
الخصاونة: المادة ٢٢ من الدستور تضع ضوابط 
الحزبية  الحكومات  لتشكيل 

الخصاونة: ال مساس 
باستقاللية البنك المركزي 

ودوره بأي شكل من ا�شكال

ä’Éch‐•ÉÑf’G

 Ghò≤fCG#{  ,zÉ``̀fó``̀LÉ``̀°``̀ù``̀e  Ωó``̀¡``̀ oJ  ød#{

 á``̀«``̀fhÎ``̀µ``̀dG á``̀∏``̀ª``̀M ..ziƒ````≤````à````dG ó`̀é`̀°`̀ù`̀e

 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y ¿ƒ`̀«`̀°`̀Só`̀≤`̀e É`̀¡`̀æ`̀°`̀TO

 iƒ≤àdG  óé°ùe  Ωó`̀¡`̀d  É k°†aQ  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 ¢Só≤dG  »`̀bô`̀°`̀T  ∫É`̀ª`̀°`̀T  ájƒ°ù«©dG  Ió`̀∏`̀H  ‘

 ∫ÓàM’G ájó∏H  äQó°UCG  ,AÉ©HQC’Gh.á∏àëŸG

 Ωó¡H  É``̀ kjQGOEG  G kQGô``̀b  ¢Só≤dG  ‘  »∏«FGô°SE’G

 áéëH  ,AÉ°ûfE’G  ó«b  ∫GR  Ée  …òdG  ,óé°ùŸG

 á©HQCG ¿Éµ°ùdG â∏¡eCGh ,¢ü«NôJ ¿hO AÉæÑdG

¬eó¡d ΩÉjCG

 É¡aGó¡à°SG  ∫ÓàM’G  äÉ£∏°S  π°UGƒJh

 áæjóe  ‘  »æ«£°ù∏a  ƒ`̀g  É`̀e  π`̀µ`̀d  è`̀¡`̀æ`̀ª`̀ŸG

 á«eÓ°SE’G  á°Só≤ŸG  øcÉeC’G  ≈àM  ,¢Só≤dG

 É``̀¡``̀JGAGó``̀à``̀YG ø```̀e º`̀∏`̀ °`̀ù`̀J ⁄ á``«``ë``«``°``ù``ŸGh

¢ü«NÎdG ΩóY á©jQP â– Ωó¡dG äGQGôbh

Ωó¡dG ô£N

 ¿EÉa  ,»∏«FGô°SE’G  QGô`̀≤`̀dG  QGó`̀°`̀UEG  Ö≤Yh

 iƒ`̀≤`̀à`̀dG  óé°ùe Oó`̀¡`̀à`̀j  äÉ``̀H  Ωó`̀¡`̀dG  ô`̀£`̀N

 ‹É`̀gCG  IÉfÉ©e ø`̀e  ºbÉØj  É`̀‡ ,á`̀¶`̀◊ …CÉ``H

 ,IÓ`̀°`̀ü`̀dG  AGOC’  º¡¡LƒJ  AÉ`̀æ`̀KCG  ájƒ°ù«©dG

 ,á`̀jô`̀≤`̀dG §``̀°``̀Sh á```̀jQhô```̀ŸG á``````eRC’G Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H

á©ª÷G Ωƒj á°UÉNh

z5{ ¢U π«°UÉØàdG

«لن تهدم مساجدنا».. حملة إلكترونية رفًضا لهدم 
مسجد التقوى بالقدس

رغم ا�جراءات ا�منية.. 
شبان فلسطينيون يقتلعون أشتال 

استيطانية في النقب المحتل

الشيخ رائد صالح: االحتالل يعمل على مشروع 
تصعيدي في ا�قصى

ä’Éch‐•ÉÑf’G

 ,¢ù«ªÿG ¢`̀ù`̀eG ,ìÓ`̀°`̀U ó```̀FGQ ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ó```̀cCG

 ´hô°ûe  ≈∏Y  πª©j  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  ¿CG

 ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ‘  …ó«©°üJ

óé°ùŸG ‘ ≥◊G AÉYOGh á°ùFÉj

 ∫ÓàM’G á°ù°SDƒe ¿CG  ìÓ°U ï«°ûdG  í°VhCGh

 á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG πc ≈∏Y ±ÉØàd’G ∫hÉ–

 øe ÌcCG ™e Iô°TÉÑe äÉbÓY óeh ,É¡æY õØ≤dGh

É¡©e ™«Ñ£J äÉbÉØJG ΩGôHEG ÈY á«HôY ádhO

 GÒ°ûe ,äÉjóëàdG ºZQ ¬dDhÉØJ øY ÈY ¬æµd

 mQó°üÃ  ∂°ùªàe{  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ¿CG  ¤EG

 âHGƒãdG »gh ,¬«∏Y Ö∏¨àdG øµÁ ’ ºFGOh âHÉK

zá«æ«£°ù∏ØdG á«Hhô©dG á«eÓ°SE’G

 ,É¡∏gÉŒ øµÁ ’ âHGƒãdG √òg ¿CG{ ±É°VCGh

 π`̀°`̀UC’G  É`̀¡`̀fC’  ;É¡«∏Y  ¢VhÉØàdG  hCG  É`̀¡`̀dGõ`̀à`̀NGh

 äÉjóëàdG  π`̀c  º`̀ZQ  IÒ``̀NC’G  áª∏µdG  áÑMÉ°Uh

z¢Só≤dGh ≈°übC’G ∫ƒM ∞à∏J »àdG

 ;áª¡eh  áHƒ∏£e  zá«Ñ©°ûdG  áqÑ¡dG  ¿CG  iCGQh

 É`̀æ`̀fCG ó``̀cDƒ``̀j »`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG Qhó````̀dG ¿CG{ ≈`̀∏`̀Y GOó`̀°`̀û`̀e

 »àdG  πWÉÑdG  äÉ°SQÉªŸ  Ú°†aGQ  ≥`̀M  ÜÉë°UCG

¢Só≤dG hCG á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ ¿É£«à°S’G ÉgOƒ≤j

 ó©oH OƒLh IQhô°V ¤EG z≈°übC’G ï«°T{ ¬Ñfh

 ,»æ«£°ù∏ØdG ≥ë∏d ófÉ°ù oe »ŸÉY »eÓ°SEG »HôY

 âHGƒãdÉH  ∂°ùªàdG  ≈∏Y  QGô`̀°`̀UEÓ`̀d  pá`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

. á«æ«£°ù∏ØdG

z5{ ¢U π«°UÉØàdG

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 áfhÉ°üÿG ô°ûH QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ ócG    

 Qƒà°SódG πjó©J ´hô°ûe øe 22 IOÉŸG áØ°ù∏a ¿G

 ∫Ó`̀N ø`̀e Ú`̀fGƒ`̀≤`̀dG ø`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀› Ú°üëàH

 ÜGƒædGh ¿É«Y’G »°ù∏› AÉ°†YG »ã∏K âjƒ°üJ

 ∫É`̀M ‘ á`̀«`̀Hõ`̀M äÉ```HPÉ```Œ …C’ É`̀«`̀aÓ`̀J »``̀JCÉ``̀j

. ÓÑ≤à°ùe á«HõM äÉeƒµM π«µ°ûJ ¤G ∫ƒ°UƒdG

 á°ù∏L ∫ÓN á∏NGóe ‘ AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh

 ¢ù«ªÿG  ¢`̀ù`̀eG  Égó≤Y  »`̀à`̀dG  ¿É`̀«`̀Y’G  ¢ù∏›

 ¿G ,á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG QGô`````̀bEGh á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀Ÿ

 π«µ°ûJ  óæY  §HGƒ°V  ™°Vh  ±ó¡à°ùj  πjó©àdG

 äÉ`̀eƒ`̀µ`̀◊G  ≈¨£J  ’  å«ëH  á`̀«`̀Hõ`̀M  äÉ`̀eƒ`̀µ`̀M

 ‘ iô``````N’G äÉ``̀fƒ``̀µ``̀ŸG ¥ƒ``̀≤``̀M ≈``∏``Y á``̀«``̀Hõ``̀◊G

.™ªàéŸG

 √òg Ωƒ≤J ¿G ‘ øªµJ ±hÉîŸG ¿G ¤G âØdh

 äÉ«Ñ∏ZCG  â`̀fÉ`̀c  r¿EGh  ≈àM  á`̀«`̀Hõ`̀◊G  äÉ`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ZC’G

 É¡d  Ú``̀fGƒ``̀b  Ò`̀«`̀¨`̀à`̀H  ,¿É``̀ŸÈ``̀dG  π```̀NGO  á£«°ùH

 áÑ°SÉëŸG ¿GƒjO πãe á«HÉbôdG áeƒ¶æŸÉH ábÓY

. OÉ°ùØdG áëaÉµe áÄ«gh

 Ò°ùf ø``ë``fh É``æ``fG  ¤G á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀ÿG QÉ``̀ °``̀TGh

 øe  á∏eÉc  áeƒ¶æŸ  IÎ°SódGh  ™jô°ûàdG  √É`̀Œ

 á«HÉîàf’G  áÑà©dG  πãe  ÉjÉ°†b  ¿EÉ`̀a  åjóëàdG

 á`̀ª`̀¶`̀f’G º`̀µ`̀ë`̀j É```eh É`̀¡`̀H á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ŸG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dGh

 áHÉbôdG  á«Ø«µH  á£ÑJôŸG  Qƒ``̀e’Gh  á«HÉîàf’G

. ÜGõM’G ≈∏Y

z2{ ¢U π«°UÉØàdG

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 ∂`̀æ`̀Ñ`̀dGh á`````«`````fOQC’G á``̀eƒ``̀µ``̀◊G â``̀©``̀bh

 ¿ƒ«∏e 112  áª«≤H ¢Vôb á«bÉØJG ,‹hódG

 ¿OQC’G IófÉ°ùe ´hô°ûe ºYO ±ó¡H ;Q’hO

 ‘  äGQÉ``̀¡``̀ŸG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cGh  π«¨°ûàdG  õ«Øëàd

.¢UÉÿG ´É£≤dG

 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG ô`````̀jRh ,á``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀J’G ™`````̀bhh

 ôjóŸGh  ,Iójô°ûdG  ô°UÉf  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 ‹hó`̀dG  ∂æÑdÉH  ¥ô°ûŸG  Iô`̀FGó`̀d  »ª«∏bE’G

 IÉæb â`̀∏`̀≤`̀f É``e ≥``̀ah ,√É```̀L QÉ``eƒ``c êhQÉ``̀°``̀S

.áµ∏ªŸG

z2{ ¢U π«°UÉØàdG

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 ¢ù«ªÿG  ¢`̀ù`̀eG  áë°üdG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG

 ÉfhQƒc áHÉ°UEG 3362h IÉah 13 π«é°ùJ øY

.¿OQ’G ‘ IójóL

 IQGRh øY QOÉ°üdG »eƒ«dG RÉéj’G ≥ahh

 á«HÉéj’G äÉ°UƒëØdG áÑ°ùf â¨∏H áë°üdG

.%9^3

 º°SÉ≤dG Ëôe – •ÉÑfC’G

 ΩÉ``̀©``̀dG  ∫Ó`````̀N  ∫ó````̀©````̀dG  IQGRh  äò```̀Ø```̀f    

.ó©H øY ¬ªcÉ ¬°ù∏L ∞dG 24.5»°VÉŸG

 QGõ`̀f IQGRƒ``̀∏``̀d »``̀eÓ``̀YE’G ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG ∫É```bh  

 ΩÉ`̀©`̀dG ∫Ó``̀N äõ```̀‚CG IQGRƒ````̀dG ¿CG ¬`̀°`̀û`̀HGô`̀ÿG

 á«eƒµ◊G äÉeóî∏d πeÉ°ûdG õcôŸG ‘ »°VÉŸG

 ∞`̀dCG  452  ¬ª°UÉ©dG  á¶aÉ  ¢üîj  É`̀Ã  ,

.¬∏eÉ©e

 ‹ÉªLEG  ¿G  •É`̀Ñ`̀fCÓ`̀d  åjóM ‘ ±É`̀°`̀VCGh  

 á¶aÉ ‘ ÉgRÉ‚G ” »àdG  äÓeÉ©ŸG  OóY

.¬∏eÉ©e ∞dCG 129 ≠∏H AÉbQõdG

 ‘ äõ‚G »àdG äÓeÉ©ŸG OóY ¿G ±É°VGh 

.¬∏eÉ©e ∞dCG 25.5 â¨∏H ∑ôµdG á¶aÉ

 π`̀eÉ`̀ °`̀û``dG  ¿CG  ô```cò```dÉ```H  ô```̀jó```̀÷G  ø`````eh   

 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀› Ωó`̀≤`̀j á`̀«`̀eƒ`̀µ`̀◊G äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d

.äÉeóÿG
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ä’Éch‐•ÉÑf’G

 äƒ```̀fô```̀MCG äƒ``̀©``̀jó``̀j á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U äô`````̀cP

 É`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀T  ¿CG  ,  ¢``ù``«``ª``ÿG  ¢``̀ù``̀eG  ,á``̀jÈ``̀©``̀dG

 Gƒ``̀eÉ``̀b π``̀à``̀ë``̀ŸG Ö``̀≤``̀æ``̀dG ‘ Ú`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀a

 äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀S â``̀eÉ``̀b »``̀à``̀dG ∫É``̀à``̀°``̀TC’G ´Ó``à``bÉ``H

 ‘ º``̀¡``̀«``̀°``̀VGQCG ≈`̀∏`̀Y É``¡``à``YGQõ``H ∫Ó```à```M’G

 áØ«ë°üdG  Ö°ùëHh  .äÉ``‰hó``dG  ø`̀e  Oó`̀Y

 ájÉª◊G  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh  ¬`̀fEÉ`̀a  ájÈ©dG

 …Oƒ¡«dG  »eƒ≤dG  ¥hóæ°üdG  É¡©°Vh  »àdG

 ¿ÉÑ°ûdG  ™`̀æ`̀Á  ⁄  ∂``̀dP  ¿CG  ’EG  ,™`̀ª`̀é`̀ŸG  ‘

 äƒfôMCG  äƒ©jój  äQÉ`̀°`̀TCGh  .É¡YÓàbG  øe

 â≤∏J  Ö≤ædG  ‘  ∫Ó`̀à`̀M’G  áWô°T  ¿CG  ¤EG

 âëàah äÓà°ûdG ´ÓàbG øY É kZÓH áWô°T

áKOÉ◊G ‘ É k≤«≤–

 zπ`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG »``̀°``̀VGQCG Iô```̀FGO{ ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀Jh

 ±’BG  z…Oƒ``̀¡``̀«``̀dG  »``̀eƒ``̀≤``̀dG  ¥hó``̀æ``̀°``̀ü``̀dGzh

 ¥hóæ°üdG ≈©°ùj å«M ,Ö≤ædG ‘ äÉ‰hódG

 45  ‹Gƒ``M  ÜQÉ`̀≤`̀ oj  É`̀e  ¢ûjô–h  ∞jôéàd

 ™≤f  iô`̀b  É¡æ«H  øe ,Ö≤ædG  ‘ ÂhO ∞`̀dCG

 É`̀gÒ`̀Zh  ,±GÎ```̀Y’G  áHƒ∏°ùe  ™Ñ°ùdG  ô`̀Ä`̀H

Ö≤ædG øe áØ∏à ≥WÉæe ‘ iô≤dG øe

 ∫ÓàM’G äGƒb â∏≤àYG á«°VÉŸG á∏«∏dGh

.Ék«æ«£°ù∏a 30  øe ÌcCG
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توقيع قرض بين ا�ردن 
والبنك الدولي بـ ١١٢ مليون دوالر 

للبرنامج الوطني للتشغيل

البلبيسي يوضح مبررات تقليل مدة 
العزل لمصابي كورونا

١٣ وفاة و٣٣٦٢ إصابة كورونا جديدة 

 ٢٤ ألف جلسة محاكمة عن بعد
 خالل ٢٠٢١

Iô°ûY á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - É°ù∏a 250 ô©°ùdG - 5932  Oó©dG - Ω 2022  ÊÉãdG ¿ƒfÉc  14   ≥aGƒŸG -  `g 1443   IôNB’G iOÉªL  11   á©ª÷G 

النجار: إربد عاصمة للثقافة العربية ٢٠٢٢ 
مشروع وطني وحضاري

óHQG‐•ÉÑf’G

 ¿EG  ,QÉéædG  AÉØ«g  ,áaÉ≤ãdG  Iô``jRh  âdÉb

 á«Hô©dG  áaÉ≤ã∏d  áª°UÉY  ó```̀HQEG  á«dÉØàMG

 ™`̀≤`̀J  Ò``̀Ñ``̀c  »```̀æ```̀Wh  ´hô```̀°```̀û```̀e  »````g  ,2022

 ™`̀«`̀ª`̀÷G ≥``̀JÉ``̀Y ≈``∏``Y ¬```̀MÉ```̀‚EG á``«``dhDƒ``°``ù``e

 á«aÉ≤K  äÉÄ«gh  á«∏gCGh  á«eƒµM  äÉ°ù°SDƒe

 ÉÃ Iõ«ªàe  äÉLôîŸG  »JCÉàd  ¬∏eÉY  ¿É`̀÷h

.çó◊ÉH ≥«∏j

 Öàµª∏d  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ,QÉéædG  âaÉ°VCGh

 ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG Ωƒ``̀«``̀dG á`̀«`̀dÉ`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG

 ÖFÉf  Qƒ°†ëH  ,ó``̀HQEG  QÉ`̀ª`̀YEG  á°ù°SDƒe  ô≤Ã

 ≥Ñ°SC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ,É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ

 Ú```eCGh ,Ió```̀HGhô```̀dG ±hDhô``̀dGó``̀Ñ``̀Y Qƒ``à``có``dG

 AÉ°SDhQh  ,…QGÈ``̀dG  ´Gõ`̀g  ,áaÉ≤ãdG  IQGRh  ΩÉ`̀Y

 ≈∏Y É```̀gOQGƒ```̀c  π`̀µ`̀H  IQGRƒ```````̀dG  ¿CG  ,¿É``̀é``̀∏``̀dG

 ó`̀HQEG  ‘  ÊGó`̀«`̀ŸG  πª©∏d  ∫É≤àfÓd  OGó©à°SG

 ≈∏Y √Èà©J …ò`̀dG çó`̀◊G áeóN ‘ ¿ƒµàd

.É¡JÉjƒdhCG ¢SCGQ

 Ωó`̀≤`̀J  ¿CG  ó```̀H’  á`̀«`̀dÉ`̀Ø`̀à`̀M’G  ¿CG  äó`````̀cCGh

 ´É©°TEG  á£≤æc  »Hô©dG  ⁄É©∏d  ¿OQC’Gh  ó`̀HQEG

 Iõ`̀«`̀cQ π`̀µ`̀°`̀û`̀j ,…ô```̀µ```̀ah ‘É``̀≤``̀Kh …QÉ``̀°``̀†``̀M

 QhO  Rõ©j  É`̀Ãh  ,‘É≤ãdG  Üòé∏d  á«∏Ñ≤à°ùe

 ¬«∏Y ßaÉëŸGh ,‘É≤ãdG π©Ø∏d èàæŸG øWGƒŸG

 IOÉ`̀jô`̀dG  ƒëf  ¬LƒàdÉH  √ôjƒ£àd  »YÉ°ùdGh

.QÉµàH’Gh

z3{ ¢U π«°UÉØàdG

ا�عيان يوافق على التعديالت الدستورية 
ويعيده للنواب

الرحاحلة: الضمان يشارك وينسق 
مع كافة القطاعات الصناعية والتجارية �دامة 

أعمالها وحماية العاملين

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 π`̀jó`̀©`̀J ´hô``̀°``̀û``̀e ¿É```̀ «```̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀› OÉ`````̀YCG

 ¢ù∏›  ¤G  ,2022  áæ°ùd  ÊOQC’G  Qƒà°SódG

 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ÜGƒ``̀æ``̀dG QGô```̀b ¬`̀à`̀Ø`̀dÉ`̀ ó`̀©`̀H ,ÜGƒ``̀æ``̀dG

.Qƒà°SódG øe 75 IOÉŸG πjó©J

 ¢ù«ªÿG ¢`̀ù`̀eG  ¬à°ù∏L ‘ ,¿É`̀«`̀YC’G  ô``̀bCGh

 Qƒ°†Mh õjÉØdG π°ü«a ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ á°SÉFôH

 áÄ«gh áfhÉ°üÿG ô°ûH QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 πjó©J ´hô°ûe OGƒe ™«ªL ´ÉªLE’ÉHh ,IQGRƒdG

 ,ÜGƒ``̀æ``̀dG  ø``̀e  äOQh  É`̀ª`̀c  ÊOQC’G  Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG

 IOÉª∏d ád qó©ŸG ´hô°ûŸG øe 20 IOÉŸG AÉæãà°SÉH

 ≈∏Y kGOƒ``̀«``̀b ™`̀°`̀†`̀J »`̀à`̀dG ,Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG ø``e  75

 »°ù∏› AÉ`̀°`̀†`̀YG  ≈`̀∏`̀Y ô¶ëj »`̀à`̀dG  ∫É``̀ª``̀YC’G

.º¡àjƒ°†Y AÉæKG É¡H ΩÉ«≤dG ÜGƒædGh ¿É«YC’G
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

وق���ع���ت احل���ك���وم���ة االأردن�����ي�����ة وال��ب��ن��ك 

ال������دويل، ات��ف��اق��ي��ة ق��ر���ض ب��ق��ي��م��ة 112 

مليون دوالر؛ بهدف دعم م�سروع م�ساندة 

االأردن لتحفيز الت�سغيل واكت�ساب املهارات 

يف القطاع اخلا�ض.

ووق�����ع االت���ف���اق���ي���ة، وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 

والتعاون الدويل نا�سر ال�سريدة، واملدير 

ال��دويل  بالبنك  امل�سرق  لدائرة  االإقليمي 

����س���اروج ك��وم��ار ج���اه، وف���ق م��ا نقلت قناة 

اململكة.

وزارة  ل�سالح  امل�سمم  امل�سروع،  ومي��ّول 

اأ�سا�سيني؛ االأول يت�سمن  العمل، مكونني 

تبلغ  وب��ق��ي��م��ة  ال��ت��دري��ب  اأث���ن���اء  الت�سغيل 

املكون  اأم���ا  دوالر،  مليون   110.320
الثانية بقيمة 1.4 مليون دوالر يت�سمن 

�سلعا وخدمات ا�ست�سارية وغري ا�ست�سارية 

وت��ك��ال��ي��ف ت�����س��غ��ي��ل امل�������س���روع وال���ت���دري���ب، 

ل��ر���س��وم  دوالر  األ�����ف   280 اإىل  اإ����س���اف���ة 

اأخرى.

القر�ض  بت�سديد دفعات  االأردن  ويلتزم 

من  االأول  ت�سرين   15 و  ني�سان   15 يف 

كل عام، وبن�سبة %3.33 لكل ق�سط من 

حيث  امل��دف��وع��ة،  االإج��م��ال��ي��ة  املبالغ  قيمة 

يبداأ الق�سط االأول يف 15 ني�سان 2026، 

 ،2040 االأول  ت�سرين   15 يف  وتنتهي 

وفق الوثيقة.

توقيع قرض بين األردن والبنك الدولي بـ 112 مليون دوالر 
للبرنامج الوطني للتشغيل

اجلمعة    14  /  1  / 2021

 االنباط-عمان

   اكد رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

ان فل�سفة املادة 22 من م�سروع تعديل الد�ستور 

بتح�سني جم��م��وع��ة م��ن ال��ق��وان��ني م��ن خ��ال 

ت�سويت ثلثي اع�ساء جمل�سي االعيان والنواب 

ي���اأت���ي ت��اف��ي��ا الأي جت���اذب���ات ح��زب��ي��ة يف ح��ال 

الو�سول اىل ت�سكيل حكومات حزبية م�ستقبا .

وقال رئي�ض الوزراء يف مداخلة خال جل�سة 

اخلمي�ض  ام�����ض  عقدها  ال��ت��ي  االع��ي��ان  جمل�ض 

مل��ن��اق�����س��ة واإق������رار ال��ت��ع��دي��ات ال��د���س��ت��وري��ة، ان 

ت�سكيل  عند  �سوابط  و�سع  ي�ستهدف  التعديل 

احل��ك��وم��ات  تطغى  ال  بحيث  ح��زب��ي��ة  ح��ك��وم��ات 

احل���زب���ي���ة ع��ل��ى ح���ق���وق امل���ك���ون���ات االخ������رى يف 

املجتمع.

ولفت اىل ان املخاوف تكمن يف ان تقوم هذه 

اأغلبيات  ك��ان��ت  واإْن  حتى  احل��زب��ي��ة  االأغ��ل��ب��ي��ات 

لها  ق���وان���ني  ب��ت��غ��ي��ري  ال���رمل���ان،  داخ����ل  ب�سيطة 

عاقة باملنظومة الرقابية مثل ديوان املحا�سبة 

وهيئة مكافحة الف�ساد .

ان��ن��ا ون��ح��ن ن�سري  وا����س���ار اخل�����س��اون��ة اىل 

من  كاملة  ملنظومة  والد�سرتة  الت�سريع  جت��اه 

االنتخابية  العتبة  مثل  ق�سايا  ف��اإن  التحديث 

وال��ن�����س��ب��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا وم���ا ي��ح��ك��م االن��ظ��م��ة 

الرقابة  بكيفية  املرتبطة  واالم���ور  االنتخابية 

ع��ل��ى االح������زاب ه���ي ج��م��ي��ع��ه��ا ق�����س��اي��ا �ست�سري 

خطاها تباعا على مدى ثاث دورات انتخابية، 

وال بد ان تت�سمن ال�سوابط ما يتعلق بالقوانني 

�سبيهة  اغلبية  لتغيريها  يتوافر  ان  يجب  التي 

تغيريات  او  ت��ع��دي��ل  الأي  املح�سنة  ب��االأغ��ل��ب��ي��ة 

د�ستورية ب�ساأن ن�سبة االغلبية املطلوبة.

احلميد  التعديل  اىل  ال���وزراء  رئي�ض  ولفت 

ال������ذي ذه�����ب ال���ي���ه جم��ل�����ض ال����ن����واب ب��اإ���س��اف��ة 

اىل  ال�سخ�سية  واالح������وال  اجل��ن�����س��ي��ة  ق��ان��وين 

وحت�سينهما  للد�ستور  املكملة  القوانني  حزمة 

على  ت��ك��ن  مل  ا�سافتهما  ان  م��وؤك��دا  د���س��ت��وري��ا، 

ار�سية خماوف مرتبطة بق�سايا وجودية مت�ض 

اململكة االردنية الها�سمية التي هي ا�سلب عودا 

من ذلك. وقال اخل�ساونة، »ان جمل�ض النواب 

عندما قام بالن�ض على ا�سافة قانوين االحوال 

اغلبية  تتطلب  ال��ت��ي  واجل��ن�����س��ي��ة  ال�سخ�سية 

ثلثني لتعديلهما وفق متاما يف تقدمي الرهان 

ت�ستهدف  كانت  ا���س��وات  ام��ام  القاطع  والدليل 

تعابري  ا���س��ت��خ��دام  ازاء  ال���ريء  غ��ري  الت�سكيل 

الد�ستور  الت�ساوي يف  مبداأ  تغري من جوهر  ال 

االردن��ي��ات  كلمة  ا�سافة  مثل  باإ�سافات  ارت��ب��ط 

لهذا  املحبني  غ��ري  فيها  نفخ  خم���اوف  ول��د  م��ا 

الوطن«.

امل��ادة )26( من  اأن  ال���وزراء  اأك��د رئي�ض  كما 

م�سروع تعديل الد�ستور املتعلقة بتقدمي م�سروع 

ق��ان��ون م��وازن��ة ع��ام��ة واح����دة مب��ا ف��ي��ه م��وازن��ة 

الوحدات احلكومية اإىل جمل�ض االأمة، ال �سلة 

ا�ستقالية  على  ب��ال��ت��ج��اوز  االإط����اق  على  لها 

باأي �سكل من االأ�سكال  البنك املركزي املطلوبة 

وفق املعايري الوطنية والدولية.

واأو����س���ح رئ��ي�����ض ال�����وزراء خ���ال م��داخ��ل��ة يف 

املخ�س�سة  اخل��م��ي�����ض  االأع���ي���ان  جم��ل�����ض  جل�سة 

اإذا  اأن��ه  الد�ستورية،  التعديات  واإق��رار  ملناق�سة 

يف  ���س��واء  ت�سريعية  مقت�سيات  اأي  ه��ن��اك  ك��ان��ت 

اإطار اأنظمة اأو قرارات اأو تعديات لقوانني، من 

�ساأنها اأن تعزز ا�ستقالية البنك املركزي، »ليظل 

قلعة ت���ذود ع��ن اال���س��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي وامل����ايل يف 

اململكة، و�ستقوم احلكومة باملبا�سرة بو�سع هذه 

االإجراءات واالأطر الت�سريعية مو�سع التنفيذ«.

اأن  ه��و  ال��ي��وم  القائم  الو�سع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

العامة  امل��وازن��ة  قانون  م�سروع  احلكومة  تقدم 

احلكومية  ال��وح��دات  م��وازن��ات  قانون  وم�سروع 

هناك مطلباً  اأن  اإىل  النواب، الفتاً  اإىل جمل�ض 

ملحاً باأن ال نظل م�ستتني فيما يتعلق مبوازنات 

م�ستقلة  وه��ي��ئ��ات  حكومية  ل��وح��دات  خمتلفة 

االأوان كي  واآن  تكتمل،  ب��داأت ومل  وهي م�سرية 

ل��ل��وح��دات  م�ستقلة  م���وازن���ات  ب��ت��ق��دمي  تكتمل 

احلكومية وهذه املادة )26( من م�سروع تعديل 

الد�ستور متثل فر�سة لل�سري يف هذا االجتاه.

اأن احل��ك��وم��ة  ال����������وزراء  رئ���ي�������ض  اأك������د  ك���م���ا 

اإج��رائ��ي��ة  ���س��ت��ت�����س��دى م��ب��ا���س��رة الأي حت���دي���ات 

فيما  املركزي  للبنك  املطلوبة  باملرونة  متعلقة 

ي��خ��ت�����ض ب��ال��ت��دخ��ات ال�������س���روري���ة وال��ي��وم��ي��ة 

النقدية وال�سقوف بحيث ال  بال�سيا�سة  املتعلقة 

يعيق عمل البنك من هذه التدخات املطلوبة 

على مدار ال�ساعة وعلى مدار اليوم.

الرفيع  ب����االأداء  اخل�ساونة  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اد 

ل��ل��ب��ن��ك امل����رك����زي ع���ر ����س���ن���وات ب�����س��ك��ل ح�سن 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وامل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة، 

و���س��ي��ا���س��ت��ه ال��ن��ق��دي��ة ال��ت��ي ا���س��ه��م��ت يف حتقيق 

اال�ستقرار واملنعة النقدية يف اململكة.

االنباط-عمان

اأع�����اد جم��ل�����ض االأع����ي����ان م�������س���روع ت��ع��دي��ل 

2022، اىل جمل�ض  الد�ستور االأردين ل�سنة 

ال���ن���واب، ب��ع��د خم��ال��ف��ت��ه ق���رار ال��ن��واب ب�ساأن 

تعديل املادة 75 من الد�ستور.

اخلمي�ض  ام�ض  جل�سته  يف  االأع��ي��ان،  واأق��ر 

ب���رئ���ا����س���ة رئ���ي�������ض امل��ج��ل�����ض ف��ي�����س��ل ال��ف��اي��ز 

وح�������س���ور رئ���ي�������ض ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

جميع  وباالإجماع  ال��وزارة،  وهيئة  اخل�ساونة 

كما  االأردين  الد�ستور  تعديل  م�سروع  م��واد 

من   20 امل���ادة  با�ستثناء  ال��ن��واب،  م��ن  وردت 

الد�ستور،  م��ن   75 ل��ل��م��ادة  امل��ع��ّدل��ة  امل�����س��روع 

يحظر  التي  االأع��م��ال  على  قيوداً  ت�سع  التي 

على اع�ساء جمل�سي االأعيان والنواب القيام 

اثناء ع�سويتهم. بها 

 ،22 وادخ���ل االع��ي��ان ت��ع��دي��ًا على امل���ادة 

وباأغلبية 47 �سوتا، ورف�ض 7 اأعيان، ي�سمح 

اأ�سهماً  الأع�ساء جمل�ض االأمة الذين ميلكون 

او �سركاء يف ال�سركات بن�سبة ال تزيد على 5 

مدة  اأث��ن��اء  احلكومة  م��ع  التعاقد  م��ن  باملئة 

التدخل  عليهم  يحظر  ان��ه  على  ع�سويتهم، 

ال�����س��رك��ات مع  ال��ت��ي ترمها ه��ذه  ال��ع��ق��ود  يف 

احلكومة.

20 ك���م���ا اق����ره����ا جم��ل�����ض  ومت���ن���ع امل�������ادة 

االأع��ي��ان وال��ن��واب  اأع�����س��اء جمل�سي  ال��ن��واب، 

اأو  تعاقد  اأي  اإب��رام  من  ع�سويته،  م��دة  اثناء 

تاأجري اأو بيع اأو مقاي�سة اأو اأي عقد كان مع 

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

متلكها  التي  ال�سركات  اأو  العامة  املوؤ�س�سات 

موؤ�س�سة  اأي  اأو  احل��ك��وم��ة  عليها  ت�سيطر  اأو 

من  با�ستثناء  عامة  موؤ�س�سة  اأو  عامة  ر�سمية 

كان م�ساهماً اأو �سريكاً بن�سبة ال تزيد على 2 

االرا�سي  ا�ستئجار  عقود  من  كان  وما  باملئة، 

واالم����اك. وب���ّرر االأع��ي��ان ق��راره��م، بحاجة 

ال���دول���ة ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ّي��ة، 

هي  ال�سركات  يف  املوؤثرة  امل�ساهمة  ن�سبة  وان 

املجل�ض  او���س��ى  ب��امل��ئ��ة. كما   5 ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 

ل�سمان  ال��ازم  الت�سريع  باإ�سدار  احلكومة 

رئي�ض  وك��ان  النقدية.  ال�سيا�سة  ا�ستقالية 

امل��ج��ل�����ض ف��ي�����س��ل ال��ف��اي��ز، ا����س���اد ع��ق��ب اق���رار 

الكبرية  ب��اجل��ه��ود  الد�ستور  تعديل  م�����س��روع 

وامل��خ��ل�����س��ة ال��ت��ي ب��ذل��ت م���ن اج����ل م��ن��اق�����س��ة 

واق����رار ال��ت��ع��دي��ات ال��د���س��ت��وري��ة وال��ت��ي ك��ان 

ن��ت��اج��ه��ا حت��ق��ق روؤي����ة ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين وت���ط���ل���ع���ات ���س��ع��ب��ن��ا ن���ح���و اال����س���اح 

ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ب��ن��اء ال��دمي��ق��راط��ي امل��ن�����س��ود. 

عبور  ب��واب��ة  ت�سكل  التعديات،  ان  وا���س��اف، 

ال�سيا�سية  املنظومة  حتديث  م�سار  الإط��اق 

بقيادته  الوطن  م�سرية  لت�ستمر  مملكتنا،  يف 

واالزده��ار  التقدم  من  املزيد  نحو  الها�سمية 

وم���راك���م���ة االجن������از، ول��ل��ن��ه��و���ض ب���االأح���زاب 

ال��وط��ن��ي��ة، ل��ي��ك��ون ل��ه��ا دور ف��اع��ل يف احل��ي��اة 

ت�سكيل  اىل  ال���و����س���ول  ب���ه���دف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

احلكومات احلزبية الراجمية.

من  الد�ستورية  التعديات  ان  اىل  وا�سار 

االأح����زاب،  وا�ستقالية  دور  ت��ع��زز  ان  ���س��اأن��ه��ا 

وتر�سيخ مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، وتو�سيع 

قاعدة امل�ساركة يف �سناعة القرار والعمل على 

ا���س��اف��ة اىل تر�سيخ  وامل����راأة،  ال�����س��ب��اب  مت��ك��ني 

ا�ستكماال  تاأتي  وه��ي  القانون،  �سيادة  مبادئ 

ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر ال���ت���ي ب����داأت 

املحكمة  ان�����س��اء  مب��وج��ب��ه��ا  ومت   2011 ع���ام 

امل�ستقلة لانتخاب. والهيئة  الد�ستورية 

واأ������س�����اف، ك���م���ا ت��ع��م��ل ال���ت���ع���دي���ات ع��ل��ى 

ت�سكل  باعتبارها  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  حماية 

عن  بعيدا  قويا  االردن  لبقاء  اكيدة  �سمانة 

ال��ت��ج��اذب��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ح��ال 

ال��و���س��ول ل��ل��ح��ك��وم��ات احل��زب��ي��ة. وت���اب���ع، ان 

وم�سوؤولية  بايجابية  التفاعل  اليوم  املطلوب 

خمرجات  وم��ع  التعديات  ه��ذه  م��ع  وطنية 

م��ن��ظ��وم��ة ال���ن���زاه���ة ال��وط��ن��ي��ة، وم�����س��روع��ن��ا 

اال����س���اح���ي ال�����ذي ن��ن�����س��ده ون�����س��ع��ى ال��ي��ه، 

وي���ع���م���ل ع���ل���ى حت��ق��ي��ق روؤي�������ة ج���ال���ة امل��ل��ك 

وت��ط��ل��ع��ات ���س��ع��ب��ن��ا، ل��ذل��ك ف���اإن ال�����س��ع��ي نحو 

تكون  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  احل��زب��ي��ة  احل��ك��وم��ات 

يجب  الوطنية،  امل�سوؤولية  حتمل  على  ق��ادرة 

تكون  قوية  �سيا�سية  احزاب  ت�سكيل  يتبعه  ان 

الواقع،  ار�ض  للتنفيذ على  قابلة  برامج  ذات 

وب������ذات ال���وق���ت ع��ل��ي��ن��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

وتكري�ض  والدميقراطية،  احلزبية  ثقافتنا 

والنزاهة،  الكفاءة  ا�سا�ض  االنتخاب على  نهج 

ممار�ساتنا  اغلب  ويف  ولاأ�سف،  االآن  فنحن 

الرملانية  االنتخابات  خا�سة  الدميقراطية 

وال��ب��ل��دي��ة، م���ا زال����ت ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ن��ا ث��ق��اف��ة 

اذا ما  اجل��ه��وي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة، وه����ذا االم����ر 

ويحد  طموحاتنا  يعيق  ان  �ساأنه  من  ا�ستمر 

من تطلعاتنا اال�ساحية.

فرتة  منذ  يتعر�ض  االردن  ان  اىل  ولفت 

بن�سيجه  ال��ع��ب��ث  ت�����س��ت��ه��دف  ���س��ر���س��ة  حل��م��ل��ة 

االجتماعي واأمنه الوطني ومواقفه القومية 

امل�����س��رف��ة، وه��ن��اك اي�����س��ا حم����اوالت م��ن قبل 

عن  الد�ستورية  التعديات  الإخ��راج  البع�ض 

م�����س��م��ون��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي واه���دف���ه���ا ال�����س��ام��ي��ة، 

واع�����ت�����ب�����اره�����ا خ�����ط�����وة ب������اجت������اه ال���ت���وط���ني 

وال��ت��ج��ن��ي�����ض وال��ع��ب��ث يف ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

هنا  ونحن  الد�ستور،  على  وانقابا  االردنية، 

ال نحتكر احلقيقة ومن حق اجلميع التعبري 

لكن  ومهنية،  مو�سوعية  بطريقة  راأي��ه  عن 

االت���ه���ام واال�����س����اءة وال��ق��ف��ز ع��ل��ى امل�����س��ام��ني 

اال���س��اح��ي��ة ل��ه��ذه ال��ت��ع��دي��ات ام���ر غريب 

وم�ستهجن.

ب��ث��واب��ت��ه  ي���ف���رط  ل����ن  االردن  ان  وق�������ال، 

مت�سكه  ج��راء  كبريا  ثمنا  دفع  وقد  الوطنية 

الفل�سطيني،  ال�سعب  بحقوق  ومت�سكه  بها، 

وال��ت��اأوي��ل،  ال�سك  تقبل  ال  معلنة  ومواقفنا 

ك��م��ا ان الءات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

هي  وفل�سطني  االردن  ه��و  )االردن  وا�سحة 

فل�سطني، وال للتوطني، والقد�ض خط احمر، 

الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  ك��اف��ة  ع���ودة  وح���ق 

وتعوي�سهم(. واكد عدم وجود تعدد للهويات 

الهوية  ه��ي  واح���دة  ه��وي��ة  ه��ن��اك  االردن،  يف 

�سوا�سية  االردنيني  وكافة  االردنية  الوطنية 

ال��ق��ان��ون، وال��وط��ن��ي��ة االردن���ي���ة تقا�ض  ام����ام 

مب�����دى االن���ت���م���اء ل������رتاب ال����وط����ن وال������والء 

الها�سمي. والعر�ض  الها�سمية  لقيادتنا 

الفقرة  ال��د���س��ت��ور-  م��ن  ال�ساد�سة  ف��امل��ادة 

ام���ام  »االردن�����ي�����ون  ان  ع��ل��ى  ت��ن�����ض  االويل، 

احلقوق  يف  بينهم  متييز  ال  ���س��واء،  ال��ق��ان��ون 

اللغة  او  العرق  يف  اختلفوا  وان  وال��واج��ب��ات، 

او الدين«.

فتن�ض  امل��ادة  ذات  من  الثانية  الفقرة  ام��ا 

ال��وط��ن ووح���دة �سعبه،  »ال��دف��اع ع��ن  ان  على 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����س��ل��م االج��ت��م��اع��ي، واج��ب 

ان علينا  يعني  اردين« وهذا  مقد�ض على كل 

بن�سيجنا  العبث  مل��ح��اوالت  الت�سدي  جميعا 

االج��ت��م��اع��ي وام��ن��ن��ا ال��وط��ن��ي ب��ق��وة وح���زم. 

--)برتا(
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االنباط-عمان

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�ض  نقل 

جالة  ت��ع��ازي  العي�سوي  ح�سن  ي��و���س��ف 

امللك اإىل ع�سرية بن طريف بوفاة العقيد 

بن  ب��ه��ج��ت حمي�سن  امل��ه��ن��د���ض  امل��ت��ق��اع��د 

بوفاة  احلراح�سة  ع�سرية  واإىل  ط��ري��ف، 

الطبيب �ساي�ض احلراح�سة.

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

ه��ات��ف��ي��ني م���ع اأ����س���رت���ي ال��ف��ق��ي��دي��ن، عن 

امللك، �سائا اهلل  تعازي وموا�ساة جالة 

اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته.

االنباط-عمان

وق���ع���ت احل���ك���وم���ة االأردن�����ي�����ة وال��ب��ن��ك 

ال�����دويل، ات��ف��اق��ي��ة ق��ر���ض ب��ق��ي��م��ة 112 

مليون دوالر؛ بهدف دعم م�سروع م�ساندة 

االأردن لتحفيز الت�سغيل واكت�ساب املهارات 

يف القطاع اخلا�ض.

ووق�����ع االت���ف���اق���ي���ة، وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 

والتعاون الدويل نا�سر ال�سريدة، واملدير 

الدويل  بالبنك  امل�سرق  لدائرة  االإقليمي 

���س��اروج ك��وم��ار ج���اه، وف���ق م��ا نقلت قناة 

اململكة.

وزارة  ل�سالح  امل�سمم  امل�سروع،  وميّول 

العمل، مكونني اأ�سا�سيني؛ االأول يت�سمن 

تبلغ  وبقيمة  ال��ت��دري��ب  اأث��ن��اء  الت�سغيل 

املكون  اأم���ا  دوالر،  مليون   110.320
الثانية بقيمة 1.4 مليون دوالر يت�سمن 

�سلعا وخدمات ا�ست�سارية وغري ا�ست�سارية 

وت��ك��ال��ي��ف ت�����س��غ��ي��ل امل�����س��روع وال��ت��دري��ب، 

ل��ر���س��وم  دوالر  األ����ف   280 اإىل  اإ���س��اف��ة 

اأخرى.

ويلتزم االأردن بت�سديد دفعات القر�ض 

من  االأول  ت�سرين   15 و  ني�سان   15 يف 

ق�سط  ل��ك��ل   3.33% وبن�سبة  ع���ام،  ك��ل 

م��ن قيمة امل��ب��ال��غ االإج��م��ال��ي��ة امل��دف��وع��ة، 

ني�سان   15 يف  االأول  الق�سط  يبداأ  حيث 

االأول  ت�سرين   15 يف  وتنتهي   ،2026
الوثيقة. وفق   ،2040

االنباط-عمان

واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأك����د 

االأزمات، اإن عدد متلقي اجلرعة املعززة 

لغاية  �سخ�ض  األ���ف   341 )ال��ث��ال��ث��ة( 

االأربعاء.

ام�ض  �سحفي  ب��ي��ان  يف  امل��رك��ز  و���س��دد 

اخل��م��ي�����ض مب��ن��ا���س��ب��ة م������رور ع�����ام ع��ل��ى 

امل�ساد  اللقاح  الإعطاء  الوطنية  احلملة 

اأهمية  على  االأردن  يف  كورونا  لفريو�ض 

لها  مل��ا  ك��اف��ة  بجرعاتها  املطاعيم  تلقي 

الفريو�ض  اأثر يف احلد من خماطر  من 

م��رتاف��ق��اً ذل���ك م��ع االل���ت���زام ب���اإج���راءات 

العامة. ال�سامة 

امل�����س��ادة  امل��ط��اع��ي��م  اإن  امل���رك���ز  وق����ال 

خماطر  م��ن  احل��د  يف  اأ�سهمت  ل��ك��ورون��ا 

ال�سديدة والوفيات. االإ�سابات 

واأ�ساف اأن احلملة الوطنية للتطعيم 

ال����ك����وادر  مب�������س���ارك���ة  ب�������داأت  االأردن  يف 

العام  القطاعني  يف  والعاملني  الطبية 

– اجلي�ض  امل�سلحة  وال��ق��وات  واخل��ا���ض 

وموؤ�س�سات  االأمنية  واالأجهزة   - العربي 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال����دويل وامل��ت��ط��وع��ني 

 340 اأك��ر من  والداعمني، من خال 

م���رك���ز ت��ط��ع��ي��م يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

االأردن.

االنباط-عمان

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم����ني  ت�����س��ل��م 

و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ني ال�����س��ف��ري ي��و���س��ف 

من  ن�سخة  اخلمي�ض،  ام�����ض  البطاينة 

�سربيا  جمهورية  �سفري  اعتماد  اأوراق 

ال�����س��دي��ق��ة رادوف������ان ���س��ت��وي��ان��وف��ي��ت�����ض، 

�سفرياً معتمداً غري مقيم لدى اململكة.

واأع�����رب ال�����س��ف��ري ال��ب��ط��اي��ن��ة، خ��ال 

لقائه يف مكتبه ال�سفري �ستويانوفيت�ض، 

ع����ن اأط����ي����ب مت���ن���ي���ات���ه ل����ه ب��ال��ت��وف��ي��ق 

تعزيز  يف  اجل��دي��دة  مهامه  يف  والنجاح 

ال����ع����اق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سديقني.

االنباط-عمان

دع���������ا رئ�����ي�����������ض جم����ل���������ض ال������ن������واب 

ع��ب��دال��ك��رمي ال���دغ���م���ي، امل��ج��ل�����ض اإىل 

ملناق�سة  املقبل،  االث��ن��ني  ي��وم  االنعقاد 

تعديل  م�����س��روع  بينها  م��وا���س��ي��ع  ع��دة 

من  امل���ع���اد   2021 ل�����س��ن��ة  ال��د���س��ت��ور 

جمل�ض االأعيان، وفق ما نقلت اململكة.

وك�������ان جم���ل�������ض االأع������ي������ان ق������رر يف 

م�سروع  اإعادة  اخلمي�ض،  ام�ض  جل�سته 

ق���ان���ون ال��ت��ع��دي��ات ال��د���س��ت��وري��ة اإىل 

اق�����راره تعديا  ب��ع��د  ال���ن���واب  جم��ل�����ض 

على املادة 20 من امل�سروع.

وق�������رر جم���ل�������ض االأع������ي������ان ت��ع��دي��ل 

20 م���ن م�����س��روع ال��ت��ع��دي��ات  امل�����ادة 

ال��د���س��ت��وري��ة ب���رف���ع ن�����س��ب��ة م�����س��اه��م��ة 

اأع�����س��اء جمل�ض االع��ي��ان وال���ن���واب يف 

يف  التدخل  من  متنعه  التي  ال�سركات 

العقود املرمة مع احلكومة من 2% 

اإىل 5%.

20

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى بن طريف والحراحشة

توقيع قرض بين األردن والبنك 
الدولي بـ 112 مليون دوالر للبرنامج 

للتشغيل الوطني 

341 ألف شخص تلقوا 
الجرعة المعززة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد سفير صربيا

إدارج مشروع تعديل الدستور 
المعاد من األعيان في جلسة 

النواب االثنين
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االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�صحة، ام�س اخلمي�س، بناء 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  م��ن  تو�صية  على 

الأوب��ئ��ة، ع��ن خف�س ف��رة احل��ج��ر ال�صحي 

للم�صابني بفريو�س كورونا، للذين ل تظهر 

اأيام،   7 14 اإىل  عليهم اأعرا�س املر�س، من 

ومن يعانون من اأعرا�س اإىل 10 اأيام.

وح���ول م���ررات ال��ق��رار، اأو���ص��ح م�صت�صار 

رئ���ا����ص���ة ال��������وزراء ل�������ص���وؤون ال�����ص��ح��ة وم��ل��ف 

اأن  ام�����س،  البلبي�صي  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  ك��ورون��ا 

التغيري مرر علميا، وذلك لأن مدة ح�صانة 

م��ت��ح��ور »اأوم���ي���ك���رون« م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

الإ���ص��اب��ات  م���ن  ب��امل��ئ��ة   33 بن�صبة  امل��ن��ت�����ص��ر 

امل�����ص��ج��ل��ة يف امل��م��ل��ك��ة، اأق������ل، وم�����دة امل��ر���س 

اإىل  وت�صل  »دلتا«  املتحور  من  اأق��ل  وال�صفاء 

البلبي�صي اأن ي�صيب  الدكتور  وتوقع  اأيام.   5
اأع��دادا  النت�صار،  �صريع  »اأومريكون،  متحور 

الو�صع  على  �صيوؤثر  م��ا  ال��ن��ا���س،  م��ن  ك��ب��رية 

القرار  اأن  �صيما  ل  والت�صغيلي،  القت�صادي 

القت�صادية.  احل��ي��اة  عجلة  ا���ص��ت��م��رار  ي��ع��زز 

وبني اأن عدة دول حول العامل اتخذت قرارات 

بتخفي�س مدة العزل، لفتا اإىل اأن الوليات 

املتحدة الأمريكية خف�صت مدة العزل اإىل 5 

اأيام، واأي�صا كندا خف�صته ملدة 7 اأيام.

اململكة،  ال��وب��ائ��ي يف  ال��و���ص��ع  تقييم  وع��ن 

قال البلبي�صي اإن الإ�صابات يف ازدياد، كما اأن 

الإيجابية  الفحو�صات  ن�صبة  يف  زي��ادة  هناك 

وتوقع  »اأوم��ي��ك��رون«.  املتحور  انت�صار  ج���راء 

الوبائي  الأ�صبوع  يف  الوفيات  عدد  انخفا�س 

احل���ايل، مقارنة م��ع الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، رغم 

اليوم  وفيات  اأن  الإ�صابات، مبينا  زي��ادة عدد 

وعن  اأ�صبوعني.  قبل  لإ�صابات  انعكا�س  هي 

احل���ال���ة ال�����ص��ح��ي��ة مل�����ص��اب��ي »اأوم����ي����ك����رون«، 

اإىل  امل�صابني دخلوا  3 ح��الت من  اأن  اأو�صح 

�صفائهم،  بعد  منها  وخ��رج��وا  امل�صت�صفيات، 

بالك�صف  ال�صخ�صي  اللتزام  �صرورة  موؤكدا 

عن الو�صع ال�صحي، واملحافظة على تطبيق 

والتباعد،  الكمامة  ولب�س  الوقاية  اإج��راءات 

والإق����ب����ال ع��ل��ى ت��ل��ق��ي امل��ط��اع��ي��م، وخ��ا���ص��ة 

اجل��رع��ة ال��ث��ال��ث��ة مل��ن اأم�����ص��ى 3 اأ���ص��ه��ر على 

بن�صبة  املناعة  ل��رف��ع  الثانية  اجل��رع��ة  تلقي 

80 باملئة. --)ب��را( ع د/رق/ ه�  تزيد على 

ح13/01/2022 15:31:26

االأنباط – مرمي القا�سم 

  

ال��ع��ام  خ����ال  ال���ع���دل  وزارة  ن��ف��ذت   

املا�صي24.5 الف جل�صه حماكمه عن 

بعد.

  وق���ال ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ل��ل��وزارة 

اأجن����زت  ال�������وزارة  اأن  ن����زار اخل��راب�����ص��ه 

ال�صامل  املركز  يف  املا�صي  العام  خ��ال 

ل���ل���خ���دم���ات احل���ك���وم���ي���ة ، مب����ا ي��خ�����س 

حمافظة العا�صمه 452 األف معامله.

ل���اأن���ب���اط ان   واأ�����ص����اف يف ح���دي���ث 

اإج�����م�����ايل ع������دد امل����ع����ام����ات ال����ت����ي مت 

اجنازها يف حمافظة الزرقاء بلغ 129 

األف معامله.

 وا����ص���اف ان ع���دد امل��ع��ام��ات ال��ت��ي 

اجن�������زت يف حم���اف���ظ���ة ال����ك����رك ب��ل��غ��ت 

معامله. األف   25.5

ال�صامل  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن    

جمموعة  ي��ق��دم  احلكومية  للخدمات 

م������ن اخل������دم������ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ع���م���ل 

الوقت  لتوفري  اإن�����ص��اوؤه  مت   ، الق�صائي 

 ، امل��راج��ع��ني  ع��ل��ى  التكلفة  و  اجل��ه��د  و 

عمان  العا�صمة  م��ن  ك��ل  يف  ف���روع  ول��ه 

والزرقاء والكرك.

االنباط-عمان

الأ���ص��غ��ال  وزي���ر  امل��ق��اول��ني  نقابة  خاطبت 

العامة والإ�صكان مبواعيد اإجتماعات الهيئة 

الن��ت��خ��اب��ات خال  واج����راء  للنقابة  ال��ع��ام��ة 

العام احلايل )2022).

ح��ي��ث ق���رر امل��ج��ل�����س اج�����راء الإن��ت��خ��اب��ات 

لع�صو املجل�س عن الفئة ال�صاد�صة يف �صباط 

القادم.

وقرر ان يكون اآخر موعد لت�صديد الر�صوم 

لأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة الإث���ن���ني امل��واف��ق 

الإج��ت��م��اع  ي��ك��ون  وان   ،28/02/2022

اخلام�صة  الدرجة  من  العامة  للهيئة  الأول 

املوافق  اجلمعة  ي��وم  الأوىل  ال��درج��ة  ولغاية 

الإج��ت��م��اع  ي��ك��ون  وان   ،11/03/2022
يوم  يكون  العامة مبن ح�صر  للهيئة  الثاين 

اجلمعة املوافق 18/03/2022.

وب���ذل���ك ي���ك���ون م���وع���د الإن���ت���خ���اب���ات ي��وم 

اجلمعة املوافق 25/03/2022.

وي���ت���خ���ل���ل ه������ذه امل����واع����ي����د الإع������ان������ات 

ملن  الر�صيح  ب��اب  وف��ت��ح  املحلية  بال�صحف 

ي��رغ��ب ب��ال��ر���ص��ح مل��ن�����ص��ب ن��ق��ي��ب امل��ق��اول��ني 

واأع�صاء جمل�س النقابة من الفئات اخلام�صة 

وحتى الأوىل.

االنباط-برتا

اأوع�������ز حم���اف���ظ ج����ر�����س، حم���م���د اأب����و 

درا�صة  لإع���داد  فنية  جلنة  بت�صكيل  رم��ان، 

عاجلة؛ ملعاجلة م�صكلة ازدحام ال�صري اأمام 

اأمام  �صيما  ل  احلكومي،  جر�س  م�صت�صفى 

مدخل الإ�صعاف والطوارئ.

ج����اء ذل����ك خ����ال ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة ق��ام 

ام�����س اخلمي�س،  اأب���و رم���ان،  امل��ح��اف��ظ  بها 

العميد  جر�س،  �صرطة  مدير  فيها  رافقه 

احلركة  واقع  تابعوا  حيث  ال�صبول،  ماهر 

املرورية اأمام مبنى الطوارئ يف م�صت�صفى 

بامل�صت�صفى،  امل��ح��ي��ط��ة  وال�������ص���وارع  ج��ر���س 

ومراجعي  املواطنني  ملاحظات  وا�صتمعوا 

امل�صت�صفى.

اأب���و رم���ان على ���ص��رورة تواجد  و���ص��دد 

رقباء ال�صري يف حميط امل�صت�صفى ومتابعة 

املركبات اخلا�صة التي تعمل مقابل الأجر 

والتي ت�صكل جزءا من امل�صكلة ل �صيما يف 

�صاعات الذروة.

البلبيسي يوضح مبررات تقليل مدة 
العزل لمصابي كورونا

24 ألف جلسة محاكمة عن بعد
 خالل 2021

اجلمعة    14  /  1  / 2021

انتخابات المقاولين في 25 
اذار المقبل

دراسة لمعالجة ازدحام السير أمام 
مستشفى جرش

االنباط-عمان

األ����ق����ى رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، 

ال��دك��ت��ور ف����واز ال���زب���ون، يف ك��ل��ي��ة ال��دف��اع 

اخلمي�س،  ام�س  الأردن��ي��ة  امللكية  الوطني 

اجل���ام���ع���ات  »دور  ب����ع����ن����وان:  حم���ا����ص���رة 

ال���ر����ص���م���ي���ة يف ت���ع���زي���ز الأم��������ن ال��وط��ن��ي 

ال���دف���اع  دورة  يف  ل��ل��دار���ص��ني  الأردين«، 

العميد  الكلية  اآمر  الوطني 19، بح�صور 

ورئي�س  الطراونة  عو�س  الدكتور  الركن 

واأع�صاء هيئة التوجيه يف الكلية.

وقال الدكتور الزبون اإن الأمن الوطني 

الأم��ن  يت�صمن  ال��ذي  ال�صامل  الأم��ن  هو 

والثقايف  وال�صحي  والبيئي  القت�صادي 

والج��ت��م��اع��ي وال��غ��ذائ��ي وامل���ائ���ي، م�صريا 

لتحقيق  ���ص��رورة  الوطني  الأم���ن  اأن  اإىل 

التنمية وا�صتقرار املجتمع واحلفاظ على 

وجوده.

وبني اأن ال�صتقرار والتطور يف املجالت 

وال�صيا�صية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 

املجتمعات يتحقق من خال  والبيئية يف 

حتقيق التنمية ال�صاملة ملواجهة حتديات 

ال�صيا�صي  ال�صتقرار  اىل  و�صوًل  الدولة، 

وال��ذي  الوطني،  الأم��ن  بتحقيق  املرتبط 

ي�صكل  ما  وه��و  التكامل  مبداأ  اإىل  ي�صتند 

مفهوم الأمن الوطني احلديث.

ب��ال��ع��دي��د  ت���ق���وم  اأن اجل���ام���ع���ات  واأك������د 

حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ص��اه��م  ال���ت���ي  الأدوار  م����ن 

الأم���ن ال��وط��ن��ي م��ن خ��ال رف��د املجتمع 

بالكفاءات العلمية املدربة التي حتمل من 

املعرفة والعلم ما ي�صاهم يف تنمية الوعي 

لها  املحوري  الدور  اىل  اإ�صافة  املجتمعي، 

يف حتقيق التنمية الجتماعية وال�صيا�صية 

من  ذل��ك  على  يرتب  وم��ا  والقت�صادية 

ق����درة ال���دول���ة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

ال�صعيد  على  �صواء  املختلفة  امل��ج��الت  يف 

الداخلي اأو اخلارجي.

للجامعات  اأن  الزبون  الدكتور  واأ�صاف 

دوراً اأ�صا�صياً يف �صقل ال�صخ�صية الوطنية 

للطالب من خال ما تقدمه من م�صاقات 

اإن��ت��اج  يف  لت�صب  موا�صيعها  يف  متنوعة 

املعارف ما ميكنه من  مواطن يحمل من 

امل�صاهمة يف تنمية جمتمعه املحلي ور�صم 

�صورة م�صرقة لوطنه.

املحا�صر  اأج���اب  امل��ح��ا���ص��رة،  نهاية  ويف 

على اأ�صئلة وا�صتف�صارات الدار�صني.

االنباط-عمان

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة ���ص��ن��اع��ة ع���م���ان ل���ق���اًء 

ح����واري����اً ل���ص��ت��ع��را���س ب���رام���ج م��وؤ���ص�����ص��ة 

كورونا  اأزم��ة  خال  الجتماعي  ال�صمان 

واأب���������رز م�������ص���ت���ج���دات���ه ب���ح�������ص���ور رئ��ي�����س 

والأردن  عمان  �صناعة  غرفتي  واأع�صاء 

ومم��ث��ل��ي ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

والتجارية.

وب��ح��ث اأع�����ص��اء ال��غ��رف��ة امل�����ص��اك��ل التي 

ت���واج���ه ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي ج����راء اأزم����ة 

ك����ورون����ا وال�����رام�����ج ال���ت���ي ا���ص��ت��ح��دث��ت��ه��ا 

امل���وؤ����ص�������ص���ة خ�����ال اجل���ائ���ح���ة ل��ل��م��ن�����ص��اآت 

وال���ص��ت��ف��ادة  تطبيقها  واآل���ي���ات  امل��ت�����ص��ررة 

منها وامل�صاكل التي واجهتهم بخ�صو�صها، 

م���ق���دم���ني ب��ع�����س امل���ق���رح���ات واحل���ل���ول 

مل��وؤ���ص�����ص��ة ال�������ص���م���ان ب��خ�����ص��و���س ب���رام���ج 

القطاع  منها  ي�صتفيد  التي  الدفاع  اأوام��ر 

واإمكانية تطبيقها. بها  للنظر  ال�صناعي 

واأك������د رئ���ي�������س غ���رف���ة ���ص��ن��اع��ة ع��م��ان 

���ص��ن��اع��ة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س 

اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  اجل���غ���ب���ري،  ف��ت��ح��ي  الأردن 

الدور الذي ت�صطلع به موؤ�ص�صة ال�صمان 

والجتماعية  الإن�صانية  الأ���ص��ع��دة  على 

والق��ت�����ص��ادي��ة، م�����ص��ي��داً ب����دور امل��وؤ���ص�����ص��ة 

املختلفة  والرامج  خال جائحة كورونا 

العاملة  ال��ق��وى  اأط��ل��ق��ت��ه��ا خل��دم��ة  ال��ت��ي 

وامل���ن�������ص���اآت وامل���ج���ت���م���ع ب�����ص��ك��ل ع�����ام مم��ا 

واجتماعي  اق��ت�����ص��ادي  ت���وازن  ق��وى  خلق 

وا�صتدامة  العاملة  القوى  على  باحلفاظ 

على  ال�صناعة  غرفة  باأن  مبيناً  املن�صاآت، 

ت��وا���ص��ل وح�����وار م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��م��ان 

ب���خ�������ص���و����س ال�����رام�����ج ال����ت����ي ط��ب��ق��ت��ه��ا 

ال�صعوبات  وت��ذل��ي��ل  واآل��ي��ات��ه��ا  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

اأمام هذا القطاع لا�صتفادة منها.

وق����ال م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��م��ان 

الج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور ح����ازم ال��رح��اح��ل��ة 

�صراكة  زالت على  املوؤ�ص�صة كانت وما  باأن 

وت��ن�����ص��ي��ق م����ع ال���ق���ط���اع���ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

على  القطاعات  هذه  مل�صاعدة  والتجارية 

لديها  العاملني  وحماية  اأعمالها  اإدام��ة 

من خال الرامج العديدة التي وفرتها 

جائحة  خ��ال  ال��ق��ط��اع��ات  تلك  مل�صاعدة 

لدرا�صة  املوؤ�ص�صة  ا�صتعداد  كورونا، مبدياً 

بها  تقدم  التي  والآراء  امل��ق��رح��ات  كافة 

ال�صناعي. القطاع 

واأك����د ال��رح��اح��ل��ة اأن امل��وؤ���ص�����ص��ة وّف���رت 

واأ�صحاب  للعاملني  الجتماعية  احلماية 

ال��ع��م��ل ���ص��م��ن ب���راجم���ه���ا ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا 

رئا�صة  ال�صادرة عن  الدفاع  اأوام��ر  خال 

ال���������وزراء، مب����ا اأ����ص���ه���م يف اإدام�������ة ع��ج��ل��ة 

موؤ�ص�صة  ب��اأن  مبيناً  ال��وط��ن��ي،  القت�صاد 

ال�����ص��م��ان ب���ذل���ت ج����ه����وداً ك���ب���رية خ��ال 

ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ان���ط���اق���ا م����ن دوره�����ا 

ال�صناعي  القطاع  م��ع  ووق��ف��ت  ال��وط��ن��ي، 

لتجاوز  وم�صاندته  واخلدمي  والتجاري 

الأ�������ص������رار ال����ت����ي حل���ق���ت ب���ال���ق���ط���اع���ات 

القت�صادية جراء الوباء.

ب����اغ رئ��ا���ص��ة ال�������وزراء رق��م  اأن  وب����ني 

مت��دي��د  ت�����ص��م��ن   2021 ل�����ص��ن�����ة   )52(

ال��ع��م��ل ب���رن���ام���ج ا����ص���ت���دام���ة الأ���ص��ا���ص��ي 

وب��رن��ام��ج ا���ص��ت��دام��ة امل��ع��ّدل، ح��ت��ى نهاية 

�صهر حزيران من العام احلايل، للمن�صاآت 

امل�����ص��ت��ف��ي��دة م����ن ه���ذي���ن ال���رن���اجم���ني، 

من  امل�صتفيدة  املن�صاآت  ع��دد  ب��اأن  م�صرياً 

املعّدل و�صل  وا�صتدامة  ا�صتدامة  برنامج 

اإىل )2400( من�صاأة يعمل بها ما يزيد 

عامل. األف  على )41( 

اإلزامية �صمول العاملني  اأن  واأكد على 

ب���ال�������ص���م���ان الج���ت���م���اع���ي ه����ي حل��م��اي��ة 

ل  الج���ت���م���اع���ي  ال�����ص��م��ان  واأن  ال���ع���ام���ل 

املبكر  التقاعد  روات���ب  يف  دوره  ينح�صر 

من  منظومة  هناك  واإمن���ا  وال�صيخوخة 

يف  العاملني  حلماية  الأخ��رى  التاأمينات 

اأو تعر�صهم لإ�صابات عمل  حال عجزهم 

توؤدي اإىل عجزهم اأو وفاتهم.

حازم  الدكتور  اأج��اب  اللقاء  نهاية  ويف 

وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  كافة  على  الرحاحلة 

احل�صور بكل و�صوح و�صفافية.

االنباط-اربد

اإن  ق��ال��ت وزي���رة ال��ث��ق��اف��ة، هيفاء ال��ن��ج��ار، 

اح��ت��ف��ال��ي��ة اإرب�����د ع��ا���ص��م��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة 

تقع  ك��ب��ري  وط���ن���ي  م�������ص���روع  ه���ي   ،2022
م�������ص���وؤول���ي���ة اإجن�����اح�����ه ع���ل���ى ع���ات���ق اجل��م��ي��ع 

ثقافية  وه��ي��ئ��ات  واأه��ل��ي��ة  حكومية  موؤ�ص�صات 

مبا  متميزة  امل��خ��رج��ات  لتاأتي  عامله  وجل���ان 

يليق باحلدث.

للمكتب  اجتماع  خ��ال  النجار،  واأ���ص��اف��ت 

مبقر  اخلمي�س،  اليوم  لاحتفالية  التنفيذي 

رئي�س  ن��ائ��ب  بح�صور  اإرب����د،  اإع��م��ار  موؤ�ص�صة 

اللجنة العليا، رئي�س الوزراء الأ�صبق الدكتور 

ع���ب���دال���روؤوف ال����رواب����دة، واأم�����ني ع���ام وزارة 

اأن  اللجان،  وروؤ���ص��اء  ال���راري،  ه��زاع  الثقافة، 

لانتقال  ا�صتعداد  على  كواردها  بكل  ال��وزارة 

ل��ل��ع��م��ل امل���ي���داين يف اإرب�����د ل��ت��ك��ون يف خ��دم��ة 

احلدث الذي تعتره على راأ�س اأولوياتها.

اإرب��د  تقدم  اأن  الحتفالية لب��د  اأن  واأك��دت 

والأردن للعامل العربي كنقطة اإ�صعاع ح�صاري 

م�صتقبلية  رك���ي���زة  ي�����ص��ك��ل  وف���ك���ري،  وث���ق���ايف 

للجذب الثقايف، ومبا يعزز دور املواطن املنتج 

ل��ل��ف��ع��ل ال��ث��ق��ايف، وامل��ح��اف��ظ ع��ل��ي��ه وال�����ص��اع��ي 

ل��ت��ط��وي��ره ب��ال��ت��وج��ه ن��ح��و ال���ري���ادة والب��ت��ك��ار 

والإب����������داع ك����رواف����ع ل��ل��ف��ع��ل ال���ث���ق���ايف واأث������ره 

امل�صتدام.

امل��خ�����ص�����ص��ة  امل�����وازن�����ة  اأن  اإىل  واأ�������ص������ارت 

لاحتفالية متحركة وغري ثابتة، موؤكدة اأنها 

الفعاليات  نفقات  تغطية  على  ق��ادرة  �صتكون 

القطاع اخل��ا���س لدعم  داع��ي��ة  اإىل ح��د كبري، 

احل����دث ب��اع��ت��ب��ار ال��ث��ق��اف��ة امل��ح��رك وال��ب��اع��ث 

للقطاعات الأخرى.

ب���دوره، اأك��د ال��رواب��دة اأن احل��دث يجب اأن 

ي��ر���ص��م ���ص��ورة ال��وط��ن ع��ر ت��اري��خ��ه واآم��ال��ه 

وط��م��وح��ات��ه امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ع ال��رك��ي��ز على 

خ�صو�صية اإربد وميزاتها الثقافية والراثية 

واحل���������ص����اري����ة امل���ت�������ص���ل���ة ب���امل���ك���ان وال����زم����ان 

والإن�صان.

ال��ف��رح  م��ن  ح��ال��ة  ن�صيع  اأن  ن��ري��د  وق����ال: 

للمواطن الأردين من خال فعاليات واأن�صطة 

اإب��داع��ات  يعك�س  ومب��ا  املختلفة،  الحتفالية 

والإرب���دي،  الوطني  الثقايف  والفعل  احل��رك��ة 

داعيا اإىل دور اأكر للجامعات يف دعم احلدث 

على ال�صعد كافة.

اأن فعاليات الحتفالية، املوزعة  اإىل  واأ�صار 

اأكرث  اإرب��د ي�صكنها  األوية يف حمافظة   9 على 

م���ن م��ل��ي��وين م����واط����ن، حت���ت���اج اإىل م���وازن���ة 

تتنا�صب مع تعدد الفعاليات وتنوعها وتنقلها 

�صتكون  امل�صاركة  اأن  ل�صيما  لآخ��ر،  مكان  من 

م��ف��ت��وح��ه اأم������ام ج��م��ي��ع ال��ه��ي��ئ��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 

عام  ب�صكل  واململكة  املحافظة  يف  والإب��داع��ي��ة 

اإىل جانب ا�صت�صافة فعاليات عربية.

وع������ر�������س رئ����ي���������س امل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

لآخر  البطاينة،  منذر  املهند�س  لاحتفالية، 

الت�صورات حلفل الفتتاح واملوازنات املطلوبة 

ل��ك��ل جل��ن��ة م���ن ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن 

اإىل  ت�صل  قد  لاحتفالية  الإجمالية  املوازنة 

دينار. مايني   3
وق���ال حم��اف��ظ اإرب���د، ر���ص��وان ال��ع��ت��وم، اإن��ه 

�صيجري ت�صخري الإمكانات كافة يف املحافظة 

الدعم  متطلبات  وتاأمني  الفعاليات  لتن�صيق 

ت��ع��ي��ني �صباط  اإىل  م��ن��وه��ا  ل��ه��ا،  ال��ل��وج�����ص��ت��ي 

ارتباط من املحافظة واملت�صرفيات والأجهزة 

واللجان  التنفيذي  املكتب  خلدمة  الر�صمية 

العاملة.

ي��ك��ون حفل  اأن  ال��ت��واف��ق م��ب��دئ��ي��ا  وج����رى 

ومتزامنا  الفطر،  عيد  بعد  الر�صمي  الفتتاح 

على  ال�صتقال،  بعيد  اململكة  احتفالت  مع 

اأن ي���ك���ون ه���ن���اك ح��ف��ل لن��ط��اق��ة ف��ع��ال��ي��ات 

الحتفالية ي�صبق موعد الفتتاح الر�صمي.

وكانت وزيرة الثقافة ا�صتهلت زيارتها لإربد 

بجولة يف متحف عرار الثقايف، الذي و�صفته 

ب��اأن��ه م�����ص��روع وط��ن��ي ي��ق��وم ع��ل��ى ال���ص��ت��دام��ة 

ال��ري��ادة والإب���داع وتهيئة بيئة حا�صنة  ودع��م 

لل�صناعات الثقافية، واأنه �صورة تعك�س العي�س 

امل�صرك مب�صجد جميل وكني�صة عتيقة توؤكد 

املحبة  روح  على  تاأ�ص�س  ال��ذي  الأردن  ع��راق��ة 

والتفاعل.

واأك������دت ���ص��م��ود ال��ه��ا���ص��م��ي��ني ب��اع��ت��ب��اره��م 

منوذجا ان�صانيا امتد لكل العامل وعك�س وجه 

يحتفي  وه���و  واحل�����ص��اري  الإن�����ص��اين  الأردن 

ال���ي���وم مب��ن��ج��زه ب��ع��د الن���ط���اق اإىل امل��ئ��وي��ة 

الثانية.

وزارت الوزيرة بع�س الدواوين وامل�صافات 

القدمية والراثية و�صط مدينة اإربد قبل اأن 

تلتقي الهيئات الثقافية يف مركز اإربد الثقايف، 

ب��ح�����ص��ور اأم����ني ع���ام ال������وزارة، وم��دي��ر ثقافة 

ا�صتمعت ملطالب  اإرب��د، عاقل اخلوالدة، حيث 

واحتياجات الهيئات واأبرز معيقات عملها.

ومت�����ح�����ورت م���ط���ال���ب مم���ث���ل���ي ال���ه���ي���ئ���ات 

مراكز  واإق��ام��ة  امل���ادي،  ال��دع��م  على  الثقافية 

لن�صاطات  حا�صنة  لت�صكل  الألوية  يف  ثقافية 

ه�����ذه ال���ه���ي���ئ���ات ج������راء ال�������ص���ع���وب���ات امل���ادي���ة 

وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا ع��ن��د اإق���ام���ة 

فعالياتها ون�صاطاتها.

واب�����دت ال��ن��ج��ار ت��ف��ه��م��ه��ا ل��ه��ذه امل��ط��ال��ب، 

حم���دودة،  الثقافة  وزارة  م��وازن��ة  اأن  م��وؤك��دة 

اإل  املطالب  ه��ذه  جميع  تلبية  م��ن  متكن  ول 

امل��ع��ق��ول منها،  ت��وف��ري احل��د  اأن��ه��ا تعمل على 

اإىل ال�صتثمار بالفعل الثقايف الريادي  ودعت 

تلبية  على  وق���ادرا  منتجا  ليكون  والإب��داع��ي 

متطلبات الهيئات.

ك��م��ا دع���ت اإىل ت��وح��ي��د اجل��ه��ود وال��رام��ج 

والأن�������ص���ط���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ات يف امل���ن���اط���ق ال��ق��ري��ب��ة 

توفريا  ال��ث��ق��ايف  وامل��ن��ت��ج  ال��ل��ون  يف  واملت�صابهة 

عليها وتوحيدا للجهود والطاقات والإمكانات، 

م���وؤك���دة اأن ال���ري���ادة والإب������داع والب��ت��ك��ار هي 

الأ�صا�س يف الفعل الثقايف امل�صتدام.

رئيس الجامعة الهاشمية يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الرحاحلة: الضمان يشارك وينسق مع كافة القطاعات 
الصناعية والتجارية إلدامة أعمالها وحماية العاملين

النجار: إربد عاصمة للثقافة العربية 2022 
مشروع وطني وحضاري



الإقت�صادي
40

 االنباط-برتا

امل��ج��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اك����د   

التنموية  الأردنية للمناطق احلرة واملناطق 

م�ستثمرين  ان  الهمي�سات،  خلف  ال��دك��ت��ور 

لت�سغيل  ا�ستعدادهم  ع��ن  اع��رب��وا  عراقيني 

املنطقة احلرة بالكرامة.

الردنية  النباء  لوكالة  الهمي�سات  وقال 

)برتا( ام�س اخلمي�س، اإنه ح�سل اخريا على 

امل�ستثمرين  م��ن  ع��دد  م��ن  اك��ي��دة  ���س��م��ان��ات 

بالكرامة  املنطقة احلرة  لت�سغيل  العراقيني 

م���ن خ����ال ال���س��ت��ث��م��ار ب���ت���ج���ارة امل��رك��ب��ات 

الرتانزيت للعراق ودول القليم.

من  تعد  ال��ت��ي  املنطقة  تفعيل  اىل  ودع���ا 

الوطنية على م�ستوى  املقدرات القت�سادية 

مركزا  تعد  كونها  الردن��ي��ة،  احل��رة  املناطق 

املركبات  ت�سدير  لإع���ادة  ج��دي��دا  لوج�ستيا 

والآل������ي������ات ل���ل�������س���وق ال����ع����راق����ي والأ������س�����واق 

املجاورة. الإقليمية 

للمناطق  الأردنية  املجموعة  ان  وا�ساف، 

عام  ومنذ  عكفت  التنموية  واملناطق  احل��رة 

وجمل�س  املالية  وزارة  خماطبة  على  تقريبا 

وت�سغيل  ت��اأه��ي��ل  ب���اإع���ادة  ل��اإي��ع��از  ال�����وزراء، 

احل���رة  م��ن��ط��ق��ة  ان  اىل  م�����س��ريا  امل��ن��ط��ق��ة، 

التحتية  البنية  حيث  م��ن  ج��اه��زة  ال��ك��رام��ة 

لحت�سان  الرئي�سية  واخل���دم���ات  وامل��ب��اين 

الن�����س��ط��ة امل��رخ�����س م��زاول��ت��ه��ا ك��الأن�����س��ط��ة 

واخلدمية. وال�سناعية  التجارية 

االنباط-برتا

ال�سادرة  القت�سادية  املوؤ�سرات  اأظهرت 

عن املناطق احلرة للعام املا�سي، منو حركة 

املحلي  ل��ل�����س��وق  امل��رك��ب��ات  ع��ل��ى  التخلي�س 

جائحة  اثر  من  والتعايف  باملئة،   32 بن�سبة 

كورونا مقارنة مع عام 2020.

الأردنية  املناطق احلرة  عام  وقال مدير 

ع��ب��د احل��م��ي��د ال���غ���راي���ب���ة ل�����)ب����رتا( ام�����س 

التخلي�س  يف  ال��ن��م��و  ن�سبة  اإن  اخل��م��ي�����س، 

�سملت اأي�سا ال�سيارات الكهربائية والبالغة 

ن�����س��ب��ت��ه��ا ن��ح��و 35 ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة م���ع ع��ام 

2020، وذلك لتنامي الإقبال على ا�ستخدام 

اململكة. الكهربائية يف  ال�سيارات 

احلايل  العام  ي�سهد  اأن  الغرايبة  وتوقع 

اإق���ب���ال م���ت���زاي���دا ع��ل��ى اق���ت���ن���اء ال�����س��ي��ارات 

الهايربد  ���س��ي��ارات  ج��ان��ب  اإىل  الكهربائية 

والبنزين.

االنباط-عمان

ب���ح���ث وزي�������ر ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة 

وال��ت��م��وي��ن ي��و���س��ف ال�����س��م��ايل وال�����س��ف��رية 

بريند  بريجيت  الأردن  لدى  الربيطانية 

املوقعة  ال�����س��راك��ة  اتفاقية  تفعيل  اآل��ي��ات 

ب��ي��ن��ه��م��ا وال���ت���ي دخ��ل��ت ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 

ي�����س��ه��م يف  امل��ا���س��ي مب���ا  اأي�����ار  الأول م���ن 

البلدين  بني  القت�سادي  التعاون  تعزيز 

بخا�سة  القت�سادية  املجالت  خمتلف  يف 

ت��ن�����س��ي��ط ال����ت����ج����ارة ال���ب���ي���ن���ي���ة وحت��ف��ي��ز 

ال�ستثمارات.

واأك��������د ال�������س���م���ايل خ�����ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 

ال�����س��ف��رية ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف م��ك��ت��ب��ه ام�����س 

ل��وزارة  العام  الأم��ني  بح�سور  اخلمي�س، 

ال�����س��ن��اع��ة وال����ت����ج����ارة وال���ت���م���وي���ن دان����ا 

ال�سراكة  اتفاقية  تفعيل  اأهمية  الزعبي 

لزيادة  اأ�سا�سا  ت�سكل  والتي  بني اجلانبني 

خال  م��ن  بينهما  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 

وحتفيز  التجاري  التبادل  م�ستوى  رف��ع 

من  ك��ل  يف  ال�ستثمارية  امل�ساريع  اإق��ام��ة 

الأردن واململكة املتحدة.

التي  ال��ع��اق��ات  وم��ت��ان��ة  بعمق  واأ���س��اد 

امل��ت��ح��دة  وامل���م���ل���ك���ة  الأردن  ب����ني  جت���م���ع 

م�ستوى  على  تنعك�س  اأن  يفرت�س  والتي 

خال  البلدين  بني  القت�سادي  التعاون 

املقبلة. الفرتة 

م�������ن ج�����ان�����ب�����ه�����ا، ق������ال������ت ال���������س����ف����رية 

دخ����ول  اإن  الأردن  ل�����دى  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 

ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��راك��ة ب��ني امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

م��ه��م��ة  خ���ط���وة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز  والأردن 

القت�سادي  التعاون  مب�ستوى  لارتقاء 

بني البلدين ال�سديقني ما يتطلب و�سع 

من  ال�ستفادة  لتعظيم  املنا�سبة  الآليات 

املطلوب. بال�سكل  وتفعيلها  التفاقية 

اآليات عقد اجتماعات  وبحث اجلانبان 

جم��ل�����س ال�������س���راك���ة وال��ل��ج��ن��ة امل�����س��رتك��ة 

املقبلة  ال��ف��رتة  خ��ال  الفرعية  واللجان 

بهدف تفعيل التفاقية ومناق�سة الآليات 

الازمة لزيادة التعاون القت�سادي.

وق����د ج�����اءت الت���ف���اق���ي���ة ح���ر����س���اً م��ن 

العاقات  توطيد  على  البلدين  حكومتي 

ال���را����س���خ���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن وا����س���ت���دام���ة 

ال����ع����اق����ات الق���ت�������س���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة 

الثنائية وذلك بعد خروج اململكة املتحدة 

ر����س���م���ي���اً م���ن الحت������اد الأوروب���������ي ال���ع���ام 

اجلاري.

تف�سيلية  م��ع��ام��ل��ة  الت��ف��اق��ي��ة  ومت��ن��ح 

من خال الإعفاء من الر�سوم اجلمركية 

ل��ل��ب�����س��ائ��ع امل��ت��ب��ادل��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن على 

اإطار  يف  بها  املعمول  املعاملة  ي��وازي  نحو 

اتفاقية ال�سراكة الأردنية الأوروبية.

موؤ�س�سياً  اإط����اراً  التفاقية  ت��وف��ر  كما 

ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ال��ق��ائ��م على 

خ���دم���ة امل�������س���ال���ح امل�������س���رتك���ة حل��ك��وم��ت��ي 

ال�سديقني. البلدين  و�سعبي 

وب��ل��غ ح��ج��م ال�����س��ادرات الأردن���ي���ة اإىل 

دولر  مليون   24.2 نحو  املتحدة  اململكة 

منها  ال��واردات  قيمة  بلغت  فيما  اأمريكي 

217 مليون دولر اأمريكي يف العام 2020.

الهميسات: اهتمام عراقي باالستثمار بالمنطقة الحرة بالكرامة

الشمالي يبحث تفعيل اتفاقية الشراكة وتعزيز التعاون االقتصادي مع بريطانيا

نمو حركة التخليص 
على المركبات بالسوق 
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الثالثاء   11 /1/ 2022 

التخطيط: برنامج إرادة مستمر 
بتقديم خدماته المجانية

االنباط-برتا 

 اكدت وزارة التخطيط والتعاون 

ال�������دويل، ا����س���ت���م���رار ع��م��ل ب��رن��ام��ج 

ب�سكل  خ��دم��ات��ه  وت��ق��دمي  “اإرادة”، 
جم�������اين يف خم���ت���ل���ف حم���اف���ظ���ات 

امل��م��ل��ك��ة، وت�����س��م��ل خ���دم���ات ال��دع��م 

ال���ف���ن���ي وال����س���ت�������س���اري وال���ت���دري���ب 

ودرا������س�����ات اجل������دوى الق��ت�����س��ادي��ة 

ودعم اجلودة.

ع���ل���ى  ردا  ال������������������وزارة  وق�������ال�������ت 

الأردنية  الأنباء  وكالة  ا�ستف�سارات 

موظفي  اإن  اخلمي�س،  ام�س  )ب��رتا( 

عقود  موظفو  هم  “اإرادة”  برنامج 

ولي�س  امللكية  العلمية  اجلمعية  مع 

وال���ت���ع���اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  م����ع 

وزارة  دور  ان  اىل  م�سرية  ال����دويل، 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ت��ق��دمي 

“اإرادة”  خ��دم��ات  لتنفيذ  التمويل 

وفق اتفاقية موقعة مع اجلمعية. 

مت  “اإرادة”  ب����رن����ام����ج  وك���������ان 

للروؤية  تنفيذاً   2002 ع��ام  اإط��اق��ه 

التحديات  ملواجهة  ال�سامية  امللكية 

برنامج  م��ك��ون��ات  ك��اأح��د  ال��ت��ن��م��وي��ة، 

ت���ع���زي���ز الإن���ت���اج���ي���ة الق���ت�������س���ادي���ة 

التخطيط  وزارة  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 

اجلمعية  وتنفذه  ال��دويل  والتعاون 

امللكية.  العلمية 

ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 

وت�سجيع  الأردين،  املواطن  اإنتاجية 

روح املبادرة لديه، وحتفيزه للتوجه 

الذاتي،  والت�سغيل  ال�ستثمار  نحو 

امل�ساريع  تاأ�سي�س  على  وم�ساعدته 

الإن��ت��اج��ي��ة ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة 

ت��ق��دمي  ب��الإ���س��اف��ة اىل  وامل��ن��زل��ي��ة، 

ك�����اف�����ة خ������دم������ات ال������دع������م ال���ف���ن���ي 

وال�ست�ساري الازم ملا بعد الت�سغيل 

ا�ستدامتها.  امل�ساريع ل�سمان  لتلك 

البستنجي: المركبات ال تدخل السوق 
المحلية إال بعد اجتيازها الفحص الفني

االنباط-عمان

اأكد رئي�س هيئة م�ستثمري املناطق 

احلرة الأردنية، حممد الب�ستنجي، اأن 

املحلية  ال�سوق  اإىل  ال���واردة  امل��رك��ب��ات 

تخ�سع للرقابة والتدقيق من دائرتي 

اجلمارك والرتخي�س، وي�سدر تقرير 

م��رت��ب��ط م��ع ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات يف بلد 

تفا�سيلها  يظهر  م��رك��ب��ة  ل��ك��ل  امل��ن�����س��اأ 

كافة يوم التخلي�س عليها.

�سحايف  ب��ي��ان  يف  الب�ستنجي  وق���ال 

ب��ي��ان��ات  ه���ن���اك  اإن  ام�������س اخل��م��ي�����س، 

وت����ق����اري����ر ق���دمي���ة ي���ج���ري ت���داول���ه���ا 

ت�����س��يء ل�����س��م��ع��ة امل��رك��ب��ات يف امل��ن��اط��ق 

ت��داول��ه��ا، وحتمل  وت��وؤث��ر على  احل���رة 

تناق�سات كبرية ول تتواءم مع الو�سع 

القائم الذي حدد اإطاره قرار جمل�س 

التخلي�س  م��ن��ع  ب��خ�����س��و���س  ال�����وزراء 

حل��وادث  تعر�ست  التي  املركبات  على 

ج�سيمة اأو غرق اأو حريق.

وا���س��ت��غ��رب م��ن احل��م��ل��ة ال��ت��ي تقاد 

�سد املركبات املباعة يف املنطقة احلرة، 

ل��ت��ق��اري��ر وب��ي��ان��ات قدمية  وال���رتوي���ج 

بالن�سبة  القائم  الو�سع  مع  تتناق�س 

مل���دى ���س��اح��ي��ة امل��رك��ب��ات امل�����س��ت��وردة 

كافة  امل��رك��ب��ات  اأن  ل�سيما  اململكة،  يف 

بعد  اإل  املحلية  ال�سوق  اإىل  تدخل  ل 

التابع  ال��ف��ن��ي  الفح�س  م��ن  اج��ازت��ه��ا 

لإدارة الرتخي�س.

واأ�����س����اد ب��ج��ه��ود دائ����رت����ي ال�����س��ري 

ال���رق���اب���ة  ت�������س���دي���د  واجل�����م�����ارك يف 

وال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى امل��رك��ب��ات، م�����س��ددا 

امل��ح��ل��ي خ����ال من  ال�����س��وق  اأن  ع��ل��ى 

اأي م��رك��ب��ة ح��دي��ث��ة غ���ري م��ط��اب��ق��ة 

للموا�سفات.

امل��ن��اط��ق  اإن  ق����ال  ال�������س���ي���اق،  ويف 

احلرة ت�ستحوذ على اأكرث من ن�سف 

ال��ب�����س��ائ��ع، يف  م��ن  اململكة  ���س��ادرات 

مبعدل  ت�سدير  اإع���ادة  يجري  ح��ني 

احل��رة  املنطقة  م��ن  مركبة  األ��ف   60

الزرقاء اإىل دول باملنطقة.

يف  احل��رة  املنطقة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

للمملكة  ا�سرتاتيجي  �سوق  الزرقاء 

ب�سمعتها  والإ�سرار  املنطقة،  ولدول 

ي�������س���ر ب���امل�������س���ل���ح���ة الق���ت�������س���ادي���ة 

ب�سكل عام. للمملكة 

الهيئة  احتفاظ  الب�ستنجي  واأكد 

ي��ح��اول  م��ن  ���س��د  ال��ق��ان��وين  بحقها 

يف  م�����س��ت��ث��م��ر   2800 ب��������  الإ�������س������رار 

املنطقة احلرة.

اقتطاع الضريبة من الرواتب واالجور ال يعفي 
الملزمين من تقديم إقرار الدخل

 االنباط-عمان

 ق����ال����ت دائ����������رة ����س���ري���ب���ة ال����دخ����ل 

امل���وؤ����س�������س���ات  اق���ت���ط���اع  اإن  وامل���ب���ي���ع���ات، 

ل�سريبة  الأعمال  وا�سحاب  وال�سركات 

ال���دخ���ل م���ن ال���روات���ب والأج������ور ال��ت��ي 

امل�����س��ت��خ��دم  اأو  امل����وظ����ف  ي���ت���ق���ا����س���اه���ا 

ل  ال�����دائ�����رة  اإىل  وت����وري����ده����ا  ���س��ه��ري��ا 

ي��ع��ف��ي امل��وظ��ف��ني وامل�����س��ت��خ��دم��ني ممن 

ت��ت��ج��اوز دخ��ول��ه��م ح��د الإع���ف���اءات من 

وال���ذي  ال��دخ��ل  اإق����رار �سريبة  ت��ق��دمي 

دخله  يزيد  ال��ذي  الأع���زب  املكلف  يلزم 

اآلف دي��ن��ار وامل��ت��زوج   9 ال�����س��ن��وي ع��ل��ى 

بتقدمي  دي��ن��ار  ال���ف   18 ع��ل��ى  امل��ع��ي��ل  اأو 

الإقرار.

اإىل  اخلمي�س  ام�س  الدائرة  وا�سارت 

ال��ق��ان��ون  امل��ع��ي��ل منحه  غ��ري  امل��ك��ل��ف  اأن 

 9 ال��ب��ال��غ  ال�سخ�سي  ل��اإع��ف��اء  اإ���س��اف��ة 

الف دي���ن���ار اإع���ف���اء ب���واق���ع ال���ف دي��ن��ار 

والتعليم  بالعاج  متعلقة  نفقات  ب��دل 

الإ���س��ك��ان  وف���وائ���د  قرو�س  والإي����ج����ار 

 واملرابحة.

وب����ل����غ جم����م����وع الإع�������ف�������اءات ال���ت���ي 

ي�ستحقها رب الأ�سرة املعيل عن الدخل 

ال��ف   23 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���ال  املتحقق 

 9 ب��واق��ع  �سخ�سي  اإع��ف��اء  منها  دي��ن��ار، 

اإعالة  دينار بدل  اآلف   9 و  دينار،  اآلف 

العاج  نفقات  مقابل  الأ���س��رة،  واإع��ف��اء 

وال��ت��ع��ل��ي��م والإي����ج����ار وف���وائ���د ق��رو���س 

خم�سة  والبالفغة  وامل��راب��ح��ة  الإ���س��ك��ان 

للمكلف،  دينار  األ��ف  منها  دي��ن��ار،  اآلف 

دينار  واأل���ف  املكلف،  ل��زوج  دي��ن��ار  وال��ف 

لكل ولد وبحد اأق�سى ثاثة اولد.

ق��ان��ون  اأن  اإىل  ال����دائ����رة،   وا�����س����ارت 

اإع��ف��اء خا�سا  رت��ب  ق��د  ال��دخ��ل  �سريبة 

لكل �سخ�س من ذوي الإعاقة امل�ستمرة 

ل��ك��ل  دي���ن���ار   2000 ب���واق���ع   يف  الأ�����س����رة 

تنطبق  ال��ذي��ن  مهما  بلغ  عدد  �سخ�س 

الإعفاءات  اإىل  ت�ساف  ال�سروط   عليهم 

ون��ف��ق��ات  العاج  والإع���ال���ة  ال�سخ�سية 

ق��رو���س  وف���وائ���د   والتعليم  والإي����ج����ار 

 الإ����س���ك���ان وامل���راب���ح���ة ال���ت���ي ت�����س��م��ن��ه��ا 

القانون.

الإق��������رارات  ت���ق���دمي  اأن  واو����س���ح���ت 

ال��دائ��رة  موقع  على  اإلكرتونيا  يجري 

م��ن     www.istd.gov.jo  

الإلكرتونية،  اخل��دم��ات  ايقونة  خ��ال 

امل��ب��ال��غ  اإىل ����س���رورة  دف����ع  ب���الإ����س���اف���ة 

الإق��������رارات  بوا�سطة  ه����ذه  يف   املعلنة 

 و�سائل  الدفع الإلكرتوين.

االنباط-برتا

بلغ اإجمايل عدد امل�سافرين عرب مطار 

امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال�����دويل، م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 

 2 مع  مقارنة  م�سافر  مليون  5ر4  املا�سي 

عام  خ��ال  وم��غ��ادرة  ق��ادم  م�سافر  مليون 

120 باملئة. 2020، وبنمو ن�سبته 

وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي هيئة 

ت��ن��ظ��ي��م ال���ط���ريان امل����دين ال��ك��اب��ن هيثم 

ال��ق��ادم��ة  ال���ط���ائ���رات  اإن ح���رك���ة  م�����س��ت��و، 

الدويل،  علياء  امللكة  مطار  عرب  واملغادرة 

امل��ا���س��ي  الأول  ك���ان���ون  ���س��ه��ر  يف  ���س��ج��ل��ت 

ت�سرين  �سهر  مع  مقارنة  طفيفا  ارتفاعا 

الثاين الذي �سبقه.

الأردنية  الأنباء  لوكالة  م�ستو  واأ�ساف 

ال���رح���ات  اأن  ام�������س اخل��م��ي�����س،  )ب������رتا( 

الأول  كانون  واملغادرة يف  القادمة  اجلوية 

ليبلغ  ج���وي���ة؛  رح��ل��ة   4973 اإىل  و���س��ل��ت 

ال��ع��دد الإج��م��ايل ل��ل��رح��ات اجل��وي��ة منذ 

46603 رح��ل��ة جوية  ال��ع��ام احل���ايل  ب��داي��ة 

دولية  وجهة   66 مع  اململكة  ربطت  دولية 

جوية  رحلة   24221 م��ع  مقارنة  مبا�سرة 

 92 ن�سبته  ب��ل��غ��ت  ب��ن��م��و   2020 ع���ام  خ���ال 

باملئة.

واأ�سار اإىل اأن حركة امل�سافرين ارتفعت 

م��ق��ارن��ة  الأول  ك����ان����ون  ���س��ه��ر  يف  اي�������س���ا 

م��ع ���س��ه��ر ت�����س��ري��ن ال��ث��اين امل��ا���س��ي، �سكل 

ال��ع��دد الإج��م��ايل  54 باملئة م��ن  امل��غ��ادرون 

ل���ل���م�������س���اف���ري���ن، وب���ل���غ ع�����دد امل�����س��اف��ري��ن 

ال��ق��ادم��ني وامل��غ��ادري��ن اإىل امل��ط��ار ح��وايل 

عدد  اإج��م��ايل  ليتجاوز  م�سافر،  األ��ف   470

5ر4  املا�سي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  امل�سافرين 

مليون م�سافر مقارنة مع 2 مليون خال 

عام 2020، وبنمو ن�سبته 120 باملئة.

وو����س���ل ع����دد ال����رح����ات ال��ي��وم��ي��ة يف 

قادمة  رحلة   160 اإىل  الأول  ك��ان��ون  �سهر 

وم����غ����ادرة، م��ق��ارن��ة م���ع 65 رح��ل��ة ي��وم��ي��ا 

رحلة  و187   ،2020 الأول  ك��ان��ون  �سهر  يف 

.2019 لل�سهر نف�سه من عام 

4.5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء العام الماضي



االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت وال�����دة الأ����س���ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

امل�ساب بال�سرطان نا�سر اأبو حميد اليوم 

اإفراج �سلطات  الإ�سراب عن الطعام حتى 

الحتالل الإ�سرائيلي عنه

عن  فل�سطينية  اإع���الم  و�سائل  ونقلت 

وال����دة الأ����س���ر اأب���و ح��م��ي��د ق��ول��ه��ا: ب���دءاً 

م��ن ام�����س ق���ررت الإ����س���راب ع��ن ال��ط��ع��ام 

غيبوبة  يف  دخ��ل  ال��ذي  ابني  م��ع  ت�سامناً 

ويعاين  اجل���اري  ال�سهر  م��ن  ال��راب��ع  منذ 

اأو�����س����اع����اً ���س��ح��ي��ة ���س��ع��ب��ة يف م��ع��ت��ق��الت 

الحتالل

ويف ال�سابع من ال�سهر اجلاري نا�سدت 

ع��ائ��ل��ة الأ�����س����ر اأب�����و ح��م��ي��د ع���ر وك��ال��ة 

العامل  اأح��رار  وك��ل  ال��دويل  املجتمع  �سانا 

ب��ال��ت��ح��رك ال��ع��اج��ل لإن���ق���اذه م���ن ب��راث��ن 

امل����وت يف ظ���ل ���س��ي��ا���س��ة الإه����م����ال ال��ط��ب��ي 

بحقه  الح��ت��الل  مي��ار���س��ه��ا  ال��ت��ي  املتعمد 

العالج  وت��وف��ر  عنه  ل��الإف��راج  وال�سغط 

ال�سريع الالزم له

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون يف م���دن  وي���������س����ارك 

وب���ل���دات ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غ��زة 

لالأ�سر  دع��م  وق��ف��ات  يف  يوميا  املحا�سر 

اأبو حميد 49 عاماً املعتقل منذ عام 2002 

مطالبني بالإفراج عنه

الدويل
50 اجلمعة   14/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت

ام�س اخلمي�س،  رائد �سالح،  ال�سيخ  اأكد 

اأن الحتالل الإ�سرائيلي يعمل على م�سروع 

لتحقيق  الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  يف  ت�����س��ع��ي��دي 

اأهداف يائ�سة وادعاء احلق يف امل�سجد

م��وؤ���س�����س��ة  اأن  ����س���الح  ال�����س��ي��خ  واأو�����س����ح 

الح�����ت�����الل حت�������اول الل����ت����ف����اف ع���ل���ى ك��ل 

ومد  عنها،  والقفز  الفل�سطينية  الق�سية 

دولة عربية  اأكرث من  عالقات مبا�سرة مع 

عر اإبرام اتفاقات تطبيع معها

التحديات،  رغ��م  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  ع��ر  لكنه 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�������س���ع���ب  اأن  اإىل  م�������س���را 

ميكن  ل  ودائ��م  ثابت  مب�سدٍر  “متم�سك 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه، وه���ي ال��ث��واب��ت الإ���س��الم��ي��ة 

الفل�سطينية« العروبية 

ميكن  ل  ال���ث���واب���ت  ه����ذه  “اأن  واأ�����س����اف 

عليها؛  التفاو�س  اأو  واختزالها  جتاهلها، 

لأنها الأ�سل و�ساحبة الكلمة الأخرة رغم 

ك��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تلتف ح���ول الأق�����س��ى 

والقد�س«

م��ط��ل��وب��ة  ال�سعبية”  ال��ه��ّب��ة  اأن  وراأى 

ال�سعبي  ال���دور  “اأن  على  م�سددا  ومهمة؛ 

ملمار�سات  راف�سني  حق  اأ�سحاب  اأننا  يوؤكد 

الباطل التي يقودها ال�ستيطان يف ال�سفة 

اأو القد�س الغربية 

����س���رورة  اإىل  الأق�سى”  “�سيخ  ون���ب���ه 

اإ���س��الم��ي ع��امل��ي ُم�ساند  ُب��ع��د ع��رب��ي  وج���ود 

ل��الإ���س��رار  ب��الإ���س��اف��ِة  الفل�سطيني،  للحق 

وعدم  الفل�سطينية  بالثوابت  التم�سك  على 

ال��ق��ب��ول مب��وق��ف ُم��غ��اي��ر ع��ن��ه��ا، ���س��واء ك��ان 

�ساحبها من فل�سطني اأو من خارجها

اإىل  ال�سبت  ي��وم  دع��ا  �سالح  ال�سيخ  ك��ان 

املوؤ�س�سات  كل  جتمع  تن�سيقية  هيئة  ت�سكيل 

املحتلة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  ال��داع��م��ة حل��ري��ة 

لتكامل  �سعيا  امل��ب��ارك  الأق�����س��ى  وامل�����س��ج��د 

جهودها

���ع اأط����م����اع امل�����س��ت��وط��ن��ني وم���ن  وت���ت���و����سّ

ورائ���ه���م م��وؤ���س�����س��ات الح���ت���الل ال��ر���س��م��ي��ة 

املبارك  الأق�سى  امل�سجد  يف  اآخ��ر  بعد  يوًما 

ب��ه��دف حت��وي��ل��ه اإىل م��ك��ان م��ق��د���س م��زع��وم 

لهم، ولي�س اآخرها عر قرار اإدراجه �سمن 

املدر�سية لليهود الرحالت 

و����س���ك���ل���ت ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى الأم�����اك�����ن 

الإ����س���الم���ي���ة امل���ق���د����س���ة، خ���ا����س���ة امل�����س��ج��د 

ا للحركة ال�سهيونية  الأق�سى هدفاً مركزيًّ

وم�����ن ب���ع���ده���ا ت���اأ����س���ي�������س ك���ي���ان الح���ت���الل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب���دع���وى ت��ث��ب��ي��ت ال��رواي��ت��ني 

امل��زورت��ني، ال��ت��ورات��ي��ة ال��داع��ي��ة اإىل ال��ع��ودة 

باأن  القائلة  وال�سهيونية   ، امليعاد  اأر���س  ل� 

فل�سطني اأر�س بال �سعب ل�سعب بال اأر�س

وت��ق��ول اجل��م��اع��ات ال��ي��ه��ودي��ة ���س��راح��ة، 

على  امل��زع��وم  ال��ه��ي��ك��ل  لإق��ام��ة  ت�سعى  اإن��ه��ا 

الأق�سى امل�سجد  اأنقا�س 

امل�����س��ج��د  اأن  اجل���م���اع���ات  ه�����ذه  وت����زع����م 

 ، الهيكل  معبد  اأنقا�س  على  ُبنَي  الأق�سى، 

وهو ما ينفيه امل�سلمون ب�سدة

ال�����س��م��اح  اأن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  وي����وؤك����د 

واحلديث  الأق�سى  باقتحام  للم�ستوطنني 

اأو  امل�����س��ج��د  ���س��اح��ات  يف  ط��ق��و���س  اأداء  ع���ن 

ت��ق�����س��ي��م��ه زم���ان���ي���ا وم���ك���ان���ي���ا، ه���و ان��ت��ه��اك 

للو�سع التاريخي القائم يف امل�سجد

الو�سع  ه��و  ال��ق��ائ��م  التاريخي  وال��و���س��ع 

ال����ذي ���س��اد يف ف���رة احل��ك��م ال��ع��ث��م��اين ثم 

الأردين،  واحل���ك���م  ال���ري���ط���اين  الن���ت���داب 

الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ب��داي��ة  اىل  و���س��ول 

1967 لكامل مدينة القد�س عام 

فاإن  القائم  التاريخي  الو�سع  ومبوجب 

امل�سلمني  على  تقت�سر  امل�سجد  يف  ال�سالة 

زيارته  امل�سلمني  لغر  فيما ميكن  وحدهم، 

ك�����س��ي��اح، وت���ك���ون امل�����س��وؤول��ي��ة ف��ي��ه ح�����س��را 

لدائرة الأوقاف الإ�سالمية

الأق�سى،  امل�سجد  وموؤخرا، حّذر خطيب 

ال�����س��ي��خ ع��ك��رم��ة ����س���ري، م���ن اأن امل�����س��ج��د 

متعددة  خماطر  به  حتدق  زال��ت  ل  املبارك 

ب���ف���ع���ل اإج������������راءات الح�����ت�����الل وق�����رارات�����ه 

الق�سائية

وبح�سب تقرير اأ�سدره املكتب الإعالمي 

�سهدت  الغربية،  ال�سفة  يف  حما�س  حلركة 

ذروة   2021 ع���ام  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة 

الع������ت������داءات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، وب���ل���غ ع���دد 

امل�����س��ت��وط��ن��ني ال����ذي����ن اق���ت���ح���م���وا امل�����س��ج��د 

عدد  وو�سل  م�ستوطنا،   )28013( الأق�سى 

املبعدين عن امل�سجد اإىل )348( مبعًدا.

االنباط-وكاالت

اأف�����ادت ال��ق��ن��اة ال�������)13( ال��ع��ري��ة، اأن وزي���ر 

اخلارجية ال�سرائيلية يائر لبيد اجتمع قبل 

اإ�سرائيل،  يف  فل�سطيني  م�سوؤول  مع  اأ�سبوعني 

وذكر اأاأن امل�سوؤول الفل�سطيني الذي اجتمع مع 

الفل�سطينية  املخابرات  جهاز  رئي�س  هو  لبيد 

ماجد فرج.

مناق�سة  ي��ت��م  مل  ف���اإن���ه،  ال��ت��ق��ري��ر  وب��ح�����س��ب 

م��وا���س��ي��ع ���س��ي��ا���س��ي��ة يف الج���ت���م���اع، اإمن����ا فقط 

اأمنية واقت�سادية �سوؤون 

م��ع  اج���ت���م���ع  ك�����ان  ب���ي���د  ل  اأن  اىل  وي�������س���ار 

لكن  م���رة،  م��ن  اأك���رث  فل�سطينيني  م�����س��وؤول��ني 

احلديث هذه املرة عن م�سوؤول مقرب جدا من 

الفل�سطيني حممود عبا�س الرئي�س 

وي�سار اإىل اأن، اإجراء الجتماع مبوعد قريب 

م���ن م��وع��د اج��ت��م��اع ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س وال��رئ��ي�����س 

غانت�س  م��ن��زل  يف  عبا�س  حم��م��ود  الفل�سطيني 

دفء  اىل  اإ���س��رائ��ي��ل  هعاين” و���س��ط  “رو�س  يف 

الفل�سطينية وال�سلطة  ا�سرائيل  العالقات بني 

اأن����ه م���ن امل��ت��وق��ع ،اأن ت��ت��م اج��ت��م��اع��ات  ك��م��ا 

وم�سوؤولني  اإ�سرائيليني  م�سوؤولني  بني  اإ�سافية 

به  اأف���ادت  م��ا  بح�سب  الفل�سطينية،  بال�سلطة 

م�سادر فل�سطينية للقناة )13( العرية.

االنباط-وكاالت

“#اأنقذوا  م�ساجدنا”،  ُت���ه���دم  »#لن 

د�سنها  الكرونية  حملة  التقوى”..  م�سجد 

مقد�سيون على مواقع التوا�سل الجتماعي، 

ا لهدم م�سجد التقوى يف بلدة العي�سوية  رف�سً

�سمال �سرقي القد�س املحتلة.

والأرب�����ع�����اء، اأ�����س����درت ب��ل��دي��ة الح���ت���الل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف ال��ق��د���س ق����راًرا اإدارًي�����ا بهدم 

ال��ذي م��ا زال قيد الإن�����س��اء، بحجة  امل�سجد، 

اأربعة  ال�سكان  واأمهلت  البناء دون ترخي�س، 

اأيام لهدمه

ا�ستهدافها  الح��ت��الل  �سلطات  وت��وا���س��ل 

مدينة  يف  فل�سطيني  ه���و  م���ا  ل��ك��ل  امل��م��ن��ه��ج 

الإ�سالمية  املقد�سة  الأم��اك��ن  حتى  القد�س، 

وامل�سيحية مل ت�سلم من اعتداءاتها وقرارات 

الهدم حتت ذريعة عدم الرخي�س

خطر الهدم

وعقب اإ���س��دار ال��ق��رار الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ف��اإن 

خطر الهدم بات يتهدد م�سجد التقوى باأي 

حلظة، مما يفاقم من معاناة اأهايل العي�سوية 

الأزم��ة  ب�سبب  ال�سالة،  اأثناء توجههم لأداء 

املرورية و�سط القرية، وخا�سة يوم اجلمعة

ويخدم امل�سجد قطاًعا كبًرا من ال�سكان 

امل��ق��د���س��ي��ني، وخ���ا����س���ة امل�����س��ن��ني، ال���ذي���ن ل 

حتى  ط��وي��ل��ة  مل�����س��اف��ات  ال�����س��ر  ي�ستطيعون 

الو�سول مل�سجد الأربعني و�سط العي�سوية

ويف 3 ي��ن��اي��ر/ ك���ان���ون ال���ث���اين اجل�����اري، 

اقتحمت قوات الحتالل م�سجد التقوى يف 

فيه،  البناء  اأع��م��ال  بوقف  واأخ��ط��رت  البلدة، 

واإل �سيتم هدمه عر قرار اإداري

“#لن ُتهدم  الن�سطاء على و�سمي  ون�سر 

التقوى”،  م�سجد  و”#انقذو  م�ساجدنا”، 

م��ط��ال��ب��ني ب���اأو����س���ع م�������س���ارك���ة يف احل��م��ل��ة، 

احتجاًجا على قرار هدم امل�سجد

ودعا اأهايل العي�سوية، املقد�سيني للت�سدي 

اإىل قرار الهدم، والعمل على وقفه، و�سرورة 

ا لقرار الحتالل با�ستهداف  النتفا�س رف�سً

دور العبادة

يخدم ال�سكان

العي�سوية  يف  املتابعة  جلنة  ع�سو  ويقول 

حممد اأبو احلم�س لوكالة “�سفا” اإن اأهايل 

البلدة بعد قرار بلدية الحتالل بهدم م�سجد 

التقوى ارت��اأوا اإطالق حملة اإلكرونية على 

من�سات التوا�سل لل�سغط على الحتالل من 

اأجل وقف عملية الهدم

للم�سلحة  ب��ن��اءه  مت  امل�سجد  اأن  ويو�سح 

والتي  العي�سوية،  اأه����ايل  وحل��اج��ة  ال��ع��ام��ة، 

تعاين من اكتظاظ �سكاين، يف ظل عدم وجود 

اأي مرافق عامة تخدم هوؤلء ال�سكان

وي�سر اإىل اأن اأهايل اخلر ترعوا لبناء 

امل�سجد، ومت بناء الطابق الأول، وعند البدء 

باقتحام  تفاجاأنا  الثاين،  الطابق  باأ�سا�سات 

اأمر  وتعليق  املكان  الح��ت��الل  بلدية  طواقم 

اأي��ام لهدمه،  الهدم، واإم��ه��ال ال�سكان م��دة 4 

واإل �ستقوم اآلياتها بتنفيذ عملية الهدم

م�ساحته  البالغ  الأول  الطابق  وي�ستخدم 

300 مر مربع ك�”موقف ل�سيارات الوافدين 

“قيد  ال����ث����اين  وال���ط���اب���ق  امل�سجد”،  اإىل 

�سكان  يخدم  كم�سلى  �سي�ستخدم  الإن�ساء” 

اأن عدد �سكان العي�سوية يبلغ  املنطقة، علًما 

22 األف ن�سمة

الإلكرونية  احلملة  “اأطلقنا  وي�سيف 

من  وحمايته  امل�سجد  على  احل��ف��اظ  لأج���ل 

عملية الهدم، ولإي�سالها اإىل اأكر عدد ممكن 

الفل�سطيني  ال�سعب  واأبناء  املت�سامنني  من 

والعامل بهدف اإجناحها«

ويتابع اأبو احلم�س “ناأمل اإي�سال ر�سالتنا 

للعامل واملجتمع الدويل لأجل ال�سغط على 

�سلطات الحتالل لوقف عملية هدم امل�سجد، 

يتعاون  اأن  وح��ر  م�سلم  اإن�سان  ك��ل  ونطالب 

معنا ويو�سل ر�سالتنا«

تفاعل كبر

احلملة  ت�سهد  بالأم�س،  انطالقها  ومنذ 

كما  التوا�سل،  من�سات  على  ك��ب��ًرا  تفاعاًل 

يو�سح اأبو احلم�س، بالإ�سافة اإىل امل�ساركات 

ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات ال��ع��دي��د م��ن ال��ن�����س��ط��اء عر 

“الفي�سبوك«
اإىل هجمة  ال��ع��ي�����س��وي��ة  ب��ل��دة  وت��ت��ع��ر���س 

اإ�سرائيلية �سر�سة، تتمثل يف جتريف الأرا�سي 

وه���دم امل��ن��ازل وت�����س��ري��د ال�����س��ك��ان، والتنكيل 

ب�سكانها، والقتحامات والعتقالت، وغرها، 

التي  العقاب اجلماعي  �سيا�سة  وذل��ك �سمن 

تفر�سها على املقد�سيني

ب�سكل  الح��ت��الل  بلدية  وتقتحم ط��واق��م 

متوا�سل ال��ب��ل��دة، وُت����وزع اإخ��ط��ارات واأوام���ر 

ال��ه��دم على م��ن��ازل وم��ن�����س��اآت جت��اري��ة فيها، 

لل�سكان  تراخي�س  اإع��ط��اء  ترف�س  ح��ني  يف 

منازلهم  ه���دم  على  وجت��ره��م  املقد�سيني، 

الطرقات  ترميم  تهمل  ح��ني  يف  ب��اأي��دي��ه��م، 

اأي  ت��ق��دم  ول  التحتية،  والبنية  وال�����س��وارع 

خدمات لهم

وترف�س �سلطات الحتالل امل�سادقة على 

اخلريطة الهيكلية البلدة التي متكن اأهايل 

ليتنا�سب مع  والتو�سع  البناء  العي�سوية من 

الزيادة الطبيعة فيها

ومنذ مطلع العام 2022، هدمت جرافات 

11 من�ساأة يف مدينة  الحتالل ما يزيد عن 

القد�س، مبا فيها مقرة قيد الإن�ساء يف قرية 

اإم طوبا، ومن�ساآت جتارية و�سكنية

الشيخ رائد صالح: االحتالل يعمل على مشروع تصعيدي في األقصى

»لن تهدم مساجدنا«.. حملة إلكترونية رفًضا لهدم مسجد التقوى بالقدس

رغم اإلجراءات األمنية.. شبان فلسطينيون 
يقتلعون أشتال استيطانية في النقب المحتل

االنباط-وكاالت

اأحرنوت  يديعوت  �سحيفة  ذكرت 

�سبانا  اأن   ، ام�س اخلمي�س  العرية، 

امل��ح��ت��ل  ال���ن���ق���ب  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

قامت  التي  الأ�ستال  باقتالع  قاموا 

���س��ل��ط��ات الح��ت��الل ب��زراع��ت��ه��ا على 

اأرا�سيهم يف عدد من الدومنات.

وبح�سب ال�سحيفة العرية فاإنه 

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن احل��م��اي��ة ال��ت��ي 

و�سعها ال�سندوق القومي اليهودي 

مينع  مل  ذل����ك  اأن  اإل  امل���ج���م���ع،  يف 

ال�سبان من اقتالعها

اأن  واأ�سارت يديعوت اأحرنوت اإىل 

ال��ن��ق��ب تلقت  ���س��رط��ة الح��ت��الل يف 

ال�ستالت  اقتالع  عن  بالًغا  �سرطة 

وفتحت حتقيًقا يف احلادثة

اأرا������س�����ي  “دائرة  وت�������س���ت���ه���دف 

ال��ق��وم��ي  و”ال�سندوق  اإ�سرائيل” 

يف  ال�����دومن�����ات  اآلف  اليهودي” 

ال���ن���ق���ب، ح���ي���ث ي�����س��ع��ى ال�����س��ن��دوق 

ل���ت���ج���ري���ف وحت���ري�������س م����ا ُي����ق����ارب 

حوايل 45 األف دومن يف النقب، من 

ال�سبع م�سلوبة  بئر  نقع  بينها قرى 

الع���راف، وغ��ره��ا م��ن ال��ق��رى يف 

مناطق خمتلفة من النقب

وال��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة اع��ت��ق��ل��ت ق��وات 

فل�سطينًيا   30 م��ن  اأك��رث  الح��ت��الل 

خمتلفة  مناطق  يف  م��واج��ه��ات  بعد 

 12 اع����ت����ق����ال  ح���ي���ث مت  ب���ال���ن���ق���ب، 

تل  يف  م��واج��ه��ات  خ��الل  فل�سطينًيا 

ال�����س��ب��ع و���س��ق��ي��ب ال�����س��الم، ف��ي��م��ا مت 

يف  فل�سطينًيا  اآخ���ري���ن   21 اع��ت��ق��ال 

املواجهات اأعقاب 

واأح�����������رق ال���������س����ب����ان الإط�����������ارات 

م���رك���ب���ات  ال���������س����وارع ور�����س����ق����وا  يف 

امل�����س��ت��وط��ن��ني ب��احل��ج��ارة وه��اج��م��وا 

مركزاً ل�سرطة الحتالل

النقب  يف  امل��واج��ه��ات  وت�ساعدت 

�سنتها  التي  التجريف  حملة  عقب 

ق���وات الح��ت��الل يف ع��رب الأط��ر���س 

وح�سية  اع���ت���داءات  تخللها  و���س��ع��وة 

ع��ل��ى الأه������ايل واع���ت���ق���ال ع����دد من 

واأطفال. ن�ساء  الفل�سطينيني بينهم 

ضربه جنود االحتالل وقيدوه حتى فارق الحياة.... البيد اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء فرج
تشييع جثمان الشهيد عمر أسعد في قرية جلجليا

االنباط وكاالت

جثمان  فل�سطينية  جماهر  �سيعت 

اأ�سعد  املجيد  عبد  عمر  امل�سن  ال�سهيد 

ظهر  اهلل،  رام  �سمال  جلجليا  قرية  يف 

ام�س.

ت��ع��ر���س  اأن  ب��ع��د  اأ���س��ع��د  وا���س��ت�����س��ه��د 

لع����ت����داء وح�������س���ي م����ن ق���ب���ل ق�����وة م��ن 

قرية  يف  كميناً  ن�سبت  الحتالل  جي�س 

جلجليا، فجر يوم الأربعاء.

اجلنود  اأن  حملية،  م�����س��ادر  واأك���دت 

بناية  داخل  اليدين  مقيد  اأ�سعد  تركوا 

ف��ارق  حتى  �ساعات  ل��ع��دة  الإن�����س��اء  قيد 

احلياة

هتافات  اجل��ن��ازة  يف  امل�ساركون  وردد 

ت��ط��ال��ب ب���ال���ث���اأر ل��ل�����س��ه��ي��د وحم��ا���س��ب��ة 

اهلل”،  ح��ب��ي��ب  “ال�سهيد  ل��الح��ت��الل: 

نوا�سل  واحنا  ارت��اح  ارت��اح  �سهيد  و”يا 

الكفاح«

ك����ان اأ����س���ع���د ق��ب��ل ���س��ه��ادت��ه ي�����س��ت��ع��د 

ل����ل����ح���������س����ول ع�����ل�����ى ب�����ط�����اق�����ة ه����وي����ة 

من  ط��وي��ل��ة  ���س��ن��وات  ب��ع��د  فل�سطينية، 

احلرمان، كي يتمكن من ال�سفر لروؤية 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  واأح���ف���اده  عائلته 

قتلوه  الحتالل  لكن جنود  الأمريكية، 

قبل حتقيق احللم.

مقاومون فلسطينيون يشتبكون 
مع االحتالل في طوباس

االنباط-وكاالت

فل�سطينيون،  م��ق��اوم��ون  ا���س��ت��ب��ك 

ف���ج���ر ام�������س اخل���م���ي�������س ، م����ع ج��ن��ود 

الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف ط��وب��ا���س 

املحتلة. ال�سفة  �سمال 

اإطالق  حلظة  فيديو  مقطع  ووثق 

جنود  مع  وا�ستباكهم  النار  املقاومني 

ي��ب��ل��غ  ومل  ط����وب����ا�����س،  يف  الح�����ت�����الل 

اإ�سابات يف  جي�س الحتالل عن وقوع 

�سفوفه

املا�سية  الأخ���رة  الأ�سهر  و�سهدت 

التي  امل�سلحة  ال�ستباكات  يف  ت�ساعدا 

عمليات  خالل  ال�سفة  مدن  ت�سهدها 

ج��ي�����س الح����ت����الل، خ���ا����س���ة يف م���دن 

جنني ونابل�س وطوبا�س.

والدة األسير الفلسطيني ناصر أبو حميد تعلن اإلضراب عن الطعام
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االنباط-وكاالت

اأع����ل����ن ج���ي�������ش االح�����ت�����ال، ع����ن م��ق��ت��ل 

����ض���اب���ط���ن يف اإط��������اق ن�����ار ق�����رب ق���اع���دة 

املا�ضية الليلة  باالأغوار  ع�ضكرية 

وزع����م ج��ي�����ش االح���ت���ال، يف ب��ي��ان��ه، اأن 

ك��ان��ا  ال��ك��وم��ان��دوز  وح����دة  م���ن  “�ضابطن 
ي��ج��ري��ان ج��ول��ة ع�����ض��ك��ري��ة ق����رب ال��ق��اع��دة 

وا���ض��ت��ب��ه��ا ب��ح��رك��ة م��ري��ب��ة ف��اأط��ل��ق��ا ال��ن��ار 

ال�ضابطن« واأ�ضابا 

رئي�ش  اإن  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة،  م�����ض��ادر  وق��ال��ت 

اأركان جي�ش االحتال اأفيف كوخايف توجه 

اإىل املع�ضكر الذي قتل فيه ال�ضابطن

اأن  ال���ع���ري���ة،  “كان”  ق���ن���اة  وك�����ض��ف��ت 

“اإيغوز”  وح��دة  من  املقتولن  ال�ضابطن 

ال���ت���ي ت��ع��ت��ر م���ن وح�����دات ال��ن��خ��ب��ة �ضمن 

�ضمن  تاأ�ض�ش  ال��ذي  الكوماندوز”،  “لواء 
ال��ت��غ��ي��رات ع��ل��ى ج��ي�����ش االح���ت���ال وي�ضم 

خمتلف هذه الوحدات

االنباط-وكاالت

ق�����ال االأم������ن ال����ع����ام الحت�����اد امل��ح��ام��ن 

اإن ما  ب��ن��ع��ي�����ض��ى،  امل���ك���اوي  ال��ن��ق��ي��ب  ال���ع���رب 

مي���ار����ض���ه االح�����ت�����ال ب���ح���ق امل���ر����ض���ى م��ن 

ويعد  جنيف  اتفاقية  مع  يتنافى  االأ���ض��رى 

لن  االإن�ضانية  �ضد  وجرمية  ح��رب  جرمية 

ين�ضاها التاريخ ولن ت�ضقط بالتقادم

وط���ال���ب يف ب���ي���ان ل���ه ام�������ش اخل��م��ي�����ش، 

االإن�ضان  حقوق  ومنظمات  الدويل  املجتمع 

الفوري  لاإفراج  االحتال  على  بال�ضغط 

عن االأ�ضر املري�ش نا�ضر اأبو حميد، الذي 

غيبوبة  يف  ودخل  ال�ضحية  حالته  تدهورت 

لليوم التا�ضع على التوايل

االح����ت����ال  اإن  “بنعي�ضى”،  وق��������ال 

االأ���ض��رى  �ضد  ج��رائ��م��ه  ارت��ك��اب  يف  م�ضتمر 

ب�ضحة  االإ����ض���رار  وي��ت��ع��م��د  الفل�ضطينين 

املر�ضى منهم بعدم تقدمي الرعاية الطبية 

القانون  قواعد  اأب�ضط  مع  يتنافى  ما  لهم، 

الدويل االإن�ضاين

اأب��و حميد الذي  اأن االأ���ض��ر  اإىل   واأ���ض��ار 

يعاين من �ضرطان الرئة اأفنى �ضنن عمره 

يف �ضجون االحتال، عاداً ذلك اعتداء على 

االإن�ضانية القيم  اأب�ضط 

ال��ع��ام الحت���اد املحامن  ون��ا���ض��د االأم����ن 

ال����ع����رب، امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب����اخل����روج ع��ن 

ب��اإل��زام  م�ضوؤولياته  وحت��م��ل  املعيب  �ضمته 

ا���ض��رائ��ي��ل ب��االن�����ض��ي��اع ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل، 

واالإف��������راج ع���ن االأ�����ض����رى، ويف م��ق��دم��ت��ه��م 

االأ�ضر “اأبو حميد«

االنباط-وكاالت

بالرغم من اجلهود التي تبذل حاليا لتقريب 

الفل�ضطينية، قبل  الف�ضائل  النظر بن  وجهات 

عقد اجتماع املجل�ش املركزي الفل�ضطيني الهام، 

اإليها  ب��ادرت  وم��ا ا�ضتمل ذل��ك على عقد لقاءات 

حركة فتح مع قيادة الف�ضائل يف كل من �ضوريا 

ب��ن فتح  اأن خ��اف��ا ج��دي��دا تفجر  اإال  ول��ب��ن��ان، 

وحما�ش، تبادلت خاله احلركتن االتهامات عن 

اجلهة التي تعطل اإنهاء االنق�ضام

عودة اخلافات

اخل�����اف�����ات ب����ن ال���ط���رف���ن ك�����ض��ف��ت ع��ن��ه��ا 

من  م�����ض��وؤول��ن  بها  اأدىل  �ضحافية  ت�ضريحات 

احلركتن، األقى كل طرف على االآخر امل�ضوؤولية 

ع��ن ت��ع��ر ج��ه��ود امل�����ض��احل��ة، ح��ي��ث ج����اءت ه��ذه 

الت�ضريحات يف الوقت الذي يجري فيه الرتتيب 

هو  للف�ضائل  ح���وارا  اجل��زائ��ر  ال�ضت�ضافة  اأي�ضا 

لقاءات  تتوا�ضل فيه  وق��ت  االأول من نوعه، ويف 

وفد فتح يف العا�ضمة اللبنانية بروت، حت�ضرا 

لعقد جل�ضة املجل�ش الوطني

ورغم اأن وفد حركة فتح الذي خ�ض�ش زيارته 

املنطوية  الف�ضائل  قيادة  للقاء  ولبنان  ل�ضوريا 

حتت لواء منظمة التحرير، اإال اأن احلركة اأعلنت 

اأي�����ض��ا ع��ن عقد ل��ق��اء م��ع االأم����ن ال��ع��ام حلركة 

اجلهاد االإ�ضامي زياد النخالة، دون االإعان عن 

عقد لقاء مع قيادة حما�ش

وال يعرف اإن كان االأمر مرده ت�ضاعد اخلاف 

اأن��ه ب�ضبب اكتفاء فتح  اأم  بن الطرفن موؤخرا، 

باللقاء ال��ذي عقد قبل اأك��ر من اأ�ضبوعن بن 

جريل  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  �ضر  اأم��ن 

ال���رج���وب، ون��ائ��ب رئ��ي�����ش ح��رك��ة ح��م��ا���ش �ضالح 

العاروري يف منزل االأخر يف تركيا

لكن ما ميكن تاأكيده اأن لقاء تركيا االأخر، 

والذي جاء بعد انقطاع طويل بن فتح وحما�ش، 

على اأث��ر اخل��اف ال��ذي وق��ع بعد ق��رار القيادة 

مل  الت�ضريعية،  االنتخابات  تاأجيل  الفل�ضطينية 

ي��ج��ري خ��ال��ه تهدئة امل��واق��ف ، وال��ت��واف��ق على 

روؤية جديدة متهد لعودة العاقات بن الطرفن 

مل��ا ك��ان��ت عليه قبل اأب��ري��ل امل��ا���ض��ي، م��ا يعني اأن 

اخلافات بينهما ال تزال على حالها

وقد ظهر ذلك يف ت�ضريحات قيادة احلركتن 

جت����اه امل�������ض���احل���ة، وحت��م��ي��ل ك���ل ط����رف االآخ����ر 

امل�ضوؤولية عن تعطيها فبعد اأن اأعلن مو�ضى اأبو 

مرزوق ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي حلما�ش، وم�ضوؤول 

ملف العاقات الدولية، عن تلقي حركته دعوتن 

موافقة  واإع���ان  امل�ضاحلة،  ملف  لبحث  رو�ضية 

حما�ش على امل�ضاركة يف حوارات اجلزائر املرتقبة، 

قال اإن حركة فتح مل تعطي موافقة على ح�ضور 

تريد  اأن حما�ش  اإىل  واأ���ض��ار  االج��ت��م��اع��ات  ه��ذه 

�ضراكة بن كل مكونات ال�ضعب واأن يكون اخلط 

ال�ضيا�ضي �ضليما، واأال نتنازل عن ثوابت ال�ضعب 

باأي حال من االأحوال، وعلى راأ�ضها املقاومة

ل��ك��ن امل�����ض��وؤول يف ح��م��ا���ش، ومل ي��ع��ط م��زي��دا 

من التفا�ضيل حول الدعوة الرو�ضية، وموعدها 

امل���ح���دد، ك��م��ا مل ي���ع���رف ب��ع��د امل���وع���د ال��ر���ض��م��ي 

قال  لكنه  الف�ضائل،  ح��وار  اجل��زائ��ر  ال�ضت�ضافة 

نحن اأمام ان�ضداد يف االأفق واخليارات لدى فتح، 

وه��ي ال تريد اأن تذهب الأي من ه��ذه اخليارات 

ال��دع��وة  ع��ل��ى  ف��ت��ح مل جت��ب  اأن ح��رك��ة  ، مبينا 

الرو�ضية حلوار امل�ضاحلة

واجلدير ذكره اأن م�ضر هي من كانت تدعو 

هدفها  حل���وارات  الفل�ضطينية  الف�ضائل  �ضابقا 

اإنهاء االنق�ضام، غر اأنه مل يعقد منذ الربع االأول 

من العام املا�ضي اأي لقاءات بن احلركتن فتح 

وحما�ش يف القاهرة

اأكد الرجوب  الرجوب يهاجم لكن يف املقابل 

اأن حركته تلقت دعوة اجلزائر للحوار، معلنا اأنها 

�ضكت وفداً لزيارة اجلزائر، واأ�ضاف: قدمنا دعوة 

اجتماعات  يف  للم�ضاركة  الفل�ضطينية  للف�ضائل 

املجل�ش املركزي لنوؤ�ض�ش حوار وطني ، مبينا اأن 

عقد املجل�ش املركزي هو مدخل لتحقيق الوحدة 

املقاومة  اأ���ض��ك��ال  ك��اأرق��ى  الفل�ضطينية  الوطنية 

خال  ال��رج��وب  اأن  ورغ��م  لاحتال  واملواجهة 

اأن حركة  اأك��د  الف�ضائية،  امليادين  لقناة  حديثه 

فتح مل ولن تقطع ات�ضاالتها مع حركة حما�ش، 

ن�ضيجنا  م��ن  اأ�ضيل  ج��زء  تعد  اإن��ه��ا  اأي�ضا  وق���ال 

ال�ضيا�ضي والن�ضايل ، م�ضتندا اإىل املثل ال�ضعبي 

عمر الدم ما ب�ضر ماي ، ووجه انتقادات �ضديدة 

للحركة، وقال االإخوان يف حما�ش ال يوجد لديهم 

موقف وا�ضح جلهة امل�ضي نحو ال�ضراكة الوطنية 

، ودعا حما�ش اإىل عقد حكومة وحدة وطنية ذات 

�ضقف �ضيا�ضي له عاقة بال�ضرعية الدولية

وراأى اأن امل�ضكلة مع حركة حما�ش لن تنتهي 

بالقول مل  انتقاده  وزاد يف   ، املبا�ضر  باحلوار  اإال 

اأ���ض��م��ع ي��وم��اً م��ن خ��ال��د م�ضعل )زع��ي��م حما�ش 

ال�ضابق ورئي�ش احلركة احلايل يف اخلارج( كلمة 

تدعو للحوار اأو تدعمه

ال���رج���وب ك�����ض��ف ع���ن ل��ق��اء اإي���ج���اب���ي مب��ن��زل 

العاروري وقال: مل اأ�ضمع يوماً من م�ضعل كلمة 

تدعو للحوار

كما حت���ّدث ال��رّج��وب ع��ن زي��ارت��ه اإىل منزل 

اأ�ضبوعن �ضالح  التقيت قبل  ال��ع��اروري، وق��ال: 

العاروري واأع�ضاء من املكتب ال�ضيا�ضي حلما�ش 

يف ا�ضطنبول ، واأ�ضاف اأن كام العاروري خال 

لقائنا به كان اإيجابياً و�ضيبقى.

ال���ع���اروري ق��ام��ة وطنية  اأن ���ض��ال��ح  واع��ت��ر 

ن��ح��رتم��ه��ا ك���ث���راً ، وت���اب���ع: خ����ال ل��ق��ائ��ن��ا مع 

العاروري قال كل طرف ما يفكر به على اأن نلتقي 

ثانية ملزيد من التباحث ، معتراً اأن احلوار من 

ال��وح��دة خيار ا�ضرتاتيجي بالن�ضبة  اإجن��از  اأج��ل 

املقابلة  خ��ال  اأي�ضا  الرجوب  وتطرق  للحركة. 

عن العاقة مع �ضوريا، ودافع عن قرار الرئي�ش 

عبا�ش بزيارة دم�ضق، وكلك انتقد اإخ��راج �ضوريا 

مازن  اأب��و  الرئي�ش  وق��ال  العربية،  اجلامعة  من 

حر يف زيارة �ضوريا اأو اأي بلد وال يوجد اأي و�ضي 

علينا ، واأ�ضاف : ل�ضنا ج��زءاً من اأي اأجندة عند 

اأي اأح��د، ومل نكن ط��رف يف جتاذبات ت��وؤدي اإىل 

تدمر اأي دولة

حما�ش  حل��رك��ة  ان��ت��ق��اد  ت�ضريحاته  وحملت 

اأعطت  ب�ضبب خروجها من �ضوريا، وقال �ضوريا 

لكن احلركة  الأح��د  م��ا مل تعطه  حركة حما�ش 

انتقلت اإىل مكان اآخر

حما�ش ترد

ل���ك���ن ح���رك���ة ح���م���ا����ش رف�������ض���ت ت�����ض��ري��ح��ات 

�ضديدة خا�ضة  ان��ت��ق��ادات  ال��ت��ي حملت  ال��رج��وب 

مل�����ض��ع��ل، وو���ض��ف��ت ت�����ض��ري��ح��ات ن��ائ��ب اأم����ن �ضر 

اللجنة املركزية لفتح ب� التوترية املوؤ�ضفة

با�ضم احلركة ح��ازم قا�ضم يف  وق��ال املتحدث 

ت�ضريح �ضحايف اإن الرجوب يعلم حقيقة من هو 

ومن  الفل�ضطينية  للم�ضاحلة  املعطل احلقيقي 

الذي عطل م�ضار االنتخابات ال�ضاملة

واأكد اأن اختاق االتهامات الباطلة وحتريف 

احلقائق، لن تغطي على اأ�ضحاب منهج التفرد يف 

ال�ضاحة الفل�ضطينية وا�ضتمرار تاأزميها، وعرقلة 

ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، وال���رتاج���ع ع��ن االن��ت��خ��اب��ات 

امل���ق���ررة، وع��رق��ل��ة ب��رن��ام��ج امل��ق��اوم��ة يف ال�ضفة 

الغربية �ضد اال�ضتيطان واالحتال ال�ضهيوين

الن�ضالية  ح��م��ا���ش  اأول���وي���ات  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

وال�ضيا�ضية الوا�ضحة يف مواجهة املحتل، والتي 

تعر عن ن�ضج �ضيا�ضي حقيقي يف تقدمي م�ضالح 

ال�ضعب الفل�ضطيني العليا على اأي م�ضالح حزبية 

اإن ذل��ك جعل حما�ش تكون يف  اأو جهوية، وق��ال 

قرار  ويحمي  القرن  �ضفقة  يواجه  من  مقدمة 

والتي  الوطنية  ال�ضراكة  على  واحلر�ش  �ضعبنا، 

كانت بقرار جماعي لقيادة احلركة، وما تبعه من 

لقاء )االأمناء العامن( مب�ضاركة االأخ اإ�ضماعيل 

هنية رئي�ش احلركة

واأكد اأن ما قامت به املقاومة يف غزة موؤخرا 

من اإر�ضال ر�ضائل وا�ضحة باال�ضتعداد للمواجهة 

واإجراء املناورة ال�ضاروخية يعد دليل اآخر على 

عنفوان ون�ضج م�ضروعنا املقاوم، وهو ما جعل 

قادة العدو يعيدون ح�ضاباتهم

الفل�ضطينية  الف�ضائل  موقف  قا�ضم  وثمن 

ال��ت��ي اأج��م��ع��ت ع��ل��ى ���ض��رورة االإ����ض���اح جلميع 

اأ�ض�ش  ع��ل��ى  وب��ن��ائ��ه��ا  الفل�ضطينية،  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

ا�ضتعادة  يف  �ضعبنا  تطلعات  مع  تتوافق  وطنية 

حقوقه

وج�����دد م���وق���ف احل���رك���ة ال����داع����ي الإج�����راء 

ان���ت���خ���اب���ات امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي واالن���ت���خ���اب���ات 

االعتبار  تعيد  وال��ت��ي  وال��رئ��ا���ض��ي��ة  الت�ضريعية 

ملوؤ�ض�ضاتنا الوطنية وتقود �ضعبنا بوحدة وطنية 

كاملة على قاعدة املقاومة والتحرير

وق��ال بات من ال�ضرورة تخلي قيادة حركة 

فتح وال�ضلطة عن نهج التفرد باحلالة الوطنية، 

واالإق�ضاء لكل مكونات وف�ضائل �ضعبنا، واالإدراك 

ب��اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي امل�����ض��رتك، واع��ت��م��اد 

برنامج ن�ضايل حقيقي يف مواجهة االحتال

وطالب قيادة فتح اإىل االلتزام مبا مت التوافق 

ُع��ق��دت خ��ال  ال��ت��ي  عليه يف جميع احل�����وارات 

الفرتة املا�ضية، وامل�ضارعة اإىل عقد االنتخابات 

بناء  الإع����ادة  وذل���ك  ال��ث��اث،  العامة مبراحلها 

على  واخل����ارج  ال��داخ��ل  يف  الوطنية  املوؤ�ض�ضات 

اأ�ض�ش دميقراطية للخروج من احلالة الراهنة

بنيران صديقة  مقتل ضابطين من جيش 
االحتالل في األغوار

الخالف بين فتح وحماس يتأجج.. الرجوب ينتقد مشعل ويشيد بالعاروري وحماس ترد: تصريحات توتيرية مؤسفة

االنباط-وكاالت

اأفادت املر�ضحة عن قائمة القد�ش موعدنا، 

�ضعبية  فعاليات  حملة  ب��اإط��اق  خ��اط��ر،  مل��ى 

حلماية امل�ضجد االإبراهيمي من خطر التهويد 

الذي يهدده من جانب �ضلطات االحتال.

وب��ح�����ض��ب ب���ي���ان، ف��ق��د ح����ذرت خ��اط��ر من 

�ضاحاته  يف  املتوا�ضلة  االحتال  اإج���راءات  اأن 

وحميطه تنذر بتهويده مع م�ضاحات كبرة يف 

املنطقة اجلنوبية من اخلليل

ي�ضار اإىل اأن امل�ضتوطنن يوا�ضلون اأعمال 

ت��خ��ري��ب وح���ف���ري���ات ع��ل��ى م���داخ���ل امل�����ض��ج��د 

االإب��راه��ي��م��ي حت��ت ح��م��اي��ة ق����وات االح��ت��ال 

االإ�ضرائيلي، �ضمن م�ضروع تهويدي للم�ضجد 

و�ضاحاته

ولفتت خاطر اإىل اأن هذه احلفريات تاأتي 

يف ���ض��ي��اق ا���ض��ت��ك��م��ال خ��ط��ة ك��ب��رة، م��ت��درج��ة 

اخلليل  يف  االح��ت��ال  ينتهجها  وم��ت��وا���ض��ل��ة، 

ب���ه���دف ال���و����ض���ول اإىل ح���ال���ة ت��ه��وي��د ك��ام��ل��ة 

للم�ضجد االإبراهيمي

وما �ضاعده على ذلك، كما اأ�ضافت خاطر، 

اإحكام االحتال ال�ضيطرة على املنطقة التي 

م�ضاحات  على  و�ضيطرته  امل�ضجد،  فيها  يقع 

ومرافق عديدة يف حميطه بعد تهجر عدد 

حالة  نتيجة  املنطقة،  تلك  �ضكان  م��ن  كبر 

العزلة التي فر�ضها االحتال عليها والقيود 

اليومية  واالعتداءات  املختلفة،  والت�ضييقات 

ال��ت��ي مي��ار���ض��وه��ا امل�����ض��ت��وط��ن��ون ه��ن��اك على 

الفل�ضطينين

الزمن  ي�ضابق  االح��ت��ال  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 

االإ�ضامية  امل��ق��د���ض��ات  تهويد  حتقيق  الأج���ل 

وع���ل���ى راأ����ض���ه���ا امل�����ض��ج��د االأق�������ض���ى وامل�����ض��ج��د 

الر�ضمي  التنبه  يتطلب  وه���ذا  االإب��راه��ي��م��ي، 

اأن  وال�ضعبي لكل ه��ذه املخططات، الأن��ه ثبت 

املجابه  ال�ضعبي  بالتحرك  م��ره��ون  اإب��ط��ال��ه 

ل�ضيا�ضات االحتال

وق���ال���ت اإن�����ه م���ن امل��ه��م ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور 

اإعامياً  واأبعاد ما يجري، وتعبئته  مبخاطر 

وم��ي��دان��ي��اً الأج����ل ال��ت��ح��رك حل��م��اي��ة امل�ضجد 

االإب���راه���ي���م���ي م���ن خ��ط��ر ال��ت��ه��وي��د ال��ك��ام��ل، 

تعزز احل�ضور  واآليات جديدة  و�ضائل  واإب��داع 

الفل�ضطيني فيه على مدار الوقت.

»األمن والتعاون«: الحرب في أوروبا...واردة

حملة شعبية لحماية المسجد 
اإلبراهيمي من خطر التهويد

االنباط-وكاالت

ن�ضرت  للراأي  ا�ضتطاع جديد  ك�ضف 

امل��وؤي��دي��ن  ن�ضبة  ت��راج��ع  ال��ي��وم  نتائجه 

ب��اي��دن  االأم��ري��ك��ي ج��و  ال��رئ��ي�����ش  الأداء 

فيما يتعلق باالقت�ضاد وطريقة تعامله 

مع جائحة كورونا.

ووف���ق���اً ل��ا���ض��ت��ط��اع ال����ذي اأج��رت��ه 

 33 ف��اإن  االأمريكية  كوينيبياك  جامعة 

ي��وؤي��دون  االأم��ري��ك��ي��ن  م��ن  فقط  باملئة 

االأق������ل م��ن  ع���ل���ى  ب���امل���ئ���ة   57 و  ب����اي����دن 

التي  الطريقة  يعار�ضون  امل�ضتطلعن 

باملئة  و55  االق��ت�����ض��اد  م��ع  ب��ه��ا  يتعامل 

غ����ر را�����ض����ن ع����ن ط���ري���ق���ة ال��ت��ع��ام��ل 

ملواجهة جائحة كورونا فيما انتقد نحو 

54 باملئة موقفه يف ال�ضيا�ضة اخلارجية

اإىل اأن نحو  واأ�ضار اال�ضتطاع اأي�ضاً 

49 باملئة قالوا اإن بايدن يق�ضم الباد

�ضهر  يف  ن�ضر  للراأي  ا�ضتطاع  وكان 

انخفا�ش  اأظهر  املا�ضي  الثاين  ت�ضرين 

م�����ض��ت��وى  اإىل  ب����اي����دن  ت���اأي���ي���د  م���ع���دل 

وامل�ضتقلن  الدميقراطين  قيا�ضي بن 

ح��ي��ث ك���ان 53 ب��امل��ئ��ة م��ن االأم��ري��ك��ي��ن 

عن  را�ضن  غر  باآرائهم  اأدل��وا  الذين 

ل��ل��والي��ات  رئ��ي�����ض��اً  بو�ضفه  ب��اي��دن  اأداء 

املتحدة.

استطالع للرأي يظهر تراجع نسبة األمريكيين المؤيدين ألداء بايدن

االنباط-وكاالت

والتعاون  االأم��ن  منظمة  رئي�ش  قال 

ان��دالع حرب  اإن  راو  زبيغنيو  اأوروب��ا  يف 

اأم��ر وارد، وذل��ك م��ع بداية  اأوروب����ا،  يف 

بن  التوتر  خلف�ش  فيينا  يف  مباحثات 

رو�ضيا والدول الغربية.

اخل����ارج����ي����ة  وزي����������ر  راو  واأ���������ض��������ار 

الرو�ضية  القوات  ح�ضد  اإىل  البولندية، 

بالقرب من احلدود االأوكرانية

اأن خطر اندالع حرب  “يبدو  وقال: 

يف  والتعاون  االأم��ن  منظمة  منطقة  يف 

اأوروبا اأكر من اأي وقت خال االأعوام 

املا�ضية«  30 ال�

ودافع عن ا�ضتخدام املنظمة خلف�ش 

ال��ت��وت��رات االإق��ل��ي��م��ي��ة، يف ح��دي��ث��ه اأم��ام 

رو�ضيا  بح�ضور   ،57 ال��� االأع�ضاء  ال��دول 

املتحدة والواليات 

وي����اأت����ي االج���ت���م���اع ب���ع���د م��ب��اح��ث��ات 

االثنن  جنيف  يف  ورو�ضيا  اأمريكا  بن 

�ضمال  حلف  بن  نادر  واجتماع  املا�ضي، 

اأم�ش  بروك�ضل  يف  ورو���ض��ي��ا،  االأط��ل�����ض��ي 

االأربعاء

ال���ق���وات  اأن ح�����ض��د  ال��ن��ات��و  وي��ع��ت��ق��د 

ال��رو���ض��ي��ة ع��ل��ى احل����دود مي��ث��ل تهديدا 

اأم���ن���ي���اً ع��ل��ى اأوك����ران����ي����ا. يف ح���ن ت��رى 

تهديدا  مي��ث��ل  ن��ات��و  ت��و���ض��ع  اأن  مو�ضكو 

ع���ل���ي���ه���ا، وط���ال���ب���ت ب���ت���ع���ه���دات ب��ب��م��ن��ع 

وجورجيا  اأوك��ران��ي��ا  مثل  دول  ح�ضول 

على الع�ضوية يف امل�ضتقبل

االأزم���ة احل��ال��ي��ة متثل  اإن  وق��ال راو 

ال��ن��ظ��ام  واأم������ن  ال����ض���ت���ق���رار  “حتدياً 
تعد  املنظمة  اأن  واأ���ض��اف  االأوروبي”. 

امل��ن�����ض��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة مل��ن��اق�����ض��ة امل�����ض��اك��ل 

االأم����ن����ي����ة ل��ب��ع�����ش ال��������دول، وت���د����ض���ن 

اإج���������راءات ل���ب���ن���اء ال���ث���ق���ة، وذل�����ك دون 

اال������ض�����ارة ب�������ض���ورة م���ب���ا����ض���رة مل��و���ض��ك��و 

ووا�ضنطن

ي�ضار اإىل اأن منظمة االأمن والتعاون 

املنتدى االأمني االإقليمي  اأوروبا هي  يف 

ال��وح��ي��د ال����ذي جت��ل�����ش ف��ي��ه ال���والي���ات 

نف�ش  ح��ول  بانتظام  ورو���ض��ي��ا،  امل��ت��ح��دة 

الطاولة

االأم��ن  منظمة  مراقبو  ي��راق��ب  كما 

ال��و���ض��ع يف �ضرق  اأوروب�����ا  وال��ت��ع��اون يف 

جزئياً  عليه  ي�ضيطر  ال���ذي  اأوك��ران��ي��ا، 

تدعمهم  لرو�ضيا،  موالون  انف�ضاليون 

مو�ضكو.

»المحامين العرب«: ما يرتكبه االحتالل بحق األسرى جريمة حرب
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أعالن مواعيد 
منافسات ابطال اسيا 

االنباط – عمان 

 اأعلن الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم  اخلمي�س، 

مواعيد مناف�سات بطولة دوري ابطال اآ�سيا التي 

ي�سارك فيها فريق الوحدات ممثال للكرة الأردنية. 

ووفق بيان لالحتاد الآ�سيوي، تقام البطولة على 

اإع��ادة توزيع مواعيد املباريات  نظام التجمع، مع 

خ���الل ه���ذا ال��ع��ام وع����ام 2023 م��ن اأج����ل �سمان 

تنظيم دوري اأبطال اآ�سيا بنجاح وبح�سب املواعيد 

اجلديدة �ستتناف�س اأندية منطقة غرب اآ�سيا بنظام 

التجمع وفق املواعيد التالية: دور املجموعات: من 

عرب  التجمع  بنظام  )مناف�سة  ني�سان   27 اإىل   7

دوري جمزاأ من مرحلتي ذهاب واإياب(، ودور 16: 

اإق�سائية من مرحلة  3 و4 �سباط املقبل )مباراة 

 7 النهائي:  ورب���ع  التجمع(،  بنظام  ت��ق��ام  واح���دة 

�سباط املقبل )مباراة اإق�سائية من مرحلة واحدة 

�سباط   10 النهائي:  وقبل  التجمع(،  بنظام  تقام 

اإق�سائية من مرحلة واح��دة تقام  املقبل )مباراة 

بنظام التجمع( .

الروسان يواصل مشواره مع الحسين 

االنباط – عمان 

ج�������ددت ال���ل���ج���ن���ة امل����وؤق����ت����ة ل���ن���ادي 

احل�����س��ن اإرب����د، ع��ق��د ال��الع��ب ال���دويل 

�سعد الرو�سان، ليمثل فريق كرة القدم 

املقبل.وجاء جتديد عقد  املو�سم  خالل 

مميًزا  اأداء  قدم  بعدما  الرو�سان،  �سعد 

ويتمتع  املا�سي  املو�سم  يف  الفريق  م��ع 

ي�سغل  حيث  مميزة،  بقدرات  الرو�سان 

مركز الدفاع، وقادر على اللعب يف خط 

اإربد،  الو�سط   ويوا�سل نادي احل�سن 

���س��ف��ق��ات��ه، ح��ي��ث ي��ع��د الأك�����ر ن�����س��اًط��ا 

يف ���س��وق الن���ت���ق���الت. وك����ان احل�����س��ن 

اأجن���ز �سفقات مم��ي��زة، حيث  ق��د  اإرب���د 

وحجازي  خ��ي��زران  اأب��و  رواد  م��ع  تعاقد 

عبد  وحممد  العطار  اهلل  وعبد  ماهر 

احل�سن  ي��ح�����س��م  اأن  امل��ط��ل��ب.وي��ن��ت��ظ��ر 

�سراء  املقبلة، �سفقة  ال�ساعات  اإربد، يف 

اجل��زي��رة،  الأل��ع��اب ولع��ب  عقد �سانع 

الدويل اإبراهيم �سعادة.

صالح الحاضر الغائب مع مصر 
القاهرة – وكاالت 

لزال حممد �سالح، جنم ليفربول الإجنليزي، 

يلعب دور احلا�سر الغائب مع منتخب م�سر، منذ 

تعين الربتغايل كارلو�س كريو�س، مبهمة قيادة 

ال��ب��دري. ح�سام  ال�سابق  للمدرب  خلفا  الفراعنة 

ووا�سل �سالح �سيامه عن هز ال�سباك مع منتخب 

م�����س��ر، ب��خ��الف ظ��ه��وره ال��ب��اه��ت م��ع زم����الءه يف 

اجلولة  املا�سي، يف  الثالثاء  ي��وم  نيجرييا  مباراة 

الأمم  ك��اأ���س  ب��ب��ط��ول��ة  امل��ج��م��وع��ات  ل����دور  الأوىل 

م�ستوى  الكامريون.  يف  حاليا  املقامة  الإفريقية 

اأث��ار الت�ساوؤلت،  �سالح املحري مع منتخب م�سر 

لدرجة اأن م�سوؤول حكومي بقيمة الدكتور اأ�سرف 

�سبحي وزير ال�سباب والريا�سة، اأدىل بت�سريحات 

خاللها  طالب  ق��وي��ة،  ر�سائل  حملت  تليفزيونية 

م�ستويات  تقدمي  ب�سرورة  املحرتفن  الالعبن 

مميزة مع املنتخب اأ�سوة مبا يقدموه مع اأنديتهم. 

امل�سرين  الالعبن  اأب��رز  �سالح،  ويبقى  حممد 

املحرتفن يف اأوروب��ا الذين يتاألقون مع اأنديتهم 

ب���ال ���س��ك وال�����ذي مي���ر ب��ح��ال��ة م���ن ال���رتاج���ع مع 

منتخب م�سر. ت�سريحات �سبحي و�سعت حممد 

�سالح، اأمام ال�سوؤال ال�سعب مع منتخب م�سرومل 

ي�سجل حممد �سالح يف اآخر 7 مباريات خا�سها مع 

منتخب م�سر وهو رقم �سلبي مل يحدث من قبل 

يف م�سرية جنم ليفربول، الذي طاملا عرف التاألق 

هدايف  و�سافة  اإىل  و�سوله  بدليل  الفراعنة،  مع 

45 هدفا  بر�سيد  التاريخ  الفراعنة عرب  منتخب 

اأح��رز �سالح ثنائية  اأن  خلف ح�سام ح�سن. ومنذ 

يف مرمى جزر القمر يوم 29 مار�س/اآذار من العام 

يهز  الإفريقية، مل  الأمم  كاأ�س  بت�سفيات  املا�سي 

النجم العاملي ال�سباك مع الفراعنة وهو ما اأ�ساب 

اجلماهري امل�سرية باحلرية. �سالح مع الربتغايل 

التكتيكية،  اأدواره  اخ��ت��ل��ف��ت  حت���دي���دا  ك���ريو����س 

فالأخري مل يعتمد عليه كجناح هجومي، بل اعتمد 

على �سالح تارة ك�سانع لعب ومرة اآخرى كمهاجم 

�سريح مثلما حدث يف لقاء نيجرييا. البع�س ل 

يرى اأزمة لدى �سالح، بدليل تاألقه مع ليفربول 

وتقدميه م�ستويات متميزة، ويرى اأن اأزمة تكمن 

م�ساكل  يعاين  ال���ذي  م�سر  مبنتخب  زم��الئ��ه  يف 

فنية كبرية. وداف��ع ر�سا عبد العال، جنم الأهلي 

تليفزيونية،  ت�سريحات  عرب  الأ�سبق،  والزمالك 

ع��ن حممد ���س��الح، م��وؤك��دا اأن الأخ���ري ل يتحمل 

وع��دم  ت��راج��ع منتخب م�سر  م�����س��وؤول��ي��ة  وح����ده 

ل��الأه��داف م�سوؤولية زم���الءه. واأ���س��اف:  ت�سجيله 

لعبة  كم  ي�ستغلها؟  ت�سلمها �سالح ومل  كرة  “كم 
�سنعها الفريق ل�سالح؟ احلقيقة اأن �سالح مظلوم 

باللعب بهذه الطريقة التي يعتمد عليها كريو�س 

ومل يق�سر يف تعامله مع املنتخب«.

انطالق اعمال مؤتمر االتحاد االسيوي 
الريا�ض – وكاالت 

انطلق اخلمي�س يف الريا�س، موؤمتر الحتاد 

الآ����س���ي���وي ل��ك��رة ال���ق���دم ل���الأم���ن���اء ال��ع��ام��ن يف 

الحت�����ادات ال��وط��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وي��ن��ظ��م ه��ذا 

امل��وؤمت��ر، الحت���اد ال��ق��اري بالتعاون م��ع الحت��اد 

ال�سعودي لكرة القدم على م��دار 3 اأي��ام، بهدف 

ت��ع��زي��ز روح ال�����س��راك��ة ب���ن الحت�����اد الآ���س��ي��وي 

هذا  اأن  كما  والإقليمية.  الوطنية  والحت����ادات 

ل��ت��اأ���س��ي�����س ح����وار مثمر،  ي��وف��ر من�سة  امل���وؤمت���ر 

تطبيق  ع��ل��ى  وي�سجع  امل��ع��رف��ة،  ت��ب��ادل  وي�سهل 

اأف�����س��ل امل���م���ار����س���ات، مم���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى تقوية 

والإقليمية ويوؤ�س�س جلعل  الوطنية  الحت��ادات 

اأ�سرة القدم الآ�سيوية اأكر حيوية. وبداأ احلفل 

بكلمة افتتاحية لالأمن العام لالحتاد الآ�سيوي 

ال��ذي تناول  ال��ق��دم دات��و ويند�سور ج��ون،  لكرة 

التطوير  برامج  بتعزيز  القاري  الحت��اد  التزام 

اإطار  يف الحت��ادات الوطنية والإقليمية، ح�سب 

الروؤية واملهمة يف الحتاد القاري. وقال: “نحن 

املوؤمتر  اأن يحقق  نثق يف  الآ���س��ي��وي  يف الحت���اد 

اأهدافه خالل هذا اللقاء، ون�سعى لتبادل املعرفة 

واخلربات، واأن ن�ساهم يف جعل كرة القدم اللعبة 

الأوىل يف القارة«. تلى ذلك كلمة رئي�س الحتاد 

اأكد  حيث  امل�سحل،  يا�سر  القدم  لكرة  ال�سعودي 

�سعادته با�ست�سافة هذا املوؤمتر الذي يقام للمرة 

الأوىل خارج مقر الحتاد الآ�سيوي، وقال “نتطلع 

لتعاون اأكرب مع الحتادات ال�سديقة، واأن تكون 

ال��ك��رة الآ���س��ي��وي��ة يف م��ق��دم��ة ال���ع���امل«. وج��رى 

على  ال�سوء  ت�سليط  الأول  اليوم  جل�سة  خ��الل 

املخرجات طويلة الأم��د، عرب بحث خلق ثقافة 

التعليم من اأجل تطوير اجليل املقبل من قادة 

كرة القدم الآ�سيوية، قدمها انرت اآيزال الرئي�س 

و�سهد  وان����غ.  كلينمان  موؤ�س�سة  يف  التنفيذي 

حفل افتتاح موؤمتر الأمناء العامن لالحتادات 

ت�ست�سيفه  ال���ذي  اآ���س��ي��ا  يف  والإقليمية  املحلية 

بن  ب��در  الريا�سة  وزي��ر  نائب  الريا�س، ح�سور 

اجلمعة  ي��وم  اأن  القا�سي.ُيذكر  الرحمن  عبد 

ي�سهد اليوم الثاين من اجتماع الأمناء العامين، 

و�سيتم من خالله تقدمي حما�سرة حول تطوير 

اجلانب العاملي، يقدمها ه�سام العمراين الأمن 

القدم  لكرة  الأفريقي  الحت��اد  ال�سابق يف  العام 

وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم��وؤ���س�����س��ة اإت�����س اإي اي��ه 

�سريكز  حيث  وال�ست�سارات،  الريا�سية  ل��الإدارة 

على التعاون الأفريقي-الآ�سيوي.

برشلونة يغادر الرياض بحزن 

الريا�ض – وكاالت 

ل��دى  بر�سلونة  ع��ل��ى لع��ب��ي  احل���زن  خ��ي��م 

م��غ��ادرت��ه��م ف��ن��دق اإق��ام��ت��ه��م ب��ال��ع��ا���س��م��ة 

ال�سعودية الريا�سة اخلمي�س، يف طريقهم 

اإىل م��ط��ار امل��ل��ك خ��ال��د ال����دويل ع��ائ��دي��ن 

ريال  اأمام  بر�سلونة  وخ�سر  بر�سلونة.  اإىل 

نهائي  ن�سف  م��ب��اراة  يف   )2-3( م��دري��د 

كاأ�س ال�سوبر الإ�سباين، والتي امتدت اإىل 

اأوقات اإ�سافية، بعد انتهاء الوقت الأ�سلي 

ال��دويل،  فهد  امللك  �ستاد  على   ،)2-2(

البار�سا  وي��ودع  للنهائي،  ال��ري��ال  ليتاأهل 

امل�����س��اب��ق��ة. وظ���ه���رت ع���الم���ات الإح���ب���اط 

اأن قدم  بعد  على وجوه الالعبن، خا�سة 

الفريق مباراة رائعة، وكان نًدا قويا لريال 

م���دري���د ب��الع��ب��ي��ه امل��خ�����س��رم��ن. و���س��ج��ل 

الأه��������داف ل���ري���ال م���دري���د ف��ي��ن��ي�����س��ي��و���س 

جونيور وكرمي بنزميا وفيدي فالفريدي 

�سجل  بينما  و98،  و72   25 الدقائق  يف 

ي���وجن واأن�����س��و فاتي  ل���وك دي  ل��رب���س��ل��ون��ة 

ري��ال  وب��ت��اأه��ل  و83.   41 الدقيقتن  يف 

م����دري����د، ي�������س���رب امل����ريجن����ي م����وع����ًدا يف 

اأتلتيكو  مواجهة  من  الفائز  مع  النهائي 

بيلباو. واأتلتيك  مدريد 

اتفاقية رعاية للمنتخبات وبطوالت المحترفين الكروية 

االنباط – عمان 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأردين  الحت�����اد  اأب�����رم 

ات��ف��اق��ي��ة رع���اي���ة م���ع م����دار�����س ال��رتب��ي��ة 

مبلغ  الأخ���ري  مبوجبها  ي��ق��دم  ال��ري��ادي��ة، 

مليون دينار، لرعاية املنتخبات الوطنية، 

املو�سم  يف  املحرتفن  بطولت  من  وع��دد 

امل�ساهمة يف مبادرات  جانب  اإىل   ،2022

الحت����اد ل��ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع��ه ال��ت��ن��م��وي��ة. 

وو����س���ع الحت������اد م���ع ال����راع����ي اجل���دي���د، 

جدوًل زمنياً لإقامة حفل توقيع الرعاية 

ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي وال������ذي ���س��ي��ق��ام ب��رع��اي��ة 

���س��م��و الأم�����ري ع��ل��ي ب���ن احل�����س��ن رئ��ي�����س 

مت�سمناً  ل���الحت���اد،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

واأوج���ه  وم��زاي��اه  التعاقد  تفا�سيل  ذل��ك 

القدم  كرة  منظومة  يخدم  مبا  الرعاية، 

الأردن���ي���ة، وم���دار����س ال��رتب��ي��ة ال��ري��ادي��ة 

ع��ل��ى ح���د ����س���واء. وث��م��ن��ت الأم�����ن ال��ع��ام 

الرعاية  اتفاقية  ن�سار،  �سمر  ل��الحت��اد، 

���س��رح  م����ن  رائ�������دة  “خطوة  ت���ع���د  ال���ت���ي 

يف  وت�سكل  جميعاً،  به  نعتز  كبري  تعليمي 

التعليم  بن  موؤ�س�سي  تاآخي  ذات��ه  الوقت 

وال��ري��ا���س��ة، ي��ع��ي��د ع��ج��ل��ة ال���س��ت��ث��م��ار يف 

ال���ق���ط���اع ال��ري��ا���س��ي ل����ل����دوران، وي��ح��ق��ق 

اجلانبن  وياأتي  لكال  م�سرتكة  اأه��داف��اً 

هذا التعاقد نتاجاً ل�سرتاتيجية الحتاد 

التي و�سعها للنهو�س  ال�ساملة  التجارية 

ب��ال��ك��رة م���ن خ����الل ال��ع��م��ل م���ع ال��ق��ط��اع 

ومنتجات  فاعلة  �سراكات  خللق  اخلا�س 

امل���دار����س  اأن  ي���ذك���ر  ن���وع���ي���ة.  ت�����س��وي��ق��ي��ة 

 1996 العام  يف  تاأ�س�ست  التي  الريادية 

وجنحت �سريعاً يف فر�س مكانتها �سرحاً 

يف  ���س��ت�����س��ك��ل  الأردن،  يف  ب������ارزاً  ت��ع��ل��ي��م��ي��اً 

رعايتها لحتاد كرة القدم، خطوة نوعية 

التعليمية  املوؤ�س�سات  ا�ستثمار  على �سعيد 

يف القطاع الريا�سي.

التونسية جابر تواجه دياز في استراليا 

�سيدين – وكاالت 

اأ�سرتاليا  بطولة  قرعة  اخلمي�س،  اأج��ري��ت 

التون�سية  الالعبة  وو�سعت  للتن�س،  املفتوحة 

اأن�س جابر، امل�سنفة العا�سرة عامليا، يف مواجهة 

الالعبة الإ�سبانية نوريا باريزا�س دياز، امل�سنفة 

تلتقي  التي  الأوىل  املرة  هي  وهذه  عامليا.   68
فيها اأن�س جابر مع الالعبة الإ�سبانية. وتتواجد 

جن��م��ة ال��ت��ن�����س ال��ت��ون�����س��ي وال��ع��رب��ي ع��ل��ى راأ����س 

القائمة التا�سعة يف اجلدول الرئي�سي للبطولة. 

اخلمي�س،  فجر  تعر�ست  جابر  اأن�����س  اأن  يذكر 

خالل  الظهر،  اأ�سفل  م�ستوى  على  اإ�سابة  اإىل 

مباراة الدور ربع النهائي لبطولة �سيدين التي 

اأن��ات كونتافيت، ما فر�س  جمعتها بالإ�ستونية 

عليها الن�سحاب من اللقاء، بعد انتهاء ال�سوط 

الأول ل�سالح كونتافيت بنتيجة )4-6(. وتاأمل 

اأن�س جابر، يف جتاوز الأزمة ال�سحية، لت�سجيل 

التي  املفتوحة،  اأ�سرتاليا  بطولة  يف  ح�سورها 

بداية  لتحقيق  التون�سية  البطلة  لها  ا�ستعدت 

واإع���ادة الجن��از الذي  العام اجلديد  موفقة يف 

حققته يف دورة 2020، حن تاأهلت للدور ربع 

النهائي لبطولة اأ�سرتاليا. واأ�سبحت اأن�س جابر 

اأول عربية تدرك هذا الإجناز يف بطولة جراند 

�سالم.
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االنباط-وكاالت

ن��ف��ى ال��ف��ن��ان ال�����س��ع��ودي ال��ك��ب��ر حم��م��د ع��ب��ده، 

���س��ائ��ع��ة اع���ت���زال���ه ال���ف���ن، وال���ت���ي ت��داول��ت��ه��ا بع�ض 

ال�����س��ف��ح��ات ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 

موؤخراً.

�سائعات  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  وتداولت 

حول اعتزال فنان العرب ب�سبب حديثه عن نهاية 

ون��ف��ى حممد  ب��ال��ري��ا���ض،  االأخ���ر  رحلته يف حفله 

عبده يف ت�سريحات تلفزيونية هذه ال�سائعة، وقال 

» اعتزال الفن م�سوؤولية لي�ض على قدرها«، م�سرا 

اإىل انها م�سوؤولية هو غر قادر على حتملها واأكرب 

م��ن حتمله، وط��م��اأن ج��م��ه��وره ب��ه��ذا ال��ت��اأك��ي��د بعد 

اجلدل حول اعتزاله الغناء.

ورزق ال��ف��ن��ان ال��ك��ب��ر م���وؤخ���راً مب��ول��ود ج��دي��د، 

وا�سماه �سلمان، تيمنا با�سم العاهل ال�سعودي امللك 

�سلمان بن عبد العزيز.

االنباط-عمان

حممية  تاميز  نيويورك  �سحيفة  �سنفت 

موقعاً   52 �سمن  احل��ي��وي  للمحيط  ���س��ان��ا 

عاملياً، تعترب االأبرز واالأجمل يف العامل، وجاء 

 ،25 ال� املركز  يف  اأي�سا  �سانا  حممية  ترتيب 

للعام  ال�سياحية  الوجهات  اأف�سل  اأحد  �سمن 

.2022
حممية  على  ال�سوء  ال�سحيفة  و�سلطت 

���س��ان��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا م��وق��ع��اً ي�����س��ت��ح��ق ال��ت��اأم��ل 

تاريخ  ف��ري��دة، مت��زج بني  وال��زي��ارة، وحممية 

متميزة  بيئية  وم��ك��ون��ات  اجل���ذور،  يف  ���س��ارب 

وج��م��ال ط��ب��ي��ع��ي اأخ�����اذ، م��ع��ت��ربة اأن��ه��ا وج��ه��ة 

ف��ري��دة ل��ل��زي��ارة وم���ن ���س��م��ن اأج��م��ل امل��واق��ع 

الطبيعية حول العامل.

واعتربت نيويورك تاميز اأن هذه االأماكن 

مت��ن��ح ال��ف��ر���س��ة ل���ل���زوار ل��ي��ك��ون��وا ج����زءاً من 

احل���ل ل��ل��م�����س��اك��ل ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ب��ي��ئ��ة، مثل 

املناخي.  وال��ت��غ��ر  امل�ستدامة  غ��ر  ال�سياحة 

يظهر  ���س��ان��ا  ع��ن  تعريفا  ال�سحيفة  وك��ت��ب��ت 

اأه����م����ي����ة امل���ح���م���ي���ة ع���ل���ى ال�������س���ع���ي���د ال���ع���امل���ي 

وت��ف��رده��ا مب��م��ي��زات ن�����ادرة، ���س��واء م��ن حيث 

حيث  م��ن  اأو  االأخ���اذة  الطبيعية  الت�ساري�ض 

امل��وق��ع اجل���غ���رايف وال��ت��ن��وع احل��ي��وي ال��ف��ري��د 

التنموية  اأهميتها  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ح��م��ي��ة،  يف 

للجانبني االقت�سادي واالجتماعي باعتبارها 

حمركاً تنموياً يف حمافظة الطفيلة.

الطبيعة،  حلماية  امللكية  اجلمعية  وقالت 

�سانا  حم��م��ي��ة  اإن  اخل��م��ي�����ض،  ام�����ض  ب��ي��ان  يف 

باهتمام عاملي، ومل  للمحيط احليوي حتظى 

االأوىل  ه��ي  تاميز  النيويورك  �سحيفة  تكن 

املحمية  ح�سلت  بل  عليه،  ال�سوء  ت�سليط  يف 

تعترب  حيث  العاملية،  اجل��وائ��ز  ع�����س��رات  على 

ن��ادراً  وثقافياً  وطبيعياً  ح�سارياً  واإرث���اً  كنزاً 

وتكت�سب  ا���س��ت��ث��م��ار،  ب���اأي  م��وازن��ت��ه  ال مي��ك��ن 

وتعترب  ال��دويل  امل�ستوى  على  خا�سة  اأهمية 

يف  ا�سمها  ي��درج  التي  وطنياً  االأوىل  املحمية 

اخلا�سة  احليوي  واملحيط  االإن�سان  حمميات 

وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  مبنظمة 

املواقع  اأهم  والعلوم )اليون�سكو(، لتعترب من 

الطبيعية على امل�ستوى الدويل.

ولفتت اإىل اأن حممية �سانا تقدم منوذجاً 

فريداً يف االقت�ساد البيئي، حيث توفر فر�ض 

ع��م��ل ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا 85 

م��وظ��ف��ا م��ن اأب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، يف حني 

500 عائلة ب�سكل غر  ي�ستفيد من وجودها 

مبا�سر من خالل �سراء حاجيات املحمية من 

للتنقل  املحلي، وا�ستخدام مركباتهم  املجتمع 

وغرها من اأ�سكال اال�ستفادة غر املبا�سرة.

محمد عبده ينفي اعتزاله الغناء

      

االنباط-عمان

اأعلنت حممودية موتورز، الوكيل 

ال��ر���س��م��ي ل�����س��ي��ارات »ج���اك���وار الن��د 

روڤر« يف االأردن، عن و�سول �سيارة 

معر�سها  اإىل  اجلديدة  روڤ��ر  رينج 

للطراز  ح�سرية  م�ساهدة  لفر�سة 

اجلديد. 

اجلديدة  روڤر  رينج  �سيارة  وتعد 

الع�سرية،  للفخامة  تعريفاً  االأنيقة 

وت���اأت���ي م���ع ع����دد م���ن ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات 

االآن  حتى  خيارات  جمموعة  واأك��رب 

ل���ل���ع���م���الء ال���راغ���ب���ني ب��ت��خ�����س��ي�����ض 

�سخ�سياً.  �سياراتهم 

ري��ن��ج روڤ����ر، ال�����س��ي��ارة ال��ف��اخ��رة 

كنموذج  امل�سهد  ت�سّدرت  االأ�سلية، 

ي��ح��ت��ذى ب��ه خل��م�����س��ني ع���ام���اً، حيث 

جت����م����ع ب�����ني ال������راح������ة وال������ت������وازن 

امل���ط���ل���ق���ني، وال������ق������درات ال���ف���ائ���ق���ة، 

و���س��ي��ارة ري��ن��ج روڤ���ر اجل��دي��دة هي 

حيث  االآن،  ح��ت��ى  ج��اذب��ي��ة  االأك�����ر 

واللم�سات  الع�سري  الطابع  جتمع 

التكنولوجي  التطور  مع  اجلمالية، 

ال�سل�سة.  واالت�ساالت 

وت��ت��وف��ر ال�����س��ي��ارة اجل���دي���دة مع 

ب��اق��ة م��ن جم��م��وع��ات ن��ق��ل احل��رك��ة 

اخلفيفة  الهجينة  الكفاءة  �سديدة 

وال��ق��اب��ل��ة ل��ل�����س��ح��ن – م��ع ان�����س��م��ام 

�سيارة  من  بالكامل  كهربائي  طراز 

 .2024 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  روڤ������ر  ري���ن���ج 

ك��م��ا ت��ت��وف��ر م��ق�����س��ورت��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة 

ب���خ���ي���ارات اأرب���ع���ة وخ��م�����س��ة و���س��ب��ع��ة 

وذات  القيا�سية  ال�سيارات  مقاعد يف 

لتكون  ال��ط��وي��ل��ة،  ال��ع��ج��الت  ق��اع��دة 

ري��ن��ج روڤ���ر م��ن��زاًل ل��رك��اب��ه��ا يف اأي 

مكان. 

حيدر-  املجيد  عبد  ال�سيد  وق��ال 

امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ح��م��ودي��ة م���وت���ورز: 

ب��اإ���س��اف��ة رينج  ���س��ع��داء ج���داً  »ن��ح��ن 

جم���م���وع���ة  اإىل  اجل������دي������دة  روڤ��������ر 

ال�������س���ي���ارات ال���ع���امل���ي���ة امل����ت����وف����رة يف 

����س���االت���ن���ا، ح���ي���ث ���س��ن��وف��ر ل�����س��ك��ان 

من  ج���دي���داً  م��ب��ه��راً  ع��م��اًل  االأردن 

اإب�����داع الن���د روڤ����ر. ���س��ت��ح��م��ل ري��ن��ج 

روڤ�����ر اجل���دي���دة م��ع��ه��ا م�����س��ت��وي��اٍت 

ع��رب جمعها  ال��ع��اف��ي��ة،  م��ن  ج��دي��دة 

الفخامة  مع  املتطورة  التكنولوجيا 

مذهلة  جتربة  اأج��ل  من  الع�سرية، 

يف كل رحلة، وتقدمي منوذج يقتدى 

ب��ه ل��ل�����س��ي��ارات ال��ري��ا���س��ي��ة م��ت��ع��ددة 

االأغ������را�������ض ال����ف����اخ����رة. ال�������س���ي���ارة 

اجل��دي��دة ت��وّف��ر اأك���ر م��ن اأي وق��ٍت 

م�������س���ى خ�����ي�����ارات ك���ف���ي���ل���ة ب��ت��وف��ر 

لعمالئنا«.   عناء  بال  قيادة  جتربة 

وم����������ن ج�����ان�����ب�����ه ق����������ال ب�����رو������ض 

روب���رت�������س���ون، م��دي��ر ع���ام »ج���اك���وار 

الن����د روڤ������ر« يف ال�������س���رق االأو����س���ط 

و����س���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا: »����س���ي���ارة ري��ن��ج 

روڤر االأحدث والتي طال انتظارها 

ع��ام��اً  ام��ت��د خلم�سني  ب��ت��ط��ور  م���ّرت 

ت�سعى  احل��ايل.  �سكلها  اإىل  و���س��واًل 

���س��ي��ارة ري��ن��ج روڤ����ر دائ���م���اً ل��ت��وف��ر 

جت���رب���ة ق���ي���ادة ت��ت��م��ي��ز ب��امل��زي��د م��ن 

ال���ف���خ���ام���ة وال����ط����اب����ع ال�����س��خ�����س��ي 

ال�سيارة  هذه  تتمتع  كما  لعمالئنا، 

بف�سل  التمّيز  من  باملزيد  االأح��دث 

م���ا ف��ي��ه��ا م���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ���س��دي��دة 

اأي  ي�ستمتع  اأن  ب��د  ال  اإذا  ال��ت��ط��ّور، 

���س��ائ��ق مب���ا ت���وف���ره م���ن م�����س��ت��وي��ات 

م��رت��ف��ع��ة م��ن االإت���ق���ان وال���راح���ة يف 

كل رحلة. اإطالق �سيارة رينج روڤر 

تعريف  يعيد  ف�سل  بداية  اجلديدة 

م��ع��ن��ى ال���راح���ة وال���ك���ف���اءة واالأم����ان 

 . للجميع«

وي�������وؤث�������ر ال����ه����ي����ك����ل ال���ق���ي���ا����س���ي 

اأو  امل��رن من الن��د روڤ��ر،  الطوالين 

جوانب  كل  على   ،MLA-Flex
���س��ي��ارة ال���دف���ع ال���رب���اع���ي ال��ف��اخ��ر، 

اب���ت���داًء م��ن ق��درات��ه��ا ال��ف��ائ��ق��ة غر 

امل�������س���ب���وق���ة وت���وج���ي���ه���ه���ا ال���ر����س���ي���ق، 

امل��م��ت��ازة.  اإىل حت�����س��ي��ن��ات��ه��ا  و����س���واًل 

اجلديدة  روڤر  رينج  �سيارة  وجتمع 

املتطورة  الهند�سية  التقنيات  ب��ني 

وال���ت���ط���وي���ر االف���را����س���ي امل��و���س��ع، 

م��ع ب��رام��ج ال��ت��ط��وي��ر ال�����س��خ��م��ة يف 

ال�����س��ي��ارة  ه���ذه  لتحقق  روڤ���ر،  الن���د 

م�سبوقة.  غر  جودة  م�ستويات 

نقل  جمموعات  من  زوج  ويتوفر 

لل�سحن،  القابلة  الهجينة  احلركة 

وال����ت����ي ت��خ��ف�����ض ان���ب���ع���اث���ات ث���اين 

اأك�سيد الكربون الأقل من من 30 غ/

كم، مع مدى قيادة كهربائية ي�سل 

ويتوقع    ، ميل(   62( كم   100 حتى 

ال��ق��ي��ادة يف احل��ي��اة  م���دى  ي��ب��ل��غ  اأن 

ما  اأي  ميل(،   50( كم   80 الواقعية 

رحالت  من  باملئة   75 الإمت��ام  يكفي 

ع����م����الء ري����ن����ج روڤ������ر االع���ت���ي���ادي���ة 

ب��ا���س��ت��خ��دام ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

فقط. 

وت����ت����وف����ر ال���������س����ي����ارة ب�����ط�����رازات 

واأوت����وب����ي����وغ����رايف   HSEو  SE
 . )A u t o b i o g r a p h y (

و���س��ي��ت��م ت���وف���ر اإ�����س����دار »ف��ر���س��ت 

 )First Edition( اإدي�������س���ن« 

م���ن  االأول  ال������ع������ام  م����������دار  ع����ل����ى 

موا�سفات  على  قائم  وه��و  االإن��ت��اج، 

»اأوت����وب����ي����وغ����رايف« م���ع م��وا���س��ف��ات 

ف����ري����دة. وي���ت���وف���ر ه�����ذا االإ�����س����دار 

ح���������س����ري����اً ب���ت�������س���ط���ي���ب���ات ����س���ات���ان 

 )Sunset( »���س��ان�����س��ي��ت«  ب���ل���ون 

خيارات  خم�سة  وج��ود  مع  الذهبي، 

ل��ل��ون اخل���ارج���ي. وي��ت��وف��ر ك���ل من 

 )SWB( ال���ق���ي���ا����س���ي  احل���ج���م���ني 

وق�������اع�������د ال������ع������ج������الت ال����ط����وي����ل����ة 

م��ع  م���ق���اع���د،  ب��خ��م�����س��ة   )LWB(

ت��وّف��ر ري��ن��ج روڤ���ر اجل��دي��دة بقاعد 

مقاعد  �سف  مع  الطويلة  العجالت 

ي�سل  ملا  مريح  ب�سكل  لتت�سع  ثالث، 

بالغني.  اأ�سخا�ض  �سبعة  اإىل 

اأم�����ا ����س���ي���ارة ري���ن���ج روڤ�����ر اإ������ض ڤ��ي 

فتعد   )Range Rover SV(

ت��ع��ب��راً مم���ي���زاً ع���ن ف��خ��ام��ة ���س��ي��ارات 

رينج روڤر وطابعها ال�سخ�سية، وذلك 

ع��ل��ى ي���د اخل�����رباء يف ق�����س��م »ع��م��ل��ي��ات 

 ،)SVO( اخل����ا�����س����ة«  ال���������س����ي����ارات 

قيا�سي  بهيكل  »اإ�ض ڤي«  ويتوفر طراز 

وق��اع��دة ع��ج��الت ط��وي��ل��ة، م��ع م��ي��زات 

ح�������س���ري���ة ����س���م���ن ب���اق���ت���ي ال��ت�����س��م��ي��م 

 »SV Serenity« اجل����دي����دت����ني 

وت���رت���ي���ب   ،»SV Intrepid»و

 »SV Signature Suite«

مقاعد.  باأربعة 

����س���ي���ارة ري����ن����ج روڤ������ر اجل����دي����دة 

ل��ل��م��زي��د  االآن.  ل��ل��ط��ل��ب  م���ت���وف���رة 

م�����ن امل�����ع�����ل�����وم�����ات، ي�����رج�����ى زي�������ارة 

���س��ال��ة ع��ر���ض حم��م��ودي��ة م��وت��ورز، 

ال��ه��ات��ف:  ال��ت��وا���س��ل م��ع��ن��ا ع��ل��ى  اأو 

.065850200

محمودية موتورز تقّدم رينج روڤر الجديدة... عصرية تخطف
 األنفاس خالل الحجر

رئيس الوزراء البريطاني 
يقر بحضور حفلة في مقر الحكومة 

خالل الحجر

ممرضات يفتحن النار على الفنانة 
منة شلبي

االنباط-وكاالت

ق������دم رئ����ي���������ض ال������������وزراء ب���وري�������ض 

ج��ون�����س��ون ام�����ض اع���ت���ذارا ب��ع��دم��ا اأق��ر 

ب���ح�������س���ور ح���ف���ل���ة يف ح����دي����ق����ة م��ق��ر 

احل��ك��وم��ة خ���الل ف���رة احل��ج��ر ال��ع��ام 

»�سمنا«  ظ��ن  اأن��ه  اإىل  م�سرا  املا�سي 

اأنها اجتماع عمل.

واأو����س���ح اأم����ام ال��ن��واب اأن���ه ظ��ن اأن 

ال�سحية  ال��ق��واع��د  �سيحرم  احل���دث 

امل���ت���ب���ع���ة م�������س���ددا ع���ل���ى ان�����ه ي��ت��ح��م��ل 

املرتكبة. »م�سوؤولية االخطاء« 

االنباط-وكاالت

اأط��ل��ق ع���دد ع��ن امل��م��ر���س��ات يف م�سر 

�سلبي  منة  الفنانة  تتهم  ها�ستاجات  عدة 

وذل��ك  معاملتهن،  واإ����س���اءة  بالعن�سرية 

امل��ع��روف��ة ملمر�ستني  ال��ف��ن��ان��ة  ات��ه��ام  ب��ع��د 

باالإهمال الطبي لوالدتها.

حم�سراً  �سلبي  منة  الفنانة  وح���ررت 

يف  ب��االإه��م��ال  اتهمتهما  ممر�ستني  �سد 

م�سطفي،  زي��زي  الفنانة  والدتها  رعاية 

واأنهما ت�سببتا يف اإ�سابتها بحروق.

وط���ال���ب���ت امل��م��ر���س��ات ب��ت��دخ��ل ن��ق��اب��ة 

ال��ت��م��ري�����ض الإن����ق����اذ زم���ي���الت���ه���ن و���س��ط 

�سهادات خمتلفة حول معاملة منة �سلبي 

ووالدتها لهن.

من�سور  يف  املمر�سات  اإح���دى  وك�سفت 

�سابق  وق��ت  يف  عملت  اإنها  في�سبوك  على 

مب��ن��زل وال����دة م��ن��ة، وه���ي ال��ف��ن��ان��ة زي��زي 

ملثل  وتعر�ست  �سحيا  ورعتها  م�سطفى 

هذه االنتهاكات.

اأ�سدق كمية  »اأن��ا م�ض ق��ادرة  واأ�سافت 

الظلم اللي بيتعر�ض ليه فئة التمري�ض، 

ومننا  وبيتك  اأه��ل��ك  �سايب  تبقى  تخيل 

اأم���ن  م��ك��ت��ب  يف  ت��ت��ح��ط  وف����ج����اأة  والده، 

اأنت  ع�سان  النيابة  على  ترحل  وبعدها 

غ��ل��ب��ان، ال���ك���الم دا ع���ن ل�����س��اين اأن����ا واأن���ا 

ا�ستغلت مع منة �سلبي.. وعارفة طريقتها 

ال�سادية، واللي بتعمله مع التمري�ض، ويف 

مل��ج��رد ل�سعة غ��ر م��ق�����س��ودة من  االآخ����ر 

قربة ماية حرارية هي اللي طلبت تتحط 

ملامتها، حتب�ض بنتني وتقعدهم يف مكتب 

واأك��ر  �سرقوها،  اأو  حرامية  كاأنهم  اأم��ن 

الأن  الفنانة  يتوا�سل مع  من حد يحاول 

املو�سوع ب�سيط وغر مق�سود ب�ض بال�ض 

اإه��ان��ة  خل�ست  م��ا  بعد  ه��ي  لكن  النيابة، 

و���س��ب واأل���ف���اظ و���س��ت��امي زي ال��ل��ي دامي��ا 

الق�سم،  على  ودي��ت��ه��م  بيتها  يف  بيح�سل 

وحاليا يف النيابة بيتحقق معهم«.

واأ�سافت: »اأنا كنت �سغالة معاها اأكر 

�سيئة  و�سفت منها معاملة  �سهور،   3 من 

و���س��ت��ائ��م ب��األ��ف��اظ ن��اب��ي��ة، وك��ن��ا ب��ن��ام على 

االأر�ض مفي�ض �سرير لينا، ده غر االأكل 

واحدة  وجبة  عن  عبارة  كان  اللي  ال�سيئ 

طيلة اليوم«.

وو�سفت املمر�سة اأول لقاء بينها وبني 

بتتكلم  كانت  لقاء  »اأول  م��وؤك��دة  الفنانة 

وه��ي  حياتها  يف  ح��اج��ة  اأه���م  مامتها  اإن 

مامتها  اأن  غ��ر  ح��اج��ة مني  ع��اي��زة  م�ض 

تبقى كوي�سة، واأنا قولتلها ده حق مامتك 

املعاملة  اجل��ون��ة  ���س��اف��رت  مل��ا  لكن  علينا، 

كانت غر واكت�سفت اأنها بتنيم التمري�ض 

على االأر�ض، اإللي جابلي اأنا نف�سي مر�ض 

جلدي ب�سببه، واالأكل اإللي ممكن بيو�سل 

ا�ستكينا  ومل����ا  ال���ي���وم،  يف  واح�����دة  ل��وج��ب��ة 

ك���ان رده���ا اأن اأن��ت��م م�����ض ج��اي��ني حتققوا 

اأحالمكم هنا عندي«.

وك��ت��ب��ت اأخ����رى »ال�����س��راح��ة اأن���ا كمان 

وب��ردو كان مو�سوع  �سوفتها �سعبة جدا، 

كانيوال  ب�سبب  التمري�ض  وبهدلت  اأهبل 

�سوية مكانها  احمرت  والدتها  ايد  ع�سان 

و�ستمت امل�ست�سفى وم�سيت«.

ب�سمان  املمر�ستني  �سبيل  اإخ��الء  ومت 

االآن حت��ري��ات  وج������اري  االإق����ام����ة  حم���ل 

ورد  ملا  طبقا  االإه��م��ال،  واقعه  يف  املباحث 

�سلبي من  م��ن��ي  امل��ق��دم م��ن  امل��ح�����س��ر  يف 

���س��رر  اإىل  اأدى  ط��ب��ي��ا  اإه���م���اال  وت�����س��م��ن 

ت��ل��وث اجل��رح  يف وال��دت��ه��ا مم��ا ت�سبب يف 

وم�ساعفات �سيئة.

كما ك�سف م�سدر طبي، اأن املمر�ستني 

ال��ف��ن��ان��ة م��ن��ه �سلبي  ات��ه��م��ت��ه��م��ا  ال��ل��ت��ني 

والدتها  رع��اي��ة  خ��الل  الطبي  ب��االإه��م��ال 

تعمالن يف اإحدى ال�سركات اخلا�سة التي 

بالقاهرة  ومقرها  الطبية  الرعاية  تقدم 

ب���اجل���ون���ة، وع��ي��ن��ت م��ن��ة �سلبي  ول��ي�����س��ت 

املمر�ستني لرعاية والدتها يف مقر �سكنها 

يف اجلونة.


