارت عميدة معهد الإع��الم 

اأن  اإىل  زي���د،  اأب���و  ال��دك��ت��ورة م��رين��ا  الأردين، 

ب��رن��ام��ج ت���دري���ب وب���ن���اء ق�����درات ال��ن��اط��ق��ني 

�ضي�ضمل دورات عملية ومكثفة، بهدف اإي�ضال 

اإىل  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  ال���وزارات  ر�ضائل 

خ�ضو�ضاً  و���ض��ل�����ض،  وا���ض��ح  ب�ضكل  اجل��م��ه��ور 

خ��الل ف��رتة الأزم���ات كجائحة ك��ورون��ا التي 

اأن هذا  واأ�ضافت  نعي�ض تداعياتها.  ن��زال  ما 

م��ع��ارف  اأه����م  للناطقني  �ضيوفر  ال��ربن��ام��ج 

الت�������ض���ال احل���ك���وم���ي م����ن ح���ي���ث ال��ظ��ه��ور 

الإعالمي، واإعداد اخلطط وال�ضرتاتيجيات 

الإعالمية، واإدارة الأزمات، واإجراء املقابالت 

والإي�����ج�����ازات ال�����ض��ح��ف��ي��ة، وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

ال��ت��ف��اع��ل وال��ت��وا���ض��ل م��ع و���ض��ائ��ل التوا�ضل 

الجتماعي، وح�ض امل�ضوؤولية، واحلوار املقنع، 

اإىل جانب ال�ضتفادة من اخلربات والتجارب 

املميزة من املدربني وال�ضيوف امل�ضاركني يف 

اأن  اإىل  زي��د  اأب��و  الدكتورة  الربنامج.ولفتت 

هذا الربنامج ي�ضهم يف اإر�ضاء �ضيا�ضة ات�ضال 

اأن  اأهمها  تت�ضق مع مبادئ  وتوا�ضل حديثة 

وه��ذه  ت�ضريفاً،  ولي�ض  خ��دم��ة  ال��ع��ام  العمل 

اخلدمة ترتكز على قيم التجرد وال�ضفافية.

ي�ضار اإىل اأن برنامج تدريب وبناء قدرات 

�ضمم  احلكوميني  الإع��الم��ي��ني  الناطقني 

اأج��ري��ت لتحديد  ب��ن��اًء على درا���ض��ة تقييمية 

احتياجات الناطقني من حيث التدريب وبناء 

مرحلته  يف  وي�ضتهدف  والتمكني،  ال��ق��درات 

الأوىل التي اأطلقت اليوم 24 ناطًقا اإعالمًيا 

م���ن خم��ت��ل��ف ال��������وزارات، و���ض��ت��ع��ق��د جل�ضات 

التدريب العملي املكثفة يف 19 ال�ضهر احلايل 

وحتى 3 من ال�ضهر املقبل.

االنباط-عمان

ب��ا���ض��م مديرية  ق���ال ال��ن��اط��ق الع��الم��ي 

الم���ن ال��ع��ام اإن وح���دة م��ك��اف��ح��ة اجل��رائ��م 

املا�ضية  الي��ام  خ��الل  تعاملت  الإلكرتونية 

م����ع ال���ع���دي���د م����ن ال�������ض���ك���اوى ال���ت���ي وردت 

م���ن م���واط���ن���ني ح����ول ر����ض���ائ���ل اإل��ك��رتون��ي��ة 

ب���ري���ده���م الإل�����ك�����رتوين اخل��ا���ض  ت����رد اىل 

ب��ه��م )الإمي�����ي�����ل( حت����وي م��ع��ل��وم��ات تفيد 

اأجهزته  الإمييل لخرتاق  �ضاحب  بتعر�ض 

الإلكرتونية كافة و�ضرقة البيانات وال�ضور 

لقاء  مالية  مبالغ  منه  وُيطلب  به  اخلا�ضة 

عدم ن�ضر تلك البيانات.

بالتحقيق  ان��ه  الع��الم��ي  الناطق  واأك���د 

الر�ضائل  تلك  اأن  تبني  ال�����ض��ك��اوى،  تلك  يف 

ال��واردة عرب الربيد الإلكرتوين هي عبارة 

على  ح�ضلوا  وهمية  ع�ضوائية  ر�ضائل  ع��ن 

ال��ع��ن��اوي��ن الل��ك��رتون��ي��ه م��ن خ���الل م��واق��ع 

ن�����ض��ر ال��ب��ي��ان��ات ال�����ض��خ�����ض��ي��ه او ال��ت��وظ��ي��ف 

او م��واق��ع ال��ت��ع��ارف وغ��ريه��ا وت��ه��دف تلك 

والبتزاز  لالحتيال  اللكرتونيه  الر�ضائل 

الإل�����ك�����رتوين.وُت�����ه�����ي�����ب وح�������دة م��ك��اف��ح��ة 

املواطنني  ب��الإخ��وة  الإل��ك��رتون��ي��ة  اجل��رائ��م 

الر�ضائل  تلك  مثل  ا�ضتالم  عند  واملقيمني 

من  وحذفها  عليها  ال��رد  ع��دم  الإلكرتونية 

���ض��ن��دوق ال�����وارد وع����دم ال���دخ���ول ع��ل��ى اأي 

حتويل  وع���دم  بداخلها  اإل��ك��رتون��ي��ة  رواب���ط 

امل��واق��ع  يف  الت�ضجيل  وع����دم  م��ال��ي��ه  م��ب��ال��غ 

الإل��ك��رتون��ي��ة غ��ري الآم��ن��ة، وال��ت��وا���ض��ل مع 

عرب  الإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة  وح��دة 

�ضفحتهم  عرب  او  املختلفة  الت�ضال  ط��رق 

ع��ل��ى م���وق���ع ال��ف��ي�����ض ب����وك او م��راج��ع��ت��ه��م 

لالإبالغ عنها.

االأنباط – خليل النظامي

اأكدت م�ضادر مقربة من بع�ض م�ضاهري 

الجتماعي  التوا�ضل  وتطبيقات  من�ضات 

يبلغ  م�����ض��اه��ري  ه��ن��اك  اأن  “الأنباط”  ل���� 

امل���ل���ي���ون دولر،  ق���راب���ة  ال�����ض��ن��وي  دخ��ل��ه��م 

ال���ن�������ض���ي���ب الأك��������رب م����ن ه������ذه امل���داخ���ي���ل 

ي��ع��ود اىل احل��ج��م ال��ه��ائ��ل م��ن الع��الن��ات 

واحل����م����الت الع���الم���ي���ة ال���ت���ي ت���ب���ث ع��رب 

من  ي�ضري  وج���زء  ال�ضخ�ضية،  �ضفحاتهم 

هذه املداخيل يعود ل� ما ياأتيهم من مبالغ 

من املواقع واملن�ضات العاملية ك� “اليوتيوب 

والتيكتوك«.

والطلب  العر�ض  منهجية  اأن  واأ�ضافت، 

عرب  امل�ضاهري  اع��الن��ات  ���ض��وق  يف  ال�ضائدة 

هذه املن�ضات يح�ضب ب� تعرفة “الدقيقة”، 

ي��ط��ل��ب��ون  اأن ه��ن��اك م�����ض��اه��ري  م��و���ض��ح��ني 

م��ق��اب��ل  اردين  دي����ن����ار   3000 ال������  ق����راب����ة 

ك���ل دق��ي��ق��ة ي��ق��وم��ون ب���� ت�����ض��وي��ره��ا وب��ث��ه��ا 

ع���رب ���ض��ف��ح��ات��ه��م اخل���ا����ض���ة، وم��ن��ه��م م��ن 

�ضركات  مع  الف  ع�ضرات  ب�  عقود  يوقعون 

الت�������ض���الت و����ض���رك���ات امل���و����ض���ة والأزي������اء 

ومنها  والعربية  املحلية  املكياج  و���ض��رك��ات 

الدولية. 

ح��ول  ذات��ه��ا مو�ضحة  امل�����ض��ادر  وت��اب��ع��ت 

م�������ض���األ���ة ال��ت�����ض��ي�����ض ل����� ه�������وؤلء امل�����ض��اه��ري 

ال���راأي  ���ض��اح��ة  اأدوات يف  ك���  وا���ض��ت��خ��دام��ه��م 

عقدت  معلنة  غ��ري  اج��ت��م��اع��ات  اأن  ال���ع���ام، 

الر�ضمية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن  ع���دد  م��وؤخ��را يف 

ب�  ال�ضتعانة  ل�  ال�ضاأن  والرفيعة  املتو�ضطة 

ن�ضر  يف  الجتماعي  التوا�ضل  “موؤثري” 
ر�ضائل تتعلق ب� طبيعة عمل هذه املوؤ�ض�ضات 

العامة، وحماولة  ال�ضورة  ب� هدف جتميل 

ت��غ��ي��ري ب��ع�����ض امل��ع��ت��ق��دات والأف����ك����ار ل��دى 

الق�ضايا  من  عدد  يف  امل�ضتقبلة  اجلماهري 

املحلية املختلفة، ب� مقابل مادي. 

الج��ت��م��اع��ات عقدت  ه���ذه  اأن  وت��اب��ع��ت، 

مطلوب  ه��و  م��ا  مناق�ضة  ل���  ت��ام��ة  �ضرية  ب��� 

توافق حول  ب�  واخل��روج  وم��ا هو معرو�ض 

م��وؤك��دة  ب��ه��م،  امل��خ��رج��ات اخل��ا���ض��ة  طبيعة 

اإن��ب��ث��ق��ت عن  الج��ت��م��اع��ات  ه��ذه  اأن معظم 

م����ب����ادرات م��ب��ه��م��ة غ���ري وا����ض���ح���ة امل��ع��امل 

اأطلقت موؤخرا لهذه الغاية.  

ع��ل��ى  ���ض��ت��ع��م��ل  “الأنباط”،  ب����دوره����ا 

من�ضات  وم���وؤث���ري  “م�ضاهري  م��ل��ف  ف��ت��ح 

اجلهات  ومتابعة  الجتماعي”  التوا�ضل 

بالتعاون  وال��ع��ل��ن،  الظل  ب���  تدعمهم  التي 

مع اجلهات املعنية ل� الرقابة على النمطية 

الأردين  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال�����ض��ائ��دة  املجتمعية 

من  والتاأكد  عليها،  احلفاظ  يف  وامل�ضاهمة 

ع���دم ت�����ض��وي��ة امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��� م�����ض��األ��ة 

ال��ت��اأث��ر وال��ت��اأث��ري ب��ال��راأي م��ا ب��ني م��وؤث��ري 

الجتماعي  التوا�ضل  ومن�ضات  تطبيقات 

التي  الر�ضائل  ل�  امل�ضتقبلة  وبني اجلماهري 

اىل  بحاجة  اأن��ه  ت��رى  ما  وتعزيز  يبثونها، 

تعزيز من �ضلوكيات هوؤلء امل�ضاهري. 

نف�ضه  ال��وق��ت  يف  “الأنباط”  وت��ط��ال��ب 

اجل��ه��ات ال��ر���ض��م��ي��ة ب��� ق��ون��ن��ة ه���ذه ال��ف��ئ��ة، 

املتاحة  القانونية  الأط��ر  �ضمن  وادخالها 

ل���ط���ب���ي���ع���ة ع���م���ل���ه���م ع�����رب ه������ذه امل���ن�������ض���ات 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، ك���� اإن�������ض���اء ���ض��رك��ات دع��اي��ة 

واع��������الن خ���ا����ض���ة ب���ه���م مي����ار�����ض����ون ف��ي��ه��ا 

ن�����ض��اط��ات��ه��م، وت��ع��زي��ز ون�����ض��ر ث��ق��اف��ة ال���دور 

ال��ت��ي ت��ل��ع��ب��ه ه���ذه ال��ف��ئ��ة يف امل��ج��ت��م��ع بكل 

�ضفافية وو�ضوح اأمام املواطنني، بعيدا عن 

العبثية والتوجيه والت�ضي�ض يف الباطن.
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موؤخراً وعرب موقع وزارة البيئة ، مت الإعالن عن �صاغر لتعيني مدير �صندوق البيئة 

،ومت ن�شر الإعالن يف موقع الوزارة فقط، وباللغة الإجنليزية ؟!

وت�صمن الإع����الن واج��ب��ات وم�����ص��وؤول��ي��ات م��دي��ر ال�����ص��ن��دوق، وك����اأن الإع����الن موجه 

وعدم   ، واملناف�شة   ، الرقابة  عيون  بعيد عن  الوظيفة،  ل�شغل هذه  لأ�شخا�ص حمددين 

ال�شفافية .

من واجبات هذه الوظيفة  اإعداد خطة العمل والتقرير ال�شنوي املطلوب يف بداية كل 

اأو املكلف بها من قبل جمل�ص الإدارة.. اإليه  �شنة مالية. وتويل املهام الأخرى املفو�شة 

مبعنى ل جمال للراأي اأو التفكري فقط على مدير ال�شندوق ان يكون خا�شع لقرارات 

جمل�ص الإدارة �شواء كانت �شحيحة اأو خاطئة ؟!

من  �شنوات  �شبع  عن  يقل  ل  اأهمها   ، ال�شروط  من  ع��دد  املتقدم  ي�شتويف  ان  ويجب 

الأعمال  بيئة  اأو  التمويل  اأو  للربح  الهادفة  غري  ال�شناديق  يف  املكت�شبة  املهنية  اخلربة 

بالإ�شافة اىل فهم  ؟!  العليا  الإدارة  الأق��ل على م�شتوى  �شنوات على   5 ، منها  املماثلة 

قوي ل�شتخدام الأدوات القت�شادية للنهو�ص بال�شيا�شة البيئية واإدارة املوارد الطبيعية 

)الإعانات ، وال�شرائب املتعلقة بالبيئة ، والر�شوم ، وجتارة الكربون( ؛ وهذه ال�شروط 

تقودنا اىل �شوؤال من �شيقوم بالتاأكد من هذه ال�شروط ، هنا نحتاج اىل من يحمل اأعلى 

من هذه املوا�شفات حتى يكون قادر على تقييم وفرز املتقدمني ، واإل تكون هذا ال�شروط 

على  )الوا�شطة(  �شاحب  واختيار   ، املتقدمني  ع��دد  لتحديد  فقط  هي  )التعجيزية( 

ح�شاب اخلربة !!

بعمل  ومعرفة  بخربة  املتقدم  ميتاز  اأن  الوظيفة،  ���ش��روط  تت�شمن  ان  اأمت��ن��ى  كنت 

اجلمعيات البيئية ، وقادر على التوا�شل معها، من خالل العمل امليداين، ولديه القدرة 

امل�شتدامة، والقت�شاد  التنمية  اأه��داف  التي تقع �شمن  وامل�شاريع  الربامج  على معرفة 

الدائري، لن ال�شندوق يف الأ�شا�ص هو موجه لدعم اجلمعيات البيئية اأول..

لقد قررت وانا بكامل قوي العقلية ان اأخو�ص هذه التجربة  بدون وا�شطة ، والعتماد 

على خربتي يف فهمي القوي ل�شتخدام الأدوات القت�شادية للنهو�ص بال�شيا�شة البيئية 

باب  لي�ص من  الوظيفة  للمناف�شة على هذه  التقدم  و�شيكون   ، الطبيعية  امل��وارد  واإدارة 

خربتي لأكرث من ع�شرة �شنوات ، وح�شويل على العديد من اجلوائز يف جمال امل�شاريع 

حتقيق  وم��دى   ، �شريفة  املناف�شة  �شتكون  م��دى  على  لالطالع  بل   ، امل�شتدامة  البيئية 

ال�شفافية يف اختيار املر�شحني ،وهل �شتكون اخلربات هي املقيا�ص ام تكون الوا�شطة فوق 

حتقيق العدالة ؟

يف الأيام القادمة �شتكون النتيجة وا�شحة للجميع ...

سامر نايف عبد الدايم

مدير صندوق البيئة.. بين 
الخبرة والواسطة
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االنباط-عمان

ع��دد  اإن  ا�شتيتية،  ن��اي��ف  ال��ع��م��ل  وزي���ر  ق��ال 

ال�  الإنتاجية  ال��ف��روع  يف  امل�شتغلني  الأردن��ي��ني 

اململكة بلغ  وحمافظات  األوية  يف  املنت�شرة   32
عامل   2400 منهم  وعاملة،  عامال   8694

وعاملة جرى ت�شغيلهم يف العام املا�شي.

ام�ص  �شحايف،  ت�شريح  يف  ا�شتيتية  واأو�شح 

بعد  ج��اء  امل�شتغلني  ع��دد  ارت��ف��اع  اأن  الأرب���ع���اء، 

تنفيذ عدد من الأيام الوظيفية، خالل الأ�شهر 

األ���وي���ة وحم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة التي  امل��ا���ش��ي��ة، يف 

ت��وج��د فيها ال��ف��روع الإن��ت��اج��ي��ة، وال��ت��ي ج��اءت 

بالتن�شيق مع ال�شركات امل�شغلة لهذه الفروع.

امللك  جاللة  لتوجيهات  ا�شتجابة  اأنه  واأكد 

ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ب��ال��ت��و���ش��ع يف ه���ذه امل�����ش��اري��ع 

ف��اإن��ه  الأردين،  لل�شباب  ع��م��ل  ف��ر���ص  ل��ت��وف��ري 

عدد  يف  جديدة  اإنتاجية  فروع  اإن�شاء  �شيجري 

من املحافظات، كما �شيجري التو�شع يف تنفيذ 

اأيام وظيفية يف املحافظات كافة.

ولفت ا�شتيتية اإىل اأنه جرى يف العام املا�شي 

ال�شوبك  الفرع الإنتاجي يف لواء  اإعادة ت�شغيل 

لت�شغيل 200 عامل وعاملة، كما جرى افتتاح 

الفرع الإنتاجي يف لواء الر�شيفة يف حمافظة 

اأعيد  اأن��ه  م�شيفا  العمل،  با�شر  ال��ذي  الزرقاء 

ت�����ش��غ��ي��ل ف���رع اإن���ت���اج���ي يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، 

ل��واء  اإن��ت��اج��ي يف  ف���رع  بت�شغيل  ال��ب��دء  وج���رى 

ت��دوي��ر  لإع����ادة  م��ع��ان  حم��اف��ظ��ة  يف  احل�شينية 

الورق والكرتون لتدوير �شناعة الكرتون.

واأك����د وزي���ر ال��ع��م��ل اأن اجل����ولت امل��ي��دان��ي��ة 

ل���ل���ف���روع ت����اأت����ي ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة 

امل���ل���ك ع���ب���د اهلل ال����ث����اين، وت��ع��ل��ي��م��ات رئ��ي�����ص 

مطالب  اإىل  لال�شتماع  الأولوية  ملنح  ال��وزراء، 

امل��واط��ن��ني وال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ه��ا، واإي���ج���اد ح��ل��ول 

اإىل  اإ�شافة  تواجههم،  التي  للتحديات  فورية 

لتجاوز  وم�شاعدتهم  للم�شتثمرين  ال�شتماع 

للقوانني  وفقا  تواجههم،  قد  التي  التحديات 

والأنظمة.

الإنتاجية  ال��ف��روع  وح���دة  م��دي��رة  واأ����ش���ارت 

يف ال����وزارة جن��اح ال��ربي��ق��ي، اإىل اأن��ه ب��ن��اء على 

اجل������ولت امل���ي���دان���ي���ة ق����ام ���ش��ب��اط الرت���ب���اط 

ال����ف����روع  ال���ت�������ش���غ���ي���ل يف  ب����امل����ي����دان مب���ت���اب���ع���ة 

ف���وري���ة  ح���ل���ول  اإىل  وال���ت���و����ش���ل  الن���ت���اج���ي���ة، 

خ�شو�شا  ر���ش��ده��ا،  ج��رى  ال��ت��ي  للمالحظات 

فيما يتعلق بال�شالمة وال�شحة املهنية وحقوق 

العمال ومدى التزام الفروع الإنتاجية بتوفري 

التكييف  واأجهزة  العاملني  لأطفال  ح�شانات 

والتربيد للعاملني يف الفروع.

واأ����ش���اف���ت اأن����ه ج���رى ع��ق��د حم���ا����ش���رات يف 

جم���ال الر����ش���اد امل��ه��ن��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ال��ف��روع 

الوحدة  يف  العمل  فريق  خ��الل  من  الإنتاجية 

و���ش��ب��اط الرت��ب��اط يف امل��ي��دان، لف��ت��ة اإىل اأن��ه 

بالتعاون  اأيام ومقابالت وظيفية  تنفيذ  جرى 

م���ع م���دي���ري���ات ال��ع��م��ل يف امل���ي���دان وم��ن��ظ��م��ات 

امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ل���رف���د ال����ف����روع وال����وح����دات 

الإنتاجية باملزيد من العمالة الأردنية.

واأكدت الربيقي اأن وحدة الفروع الإنتاجية 

الفنية وجلنة  اللجنة  العمل يف  قامت مبتابعة 

ال���واردة  امل��الح��ظ��ات  ال��ع��ط��اءات اخلا�شة وح��ل 

بخ�شو�ص الفروع قيد الإن�شاء وكذلك الفروع 

العاملة.

استيتية: 8694 أردنيا وأردنية يعملون بالفروع اإلنتاجية 
في األلوية والمحافظات

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الداخلية واألمن العام 
واألحوال المدنية

الحواتمة: حققنا نسبًا جيدة في خفض الجريمة 

الهميسات: يجب تفعيل المنطقة الحرة بالكرامة

االنباط-عمان

ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة خ���الل 

املهند�ص  برئا�شة   ، الأرب���ع���اء  ام�����ص  اجتماعها، 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م����وازن����ة  ال�������ش���ع���ودي،  حم��م��د 

وم��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام »الأم����ن ال��ع��ام وال���درك 

وال����دف����اع امل�������دين«، ودائ�������رة الأح��������وال امل��دن��ي��ة 

اإط��ار مناق�شتها مل�شروعي  واجل���وازات، وذل��ك يف 

ق��ان��وين امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة وم���وازن���ات ال��وح��دات 

احلكومية للعاَم 2022.

وقال ال�شعودي، خالل اجلل�شة التي ح�شرها 

اأع�شاء اللجنة املالية وعدد من النواب، بح�شور 

واأم��ني عام وزارة  الفرايه،  الداخلية مازن  وزير 

عام  ومدير  اأبو حمور،  الدكتور خالد  الداخلية 

دائرة الأح��وال املدنية واجل��وازات فهد العمو�ص 

وع���دد م��ن م�����ش��وؤويل ال�����وزارة وم��دي��ري��ة الأم���ن 

والعدالة  القانون  �شيادة  مبداأ  تعزيز  اإن  العام، 

حتقيق  يف  ي�شهم  وال���ش��ت��ق��رار  الأم����ن  وف��ر���ص 

الأم��ن وال�شلم املجتمعي، وتقدمي  اأعلى درج��ات 

خدمات اأمنية واإدارية بطريقة ع�شرية وبكفاءة 

عالية.

الدعم  عن  اللجنة  واأع�شاء  ال�شعودي  وعرب 

الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  للجهود  الكامل 

والأجهزة الأمنية لب�شط الأمن وال�شتقرار على 

كل �شرب من اأرا�شي اململكة.

وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، م��ن ج��ه��ت��ه، اإن ع��دد 

101 وحدة  ال��وح��دات الإداري���ة يف اململكة يبلغ 

اإدارية تتوزع على 12 حمافظة و51 لواء و38 

خدماتها  تقدم  الوحدات  هذه  اأن  مبينا  ق�شاء، 

ق�شاياهم  م��ع  وتتعامل  املجتمع  اأف���راد  جلميع 

املختلفة.

 24 تبلغ  الداخلية  وزارة  اأن موازنة  واأو�شح 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار، وم���وازن���ة م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام 

تبلغ ملياراً و433 مليوناً، يف حني تبلغ موازنة 

ودائرة الأحوال املدنية واجلوازات 15 مليونا و 

. دينار  األف   711
ورب��ط ال��وزي��ر الفرايه، ارت��ف��اع وزي���ادة ن�شبة 

بانخفا�ص  املجتمع  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�شلوكيات 

الكلف املالية والأمنية املتعلقة بالواجبات واملهام 

التي تنفذها الوزارة والأجهزة الأمنية.

اإداري�����ة  وح�����دات  ا���ش��ت��ح��داث  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

ح��ول  معمقة  درا����ش���ات  اإج����راء  يتطلب  ج��دي��دة 

مدى احلاجة الفعلية ل�شتحداث هذه الوحدات 

ب�شرية  وك�����وادر  ب��ي��ن��ة حت��ت��ي��ة  م��ن  تتطلبه  وم���ا 

وخم�ش�شات مالية .

ال�����وزارة  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  اإىل  ال��ف��راي��ه  ول��ف��ت 

اململكة  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  الداري�����ني  ل��ل��ح��ك��ام 

تت�شمن �شرورة التعاون التام مع النواب يف كل 

الق�شايا التي تخدم الوطن واملواطن.

اأن  اأبو حمور، من جهته، اإىل  واأ�شار الدكتور 

وزارة الداخلية تعترب الوزارة الأوىل التي حولت 

 51 وعددها  اإل��ك��روين  ب�شكل  خدماتها  جميع 

ما  كل  مواكبة  يف  و�شت�شتمر  اإلكرونية،  خدمة 

ه��و متطور وح��دي��ث خل��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن 

وت��ي�����ش��ري ال�����ش��ب��ل ال��ت��ي ت��ك��ف��ل اخ��ت�����ش��ار ال��وق��ت 

الطلبات  ع��دد  مقدرا  مراجعيها،  على  واجلهد 

ال��ت��ي ج���رى ت��ق��دمي��ه��ا اإل��ك��رون��ي��ا خ���الل ال��ع��ام 

املا�شي بحوايل 120 األف طلب.

ال��وزارة متكنت من تخفي�ص تكلفة  اأن  وبني 

باملئة،   36 بن�شبة  بها  اخلا�شة  الطاقة  ف��ات��ورة 

خ����الل ال���ع���ام امل���ا����ش���ي، ج�����راء اع���ت���م���اده���ا على 

 22 تزويد  املتجددة من خالل  الطاقة  م�شادر 

ال���وزارة بالطاقة  اإداري���ة من بينها مبنى  وح��دة 

ال�شم�شية.

وع����ر�����ص م���دي���ر الأح����������وال امل���دن���ي���ة لأب�����رز 

ال��دائ��رة وعملية  توؤديها  التي  وامل��ه��ام  اخل��دم��ات 

اإط���ار  يف  تنتهجها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر 

م�شاعيها الرامية اإىل تقدمي خدمات ذات جودة 

وكفاءة عالية.

كما عر�ص م�شاعد مدير الأمن العام العميد 

النوعي الذي  اأبو �شتال حلجم التطور  معت�شم 

الدمج  عملية  بعد  �شيما  ول  امل��دي��ري��ة،  �شهدته 

واأبرز املهام والواجبات واخلدمات التي تقدمها 

املديرية على مدار ال�شاعة.

االنباط-عمان

التقى مدير الأمن العام اللواء الركن ح�شني 

احل����وامت����ة، يف م��ب��ن��ى امل���دي���ري���ة، ام�������ص، رئ��ي�����ص 

الإن�شان  وحقوق  العامة  احلريات  واأع�شاء جلنة 

يف جمل�ص النواب .

واأكد اللواء الركن احلوامتة خالل اللقاء على 

عبداهلل  امللك  جاللة  من  املو�شول  امللكي  الدعم 

وال��ذي  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ال��ث��اين، 

م��ث��ل ال��ع��ام��ل امل��ح��ف��ز وال���داف���ع الأك����رب لتجويد 

ورف��ع  الم��ن��ي  العمل  الأم��ن��ي��ة وتطوير  اخل��دم��ة 

كفاءته .

وب�����نينَّ احل���وامت���ة اأن م��دي��ري��ة الأم�����ن ال��ع��ام 

م��ا���ش��ي��ٌة يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا ال���ه���ادف���ة ل��ت��ع��زي��ز 

اخلدمات الأمنية والإن�شانية والرتقاء مب�شتواها 

اإىل  وال��ت�����ش��ك��ي��الت، لف��ت��اً  ال���وح���دات  يف خمتلف 

و���ش��ع اإط�����ار ع���ام ل��ل��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف ال��واج��ب��ات 

لإنفاذ القانون بعدالة وحزم ومبا ين�شجم واأعلى 

معايري احرام حقوق الإن�شان.

واأو���ش��ح ال��ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة اأن مديرية 

الأم���ن ال��ع��ام بعدما اأن��ه��ت م��راح��ل ال��دم��ج كافة 

وفق التطلعات والروؤى امللكية ال�شامية، وحققت 

، با�شرت  الأه��داف والتطلعات من عملية الدمج 

لتطوير  امل�شتقبلية  واخلطط  الت�شورات  بو�شع 

نطاق  وت��و���ش��ي��ع  منت�شبيها  ك��ف��اءة  ورف����ع  الأداء 

عام  ليكون  وجتويدها  املُقدمة  الأمنية  اخلدمة 

م عام التحديث والتطوير والتدريب .  2022
واأك�����د احل���وامت���ة ب����اأن م��دي��ري��ة الم����ن ال��ع��ام 

�شمن  ال�شاملة  الأمنية  ر�شالتها  لتحقيق  ت�شعى 

املواطن،  خلدمة  اجلهود  فيها  تتكامل  منظومة 

ال�شلطتني  بني  القائمة  ال�شراكة  اأهمية  م��وؤك��دا 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�����ش��ال��ح 

الوطنية العليا.

التوا�شل  اب��ق��اء  على  ال��دائ��م  احل��ر���ص  مبيناً 

ال��ن��واب  جمل�ص  يف  احل��ري��ات  جل��ن��ة  م��ع  امل�شتمر 

للعمل  العام  الم��ن  مديرية  مع  رئي�ص  ك�شريك 

على  احل��ف��اظ  وه��و  واح��د م�شرك  لهدف  �شوياً 

وحزم  بعدل  اجلميع  على  القانون  واإنفاذ  الم��ن 

ومبا يتوافق وتطبيق مبادئ حقوق الإن�شان .

العامة  اأ�شاد رئي�ص جلنة احلريات  من جهته 

ال��ن��ائ��ب ع��ب��د اهلل اب����و زي����د ب��اجل��ه��ود امل�����ش��ت��م��رة 

املجالت  �شتى  يف  العام  الم��ن  ملديرية  واحلثيثة 

وحر�شها التام على اإنفاذ القانون دون حماباة مع 

اإيالء تطبيق مبادئ حقوق الن�شان جل الهتمام 

اث��ن��اء اإن��ف��اذ ال��واج��ب��ات ، وه��و م��ا يظهر جليا يف 

انخفا�ص ن�شب ال�شكاوى املقدمة بهذا اخل�شو�ص 

ب�شكل ملحوظ .

م�شرياً اىل اجلهود املبذولة ملكافحة اجلرمية 

وم��ا و�شلت  امل��خ��درات،  اآف���ة  وم��واج��ه��ة  با�شكالها 

من  ع��ززت  متطورة  م�شتويات  من  املديرية  اليه 

خاللها اخلدمات املقدمة والتي مل�شها املواطنون 

يف حياتهم اليومية .

اأن جلنة  النيابي  الوفد  واأع�شاء  رئي�ص  واأك��د 

احلريات من خالل متابعاتها مل�شت مدى حر�ص 

اأعلى  وفق  بعدالة  القانون  تطبيق  على  املديرية 

معايري حقوق الإن�شان، كاأولوية لها وفق قوانني 

وتراقب  العام  الأم��ن  مديرية  تتبعها  وتعليمات 

تنفيذها ب�شكل م�شتمر .

النيابي عن �شكرهم  الوفد  اأع�شاء  اأعرب  كما 

والتوا�شل  ا�شتجابتها  على  العام  الأم��ن  ملديرية 

�شويا  ات�شال مفتوحة للعمل  معها �شمن قنوات 

مع  وفر�شه  القانون  تطبيق  وه��ي  واح��دة  لغاية 

ويف  كافة.  والإن�شانية  القانونية  املعايري  تطبيق 

نهاية اللقاء ا�شتمع مدير الأمن العام لطروحات 

وا�شتف�شارات اأع�شاء جلنة احلريات العامة.

لإي��ج��از  اللجنة  واأع�����ش��اء  رئي�ص  ا�شتمع  كما 

الأقاليم  العام لأمن  الأمن  قدمه م�شاعد مدير 

ال��ع��م��ي��د اأمي�����ن ال��ع��واي�����ش��ة ب����نينّ خ���الل���ه حم���اور 

الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة الأم��ن��ي��ة مل��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام، 

وعر�ص من خالله لأهم الواجبات التي تنفذها 

م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام، والإجن�����از والح�����ش��اءات 

كافة  امل�شتقبلية  واخل��ط��ط  وامل��روري��ة  اجلرمية 

قدراتها  لرفع  خاللها  من  املديرية  ت�شعى  التي 

وتعزيز اأدائها.

ك��م��ا وب����نينَّ الي���ج���از واق����ع م���راك���ز الإ����ش���الح 

وال��ت��اأه��ي��ل واب���رز اخل��ط��ط الإ���ش��الح��ي��ة املُطبقة 

معها  التعامل  مت  ال��ت��ي  للحلول  ا�شافة  داخلها 

مل��ع��اجل��ة م�����ش��ك��ل��ة الك���ت���ظ���اظ ، واأه������م اخل��ط��ط 

لتنفيذها  العمل  وبو�شر  و�شعت  التي  امل�شتقبلية 

وتطبيقها داخل تلك املراكز.

االنباط-عمان

د رئي�ص جمل�ص اإدارة املجموعة الأردنية  اأكنّ

الدكتور  التنموية  واملناطق  احل��رة  للمناطق 

الإم��ك��ان��ي��ات  اإب����راز  ���ش��رورة  الهمي�شات  خ��ل��ف 

ب��ال��ك��رام��ة للوفد  امل��ن��ط��ق��ة احل���رة  امل��ت��اح��ة يف 

الزائر كمقدرات وطنية يجب تفعيلها.

وق������ال ال��ه��م��ي�����ش��ات ام�������ص الأرب������ع������اء، اإن 

���ش��ارك��ت �شمن وف��د ح��ك��وم��ي �شم  امل��ج��م��وع��ة 

م��دي��ر ت��روي��ج ال���ش��ت��ث��م��ار والت�����ش��ال اأجم��د 

الوديان ومدير املنطقة احلرة الكرامة ن�شال 

امل��ق��رح  للموقع  م��ي��دان��ي��ة  ب��زي��ارة  ال�����ش��واب��ك��ة 

اإق���ام���ة م��ن��ط��ق��ة اإق��ت�����ش��ادي��ة اأردن���ي���ة ع��راق��ي��ة 

م�شركة فيه بهدف التح�شري لتنفيذ درا�شة 

الإقت�شادية. اجلدوى 

واقع  على  الوقوف  الزيارة  ت�شمنت  وكما 

احلدودي  الروي�شد  مركز  يف  التحتية  البنية 

باملياه والكهرباء  التزود  للتعرف على م�شادر 

للمنطقة والواقع اجلغرايف املقرح للمنطقة 

الإق��ت�����ش��ادي��ة الأردن���ي���ة ال��ع��راق��ي��ة امل�����ش��رك��ة، 

على  الط��الع  تخللها  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  م�شرياً 

بنى  م��ن  ال��ك��رام��ة  احل���رة  املنطقة  اإم��ك��ان��ي��ات 

حت��ت��ي��ة وف���وق���ي���ة واخل����دم����ات ال���ت���ي ت��وف��ره��ا 

امل��ج��م��وع��ة، وال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات رج���ال 

واملهتمني. وامل�شتثمرين  الأعمال 

ال�شناعة  وزارة  ت��ع��اون  الهمي�شات  ��ن  وث��منّ

وال���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ن يف حت��ق��ي��ق ت��ك��ام��ل��ي��ة 

الوطنية،  واملوؤ�ش�شات  ال��وزارات  لكافة  الأدوار 

مركز  لإدارة  التنظيمية  اجل��ه��ود  ��ن  ث��منّ ك��م��ا 

الأمنية  الأج��ه��زة  وكافة  احل���دودي  الروي�شد 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب���ح���ف���اوة الإ����ش���ت���ق���ب���ال واجل���اه���زي���ة 

ال��ع��ال��ي��ة ل��ت��ق��دمي ال���دع���م ال������الزم ل��ت��ح��ق��ي��ق 

اأهداف الزيارة.

ب������دوره اأك�����د م���دي���ر ع����ام امل���ن���اط���ق احل���رة 

املنطقة  اأن  ال��غ��راي��ب��ة  احلميد  عبد  الأردن��ي��ة 

تفعيل  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال���ي���وم  ال���ك���رام���ة  ة  احل�����رنّ

بني  للم�شتثمرين  ِوجهة  لتكون  نظر  واإع��ادة 

وذل��ك  وال��ع��راق،  الأردن  ال�شقيقني  البلدين 

اأهمية  من  لها  ملا  الوطني  القت�شاد  خلدمة 

يف تعزيز العمل الإقت�شادي العربي امل�شرك.

االنباط-برتا

اإرب��د جم��ددا باإلغاء  طالب جتار يف مدينة 

ات��ف��اق��ي��ة م�����ش��روع امل���واق���ف امل��دف��وع��ة م�شبقا 

)التوبارك( واملوقعة بني بلدية اإربد واحدى 

ال�شركات اخلا�شة.

جتارة  غرفة  رئي�ص  لقائهم  خ��الل  وقالوا 

اإربد حممد ال�شوحة، بح�شور اأع�شاء جمل�ص 

الإدارة والنائب حممد ال�شطناوي، اإن ال�شركة 

التفاق  ج��رى  التي  ال�شروط  خالفت  املنفذة 

يف  الب�شري  العن�شر  ب��اإل��غ��اء  واملتمثلة  عليها 

يف  تو�شع  اآلية  مباكينات  وال�شتعانة  ال�شوارع 

ال�شوارع كما يف الدول الأخرى.

من  بحالة  ت�شبب  امل�شروع  اأن  اإىل  ولفتوا 

الركود غري امل�شبوقة، جراء عزوف املت�شوقني 

ع��ن ال��ن��زول اإىل ال�����ش��وارع ال��ت��ي ي��وج��د فيها 

)الت������وب������ارك( حت�����ش��ب��ا م����ن امل���خ���ال���ف���ة ال��ت��ي 

يف  رغبتهم  وع���دم  دن��ان��ري،   10 قيمتها  تبلغ 

ال�شطفاف يف تلك املواقف.

اأن ن�شبة مبيعاتهم تراجعت خالل  واكدوا 

خا�شة  باملئة،   70 نحو  اإىل  املا�شية  الأ�شهر 

ا�شطرت  التجارية  امل��ح��ال  م��ن  الع�شرات  اأن 

اإىل الإغالق جراء حالة الركود التي ت�شهدها 

ال�شواق يف الوقت احلايل.

بدوره، او�شح ال�شوحة اأن الغرفة تتابع مع 

)الت��وب��ارك(،  ا�شكالية  املعنية  اجلهات  جميع 

منوها  تطبيقه،  راف��ق��ت  ال��ت��ي  والخ���ت���اللت 

هذه  حلل  الط���راف  جميع  قبل  من  بالوعود 

الإ�شكاليات وتنفيذ مطالب التجار قبل نهاية 

ال�شهر احلايل.

وبني ال�شوحة اأن الغرفة مل�شت جتاوبا من 

جميع الأط��راف ملعاجلة الختاللت وجتويد 

القطاع  ي�شر مب�شالح  ل  برمته مبا  امل�شروع 

ال���ت���ج���اري وي����خ����دم ج���ه���ود حت�����ش��ني ال���واق���ع 

املروري يف املدينة.

)التوبارك(  اإن  ال�شطناوي،  النائب  وق��ال 

والقطاع  ع��ام��ة  اإرب���د  ب��اأه��ايل حمافظة  اأ���ش��ر 

اإىل  ادى  م��ا  اخل�شو�ص،  وج��ه  على  التجاري 

تراجع ن�شاطه للن�شف، م�شريا اإىل اأن امل�شروع 

ل ي���خ���دم ت��ن��ظ��ي��م احل���رك���ة امل����روري����ة داخ���ل 

املدينة، بالإ�شافة اإىل �شكاوى عديدة من قبل 

)الت��وب��ارك(  موظفي  تعامل  م��ن  امل��واط��ن��ني 

العاملني يف ال�شوارع التي ت�شملها التفاقية.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأو���ش��ح م��دي��ر وح���دة ال��رق��اب��ة 

اأن  اإرب��د ح�شان بني هاين،  الداخلية يف بلدية 

ه��ن��اك ق�شايا م��ن��ظ��ورة ل���دى ال��ق�����ش��اء ج��رى 

رف��ع��ه��ا م���ن ق��ب��ل م���واط���ن���ني ل��ل��ب��ت يف و���ش��ع 

البلدية ملتزمة  اأن  ال�شركة القانوين، موؤكدا 

الق�شائي  القرار  �شدور  حلني  امل��ربم  بالعقد 

ب��ع��د ث��ب��وت اأخ���ط���اء ف���ردي���ة يف ت��ط��ب��ي��ق ب��ن��ود 

ملف  حتويل  اإىل  بالبلدية  دف��ع  ما  التفاقية 

التفاقية للق�شاء.

م��ن ج��ان��ب��ه، ب��ني م��دي��ر ع���ام ���ش��رك��ة البلد 

ال��زواه��رة،  ماجد  م�شبقا  املدفوعة  للمواقف 

ببنود  ك��ام��ال  ال��ت��زام��ا  م��ل��ت��زم��ة  ال�����ش��رك��ة  اأن 

الت��ف��اق��ي��ة وال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي اق����رت عليها 

العن�شر  تعامل  بتخفي�ص  يتعلق  فيما  �شواء 

التعرفة  تخفي�ص  اأو  ال�شائقني  من  الب�شري 

وو�شع البطاقات املدفوعة م�شبقا يف عدد من 

ال�شركة بال�شرط  البيع، موؤكدا مت�شك  نقاط 

اجل��زائ��ي يف ح��ال ج��رى ف�شخ عقد التفاقية 

من طرف واحد.

االنباط-عمان

قال الناطق العالمي لدائرة اجلمارك ان 

جمرك  مركز  يف  العاملة  اجلمركية  ال��ك��وادر 

املخدرات  مكافحة  اإدارة  مع  وبالتعاون  جابر 

والأجهزة المنية متكنت من احباط حماولة 

ت��ه��ري��ب ح���ب���وب خم�����درة م���ن ن����وع ك��ب��ت��اج��ون 

الف  و�شبعمائة  مليون  )اث��ن��ان  بكمية  وتقدر 

�شاحنتني  داخ���ل  �شبطها  مت  كبتاغون  ح��ب��ة( 

حتمالن لوحات اجنبية الأوىل حمملة مبادة 

احلديد والأخرى حمملة بالفاكهة.

واأ�شاف الناطق العالمي بان امل�شبوطات 

ك���ان���ت خم����ب����اأة داخ������ل خم���اب���ئ ����ش���ري���ة داخ����ل 

ال�����ش��اح��ن��ات مت اع����داده����ا خ�����ش��ي�����ش��ا ل��غ��اي��ات 

التهريب.

وبني اأنه مت تنظيم حم�شر �شبط اأ�شويل 

مكافحة  اإدارة  اإىل  وت�شليمها  بامل�شبوطات 

املخدرات لإجراء املقت�شى القانوين.

تجار إربد يطالبون بإلغاء مشروع 
مواقف »االتوبارك«

الجمارك تحبط تهريب 2.7 مليون حبة 
كبتاغون في مركز حدود جابر
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 خالل حياتي الطويلة، ومنذ �سنوات الثانويَّة املدر�سيَّة، ومروراً بالدرا�سات 

وال�سيا�سي  احل��زب��ي  ن�ساطي  خ�سم  يف  عقود  وخ��الل  ��ة،  والأك��ادمي��يَّ اجلامعيَّة 

وال�سديقة،  وال�سقيقة  احلليفة  ال��دن��ي��ا  ب��ل��دان  ع�����س��رات  ُزرت  امل��ه��ن��ي،  وعملي 

�ست الكثري من اخلربات والنطباعات، وزاد اتِّ�ساع جعبتي  بدعوات ر�سمية، وكدَّ

ُعلماء  واأجانب  عرب  واأ�سدقاء  رفاق  من  لها  حدود  ل  ومعلومات  مبالحظات 

وزوادة يف حياتي  زاداً  اللغات، وهذه كلها �سارت يل  َينطقون مبختلف  وُفقهاء 

الناكرين  واخل�سوم  واملند�سني  الأع���داء  اأم���واج  وتتقاذفها  �سعبة  بقيت  التي 

للجميل، الذين ل َهمَّ لهم �سوى التنكيد على الآخرين، ويف ذلك ُهم يعك�سون 

ال�سخ�سية وال�سوداويَّة. ال�سيا�سية والنتهازية  الغارقة يف الرجعية  طباعهم 

اأ�سحابي  رافقني  التي  ال��دول  تلك  بع�ض  يف  لدي  لة  املُف�سَّ املُ�ساَهدات  َلَعَلّ   

واإي���داع  امل��خ��ال��ف��ات،  اإ���س��دار  املَ���ايل م��ن خ��الل  ال���ردع  فيها، ه��ي كيفية توظيف 

و  والقاذورات،  بالأو�ساخ  العامة  الأماكن  ر�سقهم  ب�سبب  ال�سجون  يف  املخالفني 

ال�سوارع دون احرتام  الآخرين، وُب�ساقهم يف  من بيوتهم على بيوت  “رميها” 
هم  وجرِّ باليني 

ُ
الالاأ جمموعات  اعتقال  على  �ساهداً  وكنت  ولوطنهم،  لغريهم 

يف  ال�سجائر  واأع��ق��اب  وبقاياه  اخلبز  يلقون  اأن��ه��م  ملجرد  ال�سرطة  �سجون  اإىل 

من  وغريها  والأوراق  البال�ستيكية  الكوؤو�ض  وقذفهم  والأر���س��ف��ة،  الطرقات 

�ساً لل�سعب، لياأخذ  الف�سالت يف املواقع العامة، التي ُتعترب ف�ساًء نظيفاً ُم�سَّ

فيها ق�سطاً من الراحة، وليتمتع بالطبيعة والهدوء وال�سكينة.

 م�ساهداتي للمواطنني املُلتزمني بالنظافة والقوانني يف دول الكرة الأر�سية 

النفايات  وحاويات  للقاذورات  عّمان  يف  الأجانب  ت�سوير  اأ�ستغرب  جتعلني  مل 

املَملكة،  يف  ال�سياحية  الطرق  جوانب  وعلى  وامل�سالك  ال��دروب  يف  املُغلقة  غري 

النظافة لدى املجتمع يف حدائق  العايل ل�سرورات  انتفاء احل�ض  وا�ستهجانهم 

بعينها. انية  َعمَّ

ال�سوارع  يف  يب�سقون  ح��ني  مواطنيها  حت��اِك��م  ول  تخاِلف  ل  ال��دول  بع�ض   

ذلك  عن  مقززة  حيَّة  ���س��وراً  �ساهدت  وق��د  اأو�ساخهم،  عليها  يلقون  عندما  اأو 

ل  بقذارة  والأثرية  وال�سياحية  املفتوحة  اأماكنها  تت�سم  التي  ال��دول  بع�ض  يف 

التي  الأمرا�ض  ة  �سدَّ من  البلدان  تلك  تعاين  ولهذا  بعدها،  ول  قبلها  ق��ذارات 

و�سرابها  بطعامها  يثق  ول  وال��زوار،  ال�سياح  ويُعوفها  باملاليني،  باأهلها  تفتك 

اأحد. لهذا، نرى اأن تلك الدول تتعر�ض ملخاطر خطرية وكارثية ب�سبب تف�سي 

على  نكون  ي��وم  ِمنَّا  يدنو  اأن  نريد  ول  و�سيَّاحها،  �سكانها  بني  الفتاكة  الآف��ات 

�ساكلتها ل �سمح اهلل.

مواطنيها،  ل���دى  ال��وع��ي  ب��رق��ي  تت�سم  مم��ار���س��ة  ت��وج��د  الأق���ط���ار  بع�ض  يف   

ال�����س��وارع  يف  الب�سق”  “وباء  ���س��د  حم��ارب��اً  َن��ف�����س��ُه  ��ب  ي��ن�����سِّ ه��ن��ال��ك  فالبع�ض 

فعلية  وحمالت  عمل،  ُور���ض  تنظيم  على  يعمل  الآخ��ر  والبع�ض  ل�ستئ�ساله، 

عموماً،  والقاذورات  هذا  الب�سق”  “وباء  من  للتحذير  واإعالمية  وافرتا�سية 

فيا حبذا اأن تلتفت اجلهات املعنية اإىل �سرورة حماربة هذه الآفات الجتماعية 

يَّة قد ت�ستحيل  التي قد توؤدي يف وقت ما اإىل انت�سار وا�سع وخطري لآفات َمر�سِ

ان والف�ساءات  ه جمالية َعمَّ اإىل طاعون ُي�سيب نا�سنا ون�ساءنا واأطفالنا، وت�سوِّ

الذي  اجلميل  لوطننا  وال��زوار  وال�سياح  لل�سياحة  وت�سيء  املختلفة،  الأردن��ي��ة 

يف  بهم  نقتدي  اأن  علينا  اإذ  ال�سماء،  وُر�سل  اأنبياء  من  ة  املُ�ستَمدَّ بثقافته  ُيفاخر 

تفكرينا  ويف  حيواتنا  و�سنوات  ويومياتنا  و�سلوكياتنا  وكالمنا  وترحالنا  حلِّنا 

اأرواحنا. واأن�سطة 

األكاديمي مروان سوداح

لَزْجِر  الُمَخالَفات 
وَردعهم.. الُمَخاِلفين 

اخلمي�س  13 / 1 / 2022 

الجبور: البلدية انذرت الشركة لتصويب أوضاعها خالل ١٠ ايام

بني مصطفى: النساء اللواتي يرأسن البرلمان في العالم 58 امرأة

التربية تتابع سير امتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية

االنباط-الزرقاء

مل�سروع  امل�سغلة  ال�سركة  الزرقاء  بلدية  ان��ذرت 

الوتوبارك لت�سويب كافة التجاوزات واملخالفات 

على ال�سوارع واملواطنني خارج اطار العقد املربم 

وخالل 10 ايام .

وقال رئي�ض جلنة بلدية الزرقاء ح�سن اجلبور 

باأن جلنة خا�سة قامت بالنظر ومتابعة ال�سكاوي 

ال��واردة بحق ال�سركة منها اخلطية وعرب مواقع 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م��ن امل��واط��ن��ني واأ���س��ح��اب 

املحال التجارية وقاطني الو�سط التجاري ومالكي 

ال�سيارات. 

وا�ساف اجلبور بانه تبني لدى اللجنة وجود 

مالفات وجت��اوزات من قبل ال�سركة خارج اطار 

العقد املربم. 

وبني ان التجاوزات متثلت يف عدم توفري تذاكر 

ال��واح��دة خالفاً  لل�ساعة  دي��ن��ار  الن�سف  م��ن فئة 

ال�سركة  وت�سغيل  العقد  من  ع�سر  الثالث  للبند 

اردنيني اجلن�سية وغري حا�سلني  موظفني غري 

عىل �سهادة عدم املحكومية ومالفة بنود العقد 

بعدم توفري ماكنات وعدادات يف ال�سوارع املحددة 

بالعقد التي يتم من خاللها قطع تذاكر املواقف 

وم��ال��ف��ة اإ����س���دار ت��ذاك��ر ي��دوي��ة خ��الف��اً للبند 

الثالث ع�سر من التفاقية.  ولفت اجلبور اإىل ان 

ال�سركة خالفت العقد املربم يف تر�سيد غرامات 

ملا جاء  امل��واق��ف وخ��الف��اً  مالية على م�ستخدمي 

رخ�سة  ت�سدر  مل  ال�سركة  ان  مبيناً  ال��ب��ن��ود  يف 

واأ�سار  املتبعة.   والأنظمة  للقوانني  مهن خالفاً 

اجلبور ان ال�سركة مل توفر زي خا�ض للمراقبني 

وامل��وظ��ف��ني ال��ت��اب��ع��ني ل��ه��ا وع���دم ت��وف��ر بطاقات 

ت��ع��ري��ف��ي��ة مت��ك��ن امل���واط���ن م���ن ال��ت��ع��رف عليهم 

البلدية  ت��زوي��د  ال���الزم وم��ال��ف��ة ع��دم  بال�سكل 

ب���اب���راء ذم���ة ال�����س��رك��ة م��ن ال�����س��رائ��ب وال��ر���س��وم 

و�سريبة املبيعات املتحققة عليها.  واكد اجلبور 

اإن���ذاراً  وجهت  البلدية  يف  القانونية  ال��دائ��رة  اإن 

لل�سركة لت�سويب او�ساعها واللتزام ببنود العقد 

امل���ربم خ���الل 10 اي���ام وخ��الف��اً ل��ذل��ك ومبا�سرة 

�سي�سار اىل ف�سخ العقد عرب الطرق القانونية .

االنباط-عمان

���س��ارك��ت وزي�����رة ال���دول���ة ل��ل�����س��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة 

العربية  ال���دول  من  الربملانيات  ائتالف  ورئي�سة 

 ، بني م�سطفى  وف��اء  امل���راأة  العنف �سد  ملناه�سة 

“الفر�ض  حول  الثانية  امل�ستديرة  املائدة  باأعمال 

والتحديات التي تواجه امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة 

يف بالد ال�سام واخلليج العربي«.

وج����اءت اأع���م���ال امل���ائ���دة ال��ت��ي نظمها ائ��ت��الف 

الربملانيات من الدول العربية ملناه�سة العنف �سد 

“�ستمن�سرت” للدميقراطية عرب  امل��راأة وموؤ�س�سة 

تقنية الت�سال عن ُبعد، ملناق�سة التباين يف متثيل 

العربية،  املنطقة  يف  املنتخبة  املنا�سب  يف  امل����راأة 

والتحديات التي تواجه امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة، 

اإىل جانب فر�ض التعلم من ال��دول التي ارتفعت 

فيها معدلت م�ساركة امل��راأة ال�سيا�سية من خالل 

النتخابات.

يف  ال��ن�����س��اء  ن�سبة  اإن  م�سطفى،  ب��ن��ي  وق���ال���ت 

اأك�����ر م���ن رب��ع  ال���ربمل���ان���ات ج�����اءت ولأول م����رة 

5ر25  بلغت  وبن�سبة  العامل  اأن��ح��اء  يف  الربملانيني 

باملئة وف���ق م��ا اأع��ل��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي الأم����ني العام 

لالحتاد الربملاين الدويل.

واأ����س���اف���ت، اإن ع���دد ال��ن�����س��اء ال��ل��وات��ي ي��راأ���س��ن 

الربملان يف العامل 58 امراأة من 277 برملانا وبن�سبة 

بلغت 9ر20 باملئة، م�سرية اإىل اأن مملكة البحرين 

تعترب الدولة العربية الوحيدة التي يراأ�ض برملانها 

�سيدة.

وحول رئا�سة احلكومات اأ�سارت بني م�سطفى 

اإىل وج��ود 14 ام��راأة من 193 دول��ة تراأ�ض حكومة 

ت��ون�����ض تعترب  اأن ج��م��ه��وري��ة  اإىل  ب���الده���ا، لف��ت��ة 

الدولة العربية الوحيدة التي تتبواأ �سيدة رئا�سة 

اللواتي  الن�ساء  ع��دد  اأن  ح��ني  يف  فيها،  احلكومة 

يراأ�سن الدول بلغ 9 من 152 دولة يف اأنحاء العامل.

واأو�سحت اأن عدد الن�ساء اللواتي ي�سغلن مواقع 

يف ال�سلطة التنفيذية والربملانية ل يزال متوا�سعاً 

���س��ه��دت الن��ت��خ��اب��ات  ال��ع��رب��ي��ة؛ ح��ي��ث  يف املنطقة 

الن�ساء  ن�سب  يف  ارت��ف��اع��اً  امل��ا���س��ي��ني  ال��ع��ام��ني  يف 

كجمهورية م�سر، وانخفا�ساً يف اجلزائر، يف حني 

�سهد الأردن تراجعاً بعدد الع�سوات من 20 اإىل 16 

ع�سوة يف الربملان.

واأكدت بني م�سطفى �سرورة مراجعة الأنظمة 

والقوانني النتخابية، وتنظيم م�ساركة الن�ساء يف 

لختيار  وا�سحة  اأ�س�ض  على  والعتماد  الأح���زاب، 

الن�ساء حتول دون ا�ستبعاد ذوات الكفاءة ال�سيا�سية.

الأردن  اأن  بينت  الد�ستورية،  التعديالت  وعن 

متكن من اإدخ��ال امل��راأة لأول مرة �سمن الد�ستور 

الأردين؛ حيث مت الن�ض على كفالة الدولة لتمكني 

امل��راأة من القيام بدور فاعل يف املجتمع وحمايتها 

من كافة اأ�سكال العنف والتمييز.

الت�سريعية  ال��ت��ع��دي��الت  بع�ض  اىل  واأ����س���ارت 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  طرحتها  التي 

ب��اأن  التو�سية  مت��ت  حيث  الأردن،  يف  ال�سيا�سية 

ب��امل��ئ��ة من   20 ل��ل��ح��زب  امل��وؤ���س�����س��ني  يت�سمن ع���دد 

الن�ساء، واأن ي�سمن احل��زب ملنت�سبيه من ال�سباب 

وال��ن�����س��اء ال��و���س��ول ل��ل��م��واق��ع ال��ق��ي��ادي��ة، ومتكني 

ال�����س��ب��اب وامل�����راأة والأ���س��خ��ا���ض ذوي الإع���اق���ة من 

الو�سول العادل ملوارد احلزب املتوفرة ب�سكل عادل 

ومتكافئ �سيما اأثناء احلمالت النتخابية.

امل�ستديرة  امل��ائ��دة  اأع��م��ال  امل�ساركات يف  واأك���دت 

العمل  يف  الفاعلة  العربية  امل���راأة  م�ساركة  اأهمية 

العام و�سمان حقوقها، و�سرورة العمل على تغيري 

نظرة وثقافة املجتمع جتاه املراأة، لت�ستطيع خو�ض 

التي  ال�سكوك  عن  بعيداً  ال�سيا�سي  العمل  جتربة 

حتول دول و�سول املراأة للمواقع القيادية.

والتكاتف  التعاون  ب�سرورة  امل�ساركات  واأو�ست 

التحديات  على  للوقوف  الن�سائية  ال�سبكات  بني 

النتخابات، وال�ستفادة من  امل��راأة يف  التي تواجه 

دور  وت��دع��م  ُت��ع��زز  ت�سريعات  لديها  ال��ت��ي  ال����دول 

النظرة  ا�ستمرار  دون  ال�سيا�سي، واحليلولة  امل��راأة 

النمطية للمراأة التي ت�سعف من و�سولها للمواقع 

القيادية.

ي�سار اإىل اأن وزيرة التنمية الجتماعية ال�سابقة 

امل�ستديرة،  امل��ائ��دة  جل�سة  اأدارت  ح�سان  اب��و  رمي 

ال�سابق  الع�سو  يعقوبيان  ب��ول  من  كل  مب�ساركة 

يو�سف  بنت  و�سيخه  اللبناين،  ال��ن��واب  يف جمل�ض 

اجلفريي ع�سو جمل�ض ال�سورى القطري، وريزان 

���س��ي��خ دل���ري ال��ع�����س��و ال�����س��اب��ق يف جم��ل�����ض ال��ن��واب 

العراقي.

االنباط-عمان

اط���م���اأن الأم���ي���ن���ان ال��ع��ام��ان ل������وزارة ال��رتب��ي��ة 

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

الدكتورة  واملالية  الإداري����ة  وال�����س��وؤون  العجارمة، 

جنوى قبيالت ام�ض الأربعاء، على �سري امتحان 
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ف��ف��ي ع��م��ان، تفقد ال��دك��ت��ور ال��ع��ج��ارم��ة ع��ددا 

الرتبية  ملديريتي  التابعة  المتحان  ق��اع��ات  م��ن 

ا�ستهلها  وم��ارك��ا،  ال�سري  وادي  ل��ل��واءي  والتعليم 

الرتبية  م��دي��ري��ة  الم��ت��ح��ان��ات يف  لق�سم  ب��زي��ارة 

والتعليم للواء وادي ال�سري؛ اطماأن خاللها على 

�سري الإج���راءات الفنية والإداري���ة، بح�سور مدير 

الرتبية الدكتور حممد اجلبور.

و�سملت اجلولة زيارة ملدر�سة الزهراء الثانوية 

املختلطة، حيث التقى الأمني العام الطالبات قبل 

دخولهن لقاعات المتحان، وا�ستمع ملالحظاتهن؛ 

المتحانات  مل�ستوى  ارتياحهن  ع��ن  ع��ربن  حيث 

ال�سابقة، م�سيدين بالإجراءات عالية امل�ستوى التي 

وما  لالمتحان  تنفيذها  يف  ال����وزارة  بها  تعاملت 

وفرته من بيئة امتحانية مالئمة.

كما زار العجارمة ق�سم المتحانات يف مديرية 

مدير  بح�سور  م��ارك��ا،  ل��ل��واء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 

الرتبية والتعليم الدكتور اأجمل طويقات، م�سيدا 

الرتبوية  ال��ك��وادر  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 

القائمة على المتحان من معلمني وروؤ�ساء قاعات 

وم��راق��ب��ني وم�سححني وجل���ان ا���س��راف��ي��ة وف��رق 

فنية ودورهم يف اإجناح اإج��راءات عقد المتحانات 

و�سبطها ب�سورة متميزة.

و���س��م��ل��ت اجل����ول����ة؛ زي�������ارة مل���در����س���ة ال��ن��زه��ة 

الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات، ح��ي��ث اط���م���اأن الأم����ني ال��ع��ام 

ملجرياته.  ارت��ي��اح��ه  مبديا  الم��ت��ح��ان،  �سري  على 

خالل  المتحان؛  �سري  العجارمة  الدكتور  وتابع 

ال���وزارة،  زي��ارة ق��ام بها لغرفة العمليات يف مركز 

داعيا فريق العمل واللجنة الفنية يف الغرفة اإىل 

مالحظات  لأي  ال�سريعة  بال�ستجابة  ال�ستمرار 

على  والإج���اب���ة  ف���وري  ب�سكل  ومتابعتها  ت���رد  ق��د 

ا�ستف�سارات املواطنني والطلبة املتعلقة بالمتحان 

واإجراءاته ب�سفافية واهتمام. من جانبها، تفقدت 

قبيالت عددا من قاعات المتحان يف لواء الكورة، 

ب��اإج��راءات  الكبري  لاللتزام  ارتياحها  عن  معربة 

الربوتوكول ال�سحي، والذي يعرب بكل و�سوح عن 

الوعي الكبري الذي تتمتع به الكوادر القائمة على 

التفقدية  جولتها  وا�ستهلت  والطلبة.  المتحان 

ال��ك��ورة،  ل��ل��واء  والتعليم  الرتبية  ملديرية  ب��زي��ارة 

بح�سور مدير الرتبية الدكتور معن ال�سناق، حيث 

للبنني  الثانوية  مرحبا  م��دار���ض  اجل��ول��ة  �سملت 

اأبي �سعيد  اأبي �سعيد الثانوية للبنات، ودير  ودير 

الثانوية املهنية للبنني. وبينت اأن ال��وزارة تدر�ض 

عمل نواتني ملدر�ستني يف املنطقة نظرا لالكتظاظ 

يف مدار�سها، والتخفيف من املدار�ض امل�ستاأجرة يف 

اللواء حيث تتوفر قطع الأرا�سي الالزمة لذلك، 

وتاأثيث مدر�سة دير اأبي �سعيد الأ�سا�سية املختلطة، 

للبنني  الأ���س��ا���س��ي��ة  تبنه  م��در���س��ة  ع��ط��اء  ومتابعة 

املهجورة.

كما بينت اأن ال��وزارة تدر�ض اإمكانية بناء جناح 

يف مدر�سة دير اأبي �سعيد الثانوية املهنية للبنني 

مل�ساغل الل��ك��رتون��ي��ات وال��ه��اي��ربد، م��وع��زة بعمل 

دير  م��در���س��ة  يف  ج��دي��دة  �سحية  ودورات  �سيانة 

اأوع��زت مبعاجلة  ابي �سعيد الثانوية للبنات. كما 

الت�سدعات يف مدر�سة خولة بنت الأزور الأ�سا�سية 

على  للك�سف  الأب��ن��ي��ة  اإدارة  وتكليف  امل��خ��ت��ل��ط��ة، 

ال�سيانة  واإج����راء  للبنني  الثانوية  تبنة  مدر�سة 

الالزمة لها، اإ�سافة اإىل تفقد الأ�سوار اخلارجية 

والإي��ع��از  املختلطة،  الأ�سا�سية  راك��ب  كفر  ملدر�سة 

لإدارة الأبنية بالك�سف الفوري على مدر�سة مرحبا 

الأ�سا�سية املختلطة. واطلع الأمينان العامان، على 

�سري المتحان يف تلك القاعات، مبدين ارتياحهما 

من  اإ�سرافية  وجل��ان  ف��رق  جالت  فيما  ملجرياته، 

التي يعقد فيها المتحان  امل��دار���ض  ال���وزارة على 

لالطمئنان على �سريه ومتابعة جمرياته.

 44244 الأوىل  جل�سته  يف  لالمتحان  وت��ق��دم 

م�سرتكاً وم�سرتكة يف مبحث اللغة العربية للفروع 

للجل�سة  ت��ق��دم  فيما  ك��اف��ة،  واملهنية  الأك��ادمي��ي��ة 

الإدارة  اأ�سا�سيات  مبحث  يف  م�سرتكني   9 الثانية 

لفرعي التعليم الأدبي واملعلوماتية.

مالية النواب تناقش موازنة 
المجلس االقتصادي واالجتماعي 

االنباط-عمان

ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

يف اج��ت��م��اع��ه��ا ام�����ض الأرب���ع���اء، م��وازن��ة 

امل��ج��ل�����ض الق���ت�������س���ادي والج���ت���م���اع���ي، 

�سمن م�سروعي قانوين املوازنة العامة 

لل�سنة  احلكومية  ال��وح��دات  وم��وازن��ات 

املالية 2022.

واأكد رئي�ض اللجنة، النائب املهند�ض 

ال��ذي  ال���دور  اأهمية  ال�سعودي،  حممد 

ي��ق��وم ب���ه امل��ج��ل�����ض ب��اع��ت��ب��اره م��وؤ���س�����س��ة 

م���ق���رتح���ات  ت����ق����دمي  ا����س���ت�������س���اري���ة يف 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة. ب����دوره، 

القت�سادي  املجل�ض  ع��ام  اأم��ني  ع��ر���ض 

مدانات،  م��رتي  الدكتور  والجتماعي 

امل��ج��ل�����ض واأع��م��ال��ه وخطته  اأب����رز م��ه��ام 

.2022 للعام 

واأكد مدانات اأن املجل�ض يعترب اإطارا 

الق�سايا  متلف  ح��ول  للحوار  وطنيا 

حالة  تقرير  اأن  اإىل  م�سريا  الوطنية، 

واأنه  النهائية  مراحله  يف   2021 البالد 

العام  من  الأول  الربع  بنهاية  �سين�سر 

احلايل.

بدورهم، اأكد اأع�ساء اللجنة النيابية 

يقوم  ما  خالل  من  املجل�ض  دور  اأهمية 

متلف  تعالج  واأبحاث  درا�سات  من  به 

والج��ت��م��اع��ي��ة.  الق��ت�����س��ادي��ة  الق�سايا 

وط���ال���ب���وا ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل دور 

امل���ج���ل�������ض، ب�����س��ك��ل اأك��������رب، وال���ت���ع���ري���ف 

ب���ن�������س���اط���ات���ه واأه������داف������ه وال���ت���و����س���ع يف 

املجالت  متلف  تعالج  درا�سات  اإع��داد 

ال�سغرية  وال��ق��ط��اع��ات  الفقر  كجيوب 

اجل��ان��ب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة، 

القت�سادي.

حمادة: تخفيض الجمارك سينعكس قريبا على قطاع المواد الغذائية
االنباط-عمان

امل���واد الغذائية يف غ��رف��ة جت��ارة  اأك���د ممثل ق��ط��اع 

اأثر تخفي�ض  اأن املواطن �سيلم�ض  الردن رائد حماده، 

ال��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة، ل ���س��ي��م��ا ال��ت��ي ���س��ت��ط��ال امل����واد 

الغذائية، خالل الفرتة القليلة املقبلة وب�سكل تدريجي.

وق��ال ح��م��ادة “اإن امل��واط��ن ه��و م��ن �سي�ستفيد من 

ق��رب حلول  م��ع  الأوىل، وخ�سو�سا  ب��ال��درج��ة  ال��ق��رار 

زي���ادة يف معدلت  ي�سهد  ال���ذي  امل��ب��ارك  �سهر رم�سان 

تو�سيع  ي��ت��م  اأن  ���س��رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا  ال�ستهالك”، 

العفاءات اجلمركية التي تدفعها املواد الغذائية.

وو�سف حمادة خالل لقاء �سحفي ام�ض الربعاء، 

القرار باخلطوة املهمة وجاءت يف توقيت مهم و�ست�سهم 

يف تن�سيط عجلة الن�ساط التجاري التي تاأثرت بفعل 

اأزمة جائحة فريو�ض كورونا.

وا�سار اإىل وج��ود كميات كبرية من امل��واد الغذائية 

قريب  وق���ت  يف  و�ست�سل  املحلية  لل�سوق  طريقها  يف 

و���س��ت�����س��ت��ف��ي��د م���ن ق�����رار اإع�������ادة ال��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة 

القطاع  اأن  وب���ني  الأ���س��ع��ار.  ع��ل��ى  �سريعا  و�ستنعك�ض 

التجاري بداأ ي�سهد وجود �سراكة حقيقية مع القطاع 

معربا  ال�سامية،  امللكية  للتوجهات  ا�ستجابة  ال��ع��ام، 

على  ينعك�ض  املقبلة مبا  باملرحلة  تتو�سع  اأن  اأمله  عن 

م�سلحة القت�سادي الوطني.

وا�سار اإىل اأن القرار �سيخفف من حدة الرتفاعات 

املن�ساأ  بلد  يف  الغذائية  امل���واد  م��ن  الكثري  طالت  التي 

جانب  اإىل  املحلية  بال�سوق  الأ���س��ع��ار  على  وانعك�ست 

ال����زي����ادة ال��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ط������راأت ع��ل��ى اأج������ور ال�سحن 

البحري العاملي. واأكد حمادة اأن القرار �سيخدم كذلك 

وزي���ادة  ال�سيولة  ت��وف��ري  وال��ت��ج��ار جلهة  امل�����س��ت��وردي��ن 

اململكة من  م��زون  تعزز  يعني  ما  ال�سترياد،  كميات 

ال�سلع الغذائية لفرتات طويلة، اإىل جانب جتويد بيئة 

الأعمال وزيادة ال�ستثمارات التي ت�سهم بتوليد املزيد 

من فر�ض العمل. كما اأ�سار اإىل اأن قطاع املواد الغذائية 

بالتعرفة  املتعلقة  التخفي�سات  عك�ض  على  حري�ض 

ال�سرائية  القدرة  لزيادة  ال�سلع  اأ�سعار  على  اجلمركية 

للمواطنني وتن�سيط الأ�سواق وزيادة املبيعات.

مماثلة  ق����رارات  هنالك  يكون  اأن  “نتطلع  وق���ال: 

غري  املطاعم  على  املبيعات  �سريبة  بتخفي�ض  تتعلق 

اأغلب مرتادي  بال�سياحية كون  اأ�سوة  امل�سنفة �سياحيا 

الدخول  اأ�سحاب  م��ن  �سياحيا  امل�سنفة  غ��ري  املطاعم 

اململكة من  اأن م��زون  وا���س��اف  واملتدنية«.  امل��ح��دودة 

ال�سلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات القت�سادية 

العاملية وما تبعها من ارتفاع اأجور ال�سحن واأ�سعار املواد 

الأولية واأ�سناف متلفة من ال�سلعة الواحدة وم�سادر 

القطاع  عموم  لعبه  ال���ذي  ال���دور  اإىل  ولفت  متعددة. 

ال��ت��ج��اري خ���الل جائحة ف��ريو���ض ك��ورون��ا م��ن خالل 

والأ�سا�سية  الغذائية  وال�سلع  الب�سائع  ت��وري��د  اإدام���ة 

بال�سوق املحلية بكميات كبرية، بالرغم من التحديات 

وال�سعوبات التي اأثرت على �سال�سل التزويد العاملية.

والتحديات  الق�سايا  م��ن  للعديد  ح��م��ادة  وت��ط��رق 

التي تواجه قطاع امل��واد الغذائية، ويف مقدمتها تعدد 

اجلهات الرقابة وارتفاع ن�سبة �سريبة املبيعات، م�سددا 

على �سرورة الهتمام بامل�ستثمر املحلي ومنحه احلوافز 

�سخ  اإىل  ودع���ا  الأج��ن��ب��ي.  للم�ستثمر  املقدمة  وامل��زاي��ا 

ب�سروط  ق��رو���ض  وت��ق��دمي  الأ���س��واق  �سيولة نقدية يف 

مي�سرة لأ�سحاب الأعمال لتمكينهم من جتاوز تبعات 

اأن غرفة جت��ارة الردن  واآث��ار جائحة كورونا. واأو�سح 

وت�سعى  وامل�ستورين  التجار  م��ع  مبا�سر  توا�سل  على 

با�ستمرار اإىل حل املعيقات والتحديات التي تواجههم 

بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية.

ال��غ��ذاء الردن��ي��ة ذات ج��ودة  اأن �سناعة  اإىل  وا���س��ار 

وتناف�سية عالية وت�سهم يف توفري جزء من احتياجات 

ال�سوق املحلية وو�سلت اإىل اأ�سواق عاملية.

ي�سار اإىل اأن م�ستوردات اململكة من الغذاء ت�سل اإىل 

ما يقارب 4 مليارات دولر �سنويا، وي�سكل قطاع املواد 

الغذائية نحو 30 باملئة من حجم القطاع التجاري بعدد 

يتجاوز 70 األف من�ساأة يف متلف اأنحاء اململكة يعمل 

فيها 250 األف عامل.

حبس شخص 8 أشهر بسبب 
منح هويته آلخر لتلقي المطعوم

االنباط-برتا

����س���ي���ف���ة  دان�������ت حم���ك���م���ة ج�������زاء ال���َرّ

��خ�����س��ي��ة  ��ا اأع���ط���ى ه��وي��ت��ه ال�����َسّ ���س��خ�����سً

تلقي  اأجل  من  اآخر  ل�سخ�ض  �سمية  الَرّ

م��ط��ع��وم ال��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

بدل عنه.

للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  وق���ال���ت 

رت يف حكمها  قَرّ املحكمة  اإَنّ  الق�سائي، 

���ادر خ���الل ج��ل�����س��ة ع��ل��ن��ي��ة، حب�ض  ال�������سَّ

8 اأ�سهر. �ساحب الهوية الأ�سلي ملدة 

ويف تفا�سيل الق�سية، فاإَنّ املُدان قام 

ل�سخ�ض  ال�سخ�سية  بطاقته  ب��اإع��ط��اء 

املطعوم  لأخ��ذ  ا�ستعمالها  لغايات  اآخ��ر 

اأم���ره  اك��ت�����س��اف  مَتّ  ����ه  اَنّ اإَلّ  ع��ن��ه،  ب���دًل 

ملدة  حب�سه  وق��ررت  املطعوم،  تلقي  قبل 

8 اأِ���س��ه��ر وال��ر���س��وم حم�����س��وب��ة ل��ه م��دة 

التوقيف.

بلدية الزرقاء تنذر »مشغلي االوتوبارك«
مخالفات وتجاوزات بالجملة ٠٠ تشغيل غير أردنيين ٠٠ عدم توفير عدادات٠٠ ترصيد مخالفات ٠٠ عاملين بدون زي خاص وبطاقات تعريفية٠٠ عدم توفير تذاكر



املحلي

االتحاد األردني لشركات التأمين 
يطلق خطته التدريبية للعام 2022

االنباط-عمان

اأعلن اال�ستاذ ماهر احل�سني مدير االحتاد 

االأردين ل�سركات التاأمني عن اطالق االحتاد 

خلطته التدريبية لعام  2022 والتي تت�سمن 

اأول برنامج  اأن  )29( برناجماً تدريبياً،حيث 

�سيبداأ يف 18 كانون الثاين )يناير( من العام 

لالحتاد  التدريبية  اخلطة  ب��اأن  علما   2022

نظرا  تاأجيلها  مت  ق��د  و2021   2020 لعامي 

املبادرة  لالحتاد  ك��ان  والتي  كورونا  جلائحة 

يف طرحها الأول م��رة على م�ستوى احت��ادات  

�سركة  كل  مبنح  العربية  التاأمني  وجمعيات 

االردين  مقعدين  االحت���اد  ت��اأم��ني ع�سو يف 

جمانيني يف كل برنامج تدريبي بهدف رفع 

كفاءة املوظفني العاملني يف القطاع.

 واأك������د احل�����س��ني ب�����اأن ه����ذا ال���ق���رار ي��اأت��ي 

ا�ستمراراً لدور االحتاد يف عقد برامج تدريبية 

ف��روع��ه،  بكافة  ال��ت��اأم��ني  م�ستجدات  حت��اك��ي 

وتلبي االحتياجات التدريبية ملوظفي �سركات 

اال�ستبانات  م��ن  ر�سدها  وال��ت��ي مت  ال��ت��اأم��ني 

ال��رام��ج  خ��الل  توزيعها  مت  ال��ت��ي  التقيمية 

االحتاد،  عقدها  التي  التدريبية  والن�ساطات 

ل�سركات  التدريبية  االإح��ت��ي��اج��ات  ومتابعة 

الت�سريعية  امل�����س��ت��ج��دات  ���س��وء  يف  ال��ت��اأم��ني 

ومتطلبات  امل���رك���زي  للبنك  ال��رق��اب��ة  ون��ق��ل 

اع��م��ال التامني اجل��دي��د رقم  ق��ان��ون تنظيم 

با�ستحداث  يتعلق  ما  خا�سة  ل�سنة2021   12

وظائف رئي�سية يف ال�سركات تتعلق باحلوكمة 

واالمتثال واإدارة املخاطر.    واأ�ساف احل�سني 

2022 قد �سملت  ب��اأن اخلطة التدريبية لعام 

)29( برناجماً  تدريبياً منها )18( برناجما 

)م��ب��ادئ  ب��رن��اجم��ا  و)11(  متقدما  تدريبيا 

قانون  اإ���س��دار  بعد  والتي ج��اءت  واأ�سا�سيات( 

تنظيم اعمال التاأمني رقم )12( ل�سنة )2021( 

وم���ا ج���اء ب���ه م���ن م��ف��اه��ي��م ج���دي���دة تتطلب 

ا�ستعدادات �سركات التاأمني لتطبيقها خا�سة 

االإم��ت��ث��ال  وق��واع��د  باحلوكمة  املتعلقة  تلك 

االأخ���ط���ار  ع��ل��ى  وال��رك��ي��ز  امل��خ��اط��ر  واإدارة 

ال�سيرانية وبرامج التدقيق الداخلي، االأمر 

الذي مت الركيز عليه يف اخلطة التدريبية 

التدريبية  اخلطة  وتناولت  كما  ال��ع��ام،  لهذا 

اإ�سافة اىل  التاأمني املختلفة  عدد من ف��روع 

برامج تعنى بالعن�سر الب�سري.

مطالبات بتنظيم البسطات واالرصفة في اربد

توقيع مذكرة تفاهم الستكشاف العناصر األرضية النادرة جنوب المملكة

تجارة عمان تدعو إلنقاذ القطاع السياحي

االنباط – اربد-فرح مو�سى

بتنظيم  املعنية  اربد اجلهات    طالب مواطنون يف مدينة 

م��واق��ع ال��ب�����س��ط��ات  وع���دم االع���ت���داء ع��ل��ى االر���س��ف��ة بو�سع 

الب�ساعة عليها مما يعوق حركة املواطنني وال�سيارات، داعني  

امل�سوؤولني، التخاذ االجراءات املنا�سبة بحق املخالفني.

  املواطن حممود ال�سردي) �ساحب حمل(، قال: اإنه يقوم 

اأج��رة  وي��دف��ع  للحكومة،  عليه  امل�ستحقة  ال�����س��رائ��ب  ب��دف��ع  

ال  الب�سطة  �ساحب  باملقابل  وم���اء،  كهرباء  وف��وات��ر  حم��ل، 

وب�سعر  اأبيعه،  ال��ذي  املنتج  ببيع  ويقوم  التكلفة،  ه��ذه  يدفع 

ام��ر غر  وه���ذا  ب��امل��ح��ل،  ب�ساعتي  اأ���س��ع��ار  على  فيه  ي�����س��ارب 

البيع امام  الب�سطات من  اأطالب احلكومة  مبنع  عادل، فاأنا 

حمالتنا.

ب�سطات يف  وج���ود  اإن  ف��ق��ال  احل�����س��ني  امل��واط��ن ف�سل  ام��ا 

اأ�سحاب  حيث  العمالنا   وتعطل   اإرباكا،  لنا  ي�سبب  ال�سوق، 

عن  نعلم  وال  م�ستفزة،  بطريقة  يتعامل  اأغلبهم  الب�سطات، 

نطالب  ل��ذل��ك  ال،  اأم  �ساحلة  ه��ي  وه��ل  ب�ساعتهم،  م�سدر 

الرقابة عليهم. بتنظيم عملهم وتكثيف 

اأ�سد  نعاين  اإن��ن��ا  وق��ال  النعيم،  اأح��م��د عبد  امل��واط��ن  وب��ني 

امل��ع��ان��اة م��ن االع���ت���داءات ال��ت��ي حت�سل م��ن اأ���س��ح��اب امل��ح��ال 

امل�����س��اه، واأح��ي��ان��اً ميتد  ال��ت��ج��اري��ة، ب�سكل ع���ام ع��ل��ى ر���س��ي��ف 

ب�سكل  ب�ساعتهم  وع��ر���ض  ال�����س��ارع،  منت�سف  اىل  االع��ت��داء 

حمالت   اأ�سحاب  من  وخ�سو�ساً  ح�ساري،  وغ��ر  ع�سوائي، 

النوفوتيه، وحمالت الفواكه واخل�سروات، مما يعوق حركة 

الظاهرة  وه��ذه  امل��دن،  و�سط   يف  خ�سو�ساً  وال�سيارات،  امل��ارة 

ن�����س��اه��ده��ا ك��ل ي���وم، وال��ب��ل��دي��ات، ول��ال���س��ف مغيبة ع��ن ه��ذا 

املو�سوع، وال حياة ملن تنادي.

   واو�سح املحا�سر بالدرا�سات االجتماعية الدكتور عاطف 

اأبو معايل يف حديث ل�”االنباط “  ان االعتداء على االأر�سفة 

والب�سطات   ال�سيارات،  ومعار�ض  التجارية،  املحالت  قبل  من 

ت�سبب ازمة موا�سالت وتعوق حركة مرور املواطن في�سطر 

االأر�سفة  الأن  ال�سيارات  وال�سر بني  ال�سارع  اىل  النزول  اىل 

بالب�سائع. مغلقة 

   وق���ال رئ��ي�����ض غ��رف��ة جت���ارة اإرب����د حم��م��د ال�����س��وح��ة، ان  

ان�ساء  يتم  ان   وامل��ف��رو���ض  �سحية   غ��ر  ظ��اه��رة  الب�سطات 

تكون خا�سعة  اوالبلديات،  اأ�سواق خا�سة من قبل احلكومة، 

للرقابة، مبينا  ان هناك ب�سطات تبيع اأطعمة فا�سدة، وغر 

التجار،  وتتنافى مع م�سلحة  الب�سري،  �ساحلة لال�ستهالك 

حيث الرقابة من م�سوؤولية  البلدية .

قال  التل،  رداد  الكرى  اإرب��د  لبلدية  االإعالمي  الناطق    

م�سرا  ل��ه��ا،  التابعة  املناطق  تنظيم   ه��و  البلدية،  عمل  ان 

اىل انها تعمل على عدم ا�ستغالل االطاريف، واملمرات، التي 

ت�سهد احيانا جتاوزات وتعمل على تنظيم االأمور.

الب��ع��اده��م عن  التجار  م��ع   اتفقت  البلدية  ان  وا���س��اف     

النظافة  على  املحافظة  �سريطة  املكتظ  ال��ت��ج��اري،  الو�سط 

العامة، وااللتزام مبواقع اآمنة، ال توؤذي املواطنني، وال توؤثر 

على احلركة املرورية.

وا�ساف البلدية غر معنية بب�سطات اخل�سار، التي تبيع 

الع�سوائي  التوزيع  ان  اىل  م�سرا   ، املتنقلة  ال�سيارات  على 

ال��رغ��م م��ن ان  امل���دن، على  ك��ل  للب�سطات ح��ال��ة م��وج��ودة يف 

البلدية حددت  مواقع الأ�سواق �سعبية يف عدة مناطق �سمن 

حدود البلدية، اإال اأنه مل يتم االلتزام بها.

االنباط-عمان

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  وقعت   

االأربعاء  ام�ض  االأردنية  امل�سلحة  القوات  مع 

مذكرة تفاهم لتطوير �سراكة ا�سراتيجية 

التنقيب  يف  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ت��ع��دي��ن  جم���ال  يف 

ع��ن ال��ع��ن��ا���س��ر االأر���س��ي��ة ال���ن���ادرة وامل��ع��ادن 

جنوب  دبيديب  منطقة  يف  اال�سراتيجية 

اململكة.

وق����ال وزي����ر ال��ط��اق��ة وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة 

ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح اخل���راب�������س���ة يف ت�����س��ري��ح 

�سحفي عقب التوقيع، اإنه ومبوجب مذكرة 

�سنتان  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  �سيتم  التفاهم 

االنتهاء من عمليات التقييم االأويل وامل�سح 

وم�ساحتها  امل��ن��ط��ق��ة  ل��ك��ام��ل  اجل��ي��ول��وج��ي 

م��ن��ه��ا  ي�����س��ت��ث��ن��ى  م���رب���ع  م����ر  ك��ي��ل��و   2400

املحميات الطبيعية واالثرية واجليولوجية 

ب��االإ���س��اف��ة اىل امل�����س��اح��ات ال��ت��ي مت ا���س��دار 

حقوق تعدين بها الي جهة اأخرى.

ت�����س��م��ل  ال���ت���ف���اه���م  واأ�����س����اف ان م���ذك���رة 

ال��ن��ادرة  االأر���س��ي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ع��ن  التنقيب 

17 ع��ن�����س��را ب���االإ����س���اف���ة اىل  وال���ت���ي ت�����س��م 

الليثيوم يف حميط منطقة دبيديب  عن�سر 

عملت  ال���وزارة  ان  اىل  الفتا  اململكة  جنوب 

وان  عامني  مل��دة  امل��ع��ادن  ه��ذه  ا�ستك�ساف  يف 

امل���وؤ����س���رات االأول���ي���ة ت���دل ع��ل��ى وج����ود ه��ذه 

اأهمية  وتكت�سب  ج��ي��دة  بكميات  العنا�سر 

نظرا لدخولها يف �سناعات متطورة.

واع���رب ال��وزي��ر اخل��راب�����س��ة ع��ن اأم��ل��ه ان 

يقوم حول هذه الروات املعدنية عددا من 

ال�سناعات التحويلية التي ت�سهم يف تطوير 

ال��ع��م��ل��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة يف امل��م��ل��ك��ة وت��وف��ر 

امل���زي���د م���ن ف��ر���ض ال��ع��م��ل وامل������وارد امل��ال��ي��ة 

للدولة.

���س��ت��ت��ب��ع  ال���ت���ج���اري���ة  امل����راح����ل  وب�����ني ان 

ع��م��ل��ي��ات حت��دي��د ال��ك��م��ي��ات واالح��ت��ي��اط��ي��ات 

معينة  م��دد  حتديد  املبكر  وم��ن  املنطقة  يف 

لذلك. م�سيدا بالتعاون القائم بني الوزارة 

والقوات امل�سلحة االردنية.

ت��اأت��ي يف  التفاهم  م��ذك��رة  ان  واأ���س��ار اىل 

اطار توجه الوزارة وم�ساعيها اليالء قطاع 

االقت�ساد  رف��د  يف  ل���دوره  اأه��م��ي��ة  التعدين 

امل�سادر  قانون  اىل  اإ�ستناداً  م�سافة  بقيمة 

الطبيعية ونظام م�ساريع ا�ستغالل البرول 

وال�سخر الزيتي والفحم احلجري واملعادن 

االإ�سراتيجية واإىل تعليمات درا�سة العر�ض 

امل���ب���ا����س���ر وت��ق��ي��ي��م��ه الإ����س���ت���غ���الل ال���ب���رول 

وال�سخر الزيتي والفحم احلجري واملعادن 

االإ�سراتيجية.

ال���وزارة  حر�ض  اخلراب�سة  ال��وزي��ر  واأك���د 

املبا�سرة  ال��ع��رو���ض  ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 

ل���ل�������س���رك���ات امل���ه���ت���م���ة ب���اإ����س���ت���غ���الل امل���ع���ادن 

االإ�سراتيجية.

املعدنية  والروة  الطاقة  وزارة  اأن  يذكر 

ق���د اأ�����س����درت )ت��ع��ل��ي��م��ات درا����س���ة ال��ع��ر���ض 

ا�ستغالل البرول  املبا�سر وتقييمه مل�ساريع 

وال�سخر الزيتي والفحم احلجري واملعادن 

املعاير  حت��دي��د  فيها  مت  االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة( 

املبا�سر  ال��ع��ر���ض  ط��ل��ب��ات  تقييم  ي��ت��م  ال��ت��ي 

لل�سركات املهتمة باالإ�ستثمار يف القطاع.

االنباط-عمان

دع���ا رئ��ي�����ض غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان خليل 

احلاج توفيق اىل و�سع خطة عاجلة الإنقاذ 

ت�سررا  االأكر  باعتباره  ال�سياحي  القطاع 

من جائحة كورونا.

واأكد احلاج توفيق خالل لقاء م�سرك 

جتارة  غرفة  جمل�سي  بني  الثالثاء،  م�ساء 

وال�سفر  ال�سياحة  وك���الء  وجمعية  ع��م��ان 

ومعظم  ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  ان  االأردن���ي���ة، 

االخ��رى  واخل��دم��ي��ة  التجارية  القطاعات 

تعاين من تداعيات جائحة كورونا.

ولفت اىل ان الغرفة طلبت عقد اجتماع 

ط����ارئ االأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل م���ن خ���الل وزارة 

وبح�سور  وال��ت��م��وي��ن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

القطاع  مكونات  مبختلف  املعنيني  الوزراء 

على  ك��ورون��ا  ت��داع��ي��ات  ملناق�سة  ال�سياحي 

للحلول  ت�سورات  وو���س��ع  القطاعات  ه��ذه 

الكبرة  امل�ساهمات  اىل  م�سرا  ال��الزم��ة، 

الوطني  االق��ت�����س��اد  يف  ال�سياحي  للقطاع 

وتوفر فر�ض العمل.

وا�سار احلاج توفيق اىل ان �سركات احلج 

والعمرة ووكالء ال�سياحة وال�سفر هي من 

ج��راء  ت�سررا  ال�سياحية  القطاعات  اأك��ر 

تدعم  الغرفة  ان  مبينا  اجل��ائ��ح��ة،  تبعات 

اأ�سحاب  وجمعيات  نقابات  اإمكاناتها  بكل 

تاجر  لكل  االآم��ن  البيت  باعتبارها  العمل 

العا�سمة. يف 

ب��������دوره، اأك������د رئ���ي�������ض ج��م��ع��ي��ة وك����الء 

هل�سة  �سهيل  االأردن��ي��ة  وال�سفر  ال�سياحة 

من  م��زي��د  اىل  يتطلع  االإدارة  جمل�ض  ان 

ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة م���ع ال��غ��رف��ة خل��دم��ة 

م��ن��ت�����س��ب��ي ال��ق��ط��اع ال����ذي ي���واج���ه ظ��روف��ا 

وا�ستثنائية. �سعبة 

ال�����س��ي��اح��ي مي��ر  ال���ق���ط���اع  واو�����س����ح ان 

ان  ح���ق���ي���ق���ي���ة، الف����ت����ا اىل  ب�����اأزم�����ة  ال����ي����وم 

القطاعات  اه��م  م��ن  ي��ع��د  ال�سياحة  ق��ط��اع 

مع  ويت�سابك  الوطني  لالقت�ساد  الرافدة 

بطريقة  االأخ���رى  القطاعات  م��ن  العديد 

العمل  ف��ر���ض  اآالف  وي��وف��ر  م��ب��ا���س��رة  غ��ر 

لالأردنيني.

ون��اق�����ض احل�����س��ور اآل���ي���ات دع���م م��ك��ات��ب 

و�سركات ال�سياحة وال�سفر مبختلف فئاتها، 

وذل����ك م���ن خ����الل اإع������ادة ال��ن��ظ��ر ب��رام��ج 

ال���دع���م امل��ق��دم��ة م���ن م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان 

“حماية”  و  “ا�ستدامة”  االج���ت���م���اع���ي، 

العمالة  على  يحافظ  نحو  و”تعايف” على 

ال�سركات واملكاتبواكدوا �سرورة  لدى هذه 

وتاأجيل  املخاطر  �سندوق  م��ن  اال�ستفادة 

االجتماعي  بال�سمان  اال���س��راك  اق�ساط 

واالإعفاء ال�سريبي واالإعفاء من الغرامات 

اال�ستفادة  واإمكانية  املهن  رخ�ض  ور���س��وم 

من القرو�ض املمنوحة من احلكومة.

اإدارة  وث���ّم���ن احل�����س��ور ج��ه��ود جم��ل�����ض 

غ�����رف�����ة جت���������ارة ع�����م�����ان يف دع�������م ج��م��ي��ع 

ومنها  واخل��دم��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي، ودوره����ا ال��ب��ارز خ��الل 

جائحة كورونا من خالل متابعتها ملختلف 

امل��ل��ف��ات وم�����س��اع��دة ال��ق��ط��اع��ات امل��ت�����س��ررة 

املن�ساآت  الكثر من  اغالق  دون  واحليلولة 

ت�سكيل  اىل  داع����ني  م��وظ��ف��ي��ه��ا،  وت�����س��ري��ح 

تت�سمن  خ��ط��ة  الإع������داد  م�����س��رك��ة  جل��ن��ة 

امل��ط��ال��ب وال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م ال�����س��ي��اح��ة 

القطاع  مل�ساعدة  املعنية  للجهات  لرفعها 

على التعايف من اآثار اجلائحة .

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال��غ��رف��ة 

ادارتها  جمل�ض  �سر  وامني  اخلطيب،  نبيل 

بهجت حمدان.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حممود  هيفاء  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ابو رجيع و�سريكها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/7/19 بتاريخ   )  116923(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

ترغب عشرية املحارب العجارمه

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)  CM  10*10  GAUZE  SWABS ( 1 / A / 2022 /45 رقم �ش

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/1/23

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ش 600/ 2020 / 17 ) عدد جراحية لق�سم عمليات ال�سدر يف م�ست�سفى احل�سني (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/1/23

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

بتأسيس ديوان ألبناء العشرية 
يف محافظة )العاصمة (

يف  امل�ساركة  الع�سرية  اأبناء  من  الراغبني  على 

املحامي  رقم  على  املراجعة  الديوان  تاأ�سي�ش 

عامر املحارب احلالحله.

0776373750

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حممود  هيفاء  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ابو رجيع و�سريكها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/7/19 بتاريخ   )  116923(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

ترغب عشرية املحارب العجارمه

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)  CM  10*10  GAUZE  SWABS ( 1 / A / 2022 /45 رقم �ش

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/1/23

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ش 600/ 2020 / 17 ) عدد جراحية لق�سم عمليات ال�سدر يف م�ست�سفى احل�سني (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/1/23

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 
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بتأسيس ديوان ألبناء العشرية 
يف محافظة )العاصمة (

يف  امل�ساركة  الع�سرية  اأبناء  من  الراغبني  على 

املحامي  رقم  على  املراجعة  الديوان  تاأ�سي�ش 

عامر املحارب احلالحله.

0776373750

ال�ضادة اع�ضاء الهيئة العامة

جلمعية الوفاق ) رابطة ال البلبي�سي( االكارم

هيئة  ي�سر  )الرابطة(  للجمعية  اال�سا�سي  النظام  من   )11( امل��ادة  باأحكام  عمال 

االدارة دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والذي �سيعقد يف متام 

ال�ساعة ال�ساد�سه من م�ساء يوم ال�سبت املوافق29  كانون الثاين 2022 يف جمعيه النرب 

التعاونيه، وذلك للنظر يف جدول االعمال املر�سل اليكم ، ويف حال عدم اكتمال الن�ساب 

القانوين لالجتماع بح�سور 50%+1 من االع�ساء امل�سددين ال�سرتاكاتهم، �سيتم دعوة 

الهيئة العامة لالجتماع الثاين ال�ساعة ال�ساد�سه م�ساء يوم ال�سبت 12 �سباط 2022 يف 

نف�س املكان لبحث نف�س جدول االعمال ويعترب قانونيا مبن ح�سر

مالحظة 

يجب ان يكون احلا�سرين ممن تلقوا مطعوم ))Covid 19 اجلرعتني 

�سرورة االلتزام بلب�س الكمامة وكافة اإجراءات التباعد اجل�سدي 

اعالن �سادر عن نادي الرمثا الريا�سي
ي�سر الهيئة االدارية  نادي الرمثا الريا�سي دعوة الهيئة العامة لالجتماع غري العادي وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة من ع�سر يوم 

ال�سبت املوافق 2022/1/29 يف موؤ�س�سة اعمار الرمثا ملناق�سة قرارات الهيئة االدارية التالية :

تعديل املادة رقم ) 16 ( من النظام الداخلي للنادي املتعلقة بر�سوم االنت�ساب واالأ�سرتاك لت�سبح على النحو التايل:

1- يحدد ر�سم االأنت�ساب للنادي مببلغ ) 100 ( دينار

2- يحدد ر�سم اال�سرتاك ال�سهري مببلغ ) 10 ( دنانري  للع�سو العامل ومبلغ )10( دنانري للع�سواملوؤازر.

- تعديل الفقرة ) ب ( من املادة ) 49 ( من النظام الداخلي لت�سبح :  

ب- يحدد ر�سم الرت�سح لرئا�سة النادي مببلغ ) 500 ( دينار ولع�سوية الهيئة االإدارية مببلغ  ) 250 ( دينار غري م�سرتدة وترفق 

مع طلب الرت�سيح.

- ا�سافة املادة )51( اىل النظام الداخلي )الع�سو الذهبي( يجوز منح الع�سوية العاملة مبا�سرة ودون التقيد باأي مدة  لال�سخا�س 

الذين يقدمون دعم مايل كبري وم�ستمر ومثبت للنادي مبوافقة ثلثي اع�ساء االدارة، على ان ي�سدد كافة اال�سرتكات املالية من 

تاريخ �سدور قرار االدارة، وال يجوز للع�سو الذهبي الرت�سح لرئا�سة النادي او ع�سوية الهيئة االدارية اال بعد مرور �ستة ا�سهر 

من دفع اال�سرتاكات املالية.

- ا�سافة املادة )52( )جمل�س امناء النادي( 

ايجاد  على  وم�ساعدته  النادي  وم�سلحة  م�سرية  تخدم  التي  واالفكار  املقرتحات  تقدمي  مهمته  النادي  ادارة  من  معني  جمل�س 

ال�سركاء والداعمني كموؤ�س�سة وطنية تهدف خلدمة املجتمع.

مالحظة:

اذا مل يكتمل الن�ساب القانوين يعقد االجتماع للمرة الثانية مبن ح�سر من االع�ساء يف متام ال�ساعة الثالثة من ع�سر يوم ال�سبت 

املوافق 2022/2/12 يف موؤ�س�سة اعمار الرمثا .

ال�ساعة  لغاية  ال�ساعة اخلام�سة  يوميًا من   2022/1/27 ولغاية   2022/1/14 تاريخ  باأن موعد ت�سديد اال�سرتاكات من  علمًا 

ال�ساد�سة م�ساًء.

رئي�س النادي  / خالد الزعبي 
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البلد-عمان نب�ض 

اف��ت��ت��ح ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���وؤخ���راً ف��رع��ه 

مبوقعه  ال�����س��م��ايل  ال��ه��ا���س��م��ي  منطقة  يف 

اجل��دي��د وال���واق���ع يف ���س��ارع ال��ب��ط��ح��اء – 

اإط����ار خطة  وذل����ك يف   ،19 رق���م  جم��م��ع 

فروعه  �سبكة  تعزيز  اإىل  الهادفة  البنك 

م�ستويات  ت��وف��ري  اىل  اإ���س��اف��ة  اململكة  يف 

خ���دم���ة ت���واك���ب م��ت��ط��ل��ب��ات واح��ت��ي��اج��ات 

عمالئه.

معتوق،  يعقوب  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 

لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  دائرة  مدير 

افتتاح  »ياأتي  العربي– االأردن:  البنك  يف 

لفرعه اجلديد يف منطقة  العربي  البنك 

امل�ستمر  ال�سمايل �سمن حر�سه  الها�سمي 

قاعدة  والفّعال مع  الدائم  التوا�سل  على 

ع��م��الئ��ه يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة.« 

ال��ف��رع مبوقعه اجلديد  »ي��وف��ر  واأ���س��اف: 

واالأنظمة  وا�سعة من اخلدمات  جمموعة 

امل�������س���رف���ي���ة امل���ت���ك���ام���ل���ة ل�������س���م���ان خ��دم��ة 

واأك����ر فاعلية  اأ���س��رع  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ع��م��الء 

وفقاً الأعلى معايري اجلودة«.

ال��ف��رع اجل��دي��د لعمالئه  وي��ق��دم  ك��م��ا 

ب���اق���ة ���س��ام��ل��ة م���ن اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة 

املعتادة اإىل جانب خدمات برنامج »عربي 

ب���رمي���ي���وم« امل���ق���دم���ة ع����ن ط���ري���ق م��دي��ر 

اإىل جهاز  باالإ�سافة  عالقة خمت�ص، هذا 

ل��ل��ع��م��الء  ي��ت��ي��ح  وال�����ذي  االآيل  ال�������س���راف 

امل�سرفية  امل��ع��ام��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  اإج���راء 

ال���ف���وري���ة مب��ن��ت��ه��ى ال�����س��ه��ول��ة وال���راح���ة 

ت�����س��م��ل: خ���دم���ة �سحب  واالأم�������ان وال���ت���ي 

وال���دوالر  االأردين  بالدينار  ن��ق��دي  مبلغ 

املعتاد،  اليومي  احل��د  ب�سعف  االأم��ري��ك��ي 

واإيداع ال�سيكات الفورية واالآجلة بالدينار 

االأردين، وخدمة االيداع النقدي الفوري 

االأم��ري��ك��ي،  وال�����دوالر  االأردين  ب��ال��دي��ن��ار 

والعديد من اخلدمات االأخرى.

ال��ب��ن��ك  اأن  اىل  ه��ن��ا  االإ�����س����ارة  وجت�����در 

ال��ع��رب��ي ي��ق��دم جم��م��وع��ة م���ن اخل��دم��ات 

من  وذل���ك  الرقمية  امل�سرفية  واحل��ل��ول 

خالل تطبيقه »عربي موبايل« بت�سميمه 

اخلدمة  اإىل  باالإ�سافة  واملطّور،  اجلديد 

امل�����س��رف��ي��ة ع���ر االإن����رتن����ت »ع���رب���ي اأون 

الراغبني  االأف��راد  باإمكان  اأنه  كما  الين«. 

يف ف��ت��ح ح�����س��اب��ات ل����دى ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

حتميل تطبيق »عربي موبايل« من خالل 

جوجل  ���س��ت��ور،  اآب���ل  التطبيقات:  م��ت��اج��ر 

وا�ستخدام  جالريي  اآب  ه��واوي  اأو  ب��الي، 

خ���ي���ار »ف���ت���ح ح�����س��اب ج���دي���د« امل���ت���اح عر 

ال��ت��ط��ب��ي��ق الإدخ�������ال ال���ب���ي���ان���ات امل��ط��ل��وب��ة 

العربي  البنك  ل��دى  جديد  ح�ساب  وفتح 

اإلكرتونياً.

البنك العربي يفتتح فرع الهاشمي الشمالي في موقعه الجديد

جمعية »إنتاج« عضوا في منظمة التعاون الرقمي 

االنباط-عمان

اأك����د وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال����دويل 

الجتماع  تروؤ�سه  خالل  ال�سريدة  نا�سر  ال�سيد 

ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  يف  ع��ق��د  م��و���س��ع  ت��ن�����س��ي��ق��ي 

ال��دول  �سفراء وممثلي  م��ع  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

املانحة والبنوك واملوؤ�س�سات التمويلية الدولية 

الدعم  الفاعلة يف توفري  امل�ساهمة  اأهمية  على 

امل���ايل ال���الزم مل�����س��روع ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي للمياه 

وال��ذي  امل��ي��اه(،  ون��ق��ل  لتحلية  )العقبة-عمان 

ق�سوى  واأول��وي��ة  ا�سرتاتيجياً،  م�سروعاً  يعد 

لالأمن املائي، وقد �سارك يف هذا االجتماع على 

املهند�ص  وال��ري  املياه  وزي��ر  ال���وزاري  امل�ستوى 

حممد النجار ووزير الطاقة والروة املعدنية 

الدكتور �سالح اخلراب�سة ووزير املالية الدكتور 

حممد الع�سع�ص.

واأك�������د ال����وزي����ر ال�������س���ري���دة ع���ل���ى االأه���م���ي���ة 

للمملكة،  بالن�سبة  للم�سروع  اال�سرتاتيجية 

والذي �سينفذ بالكامل على االأرا�سي االأردنية، 

كافية  حم��الة  ملياه  توفريه  حيث  من  وخا�سة 

مليون   300 ب��ح��وايل  ت��ق��در  م�ستدام  وب�سكل 

املائية  لتغطية االحتياجات  �سنوياً  مرت مكعب 

مل��خ��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، وب��اع��ت��ب��اره اأه���م 

برنامج  �سمن  الوطنية  اال�ستثمارية  امل�ساريع 

اأولويات عملها االقت�سادية لالأعوام -2021

بتنفيذه  احل��ك��وم��ة  ال��ت��زم��ت  ال�����ذي   2023
وا�سحة،  اإجن���از  وم��وؤ���س��رات  زمنية  اأط��ر  �سمن 

اململكة  يف  املائي  ال��واق��ع  على  احل�سور  مطلعاً 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع يف املرحلة 

احلالية نتيجة عدة عوامل اأهمها اأزمة اللجوء 

ال�سوري وحتديات التغري املناخي واالحتياجات 

ا�ستعر�ص  كما  ال�سكانية،  وال��زي��ادة  القطاعية 

هذا  بتح�سريات  العمل  ل�سري  الزمني  االإط��ار 

امل�سروع.

ب�سكل  تعمل  احلكومة  اأن  ال��وزي��ر  واأ���س��اف 

الناقل  م�سروع  تنفيذ  على  ومتوا�سل  حثيث 

ونقل  لتحلية  )العقبة-عمان  للمياه  الوطني 

مل�سادر  املا�سة  االأردن  حاجة  اإىل  بالنظر  املياه( 

املتنامية،  احتياجاته  مل��واك��ب��ة  اإ���س��اف��ي��ة  مائية 

وللتمكن من اإحداث منو يف قطاعات اقت�سادية 

والتي  والزراعة،  وال�سياحة  كال�سناعة  حيوية 

الرئي�سة املحركة للت�سغيل  تعد من القطاعات 

والنمو، م�ستعر�ساً الرتتيبات واالإجراءات التي 

اتخذتها احلكومة يف اإطار �سمان جدوى تنفيذ 

امل�سروع، وخا�سة من الناحية املالية وما يتعلق 

امل�سروع  لدخول  املزمعة  امل�ستقبلية  باخلطوات 

حيز التنفيذ.

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  كما حث 

االجتماع  يف  امل�ساركة  اجل��ه��ات  م��ن  امل�سوؤولني 

ع��ل��ى ����س���رورة ت��وف��ري احل���د االأع���ل���ى م��ن املنح 

زي���ادة  بغية  امل�����س��روع،  ل��ه��ذا  املي�سر  وال��ت��م��وي��ل 

االأ�سا�سية  ال�سلعة  هذه  توفري  و�سمان  ج��دواه 

ال���وزارة  اأن  مبيناً  للمواطنني،  معقول  ب�سعر 

الإع���الن  مل���وؤمت���ر يخ�س�ص  ال��ت��ح�����س��ري  ب�����س��دد 

تعهدات املانحني خالل �سهر اآذار القادم، داعياً 

جم��ت��م��ع امل��ان��ح��ني ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ع��وا���س��م��ه��م 

ل��ت��ح��دي��د ال���دع���م امل���زم���ع ت��ق��دمي��ه ل��ل��م�����س��روع 

مت��ه��ي��داً ل���الإع���الن ع��ن��ه خ���الل امل���وؤمت���ر بغية 

مت��ك��ني احل��ك��وم��ة االأردن���ي���ة م��ن ال��وق��وف على 

كافة عنا�سر امل�سروع ب�سكل وا�سح.

م����ن ج���ان���ب���ه، ع���ر����ص وزي������ر امل����ي����اه وال�����ري 

م��ررات  للم�ساركني  النجار  حممد  املهند�ص 

الفنية،  واأهميته، ومكوناته، وجوانبه  امل�سروع، 

بالواقع  املتعلقة  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات  وك��اف��ة 

امل��ائ��ي، وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ق��ط��اع امل��ي��اه، 

ل��ل��م�����س��روع، واأ���س��ل��وب  امل���ايل االأويل  وال��ن��م��وذج 

ت��ن��ف��ي��ذه، وم��راح��ل��ه، م��ط��ل��ع��اً احل�����س��ور كذلك 

على االإجراءات التي تتخذها احلكومة ملعاجلة 

فيما  وخا�سة  القطاع،  تواجه  التي  التحديات 

وكفاءة  ال�سبكات  م��ن  الفاقد  مبعاجلة  يتعلق 

اال�ستخدام وذلك �سمن اإطار �سمويل لتح�سني 

واقع قطاع املياه يف اململكة.

وعلى �سعيد مت�سق، ا�ستعر�ص كل من وزير 

الطاقة والروة املعدنية وزير املالية احتياجات 

امل�سروع من الطاقة واجلوانب املالية املرتبطة 

بدعم احلكومة االأردنية للم�سروع.

التخطيط  وزي��ر  ق��دم  االج��ت��م��اع  نهاية  ويف 

وال���ت���ع���اون ال�����دويل ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��اف��ة 

للواليات  وخ��ا���س��ة  للمملكة،  ال��داع��م��ة  ال���دول 

الدعم  بتقدمي  ب��ادرت  التي  االأمريكية  املتحدة 

امل�����ايل وال��ف��ن��ي ل���ه���ذا امل�������س���روع م��ن��ذ م��راح��ل��ه 

االأولية، كما اأعرب عن ال�سكر لبنك اال�ستثمار 

اإعداد الدرا�سات البيئية  االأوروبي مل�ساهمته يف 

اأهمية  على  م��وؤك��داً  للم�سروع،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

م�����س��ارك��ة وم�����س��اه��م��ة امل��ان��ح��ني وامل���م���ول���ني يف 

املالية  تعهداتهم  عن  لالإعالن  القادم  املوؤمتر 

لدعم امل�سروع.

تفهمهم  احل�������س���ور  اأب������دى  ج��ان��ب��ه��م،  م���ن 

لالأهمية اال�سرتاتيجية لهذا امل�سروع بالن�سبة 

ل������الأردن ن���ظ���راً ل�����س��ح امل������وارد امل��ائ��ي��ة امل��ت��اح��ة، 

جلهود  وموؤ�س�ساتهم  دولهم  دعم  عن  معرين 

احلكومة االأردنية جتاه كافة املتطلبات الالزمة 

لرتجمة هذا امل�سروع على اأر�ص الواقع، و�سمن 

التزامهم  امل��و���س��وع، وك��ذل��ك  ال��زم��ن��ي  االإط����ار 

للناقل  املمكن  املي�سر  والتمويل  املنح  بتاأمني 

الوطني بهدف امل�ساهمة يف حتقيق االأمن املائي 

لال�ستمرار  ا�ستعدادهم  عن  معربني  للمملكة، 

امل�سارات،  كافة  على  للمملكة  الدعم  تقدمي  يف 

باالأولوية  يحظى  ال��ذي  املياه  لقطاع  وخا�سة 

املرحلة  يف  التنموية  اأول��وي��ات��ه��م  ج���دول  ع��ل��ى 

احلالية.

�سابقا  اأعلنت  قد  وال��ري  املياه  وزارة  وكانت 

عن االنتهاء من كافة الوثائق املتعلقة مب�سروع 

ان  املتوقع  م��ن  حيث  للمياه،  الوطني  الناقل 

يجري التوقيع مع االئتالف الفائز قبل نهاية 

عام 2022.

االنباط-عمان

اأعلنت منظمة التعاون الرقمي عن ان�سمام 

واالت�����س��االت  املعلومات  تقنية  �سركات  جمعية 

م��راق��ب��ة،  ج��ه��ة  ب�سفتها  امل��ن��ظ��م��ة  اإىل  »اإن���ت���اج« 

و���س��ت��م��ن��ح ه����ذه اخل���ط���وة اجل��م��ع��ي��ة و اجل��ه��ات 

لقطاع  قوية  دفعًة  االأردن،  يف   الرائدة  التقنية 

التقنيات الرقمية يف اململكة االأردنية الها�سمية، 

متيحًة لها كذلك فر�ص اال�ستفادة من االأن�سطة 

واملبادرات العاملية املختلفة التي تطلقها املنظمة 

بهدف تعزيز النمو ال�سامل لالقت�ساد الرقمي 

يف خمتلف الدول االأع�ساء.

ومي��ث��ل ه���ذا االإع�����الن اإجن������اًزا اآخ�����ًرا �سمن 

ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��اون  ال��ط��م��وح ملنظمة  ال��رن��ام��ج 

ت��و���س��ي��ع الئ��ح��ة ع�����س��وي��ت��ه��ا على  اإىل  ال���ه���ادف 

القطاع  م��ع  ال�����س��راك��ات  وب��ن��اء  ال��ع��امل،  م�ستوى 

بهدف  الربحية  غري  واجلهات  واخلا�ص  العام 

حتقيق االزدهار الرقمي عاملًيا.

وح���ول ان�����س��م��ام اجل��م��ع��ي��ة، اأع���رب���ت االأم���ني 

اليحيى  ال��رق��م��ي دمي��ة  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام ملنظمة 

اأول  ب�سفتها  اجلمعية  بان�سمام  �سعادتها  ع��ن 

جهة مراِقبة اأردنية املخت�سة بقطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت، م�سريًة اإىل اأن اخلرات 

قّيمة  اإ�سافة  �ست�سكل  متتلكها  التي  الرتاكمية 

ب��ن��اء  اإىل  ت�����س��ع��ى  واأن���ه���ا  خ��ا���س��ًة  امل��ن��ظ��م��ة  اإىل 

املجتمع  اأطياف  خمتلف  مع  املثمرة  ال�سراكات 

و�سناعة  ال��رق��م��ي  االق��ت�����س��اد  �سمولية  لتعزيز 

الفرق على حياة النا�ص.

من جانبه، اأو�سح املدير التنفيذي ل� ِ»اإنتاج« 

التعاون اجلديد  اأن هذا  املهند�ص ن�سال بيطار 

وال�����ذي ت��ف��خ��ر ب���ه اجل��م��ع��ي��ة ���س��ي�����س��ه��م يف دع��م 

ميّكن  �سمويل  رقمي  اقت�ساد  الإن�ساء  م�ساعيها 

من  اال�ستفادة  من  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة 

م��ه��ارات��ه��ا ال�����س��اب��ة ذات ال��ك��ف��اءة ال��ع��ال��ي��ة، عر 

االرت���ق���اء مب�����س��ت��واه��م يف االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي، 

وت��ع��زي��ز م�����س��اه��م��ة ال��ق��ط��اع م���ن خ���الل ت��وف��ري 

االأدوات الالزمة ل�سمان حتقيق النمو والتو�سع 

املتوا�سلني.

ُيذَكر اأن »

عاملية  جهة  تعد  الرقمي«  التعاون  منظمة 

االزده��ار  حتقيق  اإىل  تهدف  االأط���راف  متعددة 

الرقمية  امل���ب���ادرات  واإط����الق  للجميع  ال��رق��م��ي 

�سيما  ال  ال�سكانية،  ال�سرائح  ملختلف  الداعمة 

ال�سباب ورواد االأعمال والن�ساء،  وت�سم املنظمة 

الكلي  �سكانها  يبلغ عدد  يف ع�سويتها عدة دول 

قرابة الن�سف مليار ن�سمة.

الطاقة والمعادن تطلق الموقع اإللكتروني 
لالستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة 

نقل ملكية العدادات الكهربائية مجانًا 
حتى نهاية حزيران

عمرالكعابنة  االأنباط- 

املوقع  اإط��الق  االأرب��ع��اء عن  ام�ص  اأعلن    

االقت�ساد  وزارة  اع��دت��ه  ال���ذي  االإل���ك���رتوين 

الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة الطاقة 

وال�������روة امل���ع���دن���ي���ة وه���ي���ئ���ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع 

التعرفة  م��ن  لال�ستفادة  وامل��ع��ادن،  ال��ط��اق��ة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��دع��وم��ة يف ال��ق��ط��اع امل��ن��زيل، 

والتي �سيبداأ تطبيقها اعتباراً من االأول من 

.2022 ني�سان 

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي��ر  واأو���س��ح 

ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة خ���الل م��وؤمت��ر 

�سحفي م�سرتك مع وزير االقت�ساد الرقمي 

ورئي�ص  الهناندة  اح��م��د  املهند�ص  وال��ري��ادة 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن  الدكتور 

ح�سني اللبون عن تفا�سيل واآليات اال�ستفادة 

الكهربائية املدعومة. التعرفة  من 

باأن  املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزير  واأك��ّد 

خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف اإىل 

القطاع  مل�سرتكي  احل��ك��وم��ي  ال��دع��م  توجيه 

امل���ن���زيل م���ن االأردن����ي����ني وح��م��ل��ة اجل�����وازات 

املوؤقتة وانباء قطاع غزة املقيمني على ار�ص 

الطاقة  كلف  تخفي�ص  اإىل  اإ�سافة  اململكة، 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�سادية احليوية مبا ينعك�ص على اأ�سعار 

ويعزز  للمواطنني  املقدمة  و�سلعها  خدماتها 

امل�����س��ت��دام  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  تناف�سيتها 

ورفد االقت�ساد الوطني.

التعرفة  مب��وج��ب  �سيتّم  ان���ه  اىل  واأ����س���ار 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ت���خ���ف���ي�������ص ال����ت����ع����رف����ة ع��ل��ى 

الرئي�سية )التجارية  القطاعات االقت�سادية 

وال�������س���ن���اع���ي���ة وال����ف����ن����دق����ي����ة وال�����زراع�����ي�����ة 

اقت�سادي  اأث��ر  ل��ه  �سيكون  مم��ا  وال�سحية(، 

القطاعات  هذه  اأن�سطة  على  كبري  حتفيزي 

ال���ت���ي ت�����س��ّك��ل ف����ات����ورة ال���ط���اق���ة اأح������د اأه����م 

الأعمالها. التحديات 

ب���اأن غالبية  ال��وزي��ر اخل��راب�����س��ة  واأو����س���ح 

لن  املنزيل  القطاع  يف  االأردن��ي��ني  امل�سرتكني 

ي��ل��م�����س��وا اأي ت��غ��ي��ري ع��ل��ى ق��ي��م��ة ف��وات��ريه��م، 

 50 من  اأق��ل  ال�سهرية  فاتورته  كانت  وم��ن 

ديناراً )ا�ستهالكه اأقل من 600 ك. و. �ص( 

فاتورته  قيمة  تنخف�ص  ق��د  ب��ل  ي��ت��اأث��ر،  ل��ن 

قلياًل.

وق����در ق��ي��م��ة ال���وف���ر امل��ت��ح��ق��ق م���ن اإزال����ة 

 50 بحوايل  الكهربائية  التعرفة  ت�سوهات 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار ل��ن ي��دخ��ل اأي ف��ل�����ص م��ن��ه��ا يف 

القطاعات  �ستوجه لدعم  بل  الدولة،  خزينة 

اثار  تنعك�ص  ان  امله  عن  معربا  االقت�سادية 

وخ��دم��ات  منتجات  على  التعرفة  تخفي�ص 

القطاعات. هذه 

واك�����د ع���ل���ى ال��ت�����س��ارك��ي��ة ب���ني احل��ك��وم��ة 

وجم��ل�����ص ال���ن���واب م��ب��دي��ا ا���س��ت��ع��داد ال����وزارة 

امل�����س��ل��ح��ة  م���ق���رتح���ات حت��ق��ق  اأي  م��ن��اق�����س��ة 

الوطنية.

ب�������دوره، اأك������ّد وزي�����ر االق���ت�������س���اد ال��رق��م��ي 

جاهزية  ال��ه��ن��ان��دة  اأح��م��د  املهند�ص  وال��ري��ادة 

من  لال�ستفادة  املخ�س�ص  االإلكرتوين  املوقع 

ال��ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��دع��وم��ة يف ال��ق��ط��اع 

املنزيل.ب�سفته القناة الوحيدة للح�سول على 

للح�سول  التقدم  عملية  اىل  م�سريا  ال��دع��م 

على الدعم م�ستمرة وغري حمددة بوقت.

اإن�ساوؤه من قبل  الذي مت  املوقع  اأن  وبني 

اجتاز  قد  والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزارة 

ب��ن��ج��اح ف���رتة االخ��ت��ب��ار ال��ت��ج��ري��ب��ي. م��وؤك��دا 

االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  الت�سجيل  �سهولة 

باالإ�سافة  امل�ستهدفة  الفئات  جميع  قبل  من 

اأو  ���س��ك��وى  اأي  امل���ج���ال ال���س��ت��ق��ب��ال  الإت���اح���ة 

ا�ستف�سار عر املوقع االإلكرتوين.

رئي�ص جمل�ص مفو�سي  اأعلن  من جانبه، 

الدكتور  واملعادن  الطاقة  هيئة تنظيم قطاع 

ح�سني اللبون البدء ر�سميا با�ستقبال طلبات 

التعرفة الكهربائية املدعومة  اال�ستفادة من 

املوقع  خ��الل  م��ن  امل��ن��زيل  ال��ق��ط��اع  مل�سرتكي 

kahraba.  االإلكرتوين املخ�س�ص لذلك

gov.jo
وب����نّي ال��دك��ت��ور ال��ل��ب��ون اأن����ه ي��ت��ع��ني على 

باال�ستفادة  ال��راغ��ب��ني  املنزليني  امل�سرتكني 

وتنطبق  املدعومة  الكهربائية  التعرفة  من 

املوقع  عر  الت�سجيل  الدعم  �سروط  عليهم 

 kahraba.gov.jo املعلن  االإلكرتوين 

اأو  ملكية  �سند  الإرف��اق  احلاجة  دون  مبا�سرة 

عقد ايجار. والإمتام عملية الت�سجيل يتطلب 

فقط فاتورة الكهرباء اخلا�سة بالعداد الذي 

يرغب امل�ستفيد �سموله بالدعم لتدوين رقم 

ال��وارد يف  املرجع  اأو  اال�سرتاك  ورق��م  العداد 

االأردين  للم�ستفيد  العائلة  ودفرت  الفاتورة. 

ال��رق��م  م��ث��ل  ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ت��دوي��ن 

العائلة،  دفرت  ورقم  امليالد  وتاريخ  الوطني 

اأو ال��وث��ي��ق��ة/ج��واز ال�����س��ف��ر حل��م��ل��ة ج���وازات 

ق��ط��اع غزة  واأب��ن��اء  امل��وؤق��ت��ة  االأردن��ي��ة  ال�سفر 

املقيمني يف االأردن لتدوين الرقم ال�سخ�سي 

الهاتف  رق��م  اإىل  باالإ�سافة  امل��ي��الد،  وت��اري��خ 

امل�ستفيد  على  ويتعني  للم�ستفيد.  ال��ن��ق��ال 

املتعلق  االل���ك���رتوين  ع��ل��ى االق����رار  امل��واف��ق��ة 

�سترتتب  التي  واالل��ت��زام��ات  البيانات  بدقة 

على ا�ستخدام العداد.

لديه  الذي  امل�سرِتك  باأن  اللبون  واأو�سح 

ي�ستفيد  با�سمه  م�س�سّجل  ع���داد  م��ن  اأك���ر 

منها م�ستاأجرين اأو اأبناء اأو غريهم، باإمكان 

ك���ّل م��ن��ه��م احل�����س��ول ع��ل��ى ال��دع��م اإذا ك��ان��وا 

اأرباب اأ�سر وتنطبق عليهم �سروط ا�ستحقاق 

الدعم. 

م���وؤك���دا ع���دم ا����س���رتاط اأن ي��ك��ون ال��ع��داد 

ب��ا���س��م امل�����س��ت��ف��ي��د ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��ع��رف��ة 

م�ستفيد  اأي  وباإمكان  املدعومة،  الكهربائية 

ب��ذل��ك، الفتا  رغ��ب  اإذا  وؤ  ال��ع��داد  ملكية  نقل 

ب���اأن���ه مّت ت��وج��ي��ه ���س��رك��ات ت���وزي���ع ال��ك��ه��رب��اء 

ل��ت�����س��ه��ي��ل ن��ق��ل م��ل��ك��ي��ة ع�������دادات ال��ك��ه��رب��اء 

ل���ل���راغ���ب���ني ب���ذل���ك وجم����ان����اً ل��ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر 

حزيران 2022.

واأ�����س����اف ب���اأن���ه ���س��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��رف��ة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��دع��وم��ة يف ال��ق��ط��اع امل��ن��زيل 

املوقع  على  امل�سجلني  الدعم  م�ستحقي  على 

االإلكرتوين اعتبارا من بدء تطبيق التعرفة 

الكهربائية. 

الكهربائية  التعرفة  تنظيم  اإع��ادة  وحول 

تعرفتني  ت�سمنت  اأنها  ق��ال  املنزيل  للقطاع 

غري  واأخ����رى  م��دع��وم��ة  )ت��ع��رف��ة  منزليتني 

مدعومة(. 

قال  املدعومة،  التعرفة  تفا�سيل  وح��ول 

اأنه ي�ستفيد منها كل عائلة اأردنية وال�سرتاك 

واحد من اختيارها مبا يف ذلك االأردنية التي 

لديها دفرت عائلة با�سمها ومنتفعو �سندوق 

ال�سامية  امللكية  وامل��ك��رم��ة  الوطنية  املعونة 

تكافل  وبرنامج  التكميلي  ال��دع��م  وبرنامج 

)1و٣(، باالإ�سافة اإىل العائالت التي حتمل 

جوازات �سفر اأردنية موؤقتة واأبناء قطاع غزة 

املقيمني يف االأردن، كما تطبق ب�سكل تلقائي 

اخلا�سة  اخل��دم��ات  ع���ّدادات  ا�سرتاكات  على 

بغ�ص  ال�سكنية(  )العمارات  املنزيل  بالقطاع 

ال�سكان  اأو  العقار  مالك  جن�سية  عن  النظر 

منه. امل�ستفيدين 

ت�سمل  امل��دع��وم��ة  ال��ت��ع��رف��ة  اأن  واأ����س���اف 

يح�سل  م��ب��ا���س��ر  االأول  ال��دع��م،  م��ن  ن��وع��ني 

م�ستحق  ك����ان  اذا  ت��ل��ق��ائ��ي��ا  امل�����س��رتك  ع��ل��ي��ه 

ل���ل���دع���م وي��خ�����س��م م���ب���ا����س���رة م����ن ف���ات���ورت���ه 

للم�سرتكني  دينار   )2.5( مبقدار  ال�سهرية 

ال��ذي��ن ت����رتاوح اج��م��ايل ا���س��ت��ه��الك��ات��ه��م ما 

 )2( اأو  �سهرياً،  ك.و.���ص   )51-200( بني 

ما  ا�ستهالكاتهم  اجمايل  ت��رتاوح  ملن  دينار 

وذلك  �سهرياً،  ك.و.�ص  بني )201-600( 

الفواتري  على  التعرفة  اأث��ر  حتييد  ل�سمان 

ال�سهرية وي�ستثنى من هذا الدعم ا�سرتاكات 

املنزيل  بالقطاع  اخلا�سة  اخلدمات  ع��دادات 

ال�سكنية(.  )العمارات 

ال��دع��م ف�سيكون  ال��ث��اين م��ن  ال��ن��وع  اأم���ا 

ب�سرائح  ب��ال��ت��درج  وذل��ك  اال�ستهالك  ح�سب 

اإىل  �سبع  م��ن  تخفي�سها  مت  ال��ت��ي  التعرفة 

كيلو   )1-300( من  لت�سمل  �سرائح  ثالث 

واط �ساعة )50( فل�سا لكل كيلو واط �ساعة 

واط  ك��ي��ل��و   )301-600( وم���ن  ���س��ه��ري��ا، 

�ساعة  واط  كيلو  لكل  فل�سا   )100( �ساعة 

�سهريا، واأكر من )600( كيلو واط �ساعة 

)200( فل�سا لكل كيلو واط �ساعة �سهريا. 

الدعم غري مرتبط  ا�ستحقاق  باأن  و�سّدد 

زي�����ادة كمية  ح���ال  اال���س��ت��ه��الك ويف  ب��ك��م��ي��ة 

عن  ال��دع��م  مل�ستحقي  ال�سهري  اال�ستهالك 

�سي�ستمر  ف��اإن��ه  ���س��اع��ة،  واط  كيلو   )600(

ال�سرائح  على  املطبق  الدعم  من  باال�ستفادة 

االأوىل املدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليال 

تنخف�ص  ورمبا  دنانري   )10( اأق�سى  وبحد 

بن�سب قليلة اعتماداً على كمية اال�ستهالك.

وب���ال���ن�������س���ب���ة ل���ل���ت���ع���رف���ة امل����ن����زل����ي����ة غ��ري 

امل����دع����وم����ة، اأو������س�����ح ال���ل���ب���ون اأن����ه����ا ت�����س��م��ل 

 )1-1000( من  االأوىل  فقط،  �سريحتني 

اال�ستهالك  تعرفة  و�سعر  �ساعة  واط  كيلو 

لكل  فل�سا  ال�سريحة )120(  لهذه  ال�سهري 

اأك��ر  الثانية  وال�سريحة  �ساعة،  واط  كيلو 

مب��ق��دار  ���س��اع��ة  واط  ك��ي��ل��و   )1000( م���ن 

)150( فل�سا لكل كيلو واط �ساعة �سهريا.

وع������ن ال����ف����ئ����ات ال����ت����ي ����س���ت���ط���ّب���ق ع��ل��ي��ه��ا 

ت�ستهدف  باأنها  قال  املدعومة  غري  التعرفة 

امل�سرتكني غري االأردنيني، ومالكي اأكر من 

عداد واحد )عداد واحد مدعوم من اختيار 

بال�سكان  امل��اأه��ول��ة  وامل��ن��ازل غ��ري  امل�����س��رتك(، 

وا�سط  كيلو  التي يقل ا�ستهالكها عن )50( 

اإىل  باالإ�سافة  متتالية،  اأ�سهر  لثالثة  �ساعة 

با�ستثناء  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة  م��ال��ك��و 

الوطنية  امل��ع��ون��ة  ���س��ن��دوق  م��ن  امل�ستفيدين 

ال�سامية.  امللكية  واملكرمة 

وب����نّي اأن����ه ي��ت��م ع�����ادًة  ت��غ��ط��ي��ة ا���س��ت��ه��الك 

الكهرباء مل�ستخدمي اأنظمة الطاقة املتجددة 

ك��ان��ت كمية  ال���ن���ظ���ام، ويف ح����ال  م���ن خ����الل 

الكهربائية  ال�سبكة  م��ن  امل�ستجرة  الطاقة 

فيتم  النظام  من  امل�سدرة  الكمية  من  اأعلى 

على  فقط  امل��دع��وم��ة  غ��ري  التعرفة  تطبيق 

الفرق )املفوتر(.

اإع��ادة  ب��اأن  التذكري  الهيئة  رئي�ص  وج��دد 

منذ  عنها  املعلَن  الكهربائية  التعرفة  تنظيم 

الكهرباء  �سعر  ترفع  مل  املا�سي  العام  �سيف 

ت  على اأي من القطاعات احليوية، بل خف�سّ

من  ال��ع��دي��د  على  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  كلف 

القطاعات االقت�سادية بن�سب متفاوتة مثل: 

وال��زراع��ي  والفندقي  وال�سناعي  ال��ت��ج��اري 

وامل�������س���ت�������س���ف���ي���ات، واأل�����غ�����ت ت���ع���رف���ة احل���م���ل 

بهدف متكني هذه  القطاعات،  لكل  االأق�سى 

الت�سغيلية  كلفها  تخفي�ص  م��ن  القطاعات 

امكانية حت�سني  وبالتايل  تناف�سيتها  وتعزيز 

اخل���دم���ة وت��خ��ف��ي�����ص االأ����س���ع���ار وا���س��ت��ق��ط��اب 

املزيد من اال�ستثمارات وفر�ص العمل.

الشريدة يدعو المانحين ومؤسسات دولية
 للمساهمة بتمويل الناقل الوطني



مذكرة تبليغ بالنشر
لغايات ازالة الشيوع

رقم الطلب ) 132 / 2021 (

املطلوب تبليغه :

ورثة محمد محمود 
سليم ابو الذهب

 2022/2/3 ب��ت��اري��خ  ح�����ض��ورك  يقت�ضى 

ال�ضاعة ) 9.00 ( من يوم اخلمي�س ، للنظر 

قيد  على  امل�ضجل  ال�ضيوع  ازال���ة  طلب  يف 

 )  23  ( رق��م  حو�س   )  72  ( رق��م  القطعة 

قاع  قرية  ارا���ض��ي  م��ن   )  ==( رق��م  لوحة 

خنا .

االحكام  تطبق  ح�ضورك  ع��دم  ح��ال  ويف 

العقارية  امللكية  قانون  يف  عليها  املن�ضو�س 

ونظام ازالة ال�ضيوع .

رئيس لجنة ازالة الشيوع 
/ محافظة الزرقاء 
محمد حمود الحياصات 

مذكرة تبليغ بالنشر
لغايات ازالة الشيوع

رقم الطلب ) 130 / 2021 (
املطلوب تبليغه :

ورثة محمد محمود 
سليم ابو الذهب

 2022/2/3 ب��ت��اري��خ  ح�����ض��ورك  يقت�ضى 

ال�ضاعة ) 9.00 ( من يوم اخلمي�س ، للنظر 

قيد  على  امل�ضجل  ال�ضيوع  ازال���ة  طلب  يف 

 )  23  ( رقم  حو�س   )  152  ( رقم  القطعة 

قاع  قرية  ارا���ض��ي  م��ن   )  ==( رق��م  لوحة 

خنا .

االحكام  تطبق  ح�ضورك  ع��دم  ح��ال  ويف 

العقارية  امللكية  قانون  يف  عليها  املن�ضو�س 

ونظام ازالة ال�ضيوع .

رئيس لجنة ازالة الشيوع 
/ محافظة الزرقاء 
محمد حمود الحياصات 

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفني

رنا عاطف املومني

ديمه محمد سليم ابشارات
نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�ضرة ايام متتالية لدى �ضركة 

امل�ضانده خلدمات اال�ضناد و مراكز 

االت�ضال بدون �ضبب م�ضروع او عذر 

تنذركم  ال�ضركة  ف��ان  ل��ذا  ر�ضمي 

اال  و  ف���ورا  عملكم  اىل  ب��ال��ع��ودة 

�ضندا  لديها  خدماتكم  انهاء  �ضيتم 

28/ه���� م��ن قانون  الح��ك��ام امل���ادة 

العمل رقم 8 ل�ضنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

مذكرة تبليغ بالنشر
لغايات ازالة الشيوع

رقم الطلب ) 133 / 2021 (
املطلوب تبليغه :

ورثة محمد محمود 
سليم ابو الذهب

مازن حممد نور الدين

 2022/2/3 بتاريخ  ح�ضورك  يقت�ضيى 

ال�ضاعة ) 9.00 ( من يوم اخلمي�س ، للنظر 

قيد  على  امل�ضجل  ال�ضيوع  ازال���ة  طلب  يف 

 )  23  ( رقم  حو�س   )  159  ( رقم  القطعة 

قاع  قرية  ارا���ض��ي  م��ن   )  ==( رق��م  لوحة 

خنا .

االحكام  تطبق  ح�ضورك  ع��دم  ح��ال  ويف 

العقارية  امللكية  قانون  يف  عليها  املن�ضو�س 

ونظام ازالة ال�ضيوع .

رئيس لجنة ازالة الشيوع 
/ محافظة الزرقاء 
محمد حمود الحياصات 

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�ضركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ضتنادا 

يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�ضنة   )22(

نباال  بيت  ل�ضركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة 

�ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجلة  واال�ضترياد  املنزليه  االدوات  لتجاره 

بتاريخ    )9848( الرقم  حتت  حمدودة  م�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات 

2005/3/17  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2021/12/28  املوافقة على ت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية 

وتعيني املحامي حممد اقبال حممود ابراهيم ابو �ضري�س  م�ضفيا 

لل�ضركة، وان عنوان امل�ضفي هو :

عمان – حي نزال – �ضارع الد�ضتور – جممع خليفة التجاري – 

بنايه 189 ب1 

– الطابق االول – هاتف 0796587963

مراقب عام ال�ضركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ضتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( 

ل�ضنة 1997 وتعديالته

اأرج����و م��ن دائ��ن��ي ���ض��رك��ة  ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��وري��دات ال��غ��ذائ��ي��ة 

واال�ضتهالكية ذ.م.م  وامل�ضجلة لدى دائرة �ضجل ال�ضركات حتت 

الرقم  ) 50618 ( بتاريخ ) 2018/2/20(

كانت  �ضواء  ال�ضركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �ضرورة 

م�ضتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �ضهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : امين حيدر يو�ضف قعوار  

عنوان امل�ضفي : العقبه – املنطقه ال�ضاد�ضه – �ضارع الفرابي – 

عماره 42 

خلوي ) 0796892111 (

م�ضفي ال�ضركة

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ضتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�ضماء التجارية رقم)9( ل�ضنة 2006 ، يعلن م�ضجل 

اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين باأن اال�ضم التجاري

)مركز الفهد اال�ضود للكراتيه( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )117919( 

با�ضم ) معمر جمدي عبد الرحيم اجلنيدي( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) �ضركة فتى 

النيل الريا�ضية للفنون القتالية ذ.م.م( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

ن�ضر هذا االعالن .

م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ضتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�ضماء التجارية رقم)9( ل�ضنة 2006 ، يعلن م�ضجل 

اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين باأن اال�ضم التجاري

)�ضوبرماركت ع�ضل و�ضكر( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )253348( با�ضم 

) علي جميل جربيل العا�ضي( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) ذياب ممدوح ذياب الكاللده( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن .

م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ضتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�ضماء التجارية رقم)9( ل�ضنة 2006 ، يعلن م�ضجل 

اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين باأن اال�ضم التجاري

) حمم�س �ضوء القمر( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )190703( با�ضم 

)عمر ماجد عوده الدبا�س( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )ماجد عوده عبداهلل الدبا�س( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن . 

م�ضجل اال�ضماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ضتنادا الأحكام املادة )216/ج( من قانون ال�ضركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�ضنة 

ال�ضناعة والتجارة

باأن �ضركة ) نا�ضر ومن�ضور عواد ( امل�ضجلة لدينا ك�ضركة  ت�ضامن  

حتت الرقم  )43610( بتاريخ 1996/6/25 قد تقدمت بطلب 

ذات  �ضركة  اىل  ت�ضامن  �ضركة  من  القانونية  �ضفتها  لتحويل 

م�ضوؤولية حمدودة .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

خالل  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  مراقبة  دائ��رة 

خم�ضة ع�ضرة يوما من تاريخ ن�ضر االعالن .

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ضتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( 

ل�ضنة 1997 وتعديالته

والتطوير  لال�ضكان  القد�س  اط��الل  �ضركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

العقاري  ذ.م.م  وامل�ضجلة لدى دائرة �ضجل ال�ضركات حتت الرقم  

) 34384 ( بتاريخ ) 2013/10/27(

كانت  �ضواء  ال�ضركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �ضرورة 

م�ضتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �ضهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : عثمان عبد املجيد حممود جرادات  

ال�ضمان  مقابل   – املكرمه  مكة  �ضارع   – عمان   : امل�ضفي  عنوان 

االجتماعي 

ه��ات��ف   )11195( ال���ربي���دي  ال���رم���ز   )17040( ������س.ب 

 )06/5535436(

خلوي ) 0798143784 (

م�ضفي ال�ضركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ضتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( 

ل�ضنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �ضركة  انوار الك�ضب لال�ضكان  ذ.م.م  وامل�ضجلة 

لدى دائرة �ضجل ال�ضركات حتت الرقم  ) 23141 ( بتاريخ 

)2010/10/27 (

كانت  �ضواء  ال�ضركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �ضرورة 

م�ضتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �ضهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : وليد احمد حممد �ضحاده  

عنوان امل�ضفي : عمان – املقابلني  

خلوي ) 0797512786 (

م�ضفي ال�ضركة

اعالن صادر عن مصفي شركة دار املعرفة للتجهيزات 
البرتولية والهندسية ذات املسؤولية املحدودة )معفاة(

ا�ضتنادًا الأحكام املادة ) 264 ( من قانون ال�ضركات رقم ) 22 ( ل�ضنة 1997 

وتعديالته :

ذات  والهند�ضية  البرتولية  للتجهيزات  املعرفة  دار  �ضركة  دائني  من  اأرجو 

حتت  ال�ضركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�ضجلة  )معفاة(  املحدودة  امل�ضوؤولية 

جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �ضرورة   2008/2/5 تاريخ   )739( الرقم 

تاريخه  من  �ضهرين  خالل  وذلك  ال  ام  الدفع  م�ضتحقة  كانت  �ضواء  ال�ضركة 

للدائنني داخل اململكة وثالثة اأ�ضهر للدائنني خارج اململكة.

وذلك على العنوان التايل :

عمان – ال�ضمي�ضاين – �ضارع عبد احلميد �ضرف – بناية رقم )91( – الطابق 

الثاين – مكتب رقم )123(

ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : اال�ضتاذ املحامي ح�ضام �ضواعي 

�س.ب ) 840581 ( الرمز الربيدي ) 11181 ( االردن

هاتف )5607675(       فاك�س )5607676(   خلوي )0796623542(

م�ضفي ال�ضركة

املحامي ح�ضام �ضواعي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200080157(

ل�ضنة  رقم)22(  ال�ضركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ضتنادا 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�ضيد /ال�ضادة رجب ابراهيم دروي�س ال دروي�س

ال�ضريك/ال�ضركاء يف �ضركة رجب دروي�س و�ضركاه

بتاريخ   )59498( الرقم   حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

2001/4/9

وقام   2022/1/10 بتاريخ  ال�ضركة  من  الن�ضحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  /�ضركائه  �ضريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2022/1/11

ي�ضري  ال�ضركة  من  ان�ضحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ضتنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية

*لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال باأرقام دائرة مراقبة ال�ضركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�ضال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن بيع مقلع ركام

امل��دع��و / حم��م��ود ج��م��ي��ل حممود  ان���ا  ان����وي 

يل  ملكيته  العائدة  الركام  مقلع  بيع  اجلرادين 

احلرير  منطقة  الطفيلة  حمافظة  يف  والواقع 

خربة امل�ضلى فعلى كل من له اي اعرتا�س او حق 

مرتتب على املقلع مراجعة كاتب عدل الطفيلة 

خالل ثمانية ايام من تاريخ هذا االعالن .

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�ضركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ضتنادا 

وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�ضنة 

ال�ضناعة والتجارة

عن ا�ضتكمال اجراءات ت�ضفية �ضركة حممد احلجايا و�ضركاه  

 )104242( الرقم  حتت  ت�ضامن   �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

بتاريخ 2012/4/30 اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا االعالن

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�ضركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ضتنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة

لدينا يف  املكتبية  ذ.م.م م�ضجلة  للوازم  رم  �ضركة  باأن 

�ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)29820( بتاريخ )2012/9/10( 

امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2022/1/9(

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�ضركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ضتنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة

باأن �ضركة ايفا لل�ضناعات البال�ضتيكية  ذ.م.م م�ضجلة 

املحدودة/  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  يف  لدينا 

حتت الرقم )52423( بتاريخ )2018/9/13( 

امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2022/1/10(

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�ضركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ضتنادا 

وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�ضنة 

ال�ضناعة والتجارة

عن ا�ضتكمال اجراءات ت�ضفية �ضركة حممد وعماد القيام  

 )  81350( الرقم  حتت  ت�ضامن   �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

بتاريخ 2006/6/4 اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا االعالن

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي

شركة شعاع للتداول واإلستثمار
اإ�ضتنادا اإىل اأحكام املادة )74( من تعليمات الرتخي�س واالعتماد للخدمات 

تعلن  املالية  ال���الأوراق  هيئة  عن  ال�ضادرة   2005 ل�ضنة  وتنظيمها  املالية 

�ضركة �ضعاع للتداول واال�ضتثمار باأن ال�ضادة التالية ا�ضمائهم هم املعتمدون 

و املخولون باإ�ضتالم اوامر البيع وال�ضراء لالأوراق املالية املدرجة يف بور�ضة 

عمان :

1. رامي حممد عوده اجلبور / املدير العام بالوكالة - مدير مكتب الو�ضاطة

2. همام جعفر يو�ضف حوا�ضني / املدير املايل واالإداري

3. رفيق حممد علي قدح / �ضابط اإمتثال

4. خليل عبدالفتاح خليل املعاين / و�ضيط مايل معتمد

5. عال علي اأحمد عبدالفتاح / �ضابط مركز اإيداع االأوراق املالية

IT 6. ح�ضام عبداحلليم اأبو حجله / م�ضوؤول ال

عنوان ال�ضركة

– بناية رقم   1 – جممع غداف �ضنرت  – �ضارع الوكاالت  – ال�ضويفية  عمان 

15 – مكتب 101

هاتف : 5868731 / 5868730

فاك�س : 5868734

�س.ب : 927744 الرمز الربيدي : 11190

 info@shuaa-brokerserv.com : الربيد االإلكرتوين

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�ضى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   1966 ل�ضنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

  2021/12/6 3/1174 ( تاريخ  االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 

والغاء  8م  اىل  10م  من  �ضارع  تخفي�س  خمطط   على  املوافقة 

منحنى �ضمن احلو�س رقم ) 36 ( الدن من ارا�ضي ب�ضرى .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�ضبة اربد وح�ضب املخطط 

التعديلي املعد لهذه الغاية وو�ضعه مو�ضع تنفيذ.

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ضتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( 

ل�ضنة 1997 وتعديالته

املنزليه  االدوات  لتجاره  نباال  بيت  �ضركة   دائني  من  اأرج��و 

واال�ضترياد ذ.م.م  وامل�ضجلة لدى دائرة مراقبة ال�ضركات حتت 

الرقم  ) 9848 ( بتاريخ ) 2005/3/17(

كانت  �ضواء  ال�ضركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �ضرورة 

م�ضتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �ضهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : املحامي حممد اقبال حممود ابراهيم ابو 

�ضري�س 

– جممع  الد�ضتور  – �ضارع  نزال  – حي  عمان   : امل�ضفي  عنوان 

خليفة التجاري – بناية 189 ب1 – الطابق االول 

خلوي ) 0796587963 (

م�ضفي ال�ضركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ضتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�ضنة 

ال�ضناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�ضركة مطعم عتبات اخلري  

وامل�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات م�ضوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2015/1/25 بتاريخ    )39375( الرقم 

املوافقة على ت�ضفية    2021/9/2 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

حممد  عبدالفتاح  املحامي  وتعيني  اختيارية  ت�ضفية  ال�ضركة 

عبداهلل احلمران  م�ضفيا لل�ضركة، وان عنوان امل�ضفي هو :

هاتف   –  4 مبنى   – ع���رار  ���ض��ارع   – ���ض��ق��ره  وادي   – ع��م��ان 

0799903199

مراقب عام ال�ضركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ضتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( 

ل�ضنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �ضركة  مطعم عتبات اخلري  ذ.م.م  وامل�ضجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�ضركات حتت الرقم  ) 39375 ( بتاريخ 

)2015/1/25 (

كانت  �ضواء  ال�ضركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �ضرورة 

م�ضتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �ضهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

عبداهلل  حممد  عبدالفتاح  املحامي   : ال�ضركة  م�ضفي  ا�ضم 

احلمران  

عنوان امل�ضفي : عمان – وادي �ضقره – �ضارع عرار – مبنى 4 

خلوي ) 0799903199 (

م�ضفي ال�ضركة

اخلمي�س   13/ 1 / 2022

رقم العدد   5931

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�ضركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  الأحكام  ا�ضتنادا 

وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�ضنة  رق��م)22( 

وامل�ضجلة  واجلعربي   اخلاليلة  �ضركة  باأن  والتجارة  ال�ضناعة 

بتاريخ   )  122180  ( الرقم   حتت  ت�ضامن    �ضركات  �ضجل  يف 

�ضركة  من  �ضفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2021/11/3

اىل  ال�ضركة  ا�ضم  وتغري  ب�ضيطة  تو�ضية  �ضركة  اىل  ت�ضامن 

حممد اجلعربي و�ضريكه .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�ضركات  يف وزارة ال�ضناعه و التجارة

على  ال�ضركات  مراقبة  بدائرة  االت�ضال  يرجى  لال�ضتف�ضار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�ضركات

د. وائل علي العرموطي
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االنباط-وكاالت

ق�����ال ال���رئ���ي�������س امل�������ص���ري ع���ب���د ال���ف���ت���اح 

غزة  قطاع  “اإن  الأرب��ع��اء:  ام�س  ال�سي�سي، 

لإع��ادة  دولر  مليون   500 من  اأك��ر  يحتاج 

ب���اأك���ر من  ن�����ص��اه��م  اأن  الإع����م����ار، واأمت���ن���ى 

اإعمار  اإع��ادة  مراحل  باإنهاء  موجهاً  ذلك”، 

القطاع

ه��ذه  اإن��ه��اء  “اأرجو  ال�صي�صي:  واأ����ص���اف 

امل���راح���ل، ال��ت��ي وع��دن��ا ب��ه��ا يف اأ����ص���رع وق��ت 

مكن من اأجل اأ�صقاءنا يف قطاع غزة”، وفق 

ال�صابع( )اليوم 

وت�����اب�����ع خ������ال اجل���ل�������ص���ة ال���ن���ق���ا����ص���ي���ة: 

اإع���م���ار  اإع�������ادة  يف  ال���دول���ي���ة  “امل�صئولية 
منتدى  فعاليات  �صمن  ال�صراعات  مناطق 

ت�صغل  النا�س  داميا  اإنه  قلنا  العامل،  �صباب 

هنجيب  م�س  هناك  امل��وج��ودي��ن  امل��واط��ن��ن 

ال��دول  مطالباً   ،“ القطاع  يدخلوا  عمالة 

اأكرب ملنظمة )اأونروا(  املانحة لتقدمي دعم 

حتى ت�صتطيع القيام بدورها

ال�صي�صي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  و���ص��ه��د 

اف���ت���ت���اح ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����ص��خ��ة ال���راب���ع���ة م��ن 

م��ن��ت��دى ���ص��ب��اب ال���ع���امل، الث���ن���ن امل��ا���ص��ي 

كبري  ع��دد  مب�صاركة  ال�صيخ،  �صرم  مبدينة 

من ال�صباب واأ�صحاب الروؤى واملبادرات من 

خمتلف دول العامل.

االنباط-وكاالت

ي��وا���ص��ل م�����ص��ت��وط��ن��ون اأع���م���ال ت��خ��ري��ب 

وحفريات على مداخل امل�صجد الإبراهيمي 

الإ�صرائيلي،  الحتال  ق��وات  حماية  حتت 

�صمن م�صروع تهويدي للم�صجد و�صاحاته.

الإبراهيمي  امل�صجد  مدير  قال  وب��دوره، 

ال�����ص��ي��خ ح��ف��ظ��ي اأب����و ���ص��ن��ي��ن��ة اإن الح��ت��ال 

ومتكرر  متنوع  ب��اع��ت��داء  ي��وم  ك��ل  يطالعنا 

امل�صجد على 

الإب�����راه�����ي�����م�����ي، م�����ن ����ص���م���ن م�����ص��ل�����ص��ل 

الع����ت����داءات ال��ره��ي��ب��ة ب��ا���ص��ت��م��رار اأع��م��ال 

احلفر يف ال�صاحات اخلارجية

الح���ت���ال  اأن  اإىل  ���ص��ن��ي��ن��ة  اأب����و  واأ�����ص����ار 

م�صار  لإقامة  احلفر  اأعمال  ا�صتمرار  يربر 

لت�صهيل  كهربائي  م�صعد  واإن�صاء  �صياحي 

م���ه���م���ة دخ�������ول امل�������ص���ت���وط���ن���ن ل��ل��م�����ص��ج��د 

الإبراهيمي

واأكد اأبو �صنينة على اأن ذلك ميثل تعدًيا 

خ���ط���رًيا ع��ل��ى ح��رم��ة امل�����ص��ج��د وا���ص��ت��ف��زازا 

مل�������ص���اع���ر امل�������ص���ل���م���ن، وي������دل ع���ل���ى ت��ه��وي��د 

تخ�صع  كي  و�صاحاته  الإبراهيمي  امل�صجد 

ك��ل��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل حت��ت ال�����ص��ي��ط��رة وال�����ص��ي��ادة 

الإ�صرائيلية

قبل  ن�����ص��ب��وا  م�����ص��ت��وط��ن��ن  اأن  واأو�����ص����ح 

اأي����ام خ��ي��م��ة ع��ل��ى ب���اب امل�����ص��ج��د امل����وؤدي اإىل 

ال��ق�����ص��م امل��غ��ت�����ص��ب ب��ج��ان��ب ج����دار امل�����ص��ج��د 

احلفر  باأعمال  بالليل  وقاموا  الإبراهيمي، 

رافعات  واإح�صار  الأتربة واحلجارة  وتعبئة 

كبرية، وقاموا بنقلها �صباح اأم�س

خطري  اعتداء  “هذا  �صنينة  اأبو  واأ�صاف 

وتعٍد  الإب��راه��ي��م��ي،  امل�صجد  على  وممنهج 

للم�صجد  التابعة  الوقفية  الأم���اك  على 

ت���ه���دف ل��ت��غ��ري م��ع��امل��ه ل��ف��ر���س ال�����ص��ي��ط��رة 

اأم���ام  ك��ام��ل  ب�صكل  وت��ه��وي��ده  عليه  ال��ت��ام��ة 

امل�صتوطنن« قطعان 

امل�صجد  واأث���ري���ة  ت��اري��خ��ي��ة  ع��ل��ى  و���ص��دد 

و”�صيبقى  امل�صلمن  لدى  الدينية  واأهميته 

كذلك رغم ق�صوة املحتل”، وبن اأبو �صنينة 

تتابع  الأوق���اف  ومديرية  امل�صجد  اإدارة  اأن 

امل�����ص��ج��د من  ي��ج��ري يف  ك���ل م���ا  ب�����اأول  اأول 

ويتم  الع��ت��داءات،  هذه  كانت  اأيا  اعتداءات 

خم��اط��ب��ة ال���دوائ���ر ال��ق��ان��ون��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات 

فيها  مبا  والإن�صانية،  والدولية  احلقوقية 

امل�صجد  اع��ت��ربت  ال��ت��ي  اليون�صكو  منظمة 

على قائمة املوروث احل�صاري

وقال: “اإن كون امل�صجد جزء من عقيدة 

امل�صلمن،  رق���اب  يف  اأم���ان���ة  ف��ه��و  امل�����ص��ل��م��ن 

لذلك ل بد من اإعماره واملرابطة يف اأروقته 

وف�صح ممار�صات الحتال لكي يتم اإيقاف 

جرائمه عن امل�صجد، وجلب الحتال، يوم 

اأم�����س، راف��ع��ة ك��ب��رية ل��رف��ع اأك��ي��ا���س الطمم 

امل�صجد  ���ص��اح��ات  م��ن  بتعبئته  ت��ق��وم  ال���ذي 

اخل����ارج����ي����ة، وال����ت����ي ه����ي م���غ���ط���اة ب��خ��ي��م��ة 

و�صعت قبل اأ�صبوع على مدخل امل�صجد

اأ�صهر،  قبل  الحتال  �صلطات  و�صرعت 

 300 م�صاحة  على  تهويدي  م�صروع  بتنفيذ 

مرت مربع من �صاحات امل�صجد الإبراهيمي 

كهربائي،  م�صعد  تركيب  ي�صمل  ومرافقه، 

مت  حيث  امل�صتوطنن،  اقتحامات  لت�صهيل 

ويهدد  لتمويله،  �صيقل  مليون   2 تخ�صي�س 

الحتال  يد  بو�صع  ال�صتيطاين  امل�صروع 

و�صحب  امل�صجد  قرب  تاريخية  مرافق  على 

ال��ب��ن��اء وال��ت��خ��ط��ي��ط م��ن بلدية  ���ص��اح��ي��ة 

اخلليل

من  امل�صجد  لإف����راغ  الح��ت��ال  وي�صعى 

القمعية  الإج����راءات  خ��ال  م��ن  امل�صلين، 

والتع�صفية بحق امل�صلن، واإغاق البوابات 

ف��ي��ه  الأذان  اإق����ام����ة  وم���ن���ع  الل���ك���رتون���ي���ة 

وع��رق��ل��ة ح��رك��ة امل��واط��ن��ن ع��ل��ى احل��واج��ز 

ي��وؤدي  املقابل،  ويف  واحتجازهم  الع�صكرية 

اخل��ل��ي��ل �صاة  م��دي��ن��ة  امل��واط��ن��ن يف  اآلف 

ف��ج��ر اجل��م��ع��ة يف امل�����ص��ج��د الإب���راه���ي���م���ي؛ 

تتهدده،  التي  التهويدية  للم�صاريع  رف�صا 

ومي���ت���ل���ئ امل�������ص���ج���د و����ص���اح���ات���ه اخل���ارج���ي���ة 

مدينة  ع��ائ��ات  م�صاركة  و�صط  بامل�صلن، 

الذين  ون�صائها  واأطفالها  ب�صبابها  اخلليل 

ياأمون امل�صجد منذ �صاعات الفجر الأوىل.

االنباط-وكاالت

ظهر  الإ�صرائيلي  ال�صاباك  جهاز  ك�صف 

اإ�صرائيليات   4 اعتقال  ع��ن  الأرب���ع���اء،  ام�����س 

ي�صتبه بتعاونهم مع املخابرات الإيرانية.

“ال�صاباك”  جهاز  عن  �صدر  بيان  واأعلن 

ال��ع��ربي��ة  “معاريف”  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�����ص��رت��ه 

�صمح  بند  الإل���ك���رتوين، حت��ت  ع��رب موقعها 

اعتقل جهاز  �صهر  ح��وايل  قبل  اأّن��ه  بالن�صر، 

الأمن العام ال�صاباك اأربع ن�صاء اإ�صرائيليات 

�صابا  وك���ف���ار  �صيم�س  وب��ي��ت  “حولون  م���ن 

م��ع  ت���ع���اون���ه���ن  يف  ل���ا����ص���ت���ب���اه  والقد�س” 

امل���خ���اب���رات الإي���ران���ي���ة م���ن خ����ال اإي�����راين 

ت���وا����ص���ل م��ع��ه��ن ع����رب ف��ي�����ص��ب��وك م��ن��ت��ح��ا 

�صخ�صية يهودي. واأكدت، اأّنه من بن املهام 

التي كلفهن بها ت�صوير ال�صفارة الأمريكية 

ونقل  ال�����ص��م��ان،  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 

معلومات حول الرتتيبات الأمنية وت�صوير 

مركز جتاري يف حولون.

و������ص�����دد، اأّن�������ه مت ال���ط���ل���ب م��ن��ه��ن ج��م��ع 

وطلب  اجلي�س،  �صباط  كبار  عن  معلومات 

من اإحداهن اإر�صال ابنها للتجند يف اجلي�س 

وال���ت���ق���دم ل��ل��ع��م��ل يف ���ص��ع��ب��ة ال���ص��ت��خ��ب��ارات 

الع�صكرية وغريها من املهام.

يف اإطار املتابعة امل�صتمرة لأن�صطة امل�صتبه 

ب��ه��م وحت��ق��ي��ق��ات��ه��م ، ت��ب��ن اأن��ه��م ب��ق��وا على 

ا�صتخباراتي  م�صدر  مع  م�صتمرة  ات�صالت 

ال����ص���ت���ج���واب���ات، ومت جمع  خ����ال  اإي������راين 

الكثري من الأدلة حول هذه ال�صات، وبناًء 

عليه مت تقدمي لوائح اتهام �صد بع�صهم.

االنباط-وكاالت

للروم  �صب�صطية  ا�صاقفة  رئي�س  اهلل حنا  املطران عطا  قال 

الرث��وذك�����س: اإن��ه يف الون���ة الخ���رية ب��داأ ال��ع��امل يتحدث عن 

اأنه يف الواقع ل توجد هنالك  “الديانة البراهيمية”، مبيًنا 
“ديانة ابراهيمية”، واحلديث عن الدين البراهيمي الواحد 

فهو لي�س منطقيا على الطاق ول ميكن القبول به

قبلنا  م��ن  مرفو�س  امل�صمى  “هذا  حنا:  امل��ط��ران  واأ���ص��اف 

ي�صميها  ث��اث  توحيدية  دي��ان��ات  هنالك  بل  وتف�صيا  جملة 

هو  ابراهيم  ابينا  لن  ذل��ك  البراهيمية  بالديانات  البع�س 

قا�صم م�صرتك بن هذه الديانات جمتمعة«

ديانة  وه��ي  البراهيمية  ال��دي��ان��ة  م�صمى  “نرف�س  وذك���ر 

لي�صت موجودة على الطاق بل هنالك الديانات التوحيدية 

الثاث امل�صيحية وال�صامية واليهودية كما ان هنالك ديانات 

اخرى يف هذا العامل لي�صت من ديانات التوحيد«

لكل  الثاث  التوحيدية  الديانات  بخ�صو�س  اأن��ه  واأو���ص��ح 

ديانة خ�صو�صيتها وفرادتها فهنالك ا�صياء يعتقد بها امل�صيحي 

ول يعتقد بها امل�صلم وهنالك ا�صياء يعتقد بها امل�صلم ول يعتقد 

بها امل�صيحي او اليهودي

والخ����وة  وامل��ح��ب��ة  ال��دي��ن��ي  ب��ال��ت�����ص��ام��ح  “املناداة  وت���اب���ع: 

ديانة  اي��ة  خ�صو�صية  الغاء  الط��اق  على  تعني  ل  الن�صانية 

ان  هو  اتباعها  من  مطلوب  هو  وم��ا  موجودة  الديانات  فهذه 

رغما  البع�س  بع�صهم  يقبلوا  وان  البع�س  بع�صهم  يحرتموا 

عن الختافات الدينية والعقائدية املوجودة فيما بينها«

الديانات  ا�صحاب  من  مطلوبا  “لي�س  اأن��ه  اإىل  حنا  ولفت 

هو  ما  بل  واح��دة  بوتقة  يف  ين�صهروا  ان  الثاث  التوحيدية 

مطلوب منهم ان يحبوا بع�صهم بع�صا وان يحرتموا بع�صهم 

الختافات  ه��ذه  عن  ورغما  التعددية  ه��ذه  عن  رغما  بع�صا 

العقائدية وبع�صها اختافات جوهرية وا�صا�صية«

“انني كم�صيحي م�صرقي فل�صطيني  واأ�صاف املطران حنا: 

اىل  انتمي  باأنني  وافتخر  عنها  واداف���ع  امل�صيحية  اىل  انتمي 

كني�صة عريقة انطلقت ر�صالتها من هذه الر�س املقد�صة ولكن 

الذين  كارها لاخرين  لكني�صتي ل يجعلني اطاقا  انتمائي 

ينتمون اىل الديانات الخرى فنحن نرى يف وجه كل ان�صان 

ا�صرة  اىل  ننتمي  وكلنا  ومثاله  اهلل  ���ص��ورة  على  خم��ل��وق  ان��ه 

ان�صان  ب��ن  مييز  ل  خلقه  يف  واهلل  اهلل  خلقها  واح���دة  ب�صرية 

وان�صان«

والديني  الروحي  بانتمائي  كم�صيحي  افتخر  “كما  وتابع: 

يحق لكل ان�صان منتمن لية ديانة اخرى ان يفتخر بانتماءه 

والعن�صرية  والكراهية  �صيء  التدين  ب��اأن  نعتقد  ولكننا  ه��ذا 

تكون  ان  ام���ا  ام���ر ح�صن  ه���ذا  ت��ك��ون متدينا  ان  اخ����ر..  ���ص��يء 

الدين  يف  عنك  يختلفون  لنهم  لاخرين  وك��اره��ا  متع�صبا 

فهذا امر ل ميكن قبوله وتربيره باأي �صكل من ال�صكال«

م��ب��ادرة هدفها  اي��ة  “نقف اىل جانب  امل��ط��ران حنا:  وختم 

الخ��وة  ثقافة  وتكري�س  والل��ف��ة  وامل��ح��ب��ة  واحل����وار  ال��ت��ق��ارب 

او  الدينية  انتماءاتهم  بكافة  جميعا  الب�صر  ب��ن  الن�صانية 

خلفياتهم الثقافية والعرقية«

الرئيس المصري يوجه بسرعة االنتهاء من مراحل 
إعادة إعمار قطاع غزة

حفريات متواصلة للمستوطنين على مداخل المسجد اإلبراهيمي

»الشاباك« يعلن اعتقال نساء إسرائيليات يشتبه 
بتعاونهن مع المخابرات اإليرانية

المطران حنا: نرفض »الديانة االبراهيمية« وهي غير موجودة في األصل

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم ال12

األسير الجريح مؤمن األطرش محتجز 
بمستشفى »سوروكا«

نادي األسير: »أبو حميد« ما زال 
على أجهزة التنفس بوضع حرج

االنباط-وكاالت

الإداري��ون يف �صجون  الأ�صرى  يوا�صل 

12 ع��ل��ى ال���ت���وايل،  الح���ت���ال، ل��ل��ي��وم ال�����

الإ�صرائيلي،  الحتال  حماكم  مقاطعة 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب���اإن���ه���اء ���ص��ي��ا���ص��ة الع��ت��ق��ال 

الإداري حتت �صعار “قرارنا حرية«.

وك�����ان الأ�����ص����رى الإداري���������ون ات���خ���ذوا 

م��وق��ف��ا  اجل�����اري،  ال�����ص��ه��ر  م���ن  الأول  يف 

جماعياً يتمثل باإعان املقاطعة ال�صاملة 

اإج��راءات  لكل  امل�صبوقة  وغري  والنهائية 

الإداري  ب��الع��ت��ق��ال  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ق�����ص��اء 

ا�صتئناف، عليا) )مراجعة ق�صائية، 

واأك�����دوا يف ب��ي��ان م��ط��ل��ع ال���ع���ام: “لن 

نكون جزًءا من هذه امل�صرحية التمثيلية، 

امل�����ص��ت��ف��ي��د ال��وح��ي��د م��ن��ه��ا ه��و الح��ت��ال 

واأج���ه���زت���ه الأم���ن���ي���ة وخ�����ص��و���ص��اً ج��ه��از 

الفعلي  املُ���ق���ّرر  “ال�صاباك”  امل��خ��اب��رات 

لإبقاء املعتقلن رهن هذا العتقال«

الأ���ص��رية  احل��رك��ة  اأعلنت  ذل��ك،  واإزاء 

يف ���ص��ج��ون الح��ت��ال دع��م��ه��ا وت��اأي��ي��ده��ا 

ال���ك���ام���ل ل����ق����رار الأ������ص�����رى الإداري���������ن 

الع�صكرية،  للمحاكم  ال�صاملة  باملقاطعة 

�صتقوم  التنظيمية  هيئاتها  اأّن  مو�صحة 

القرار مبتابعة 

ودع������ت ج��م��ي��ع الأ������ص�����رى الإداري��������ن 

الل���ت���زام  اإىل  الأ����ص���ر  ق����اع  يف خم��ت��ل��ف 

ال����ك����ام����ل ب����ه����ذه اخل�����ط�����وة، وال���ت���ح���ّل���ي 

ب��ال�����ص��رب وال��ن��ف�����س ال���ط���وي���ل م���ن اأج���ل 

�صيا�صة  باإلغاء  املرجوة  الأه��داف  حتقيق 

العتقال الإداري

مقاطعة  ُت�صكل  الأ�صري،  لنادي  ووفقاً 

م���ة وامل���رت���ك���ز  حم���اك���م الح����ت����ال امل���ق���دِّ

الدولية،  املحافل  يف  الح��ت��ال  ملاحقة 

ملا ت�صكله هذه ال�صيا�صة من جرائم بحق 

�صعبنا اأبناء 

االنباط-وكاالت

اأف���������ادت ه���ي���ئ���ة ������ص�����وؤون الأ�����ص����رى 

وامل����ح����رري����ن، ام�������س الأرب������ع������اء، ب����اأن 

الأ������ص�����ري اجل�����ري�����ح م�����وؤم�����ن ي��و���ص��ف 

الأطر�س من مدينة اخلليل، حمتجز 

بئر  يف  “�صوروكا”  مب�صت�صفى  حالياً 

ال�سبع

وقالت الهيئة يف بيان �صحفٍي لها: 

الطر�س كان قد اأ�صيب  الأ�صري  “اأن 
اأم���������س ب���ر����ص���ا����س ج��ي�����س الح���ت���ال 

تعقد  اأن  امل���ق���رر  وم���ن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

ت��وق��ي��ف مبحكمة  ل���ه ج��ل�����ص��ة مت��دي��د 

اليوم اخلمي�س« الع�صكرية  )عوفر( 

االنباط-وكاالت

الفل�صطيني،  الأ����ص���ري  ن����ادي  ق���ال 

اأب�����و  ن���ا����ص���ر  امل����ري���������س  الأ������ص�����ري  اإن 

التنف�س  اأج��ه��زة  على  ي��زال  م��ا  حميد 

يف  ح��رج،  �صحّي  بو�صع  ال�صطناعي 

“برزلي” الإ�صرائيلي م�صت�صفى 

حميد”   “اأبو  الأ����ص���ري  وي��ت��ع��ر���س 

�صمال  لاجئن  الأمعري  خميم  من 

غربي رام اهلل، و�صط ال�صفة الغربية، 

اإدارة  ت��ن��ف��ذه  م��ت��ع��م��د  لإه���م���ال ط��ب��ي 

ال�صهور  م��دار  على  الحتال  �صجون 

و�صعه  ت��ف��اق��م  اإىل  اأدى  م��ا  امل��ا���ص��ي��ة، 

اإ�صابته  املتاأخر عن  والك�صف  حي  ال�صّ

ال�صرطان مبر�س 

خم�صة  ب���ن  م���ن  حميد”  و”اأبو 

اأ�صقاء حكم عليهم الحتال بال�ّصجن 

مدى احلياة، وقد اعتقل اأربعة منهم 

2002 وهم ن�صر ونا�صر و�صريف  عام 

اإ�صام  �صقيقهم  اعتقل  فيما  وحممد، 

�صهيد  �صاد�س  �صقيق  ولهم   ،2018 عام 

وهو عبد املنعم اأبو حميد

وت���ع���ر����س م���ن���زل ال���ع���ائ���ل���ة ل��ل��ه��دم 

خم�س مرات، كان اآخرها عام 2019.
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االنباط-وكاالت

نقاًل عن م�ضادر �ضيا�ضّيٍة وق�ضائّيٍة وازن��ٍة يف 

كيان االحتالل، ك�ضف املرا�ضل ال�ضيا�ضي ل�ضحيفة 

االأرب��ع��اء،  ام�س  كا�ضبيت  بن  العربية  )معاريف( 

ال��ت��ي مت��ت خالل  ال�ضرية  االت�����ض��االت  ع��ن ف�ضل 

االأ�ضابيع املا�ضية بني مقربني من رئي�س الوزراء 

وممثلي  نتنياهو  بنيامني  ال�ضابق  االإ���ض��رائ��ي��ل��ّي 

ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��اّم��ة وال��ت��ي مت��ح��ورت ح���ول اإمكانية 

الف�ضاد  ق�����ض��اي��ا  اأح����د  الإن���ه���اء  ل�ضفقة  ال��ت��و���ض��ل 

املوجهة �ضد نتنياهو.

املُخ�ضرم يف تقريره احل�ضرّي  املُرا�ِضل  و�ضّدّد 

اأّن ال�ضبب يف ف�ضل االت�ضاالت يعود لرف�س  على 

العقوبة،  تخفي�س  نتنياهو  طلب  العامة  النيابة 

واأاّل ت�ضل ملرحلة متنعه من الرت�ضح لالنتخابات 

يف ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة، وب��االإ���ض��اف��ة اإىل ذل��ك، عدم 

رّجه يف ال�ضجن، وفق ما اأّكدته امل�ضادر

ي��ب��دو قام  اإّن���ه على م��ا  وت��اب��ع كا�ضبيت ق��ائ��اًل 

رئي�س  بتمثيل  نتنياهو  عن  الدفاع  حمامي  اأح��د 

ال�����وزراء ال�����ض��اب��ق يف امل��ف��او���ض��ات م��ع ال��ن��ي��اب��ة، يف 

اأفيحاي  للحكومة،  الق�ضائّي  امل�ضت�ضار  كان  حني 

اأّن االأخري  مندلبليط، هو مندوب االدع��اء، علًما 

�ضُينهي عمله بعد حوايل ال�ضهر

على  ت��غ��ري��دٍة  يف  ك��ا���ض��ب��ي��ت  ال�����ض��ح��ايّف  واأورد 

رف�ضت  االإ�ضرائيلّية  العاّمة  اليابة  اأّن  )ت��وي��رت( 

من  لي�س  اأّن����ه  اإىل  الف��ت��ًة  ال��ن��ب��اأ،  ع��ل��ى  التعقيب 

�ضيا�ضتها املبدئّية الرّد على اأ�ضئلٍة حول ما يجري 

النيابة،  وط��اق��م  نتنياهو  ع��ن  ال��دف��اع  ب��ني طاقم 

م�������ض���ّدّدًة ع��ل��ى اأّن ال����رّد ال ي��ع��ن��ي ب����اأّي ���ض��ك��ٍل من 

االأ�ضكال نفي اأو تاأكيد ما ورد يف النباأ

كان  يبدو  م��ا  على  اأّن���ه  ا  اأي�ضً كا�ضبيت  واأ���ض��ار 

اأّن��ه��ا  ل��و  االدع����اء  �ضفقة  على  ���ض��ُي��واِف��ق  نتنياهو 

اخلطرية،  االت��ه��ام��ات  ع��ن  النيابة  ت��ن��ازل  �ضملت 

حّد  على  بهدوٍء،  ال�ضيا�ضية  باعتزال  له  وال�ضماح 

قوله

امل��ع��ل��وم��ات التي  اأّن����ه، بح�ضب  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ٌر 

��ل ث��روة  ُت��ن�����َض��ر ت��ب��اًع��ا يف االإع�����الم ال���ع���ربّي، ت�����ضِ

نتنياهو ال�ضخ�ضّية اإىل اأكرث من 17 مليون دوالر، 

ت�ضمل االأموال املُودعة يف البنوك، باالإ�ضافة اإىل 

الق�ضر  خا�سٍّ  نحٍو  وعلى  ميلكها،  التي  البيوت 

البحر  �ضاطئ  على  الواقعة  كي�ضاريا،  مدينة  يف 

ط االأبي�س املُتو�ضِّ

وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ث�������راءه ف�������اإّن ال��ت��ق��اري��ر 

ال�ضحافّية، املدعومة بالوثائق، تثبت باأّن الرجل 

وتّلقي  ال�ضديد،  بالُبخل  يتمّيزون  عائلته  واأبناء 

اأغرا�ٍس  ل�ضراء  مايلٍّ  ُمقابٍل  دفع  وعدم  الهدايا، 

املن�ضب، حتى  وا���ض��ت��غ��الل  واالن��ت��ه��ازّي��ة  ��ٍة،  خ��ا���ضّ

و�ضل االأمر اإىل الك�ضف عن اأّن نتنياهو ال يحمل 

حمفظًة �ضخ�ضّيًة كما هو ُمتّبع، وال يعِرف بطاقة 

االعتماد بتاًتا، كما توؤّكد حما�ضر التحقيق التي 

ن�ضرتها �ضحيفة )هاآرت�س(

االنباط-وكاالت

امل�ضاءلة  غياب  العربية،  الدول  جامعة  دانت 

على  اإ�ضرائيل  زال  وال  �ضجع  الدولية  القانونية 

اجل�ضيمة  وانتهاكاتها  جرائمها  يف  قدما  امل�ضي 

وحقوق  الفل�ضطينية،  لالأر�س  القانونية  وغري 

الفل�ضطيني. ال�ضعب 

ارتكبتها  التي  اجلرمية  بيان  يف  وا�ضتنكرت 

عمر  امل�ضن  بحق  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  ق���وات 

عليه  واالعتداء  اعتقاله  بعد  عاما(،   80( اأ�ضعد 

يف  اآخ��ري��ن  مواطنني  اأرب��ع��ة  مع  وتركته  مكبال، 

رام  �ضمال  جلجليا  بلدة  يف  االإن�����ض��اء  قيد  منزل 

اهلل، حتى ارتقى �ضهيدا

ويف ت�����ض��ري��ح��ات ���ض��ح��ف��ي��ة، ط���ال���ب االأم����ني 

ال���ع���ام امل�����ض��اع��د ل�����ض��وؤون ف��ل�����ض��ط��ني واالأرا����ض���ي 

اأب��و  �ضعيد  العربية  باجلامعة  املحتلة  العربية 

ب�ضرورة  ال��دويل  املجتمع  االأرب��ع��اء،  ام�س  علي 

لل�ضعب  احلماية  ت��وف��ري  يف  م�ضوؤولياته  حتمل 

ومقد�ضاته واأر�ضه  الفل�ضطيني 

ال��دويل  ال�ضمت  �ضي�ضتمر  متى  اإىل  وق���ال: 

ع��ل��ى امل��م��ار���ض��ات االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��وا���ض��ل��ة بحق 

ال�����ض��م��ت ي�ضجع  اأن ه���ذا  اأع����زل؟ م��وؤك��دا  ���ض��ع��ب 

���ض��ل��ط��ات االح����ت����الل ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة ع��دوان��ه��ا 

وارتكاب املزيد من اجلرائم التي تنتهك قواعد 

االإف������الت من  ال������دويل، الأن  ال���ق���ان���ون  واأح����ك����ام 

العقاب ال يعني �ضوى ت�ضجيع اجلرمية

ال��ع��رب��ي��ة  اأن اجل��ام��ع��ة  اإىل  ع��ل��ي  اأب����و  ول��ف��ت 

خا�ضة  فل�ضطني  يف  املت�ضارعة  التطورات  تتابع 

امل�ضجد  فيها  مبا  املحتلة  القد�س  يف  يجري  ما 

االأق�ضى، واالأو�ضاع ال�ضحية اخلا�ضة باالأ�ضرى

ودان�������ت اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة اأي�������ض���اً ���ض��م��ت 

امل��وؤ���ض�����ض��ات اخل��ا���ض��ة بحقوق االإن�����ض��ان ح��ول ما 

���ض��ج��ون االح��ت��الل خا�ضة  ي��ج��ري ل��الأ���ض��رى يف 

االأ����ض���ري ن��ا���ض��ر اأب���و ح��م��ي��د ال���ذي دخ���ل مرحلة 

الرئة،  �ضرطان  مبر�س  اإ�ضابته  نتيجة  حرجة 

وي��ح��ت��اج اإىل ع���الج ع��اج��ل، ع��ل��م��ا اأن����ه يف ح��ال��ة 

بالتهاب  اإ�ضابته  بعد  اأي��ام،  ثمانية  منذ  غيبوبة 

حاد يف الرئتني نتيجة تلوث جرثومي

ودع�������ا اأب�������و ع����ل����ي، امل���وؤ����ض�������ض���ات احل��ق��وق��ي��ة 

�ضوتها  اإع��الء  �ضرورة  اإىل  الدولية  واالإن�ضانية 

على  لل�ضغط  اإج������راءات  م��ن  ي��ل��زم  م��ا  وات���خ���اذ 

حكوماتها للتدخل من اأجل وقف معاناة االأ�ضري 

�ضجون  يف  املر�ضى  االأ���ض��رى  وك��اف��ة  حميد،  اأب��و 

ان�ضجاما  ع��ن��ه��م،  االإف�����راج  و���ض��م��ان  االح���ت���الل، 

ذات  جنيف  اتفاقيات  يف  ال��واردة  التزاماتها  مع 

معتقل   4600 ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ال�����ض��ل��ة، 

ي��ق��ب��ع��ون يف ���ض��ج��ون االح���ت���الل، ب��ي��ن��ه��م اأط��ف��ال 

ون�ضاء و�ضباب و�ضيوخ ومر�ضى.

االنباط-وكاالت

�ضعد امل�ضتوطنون بحماية من �ضرطة االحتالل 

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي يف االآون�����ة االأخ�����رية اع��ت��داءات��ه��م على 

كو�ضيلة  املحتلة،  بالقد�س  ج��راح  ال�ضيخ  ح��ي  اأه���ايل 

عليهم  وال�ضغط  حياتهم،  على  للتنغي�س  عقابية 

ب��االإخ��الء،  امل��ه��ددة  لدفعهم للهجرة وت��رك منازلهم 

بعدما خ�ضروا الق�ضية اأمام الراأي العام، ويف املحاكم 

املقد�ضيون ومنازلهم  االإ�ضرائيلية. ويومًيا، يتعر�س 

يف احلي القتحامات ا�ضتفزازية واعتداءات ممنهجة 

من امل�ضتوطنني و�ضرطة االحتالل، وعمليات اعتقال 

عن  ناهيك  وال�ضبان،  والن�ضاء  لالأطفال  ومالحقة 

يف  وت�����ض��وي��ره��م،  ب��ه��م  والتنكيل  التفتي�س  عمليات 

حماولة للت�ضييق عليهم ودفعهم للهجرة والرحيل

اإي��ت��م��ار بن  الكني�ضت  ع�����ض��و  اق��ت��ح��م  واالث���ن���ني، 

رئي�س  ونائب  كينج،  �ضمور  امل�ضتوطن  برفقة  غفري، 

بلدية االحتالل اأرييه كينج، وع�ضو جمعية "نحالت 

�ضمعون" اال�ضتيطانية، وممثلها يف املحاكم "ت�ضاحي 

م��ن عنا�ضر  ب��ح��را���ض��ة  ج�����راح،  ال�����ض��ي��خ  مامو"، ح��ي 

ال�ضرطة والوحدات اخلا�ضة ا�ضتفزاز وتنكيل وخالل 

غفري  بن  واملتطرف  امل�ضتوطنون  يتعمد  االقتحام، 

ال�ضتائم  توجيه  ع��رب  املقد�ضيني،  ال�ضكان  ا�ضتفزاز 

من  ب��اخل��روج  ومطالبتهم  ل��ه��م،  النابية  واالأل���ف���اظ 

الداعمة  بالهتافات  االأه����ايل  ت�ضدي  و���ض��ط  احل���ي، 

للحي، ومطالبة بطرد امل�ضتوطنني واأكرث ما ا�ضتفز 

النا�ضط  رفع  االحتالل،  امل�ضتوطنني وجنود  واأغ��اظ 

املقد�ضي حممد اأبو احلم�س العلم الفل�ضطيني اأثناء 

احتجاجه على االقتحام، قائاًل: "هذا علم فل�ضطني، 

نحن اأ�ضياد االأر�س هنا، فهذه اأر�ضنا"، ما دفع عنا�ضر 

ال�ضرطة لدفعه بقوة واالعتداء عليه وبهذا ال�ضدد، 

قالت وحدات حي ال�ضيخ جراح: اإن "العلم الفل�ضطيني 

وامل�ضتوطنني،  اجلنود  كافة  ي�ضتفز  االأرب��ع��ة  باألوانه 

ال�ضالح  بينما  حامله..  على  ويعتدون  في�ضادرونه 

امل��خ��ب��اأ يف م���ن���ازل امل�����ض��ت��وط��ن��ني، وت��ه��دي��دات��ه��م لنا 

بالطرد، واالع��ت��داء علينا لفظًيا وج�ضدًيا ال ُيحرك 

اأو قانونهم" وبعد هذا االقتحام  اأًي��ا من م�ضاعرهم 

ك��ام��ريات  بن�ضب  امل�ضتوطنون  ���ض��رع  اال���ض��ت��ف��زازي، 

م���راق���ب���ة م��وج��ه��ة ن��ح��و م���ن���ازل ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني يف 

كونها  احتجاجهم وغ�ضبهم،  اأث��ار  ما  ج��راح،  ال�ضيخ 

وتزيد  حتركاتهم  وت��راق��ب  خ�ضو�ضياتهم  تنتهك 

ال�ضيخ  وح�����دات  وذك�����رت  تنتهي  ال��ت��ي ال  م��ع��ان��ات��ه��م 

ك��ام��ريات  تثبيت  اإىل  ع��م��دوا  امل�ضتوطنني  اأن  ج���راح 

مراعاة  دون  ب��احل��ي،  منازلنا  نحو  موجهة  مراقبة 

املواطنني  ح��ي��اة  اأن"  على  م�ضددة  خ�ضو�ضية،  الأي 

وخ�ضو�ضيتنا  كامرياتهم،  اأم���ام  مك�ضوفة  اأ�ضبحت 

الدموي  التحري�س  ع��راب  اأن  واأو�ضحت  معدومة" 

���ض��د ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني امل�����ض��ت��وط��ن ب���ن غ��ف��ري ي��ه��دد 

"هذه  املواطنني الفل�ضطينيني اأمام اجلميع، قائاًل: 

"كالعادة  البيوت جميعها يل و�ضاآخذها!!" واأ�ضافت 

هذا الهجوم كان برفقة �ضرطة االحتالل وبحمايتهم، 

ل��دع��م امل�ضتوطنني  امل��ت��ك��ررة  ال����زي����ارات  ت���اأت���ي ه���ذه 

امل�ضلحني وحثهم على ال�ضرقة واالعتداء على االأهايل 

العزل" وتت�ضاءل "اأين القانون الذين يتغنون به اأمام 

كل العامل!، هل باتت العن�ضرية واالإرهاب والتطهري 

العرقي اأفعال م�ضروعة با�ضم القانون!، وهل ي�ضمح 

امثال  املتطرفني  اال�ضرائيليني  الكني�ضت  الأع�ضاء 

ب��ن غ��ف��ري ب��دع��م ال��ع�����ض��اب��ات وق���ي���ادة االإره������اب دون 

�ضالح  املقد�ضي  النا�ضط  �ضر�ضة  هجمة  حما�ضبة؟" 

ج��راح  ال�ضيخ  اأه���ايل  "�ضفا" اإن  لوكالة  يقول  ذي��اب 

االإ�ضرائيلي  الت�ضوية  لقرار  رف�ضهم  يتعر�ضون منذ 

ت�ضارك  ك��ب��رية  �ضر�ضة  لهجمة  امل��ا���ض��ي،  نوفمرب  يف 

فيها بلدية االحتالل وال�ضرطة وامل�ضتوطنني، بهدف 

ال�ضغط عليهم ودفعهم للهجرة

ويو�ضح اأن هذه الهجمة تطال منازل املقد�ضيني، 

االعتقاالت  اإىل  باالإ�ضافة  وممتلكاتهم،  واأرا�ضيهم 

واالإب���ع���ادات ع��ن احل���ي ب���دون اأي �ضبب، واع���ت���داءات 

امل�����ض��ت��وط��ن��ني امل�����ض��ل��ح��ني، وال���ت���ي ت��ت�����ض��اع��د ي��وم��ًي��ا، 

اأي متييز،  ب���دون  ���ض��يء داخ���ل احل��ي  وت�ضتهدف ك��ل 

مبا فيها اإطالق النار على منازل ال�ضكان اأمام اأعني 

�ضرطة االحتالل ومل تقت�ضر االعتداءات العن�ضرية 

على ذلك، بل ُتوا�ضل بلدية االحتالل اإ�ضدار قرارات 

حتت  باحلي،  املقد�ضية  العائالت  لع�ضرات  باالإخالء 

منازل  ث��الث��ة  اأن  اإىل  ذي���اب  وي�ضري  خمتلفة  ذرائ����ع 

باحلي بات يتهددها خطر االإخالء يف 15 كانون ثان/ 

يناير اجلاري، لكن ناأمل اأن يتم وقف القرار اأو تاأجيله

وي��ب��ني اأن امل��ت��ط��رف ب���ن غ��ف��ري وجم��م��وع��ة من 

امل�ضتوطنني بحرا�ضة �ضرطة االحتالل كانوا اقتحموا 

املنطقة الغربية من ال�ضيخ جراح، وحاولوا مداهمة 

منزل عائلة �ضامل املهددة باالإخالء، وا�ضتفزازها، رغم 

اأنهم خ�ضروا الق�ضية، ومت جتميد قرار االإخ��الء، اإال 

اأن االأهايل ت�ضدوا لهم

االق��ت��ح��ام  "هذا  اأن  امل��ق��د���ض��ي  ال��ن��ا���ض��ط  وي�ضيف 

جاء دعًما مل�ضتوطنني ا�ضتولوا على منازل مقد�ضيني 

يف املنطقة قبل �ضنوات" وي�ضف االأو���ض��اع يف ال�ضيخ 

جراح باخلطرية والكارثية، نتيجة ت�ضاعد اعتداءات 

امل�ضتوطنني و�ضرطة االحتالل على ال�ضكان، وحماولة 

طردهم وتهجريهم بالقوة، دون اأي حراك فل�ضطيني 

وعربي حقيقي وجدي لوقف هذه االنتهاكات

فيقول  ال�ضباغ  عبد  املقد�ضي  اأم��ا  ُتطاق  ال  حياة 

يومًيا  ُي��ح��اول��ون  امل�ضتوطنني  اإن"  "�ضفا":  لوكالة 

ا���ض��ت��ف��زازن��ا، واالع���ت���داء علينا داخ���ل احل���ي، وافتعال 

امل�ضاكل الأجل اتهام ال�ضبان والفتية باإلقاء احلجارة 

والزجاجات احلارقة عليهم، ومن ثم اعتقالهم"

وتنكيل  اإذالل  لعمليات  نتعر�س  "نحن  وي�ضيف 

احلي،  اإىل  ودخولنا  خروجنا  اأثناء  وتفتي�س  واإه��ان��ة 

يف وقت مينع الت�ضامن معنا ودخول املت�ضامنني اإىل 

احلي"

في الطريق لإلدانة والحبس: فشل المفاوضات 
إلبرام صفقٍة مع نتنياهو 

تصاعد اعتداءات المستوطنين.. وسيلة انتقامية لزيادة الضغط على أهالي الشيخ جراح

بعد اختفاء غامض وُمفاجئ.. هل انشق الرجل الثاني وزعيم 
المخابرات الصينية الخطير والتحق ب العدو األميركي 

االنباط-وكاالت

قالت جملة لوبوان )Le Point( الفرن�ضية 

اإن ال�ضخ�ضية الثانية يف وزارة اأمن الدولة وزعيم 

املخابرات ال�ضينية دونغ جينغوي اختفى منذ عام 

 21 يف  كاليفورنيا  اإىل  كونغ  هونغ  رحلة من  بعد 

رجل  ان�ضق  هل  وت�ضاءلت:   ،2021 فرباير/�ضباط 

تقول  كما  االأم��ريك��ي  بالعدو  والتحق  امل��خ��اب��رات 

بع�س ال�ضائعات؟ موؤكدة اأن من يعرف احلقيقة ال 

يبدو اأنه قرر حتى االآن الك�ضف عنها.

واأو���ض��ح��ت امل��ج��ل��ة اأن احل���رب ال���ب���اردة ع��ودت 

النا�س على احلديث عن االن�ضقاق ووجود االأ�ضرار 

والت�ضميم ون�ضر االأكاذيب وتوجيههم اإىل خيوط 

كاذبة، واأن اجلديد هو اال�ضتخدام املكثف لو�ضائل 

التوا�ضل االجتماعي، وهو ما قامت به بكني لتنكر 

كنز  والتحاقه مع  ان�ضقاق جينغوي  اإقناع-  -دون 

ال���ذي يعرفه ع��ن ك��وف��ي��د-19 بالعدو  امل��ع��ل��وم��ات 

االأمريكي

ب��اأن  للمجلة  تقريره  يف  غي�ضنيل  ج��ان  وذّك���ر 

تلعب  التج�ض�س  ومكافحة  اال�ضتخبارات  اأج��ه��زة 

دورا رئي�ضيا يف فرتة التوتر الدويل اجلديدة التي 

اإذا كانت تابعة الإحدى  دخل فيها العامل، خا�ضة 

ال��دول التي تتمو�ضع يف طليعة االأزم���ة، الأنها يف 

مثل هذه االأحوال تزود القادة بنوايا مناف�ضيهم اأو 

حلفائهم، وبالتايل ال بد من حمايتهم من هجمات 

العدو، خا�ضة اإذا كان مثل بكني وقالت املجلة اإن 

مكافحة  اأجهزة  على  لي�س غريبا  دون��غ جينغوي 

ال�ضحفي  اإل���ي���ه  اأ����ض���ار  اإذ  ال��ف��رن�����ض��ي،  التج�ض�س 

والكاتب روجي فاليغو يف كتابه املخابرات ال�ضينية 

قائال اإنه يف عام 2008 عندما كان م�ضوؤوال وزارة 

اأمن الدولة يف منطقة هوبي اأ�ضرف على عمليات 

التج�ض�س يف فرن�ضا، واأن ق�ضية عميلي اإدارة االأمن 

ل�ضالح  بالتج�ض�س  امل��دان��ني  الفرن�ضي  اخل��ارج��ي 

ال�ضني ميكن ربطها بان�ضقاقه املحتمل

اأما االآن -كما تقول املجلة- فاإن خفايا اختفاء 

جينغوي الغريب ال تزال يف طور ال�ضائعات، مبا يف 

ذلك اأن اجلا�ضو�س ال�ضيني قد و�ضل اإىل الواليات 

كوفيد-19  انت�ضار  عن  قيمة  مبعلومات  املتحدة 

م��ن خم��ت��رب P4 )ب���ي 4( يف معهد ووه����ان لعلم 

الفريو�ضات كما يقول فاليغو الذي يتحدث ويقراأ 

ويكتب ال�ضينية، والذي كان يتابع جينغوي خطوة 

بخطوة منذ �ضنوات قبل فرتة طويلة من اختفائه

عن  نت�ضاءل  اأن  حقنا  من  اإن��ه  فاليغو  ويقول 

ل��دى دون���غ جينغوي يف ما  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العنا�ضر 

يتعلق بكون ووهان اأ�ضبحت مركزا للبحث املزدوج 

حول الفريو�ضات يراأ�ضه جي�س التحرير ال�ضعبي 

ال�ضيني

نهاية  بعد  العنا�ضر  م��ن  ك��ث��ريا  اأن  وي�ضيف 

التعامل  اأن خطاأ يف  اأعتقد  كتابة كتابي جعلتني 

قد حدث ب�ضبب ت�ضخم الن�ضاط يف املن�ضاأة، وهو 

ما يف�ضر �ضبب اختفاء ال�ضهود العلميني املثريين 

لالهتمام وم���ن امل��ع��ل��وم -ك��م��ا ت��ق��ول امل��ج��ل��ة- اأن 

يف  خ��ا���س  ب�ضكل  ع��دوان��ي��ة  ال�ضينية  امل��خ��اب��رات 

احل����رب االإل��ك��رتون��ي��ة، ول��ذل��ك ف����اإن ف��ك��رة ك��ون 

ب�ضكل  يت�ضرفوا  اأن  ميكن  ال�ضينيني  القرا�ضنة 

م�ضتقل عن ال�ضلطة حم�س خيال، وذلك ي�ضمل 

القرا�ضنة  من  باثنني  املتعلقة  امل��دوي��ة  الق�ضية 

ال�����ض��ي��ن��ي��ني، وه��م��ا يل ���ض��ي��اوي��و ودوب�����غ جيجي 

امل��ت��ه��م��ان مب��ح��اول��ة اخ����رتاق ال�����ض��رك��ات الغربية 

العاملة على كوفيد-19 يف اأوروب��ا واآ�ضيا، وكذلك 

اخ�����رتاق ال�����ض��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة ل�����ض��ال��ح اجل��ي��و���س 

االأمريكية

يت�ضرفان  ك��ان��ا  اأن��ه��م��ا  اإىل  ف��ال��ي��غ��و  واأ�����ض����ار 

ب���اال����ض���رتاك م���ع م��ك��ت��ب وزارة اأم����ن ال���دول���ة يف 

�ضهادة مهمة من موؤلف معرتف  كانتون، وه��ذه 

به دوليا، ملعرفته العميقة باملخابرات ال�ضينية عن 

طريق بحثه امل�ضتمر يف ال�ضحافة ال�ضينية عرب 

زياراته وات�ضاالته هناك،  االإن��رتن��ت، ف�ضال عن 

الكاملة  القائمة  كتابه  يف  الباحثون  يجد  وق��د 

موجودة  كانت  التي  ال�ضينية  املخابرات  الأجهزة 

قادتها  اأ�ضماء  م��ع   2021 ع��ام  اإىل   1949 ع��ام  م��ن 

باحلروف الالتينية وال�ضينية.

الجامعة العربية تدين استمرار انتهاكات االحتالل في األراضي الفلسطينية

سيناتور أمريكي يتهم بايدن بالسير »في طريق سلفه ترامب«
االنباط-وكاالت

انتقد �ضيناتور اأمريكي، الرئي�س جو بايدن، 

معتربا اأنه ي�ضري يف “ الطريق املاأ�ضاوي نف�ضه” 

الذي �ضلكه الرئي�س ال�ضابق دونالد ترامب.

رومني،  ميت  اجلمهوري  ال�ضيناتور  وق��ارن 

خالل خطاب األقاه يف جمل�س ال�ضيوخ، تعليقات 

“الكاذبة”  ت���رام���ب  مب���زاع���م  االأخ�����رية  ب���اي���دن 

2020 بتزوير انتخابات 

األقاه يف  الذي  بايدن  رومني خطاب  وانتقد 

هدف  “اإن  ق��ال:  بايدن  اأن  اإىل  م�ضريا  اأتالنتا، 

الناخبني  اإرادة  حتويل  هو  اجلمهوريني  بع�س 

اإىل جمرد اقرتاحات”، معلقا على ذلك قائال: 

الرئي�س بايدن يف نف�س الطريق  ي�ضري  “هكذا، 
يلقي  حيث  ترامب،  �ضلفه  �ضلكه  الذي  املاأ�ضاوي 

االنتخابات  م�ضداقية  على  ال�ضك  من  بظالل 

االأمريكية«

بايدن،  خطاب  خلفية  على  حزنه  عن  وعرب 

قائال: “هذا يوم حزين، فاأنا كنت اأتوقع املزيد 

بهدف  توىل من�ضبه  الذي  بايدن،  الرئي�س  من 

البالد« توحيد 

ب��ه��ا  مت  ال����ت����ي  ال���ط���ري���ق���ة  روم�����ن�����ي،  ودان 

التاأ�ضي�ضية”  االأمريكية  “املوؤ�ض�ضات  “حتقري” 
ت����رام����ب، مب����ا يف ذل�����ك االن���ت���خ���اب���ات،  يف ع���ه���د 

وال�����ض��ح��اف��ة، وال��ع��دل، ووك����االت اال���ض��ت��خ��ب��ارات 

العامة وال�ضحة 

“تداعيات  باإحداث  اتهم رومني، بايدن  كما 

ال��ذي��ن  اأول����ئ����ك  ب�������ض���اأن  وعن�ضرية”  ����ض���ري���رة 

قانون  على  الدميقراطيني  توقيع  يعار�ضون 

الت�ضويت. حرية 

بفعل الضغط الشعبي.. شركة عسكرية 
اإلسرائيلية تغلق مصنعها في بريطانيا

االنباط-وكاالت

�ضركة  اإن   ،)BDS( املقاطعة  ح��رك��ة  ق��ال��ت 

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة،  الع�ضكرية  �ضي�ضتمز”  “اإلبيت 
اأول��ده��ام  مدينة  يف  م�ضنعها  بيع  اإىل  ا���ض��ط��رت 

الربيطانية، بفعل ال�ضغط ال�ضعبي

واأ�ضافت حركة املقاطعة، اأن ال�ضركة متواطئة 

يف ج���رائ���م احل����رب االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة امل��رت��ك��ب��ة بحق 

ال�ضعب الفل�ضطيني خا�ضة يف قطاع غزة

واأ�ضارت، اإىل اأنه يف عام 2009، �ضحب �ضندوق 

التقاعد الرنويجي ال�ضخم ا�ضتثماراته من �ضركة 

“اإلبيت �ضي�ضتمز” ب�ضبب تواطوؤها يف االنتهاكات 
االإ�ضرائيلية بحق ال�ضعب الفل�ضطيني

واأك������دت، اأن ح��رك��ة امل��ق��اط��ع��ة جن��ح��ت خ��الل 

ال�������ض���ن���وات امل���ا����ض���ي���ة ب��ال�����ض��غ��ط الإل�����غ�����اء ع��ق��ود 

�ضي�ضتمز”  “اإلبيت  �ضركة  وا�ضتثمارات كبرية مع 

من الربازيل و�ضواًل اإىل اأ�ضرتاليا

تعر�س  �ضي�ضتمز”  “اإلبيت  اأن  واأو����ض���ح���ت، 

املجربة  واأ�ضلحتها  القاتلة  طيار  ب��دون  طائراتها 

خا�ضة  تكنولوجيا  وت��وف��ر  الفل�ضطينيني،  على 

جلدار الف�ضل العن�ضري االإ�ضرائيلي داخل ال�ضفة 

ت�ضّوق خربتها  بينما  الغربية وح��ول قطاع غ��زة، 

“خمتربة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ع��امل  ح���ول  ومنتجاتها 

ميدانًيا«

 TT وط���ال���ب���ت ح����رك����ة امل���ق���اط���ع���ة، ����ض���رك���ة

مل�ضنع  اجل���دي���د  امل���ال���ك   -  Electronics
ال�ضركات  باإنهاء عالقاتها مع جميع   - اأول��ده��ام 

املجتمع  لنداء  ا�ضتجابة  االإ�ضرائيلية،  الع�ضكرية 

الع�ضكري  احل��ظ��ر  ل��ف��ر���س  الفل�ضطيني  امل����دين 

ال�ضامل على االحتالل االإ�ضرائيلي

اإغ���الق م�ضنع  اأن يلهم  “يجب  اأن���ه  واأردف����ت، 

االإن�����ض��ان حول  ن�ضطاء حقوق  اأول��ده��ام  اإلبيت يف 

كي  اال�ضرتاتيجية،  حمالتهم  لت�ضعيد  ال��ع��امل 

واالأبارتهايد  اال�ضتيطاين  اال�ضتعمار  نظام  يدفع 

االإ�ضرائيلي وجميع ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املتواطئة 

معه ثمن اجلرائم بحق ال�ضعب الفل�ضطيني«

االنباط-وكاالت

#انقذوا_ ها�ضتاغ  فل�ضطينيون  ن�ضطاء  اأط��ل��ق   

التي  االإ�ضرائيلية  التجريف  عمليات  �ضوء  يف  النقب 

املحتل،  النقب  يف  الفل�ضطينيني  اأرا���ض��ي  لها  تتعر�س 

والتي ت�ضدى لها ال�ضبان هناك باحلجارة و�ضدورهم 

العارية، وقد ت�ضدر الها�ضتاغ قائمة الرتند يف فل�ضطني 

واملنطقة ام�����س االأرب���ع���اء. وي��ت��زام��ن ذل��ك م��ع دع��وات 

يف  وم�ضاندتهم  معهم  للت�ضامن  النقب  اأه��ل  اأطلقها 

االإ�ضرائيلي، ويف حديث مع  مواجهتهم مع االحتالل 

جلنة  ع�ضو  العقبي  اأ�ضامة  ال�ضيخ  وج��ه  قد�س  �ضبكة 

التوجيه العليا للفل�ضطينيني يف النقب املحتل، منا�ضدة 

لل�ضعب الفل�ضطيني، قال فيها اإن على “اأهلنا يف الداخل 

وال�ضتات وغزة وال�ضفة اأن ينقذوا اأهل النقب«

ال�ضحفي تامر امل�ضحال كتب تغريدة عرب ح�ضابه 

يواجه  ال��ذي  “#انقذوا_النقب  فيها  تويرت، جاء  يف 

تهويد  ملنع  العارية  ب�ضدورهم  االح��ت��الل  ق��وات  اأه��ل��ه 

و�ضيتحرر  فل�ضطينيا  و�ضيبقى  ك��ان  النقب  اأرا�ضيهم، 

الن�ضطاء  وال��زم��ن« وا�ضتذكر بع�س  القهر  مهما ط��ال 

عمليات جتريف �ضابقة يف النقب، والتي مل تكن تلقى 

يف حينه تركيزا اإعالميا، النا�ضطة على موقع تويرت، 

رام��ا، كتبت: قبل 5 �ضنوات مت هدم اأكرث من 10 اآالف 

ال�ضوء على هذه  النقب، واالإع���الم مل ي�ضلط  بيت يف 

اجلرمية بحق �ضكانها، واليوم يتعر�ضون الأكرب هجمة 

ر���ض��وان  ال��ن��ا���ض��ط  واالق���ت���الع«  ب��ال��ه��دم  تتمثل  �ضر�ضة 

يت�ضدون  النقب  �ضارك �ضورتني الأطفال يف  االأخر�س 

لقوات االحتالل، وعّلق باأن “يف النقب، يف بئر ال�ضبع، 

يف قرية االأطر�س، �ضعب با�ضل يقاوم التهجري ويدافع 

���ض��ارك �ضورة  �ضجاعية  ال�ضحفي ح�ضني  اأر���ض��ه«  ع��ن 

العتقال الطفلة جنني �ضلمان على يد قوات االحتالل، 

#انقذوا_النقب”.  “مبت�ضمة �ضاخمة..  وعلق عليها 

فيما عّلق النا�ضط راأفت اأبو عاي�س على ال�ضورة ذاتها 

ال�ضحرا،  بنت  ي��ا  االح��ت��الل  م��ن  اأق���وى  ب�”ابت�ضامتك 

االأط��ر���س من  ���ض��ارة  النا�ضطة  للعرب«  العروبة  اأر����س 

اأ���ض��ح��اب  ب��ني م��ن ه��م  “الفرق وا���ض��ح  ال��ن��ق��ب كتبت 

االأر������س وم���ن ه��م امل��ح��ت��ل��ون، واهلل ل��و جمعتم جميع 

ويف تغريدة  جيو�س االأر���س لن نهجر هذه االأر�س”. 

اأر�ضنا، الدفاع  “�ضنقاوم ولن نرحل عن  اأخ��رى كتبت 

عن اأر�ضنا وكرامتنا«

انقذوا النقب يتصدر قائمة الترند فلسطينيا وفي المنطقة



اخلمي�س 13/ 1 /  2022

الـريـا�ضي
11

ابو زمع في بيروت 
لقيادة االنصار 

بريوت – وكاالت 

امل��درب  ب���روت  اللبنانية  العا�صمة  اإىل  و�صل 

اأب��و زمع يرافقه امل��درب امل�صاعد  الأردين عبد اهلل 

اأجم���د ال��ط��اه��ر ق��ادم��ن م��ن العا�صمة الأردن��ي��ة 

ل��ن��ادي الأن�صار  اأج���ل التوقيع  ع��ّم��ان، وذل���ك م��ن 

اأبو زمع من  اللبناين.وكان  قد اأعلن عن اقرتاب 

يف  الأن�صار.وقال الأن�صار  ت��دري��ب  عقد  توقيع 

بيان ر�صمي ن�صره عرب في�صبوك الثالثاء “و�صول 

اأب��و زم��ع هو متهيد لتوقيع عقد يتوىل مبوجبه 

خلفا  لالأن�صار  الفنية  الإدارة  الأردين(  )امل���درب 

ل��ل��م��درب الأمل����اين امل�صتقيل روب����رت ج��ا���ص��ربت«. 

وكان يف ا�صتقبال اأبو زمع والطاهر ع�صو جمل�س 

اإدارة نادي الأن�صار، اأمن ال�صندوق، اأمين ال�صامي 

وم��دي��ر ال��ن��ادي ن��اج��ي ح��م��ود.وت��ع��د ه��ذه ال��ولي��ة 

هي الثانية للمدربن اأبو زمع والطاهر مع نادي 

“الزعيم” يف مو�صم  اأ�صرفا على  بعدما  الأن�صار، 

امل��رك��ز  ي��ح��ت��ل  الأن�������ص���ار  اأن  ي��ذك��ر   .2019-2018

اخلام�س بر�صيد 11 نقطة يف �صلم ترتيب الدوري 

اللبناين.

تجديد عقود االجهزة الفنية للفيصلي 

االنباط – عمان 

ج����ددت ال��ل��ج��ن��ة الإداري�������ة امل��وؤق��ت��ة 

الفني  اجلهاز  عقود  الفي�صلي  لنادي 

بقيادة  القدم  ك��رة  لفريق  والتدريبي 

حم��م��ود احل��دي��د وج���اء جت��دي��د عقد 

املو�صم  يف  جن��ح  بعدما  الفني  اجل��ه��از 

امل����ا�����ص����ي ب���ال���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى ال����ظ����روف 

ال�������ص���ع���ب���ة، وق����ي����ادة ال���ف���ري���ق حل�����ص��م 

اأن  وي���ن���ت���ظ���ر  الأردن.  ك����اأ�����س  ل���ق���ب 

انطالق  موعد  قريبا  احل��دي��د  يحدد 

�صيخو�س  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  حت�����ص��رات 

مباراة كاأ�س ال�صوبر اأمام الرمثا بطل 

ان يبدا العداد  املرجح  ال��دوري ومن 

ال���ق���ادم . م���ن جهة  ب���داي���ة ال����ص���ب���وع 

بتجديد  املوؤقتة  اللجنة  قامت  ثانية، 

ع��ق��د ح��ار���س امل��رم��ى حم��م��د امل��وا���ص��ي 

مل���دة م��و���ص��م��ن. وك����ان ال��ف��ي�����ص��ل��ي قد 

ج���دد ق��ب��ل ذل���ك ع��ق��د ح��ار���س امل��رم��ى 

ي��زي��د اأب���و ل��ي��ل��ى، مم��ا ق��د ي��ر���ص��ح ب��اأن 

حار�س املرمى عبداهلل الزعبي �صيكون 

خارج احل�صابات.

كفريوبا الى المركز الرابع لدوري السلة 
االنباط – عمان 

جن���ح ن����ادي ك��ف��ري��وب��ا، يف حت��ق��ي��ق ال���ف���وز على 

اللقاء  يف   ،٦٧-٦٦ بنتيجة  اجلبيهة  ن��ادي  ح�صاب 

ال����ذي ج��م��ع ال��ف��ري��ق��ن يف ���ص��ال��ة الأم�����ر حمزة 

اخلام�صة  اجل��ول��ة  يف  لل�صباب  احل�����ص��ن  مب��دي��ن��ة 

املرحلة  مناف�صات  �صمن  الذهاب(  مرحلة  )ختام 

الأوىل من دوري CFI املمتاز لكرة ال�صلة. وتفوق 

-11 بنتيجة  وال��ث��اين  الأول  الربعن  يف  كفريوبا 

10 و1٦-11 قبل اأن يح�صم اجلبيهة الربع الثالث 

عاد  الأخ���ر  ال��رب��ع  ويف   11-2٣ بنتيجة  ل�صاحله 

التفوق لكفريوبا ليح�صم الربع ل�صاحله بنتيجة 

ال��غ��زاوي  جم��دي  كفريوبا،  لع��ب  وك���ان   .22-29

ولعب اجلبيهة، خالد اأبو عبود، الأكرث ت�صجياًل 

لكٍل  نقطة   18 بر�صيد  امل���ب���اراة  ه���ذه  يف  للنقاط 

منهما. ورفع كفريوبا ر�صيده بهذا النت�صار اإىل 

على  ال��راب��ع  املركز  اإىل  لرتقي  ال�صابعة  النقطة 

ح�صاب اجلبيهة وال��ذي تراجع خام�صاً بر�صيد ٦ 

نقاط يذكر اأن املرحلة الأوىل من الدوري املمتاز 

لكرة ال�صلة ين�س على اأن تلعب الأندية ال� ٦ �صد 

بع�صها البع�س بنظام الذهاب والإياب، حيث يهبط 

الفريق الذي حل يف املركز ال�صاد�س والأخ��ر اإىل 

الفرق  تنتقل  فيما  الأوىل  الدرجة  اأندية  م�صاف 

املرحلة  اإىل  الأوىل  الأرب���ع���ة  امل��راك��ز  حتتل  ال��ت��ي 

�صد  تلعب  حيث  بنقاطها  الحتفاظ  مع  الثانية 

بع�صها البع�س بنظام الذهاب والإياب ليتم ترتيب 

الفرق بح�صب مراكزها من الأول اإىل الرابع قبل 

النتقال اإىل مرحلة خروج املغلوب.

مؤتمر اإلتحاد اآلسيوي ينطلق في الرياض 
 الريا�ض – االإحتاد االآ�سيوي لكرة القدم

العا�صمة  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم  ينطلق 

ال�����ص��ع��ودي��ة ال���ري���ا����س م���وؤمت���ر الإحت�����اد 

العامن  لالأمناء  القدم  لكرة  الآ�صيوي 

يف الحتادات الوطنية والإقليمية ، الذي 

ي��ن��ظ��م��ه الحت����اد ال���ق���اري ب��ال��ت��ع��اون مع 

الإحتاد ال�صعودي  لكرة القدم على مدار 

تعزيز  اىل  ويهدف  املوؤمتر  اأي��ام.  ثالثة 

ب���ن الحت�����اد ال���ص��ي��وي  ال�����ص��راك��ة  روح 

والحت�����������ادات ال���وط���ن���ي���ة والإق���ل���ي���م���ي���ة، 

ك���م���ا اأن ه���������ذا امل�����وؤمت�����ر ي����وف����ر م��ن�����ص��ة 

ل��ت��اأ���ص��ي�����س ح����وار م��ث��م��ر، وي�����ص��ه��ل ت��ب��ادل 

امل��ع��رف��ة، وي�����ص��ج��ع ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اأف�����ص��ل 

امل���م���ار����ص���ات، مم���ا ي�����ص��اع��د ع��ل��ى ت��ق��وي��ة 

ويوؤ�ص�س  والإقليمية  الوطنية  الحتادات 

جل��ع��ل اأ�����ص����رة ال���ق���دم الآ����ص���ي���وي���ة اأك���رث 

من  ال��ع��دي��د  امل��وؤمت��ر  حيوية. ويت�صمن 

ويند�صور  دات��و  يفتتحها  التي  اجلل�صات 

ج���ون الأم����ن ال��ع��ام ل��الإحت��اد الآ���ص��ي��وي 

�صيتناول  التزام  ال�����ذي  ال���ق���دم  ل���ك���رة 

التطوير  برامج  بتعزيز  القاري  الحتاد 

يف الحت�������ادات ال��وط��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة، 

الحت��اد  يف  واملهمة  ال��روؤي��ة  اإط���ار  ح�صب 

ال����ق����اري ب��ع��د ذل����ك جت����ري ج��ل�����ص��ة يتم 

املخرجات  على  ال�صوء  ت�صليط  خاللها 

ط��وي��ل��ة الأم�����د، ع��رب ب��ح��ث خ��ل��ق ثقافة 

املقبل  اجليل  تطوير  اأج��ل  م��ن  التعليم 

من قادة كرة القدم الآ�صيوية، ويقدمها 

ان����رت اآي������زال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 

�صيحظى  وانغ ،كما  كلينمان  موؤ�ص�صة 

بفر�صة  الأول  اليوم  خالل  امل�صاركون 

قيمة  جل�صة  خ��الل  ق��درات��ه��م  تطوير 

والتي  املواهب،  وتطوير  الفريق  اإدارة 

املوؤ�ص�س  ال�صريك  ب��ات  كوين  يقدمها 

وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف م��وؤ���ص�����ص��ة داب��ل 

تقدمي  �صيتم  الثاين،  اليوم  ويف  با�س. 

حما�صرة حول تطوير اجلانب العاملي، 

العام  الأمن  العمراين  ه�صام  يقدمها 

ال�����ص��اب��ق يف الحت����اد الأف���ري���ق���ي ل��ك��رة 

وموؤ�ص�س  التنفيذي  والرئي�س  ال��ق��دم 

ال��ري��ا���ص��ي��ة  ل���������الإدارة  اي�����ه  اي  ات�������س 

وال����ص���ت�������ص���ارات، ح��ي��ث ���ص��رك��ز ع��ل��ى 

و�صوف  الأفريقي-الآ�صيوي.  التعاون 

يحظى امل�صاركون على فر�صة التعرف 

على طرق تطوير الت�صويق وا�صتغالل 

ال���ت���ج���اري���ة يف الحت�������ادات  ال���ع���الم���ة 

الوطنية والإقليمية، حيث يتحدث يف 

جيوف  الت�صويق  م�صت�صار  املجال  هذا 

وي��ل�����ص��ون امل���دي���ر ال�����ص��اب��ق ل��ل��ت�����ص��وي��ق 

الآيرلندي لكرة  والت�صال يف الحتاد 

ال���ق���دم، ق��ب��ل اأن ي��ت��ح��دث ���ص��ن م��ان-

اأمن عام الحتاد الآ�صيوي  غيل نائب 

م�صتقبل  عن  القدم  لكرة  القدم  لكرة 

لكرة  الآ���ص��ي��وي  الحت���اد  يف  امل�صابقات 

القدم.

شراره يوقع على كشوفات االهلي الليبي 

طرابل�ض – وكاالت 

ط��راب��ل�����س،  الأه���ل���ي  ن����ادي  اإدارة  ق��دم��ت 

م�����ص��اء ال��ث��الث��اء، م��ه��اج��م ال��ف��ري��ق اجل��دي��د 

واأعلن  “�صرارة«.  زري��ق  اأب��و  الأردين حممد 

النادي منذ يومن، �صم �صرارة، من خالل 

ب��ال��الع��ب  ال���رتح���ي���ب  اإع������الن ر���ص��م��ي ومت 

الأه���ل���ي  ح�������ص���اب  ع����رب  مب���ن�������ص���ور  الأردين 

ومل  “في�صبوك«.   م��وق��ع  ع��ل��ى  ط��راب��ل�����س 

تفا�صيل  الليبية  العا�صمة  نادي  اإدارة  تعلن 

ال��ع��ق��د ���ص��واء م��ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ال��ي��ة اأو ف��رتة 

ف��اإن  �صحفية،  ت��ق��اري��ر  وب��ح�����ص��ب  ال��ت��ع��اق��د. 

التعاقد مع الالعب �صيكون لفرتة 6 اأ�صهر، 

و�صيف  وي�صعى  دولر.  األ���ف   150 مقابل 

لتدعيم  ال��ل��ي��ب��ي،  ال����دوري  م��ن  ن�صخة  اآخ���ر 

����ص���ف���وف ف���ري���ق���ه ق���ب���ل ان����ط����الق م��رح��ل��ة 

الليبية  البطولة  لتحقيق  ويطمح  الإي���اب، 

دور  خالل  مميز  ب�صكل  الظهور  اإىل  اإ�صافة 

الأفريقية.  الكونفيدرالية  من  املجموعات 

يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  طرابل�س  الأه��ل��ي  ويحتل 

بعد  نقاط   10 بر�صيد  الثانية  املجموعة 

مرور 7جولت من الدوري الليبي. 

منتخب الناشئات الى نهائي بطولة غرب اسيا 

االنباط – عمان 

)ت14(  ال��ن��ا���ص��ئ��ات  م��ن��ت��خ��ب  ت���اأه���ل 

ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة احت���اد 

 ،2022 ل��ل��واع��دات  الأوىل  اآ���ص��ي��ا  غ���رب 

 B ع���ق���ب ت���ف���وق���ه ع���ل���ى ف����ري����ق ل���ب���ن���ان

اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  يف   ،3-0 بنتيجة 

�صهاب  ف����وؤاد  ملعب  ع��ل��ى  الأرب���ع���اء  ام�����س 

معتوق  جنى  و�صجلت  ب��روت  يف  بجونية 

الأخرة من  الدقائق  املنتخب يف  ثالثية 

ب��امل��ب��اراة:  املنتخب  مثل  ال��ث��اين  ال�����ص��وط 

ال�صاحلي  ليليا  م��رار،  حال  �صيف،  �صيلي 

رغد  احل�صنات،  ملا  ح��ج��ازي(،  )كري�صتن 

داوود  زينا  اخل�صراوي،  مالك  النعيمي، 

)ج��ن��ى م��ع��ت��وق(، رام���ا اخل��ا���ص��وق. فر�س 

امل��ن��ت��خ��ب ���ص��ي��ط��رت��ه م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ل��ق��اء، 

واأه���در ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���س ال��ت��ي كانت 

اأن  قبل  ك��ب��رة،  بنتيجة  ب��اخل��روج  كفيلة 

�صوطها  املباراة يف  معتوق  البديلة  حت�صم 

الثاين باإحراز الأهداف الثالثة. وعربت 

�صعادتها  عن  فريج  منار  املنتخب  مدربة 

ب��ال��ت��اأه��ل ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، وق��دم��ت 

ذاته  الوقت  يف  موؤكدة  لالعبات،  �صكرها 

عن  ج��اء  اخلتامي  للم�صهد  الو�صول  اأن 

ج������دارة وا���ص��ت��ح��ق��اق ق��ي��ا���ص��اً مب���ا ق��دم��ه 

الفريق خالل الدور الأول من البطولة. 

على   A لبنان  منتخب  تغلب  املقابل،  يف 

نظره الفل�صطيني 0-2، ليوؤكد و�صوله 

�صتقام  والتي  النهائية  للمباراة  بالتايل 

ال���واح���دة وال��ن�����ص��ف ظ��ه��ر اجلمعة  ع��ن��د 

وي�صبق  امل��ل��ع��ب.  ذات  ع��ل��ى  اجل����اري   14
ال���ل���ق���اء اخل���ت���ام���ي، م���واج���ه���ة ف��ل�����ص��ط��ن 

لتحديد  ���ص��ب��اح��ا،   11 ع��ن��د   B ول��ب��ن��ان 

الثالث والرابع. وتاأتي م�صاركة  املركزين 

التح�صرات  اإطار  يف  بالبطولة  املنتخب 

ي�صكل  ح��ي��ث  ال���ق���ادم���ة،  ل��ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات 

ي�صتعد  ال��ذي  املنتخب  ن��واة  “النا�صئات” 
اآ���ص��ي��ا )ت17(  خل��و���س ت�����ص��ف��ي��ات ك��اأ���س 

وتن�س   .2023 ع��ام  �صيف  يف  وامل��ق��ررة 

ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��ط��ول��ة، ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة كل 

لع���ب���ات   8 ب� امل����ب����اري����ات  خ������الل  ف����ري����ق 

اأن  على  لع��ب��ات(،  و�صبع  )ح��ار���س مرمى 

مق�صمة  دقيقة   70 لقاء  ك��ل  م��دة  تكون 

على �صوطن.

الريا�ض – وكاالت 

بعثته  فيه  تقيم  ال��ذي  الفندق  مبحيط  بيلباو  اأتلتيك  فريق  جت��ول 

ال�صوبر  كاأ�س  نهائي  لن�صف  ا�صتعدادا  مرانه  يجري  اأن  قبل  الريا�س،  يف 

اأتلتيكو مدريد  اليوم اخلمي�س �صد  البا�صكي  الفريق  الإ�صباين. و�صيلعب 

بيلباو  اأتلتيك  وذكر  ال�صعودية.  بالعا�صمة  ال��دويل  امللك فهد  على ملعب 

اأن اأع�صاء الفريق واجلهاز الفني قاموا بجولة �صرا على الأق��دام “قبل 

�صتاد  اإىل  لحقا  انتقلوا  ثم  والراحة،  الطعام  لتناول  الفندق  اإىل  العودة 

�صيعقد  التدريبية،  اجلل�صة  وق��ب��ل  امللعب،  ذل��ك  وع��ل��ى  في�صل«.  الأم���ر 

اأتلتيك موؤمترا �صحفيا ر�صميا قبل اللقاء، �صي�صارك فيه املدرب مار�صيلينو 

بعثة  وك��ان��ت  مارتينيز.  اإنييجو  ال���دويل  الو�صط  ولع��ب  ت���ورال  جار�صيا 

اأتلتيك التي ت�صم 24 لعبا قد �صافرت اإىل الريا�س خلو�س كاأ�س ال�صوبر 

الإ�صباين. و�صيلعب الفائز من مواجهة بيلباو واأتلتيكو مدريد �صد الفائز 

من كال�صيكو ريال مدريد وبر�صلونة.

أتلتيك بيلباو يتجول في الرياض  

انطالق تدريبات بهاء والعرب مع سيالنجور 

ماليزيا – وكاالت 

بداأ النجمان الأردنيان، بهاء عبد الرحمن 

ال���ع���رب ت��دري��ب��ات��ه��م��ا م���ع �صيالجنور  وي����زن 

اإليه حديثا يف جتربة  املاليزي، حيث ان�صما 

ف���ري���دة وج���دي���دة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��الع��ب��ن 

الأردن��ي��ن. وك��ان بهاء عبد الرحمن والعرب 

ق��د وق��ع��ا ع��ق��وده��م��ا ب��ع��د م��ف��او���ص��ات ام��ت��دت 

ل��ن��ح��و ���ص��ه��ر. وي��ع��ت��رب ب���ه���اء ع��ب��د ال��رح��م��ن 

الأل��ع��اب  �صناعة  يف  املميزين  الالعبن  م��ن 

العرب  يتمتع  فيما  الت�صديد،  مهارة  ويتقن 

ب��ق��درات دف��اع��ي��ة حيث �صاهم م��ع ال��وح��دات 

يف اإح���راز ث��الث بطولت حملية. وب���داأ بهاء 

قبل  الفي�صلي  م��ع  م�صرته  ال��رح��م��ن  عبد 

ال�صعودية  يف  اح��رتاف��ي��ة  جت���ارب  يخو�س  اأن 

وال����ك����وي����ت، ف���ي���م���ا ت���ع���ت���رب ه������ذه ال��ت��ج��رب��ة 

الحرتافية الأوىل للعرب والذي بداأ م�صرته 

الكروية مع اجلزيرة. ويتواجد 3 لعبن يف 

املاليزي، حيث وق��ع حممود زعرتة  ال���دوري 

ر�صميا لفريق �صري باهاجن.



21
اخلمي�س   13   /  1  / 2022

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

عمر كالبحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

االنباط-عمان

فعاليات  يف  ال�����س��ي��اح��ة  تن�سيط  ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ارك 

 2020 دب��ي  اإك�سبو  معر�ض  يف  الأردين  اجل��ن��اح 

ال�سفر  ا�سبوع  وذلك على هام�ض انطالق فعاليات 

والت�سال املنعقد حالًيا يف دبي بالإمارات العربية 

املتحدة.

املعر�ض  فعاليات  يف  الهيئة  م�ساركة  وت�سمنت 

اأزي���اء  م��ن خ��الل اجل��ن��اح الأردين بتقدمي ع��ر���ض 

 12 ا�ستعرا�ض  الأردين، حيث مت  ال��راث  لأث��واب 

ثوبا متثل 12 حمافظة اردنية اإ�سافة اىل تقدمي 

العر�ض اأمام ال�سا�سة اخل�سراء.

ك��م��ا ���س��ي��ت��م اإرف�����اق ال�����س��ور ع���ر ت��ق��ن��ي��ة ت�سمح 

باإ�سافة املوقع الثري على ال�سورة والتي تن�سجم 

ل��زوار  الفر�سة  لإت��اح��ة  ال��راث��ي  الثوب  من�ساأ  مع 

اجلناح الأردين للت�سوير والطالع على جماليات 

اإر�سال ال�سور عر الإمييل للزائر  اململكة، و�سيتم 

اجلناح  ب��زي��ارة  املهتمني  ع��دد  ب��زي��ادة  ي�سمح  ومب��ا 

والرويج اململكة لزيارتها.

اأكد مدير  وبح�سب بيان للهيئة ام�ض الربعاء، 

ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  ع��ام 

اإ���س��اف��ة اىل  دب��ي  اك�سبو  اأه��م��ي��ة معر�ض  ع��رب��ي��ات، 

ال�سفر  اأ�سبوع  فعاليات  يف  الهيئة  م�ساركة  اأهمية 

والت�سال من خالل اجلناح الأردين.

وق�����ال ع���رب���ي���ات، ان����ه ج����رى ا���س��ت��غ��الل ادوات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��وف��رة داخ����ل امل��ع��ر���ض واإ���س��اف��ة 

ان  اىل  م�سريا  للمملكة،  ال�سياحة  يدعم  حمتوى 

من  للعديد  عر�سا  اأي�سا  يت�سمن  الأردين  اجلناح 

بطريقة  الأردن���ي���ة  ال�سعبية  واحل��ل��وي��ات  الأك����الت 

جاذبة.

مو�سيقية  عرو�سا  ت�سمن  املعر�ض  اأن  واو�سح 

وط��ن��ي��ة و���س��ع��ب��ي��ة وت���راث���ي���ة ل��ف��رق��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن 

املو�سيقية،  احل�سني  وفرقة  املو�سيقية  الع�سكريني 

الأردين، لفتا  للجناح  ال�سياح  بهدف جذب  وذل��ك 

اىل ان الهيئة �ستقوم بتنظيم م�سابقة تفاعلية مع 

الفائزين  منح  �سيتم  حيث  الأردين  اجل��ن��اح  زوار 

يف  واملبيت  الإقامة  تت�سمن  جمانية  �سفر  رح��الت 

الأردن.

وقال عربيات، اإن اعمال املعر�ض �ستت�سمن عقد 

والآث���ار  ال�سياحة  وزي���ر  بح�سور  �سحفي  م��وؤمت��ر 

نايف الفايز، حيث مت دعوة ممثلي اإذاعات الأخبار 

ال���دول���ي���ة وامل��ح��ل��ي��ة والإع���الم���ي���ني وال�����س��ح��ف��ي��ني 

وامل���وؤث���ري���ن ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 

الت�سويق  اىل  امل��وؤمت��ر  خ��الل  التطرق  �سيتم  حيث 

لل�سياحة،  ال��وط��ن��ي��ة  وال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي، 

والهوية ال�سياحية، وامل�ستجدات يف ال�ساأن ال�سياحي 

الأردين.

االنباط-عمان

بتحقيق  ق���دم���اً  الأردن  ه��ي��ل��ز  اإي���ج���ل  مت�����س��ي   

الإجن�����از ت��ل��و الآخ�����ر ���س��م��ن خ��ط��ت��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ِة 

موؤمتر  خ��الل  قامت  حيث  العقبة،  �سرايا  مل�سروع 

ت�سطيب  اأع��م��ال  ا�ستكمال  ع��ق��ِد  بتوقيع  �سحفي 

ثاين فندٍق �سياحي يف امل�سروع من فئِة خم�ض جنوم 

وذل��ك  وال��ت��ع��ه��دات  للهند�سة  الفا�سل  �سركة  م��ع 

حت�سرياً لفتتاح الفندِق خالل ُمدة 20�سهراً. 

�سيكوُن  الفندق،  وافتتاِح  العمل  ا�ستكمال  عند 

ملجموعِة  ام���ت���داداً  العقبِة  ���س��راي��ا  وي�سنت  ف��ن��دُق 

ف��ن��ادِق وُم��ن��ت��ج��ع��اِت وي�����س��نت ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت�سم 

اأك���ر م��ن 200 ف��ن��دق م���وزع ح��ول ال��ع��امل يقدِم 

م��ن خ��الل��ه��م جت��رب��ِة اإق���ام���ٍة مُم��ي��زٍة وذات ط��اب��ٍع 

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي ي��ت��م��ح��ور ح���ول ال��ع��اف��ي��ة وال��رف��اه��ي��ة 

اخلا�سة بالنزلء. 

فندٍق يف  اأول  �سيكوُن  اأن��ه  بالذكر  من اجلدير 

وثاين  الراقية،  العالمة  هذه  ا�سم  يحمُل  الأردن 

م�����س��روِع �سرايا  ف��ئ��ِة خم�ض جن���وم يف  ف��ن��دٍق م��ن 

العقبة، وذلك بعد افتتاِح فندِق املنارة، ذا لك�سري 

ثالثِة  قبل  امل�����س��روِع  يف  العقبة  �سرايا  كولك�سن، 

انرنا�سونال  م��اري��وت  ت��ت��وىل جم��م��وع��ُة  اأع����وام. 

اأي�ساً  و�ستتوىل  كما  امل��ن��ارة،  فندق  وت�سغيل  اإدارَة 

افتتاحِه  بعد  العقبِة  �سرايا  وي�سنت  ف��ن��دِق  اإدارَة 

ال��زوار. يحتوي فندُق وي�سنت �سرايا  اأم��ام  ر�سمياً 

اإط��اللٍت  ذات  فندقية  غرفة   300 على  العقبة 

من  وغ��ريه��ا  ال�ساطئية  اُل��ب��ح��ريِة  على  متنوعٍة 

م��ع��امل ���س��راي��ا ال��ع��ق��ب��ة، ك��م��ا وي�����س��م ال��ع��دي��د من 

املرافق املوزعة على م�ساحة تقارب 38 األف مراً 

و�سبا  احتفالت واجتماعات،  ت�سمل قاعات  مربعاً 

لياقة بدنية ومطاعم وم�سابح مب�ساحات  ومركز 

خمتلفة، وغريها الكثري مما يوفر للزوار جتربة 

اإقامة ذات معايري عاملية مميزة. 

الرئي�ض  الفريحات  ع��ب��داهلل  ال�سيد  واأ���س��اف 

اإن�ساء  اإن   « الأردن:  اإيجل هيلز  التنفيذي ل�سركة 

العقبة يتواكب مع املخطط  فندق وي�سنت �سرايا 

ال�����س��م��ويل مل�������س���روع ����س���راي���ا ال��ع��ق��ب��ة واجت���اه���ات 

ال�����س��رك��ة لإ���س��اف��ة امل��ك��ون ت��ل��و الآخ����ر يف امل�����س��روع 

لتعزيز التجربة ال�سكنية وال�سياحية والرفيهية 

الجن����ازات  ل�سل�سلة  ا���س��ت��م��راراً  يعتر  ك��م��ا  ف��ي��ه، 

العاملية  املعايري  باأعلى  مت��ت  ال��ت��ي  والف��ت��ت��اح��ات 

لت�سمل  ال��ف��ري��دة  املعمارية  وال��ط��رز  والت�ساميم 

املباين ال�سكنية التي يتمتع قاطنيها بالعديد من 

اإىل  بال�سافة  املختلف،  احلياة  ومن��ط  اخلدمات 

املباين الإدارية، و فندق املنارة، لك�سري كولك�سن، 

و�سرايا  ال�ساطئي،  �سرايا  ون���ادي  العقبة،  �سرايا 

العقبة ووتربارك التى مت افتتاحها منت�سف هذا 

العقبة  مدينة  يف  نوعها  من  الأوىل  لتكون  العام 

التي  الأخ���رى  امل��راف��ق  اىل  بالإ�سافة  ال�ساحلية، 

اأعلى  تتمتع مب�ستوى �سياحي وخدماتي ي�ساهي 

املعايري العاملية«.

 ميثل اإن�ساء فندِق وي�سنت �سرايا العقبة اإ�سافة 

فح�سب،  العقبة  �سرايا  مل�سروع  فقط  لي�ض  كبرية 

مدينة  يف  وخا�سة  باأكمله  ال�سياحي  للقطاع  ب��ل 

العقبة؛ حيث اأنُه �سي�سهم بتعزيِز حركة ال�سياحة 

يف  مبا�سرة  وغ��ري  مبا�سرة  عمل  ف��ر���ض  وت��وف��ري 

�سرايا  �ست�سيف  الإجن��از،  وبهذا  الأردين.  ال�سوق 

ال��ع��ق��ب��ة ل��ق��اط��ن��ي��ه��ا احل��ال��ي��ني واجل�����دد وزواره�����ا 

التجربةالفريدِة  ت��ري  وخمتلفة  جديدًة  مزايا 

و�سياحي  �سكني  جمتمع  �سمن  بها  يحظون  التي 

متجان�ض يحتوي مرافق متنوعة. 

هيئة تنشيط السياحة تشارك في اسبوع السفر واالتصال 
بمعرض إكسبو دبي

توقيع عقد استكمال أعمال التشطيب لثاني فندق سياحي 
»ويستن سرايا العقبِة« 

      

االنباط-وكاالت

وزراء  رئ��ا���س��ة  ت��ت��وىل  ام�����راأة  اأول  وج����دت 

ال�����س��وي��د ن��ف�����س��ه��ا يف م���وق���ف ح�����ِرج ع��ر���س��ه��ا 

اأن رئي�ض  اأن اكت�سفت ال�سرطة  لنتقادات بعد 

�سرعية  غ��ري  م��ه��اج��رة  ت��وظ��ف  ال��ب��الد  وزراء 

رئي�سة  قالت  بينما  منزلها،  نظافة يف  كعاملة 

اإنها تعر�ست لالحتيال. وزراء ال�سويد 

 Washington Post ���س��ح��ي��ف��ة 

يناير/كانون   11 الثالثاء  قالت،  الأمريكية 

ال�����س��وي��د  وزراء  رئ��ي�����س��ة  اإن   ،2022 ال���ث���اين 

لالنتقادات  تعّر�ست  اأن��در���س��ون،  ماغدالينا 

لعاملة  ال�سرطة  احتجاز  حول  تقارير  ب�سبب 

نظافة يف منزلها، وذلك لأنها تعمل يف البالد 

ب�سكٍل غري قانوين.

العمال  ح��زب  ع�سوة  ماغدالينا،  دع��ت  اإذ 

الدميقراطي ال�سراكي ال�سويدي، من قبل 

الهجرة  مواجهة  يف  �سرامة  اأك��ر  ل�سيا�ساٍت 

بعد  اأو  تر�سحها  خ��الل  وذل��ك  امل��وث��ق��ة،  غ��ري 

للوزراء. كرئي�سة  تعيينها 

�ض رئي�سة وزراء ال�سويد »لالحتيال« تعُرّ

ال�سويد موقفها  رت رئي�سة وزراء  بَرّ بينما 

احلايل ل�سحيفة Expressen ال�سويدية 

بال  �سركٍة  م��ن  للخداع  تعر�ست  اإّن��ه��ا  قائلًة 

ي��ح��اول��ون فعل  �سمري، واأردف����ت: »ح��ت��ى م��ن 

الأم������ر ال�����س��ائ��ب م���ن ب��ي��ن��ن��ا ق���د ي�����س��ق��ط��ون 

القانون«.  املتحايلني على  للم�سغلني  �سحيًة 

اأن  اإىل  اأ�����س����ارت  الأم���ري���ك���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة 

ال���واق���ع���ة ح��دث��ت يف ���س��ه��ر دي�����س��م��ر/ك��ان��ون 

الأول املا�سي، لكن و�سائل الإعالم ال�سويدية 

الأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  يف  ���س��وى  تنقلها  مل 

املا�سي.

يف تفا�سيل احلادث، و�سلت ال�سرطة ملنزل 

رئي�سة وزراء ال�سويد بالقرب من �ستوكهومل 

ال�سرقة بطريق  اإنذار �سد  اإطالق جهاز  بعد 

اخلطاأ. وهناك، �سادفوا امراأًة من نيكاراغوا 

ــــــ25 م���ن ع��م��ره��ا، وه����ي م���ه���اج���رٌة غري  يف ال

وفقاً  ترحيل  م��ذك��رة  بحقها  و���س��ادر  موثقة 

BBC الريطانية. ل�سبكة 

�إجر�ء�ت �أمنية مثرية للجدل

ب��ع��ي��داً ع���ن اإث������ارة اجل����دل ح����ول ال��ع��م��ال��ة 

اإىل  النتباه  الواقعة  لفتت  فقد  املوثقة،  غري 

ال��وزراء،  برئي�سة  املحيطة  الأمنية  التدابري 

ال���ت���ي ت��ع��ي�����ض داخ����ل حم���ل اإق���ام���ة ر���س��م��ي يف 

ال��ع��ا���س��م��ة، ح��ي��ث مت ت��وظ��ي��ف ال��ع��ام��ل��ة هناك 

عائلتها. لتنظيف منزل 

ب���ع���دم���ا دخ���ل���ت م���اغ���دال���ي���ن���ا ال����ت����اري����خ يف 

�سارت  حني  املا�سي  الثاين  نوفمر/ت�سرين 

اأول امراأة تتوىل رئا�سة وزراء البالد، و�سعت 

ث����الث اأول�����وي�����ات ل���ف���رة رئ��ا���س��ت��ه��ا: ال���رف���اه 

ومكافحة  املناخ،  تغري  وحماربة  الجتماعي، 

ارتفاع العنف، وخا�سًة اجلرمية املنظمة.

حينها  لها  خطاٍب  يف  ماغدالينا  قالت  كما 

يتحملوا  اأن  عليهم  ال�سويد  يف  من  جميع  اإّن 

م�������س���وؤول���ي���ة م���واج���ه���ة اجل����رمي����ة امل��ن��ظ��م��ة، 

وحتدثت عن املهاجرين غري املوثقني.

ك��م��ا اأو���س��ح��ت: »اأري�����د اأن اأح����ث اأ���س��ح��اب 

الأع�����م�����ال ال�������س���وي���دي���ني ع���ل���ى ال����ت����ايل: ق��ب��ل 

ا���س��ت��ق��دام ع��ام��ل��ني ق��ل��ي��ل��ي امل���ه���ارة م���ن دول 

اأخرى، تذكروا اأن هناك العديد من العاطلني 

ل  وهم  ال�سويد،  يف  طويلة  لفرٍة  العمل  عن 

يريدون �سوى العثور على وظيفة. وحني تتم 

من  �سنتمكن  حينها  بالكامل،  املجتمع  تعبئة 

بناء اأمن ال�سويد معاً«.

كيف دافعت امل�سوؤولة عن نف�سها؟

ال�����س��ح��ي��ف��ة  ن�������س���رت���ه���ا  ت�������س���ري���ح���ات  يف 

يناير/ م��ن  ال��ث��ام��ن  ال�سبت  ي���وم  ال�����س��وي��دي��ة 

الواقعة  اإّن  ماغدالينا  قالت  ال��ث��اين،  ك��ان��ون 

التي  امل�سكلة  على  ال�سوء  ت�سلط  منزلها  يف 

اإىل  بحاجٍة  اأننا  وه��ي  اإليها«،  اأ���س��ارت  »لطاملا 

تطبيق املزيد من التدابري ال�سيا�سية ملكافحة 

الحتيال.

اأماكن  كانت ظروٌف م�سابهة قد طراأت يف 

الهجرة  وزي��ر  ا�ستقال  اإذ  ال��ع��امل؛  اأخ��رى من 

ب�سبب   2014 عام  يف  هاربر  مارك  الريطاين 

ت��ق��اري��ر ح���ول ق��ي��ام��ه ب��ت��وظ��ي��ف م��ه��اج��ر غري 

موثق كعامل نظافة.

ان�سحبت  خالل فرة رئا�سة بيل كلينتون، 

ب��اي��رد  زوي  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ملن�سب  م��ر���س��ح��ت��ه 

ب�����س��ب��ب ظ���ه���ور م���ع���ل���وم���ات ح�����ول ت��وظ��ي��ف��ه��ا 

ملهاجرين غري موثقني.

تورِّط رئيسة وزراء السويد! الشرطة اكتشفت أنها توظف مهاجرة غير شرعية بمنزلها

تخلَّ عن السكر لشهر كامل.. هذا 
ما سيحدث للجسم

وداعًا للبنزين..  تطوير سيارة 
كهربائية تعمل لشهر كامل 

بشحنة واحدة فقط

االنباط-وكاالت

ٌيدمن العديد منا على تناول ال�سكريات 

اأن  اإل  مذاقها،  لطيب  يومياً  واحللويات 

ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى اأج�����س��ام��ن��ا مي��ك��ن اأن يكون 

مدمراً، وفق خراء ال�سحة.

ملدة  ال�سكر  تناول  وق��ف  تاأثري  ما  لكن 

30 يوماً على الأقل على اأج�سامنا، وكيف 
�سينعك�ض ذلك على �سحتنا؟

تخلي  اأن  التغذية  خ���راء  ك�سف  فقد 

ال�سخ�ض عن تناول ال�سكر ملدة 30 يوماً، 

يوؤدي اإىل فوائد عدة، واأدناه اأبرزها، وفق 

موقع »Health Line« الطبي

انخفا�ض الكولي�سرول يف الدم

ك����رة ت���ن���اول الأط���ع���م���ة وامل�����س��روب��ات 

التي حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر 

امل�ساف ي�سر ب��اإدارة ن�سبة ال�سكر يف الدم 

وق���د ي��زي��د م���ن خ��ط��ر الإ����س���اب���ة مب��ر���ض 

ال�سكري من النوع 2

املحالة  وامل�سروبات  الأطعمة  وحتتوي 

م���ث���ل امل����خ����ب����وزات وال���������س����ودا واحل���ل���وى 

�سريعة  �سكريات  على  الطاقة  وم�سروبات 

الم��ت�����س��ا���ض م��ث��ل ����س���راب ال������ذرة ع��ايل 

الفركتوز

ف��ق��د رب��ط��ت الأن��ظ��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة التي 

حتتوي على ن�سبة عالية من هذه الأنواع 

يف  ال�سكر  م�ستويات  ب��ارت��ف��اع  ال�سكر  م��ن 

الدم ومقاومة الأن�سولني

اإنزال وزن اجل�سم

وامل�سروبات  الأطعمة  متيل  ذل��ك،  اإىل 

التي حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر 

بال�سعرات  غ��ن��ي��ة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  امل�����س��اف 

اإ���س��ب��اع  يف  منخف�سة  ول��ك��ن��ه��ا  احل���راري���ة 

ال���ع���ن���ا����س���ر ال���غ���ذائ���ي���ة م���ث���ل ال����روت����ني 

والألياف

الغذائي  النظام  يرتبط  ال�سبب،  لهذا 

ال��وزن،  بزيادة  ال�سكرية  بالأطعمة  الغني 

كما يرتبط تناول كميات كبرية من ال�سكر 

امل�ساف بارتفاع ن�سبة الدهون

م�سادر  عن  ال�ستغناء  ي�ساعدك  وق��د 

خا�سًة  ال��وزن،  اإنقا�ض  يف  امل�ساف  ال�سكر 

ع���ن���دم���ا ي���ق���رن ب���ن���ظ���ام غ����ذائ����ي ك��ث��ي��ف 

ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة وغ���ن���ي ب��ال��روت��ني 

والألياف

�سحة الفم والأ�سنان

اأن  امل�����ع�����روف  م����ن  ذل������ك،  م���������وازاة  يف 

ال�����س��ك��ري��ة لي�ست  الأط��ع��م��ة وامل�����س��روب��ات 

مفيدة ل�سحة الأ�سنان

ويرتبط تناول ال�سكر امل�ساف ارتباطا 

الأ���س��ن��ان  ب��زي��ادة خم��اط��ر ت�سو�ض  وث��ي��ق��ا 

واأم���را����ض ال��ل��ث��ة ل���دى ك��ل م��ن الأط��ف��ال 

املوجودة  البكترييا  لأن  وذلك  والبالغني، 

قد  حم�سا  وتنتج  ال�سكر  تك�سر  ال��ف��م  يف 

ي�سر اأ�سنانك

ل���ذل���ك، ف�����اإن ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ال�����س��ك��ر 

ومع  اأ���س��ن��ان��ك.  يحمي  اأن  ميكن  امل�����س��اف 

ملدة  ال�سكر  تناول  التوقف عن  ف��اإن  ذل��ك، 

املرجح اأن يكون  يوما فقط من غري   30
له تاأثري دائم على �سحة الأ�سنان

حت�سني �سحة القلب

الغنية  الغذائية  النظم  ترتبط  ك��م��ا، 

باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر  بعوامل  بال�سكر 

ال����ق����ل����ب، مب�����ا يف ذل������ك ارت�����ف�����اع ���س��غ��ط 

ال�����دم، وال���ده���ون ال��ث��الث��ي��ة، وم�����س��ت��وي��ات 

الكولي�سرول ال�سار

ا�ستهالك  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  واأ���س��ارت 

ال���ك���ث���ري م����ن ال�������س���ك���ر امل�������س���اف ي��رت��ب��ط 

القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خماطر  بزيادة 

والوفيات الناجتة عن ذلك

كذلك، تبني اأن الأنظمة الغذائية التي 

حتد من ال�سكر امل�ساف، مثل حمية باليو 

ب�سكل  تقلل  النباتية،  الكاملة  والأطعمة 

كبري من عوامل خطر الإ�سابة باأمرا�ض 

ال��ق��ل��ب م��ث��ل ارت���ف���اع ال���ده���ون ال��ث��الث��ي��ة 

وم�������س���ت���وي���ات ك���ول���ي�������س���رول ال����روت����ني 

الدهني منخف�ض الكثافة

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن هذه الأمناط 

اأو تقلل من  التي تقيد  الغذائية وغريها 

ال�����س��ك��ر امل�����س��اف ق��د ت�سجع ع��ل��ى ف��ق��دان 

تقليل  يف  اأي�سا  ي�ساعد  قد  مما  ال��ده��ون، 

خماطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب.

االنباط-وكاالت

 تقنيات جديدة كل يوم وتكنولوجيا 

متطورة فال نعجب الأجهزة الكهربائية 

ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب��ال�����س��ح��ن ع���ل���ى ال��ط��اق��ة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ك���� ال����الب ت����وب وامل��وب��اي��ل 

وال�������دراج�������ات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وم�����وؤخ�����راً 

من  نعجب  ولكن  الكهربائية  ال�سيارات 

�سيارة كهربائية ل حتتاج اإىل ال�سحن اإل 

مرة واحدة فقط �سهرياً هل هذا يعقل؟

�سيارة  انطالق   2025 عام  �سي�سهد 

م��رة  اإل  ال�����س��ح��ن  اإىل  مم��ي��زة ل حت��ت��اج 

���س��ه��ري��ا ه�����ذا م����ا ق���ال���ت���ه ع����ن ال�����س��رك��ة 

.Lightyear الهولندية لل�سيارات

ال���������س����ي����ارة امل���ن���ت���ظ���رة م�����ا ���س��ف��ات��ه��ا 

و�سعرها؟

الهولندية  ال�����س��ي��ارات  ���س��رك��ة  ت��ق��ول 

ع��ام  يف  �ستطلق  اإن��ه��ا   Lightyear
يورو،   30000 بقيمة  �سيارة   2025
م��رة  �سحنها  اإىل  اإل  حت��ت��اج  ل��ن  وال��ت��ي 

ال�سيارة  اأن  يزعمون  ال�سهر.  يف  واح��دة 

 ،Lightyear Two ت�سمى  ال��ت��ي 

و�ستتطلب  ال��ن��ط��اق  �سعف  لها  �سيكون 

ال�سيارات  م��رات من  اأق��ل بخم�ض  �سحًنا 

الكهربائية يف نف�ض النطاق ال�سعري.

ال�����س��ي��ارات  اإن  ال�����س��رك��ة  ت���ق���ول  ك��م��ا 

 Valmet ����س���رك���ة  ت�����س��ن��ع��ه��ا  ����س���وف 

وهي  الفنلندية،   Automotive
�سيارة  مليون   1.7 ح��وايل  تنتج  �سركة 

�سنوًيا ملر�سيد�ض وبور�ض.

لديهم  اأن  الهولندية  ال�سركة  وتوؤكد 

مثيل  ل  قيا�سي  اأداء  ذات  �سيارة  بالفعل 

اأن  امل��ف��ر���ض  واأن���ه م��ن  ال�سناعة  ل��ه يف 

ت�سل اإىل العمالء يف عام 2022 مقابل 

و تقول ال�سركة اإنه يف  يورو.  األف   150
�سيارة  املا�سي، كانت  ال�سيف  اختباراتها 

على  ق������ادرة   Lightyear One
ال�سحن  دون  ال�سيف  ط��وال  ال�ستمرار 

من املقب�ض.

كيف تعمل ؟

هو  ال�������س���ي���ارات  ل���ه���ذه  الأول  امل���ف���ت���اح 

تغطي  التي  ال�سم�سية  الأل���واح  ا�ستخدام 

ال�����س��ي��ارة ب��ال��ك��ام��ل ت��ق��ري��ًب��ا، م��ن ال��غ��ط��اء 

لكنها  اخل��ل��ف��ي��ة.  ال��ن��ه��اي��ة  اإىل  الأم���ام���ي 

لي�ست ال��وح��ي��دة ب��اأي ح��ال م��ن الأح���وال. 

اأكر  ال�سيارة  ال��واق��ع، رمب��ا يكون وزن  يف 

اأهمية من الألواح التي ل تزال غري فعالة 

ب�سكل خا�ض يف حتويل الطاقة ال�سم�سية 

اإىل طاقة كهربائية.


