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الملك يطلع على خطة الحكومة 
الزراعية ويؤكد أهمية 

انعكاسها على فرص العمل

االنباط-وكاالت

يف اأفغان�ستان، حيث ازداد الفقر والب�ؤ�س 

وج��دت  ال�سلطة،  اإىل  ط��ال��ب��ان  و���س���ل  بعد 

ع���ائ���ات م���ن ���س��ك��ان والي����ة ه����رات )غ���رب( 

نف�سها بني مطرقة الدقيق اجلاف و�سندان 

امل�ت ج�ًعا

وقطع  ال�سلطة  اإىل  طالبان  و�س�ل  اأدى 

امل�ساعدات الدولية ب�سبب خروج ق�ات حلف 

ال�اليات  بقيادة  )النات�(  االأطل�سي  �سمال 

املتحدة من الباد اإىل تعميق اأزمات اجل�ع 

والب�ؤ�س يف الباد

يعاين  امل��ت��ح��دة،  االأمم  ل��ت��ق��اري��ر  ووف��ًق��ا 

تاأمني  يف  �سع�بة  م��ن  ال��ب��اد  �سكان  ن�سف 

الغذائية،  امل�اد  من  االأ�سا�سية  االحتياجات 

فيما ت�سطر اأعداد كبرية من العائات اإىل 

اخلبز  من  ي�مها  كفاف  لت�فري  بناتها  بيع 

يف بلد و�سلت معدالت الفقر فيه 97 باملئة

�سيطرت  املا�سي،  اآب  اأغ�سط�س/   15 ويف 

مرحلة  مب����ازاة  اأفغان�ستان،  على  طالبان 

اأخ������رية م���ن ان�����س��ح��اب ع�����س��ك��ري اأم��ري��ك��ي 

اكتملت نهاية ال�سهر ذاته

ويف منطقة �سهر �سبز ، التي تبعد ح�ايل 

20 ك���ي���ل����م���ًرا ع���ن و����س���ط م��دي��ن��ة ه���رات 

االأ�سخا�س  اآالف  ج���ر 
ُ
اأ ال���الي��ة(،  )م��رك��ز 

ب�سبب  املجاورة  ال�اليات  من  الهجرة  على 

اأع�ام  الثاثة  خال  تفاقم  الذي  اجلفاف 

طالبان  بني  امل�سلحة  وال�سراعات  املا�سية 

ال�سابقة واحلك�مة 

التفا�صيل �ص »7«

أفغانستان.. الفقر يجبر عائالت على بيع بناتها
النسخة التالية من سيف القدس قيد 
التحضير ٠٠٠ بعد تجاهل اإلسرائيليين 

المقاومة تستعد لمعركة جديدة

الوطن« السورية: زيارة الصفدي إلى واشنطن 
قد تسهم في تخفيف وطأة »قانون قيصر«

االنباط-وكاالت

ك�سفت �سحيفة »ال�طن« ال�س�رية نقًا عن 

اأن زي��ارة وزي��ر خارجية االأردن  اأردن��ي��ة،  م�سادر 

اأمي����ن ال�����س��ف��دي اإىل وا���س��ن��ط��ن ت��ن��اول��ت بحث 

اآث����ار ال��ع��ق���ب��ات  م���ب���ادرات م��ن ���س��اأن��ه��ا تخفيف 

االأمريكية املفرو�سة على �س�ريا

وح�������س���ب امل���������س����ادر، ف������اإن زي�������ارة ال�����س��ف��دي 

ال��ب��ح��ث مع  اإىل  اأح����د ج���ان��ب��ه��ا  ت�����س��ت��ه��دف يف 

م�س�ؤويل اإدارة الرئي�س ج� بايدن يف املزيد من 

»التعايف  االأمريكية اخلا�سة مب�ساريع  املبادرات 

املعي�سية  ال�سغ�طات  لتخفيف  ال�س�رية  املبكر« 

التي يعاين منها ال�سعب ال�س�ري جراء احل�سار 

االأمريكي املفرو�س عليه

ياأتي ذلك، ح�سب ال�سحيفة، بعد اأن قطعت 

ملم��ساً  �س�طا  االأردن���ي���ة  ال�����س���ري��ة  ال��ع��اق��ات 

بني  الهاتفية  امل��ك��امل��ة  خلفية  ع��ل��ى  ت��ط���ره��ا  يف 

االأردين  امللك  و  االأ�سد  ب�سار  ال�س�ري  الرئي�س 

عبد اهلل الثاين، يف 3 اأيل�ل املا�سي

ال��زي��ارة مزيدا  اأن حتقق  امل�����س��ادر  وت���ق��ع��ت 

امللفني  ال�س�رية يف  االأردن��ي��ة  االإخ��راق��ات  م��ن 

على  ع��م��ان  وح�����س���ل  وال�سيا�سي،  االإق��ت�����س��ادي 

اإ�ستثناءات جديدة من » قان�ن قي�سر » تخ�س 

 ، ق��ال  ال�سفدي  اأن  يذكر  دم�سق.  مع  عاقتها 

خال ح�ار مع �سبكة »CNN« االأمريكية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ام���ال  ا�ستثمار  �سندوق  رئي�سة  اأعلنت 

عن  ال�سقاف،  خل�د  االجتماعي  ال�سمان 

ارت���ف���اع م����ج����دات ال�����س��ن��دوق ب��ن��ح��� 1.1 

دينار  مليار   12.3 اإىل  لت�سل  دينار  مليار 

 11.2 م���ع  م��ق��ارن��ة   ،2021 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف 

وبن�سبة   ،2020 ع��ام  نهاية  يف  دي��ن��ار  مليار 

من� بلغت 10 باملئة، ح�سب البيانات املالية 

ال�سقاف خال  2021. وبينت  االأولية لعام 

�سندوق  اأن  االأح���د،  ام�س  �سحفي  م�ؤمتر 

اال���س��ت��ث��م��ار ح��ق��ق يف ع���ام 2021 دخ���ًا من 

ع����ائ���د امل��ح��اف��ظ اال���س��ت��ث��م��اري��ة ب��ل��غ 575 

ملي�ن دينار، مقارنة مع 509 مايني دينار 

13 باملئة،  2020، وبن�سبة من� بلغت  يف عام 

وجاء هذا االرتفاع ب�سكل رئي�سي.

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط-عمان

دع���ا وزي����ر ال��ط��اق��ة وال������روة امل��ع��دن��ي��ة 

ال��دك��ت���ر ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة ال��ي���م االح��د 

الكهربائي ما بني دول  بالربط  البدء  اىل 

جن�ب و�سرق البحر االأبي�س املت��سط ذات 

معدالت االإ�سعاع ال�سم�سي االأعلى بالعامل، 

مع دول �سمال املت��سط لتزويدها بالطاقة 

اخل�سراء النظيفة التي ت�سعى اإليها وباأقل 

االردن يف  كلمة  واك���د يف  امل��م��ك��ن��ة.  ال��ك��ل��ف 

ال���دورة  الج��ت��م��اع��ات  االفتتاحية  اجلل�سة 

لل�كالة  العامة  للجمعية  ع�سرة  الثانية 

ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة )االآي���ري���ن���ا( 

عنه  باالنابة  القتها  ظبي  اأب���  يف  املنعقدة 

العزام،  ام��اين  املهند�سة  ال���زارة  امني عام 

����س���رورة ا���س��ت��غ��ال ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة من 

خال امل�ؤ�س�سات.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

وزارة  املركزية يف  التخطيط  اأو�ست جلنة 

ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م خ���ال اج��ت��م��اع��ه��ا ام�����س 

الثاين  الدرا�سي  الف�سل  ب��دء  بتاأجيل  االأح��د 

للطلبة   2022  /  2021 ال��درا���س��ي  للعام 

لل�سف�ف  ال�طني  الرنامج  ذات  املدار�س  يف 

اإىل  الرو�سة وحتى ال�سف احلادي ع�سر  من 

املدار�س احلك�مية  املقبل، يف  �سباط  ي�م 20 

واخل��ا���س��ة. وق��ال��ت ال�����زارة يف ب��ي��ان ام�����س اإن 

االإط��اري��ة  اللجنة  ع��ل��ى  �ستعر�س  الت��سية 

القرار  التخاذ  املقبل  اجتماعها  خال  العليا 

املنا�سب.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

ت�����ق����ع م�������س���در م�����ث�����ق وع����ل����ى ���س��ل��ة 

م�ستجدات  ح�س�ل  الفل�سطينية  باملقاومة 

على جبهة الت�سعيد الع�سكري بني الكيان 

يف  الفل�سطينية   وامل��ق��اوم��ة  اال���س��رائ��ي��ل��ي 

املقبلة  القليلة  اال�سابيع  خال  غزة  قطاع 

اىل  الع�دة  ان ح�افز وع�امل  اىل  م�سريا 

الع�سكري مت�فرة وبكثافة واهم  الت�سعيد 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ب��ان  احل�افز  تلك 

بعد  ���س��يء  اي  على  غ��زة مل يح�سل  ق��ط��اع 

فيها  �سجلت  ال��ت��ي  ال��ق��د���س  �سيف  م��ع��رك��ة 

وا�سحة انت�سارات  الفل�سطينية  املقاومة 

العربي  اجلانب  ان  على  امل�سدر  و�سدد 

االدارة  ب���ا����س���م  وت����������س����ط  ت����دخ����ل  ال�������ذي 

للتهدئة  بايدن  ج�  الرئي�س  و  االمريكية 

مل  يقم بااللتزام باأي من االتفاقيات التي 

مت ال��ت���اف��ق ع��ل��ي��ه��ا م��ع ف�����س��ائ��ل امل��ق��اوم��ة 

حركة  خ��ذالن  عن  هنا  احلديث  ان  ويبدو 

الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ف�سائل  و  حما�س 

وع��ن عدم  امل�سرية  امل��خ��اب��رات  م��ن ج��ان��ب 

مل�ساريع  بالتاأ�سي�س  امل�سري  اجلانب  قيام 

واملالية  الزمنية  اعادة االعمار يف االجندة 

الت�سهيات  كل  من  بالرغم  عليها  املتفق 

التي وافقت عليها املقاومة 

التفا�صيل �ص »7«

السقاف: ارتفاع موجودات صندوق 
استثمار الضمان إلى 12.3 مليار دينار

الخرابشة يدعو دول المتوسط لتبادل 
الطاقة الخضراء

مركزية التخطيط في التربية 
توصي بتأجيل دوام الفصل الثاني

 حتى 2٠ شباط 

 الثنني   14  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   17  كانون الثاين  2022 م - العدد  5935 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد 
النقيب محمد خضيرات

االنباط-عمان

)ب������را(-  ال����ث����اين  ك����ان�����ن   16 ع���م���ان 

امل�سلحة  للق�ات  العامة  القيادة  �سيعت 

االأردن�����ي�����ة - اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي، ال���ي����م 

حممد  النقيب  ال�سهيد  جثمان  االأح���د، 

يف  عليه  ال�ساة  بعد  خ�سريات،  يا�سني 

ال�سعنة  اخل��ط��اب/دي��ر  ب��ن  عمر  م�سجد 

اأثناء  ا�ست�سهد  والذي  اإربد،  حمافظة  يف 

ت��ن��ف��ي��ذه واج��ب��ه ال��ر���س��م��ي، ف��ج��ر ال��ي���م، 

ع���ل���ى ال����اج���ه���ة احل����دودي����ة ال�����س��م��ال��ي��ة 

ال�سرقية.

وج�����رت ل��ل�����س��ه��ي��د م���را����س���م ع�����س��ك��ري��ة 

ملف�فاً  االأخ��ري  مث�اه  اإىل  خالها  نقل 

اأك��ت��اف  على  وحم��م���اًل  االأردين،  بالعلم 

ال����رى يف  ال�������س���اح، ح��ي��ث ووري  رف����اق 

اإك��ل��ي��ل من  ال���ب���ل���دة، ومت و����س���ع  م���ق���رة 

ال��زه���ر ع��ل��ى ���س��ري��ح ال�����س��ه��ي��د. و���س��ارك 

العامة  القيادة  عن  مندوباً  الت�سييع،  يف 

ل��ل��ق���ات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة - اجل��ي�����س 

ال����ع����رب����ي، امل�������س���اع���د ل���������اإدارة وال���ق����ى 

ال��ب�����س��ري��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ح�����س��ان اأب���� 

ع��ن��اب، وع���دد م��ن ك��ب��ار ���س��ب��اط ال��ق���ات 

امل�����س��ل��ح��ة االأردن���ي���ة واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة، 

وم���اط��ن���ن م��ن حم��اف��ظ��ة ارب����د، وق��دم 

امل�سلحة  للق�ات  العامة  القيادة  مندوب 

الها�سمية لذويه. . االأردنية  اململكة  علم 

الحسين:  ما يتم تداوله عن العقد االلزامي
 عار عن الصحة 

البلبيسي: األردن بالموجة الرابعة
قطب: »الثالثة« ربما انتهت   

االنباط - عمر الكعابنة

ت�����داول ع����دد م���ن رواد م����اق���ع ال��ت���ا���س��ل 

االج��ت��م��اع��ي م��ن�����س���را ذك���ر ف��ي��ه »اع��ت��ب��ارا من 

1/1/2022 يعتر العقد االلزامي للتاأمني 
�سائق  ك���ان  اذا  ب��ال��ت��ع���ي�����س  ح��ق��ه  وي��ف��ق��د   ...

ال�سيارة غري مالكها . حتى واإن كان اأحد اأفراد 

بالتف�ي�س،  اأح��د  اإدخ���ال  اأراد  واإذا   ... اأ�سرته 

25 دي���ن���ار ع���ن كل  اأن ي��دف��ع *م��ب��ل��غ  ف��ع��ل��ي��ه 

�سخ�س ي�سمح له بقيادة �سيارته. بدوره، نفى 

م��اه��ر احل�����س��ني م��دي��ر ع���ام االإحت�����اد االأردين 

تداوله  يتم  ما  »االأنباط«  ل�  التاأمني  ل�سركات 

عر و�سائل الت�ا�سل، على اأن العقد االلزامي 

باإ�سمه  م��ن  على  مقت�سر  ال�����س��ي��ارات  ل��ت��اأم��ني 

كان  اإذا  بالتع�ي�س  التاأمني ويفقد حقه  عقد 

�سائق ال�سيارة غري مالكها، م��سحا اأن تاأمني 

املركبة  تغطي  للمركبات  االل��زام��ي��ة  ال��ع��ق���د 

ال�قت  يف  م�سريا   ، �سائقها  من  النظر  بغ�س 

ل�سركات  ح��ق  ه���  ال�����س��رط  ه���ذا  اأن  اإىل  ذات���ه 

للتاأمني  التكميلي  ال�سق  وث��ائ��ق  يف  ال��ت��اأم��ني 

اأحد  الأن��ه  االلزامي فقط  بال�سق  امل�سا�س  دون 

ال�سامل  ال��ت��اأم��ني  ق�سط  لتخفيف  ال������س��ائ��ل 

اأن  . واو�سح  اأغلب دول العامل  املعم�ل بها يف 

�سركات التاأمني تبيع خطر فكلما زاد اخلطر 

زاد ق�سط التاأمني.
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االأنباط – دالل عمر

  

 ق����ال م�����س��ت�����س��ار رئ��ا���س��ة ال��������زراء ل�����س���ؤون 

عادل  الدكت�ر  ك�رونا  وم�س�ؤول ملف  ال�سحة 

ما  ان  اآر«   �سي  ب��ي   « فح��سات  ع��ن  بلبي�سي 

ي���ح���دث م���ن ل��ب�����س  ع��ن��دم��ا ي���ج���ري امل�����س��اب 

، احداهما يف خمتر خا�س واالآخر  فح�سني 

يف مركز �سحي حك�مي بنتائج خمتلفة ،  اأن 

فارق الت�قيت ل�ساعات ط�يلة بني الفح�سني 

ي�ؤثر على النتيجة  ، فاذا كان احد الفح��سات 

يف ال�سباح واالآخر يف امل�ساء  يحدث اختاف يف 

اأخذ عينة الفح�س  النتيجة ، وح�سب طريقة 

من امل�ساب .

االأردن  ع��ل��ى دخ������ل  ال��ب��ل��ب��ي�����س��ي  واأك������د     

املتح�ر  انت�سار  ظل  يف  الرابعة  امل�جة  حالياً  

اأوم��ي��ك��رون وال���ذي ي��ع��رف ب�سرعة ان��ت�����س��اره ، 

وارتفاع ن�سب االإ�سابات ، حيث ت�ستمر امل�جات  

ملدة  تراوح بني �ستة اإىل ثمانية اأ�سابيع.

ملكافحة  ال�طني   املركز  رئي�سة  وت�قعت    

رائ��دة قطب يف ت�سريحات �سحفية   ، االأوبئة 

اأخ���رية ب���اأن ت��ك���ن امل���ج��ة ال��راب��ع��ة �سريعة  يف 

ظل انت�سار املتح�ر اجلديد »اأوميكرون« ، واأن 

املتح�ر  وانت�سار  انتهت  رمب��ا  الثالثة  امل���ج��ة 

اجلديد �سيك�ن �سريعاً ، مما ي�ؤ�سر على دخ�ل 

م�جة جديدة.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    17 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

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

خ����ال اج��ت��م��اع ع��ق��د يف ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة 

للزراعة  الوطنية  اخلطة  على  االأحد،  ام�س 

التي   )2025  –  2022( ل��اأع��وام  امل�ستدامة 

اأعدتها احلكومة.

وبني جالة امللك، خال االجتماع الذي 

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

الثاين، ويل العهد، اأهمية اأن ينعك�س تنفيذ 

اخل��ط��ة اإي��ج��اب��اً ع��ل��ى ت��وف��ري ف��ر���س العمل 

للم�ساهمة يف احلد من الفقر والبطالة.

اإدخ������ال  �����س����رورة  اإىل  ج���ال���ت���ه  واأ������س�����ار 

الزراعي،  القطاع  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا اإن���ت���اج ك��م��ي��ات واف����رة من 

املحا�سيل، بكميات قليلة من املياه.

التعاون بني  اأهمية  اأكد جالة امللك  كما 

ال�����س��راك��ة بني  وت��ع��زي��ز  امل��وؤ���س�����س��ات،  خمتلف 

القطاعني العام واخلا�س لتنفيذ اخلطة.

ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وا�ستعر�س 

خالد  املهند�س  ال��زراع��ة  ووزي���ر  اخل�ساونة 

احل��ن��ي��ف��ات، ت��ف��ا���س��ي��ل اخل��ط��ة ال��ت��ي ج��رى 

احلكومية  اجلهات  قبل  من  عليها  التوافق 

الزراعي. بالقطاع  واملعنية 

احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  اخل�������س���اون���ة  ول���ف���ت 

���س��ت��ط��ل��ق اخل���ط���ة ع���ق���ب اج���ت���م���اع جم��ل�����س 

ال��ذي �سيعقد يف وق��ت الح��ق اليوم،  ال��وزراء 

اأن اخلطة خ�سعت ملراجعات مرتبطة  مبيناً 

املائية. وبالتحديات  باملوازنة 

ال����زراع����ي����ة  اخل�����ط�����ة  اأن  اإىل  واأ��������س�������ار 

و���س��ع��ت م��ع��اي��ري ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ف��ر���س 

اال�ستثمارية، وقد ا�سرتطت يف االإطار العام 

بت�سغيل  تلتزم  واأن  �سركة  املتقدم  يكون  اأن 

نافذة  تكون  لكي  املحلية،  املجتمعات  اأب��ن��اء 

توظيفية.

املهند�س  ال��زراع��ة  وزي��ر  ق��ال  م��ن جهته، 

احلنيفات اإن اخلطة ممولة وقابلة للتنفيذ، 

التوا�سل مع  التوافق عليها بعد  اأنه مت  كما 

القطاع اخلا�س واملزارعني والهيئات املمثلة 

لهم.

اإن�����س��اء  واأو����س���ح اأن اخل��ط��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى 

القيمة  لرفع  الزراعي  للقطاع  حتتية  بنية 

امل�سافة للمنتجات ومبا ينعك�س اإيجاباً على 

امل���زارع���ني، وت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا بهدف 

وا�ستغال  االأمثل،  بال�سكل  املياه  ا�ستخدام 

الزراعية. امل�ساحات 

احلكومة  اأن  اإىل  ال���زراع���ة  وزي���ر  واأ����س���ار 

املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  االع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  اأخ����ذت 

ب��ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي و���س��ح االأم���ط���ار، وك��ذل��ك 

على  �سلباً  انعك�ست  التي  االإقليمية  الظروف 

التمويل  م�سادر  توفري  وحتدي  ال�سادرات، 

الراأ�سمالية. للم�ساريع  الازمة 

�ساعفت  احل��ك��وم��ة  اأن  احل��ن��ي��ف��ات  وب���ني 

االإن���ف���اق ال��راأ���س��م��ايل ع��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، اإذ 

لهذا  دي��ن��ار  مليون   30 امل��وازن��ة  يف  خ�س�ست 

العام من اأجل تنفيذ بنود اخلطة، من اأ�سل 

تبلغ  دينار،  389 مليون  ب� لها  املقدرة  القيمة 

170 م��ل��ي��ون��اً، وال��ت��ي  ح�����س��ة اخل��زي��ن��ة م��ن��ه��ا 

���س��ت��ن��ف��ذ ع��ل��ى م����دار 4 ����س���ن���وات، ب��ال�����س��راك��ة 

م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وم��وؤ���س�����س��ة االإق��را���س 

الزراعي.

االنباط-وكاالت

ال�سورية  “الوطن”  �سحيفة  ك�سفت 

اأن زي���ارة وزي��ر  اأردن��ي��ة،  ن��ق��ًا ع��ن م�سادر 

اإىل  ال�������س���ف���دي  اأمي������ن  االأردن  خ���ارج���ي���ة 

وا����س���ن���ط���ن ت���ن���اول���ت ب���ح���ث م����ب����ادرات م��ن 

االأمريكية  العقوبات  اآث��ار  تخفيف  �ساأنها 

املفرو�سة على �سوريا

ال�سفدي  زي���ارة  ف���اإن  امل�����س��ادر،  وح�سب 

البحث مع  اإىل  اأحد جوانبها  ت�ستهدف يف 

م�سوؤويل اإدارة الرئي�س جو بايدن يف املزيد 

من املبادرات االأمريكية اخلا�سة مب�ساريع 

ل��ت��خ��ف��ي��ف  ال�������س���وري���ة  املبكر”  “التعايف 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  املعي�سية  ال�����س��غ��وط��ات 

االأمريكي  احل�سار  جراء  ال�سوري  ال�سعب 

عليه املفرو�س 

اأن  بعد  ال�سحيفة،  ح�سب  ذل���ك،  ي��اأت��ي 

�سوطا  االأردنية  ال�سورية  العاقات  قطعت 

املكاملة  خلفية  ع��ل��ى  ت��ط��وره��ا  يف  ملمو�ساً 

ال��ه��ات��ف��ي��ة ب���ني ال��رئ��ي�����س ال�������س���وري ب�����س��ار 

االأ�سد و امللك االأردين عبد اهلل الثاين، يف 

3 اأيلول املا�سي

ال���زي���ارة  اأن حت��ق��ق  امل�������س���ادر  وت��وق��ع��ت 

ال�سورية  االأردنية  االإخرتاقات  من  مزيدا 

يف امللفني االإقت�سادي وال�سيا�سي، وح�سول 

عمان على اإ�ستثناءات جديدة من “ قانون 

قي�سر “ تخ�س عاقتها مع دم�سق

يذكر اأن ال�سفدي قال ، خال حوار مع 

“ما نراه  اإن  »CNN« االأمريكية،  �سبكة 

اأن االأزمة ال�سورية م�ستمرة على مدى 11 

حللها  ي��ل��زم  م��ا  فعل  علينا  ويتعني  ع��ام��ا، 

وال ميكن اإ�ستمرار الرتكيز على االأ�ساليب 

التي ف�سلت يف حتقيق النتيجة«

�سدر  ال���ذي  قي�سر”  “قانون  وي��ن�����س 

يف ال��ك��ون��غ��ر���س االأم���ريك���ي ع��ل��ى ع��ق��وب��اٍت 

�سخ�سية   39 ت��ن��ال  وق��ان��ون��ي��ٍة  اق��ت�����س��ادي��ٍة 

���س��وري��ة م�����س��ارك��ة يف احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة، 

اأ�سماء  وزوج��ت��ه  االأ���س��د  ب�ّسار  راأ�سهم  على 

االأ�سد

كما ينال القانون بالعقوبات اأي �سخ�س 

غ��ري ���س��وري ي��ت��ع��اون م��ع ن��ظ��ام االأ����س���د يف 

يقدم  اأو  ال�سلمية،  اأو  احلربية  م�سروعاته 

اأي �سكل من اأ�سكال الدعم له

وي��ن�����س ال��ق��ان��ون، ع��ل��ى اإي����ران ورو���س��ي��ا 

ال��دول مع  ه��ذه  لتعاون  وال�سني حت��دي��ًدا 

نظام االأ�سد

وت��ت�����س��م��ن ال��ع��ق��وب��ات احل��ج��ز ع��ل��ى اأي 

االأم��ريك��ي��ة الأي  االأرا���س��ي  ممتلكات داخ��ل 

ال�سورية   39 ال��� ال�سخ�سيات  من  �سخ�سية 

اإذا  اأّنه  اأي  اآخر يتعاون معها.  واأي �سخ�س 

مل ميتلك اأحدهم ممتلكاٍت داخل االأرا�سي 

االأمريكية فلن تناله هذه العقوبة

ع��ل��ى منع  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ة  ك��م��ا تن�س 

احل�����س��ول على ت��اأ���س��رية دخ���ول ل��اأرا���س��ي 

���س��خ�����س من  اأي  ك��م��ا مي��ن��ع  االأم���ريك���ي���ة، 

ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ات اأوك���ي���ان���ات ت�����س��اه��م 

يف  ت�ساهم  اأو  �سوريا  يف  احل��رب  متويل  يف 

م�سروعات اإعادة االإعمار

تأخير دوام الوزارات والمؤسسات 
الرسمية االثنين إلى العاشرة صباحا

االنباط-عمان

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

ال�������وزارات  دوام  ب����دء  ت���اأخ���ري  اخل�������س���اون���ة 

وال����دوائ����ر وامل���وؤ����س�������س���ات ال��ر���س��م��ي��ة ال��ي��وم 

االثنني اىل ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك 

ب�سبب الظروف اجلوية ال�سائدة.

املحافظني  القرار مت تفوي�س  ومبوجب 

ال��ي��وم  ب�����س��اأن دوام  امل��ح��اف��ظ��ات  يف خم��ت��ل��ف 

وح�سب مقت�سى احلال.

  االنباط-عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س جم���ل�������س ال���ن���واب 

امل���ح���ام���ي ع���ب���د ال����ك����رمي ال���دغ���م���ي، يف 

ل���ق���اءي���ن م��ن��ف�����س��ل��ني يف م��ك��ت��ب��ه ب����دار 

ال�سفري  االأح���د،  ام�����س  ال��ن��واب  جمل�س 

امل�������س���ري حم���م���د ����س���م���ري وال�������س���ف���رية 

حيث   ، بوتي  دونيكا  عّمان  يف  الكندية 

يف  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  بحث  جرى 

املجاالت. خمتلف 

ال�سفري  لقائه  خال  الدغمي  وق��ال 

االأخ�����وي�����ة  ال����ع����اق����ات  اإن  امل���������س����ري، 

الرا�سخة بني االأردن وم�سر التي اأر�سى 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  دعائمها 

ال�سي�سي  ال��ف��ت��اح  عبد  الرئي�س  واأخ���وه 

خمتلف  على  وال��ت��اري��خ  بالعمق  تت�سم 

العاقات  تلك  متانة  م��وؤك��داً  ال�سعد، 

ح��ول خمتلف  النظر  وج��ه��ات  وت��ط��اب��ق 

العربية. الق�سايا 

�سحفي  بيان  ح�سب  الدغمي،  و�سدد 

االأردن  اأن  على  ام�س،  املجل�س  اأ���س��دره 

الفل�سطيني  ال�سعب  مع  يقفان  وم�سر 

واإقامة  امل�سروعة  نيل حقوقه  اأجل  من 

دولته امل�ستقلة على خطوط الرابع من 

حزيران عام 1967.

وح�����ول ال��ق��م��ة ال��ث��اث��ي��ة االأردن����ي����ة 

امل�سرية العراقية اأكد الدغمي اأن هذه 

وخطوة  للتقارب  عنواناً  ت�سكل  القمة 

تعك�سه  ملا  التعاون  طريق  على  اإيجابية 

الت�سامن  ت��ع��زي��ز  يف  اإي��ج��اب��ي  دور  م��ن 

اأطر  احياء  الإع��ادة  ن��واة  لتكون  العربي 

العمل العربي امل�سرتك.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د ال�����س��ف��ري امل�����س��ري، 

م��ت��ان��ة ال���ع���اق���ات االأردن����ي����ة امل�����س��ري��ة 

ال�سعد  على  تطويرها  على  واحلر�س 

ال��ت��ك��ام��ل  اأه���م���ي���ة  ك���اف���ة، م�������س���رياً اىل 

ال����رمل����اين ال���ع���رب���ي، وخ�����س��و���س��ا ب��ني 

واأه��م��ي��ة  واالأردين  امل�����س��ري  ال���رمل���ان 

ال��رمل��ان��ات  تلك  ب��ه  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االأدوار 

يف جم����االت ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 

واالجتماعية  االقت�سادية  الت�سريعات 

املجاالت. وخمتلف 

وق������دم ال�����س��ف��ري امل�������س���ري ال��ت��ه��ن��ئ��ة 

للدغمي بفوزه برئا�سة جمل�س النواب، 

معرباً عن تقديره للدور الذي ي�سطلع 

به املجل�س على خمتلف ال�سعد.

ويف ال��ل��ق��اء م���ع ال�����س��ف��رية ال��ك��ن��دي��ة 

دون���ي���ك���ا ب���وت���ي اأك�����د ال���دغ���م���ي اأه��م��ي��ة 

تعزيز العاقات امل�سرتكة بني البلدين 

اآفاق  تطوير  على  والعمل  ال�سديقني، 

يف  كندا  دور  مثمناً  املتبادل،  اال�ستثمار 

دعم االأردن.

ب���دوره���ا اأك�����دت ال�����س��ف��رية ال��ك��ن��دي��ة 

ل��ل��دور االأردين  ب��اده��ا ع��ال��ي��اً  ت��ق��دي��ر 

الثاين يف  امللك عبد اهلل  بقيادة جالة 

واال�ستقرار  االأمن  حتقيق  نحو  ال�سعي 

يف املنطقة.

وع������رت ع����ن ح���ر����س ب����اده����ا ع��ل��ى 

املتبادل  التجاري  التعاون  اآف��اق  تعزيز 

بالنفع  تعود  ا�ستثمارية  اآف���اق  واإي��ج��اد 

على كا البلدين ال�سديقني.

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري مصر وكندا

الملك يطلع على خطة الحكومة الزراعية ويؤكد 
أهمية انعكاسها على فرص العمل

استشهاد النقيب محمد الخضيرات 
في اشتباك مسلح مع مهربين

االنباط-عمان

ا���س��ت�����س��ه��د ال��ن��ق��ي��ب حم���م���د ي���ا����س���ني م��و���س��ى 

اأف������راد، يف ا�ستباك  اخل�����س��ريات واأ���س��ي��ب ث��اث��ة 

م�سلح مع مهربني فجر ام�س االأح��د، على اإحدى 

الواجهات احلدودية ال�سمالية ال�سرقية.

و�سرح م�سدر م�سوؤول يف القيادة العامة للقوات 

اأنه ويف متام  – اجلي�س العربي  امل�سلحة االأردنية 

ال�ساعة الرابعة من فجر ام�س االأحد، وعلى اإحدى 

اأطلقت  ال�سرقية  ال�سمالية  احل��دودي��ة  الواجهات 

جم��م��وع��ة م��ن امل��ه��رب��ني ال��ن��ار ع��ل��ى ق���وات حر�س 

احلدود، فتم الرد باملثل وتطبيق قواعد اال�ستباك 

مما دفع املهربني اإىل الفرار داخل العمق ال�سوري.

واأ�ساف امل�سدر اأن اال�ستباك اأ�سفر عن ا�ست�سهاد 

النقيب حممد يا�سني مو�سى اخل�سريات واإ�سابة 

امللك  م�ست�سفى  اإىل  اخ���اوؤه���م  مت  اأف����راد  ث��اث��ة 

طال الع�سكري ويجري متابعة حالتهم ال�سحية.

وبني اأنه بعد تفتي�س املنطقة مت �سبط كميات 

اإىل اجلهات  امل��خ��درة وحتويلها  امل���واد  م��ن  كبرية 

املخت�سة.

 - االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  امل�سدر  واأك���د 

اأي  م��ع  ق��وة وح���زم  بكل  تتعامل  ال��ع��رب��ي  اجلي�س 

تهريب حلماية احلدود  اأو حماولة  ت�سلل  عملية 

ومنع من ت�سول له نف�سه العبث باالأمن الوطني 

االأردين.

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��ن��ع��ى  واإذ 

وجل  ع��ز  اهلل  �سائلًة  خ�����س��ريات،  البطل  ال�سهيد 

اأهله  ويلهم  ومغفرته  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن 

وذويه ورفاق ال�ساح جميل ال�سر وح�سن العزاء، 

وتتمنى ال�سفاء العاجل للم�سابني.

الوطن« السورية: زيارة الصفدي إلى واشنطن قد تسهم 
في تخفيف وطأة »قانون قيصر«

وزير الزراعة: مشاريع 2022 تهدف 
إلى خلق 8 آالف فرصة عمل

االنباط-عمان

اأكد وزير الزراعة املهند�س خالد احلنيفات 

ال��وط��ن��ي��ة  اخل���ط���ة  امل����درج����ة يف  امل�������س���اري���ع  اأن 

ت�ستهدف   2022 عام  خال  امل�ستدامة  للزراعة 

خلق 8 اآالف فر�سة عمل.

م���وؤمت���ر �سحفي  خ����ال  احل��ن��ي��ف��ات  وق����ال 

عقده يف رئا�سة الوزراء ام�س االأحد، اإن متويل 

ب�سراكة  دينار  مليون   389 ال���  يتجاوز  اخلطة 

كاملة مع القطاع اخلا�س.

���س��ن��وات؛ من   4 ل����  اأن اخل��ط��ة مت��ت��د  وب���ني 

 ،2025 ع����ام  ن��ه��اي��ة  وح���ت���ى   2022 ع����ام  ب���داي���ة 

حّل  يف  ت�ساهم  طموحاً  م�سروعاً   73 تت�سمن 

ال�ستحداث  وتهدف  الزراعي،  القطاع  م�ساكل 

 389 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  ج��دي��دة،  م�ساريع 

مليون دينار.

مليون   35 تخ�سي�س  اإىل  احلنيفات  واأ�سار 

دينار قرو�س بدون فوائد للم�ساريع الزراعية.

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ذوي 7 متوفين
االنباط-عمان

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

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

املجايل  ع�سرية  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك 

حممد  الفنان  ابنة  امل��ج��ايل،  روان  ب��وف��اة 

ب��وف��اة  ال��ذن��ي��ب��ات  امل���ج���ايل، واإىل ع�����س��رية 

ع�����س��رية  واإىل  ال���ذن���ي���ب���ات،  ع���ن���اد  ري���ا����س 

امل�ساعيد،  ج��رب��وع  فلحة  ب��وف��اة  امل�ساعيد 

وال����دة ال���ل���واء امل��ت��ق��اع��د خ��ال��د امل�����س��اع��ي��د، 

واإىل ع�سرية اجلازي بوفاة ممدوح كا�سب 

يو�سف  االأ���س��ب��ق  ال��وزي��ر  �سقيق  اجل����ازي، 

ب��وف��اة  املبي�سني  ع�����س��رية  واإىل  اجل����ازي، 

واإىل  املبي�سني،  يا�سني  حممود  القا�سي 

قي�س  ال�سحفي  ب��وف��اة  ال��ع��دوان  ع�سرية 

ب��وف��اة  امل��ط��ارن��ة  ال���ع���دوان، واإىل ع�����س��رية 

القا�سي  وال����دة  امل��ط��ارن��ة،  ح��م��ود  ف��رج��ة 

املطارنة. عمر 

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

وموا�ساة  تعازي  عن  املرحومني،  اأ�سر  مع 

يتغمدهم  اأن  اهلل  ���س��ائ��ا  امل��ل��ك،  ج��ال��ة 

بوا�سع رحمته.

النائب الخصاونة: اإلعالم الرسمي يقوم بدور كبير 
في إيصال وجهة النظر األردنية بالقضايا المصيرية

االنباط-برتا

ا�ساد رئي�س جلنة التوجيه الوطني واالإعام 

ب��ال��دور  اخل�����س��اون��ة،  ي�سار  النيابية،  والثقافة 

ال��ذي يوؤديه االإع��ام الر�سمي بكل موؤ�س�ساته، 

الق�سايا  االأردن����ي����ة يف  ال��ن��ظ��ر  اإي�����س��ال وج��ه��ة 

اأم  اإقليمية  اأم  عربية  اأك��ان��ت  ���س��واء  امل�سريية، 

دول��ي��ة، وال��دف��اع ع��ن الق�سايا التي ي��وؤم��ن بها 

االأردن ح��ول ال�����س��ام واالأم����ن واال���س��ت��ق��رار يف 

املنطقة ووحدة االأمة العربية.

واك�����د يف ح�����وار خ��ا���س م���ع وك���ال���ة االأن���ب���اء 

االأردنية )برتا(، اأن موؤ�س�سات االإعام الر�سمي 

انطلقت يف ذل��ك م��ن ث��واب��ت ال��دول��ة االأردن��ي��ة 

لتحقيق  امل��ب��ذول��ة  ال�سامية  امللكية  واجل��ه��ود 

ال�سام العادل وال�سامل يف املنطقة وعلى راأ�سها 

حل الق�سية الفل�سطينية.

ودعا اخل�ساونة اإىل حت�سني رواتب العاملني 

يف موؤ�س�سات االإعام الر�سمي، مقرتحا تاأ�سي�س 

للق�سايا  االأردين  “املنتدى  ب��ا���س��م  م��ن��ت��دى 

املعا�سرة”، تكون مهمته رفد االإع��ام االأردين 

العربية،  الق�سايا  جلميع  النوعي  باملحتوى 

خ�سو�سا امل�سريية منها.

واأو�سح اأن اللجنة تتابع التحديات واملعيقات 

اإدارات  داعيا  الورقية،  ال�سحافة  تواجه  التي 

ال�سحف اليومية اإىل و�سع خطط كفيلة بكبح 

جماح هذه التحديات واملعيقات.

الر�سمي،  االإع���ام  موؤ�س�سات  اأن  اإىل  ولفت 

والتي  اجلميع،  وتقدير  واح����رتام  ثقة  حم��ط 

يثق اجلميع بدورها، والتي حافظت عر عقود 

طويلة، على ر�سالة الدولة االإعامية.

ننظر  ال  اأن  يجب  املوؤ�س�سات  ه��ذه  اأن  واأك���د 

اإليها باعتبارها الناطق الر�سمي با�سم احلكومة 

ال��راأي  واإمن��ا لها دور كبري ومهم لنقل  فقط، 

والراأي االآخر.

املهنية  ميتلك  م��ن  اأن  اخل�ساونة  واأو���س��ح 

االإعامية  القوالب  اإي��ج��اد  على  ق��ادر  العالية 

لنقل الواقع بكل مو�سوعية ومهنية و�سفافية 

على  ال�سوء  ت�سليط  ع��ن  ف�سا  وم�سداقية، 

جميع وجهات النظر.

يف  العاملني  روات���ب  بتح�سني  يتعلق  وفيما 

اخل�ساونة  اأك���د  الر�سمي،  االإع����ام  موؤ�س�سات 

لي�س  املطلب،  اللجنة مع هذا  واأع�ساء  وقوفه 

يف  العاملني  واالإع��ام��ي��ني  لل�سحفيني  فقط 

هذه املوؤ�س�سات، واإمن��ا جلميع موظفي القطاع 

العام.

ن��وع  ي��ك��ون ه��ن��اك  اأن  اإىل ����س���رورة  واأ����س���ار 

الر�سمي  االإع���ام  بني  والتن�سيق  التكامل  من 

واخلا�س من اأجل بناء الكتلة الوطنية املثقفة، 

ورف��ع �سوية اخلطاب االإعامي الوطني ككل، 

اإيجابية  ب����روح  ال��وط��ن��ي��ة  الق�سايا  وم��ع��اجل��ة 

والرتكيز على املنجزات االأردنية.

وح����ول اإي�����س��ال االإع�����ام ال��ر���س��م��ي لوجهة 

التي  الق�سايا  ع��ن  ال��دف��اع  اأو  االأردن��ي��ة  النظر 

يوؤمن بها االأردن والتي تتمحور حول ال�سام 

االأم��ة  املنطقة ووح���دة  واالم���ن واال�ستقرار يف 

الر�سمي  االإع���ام  اأن  اخل�ساونة  اأك��د  العربية، 

ال�����س��اأن، منطلقا من  ب���دور كبري يف ه��ذا  يقوم 

ثوابت الدولة االأردنية واجلهود امللكية ال�سامية 

يف  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سام  لتحقيق  املبذولة 

الفل�سطينية  الق�سية  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  املنطقة، 

على اأ�سا�س حل الدولتني وفقا للقانون الدويل 

تلبية  ي�سمن  مب��ا  العربية،  ال�����س��ام  وم��ب��ادرة 

الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة  احلقوق  جميع 

غ��ري ال��ق��اب��ل��ة للت�سرف، واأه��م��ه��ا ح��ق ال��ع��ودة 

والتعوي�س، وحق تقرير امل�سري، وقيام الدولة 

على  للحياة  ال��ق��اب��ل��ة  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

1967 وعا�سمتها  الرابع من حزيران  خطوط 

القد�س ال�سرقية.

وبني اأن االإع��ام الر�سمي ما ي��زال حا�سرا 

على نف�س اخلطى الثابتة بجميع اأدواته، حيث 

يقوم بتغطية جيدة وم��وؤث��رة يف ملفات االأم��ن 

والتوعية من  االإره���اب،  ومكافحة  واال�ستقرار 

خماطر عدم اال�ستقرار، وعدم التو�سل حللول 

�سلمية و�سيا�سية للنزاعات يف املنطقة.

املزيد  وج��ود  �سرورة  اإىل  اخل�ساونة  واأ�سار 

العربية،  للق�سايا  لهذه  املوجهة  الرامج  من 

واإ���س��دار كتب وتقارير وفيديوهات ح��ول هذه 

اجل��وان��ب ل��ل��داخ��ل واخل�����ارج، وتنظيم ن���دوات 

وور�سة عمل ملفكرين عرب، ت�سلط ال�سوء على 

االإجناز االأردين يف هذا املجال اأو تلك الق�سايا.



املحلي

تقييم من  دائما عن  وتبحث  اإجنازاتها  الدول مبراجعة  تقوم  لفرتة  من فرتة 

مناف�س(  عن  لك  )اإبحث  مبداأ  على  ت�سري  ما  وغالبا  العام،  اإطارها  حميط  خارج 

اإجنازها  لتقييم  مبوا�سفاتها  �سبيه  بلد  عن  البحث  �ستحاول  فهي  جتده  مل  واإن 

العاملية  الأبحاث  ل�سركات  فتلجاأ  ذاك  ول  هذا  ل  جتد  مل  واإن  قيا�سه،  امل�ستهدف 

املعتمدة لو�سائل ال�ستبيانات، كل ذلك لت�ستطيع  ومراكز الدرا�سات ولكل امل�سادر 

بدقة اأن تقف على اي ق�سور لديها بكل �سفافية وحياد، واما ان مل تكرتث بذلك 

وا�ستمرت بقيا�س الإجناز عند مرحلة ما لنجاح �سابق كانت قد حققته ومل تلتفت 

ملن يتقدم حولها، فباحلقيقة حتى لو حافظت على ما اجنزته ووقفت عنده بدون 

مل  وه��ي  يتقدم  غريها  ك��ون  ترتاجع  هي  فباملح�سلة  والتحديث  املتابعة  من  اأي 

تبارح مكانها. 

من اأخطر الكلمات التي تن�سف كل طموح نحو التقدم واحلداثة هي )اأن العمل 

تعلق  ان  ي�سلح  ذلك ل  ان  البع�س  ويغفل  بالإنفاق(  زيادة  وما حاجتنا لأي  ي�سري 

ميكن  ل  املا�سي  يف  وكفاءة  �سال�سة  بكل  ي�سري  كان  فما  والتعليم،  بال�سحة  الأم��ر 

اأن ي�ستمر كذلك بدون حتديث واإمناء يجب ان ي�سري بتنا�سب طردي متوازي مع 

واقع احلال اليوم من الزيادة ال�سكانية، فهي العامل الرئي�س الذي يجب اأن ي�سري 

على ايقاعه طريف اي معادلة. 

الآن مل نحقق  العام فحتى  القطاع  لدينا يف  ال�سحية  املنظومة  اىل  فلو نظرنا 

الهدف الرائد لها وهو التاأمني ال�سحي للجميع، ومن ناحية احلداثة والتطوير 

فاإن ا�ستثنينا لالن�ساف مركز احل�سني لل�سرطان و�سرح اآخر من ال�سروح املميزة 

ل  اأن  يجب  ال�سحية  فاملنظومة  العمل،  من  الكثري  اىل  بحاجة  اننا  جند  لدينا، 

حتدث باجتزاء، فالنجاح الذي حققناه يف بع�س الأماكن ل يعني اننا و�سلنا ملرادنا 

القائمني  نلوم  ل  وال��ذي  الب�سري  مب�ست�سفى  حا�سرا  الكتظاظ  زال  فما  املن�سود، 

عليه بذلك وامنا نلوم الذي مل ي�سع اي خطة لقامة �سرح جديد م�ستقل لتخفيف 

اأما  العالية،  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املناطق  لباقي  خدماته  لتقدمي  عليه  ال�سغط 

عليه  مالحظتي  ولكن  ال�ستثناءات  بع�س  له  اأ�سع  فكذلك  اخلا�س  القطاع  عن 

تكاليف  ارتفاع  عن  عدا  الكربى  من�ساآته  لغلب  اجلغرافية  باملواقع  التقارب  هذا 

العالج لديها. 

اما عن منظومتنا التعليمية واتطرق هنا للتعليم العايل، فنحن اتقنا الو�سول 

نراعي  مل  ولكننا  اأ���س��واره��ا،  داخ��ل  اجلامعات  جن��اح  اأ�سا�سيات  من  املطلوب  للحد 

اجلامعات  اغلب  اأن  اذك��ر  اأن  بد  ل  وهنا  خارجها،  للطلبة  املعي�سة  الظروف  كامل 

العريقة حول العامل تقدم خدمة ال�سكن للطالب الذكور بطريقة ل تختلف ابدا 

بطاقات  يتوفر  دائما  اأن��ه  كما  خمف�سة،  وباأ�سعار  اجليدة  الفندقية  الق��ام��ة  عن 

خا�سة للطلبة لال�ستفادة من خدمات املوا�سالت العامة ب�سعر رمزي مدعوم، مما 

اإليها بق�سد الدرا�سة. ي�سجع الكثري من الطلبة لل�سفر 

 لنجاح اي من املنظومتني ال�سحية اأوالتعليمية باأي بلد ل بد من توفر عاملني 

الكفاءة  ذات  ف��اخل��ربات  امل��ادي��ة،  والم��ك��ان��ات  الب�سرية  اخل���ربات  وه��م��ا  ا�سا�سيني 

ال�سهل  من  اأم��ر  وه��ذا  اف�سل  معي�سية  ظ��روف  عن  بحثا  البلد  تغادر  قد  العالية 

الهمية  ذات  فلها  املادية  المكانات  اأما  ا�سحابها،  ن�سف 
ُ
واأ اإليه  الُتفت  لو  عالجه 

ويجب توفرها ملواكبة كل جديد. اإن الجتزاء مبعاجلة ناحية هنا وترك اأخرى ل 

الطليعة  اإىل  املنظومتني، فللعودة بهما  املطلوب لهاتني  بامل�ستوى  ي�سلح لالرتقاء 

املخ�س�س  الإنفاق  حجم  زيادة  من  بد  ل  التقييم  قوائم  من  املراتب  اأوىل  لت�سدر 

الإقت�ساد  وعلى  اول،  الإن�سان  على  م�ستقبال  منهما  العائد  قيمة  فبفهم  لهما، 

تبقى  اأن  يجب  ثالثا،  تليها  التي  الول��وي��ات  لتحقيق  النجاح  متهيد  وعلى  ثانيا، 

لهاتني املنظومتني املكانة الوىل دائما.

مهنا نافع

اضاءات موضوعية على تقييم 
مسيرتنا الصحية والتعليمية 
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االنباط-عمان

امللكية  �سركة اخلطوط اجلوية  اأكدت 

ب��رن��ام��ج  بتطبيق  ا���س��ت��م��راره��ا  الأردن���ي���ة 

احلكومة  ا�ستحدثته  الذي  “ا�ستدامة” 
العامة  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الأردن��ي��ة، 

ل��ل�����س��م��ان الج���ت���م���اع���ي، مب���وج���ب اأم����ر 

24 نتيجة جائحة كورونا. الدفاع رقم 

وق���ال���ت ال�������س���رك���ة، يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

ام�����س الأح���د، اإن��ه��ا ا���س��ت��ف��ادت م��ن اأوام���ر 

الدفاع وبرامج املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 

الجتماعي التي اأثبتت التجربة الفعلية 

مدى فاعليتها وجناحها بتوفري احلماية 

ورفع  وال�سركات  للعاملني  الجتماعية 

ف��ر���س ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ن��ه��و���س جم���ددا، 

العامة  واملوؤ�س�سة  بدور احلكومة  م�سيدة 

احلماية  توفري  يف  الجتماعي  لل�سمان 

ا�ستدامة  و�سمان  للعاملني  الجتماعية 

الت�سغيلية. وعملياتها  ال�سركة  اأن�سطة 

واأ�سافت امللكية الأردنية اأنها ما زالت 

ت�����س��ن��ف م���ن ���س��م��ن ال��ق��ط��اع��ات الأك���ر 

زالت  وما  كورونا،  جائحة  بفعل  ت�سررا 

ال�سلبية  الآث���ار  مل��واج��ه��ة  ج��اه��دة  ت�سعى 

والأزم�����ة امل��ال��ي��ة غ��ري امل�����س��ب��وق��ة، وال��ت��ي 

ال��ن��ق��ل اجل����وي ب�سكل  ق���ط���اع  ب��ه��ا  ت���اأث���ر 

كبري.

تطبيق  م��ن  ان��ت��ف��اع��ه��ا  اأن  واأو���س��ح��ت 

اأدى  املعدلة  و�سيغته  ا�ستدامة  برنامج 

ال�سهرية  العاملني  كلف  تخفي�س  اإىل 

بن�سبة  الأج���ور  يف  امل�ساهمة  ط��ري��ق  ع��ن 

و  ب���امل���ئ���ة  5ر37  ب����ني  ت����راوح����ت  م���ئ���وي���ة 

60 ب��امل��ئ��ة، وت���وف���ري مت��وي��ل ���س��ه��ري عن 

بربنامج  املرتبط  حماية  برنامج  طريق 

دفع  على  ال�سركة  ق��درة  لرفع  ا�ستدامة 

للعاملني. املرتتبة  املالية  امل�ستحقات 

واأ�سارت اإىل اأن احلكومة مددت موؤخراً 

ال��ع��م��ل ب��ربن��ام��ج ا���س��ت��دام��ة الأ���س��ا���س��ي، 

نهاية  امل��ع��ّدل، حتى  ا���س��ت��دام��ة  وب��رن��ام��ج 

امل�ستفيدة  2022، للمن�ساآت  �سهر حزيران 

من هذين الربناجمني حالياً.

واأك������دت امل��ل��ك��ي��ة الأردن����ي����ة ال��ت��زام��ه��ا 

ب����اأداء دوره����ا الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي 

للمملكة  وط��ن��ي  كناقل  وال���س��رتات��ي��ج��ي 

ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ا 

قطاعي  على  وتداعياتها  اجلائحة  جراء 

وال�سياحي. النقل اجلوي 

الملكية األردنية: برامج الضمان 
وفرت الحماية االجتماعية لموظفينا

مالية النواب تناقش موازنة المحكمة الدستورية

اللجنة العليا الربد عاصمة ثقافية تدعو للمشاركة في  فعالياتها

تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

مركزية التخطيط في التربية توصي بتأجيل دوام الفصل الثاني حتى 20 شباط 

وزير التخطيط يتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي %2.7

االنباط-عمان

خالل  النيابية  املالية  اللجنة  ناق�ست 

املهند�س  ام�س  الحد، برئا�سة  اجتماعها 

حم���م���د ال���������س����ع����ودي، م�����وازن�����ة امل��ح��ك��م��ة 

مل�سروعي  مناق�ستها  اإط��ار  يف  الد�ستورية 

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

.2022 الوحدات احلكومية للعام 

وق�������ال ال�������س���ع���ودي خ�����الل الج���ت���م���اع 

الد�ستورية  املحكمة  ع�سو  ح�سره  ال��ذي 

عبد  املحكمة  ع��ام  واأم��ني  الذويب  حممد 

املحكمة يقع على  اإن  النجداوي،  اللطيف 

الن�سو�س  تف�سري  يف  ك��ب��ري  دور  عاتقها 

ال��د���س��ت��وري��ة وال���رق���اب���ة ع��ل��ى د���س��ت��وري��ة 

النافذة. القوانني والنظمة 

املحكمة  موازنة  بنود  اللجنة  وناق�ست 

�سيما  ل  دينار،  األف  و558  مليونا  البالغة 

ال��ن��ف��ق��ات اجل���اري���ة امل��ت�����س��م��ن��ة ال���روات���ب 

الت�سغيلية،  والجور والعالوات والنفقات 

اأي��ة  تت�سمن  ل  م��وازن��ت��ه��ا  اأن  اىل  لف��ت��ا 

اإيرادات اأو نفقات راأ�سمالية.

ورمزي  النرب  عمر  النائبان  وا�ستف�سر 

ال��ع��ج��ارم��ة ع��ن بع�س ال��ب��ن��ود ال����واردة يف 

مت  التي  الق�سايا  وحجم  املحكمة  موازنة 

ف�سلها خالل الأعوام املا�سية.

الدور  الذويب،  املحكمة  ع�سو  وعر�س 

ال����ذي ت�����س��ط��ل��ع ب���ه امل��ح��ك��م��ة ور���س��ال��ت��ه��ا 

واحلريات  احلقوق  حماية  على  القائمة 

الد�ستور و�سمان مبداأ  الواردة يف  العامة 

املحكمة  اأن  مبينا  ال�سلطات،  بني  الف�سل 

ف�سلت يف العام املا�سي خم�س ق�سايا ويف 

العام الذي �سبقه �سبع ق�سايا.

وث��م��ن اجل��ه��ود ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا جمل�س 

اإق��������رار ال���ت���ع���دي���الت  ال����ن����واب اأخ�������ريا يف 

مب�داأ  تر�سيخ  �سانها  من  التي  الد�ستورية 

�سيادة القانون وتكري�س مبداأ الف�سل بني 

ال�سلطات.

تت�سمن  املحكمة  اأن موازنة  اإىل  واأ�سار 

مليونا و41 األف دينار خم�س�سة للرواتب 

اأن  م��ب��ي��ن��ا  ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة،  ن��ف��ق��ات  األ����ف  و500 

حيث  النفقات  �سبط  اىل  ت�سعى  املحكمة 

األ����ف دي��ن��ار   130 ط���رح���ت ع���ط���اء ب��ق��ي��م��ة 

التوفري بفاتورة الطاقة. لتحقيق 

ب��امل��ئ��ة   70 اأن  اىل  ال���ن���ج���داوي  واأ����س���ار 

نفقات  باملئة  و30  روات��ب  هي  املوازنة  من 

ت�سغيلية م�ستعر�سا بنود النفقات اجلارية 

التي  والإج����راءات  الد�ستورية  للمحكمة 

النفقات. ل�سبط  اتخذتها 

االأنباط - كتبت فرح مو�سى 

  دعا  الرئي�س التنفيذي للجنة العليا 

لرب����د ع��ا���س��م��ة ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��ام  

2022 املهند�س منذر البطاينة  اجلمهور، 

الثقافية،   واملراكز  واملوؤ�س�سات،  والهيئات 

للم�ساركة يف  الفعاليات والن�ساطات التي 

اللجنة. �ستنظمها 

اليوم الحد     وق��ال جلريدة النباط 

ان مناذج امل�ساركة متوفرة يف موقع وزارة 

ال��ث��ق��اف��ة، وه���ن���اك ط��ل��ب��ات ورق���ي���ة، ل��دى 

اإربد  اإعمار  موؤ�س�سة  يف  التنفيذي  املكتب 

امل��ل��ك ع��ب��د اهلل، و مي��ك��ن لأي  يف ح��دائ��ق 

اومت��وي��ل  ل��دع��م  بالتقدم  ي��رغ��ب  م��واط��ن 

التنفيذي،  املكتب  ي��راج��ع  اأن  ن�ساط،  اأي 

وميالأ  الطلبات.

�سيتم  ال��ط��ل��ب��ات  ان  ال��ب��ط��اي��ن��ة  وب���ني   

رف��ع��ه��ا ل�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة، ث���م ي��و���س��ع اأي 

ن�����س��اط ���س��م��ن خم��ط��ط زم���ن���ي، وي��ت��ح��دد 

ال����وق����ت ال������الزم لإط������الق ال���ن�������س���اط، اأو 

الظروف  وفق  املنا�سب،  واملكان  الفعالية، 

م�سريا  واملحافظات،  الألوية،  خمتلف  يف 

املا�سية  امل��دة   يف  و�سعت  اللجنة   ان  اىل 

اخل����ط����ط، وامل����خ����ط����ط����ات، والأن�������س���ط���ة، 

وال����ف����ع����ال����ي����ات امل����ت����وق����ع����ة، ل���ك���ل حم�����اور 

والفعاليات. الن�ساطات 

  وا���س��اف ان ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة لرب��د 

جلنة   : ت�سم  العربية  الثقافة  عا�سمة 

ال�������س���ع���ر، وجل���ن���ة امل���و����س���ي���ق���ى، وال���ف���ن���ون 

الأدائ�������ي�������ة، وجل����ن����ة ال���ق�������س���اي���ا حم��ل��ي��ة، 

وال�سوؤون العربية وجلنة املراأة، وجلنة اأدب 

الثقافة  وجلنة  ال���رتاث،  وجلنة  الطفل، 

امل��ايل  ال��دع��م  والب��ت��ك��ار، وجل��ن��ة  العاملية، 

اللوج�ستية،  اخلدمات  وجلنة  والتمويل، 

الب�سري،  والتوا�سل  الإعالمية،  واللجنة 

التنفيذي،  للمكتب  اإ�سافة  والجتماعي، 

تن�سيق  وجلنة  الإداري،  التن�سيق  وجلنة 

والفعاليات.  الأن�سطة  وتي�سري 

الإع����الم����ي  ق�����ال  ذات������ه  ال�������س���ي���اق  ويف 

حت�سني التل ان  مدينة اإربد تتميز بعمق 

تاريخي، ومرور عدد من احل�سارات التي 

ا�ستوعبتها املدينة عرب تاريخها الطويل، 

واليونانية،  الرومانية،  احل�سارة  ومنها 

عا�سمة  تكون  اأن  وت�ستحق  والإ�سالمية 

العربية. للثقافة 

اإرب��د  ب��ه م��دي��ن��ة  وا���س��ار اىل م��ا تتمتع 

م���ن ت��ن��وع ث���ق���ايف، وح�������س���اري، وت��اري��خ��ي 

علماء  يقدر  اإذ  ال�سنني،  اآلف  اىل  ممتد 

فيها  املكت�سفة  والآث����ار  ت��اري��خ��ه��ا،  الآث����ار 

�سنة. اآلف  بنحوخم�سة 

  االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة، ام�س الأحد، عن 

جديدة  اإ���س��اب��ة  و3493  وف��اة   12 ت�سجيل 

بفريو�س كورونا يف اململكة، لريتفع العدد 

و1100967  وف���اة   12986 اإىل  الإج���م���ايل 

اإ�سابة.

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

امل���وج���ز  ب��ح�����س��ب  ب���امل���ئ���ة،   11.77 ام���������س 

الإعالمي ال�سادر عن الوزارة.

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

حالة،   26772 اإىل  و�سل  حالياً  الن�سطة 

ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع���دد احل�����الت ال��ت��ي اأدخ���ل���ت، 

وع��دد  ح��ال��ة،   92 امل�ست�سفيات  اإىل  ام�����س، 

احل�����الت ال��ت��ي غ�����ادرت امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 69 

الإجمايل للحالت  العدد  بلغ  حالة، فيما 

املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 

608 حالت.

اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 

باملئة،   11 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما 

ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب���امل���ئ���ة،   31 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  ال�سطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال 

الإقليم ذاته 14 باملئة.

العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

باملئة، يف حني   15 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 

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

ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   28 اإىل  ذات����ه  الإق��ل��ي��م  يف 

اإىل  ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال 

ن�سبة  بلغت  اإقليم اجلنوب،  باملئة. ويف   12

اإ�سغال اأ�سّرة العزل 7 باملئة، ون�سبة اإ�سغال 

9 باملئة، فيما بلغت  اأ�سّرة العناية احلثيثة 

التنف�س ال�سطناعي  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

يف الإقليم ذاته 5 باملئة.

حالة   2033 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 

الإج���م���ايل حل��الت  ال��ع��دد  لي�سل  ���س��ف��اء، 

العزل  ف��رتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�سفاء 

اإىل 1061250 حالة.

فح�ساً،   29681 اإج����راء  اإىل  اأ���س��ار  كما 

ل��ي��ب��ل��غ ال����ع����دد الإج�����م�����ايل ل��ل��ف��ح��و���س��ات 

 14095738 الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي 

. فح�ساً

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

ك��ورون��ا و�سل  ل��ق��اح  الأوىل م��ن  اجل��رع��ة 

متلقي  ع��دد  و���س��ل  فيما   ،4516101 اإىل 

اجلرعتني اإىل 4109437.

االنباط-عمان

اأو����س���ت جل��ن��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��رك��زي��ة 

خ���الل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  يف 

اج��ت��م��اع��ه��ا ام�����س الأح����د ب��ت��اأج��ي��ل ب��دء 

الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 

ذات  امل��دار���س  يف  للطلبة   2022  /  2021

ال����ربن����ام����ج ال���وط���ن���ي ل��ل�����س��ف��وف م��ن 

ال��رو���س��ة وح��ت��ى ال�����س��ف احل���ادي ع�سر 

امل��دار���س  يف  املقبل،  �سباط   20 ي��وم  اإىل 

واخلا�سة. احلكومية 

اإن  ب���ي���ان ام�������س  ال�������وزارة يف  وق���ال���ت 

ال���ت���و����س���ي���ة ����س���ت���ع���ر����س ع���ل���ى ال��ل��ج��ن��ة 

العليا خالل اجتماعها املقبل  الإطارية 

لتخاذ القرار املنا�سب.

دوام  اأن  البيان  يف  ال���وزارة  وا�سافت 

ال�����س��ف ال��ث��اين ع�����س��ر )ال��ت��وج��ي��ه��ي( - 

موعده  يف  �سيبقى  التو�سية-  بح�سب 

وجاهيا يف الأول من �سهر �سباط 2022، 

ف��ي��م��ا مي��ت��د ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي ال��ث��اين 

احلكومية  املدار�س  يف  ال�سفوف  لبقية 

واخلا�سة اإىل 6 متوز 2022.

الربامج  ذات  املدار�س  يخ�س  وفيما 

الختيار  ح��ري��ة  لها  ف��ي��رتك  ال��دول��ي��ة؛ 

بني اللتزام بربنامج املدار�س الوطنية 

من حيث موعد بدء وانتهاء الف�سل، اأو 

التقومي  وف��ق  بعد  عن  بالتعليم  البدء 

�سباط   20 حتى  بها  اخل��ا���س  امل��در���س��ي 

2022، ثم النتظام بالتعليم الوجاهي.

ال��ت��و���س��ي��ة  اأن ه���ذه  ال������وزارة  وب��ي��ن��ت 

يف  كورونا  جائحة  لظروف  نظرا  تاأتي 

الأردن والعامل.

االنباط-عمان

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  اأكد 

نا�سر ال�سريدة ام�س الأحد، اأن القت�ساد 

جائحة  اآث����ار  م��ن  ب��ال��ت��ع��ايف  ب���داأ  الأردين 

يف  النمو  معدل  يبلغ  اأن  متوقعا  ك��ورون��ا، 

العام احلايل %2.7.

ال�������س���ري���دة اأك������د خ�����الل اج���ت���م���اع م��ع 

اأن  النيابية  وال�ستثمار  القت�ساد  جلنة 

توجيهات  برتجمة  م�ستمرة  “احلكومة 
ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ب���امل�������س���ي ق��دم��ا 

والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  ب��الإ���س��الح��ات 

والإدارية”.

النمو  اأن يبلغ معدل  ال�سريدة  ويتوقع 

2.7% وه���و م��ا ي��ت��واف��ق  ال��ع��ام احل���ايل  يف 

لكنه  ال��دويل  النقد  �سندوق  توقعات  مع 

البنك  توقعات  عن  نقطة  بن�سف  “اأعلى 
الدويل”.

 2021 يف  الق��ت�����س��اد  “اأداء  اأن  ويعتقد 

الربعني  ل��ك��ن يف   ،2020 م��ن  اأف�����س��ل  ك��ان 

مما  الأف�سل  الأداء  ك��ان  والثالث  الثاين 

ال��ذي  الأم���ر   ”2019 ال��ع��ام  ك��ان عليه يف 

النمو  اإىل معدل  الو�سول  “�سيمكننا من 
���س��ي��ك��ون  وال�����ذي   2021 ل��ع��ام  امل�����س��ت��ه��دف 

.”%2

الأوىل  اأ����س���ه���ر   9 ل����  ال��ن��م��و  و”معدل 

2%، وب���ل���غ يف  م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي جت����اوز 

ذكر  ما  على   ”%2.7 الثالث  الربع  نهاية 

ال�سريدة.

كانت  الثالث  الربع  “نتائج  اأن  و�سرح 

مم��ي��زة، وك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة 

���س��ج��ل��ت م����ع����دلت من����و اإي���ج���اب���ي���ة، ل��ك��ن 

الأك�����ر م�����س��اه��م��ة م���ن ت��ل��ك ال��ق��ط��اع��ات 

 ،%21 وبن�سبة  التحويلية  ال�سناعة  ك��ان 

وخ���دم���ات امل��ال��ي��ة وال���ت���اأم���ني وال��ع��ق��ارات 

والفنادق  واملطاعم  التجارة   ،%18 بن�سبة 

ال�سخ�سية  الجتماعية  اخل��دم��ات   ،%11

.”%7

ح��رك��ة  ب����ع����ودة  “�سعور  ع����ن  وحت�����دث 

اإىل  م�������س���ريا  طبيعتها”  اإىل  ال���ت���ج���ارة 

بلغت يف ال�سادرات حوايل  منو  “معدلت 
16% يف نهاية �سهر ت�سرين الأول/اأكتوبر 

امل��ا���س��ي، ويف امل�������س���ت���وردات ب��ل��غ��ت ح���وايل 

.”%24

 12 الأردن  يف  امل�����س��ت��وردات  وجت�����اوزت 

الأول/ ت�سرين  نهاية  حتى  دي��ن��ار  مليار 

اأك���ت���وب���ر امل���ا����س���ي م���ق���ارن���ة م���ع ����س���ادرات 

وف���ق  دي�����ن�����ار،  م���ل���ي���ار   5.3 اإىل  و����س���ل���ت 

امليزان  يف  العجز  ف��اإن  وبالتايل  ال�سريدة 

التجاري يفوق 7 مليارات دينار.

االثنني   17/ 1 / 2022
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تخفي�ص التعرفة اجلمركية لرمبا تكون ب�سي�ص من الأمل يريده املواطن الب�سيط ؛ 

اأو ق�سة ي�ستند بها الفقري لتلبية بع�ص احتياجاته ٬ لكنها بال �سك فر�سة ذهبية للتاجر 

لزيادة دخله وهذا حٌق م�سروع له فهو الهدف الأ�سا�سي من التجارة ٬ لكن هل �سيلتزم 

املاكينات  تداولته  ما  مع  تتنا�سب  بحيث  منتجاته  اأ�سعار  ويخف�ص  بها  فعليا  التاجر 

الإعالمية منذ �سناعة هذا القرار حتى تنفيذه . 

٬ هل �ستخفف هذه التعرفة على التجار الذين  وهل �ستنتع�ص الأ�سواق كما قيل لنا 

�ستحقق  هل   ٬ ديونهم  �سداد  على  املتعرثين  �ست�ساعد  هل   ٬ ك��ورون��ا  جائحة  اأنه�ستهم 

قيمة تناف�سية عادلة من �ساأنها اأن ترفع من منو القت�ساد الوطني ٬ هل �ست�ساعد على 

اخلارجي  الزحف  وتوقف  الأ�ستثمار  �ستجذب  هل   ٬ ال�سريبي  التهرب  من  التخفيف 

للم�ستثمرين للدول املجاورة ٬ هل �ستوقف التهرب اجلمركي كما هو خمطط لها .

 يف املقابل هناك ت�ساوؤلت عدة يطرحها ال�سناعيون الأردنيون ملاذا التعرفة اجلمركية 

٬ هل هي احلل الأمثل لنمو القت�ساد الوطني ٬ ما هي البدائل املتاحة لدعم ال�سناعات 

املحلية يف ظل تخفي�ص التعرفة اجلمركية على منتجات قد ي�سعب على امل�سانع املحلية 

مناف�ستها . 

اإجابات يف الوقت احلايل لكن الزمن كفيل  اأجد لها  اأ�سئلة تدور يف خميلتي قد ل   

بالإجابة عنها ٬ وعلى اأمل اأن تكون الإجابات مليئة بالإيجابية على الرغم من اأن الو�سع 

تعرفة جمركية  لتخفي�ص  الوطني ل يحتاج  القت�ساد  واأن   ٬ ذلك  برمته ل يدل على 

فقط بل يحتاج وب�سورة فورية لعملية جراحية تعيده للحياة من جديد عرب اخلطط 

والربامج القت�سادية والجتماعية القابلة للتطبيق من قبل فريق اقت�سادي يحمل يف 

طياته املهنية وحب الوطن يف اآن واحد  .

الكعابنة  عمر 

التعرفة الجمركية هل 
هي الحل ! 

  االثنني    17  /  1  / 2022

االنباط-عمان

احلكومة  الأردين  العمايل  املر�سد  طالب 

تنظيم  لإع��ادة  اخلا�ص  القطاع  مع  بالتن�سيق 

����س���اع���ات ال��ع��م��ل مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع ال���ظ���روف 

اجلوية ال�سائدة حفاظا على �سالمة العاملني 

وال���ع���ام���الت واأ����س���ح���اب الأع����م����ال، خ�����س��و���س��ا 

حياة  ع��ل��ى  خ��ط��ورة  ت�سكل  ال��ت��ي  ال�����س��اع��ات  يف 

املواطنني.

ودعا املر�سد، يف بيان �سحفي ام�ص الأحد، 

حتويله  اأو  ال�����دوام  ���س��اع��ات  تقلي�ص  ����س���رورة 

ع���ن ب��ع��د وت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام ال��ع��م��ل امل����رن خ��الل 

هذا  اململكة  بها  متر  التي  اجلوية  املنخف�سات 

الأ����س���ب���وع، وال���ف���رات ال��الح��ق��ة، ح��ر���س��ا على 

���س��الم��ة امل��واط��ن��ني وت��ق��ل��ي��ل امل��خ��اط��ر وامل�����س��ار 

اأثناء الظروف ال�سعبة. املحتملة 

اأج���ل  ت���اأت���ي م���ن  وب����ني اأن ه����ذه امل��ط��ال��ب��ة 

مت��ك��ني ال��ع��ام��ل��ني وال���ع���ام���الت م���ن ال��و���س��ول 

امل��وا���س��الت  ان��ق��ط��اع  قبل  ب��اأم��ان  منازلهم  اإىل 

خ�سو�سا  احل��رارة،  درج��ات  وانخفا�ص  العامة 

واأن اأمانة عمان الكربى اأ�سدرت م�ساء ال�سبت 

اإيقاف احلافالت  �سيتم  اأنه  فيه  اأو�سحت  بيانا 

ال��ردد  �سريع  وال��ب��ا���ص  ع��ّم��ان  لبا�ص  التابعة 

عند اخلام�سة من م�ساء الأحد.

واأ�سار املركز، يف بيانه، اإىل اأن قرار الأمانة 

ي��ح��ت��اج ل��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ك��اف��ة 

العاملني والعامالت  لتاليف الإ�سرار مب�سالح 

و�سائل  ي�ستخدمون  الذين  الأعمال  واأ�سحاب 

ال�ستثنائية،  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  ب��ك��رثة  النقل 

ي��ك��م��ن يف  ال��ن��ق��ل  و���س��ائ��ل  دور  واأن  خ�����س��و���س��ا 

الأي��دي  ل  وتنقُّ ال��ط��وارئ،  ح��الت  يف  امل�ساعدة 

العاملة من مكان اإىل اآخر.

المرصد العمالي يدعو لتقليص ساعات الدوام أو تحويله 
عن بعد خالل المنخفض

الحسين:  ما يتم تداوله عن العقد االلزامي عار عن الصحة 

الخرابشة يدعو دول المتوسط لتبادل الطاقة الخضراء

إدارة األزمات: نقل أماكن التطعيم في محافظتي
 العاصمة وإربد

االنباط - عمر الكعابنة

ال��ت��وا���س��ل  ت������داول ع����دد م���ن رواد م���واق���ع 

الج��ت��م��اع��ي م��ن�����س��ورا ذك���ر ف��ي��ه »اع��ت��ب��ارا من 

1/1/2022 يعترب العقد اللزامي للتاأمني 
�سائق  ك���ان  اذا  ب��ال��ت��ع��وي�����ص  ح��ق��ه  وي��ف��ق��د   ...

ال�سيارة غري مالكها . حتى واإن كان اأحد اأفراد 

بالتفوي�ص،  اأح��د  اإدخ���ال  اأراد  واإذا   ... اأ���س��رت��ه 

فعليه اأن يدفع *مبلغ 25 دينار عن كل �سخ�ص 

ي�سمح له بقيادة �سيارته.   

ب�������دوره، ن��ف��ى م���اه���ر احل�����س��ني م���دي���ر ع��ام 

الإحتاد الأردين ل�سركات التاأمني ل� »الأنباط« 

اأن  على  التوا�سل،  و�سائل  عرب  تداوله  يتم  ما 

ال��ع��ق��د الل���زام���ي ل��ت��اأم��ني ال�����س��ي��ارات مقت�سر 

ع��ل��ى م��ن ب��اإ���س��م��ه ع��ق��د ال��ت��اأم��ني وي��ف��ق��د حقه 

بالتعوي�ص اإذا كان �سائق ال�سيارة غري مالكها، 

مو�سحا اأن تاأمني العقود اللزامية للمركبات 

ت��غ��ط��ي امل��رك��ب��ة ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر م���ن ���س��ائ��ق��ه��ا ، 

ال�سرط هو  اأن هذا  اإىل  م�سريا يف الوقت ذاته 

حق ل�سركات التاأمني يف وثائق ال�سق التكميلي 

فقط  الل��زام��ي  بال�سق  امل�سا�ص  دون  للتاأمني 

التاأمني  ق�سط  لتخفيف  ال��و���س��ائ��ل  اأح���د  لأن���ه 

ال�سامل املعمول بها يف اأغلب دول العامل .

واو����س���ح اأن ���س��رك��ات ال��ت��اأم��ني ت��ب��ي��ع خطر 

فكلما زاد اخلطر زاد ق�سط التاأمني وكلما قل 

بع�ص  اأن  م�سيفا   ، التاأمني  ق�سط  قل  اخلطر 

���س��رك��ات ال��ت��اأم��ني ت��ل��ج��اأ ببيع وث��ائ��ق ال��ت��اأم��ني 

بند  اإ�سافة  مع  جدا  خمف�سة  باأ�سعار  ال�سامل 

اأن امل�ستفيد من هذه الوثيقة هو مالك ال�سيارة 

اأو من يتم  ب��احل��ادث  يف ح��ال ك��ان هو املت�سبب 

اإ���س��اف��ت��ه ك�����س��ائ��ق ع��ل��ى ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة، م��وؤك��دا 

بوثيقة  م�سمول  ه��و  احل���ادث  م��ن  املت�سرر  اأن 

ال��ت��ام��ني الإل����زام����ي امل��غ��ط��اة مب��وج��ب وثيقة 

الوثيقة  بهذه  تغطيته  ويتم  ال�سامل  التامني 

اأ�سال بوثيقة  ا�سمه ل يرد  اأن  كمت�سرر، علما 

له يف هذه  املوؤمن  اأن  الإل��زام��ي حيث  التامني 

ع��دم �سحة  ي��وؤك��د  املركبة مم��ا  احل��ال �ساحب 

املعلومة من اأ�سا�سها .

االنباط-عمان

دع����ا وزي�����ر ال���ط���اق���ة وال�������رثوة امل��ع��دن��ي��ة 

ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة ال���ي���وم الح���د 

دول  بني  ما  الكهربائي  بالربط  البدء  اىل 

ذات  املتو�سط  الأبي�ص  البحر  و�سرق  جنوب 

بالعامل،  الأعلى  ال�سم�سي  الإ�سعاع  معدلت 

بالطاقة  املتو�سط لتزويدها  �سمال  مع دول 

وباأقل  اإليها  ت�سعى  التي  النظيفة  اخل�سراء 

املمكنة. الكلف 

اجل��ل�����س��ة  يف  الردن  ك���ل���م���ة  يف  واك��������د 

الف��ت��ت��اح��ي��ة لج��ت��م��اع��ات ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة 

الدولية  للوكالة  ال��ع��ام��ة  للجمعية  ع�سرة 

اأبو  املنعقدة يف  املتجددة )الآيرينا(  للطاقة 

الوزارة  بالنابة عنه امني عام  القتها  ظبي 

ا�ستغالل  ���س��رورة  ال��ع��زام،  ام��اين  املهند�سة 

ال���ف���ر����ص امل���ت���اح���ة م���ن خ����الل امل��وؤ���س�����س��ات 

البنية  ت��ط��وي��ر  يف  لل�سري  املعنية  ال��دول��ي��ة 

متكن  التي  الالزمة  والت�سريعات  التحتية 

من حتقيق الربط العاملي بال�سرعة املمكنة.

اجلل�سة  خ��الل  اخلراب�سة  ال��وزي��ر  وق��ال 

ال��ت��ي ع��ق��دت ب��وا���س��ط��ة الت�����س��ال امل��رئ��ي ان 

ال��ت��ح��ول ن��ح��و ال��ط��اق��ة اخل�������س���راء اأ���س��ب��ح 

وجاء  اليومية.  حياتنا  يالم�ص  واقعا  اأم��را 

نتائج  واأهمها  العاملية  بالتوجهات  مدعوماً 

 )COP 26( امل����ن����اخ  ق���م���ة  وت���و����س���ي���ات 

لتخفي�ص  الدولية  الل��ت��زام��ات  مب�ساعفة 

املتاحة  ال�سبل  كافة  با�ستخدام  النبعاثات 

وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وت��ر���س��ي��د 

الطاقة.

واك����د اأه��م��ي��ة ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود وال��ب��ن��اء 

ربط  مو�سوع  يف  اإل��ي��ه  التو�سل  مت  م��ا  على 

واحدة  كهربائية  ب�سبكة  قاطبة  العامل  دول 

الدول  من  اخل�سراء  الطاقة  نقل  لت�سهيل 

اإنتاجها  على  مرتفعة  ب��ق��درة  تتميز  ال��ت��ي 

اىل ال������دول ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ع ل���ه���ذه ال��ط��اق��ة 

على  ال��ف��ائ��دة  وي��ع��م��م  الكلفة  يخف�ص  مم��ا 

اجلميع.

وق���ال ال��وزي��ر اخل��راب�����س��ة ان��ن��ا يف الردن 

ن��ع��ت��ق��د ب������اأن ال����وق����ت ق����د ح�����ان ل��ل�����س��ري يف 

الهيدروجني  وا�ستخدام  ان��ت��اج  تكنولوجيا 

الأخ���������س����ر امل���ن���ت���ج م����ن م���������س����ادر ال���ط���اق���ة 

التكنولوجيات  م��ن  يعد  وال���ذي  امل��ت��ج��ددة، 

تخفي�ص  يف  اأ�سا�سي  ب��دور  للقيام  ال��واع��دة 

ان��ب��ع��اث��ات ال���ك���رب���ون ع���دا ع���ن ا���س��ت��خ��دام��ه 

النظيفة،  الطاقة  وتخزين  لنقل  كو�سيط 

لتحديد  طريق  خارطة  باإعداد  بداأنا  حيث 

هذا  يف  وت�سريعياً  فنياً  املطلوبة  اخلطوات 

املجال.

تعظيم  على  يعمل  الأردن  ان  اىل  واأ���س��ار 

ا����س���ت���غ���الل م���������س����ادر ال����ط����اق����ة امل���ت���ج���ددة 

�����س����واء ل��ت��ول��ي��د ال���ك���ه���رب���اء، ح���ي���ث ن��ط��م��ح 

ب��ت��ج��اوز ال��ه��دف امل��ع��ل��ن يف ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

 )2030( للعام  الطاقة  لقطاع  ال�ساملة 

الطاقة  م��ن   50% ن�سبة  اإىل  وال��و���س��ول 

املتجددة،  الطاقة  م��ن  امل��ول��دة  الكهربائية 

ا�ستخدام  مثل  الأخ���رى  لال�ستخدامات  اأو 

ال��ط��اق��ة احل���راري���ة امل���رك���زة يف ال�����س��ن��اع��ات 

وامل�������س���ت�������س���ف���ي���ات وال����ق����ط����اع����ات اخل���دم���ي���ة 

املختلفة،

امل���رك���ب���ة م��ن  ال����س���ت���ط���اع���ات  ان  وق������ال 

الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع 

ل��ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء و���س��ل��ت يف امل��م��ل��ك��ة اإىل 

ت�����س��اه��م  م����ي����ج����اواط   )2400( ح�������وايل 

الكهربائية  الطاقة  من   25% من  باأكرث 

جتارية  م�ساريع  خ��الل  من  اأغلبها  امل��ول��دة 

وم�ستثمرين وممولني من القطاع اخلا�ص، 

ل  املتجددة  الطاقة  م�ساهمة  كانت  حني  يف 

تتعدى %1 يف العام 2014.

تخزين  جم���ال  ويف  الأردن  ان  واأو����س���ح 

النتهاء  على  ���س��ارف  الكهربائية،  الطاقة 

عطاء  لطرح  تف�سيلية  ج��دوى  درا���س��ة  م��ن 

املائية  الطاقة  با�ستخدام  تخزين  م�سروع 

با�ستطاعة  الأردن  يف  ال�����س��دود  اأح����د  ع��ل��ى 

ا�ستخدام  وكذلك  ميجاواط،   400 حوايل 

بالبطاريات. التخزين 

وح�����ول اج���ت���م���اع )اري����ن����ا( ق����ال ال���وزي���ر 

اخل��راب�����س��ة ان الج��ت��م��اع ي���اأت���ي وم���ا زال���ت 

الثالثة على التوايل  الب�سرية ترزح ولل�سنة 

جائحة  �سببتها  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ظ���روف  حت��ت 

)كوفيد19-( اأثرت على جميع دول العامل 

م��ن��اح��ي  ك��اف��ة  يف  ال��ن��م��و  ت��ب��اط��وؤ  اىل  واأدت 

احل���ي���اة الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وم��ن 

الطاقة. �سمنها قطاع 

وقال، رغم كل ذلك، فاإن زخم الجنازات 

يف  العربية  واملنطقة  العامل  ي�سهدها  التي 

ا�ستهالك  وتر�سيد  املتجددة  الطاقة  جمال 

ال���ط���اق���ة ي��ع��ت��رب م��ط��م��ئ��ن��اً خ�����س��و���س��اً م��ع 

الركيز على تنويع امل�سادر والتكنولوجيات 

امل��م��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا، وال�����س��ري يف امل�����س��اري��ع 

ال���ت���ج���اري���ة ك���ب���رية احل���ج���م ب��ا���س��ت��ث��م��ارات 

العام  القطاعني  بني  ما  بالتعاون  مرتفعة 

واخلا�ص واجلهات ال�ستثمارية والتمويلية 

يف هذا املجال.

واأ����س���اد اخل��راب�����س��ة ب��ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ما 

الدولية  وال��وك��ال��ة  الأردن��ي��ة  احلكومة  ب��ني 

كع�سو  الأردن  اإن  وق��ال  امل��ت��ج��ددة،  للطاقة 

م��وؤ���س�����ص ودائ������م يف الإي���ري���ن���ا ي��ت��ط��ل��ع اىل 

الأع�ساء  ال��دول  ب��ني  م��ا  التعاون  ا�ستمرار 

الأردن  و���س��ي��وا���س��ل  ال���وك���ال���ة،  خ����الل  م���ن 

ج��ه��وده يف امل�����س��ارك��ة ودع���م ك��اف��ة امل��ب��ادرات 

ت��ع��ده��ا الإي��ري��ن��ا يف �سبيل  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 

ال��دول  ب��ني  امل��ت��وازن  ال��ت��ع��اون  تعزيز فر�ص 

الأع�ساء.

  االنباط-عمان

واإدارة  ل���الأم���ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  اأع���ل���ن 

الأزمات نقل اأماكن التطعيم خالل الفرة 

الثاين احلايل  كانون   19 17 ولغاية  من 

النحو  على  واإرب��د  العا�سمة  حمافظتي  يف 

ال���ت���ايل: ح��دائ��ق احل�����س��ني اإىل ق��اع��ات »ي��ا 

اإىل  املقابلني  عبداهلل  امللك  وحدائق  ه��ال«، 

�سالة الأمري في�سل، وحدائق امللك عبداهلل 

 ،»2 اإىل قاعة »يا هال  الأول/ وادي �سقره 

اإىل   Drive thru احل�����س��ن  وم��دي��ن��ة 

�سالة مدينة احل�سن.

الأماكن  نقل  ق��رار  اأن  اإىل  املركز  واأ���س��ار 

على  توؤثر  التي  اجلوية  للحالة  نظرا  جاء 

التطعيم  مراكز  عمل  بقاء  موؤكدا  اململكة، 

الأخرى كاملعتاد.

االنباط-عمان

ام��وال  ا�ستثمار  ���س��ن��دوق  رئي�سة  اأع��ل��ن��ت 

ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي خ��ل��ود ال�����س��ق��اف، عن 

ارتفاع موجودات ال�سندوق بنحو 1.1 مليار 

دينار لت�سل اإىل 12.3 مليار دينار يف نهاية 

دينار  مليار  عام 2021، مقارنة مع 11.2 

بلغت  من��و  وبن�سبة   ،2020 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 

الأولية  املالية  البيانات  ح�سب  باملئة،   10
لعام 2021.

وب��ي��ن��ت ال�����س��ق��اف خ���الل م��وؤمت��ر �سحفي 

حقق  ال�ستثمار  ���س��ن��دوق  اأن  الأح����د،  ام�����ص 

2021 دخ���اًل م��ن ع��وائ��د املحافظ  يف ع��ام 

ال�ستثمارية بلغ 575 مليون دينار، مقارنة 

 ،2020 ع���ام  دي��ن��ار يف  م��الي��ني   509 م��ع 

وب��ن�����س��ب��ة من��و ب��ل��غ��ت 13 ب��امل��ئ��ة، وج����اء ه��ذا 

الرتفاع ب�سكل رئي�سي من العوائد املتحققة 

ال�سوق  واأدوات  ال�سندات  يف  ال�ستثمار  م��ن 

حمفظة  ع���وائ���د  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ن���ق���دي 

ال�ستثمار يف الأ�سهم واملحافظ الخرى.

واأو�سحت اأن موجودات ال�سندوق توزعت 

وهي  ال�ستثمارية  امل��ح��اف��ظ  م��ن  ع��دد  على 

اأدوات ال�سوق النقدي والتي �سكلت ما ن�سبته 

12.9 باملئة من املحفظة الكلية لل�سندوق، 
وال�سندات 57 باملئة ، والقرو�ص 3.4 باملئة، 

ال�سهم 16.6 باملئة، وال�ستثمارات العقارية 

 2.4 ال�سياحية  وال�ستثمارات  باملئة،   6.1
ت��ت��واف��ق مع  الن�سب  اأن ه��ذه  ب��امل��ئ��ة، م��وؤك��دة 

من  واملُقر  امل�ستهدف  ال�سراتيجي  التوزيع 

قبل جمل�ص اإدارة ال�سمان.

كما بينت اأن التح�سن يف اداء بور�سة عمان 

اأداء  على  اإيجابا  انعك�ص   2021 ع��ام  خ��الل 

حمفظة الأ�سهم يف ال�سندوق، والتي �سجلت 

اأرباح تقييم دفرية عام 2021 بلغت حوايل 

تقييم  خ�سائر  مقابل  دي��ن��ار،  مليون   411
دف��ري��ة ب��ل��غ��ت ح����وايل 371 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

ال�سندوق  ق��ي��ام  اىل  م�����س��رية   ،2020 ل��ع��ام 

اأ�سهم يف عدد من  خالل العام املا�سي ب�سراء 

امل�سريف  القطاع  ال�سركات الكربى خا�سة يف 

لت�سبح  وال��دوائ��ي��ة  التحويلية  وال�سناعات 

 2 الكلية ح���وايل  الأ���س��ه��م  اإج��م��ايل حمفظة 

باملئة   12 ح��وايل  ت�سكل  والتي  دينار  مليار 

من القيمة ال�سوقية لبور�سة عمان.

ا�ستثمارات ال�سندوق يف �سوق  اأن  واكدت، 

ا�سراتيجية  ا���س��ت��ث��م��ارات  ه��ي  امل���ايل  ع��م��ان 

طويلة الآجل تخلو من عمليات امل�ساربة.

ح��ج��م  اإن  ال�������س���ن���دوق  رئ���ي�������س���ة  وق����ال����ت 

 2021 ارتفع خالل عام  العقارية  املحفظة 

ن��ت��ي��ج��ة ق���ي���ام ال�����س��ن��دوق ب�����س��راء ع����دد من 

اأم��اك��ن مميزة يف خمتلف  قطع الأرا���س��ي يف 

امل��ح��اف��ظ��ات يف امل��م��ل��ك��ة مب��ب��ل��غ ح����وايل 18 

مليون دينار، لي�سل حجم املحفظة العقارية 

نهاية  يف  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   735 ح����وايل  اإىل 

ال�����س��ن��دوق  اأن  اإىل  م�����س��رية   ،2021 ع����ام 

ي�����س��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق ع���وائ���د راأ���س��م��ال��ي��ة من 

العائد  بتح�سني  ويقوم  العقاري،  ال�ستثمار 

ع��ل��ى امل��ح��ف��ظ��ة ال��ع��ق��اري��ة م���ن خ���الل اإب����رام 

عائد  بلغ  حيث  منها،  للعديد  تاأجري  عقود 

مليون   3.6 ح���وايل   2021 ع��ام  ال��ت��اأج��ري 

دي���ن���ار، اإ����س���اف���ة اإىل ذل����ك وق����ع ال�����س��ن��دوق 

العامة لالإ�سكان  املوؤ�س�سة  مذكرة تفاهم مع 

بني  ال��ت��ع��اون  لتاأطري  احل�سري  والتطوير 

املوؤ�س�ستني يف جمال التطوير العقاري.

امل��واف��ق��ة على املخطط  كما ج��رى اخ��ريا 

لل�سمان  مملوكة  اأرا����ص  لتطوير  ال�سمويل 

الجتماعي يف منطقة احلمر لغايات جتارية 

متعددة.

اما حمفظة ال�سندات، فقد بلغت ن�سبتها 

من املحفظة الكلية لل�سندوق يف  باملئة   57
نهاية عام 2021، وبلغ العائد عليها حوايل 

411 مليون دينار ومبعدل عائد على تلك 

معدلت  اأعلى  من  وهي  باملئة،   6 املحفظة 

ال�ستثمارية  الأدوات  حتققها  التي  العوائد 

ال�ستثمار  ���س��ن��دوق  قبل  م��ن  بها  امل�ستثمر 

مقارنة مع م�ستوى املخاطر املتدين املرتبط 

بها.

اأجنز  ال�سندوق  اأن  اإىل  ال�سقاف  واأ�سارت 

ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��اري��ع امل��ه��م��ة خ���الل ال��ع��ام 

3 حم��ط��ات لتوليد  اإن�����س��اء  اأب���رزه���ا  امل��ا���س��ي 

الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية والتي با�سرت 

العمل على تغذية الفنادق اململوكة للموؤ�س�سة 

وف��روع  ومبنى  الجتماعي  لل�سمان  العامة 

والتي  ال�ستثمار،  �سندوق  ومبنى  املوؤ�س�سة 

�سي�سرد ال�سندوق تكلفتها خالل 3 �سنوات 

املتوقع يف م�سروف  الوفر  يبلغ حجم  حيث 

الكهرباء حوايل 5 ماليني دينار �سنويا.

ال�سقاف،  بح�سب   ،2021 عام  �سهد  كما 

بدء العمل يف امل�سروع الزراعي لل�سندوق يف 

منطقة املدورة من خالل �سركة متخ�س�سة 

لهذا  �سيكون  حيث  ال��زراع��ي،  ال�ستثمار  يف 

الغذائي  الم��ن  م�ساهمة يف حتقيق  امل�سروع 

للمحا�سيل ال�سراتيجية، وت�سغيل الأيدي 

العاملة من اأبناء املجتمع املحلي.

ال�سياحية  امل��ح��ف��ظ��ة  تناف�سية  ول���زي���ادة 

العمل  ا�ستمر  فقد  ال�سياحي،  املنتج  وتنويع 

للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ة  خ����الل  وم����ن 

الغرف  بع�ص  تاأهيل  اإع���ادة  على  ال�سياحية 

والأجنحة الفندقية يف فندق انركونتننتال 

اإق��ام��ة  ب��درا���س��ة  ال��ب��دء  العقبة، كما ج��رى   /

م�����س��اري��ع ���س��ي��اح��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة ع��ل��ى اأرا�����ص 

مملوكة للموؤ�س�سة يف مدينة العقبة.

وب��ي��ن��ت ال�����س��ق��اف اأن ال��ع��م��ل ج����ار اي�����س��ا 

ل���س��ت��ك��م��ال ت��اأه��ي��ل ف���ن���دق ك������راون ب�����الزا / 

ال��ب��را وال����ذي م��ن امل��ت��وق��ع اف��ت��ت��اح��ه نهاية 

اأن�����ه مت  م��و���س��ح��ة   ،2022 ال���ع���ام احل�����ايل 

تعديل اجل���دول ال��زم��ن��ي ل��الإجن��از وامل��ح��دد 

اأث��ر وظ��روف جائحة كورونا،  م�سبقا نتيجة 

وخ�سو�سية موقع الفندق يف منطقة اأثرية، 

املتطلبات اجلديدة  اإىل ظهور بع�ص  اإ�سافة 

اىل  تنفيذها  يحتاج  وال��ت��ي  باملبنى  املتعلقة 

وقت اإ�سايف.

ال��ف��رة  يف  ال�����س��ن��دوق  اأن  اإىل  وا�����س����ارت 

امل��ق��ب��ل��ة ���س��ي�����س��ت��ه��دف درا����س���ة ال���س��ت��ث��م��ار يف 

وامل�ساريع  الكربى  التحتية  البنية  م�ساريع 

التي تطرحها وحدة ال�سراكة بني القطاعني 

الناقل الوطني  العام واخلا�ص مثل م�سروع 

�سركة  ملكية  يف  م�ساهمة  �سكل  على  وذل��ك 

امل�سروع مع الئتالف الفائز بتنفيذ امل�سروع، 

وم�سروع اإن�ساء 15 مدر�سة حكومية، والذي 

مت طرح عطاء التاأهيل الفني له اخريا.

وقالت ال�سقاف اإن ال�سندوق مهتم اي�سا 

ال�سناعات  ق��ط��اع  يف  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه  بتو�سيع 

ال�ستخراجية والتحويلية من خالل درا�سة 

ال�ستثمار يف م�ساريع جديدة يف هذا القطاع 

وب��امل�����س��ارك��ة م���ع ال�����س��رك��ات واجل���ه���ات ذات 

العالقة.

امل�ستمرة  امل��ت��اب��ع��ة  اإط�����ار  يف  ا����س���ارت  ك��م��ا 

ال�سندوق نفذ زيارات  اأن  اإىل  لال�ستثمارات، 

ميدانية لعدد من ال�سركات التي ي�ساهم بها 

التي  امل�ساريع  وكذلك  الجتماعي،  ال�سمان 

للوقوف على  ال�سركات  تلك  بتنفيذها  تقوم 

ع��ل��ى خططها  ال��ع��م��ل فيها والط����الع  ���س��ري 

امل�ستقبلية.

م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ا���س��ت��ع��ر���س��ت ال�����س��ق��اف 

التي  والرقابة  املوؤ�س�سية  احلوكمة  منظومة 

القرار  ات��خ��اذ  واآل��ي��ة  ال�سندوق،  عمل  حتكم 

العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  ال�ستثماري 

لإدارة �سناديق التقاعد.

موؤ�س�سة  لبناء  ال�سندوق  �سعي  اإط��ار  ويف 

ا���س��ت��ث��م��اري��ة م��ت��خ�����س�����س��ة ومم����ي����زة، اأك����دت 

عددا  عقد  ال�ستثمار  �سندوق  اأن  ال�سقاف، 

من برامج بناء القدرات املتخ�س�سة ملوظفيه.

السقاف: ارتفاع موجودات صندوق 
استثمار الضمان إلى 12.3 مليار دينار



املحلي

�صفوفهم  مقدمة  ويف  املقبورتني  الـ”غال�سنو�ست”  و  الـ”بريي�صرتويكا”  ْزالم 
َ
اأ ارتــكــب    

�صعب  الت�صني، َمزرة بحق  بوري�س  واإىل جانبه  ميخائيل غوربات�صوف،  املُتمر�س”  “الُقر�صان 
اأذربيجان َيْنَدى َلَها َجِبنُي االإن�صانية، وت�صتنكرها الب�صرية النبيلة، و�صتبقى �صور دماء ال�صهداء 

بها  َي�صَطِبغ  عــاٍر  َمة  و�صْ كونها  الــدهــور،  كل  يف  جمعاء  للإن�صانية  مــلِزَمــًة  باأج�صادهم  املَُمّثل 

اأ�صابت  التي  العدوانية  العملية  هذه  اإ�صتحدثوا  الذين  ال�صيطان،  اأن�صار  الُطرق  ُقّطاع  جميع 

ا هي يف �صالح ال�صعوب والقوميات  َ رين احلقائق، باأن عمليتهم اإنمَّ كل �صريف. اأدعى القتلة مزوِّ

اأرادوهــا َمذبحة وجب حماكمتهم دولياً الرتكابها بحق جميع  ال�صوفييتية)!(، لكنهم يف الواقع 

االأ�صرى  بجثِث  والتمثيل  والذبح  وال�َصحل  وبالقتل  املَُمنهج،  ي  بالتدمِّ �صوفييتية  قومية  الـــ130 

وال�صهداء واملوتى حتى، ناهيك عن عمليات االإعدام اجلماعيمَّة عن �صابق اإ�صرار وتر�صد، واأنهار 

الدماء واالإفقار القهري للأذريني.

ت   قبل الع�صرين من يناير 1990 الذي �صهد بدء املجزرة التاريخية بحق االأّذربيجانيني، �صومَّ

يف 9 يناير 1990،على اإدراج منطقة “قرة باغ  اأرمينيا”،  جلمهورية  االأعلى  ال�صوفييت  “مل�س 
�صاكنيها  وطالب  اأرمينيا،  �صيادة  حتت  �صمنها  وبالتايل  ميزانيته،  يف  االأذربيجانية  اجلبلية” 

اأذربيجان  وحقوق  الــدويل،  القانون  بذلك  متجاهًل  االأرمينية)!(،  االنتخابات  يف  بالت�صويت 

غ�صًبا  بالتايل  اأ�صعل  ما  الأذربيجان،  الق�صائية  وال�صلحية  املنطقة،  يف  والدهرية  الد�صتورية 

َم�صُرَوَعة، وغ�صباَ يف خمتلف  اإىل مظاهرات وا�صتنكارات  اأدمَّى  اأذربيجان، ما  �صعبياً عارماً يف كل 

اأنحاء املَعمورة اأي�صاً. 

“عمليمَّة املَ�صلخ” الذي ابتدعته  الـ32 �صنة على   يف الع�صرين من يناير احلايل متر الذكرى 

اأذربيجان  �صعب  بحق  بوقها،  يف  نافخة  واأرمينيا  “ال�صوفييتية”  “البريي�صرتويكية”  الزمرة 

مقدمتهم  ويف  ال�صلطة  اإغت�صبوا  الذين  اجُلــدد  ال�صوفييت  القادة  ذبح  من  عاين  الــذي  ال�صقيق 

“غوربي” – الهمجي واملتوح�س الفا�صي الذي اأمر بت�صويب النار لي�س �صد عدو خارجي ترب�س 
واإىل جانبها ردحــاً طويًل من  اآنــذاك، بل �صد �صعوب �صغرية عا�صوا معها  برو�صيا وال�صوفييت 

الزمن، واإدعوا باأنها �صقيقة، لكن ها هم قد اأوغلوا فيها ذبحاً و�صلخاً وحرقاً واإجلءاً عن بيوتات 

التي  ال�صوداوية  – الت�صني” تلكم  “غوربي  تك�صفت يف بريي�صرتويكا  وقد  واأرا�صيها،  قومياتها 

ا�صطبغوا بها لكاأنهم اأ�صقاء ال�صيطان يف “ِجي ِهنّوم” االأبدية.

 ُيعترب تاريخ الـ20 من يناير عام 1990 يوم احِلداد العام الذي َر�َصَخ يف ذاكرة ال�صعب االأذربيجاين 

اأذكر تلك النقلت االإجرامية للقادة “ال�صوفييت” اجُلدد الذين  ال�صقيق، وما اأزال اأنا �صخ�صياً 

تاأمروا حينها على كل الب�صر وعلى بلدهم اأي�صاً، فقد كتبت عن ذلك يف اأحدى ال�صحف اليومية 

اأعمل فيها واأ�صرفت خللها على عمود يومي عن االأحــداث والتطورات ال�صوفييتية،  التي كنت 

ا كان يجري اآنذاك يف االحتاد ال�صوفييتي املُنهار.. ذاكرتي اأبقت  ومواد اإعلمية اأخرى تتحدث َعممَّ

ل من ب�صطاء النا�س يف باكو ويف غريها  على �صور الع�صف حني �صرع االإ�صتبداد امل�صلح بقتل الُعزمَّ

جمهورية  تاأ�صي�س  ليعلنوا  عليه  فانتف�صوا  ال�صلطوي،  اجل�صع  هذا  عافوا  الذين  االأ�صقاع،  من 

دتها  التي ج�صمَّ النازية  واالنعتاق من  باحلرية  التمتع  رغبتهم  على  اإ�صارة  يف  امل�صتقلة  اأذربيجان 

دكتاتورية غوربات�صوف االأحمق، رداً على �صلالت الدماء االأذرية الزكية التي �صالت يف كل بقعة، 

ال ل�صيء اإال ل�صوفينيمَّة غوربات�صوف املقيتة وَمن لف لفه بحق “االأخرين!” الذين كانوا اأيامها 

يطالبون، ولهم احلق بذلك، بالعدالة واحلقوق والتمتع بالكرامة.

بــاكــو، وغريها  اأذربــيــجــان، مدينة  الــعــدوان على عا�صمة  ا�ــس جهنم عــن �صن  ُحــرمَّ يــتــورع   مل 

املتطورة  االأ�صلحة  اأحــدث  القتلة  ا�صتخدم  حينها  االأن�صان.  حقوق  انتهاكات  وارتــكــاب  املــدن  من 

وال�صيوخ. ويف  والن�صاء  االأطفال  والعزل �صمنهم  االأبرياء  املدنيني  املئات من  اأرواح  اأزهقت  التي 

التفا�صيل، فقد هبمَّت القيادة ال�صوفييتية اإىل حرب �صعواء على �صعوبها بالذات، فاأ�صدرت االأوامر 

لنحو 30 األًفا من جنودها املدججني باالأ�صلحة الثقيلة باقتحام باكو؛ ا�صتهدافاً لل�صعب ولقمعه 

البداية قتل  �صاملة، نتج عنها يف  اإىل تراجيديا  اأّدى  ا�صتقلله؛ وهو ما  رداً على ت�صميمه على 

137 اأذربيجانياً، واإ�صابة اأكرث من744 اآخرين بجراح ا�صت�صهد عدد كبري منهم فيما بعد، كما مّت 

اعتقال نحو 841 مدنّياً ب�صكل غري �صرعي ومناٍف حلقوق االإن�صان والقانون الدويل، وبعد اإعلن 

احلاالت الطارئة يف ليلة الـ19 من يناير عام 1990، مت قتل 21 �صخ�صاً “فقط!”، ويف املناطق التي 

مل ُتعلن احلالة الطارئة فيها، مت االإجهاز على 26 مدنّياً اأذرياً. 

و�َصْحلَهم،  االأذربيجانيني  جلود  ل�صلخ  ال�صوفييتي  الغوبات�صويف  املَ�صلخ”  “عملية  �صياق  يف   

اأدرك ال�صعب االأذربيجاين من خلل جتاربه التاريخية، باأنه يف ن�صاله العادل �صيحتاج اإىل زعيم 

حكيم وحقيقي، ومتّثل ذلك يف القائد حيدر علييف، الذي كان حينذاك حتت مراقبة ال�صلطات 

ة” يف مو�صكو، حيث توّجه برفقة جنله اإلهام علييف )الرئي�س االأذربيجاين  ال�صوفييتّية “اخلا�صّ

َ فيه عن  احلايل( اإىل البعثة االأذربيجانّية الدائمة يف مو�صكو واأعلن من هناك بياناً عاملّياً، َعرَبّ

اعرتا�صه على العدوان املذكور، واتمَّهم منّفذي املاأ�صاة والرئي�س ال�صوفييتي ال�صابق غوربات�صوف 

َز وِا�ْصِمْئزاز االإن�صانية، وطالب ب�صحب اجلي�س من العا�صمة  َقُزّ �صخ�صياً بارتكاب جرمية ُتثري الَتّ

باكو فوراً، وال �صّك يف اأن اإعلن هذا البيان وانتقاد رئي�س الدولة ر�صمّياً يف عهد احُلكم ال�صوفييتي 

يف مو�صكو كان اآَنَذاك يتطلب �صجاعة كبرية متثلت يف �صخ�صية الزعيم حيدر علييف.

من  االأذري  ال�صعب  طلب  والوح�صيمَّة،  والَهَمِجيمٌَّة  واجلاهليمٌَّة،  االإِْنــِحــَطــاط،  ِتلكم  خ�صم  يف   

الزعيم التاريخي والوطني لل�صعب االأذربيجاين حيدر علييف، بانقاذ �صعبه من االإجــرام الذي 

تلحق �صده باملوت وتدمري البلد والنيل من روحها، واإىل جانب ذلك الت�صدي حلملة العداء 

االأرمينية �صيا�صياً وع�صكرياً املوجهة �صد مواطني ال�صعب االأذربيجاين الذي طروده من اأرمينيا، 

ال�صوفييتي  لل�صعب  ال�صوفييت اخلونة  القادة  احَتد  اإذ حينها  “قراباغ اجلبلية”،  ومن وطنه يف 

ا�صطفوا  وبذلك  اأذربيجان،  �صعب  �صدور  �صوب  ِحرابهم  هوا  ليوجِّ للأجنبي،  والُعملء  بّرمته، 

يف �صٍف واحد مع عدوانية الكولونياليمَّة اال�صتيطانيمَّة االأرمينية. ولهذا، �صهدت اأذربيجان عدداً 

لت النواة للحركة التحرريمَّة لل�صعب االأذربيجاين،  �صخماً من التظاهرات واالجتماعات التي �صكمَّ

رة  التي عار�صت حركة القمع ال�صوفييتية  - االأرمينَيّة لل�صعب االأذري، ونه�صت بالدولة املحا�صَ

لت�صتقل، ولتعلن �صيادتها وموقعها املتقدم يف املجتمع الدويل. وللحديث بقية.

*متخ�ص�س يف �صوؤون اأذربيجان.

األكاديمي مروان سوداح

ة الَمسلخ األسود« لبيريسترويكا  »عمليَّ
غورباتشوف الفاشي )2-1(

»عودة آمنة للمدارس«: الحكومة انقلبت على تصريحاتها السابقة

البلبيسي: األردن بالموجة الرابعة 
قطب: »الثالثة« ربما انتهت   

االأنباط – دالل عمر

ل�صوؤون  الـــوزراء  رئا�صة  م�صت�صار  قــال     

الــدكــتــور  كــورونــا  مــلــف  ومــ�ــصــوؤول  ال�صحة 

�صي  “ بــي  فــحــو�ــصــات  عــن  بلبي�صي  عــــادل 

اآر”  ان ما يحدث من لب�س  عندما يجري 

احـــداهـــمـــا يف خمترب   ، فــحــ�ــصــني  املــ�ــصــاب 

خــا�ــس واالآخـــــر يف مــركــز �ــصــحــي حــكــومــي 

الــتــوقــيــت  فــــــارق  اأن    ، خمــتــلــفــة  بــنــتــائــج 

على  يوؤثر  الفح�صني  بني  طويلة  ل�صاعات 

الــفــحــو�ــصــات يف  احــد  كــان  فـــاذا   ، النتيجة  

اختلف  امل�صاء  يحدث  واالآخــر يف  ال�صباح 

اأخـــذ عينة  ، وحــ�ــصــب طــريــقــة  الــنــتــيــجــة  يف 

الفح�س من امل�صاب .

االأردن  دخـــول  عــلــى  البلبي�صي  واأكــــد     

حالياً  املوجة الرابعة يف ظل انت�صار املتحور 

 ، انت�صاره  ب�صرعة  يعرف  والذي  اأوميكرون 

ت�صتمر  ، حــيــث  االإ�ــصــابــات  نــ�ــصــب  وارتـــفـــاع 

اإىل ثمانية  املوجات  ملدة  ترتاوح بني �صتة 

اأ�صابيع.

  وتوقعت رئي�صة املركز الوطني  ملكافحة 

االأوبئة ، رائدة قطب يف ت�صريحات �صحفية 

اأخرية باأن تكون املوجة الرابعة �صريعة  يف 

“اأوميكرون”  اجلديد  املتحور  انت�صار  ظل 

وانت�صار  انتهت  رمبــا  الثالثة  املــوجــة  واأن   ،

املتحور اجلديد �صيكون �صريعاً ، مما يوؤ�صر 

على دخول موجة جديدة.

املتحور  اكت�صف  عندما  بــاأنــه  واأ�ــصــارت    

اأومــــيــــكــــرون كـــــان هـــنـــالـــك زيـــــــادة يف عـــدد 

االإيجابية   الفحو�صات  ون�صب  االإ�ــصــابــات 

الفتة   ،  %50-40 بني  لت�صل  ارتفعت  حيث 

واأن   ، تدريجياً  باالنح�صار  بــداأت  اأنــهــا  اإىل 

حدة املوجة الرابعة �صتكون اأقل من ناحية 

�صدة املر�س ودخول امل�صت�صفيات .

اخـــتـــ�ـــصـــا�ـــصـــي  يــــقــــول   ، جـــهـــتـــه  مـــــن     

االأمـــــرا�ـــــس الـــ�ـــصـــدريـــة وخـــبـــري الـــعـــدوى 

التنف�صية، الدكتور حممد ح�صن الطراونة 

بانه هنالك علجات مت اعتمادها يف العامل 

مــن قــبــل هــيــئــات دولــيــة مــتــقــدمــة كم�صاد 

اعتمدته  الذي  كورونا  وم�صاد  الفريو�صات 

امل�صمى  االأمريكية  والدواء  الغذاء  موؤ�ص�صة 

�صكل  عــلــى  يــعــطــى  الـــذي  بـ”باك�صلوفيد” 

اأقــــرا�ــــس لــلــحــاالت اخلــفــيــفــة واملــتــو�ــصــطــة 

امل�صت�صفى  دخـــوالت  احتمالية  مــن  ليقلل 

احتمالية  من  يقلل  كما   ، باملئة   70 بن�صبة 

 90 بن�صبة  امل�صاعفات  عن  الناجمة  الوفاة 

باملئة .

  ولفت الطراونة اإىل اأنه مت اعتماد علج 

“مريك” ي�صمى  ل�صركة  بريطانيا  يف  اآخر 

اأما ما يتعلق بالعلج  بـ”مولنوبروفري”  ، 

نــفــ�ــس عــلج  االأردن هــو  املــتــوفــر حــالــيــاً يف 

ال�صركة  اأن  حيث   ، الربيطاين  “مريك” 
امل�صنعة تنازلت عن امللكية الفكرية لبع�س 

النتاجه  ال�صعيف  االإقــتــ�ــصــاد  ذات  الـــدول 

اأرا�صيها. على 

  وقـــال الــطــراونــة عــن الــــدواء املــوجــود 

املــ�ــصــابــني  لــلأ�ــصــخــا�ــس  يــعــطــى  االأردن  يف 

بفايرو�س كورونا من خلل فح�س البلمرة 

، ملن يزيد عمره عن 18 عاماً خلل مدة ال 

على  يعطى  حيث  واحـــد،  اأ�ــصــبــوع  عــن  تزيد 

�صكل اأربع حبات �صباحاً واأربع حبات م�صاًء 

اتــخــذت  لــكــن احلــكــومــة   ، اأيـــام  ملـــدة خم�صة 

العاملية  املعطيات  مع  يتما�صى  قرار  مدداً 

للم�صابني  املنزيل  العزل  مدة  بتخفي�س   ،

الذين ال يعانون من اأعرا�س اإىل �صبعة اأيام 

اأعرا�س  من  يعانون  الذين  امل�صابني  اأمــا   ،

يكون  اأن  على  اأيام  ع�صرة  العزل  مدة  تكون 

اأعرا�س )خا�صة ارتفاع  24 �صاعة دون  اآخر 

درجـــة احلــــرارة( ، الأن املــتــحــور اأومــيــكــرون 

تكون فرتة ح�صانته ثلثة اأيام .

الــذي ياأخذ دواء  اأن امل�صاب    واأكــد على 

كورونا يجب عليه اأن يلتزم باحلجر املنزيل 

اأيام اذ مل يكن لديه  ملدة ال تقل عن �صبعة 

اأعرا�س ، ومدة ع�صرة اأيام اذا عليه اأعرا�س 

قــــرارات �ــصــادرة مبوجب  اأنــهــا  اإىل  ، الفــتــاً 

اأوامر الدفاع وال علقة لها بالعلج .

  و وفقاً الآخر التقارير العاملية ال�صادرة 

الفريو�صية  االأحمال  فاإن  اخل�صو�س  بهذا 

الـــنـــاجتـــة عـــن اإ�ـــصـــابـــة بـــاأومـــيـــكـــرون تــبــداأ 

تظهر  مل  اذا  اخلام�س  اليوم  بعد  بال�صعف 

احمال  تظهر  فيما  اأعــرا�ــس  امل�صاب  لــدى 

فــريو�ــصــيــة عــالــيــة لــدى اال�ــصــخــا�ــس الــذيــن 

تظهر عليهم اأعرا�س املر�س خا�صة ارتفاع 

درجة احلرارة.

االنباط-عمان

تــفــاجــاأت احلــمــلــة الــوطــنــيــة لــلــعــودة اإىل 

ما  ملدار�صنا”  اآمـــنـــة  عــــودة  “نحو  املـــدار�ـــس 

والتعليم  الرتبية  وزارة  “انقلب”  اأ�صمته 

مبوعد  باالإلتزام  ال�صابقة  ت�صريحاتها  على 

الــفــ�ــصــل الـــدرا�ـــصـــي الـــثـــاين وعـــــدم الـــرجـــوع 

للتعليم عن بعد.

التخطيط  جلنة  قــرار  اإن  احلملة  وقالت 

امــ�ــس االأحــــد هــو عـــودة اإىل الــــوراء وتهديد 

نهاية  حتى  بعد  عــن  التعلم  �صبح  با�صتمرار 

الف�صل، مت�صائلة “ملاذا تكون االإجراءات فقط 

على ح�صاب التعليم واأبنائنا الطلبة يف حني اأن 

باقي القطاعات مفتوحة بالكامل؟«

مع  يتناق�س  القرار  اأن  احلملة  واعتربت 

كما  الـــوبـــاء،  مــع  بالتعاي�س  الــدولــة  �صيا�صة 

امل�صتوى  على  فادحة  خ�صائر  عليه  �صيرتتب 

التعليمي واالقت�صادي

اخليار  اإعــطــاء  قـــرار  احلملة  وا�صتغربت 

التعليم عن بعد للمدار�س الدولية معتربة اأن 

اإىل التعليم  ذلك لي�س �صوى متهيدا للعودة 

عن بعد

العطلة  “ا�صتمرار  اإن  احلــمــلــة  وقـــالـــت 

الــفــ�ــصــلــيــة الأكــــرث مـــن �ــصــهــريــن مـــع الــفــاقــد 

املــرتتــب عــن االنــقــطــاع ملــدة عــام ون�صف عن 

الــتــعــلــيــم الـــوجـــاهـــي احلــــق خــ�ــصــائــر كــارثــيــة 

بالقطاع وعلى الطلبة«

جلنة  تعلن  اأن  نــاأمــل  كنا  احلملة  وقــالــت 

التخطيط عن خطتها ملعاجلة الثغرات التي 

مت مواجهتها الف�صل املا�صي حتديدا اإ�صكالية 

اعتماد نظام التناوب والذي اأثر ب�صكل رئي�س 

عــلــى تــعــويــ�ــس الــفــاقــد الــتــعــلــيــمــي للطلبة 

بني  واملــعــرفــيــة  التعليمية  الــفــجــوة  وتعميق 

الطلبة يف املدار�س التي تعتمد نظام التناوب 

بــاملــقــارنــة مــع املـــدار�ـــس الــتــي تعتمد الــــدوام 

اليومي ولي�س متديد العطلة ال�صتوية

قــالــت احلــمــلــة اأن احلـــديـــث عـــن تــاأجــيــل 

عن  للتعليم  الــتــوجــه  اأو  الــدرا�ــصــي  الف�صل 

اأن تكون مطروحة  بــدائــل ال يجب  بعد هــي 

خ�صو�صا اأن كافة القطاعات االخرى مفتوحة 

بالكامل، واأن احلل الوحيد هو التعاي�س مع 

الفريو�س �صمن �صوابط اآمنة، مثمنة توفر 

اللقاحات اخلا�صة ملواجهة الوباء

ودعت اإىل العمل بتو�صية منظمة ال�صحة 

العاملبة بت�صجيع الفئات امل�صتهدفة على اخذ 

اللقاح حتديدا كبار ال�صن وذوي االختطار من 

ا�صحاب االأمرا�س املزمنة

واأكـــــدت احلــمــلــة �ـــصـــرورة الـــعـــودة لــلــدوام 

للف�صل الدرا�صي الثاين وجاهيا ويف موعده 

املحدد باعتبار ذلك اأولوية وطنية

وطــالــبــت احلــمــلــة �ـــصـــرورة املــبــا�ــصــرة فــور 

العودة اإىل الدوام املدر�صي باجراء االختبارات 

الت�صخي�صة التي كان من املفرت�س اجراوؤها 

الف�صل املا�صي

وقالت احلملة “با�صرت الوزارة منذ مطلع 

بــالــبــدء بــربنــامــج  الــدرا�ــصــي االأول  الــفــ�ــصــل 

اال�ــصــا�ــصــيــة )تعوي�س  والــنــتــاجــات  املــفــاهــيــم 

الفاقد التعليمي( وهي خطوة مهمة باجتاه 

التوجه  عن  الناجم  الكبري  ال�صرر  تعوي�س 

للتعليم عن بعد ملدة عام ون�صف العام، لكن 

البدء بهذا الربنامج دون اجــراء االختبارات 

دون  عــلج  اعــطــاء  مبثابة  هــو  الت�صخي�صية 

ت�صخي�س«

وبينت احلملة اأنها خلل الفرتة املا�صية 

تلقت ملحظات وتغذية راجعة من االهايل 

حول واقع العودة للتعليم الوجاهي، مو�صحة 

اأهمية  توؤكد  امللحظات  كانت  وقــت  “يف  انــه 

االكادميية  النواحي  مــن  الوجاهي  التعليم 

والنف�صية واالجتماعية للطلبة لكن اجراءات 

الــربوتــوكــول الــذي اعتمدته الـــوزارة ونظام 

التناوب وعدم اجراء االختبارات الت�صخي�صية 

الوجاهي  للتعليم  العودة  جتربة  من  جعلت 

دون املــ�ــصــتــوى املــــاأمــــول مـــن قــبــل االهــــايل 

والطلبة حتديدا يف املدار�س احلكومية«

واأو�صحت اأن اأبرز امللحظات التي و�صلت 

لها كانت تتعلق بتخفي�س عــدد اأيــام الــدوان 

اإىل  الواحدة  املدر�صي وتقلي�س مدة احل�صة 

املخ�ص�صة  ال�صاعات  من  جعل  ما  دقيقة   30

للتعليم الوجاهي دون العدد املطلوب للجناز 

وال�صري باخلطة التعليمية

وبح�صب التغذية الراجعة “ مل يكن هناك 

اي تن�صيق بني املن�صات وبني املدر�س يف الغرفة 

ال�صفية. وبالتايل الميكن اأن يتلقى الطالب 

الو�صائل  فقدان  مع  خا�صة  املــدمــج،  التعليم 

االلكرتونية والتكنولوجية والبنية التحتية 

عند الطلبة او املعلمني على حد �صواء

وكذلك مت ر�صد ا�صكالية ا�صابة املعلمني 

بالكورونا، فخلل فرتة تغيب املعلم مل يتم 

مت  مــلحــظــة  وهـــي  اأخــــر،  مبعلم  التعوي�س 

تلقيها من قبل العديد من اأولياء االمور

اأما يف حالة الطالب امل�صاب فلوحظ عدم 

وجود اي متابعة او تعوي�س للطالب امل�صاب 

كما يتم و�صع العلمات يف االختبارات التي 

تغيب عنها تقديرا

كما انه وبح�صب التغذية الراجعة من قبل 

اولياء االمــور يف املدار�س احلكومية حتديدا 

فاإن جزء كبري من املادة مل يدر�س يف املدر�صة 

نهائيا، حتى بعد ترحيل جزء من مادة الف�صل 

االول للف�صل الثاين، ف�صل عن االلغاء التام 

الفن  وح�ص�س  الل�صفية  الن�صاطات  لكافة 

والريا�صة ما اأثر �صلبا على الطلبة

احلملة  طالبت  اال�صكالية  هــذه  وملواجهة 

ب�صرورة الغاء نظام التناوب والتوجه للتعليم 

الــوجــاهــي الــتــام كــذلــك تعيني معلمني على 

ح�صاب التعليم اال�صايف لتعوي�س مكان املعلم 

املــريــ�ــس، وو�ـــصـــع بـــرامـــج خــا�ــصــة لتعوي�س 

الطلبة الذين ي�صابون بالفريو�س بعد انتهاء 

الــعــزل وعــودتــهــم للمدر�صة ف�صل عن  مــدة 

و�صع الية للختبارات بعيدا عن التقدير

االنباط-العقبة

وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اتفاقية 

اأكـــادميـــي مــع االئــتــلف اال�صت�صاري  تــعــاون 

الــبــحــري لتنفيذ بــرنــامــج الــبــكــالــوريــو�ــس يف 

العقبة  كلية  يف  البحري  النقل  تكنولوجيا 

اجلامعية.

رئي�صها  االتفاقية عن اجلامعة  وقد وقع 

االأ�صتاذ الدكتور احمد فخري العجلوين وعن 

النفيعات،  الــديــن  �صيف  الــكــابــن  االئــتــلف 

والكابن يو�صف فهد ال�صرحان.

الــهــدف من  ان  العجلوين  الدكتور  وقــال 

فتح هذا التخ�ص�س يف كلية العقبة اجلامعية 

لـــلأردن  الــوحــيــد  الــبــحــري  املنفذ  العقبة  يف 

هــو ا�ــصــتــقــطــاب الــطــلــبــة االأردنـــيـــني والــعــرب 

فنية  كـــوادر  تخريج  على  للعمل  واالأجـــانـــب 

مدربة لتغطية النق�س الكبري عربيا وعامليا 

و�صمن املتطلبات املحلية والدولية اخلا�صة 

باملنظمة الدولية البحرية.

التدري�س يف  ان  العجلوين  الدكتور  واأكــد 

هذا التخ�ص�س �صيكون متاحا للطلبة اعتبارا 

الوقت  املقبل، م�صريا يف  العام اجلامعي  من 

نف�صه عن اإمكانية زيادة التعاون مع االئتلف 

تخ�ص�صات  فــتــح  يف  الــبــحــري  اال�ــصــتــ�ــصــاري 

الهند�صة  اأو  البحرية  الهند�صة  مثل  اأخـــرى 

الكهربائية البحرية.

التخ�ص�صات  هـــذه  اأن  الــعــجــلــوين  ولــفــت 

�صتكون مقدمة لتحويل مركز العقبة للتعليم 

افتتحه جللة  الــــذي  الــبــحــري  والــتــدريــب 

املــلــك عــبــداهلل الــثــاين ابـــن احلــ�ــصــني املعظم 

العام املا�صي اإىل اأكادميية متميزة يف العلوم 

البحرية ح�صب توجيهات جللة امللك.

واأكد ممثلو االئتلف اال�صت�صاري البحري 

والــكــفــاءات  اخلــــربات  كــافــة  لتقدمي  �صعيهم 

التخ�ص�س  هـــذا  لــتــدريــب طــلــبــة  الــبــحــريــة 

وفـــق احــــدث املــعــايــري الــدولــيــة املــعــتــمــدة يف 

احدث  الطلبة على  وتدريب  البحري  النقل 

البحرية لتخرج  وال�صفن  املوجودة  التقنيات 

الطالب وهو متقن لكافة املهارات والكفايات 

العلمية اللزمة .

االنباط - فرح مو�سى

نظم  حزب امل�صتقبل االردين ام�س االحد 

حــفــل ا�ــصــهــار لــكــتــابــي )�ــصــاكــرمــيــنــتــو- ال�صر 

املقد�س ( و)فكر متناق�س(للكاتبتني اأ�صرار ، 

واإ�صار العي�صى، وذلك مبنا�صبة احتفاالت اربد 

عا�صمة الثقافة العربية لعام2022.

   وقال رئي�س فرع احلزب يف اربد الدكتور 

للحزب  النظرية  الــروؤيــة  ان  العي�صى  حممد 

التنمية  نــحــو  االأمم  نه�صة  ان  مــن  تنطلق 

والتقدم واالزدهار تتحقق باالإرادة والعزمية 

والثبات. 

اثبتت  االإن�صانية  التجارب  ان  وا�ــصــاف     

من  اإال  اليتحقق  وتــطــورهــا  االأمم  بــنــاء  اأن 

باعتباره  االإيــجــابــي  ال�صيا�صي  العمل  خــلل 

واجباً و حقاً و طنياً  م�صريا اىل  اأن التغيري 

االإجتماعي امل�صاحب لنهو�س االأمة غالبا ما 

يبداأ باإمكانات حمدودة ومبادارات فردية .

  وبـــني يف احلــفــل الــــذي رعــتــه الــدكــتــورة 

اميــان اجلــودة واملــدربــة مايا عماد واملهند�س 

ان اجلهد االن�صاين يتعاظم  عامر ن�صراوي 

بالعمل اجلماعي املتواتر ملجموعة من الرواد 

الذين يتجاوزون اأنف�صهم وظروفهم لي�صنعوا 

مــا كـــان �ــصــربــاً مــن اخلــيــال لي�صبح حقيقة 

واقعة. 

   وا�صاررئي�س مــبــادرة اربــد تقراأ حممود 

باحتفاالت   م�صاركتها  ا�صتمرار  اىل  علونة 

اربد عا�صمة للثقافة 2022 .

   وتخلل احلفل الذي اداره املرتجم بلل 

التهتموين م�صاركة للديبتني اأنــار املن�صي 

وروان القوا�صمة، بالتعليق على الكتابني.

  كما تخلله تكرمي للطالب حمزة املومني 

الــفــائــز بــجــائــزة عــاملــيــة يف احلــ�ــصــاب الذهني 

الفائزة  غــوانــة  امــل  ال�صابة  ولل�صحفية   ،

بــجــائــزة الـــقـــائـــدة الــ�ــصــبــابــيــة عــلــى م�صتوى 

حمافظة اربد.

اتفاقية تعاون أكاديمي بين البلقاء التطبيقية واالئتالف االستشاري البحري

اشهار كتابي ساكرمينتو-السر المقدس، وفكر متناقض في اربد
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شركة السواعد الخضراء للمشاريع واالستثمارات الزراعية م خ م
اعالن  حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

خ  م  الزراعية  واالستثمارات  للمشاريع  الخضراء  السواعد  شركة  إدارة  مجلس  يتشرف 
العادي  غير  العامة  الهيئة  إجتماع  لحضور  الكرام  الشركة  مساهمي  السادة  بدعوة  م 
للشركة المقرر عقده يوم الثالثاء الموافق 25-01-2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا  
للنظر في جدول األعمال المذكور في دعوة اإلجتماع والمنشورة عبر الموقع االلكتروني  
للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات علمًا بأن اإلجتماع سيعقد الكترونيًا عبر تطبيق 

ZOOM وحسب التفاصيل الواردة في الدعوة.
علمًا بأن اإلجتماع سيعقد في الموعد المحدد أعاله من خالل الرابط اإللكتروني المنشور 
على الموقع اإللكتروني للشركة  https://greenerfarmsjo.com/ والمتضمن إجراءات 

حضور اإلجتماع.
بالحضور  رغبتهم  ابداء  اإلجتماع  حضور  في  الراغبين  الكرام  المساهمين  من  نرجو 
Haljazy@ اإللكتروني   البريد  على  االجتماع  لهذا  التفويض  و/أو  التوكيل  إرسال  أو 

هوية  من  التحقق  سيتم  حيث  لإلجتماع  المحدد  الموعد  FreshDelmonte.comقــبــل 
المساهم وارسال اسم المستخدم والرقم السري لحضور اإلجتماع. 

رئيس مجلس اإلدارة
محمد حسان عباس

االثنني   17/ 1 / 2022
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  االثنني    17   /  1   / 2022  

االنباط- وكاالت

اأع��وام يف العمل  اأم�ست دوري��ن ف��ورد ع�سرة 

بو�سطن  بالتجزئة يف منطقة  البيع  يف متاجر 

وكرهت ذلك.

اق��رتح��ت ج��دة  ع��ن��دم��ا   ،2017 ل��ذل��ك يف 

التقليدية  وظيفتها  ع��ن  التخلي  عليها  ف��ورد 

متاما واال�ستفادة من حبها للكالب يف تغطية 

ب��دوام  تعمل  ف��ورد  ذل��ك.  وافقت على  نفقاتها، 

ذلك  بخالف  لكنها  الكالب،  مت�سية  يف  جزئي 

احل��ن،  ذل��ك  منذ  تقليدية  وظيفة  ت�سغل  مل 

وتقول اإنها مل تكن اأكرث �سعادة من االآن.

اأح�سن  »ع���ادة، يف  ع��ام��ا(،  ف��ورد )30  قالت 

االأح�������وال، ك���ان ال��ع��م��ل ب���ال ف���ائ���دة، ويف اأ����س���واأ 

االأحوال كان مهينا وا�ستغالليا«.

تعد فورد من اأوائل رواد احلركة »املناه�سة 

باأقل  العمل  على  اأتباعها  ت�سجع  التي  للعمل«، 

التخلي  اأو  التقليدية  الوظائف  يف  ممكن  قدر 

عنها متاما من اأجل العمل حل�سابهم اخلا�ص، 

بهدف اإعطاء االأولوية الأوقات الفراغ.

ف��������ورد اأي���������س����ا م�������س���رف���ة ع���ل���ى م��ن��اه�����س��ة 

ريديت  امل��وؤث��ر يف موقع  امل��و���س��وع  وه��و  العمل، 

األفا   180 اأع�سائه من  زاد عدد  االإل��ك��رتوين. 

 1.6 اإىل   2020 )اأك��ت��وب��ر(  االأول  ت�سرين  يف 

فريو�ص  اأزم���ة  تدفع  حيث  ال�سهر  ه��ذا  مليون 

حياتهم  ت��ق��ي��ي��م  اإع������ادة  اإىل  ك��ث��ريي��ن  ك���ورون���ا 

املهنية.

امل��ا���س��ي  ال���ث���الث���اء  ال���ع���م���ل  وزارة  اأف��������ادت 

اأن اأع�������دادا ���س��خ��م��ة م���ن االأم��ري��ك��ي��ن ت��رك��وا 

وظ��ائ��ف��ه��م ال���ع���ام امل���ا����س���ي، مب���ا يف ذل����ك 4.5 

هذا  كان  )نوفمرب(.  الثاين  ت�سرين  يف  مليون 

اأعلى معدل ا�ستقاالت منذ اأن بداأت ال��وزارة يف 

كثري  اأن  البيانات  تظهر   .2001 يف  ر���س��ده 

تلقي  بعد  وظائفهم  تركوا  رمبا  املوظفن  من 

عرو�ص اأف�سل.

ل��ك��ن م��ع��دل امل�����س��ارك��ة يف ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 

ق��ب��ل  م����ا  م�����س��ت��وي��ات  دون  م����ا  اإىل  ان��خ��ف�����ص 

ما  ال��ع��م��ال  بع�ص  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا  اجل��ائ��ح��ة، 

زالوا مل يعودوا اإىل قوة العمل على الرغم من 

الوظائف ال�ساغرة القيا�سية. قد يركز كثريون 

الرعاية اخلا�سة بهم،  على م�سوؤوليات تقدمي 

يبدو  ولكن  اأو يخ�سون االإ�سابة بكوفيد- 19. 

اأم��ل من  اأ�سيب بخيبة  االأق��ل  البع�ص على  اأن 

مثل  اجلائحة،  خالل  التقليدية  العمل  فر�ص 

فورد.

ل��دف��ع م�سرف  اأع���داده���م ك��ب��رية مب��ا يكفي 

ال��ت��ح��ذي��ر يف م��ذك��رة  اإىل  ���س��اك�����ص  ج��ول��دم��ان 

اأن  م��ن  )ن��وف��م��رب(  ال��ث��اين  ت�سرين  يف  بحثية 

طويل  »خطرا  ت�سكل  للعمل  املناه�سة  احلركة 

املدى« على امل�ساركة يف القوى العاملة.

قالت فورد، »اأعتقد اأن هناك وظائف كثرية 

م��وج��ودة.  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  وال  منطقية،  غ��ري 

وجيه.  �سبب  دون  مكتبية  اأع��م��اال  فقط  ت���وؤدي 

هذا ال ي�ساعد اأي �سخ�ص بالفعل«.

كما   ،Idlers الك�ساىل«  »العاطلون  يعتقد 

املناه�سة  احلركة  اأع�ساء  اأنف�سهم  على  يطلق 

جاهدين  ي�سعوا  اأن  يجب  ال��ن��ا���ص  اأن  للعمل، 

اإىل العمل باأقل قدر ممكن ويف�سل اأن يعملوا 

حل�����س��اب��ه��م اخل���ا����ص. ي��ق��ول ك��ث��ري م���ن ال��ذي��ن 

ت��وق��ف��وا ع���ن ال��ع��م��ل اأن���ه���م ي���دي���رون اأع��م��ال��ه��م 

ال��ت��ج��اري��ة ال�����س��غ��رية اخل��ا���س��ة، م��ث��ل ف����ورد، اأو 

يعملون ل�ساعات قليلة قدر االإمكان يف وظائف 

العي�ص. ووف��ق��ا لفورد،  اأج��ل  م��ن  ب���دوام جزئي 

اأو  ال�سكن  يف  رف��ق��اء  ي�ستقبلون  البع�ص  ف���اإن 

ي��داه��م��ون ح���اوي���ات ال��ق��م��ام��ة ل��ل��ح�����س��ول على 

الطعام لتقليل تكاليف معي�ستهم.

للعمل  املناه�سة  اأيديولوجية احلركة  تعود 

اأن  اإىل  ت�سري  ال��ت��ي  املارك�سية  الن�سو�ص  اإىل 

اأن تتطور دون �سرورة العمل  االإن�سانية ميكن 

اأم��ر مماثل يف  العي�ص. ظهرت  اأج��ل لقمة  من 

االألفية  جيل  ب��ن  ال�سائع  »اال�ستلقاء«  اجت���اه 

ت���رك وظ��ائ��ف  ال�����س��ي��ن��ي، ح��ي��ث يق�سمون ع��ل��ى 

طموحة من اأجل حياة اأب�سط واأقل مادية.

مرة  اأول  للعمل  املناه�سة  احل��رك��ة  ظهرت 

درا�سة  وج��دت   .2013 يف  ريديت  موقع  على 

من  ع�سو   1600 نحو  �سملت  ا�ستق�سائية، 

ريديت  موقع  على  الفرعية  املنتديات  اأع�ساء 

ال��ت��ي ي��دي��ره��ا امل�����س��رف��ون، اأن م��ع��ظ��م��ه��م من 

يقول  ال�سمالية.  اأمريكا  يف  ومقرهم  ال��ذك��ور 

ن�����س��ف امل�����س��ارك��ن اإن���ه���م م���ا زال�����وا ي��ع��م��ل��ون يف 

وظائف بدوام كامل.

يقولها  بق�س�ص  م��ل��يء  ال��ف��رع��ي  امل��ن��ت��دى 

العمال تثبت اأن روؤ�ساءهم ال يهتمون بهم.

امل�ستخدم  ن�سره  املن�سورات،  من  واح��د  اأ�سار 

يف  الزيادة  م�ساألة  اإىل   ،amethysttt07
من  بدال  وذهبت  بها  موعود  كان  التي  الراتب 

»جمرد  تف�سري،  دون  العمل  يف  زميل  اإىل  ذلك 

ت���ذك���ري ل���ط���ي���ف، ل�������س���وء احل������ظ، م����ن امل��م��ك��ن 

التخل�ص منا جميعا وا�ستبدالنا بلمح الب�سر. 

حتى لو بذلت ق�سارى جهدك وق�سيت �ساعات 

كثرية يف العمل، لن يجدي ذلك نفعا«.

املنزل خ��الل فرتة  بالعمل من  اآخ��ر  تفاخر 

اإ���س��اب��ت��ه ب��ك��وف��ي��د- 19، ل��ك��ن��ه »ل���ع���ب األ���ع���اب 

دوالرا،  املدير  يك�سب  ال��وق��ت.  معظم  الفيديو 

األ��ع��اب  األ��ع��ب  ل��ه��ذا  �سنتات.  اأج��ن��ي ع�سرة  واأن���ا 

الفيديو خالل وقت العمل يا �سديقي«.

�سهرة هي لقطات من  املن�سورات  اأكرث  لكن 

اأثبتت  الن�سية.  والر�سائل  اال�ستقالة  خطابات 

امل�سرفن  اأن  لدرجة  الكبرية  �سعبيتها  احلركة 

قيدوا الن�سر ليكون يف اأيام االأحد.

وي��ق��ول االق��ت�����س��ادي��ون اإن���ه ي��ك��اد ي��ك��ون من 

امل�ستحيل قيا�ص مدى تاأثري تغري املواقف حول 

العمل يف اجتاهات �سوق العمل، لكن التحوالت 

بع�ص  تف�سري  على  ت�ساعد  اأن  ميكن  الثقافية 

خ�سائ�ص ال�سوق. ي�ستكي اأ�سحاب العمل بداية 

من تاي�سون فود اإىل فيديك�ص من عجزهم عن 

اإي��ج��اد ع��دد ك��اف م��ن العمال على ال��رغ��م من 

االأجور املرتفعة.

يف الوقت نف�سه، اأدت موجة من االإ�سرابات 

اإىل مم��ار���س��ة ك��ث��ري من  امل��ا���س��ي  يف اخل���ري���ف 

اأجل  من  العمل  اأ�سحاب  على  ال�سغط  العمال 

احل�سول على مزايا اأف�سل بعد اأعوام من ركود 

التي  ال�سحية  املخاطر  م��ن  واخل���وف  االأج���ور 

ت�ساف اإىل وظائفهم خالل اجلائحة. حتى اأن 

يف  �ساركوا  قد   Idlers الك�ساىل«  »العاطلن 

قدموا  حيث  العمالية،  التحركات  ه��ذه  بع�ص 

التوظيف  موقع  اإىل  الوهمية  الطلبات  اآالف 

العمال  �سركة كيلوجز ال�ستبدال  اأن�ساأته  الذي 

امل�سربن يف م�سانع احلبوب التابعة لها.

ب��ف�����س��ل ن�����س��اط��ه��ا، مت����ت م���ق���ارن���ة امل��ن�����س��ة 

املناه�سة للعمل مع من�سة فرعية اأخرى بارزة 

�سرتيت  وول  وه��ي من�سة  ري��دي��ت،  على موقع 

ال��ع��ام  يف   .WallStreetBets ب��ي��ت�����ص 

»اأ�سهم  اأ�سعار  التجزئة  متداولو  رف��ع  املا�سي، 

امليم« مثل �سركة »جيم �ستوب« املنكوب لتجزئة 

�سي يف  اإم  اأيه  ال�سينما  و�سل�سلة  الفيديو  األعاب 

التي  ال��ت��ح��وط  ���س��ن��ادي��ق  ملعاقبة  من�سق  ج��ه��د 

تبيع تلك االأ�سهم على املك�سوف.

ق���ال���ت ف������ورد، »م��ع��ظ��م��ن��ا جم����رد اأ���س��خ��ا���ص 

»لدينا وظ��ائ��ف ال نحبها، وه��ذا هو  ع��ادي��ن«. 

ال���ه���دف م���ن ���س��ب��ب وج����ودن����ا يف احل���رك���ة من 

االأ�سا�ص«.

في أمريكا.. مناهضة للعمل تزدهر وماليين يتركون وظائفهم

3 عوامل وراء ارتفاع أسعار النفط

الطاقة اللبنانية تنفي تقارير إسرائيلية عن تزويد 
تل أبيب لبنان بالغاز

هذه البنوك الخليجية األكثر استفادة من رفع الفائدة

االنباط- وكاالت

ق����ال خ��ب��ري ال��ن��ف��ط، ف��ه��د ب���ن ج��م��ع��ة، 

بوجود  ت��اري��خ��ي��اً  يتميز  النفط  ���س��وق  اإن 

اإن��ت��اج��ي��ة ك��ب��رية مثل  دول ل��دي��ه��ا ط��اق��ة 

ال�سعودية، ودول اأخرى اأ�سغر حجماً تنتج 

باأق�سى حد لها، ومع بداية جائحة كورونا 

النفطية،  اال���س��ت��ث��م��ارات  يف  �سعف  ح��دث 

ومل تكن بامل�ستوى املطلوب وهو ما يوؤثر 

يف الطاقة االإنتاجية لتلك الدول.

ب���ن ج��م��ع��ة، يف مقابلة  ف��ه��د  واأ�����س����اف 

اإن��ه مع قرار  »العربية«، ام�ص االأح��د،  مع 

»اأوب�����ك+« زي����ادة االإن���ت���اج ت��دري��ج��ي��اً ب��واق��ع 

400 األف برميل يومياً فاإن بع�ص الدول 
الطبيعية ما  االإنتاجية  اإىل طاقة  و�سلت 

عدا ال�سعودية واالإمارات والكويت، ولذلك 

توجد فجوة بن ح�س�ص الدول املقررة يف 

اتفاق »اأوبك+« واالإنتاج احلقيقي.

الفجوة  تلك  اأن  النفط  خبري  واأو���س��ح 

هي اأحد عوامل االرتفاع يف اأ�سعار النفط 

حالياً الأن بع�ص الدول لن ت�ستطيع زيادة 

اإنتاجها واال�ستثمارات يف القطاع ت�ستغرق 

املحافظة  عوامل  اأح��د  وه��ي  طويال  وقتا 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى االأ����س���ع���ار احل���ال���ي���ة، لكن 

العامل االأهم هو الطلب القوي حالياً وال 

ي��زال ومع خ��روج العامل من هذه جائحة 

كورونا يزيد الطلب على النفط، م�سيفاً 

اأن اأح����د ع��وام��ل ارت���ف���اع االأ���س��ع��ار اأي�����س��اً 

مرونة  لديها  ال��ت��ي  »اأوب�����ك+«  تنظيم  ه��و 

كبرية ملراقبة االأ�سعار وتغريات االقت�ساد 

العاملي، وتغيري احل�س�ص مبا يتنا�سب مع 

الو�سع احلايل الأ�سواق النفط.

ال�سياحة: الإنفاق على رحالت 

املبيت املحلية يف ال�سعودية يرتفع 

لـ80 مليار ريال

�سياحة و�سفر

االإن��ف��اق  ال�سعوديةال�سياحة:  �سياحة 

ال�سعودية  يف  املحلية  املبيت  رح��الت  على 

يرتفع ل�80 مليار ريال

ا�ستطاع  »اإذا  ج��م��ع��ة:  ب��ن  ف��ه��د  وت��اب��ع 

»اأوب�����ك+« احل��ف��اظ على م�ستوى  حت��ال��ف 

االأ���س��ع��ار ال��ف��وري��ة ف���اإن ه��ذا ���س��وف ي��وؤدي 

بن�سبة  املنتجة  ال��دول  اإي���رادات  زي��ادة  اإىل 

كبرية«.

اخلبري  ق��ال  ال�سخري،  النفط  ب�ساأن 

اجلائحة  قبل  ج��رت  ال��ع��ادة  اإن  النفطي، 

بزيادة  ال�سخري  النفط  �سركات  تقوم  اأن 

اإن��ت��اج��ه��ا ك��ل��م��ا ارت��ف��ع��ت اأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط، 

وخ���الل اجل��ائ��ح��ة ورغ���م ارت��ف��اع االأ���س��ع��ار 

حاليا تغريت تلك اال�سرتاتيجية لت�سبح 

كيف تركز �سركات النفط ال�سخري على 

تعظيم االأرباح وكيف ت�ستفيد من اأ�سولها 

احلالية يف تعظيم اأرباحها.

ال�سخري  النفط  �سركات  اأن  واأ���س��اف 

حت����ول����ت م�����ن ح���ف���ر اآب���������ار ج�����دي�����دة اإىل 

اال�ستثمار ماليا يف جماالت اأخرى حتقق 

عدم  �سبب  وه��ذا  االأ�سهم  الأ�سحاب  عائد 

زيادة اإنتاج النفط ال�سخري البالغ حالياً 

وح��ف��رت  ي��وم��ي��ا،  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   11.7
بئراً فقط وهو م�ستوى �سعيف، لكن   11
اإىل وجود  هذا االجت��اه قد يتغري م�سرياً 

�سراع بن اإدارة �سركات النفط ال�سخري 

جانب  من  االأ�سهم  واأ�سحاب  جانب،  من 

اآخ������ر، ب���ن م��ط��ال��ب امل�����س��اه��م��ن ب���زي���ادة 

اإىل  اإدارة ال�سركات  توزيع االأرب��اح وحاجة 

االإنتاج، الفتاً  يوؤثر على  التو�سع، وهو ما 

النفط  اإن���ت���اج  ي�����س��ل  ب����اأن  ال��ت��وق��ع��ات  اإىل 

ال�����س��خ��ري االأم���ريك���ي اإىل م���ا ف���وق 12 

مليون برميل يومياً.

االنباط وكاالت

نفت وزارة الطاقة واملياه اللبنانية يف بيان »ما 

وا�سنطن  بعنوان  االإ�سرائيلية،   12 قناة  ذك��رت��ه 

اإىل  اإ�سرائيلي  غ��از  لتوريد  اتفاقية  على  ت��واف��ق 

لبنان«.

ت��زوي��د  »ات��ف��اق��ي��ة  اأن  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأك������دت 

اللبنانية  احلكومة  ب��ن  عليها  يعمل  التي  ال��غ��از 

و�سريح،  وا�سح  ب�سكل  تن�ص  امل�سرية  واحلكومة 

على اأن يكون الغاز من م�سر التي متتلك كميات 

ك��ب��رية م��ن��ه، وت�����س��ت��ه��ل��ك داخ����ل ال��ب��ل��د ن��ف�����س��ه ما 

ي�ساهي باأكرث من 100 مرة ما �ستوؤمنه للبنان«.

للبنان جزءا  »�ستوؤمن  اأن االتفاقية  واأو�سحت 

الغاز  وه��ذا  �سوقها،  وحجم  اإنتاجها  م��ن  ب�سيطا 

�سيمر عرب االأردن، ومن ثم اإىل �سوريا حيث نهاية 

اخلط لت�ستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من 

 swap وامل��ب��ادل��ة  العبور  اتفاقية  بح�سب  ال��غ��از 

اإىل  الغاز يف حم�ص لي�سل  من حقول ومنظومة 

التغذية  اأج���ل  م��ن  ال�سمال  ع��م��ار يف  دي��ر  حمطة 

الكهربائية االإ�سافية للبنانين«.

يتم  م��ا  اإن  »ل��ذل��ك،  بيانها:  ال����وزارة  وختمت 

هو  اإ�سرائيليا،  غ��ازا  �سيكون  الغاز  اأن  عن  تداوله 

كالم عار من ال�سحة جملة وتف�سيال«.

االنباط- وكاالت

حجم  منو  غلوبال   S&P لوكالة  تقرير  توقع 

االإقرا�ص يف ال�سعودية مقارنة مع الدول اخلليجية 

االأخ��رى، وذلك بدعم من منو االإقرا�ص يف القطاع 

العقاري وال�سكني.

واأظهر التقرير مدى تاأثري الرفع املتوقع الأ�سعار 

ال��ف��ائ��دة خ��الل ال��ع��ام احل���ايل على ارت��ف��اع النمو يف 

ك��ل م��ن عمان  ال��ب��ن��وك اخلليجية خ��ا���س��ة يف  اأرب����اح 

والكويت.

من  �ست�ستفيد  املنطقة  بنوك  ب��اأن  التقرير  اأف��اد 

رفع اأ�سعار الفائدة االأمريكية، مو�سحا اأنه حال رفع 

الفائدة 100 نقطة �سرتتفع اأرباح البنوك العمانية 

والكويتية، بن�سب %30، و%28 على التوايل.

 14% اأرب��اح بنوك املنطقة مبتو�سط  و�سرتتفع 

على اأ�سا�ص �سنوي.

صندوق النقد: على تونس 
إجراء إصالحات عميقة وخفض 

التوظيف العام

غالكسو ترفض عرضا لالستحواذ
 بـ 68 مليار دوالر

االنباط- وكاالت

النقد  �سندوق  ممثل  فا�سيه  ج��ريوم  اأك��د 

ال�ساعي  البلد  اأن على هذا  ال��دويل يف تون�ص 

القيام  دولية  متويل  م�سادر  على  للح�سول 

خف�ص  وال�سيما  ج���دا«،  عميقة  »باإ�سالحات 

حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ »اأحد 

اأعلى امل�ستويات يف العامل«.

���س��ن��وات واليته  ان��ت��ه��اء  م��ع  فا�سيه  واأ���س��ار 

الثالث يف مقابلة مع وكالة فران�ص بر�ص اإىل 

كوفيد19-  جائحة  ب�سبب  عرفت  تون�ص  اأن 

ا�ستقاللها« يف  م��ن��ذ  اق��ت�����س��ادي  رك���ود  »اأك����رب 

»م�سكالت  اأن  على  �سدد  لكنه   .1956 العام 

�سيما  وال  )ل��ل��ج��ائ��ح��ة(  �سابقة  ك��ان��ت  ال��ب��الد 

العجز يف امليزانية والدين العام )بلغ حواىل 

نهاية  املحلي  الناجت  اإج��م��ايل  من   100%
العام 2021( اللذين تفاقما«.

بنحو  املحلي  الناجت  اإجمايل  انهيار  وبعد 

%9 يف 2020 عاد النمو لي�سجل اأكرث من 
بقليل يف 2021 ومن املتوقع اأن تكون   3%

الن�سبة نف�سها خالل 2022.

وراأى فا�سيه اأن النمو »يبقى �سعيفا وغري 

البطالة  معدل  ال�ستيعاب  كبري«  ب�سكل  ك��اف 

ال����ذي ي��ت��ج��اوز %18 و«امل���رت���ف���ع اأي�����س��ا يف 

ال�����س��ب��اب«. لكنه  ال�����س��ه��ادات  اأ���س��ح��اب  �سفوف 

والر�سيد  املوؤهلة  العاملة  »اليد  اأن  اإىل  اأ�سار 

ال��ك��ف��اءة وامل��وق��ع اجل��غ��رايف  امل��رت��ف��ع  الب�سري 

املنا�سب« عوامل ت�سكل اأوراقا رابحة للبالد.

االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  يف  ت�سكيلها  ومنذ 

امل��ا���س��ي ب��ع��د اأك����رث م���ن ���س��ه��ري��ن ع��ل��ى ق���رار 

ال��ربمل��ان  عمل  جتميد  �سعيد  قي�ص  الرئي�ص 

طلبت  متوز/يوليو،   25 يف  احلكومة  واإقالة 

ح��ك��وم��ة جن����الء ب�����ودن م���ن ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د 

الدويل برنامج م�ساعدة جديدا.

يف  ت��زال  ال  املباحثات  اأن  اأك��د  فا�سيه  لكن 

مرحلة متهيدية، اإذ اإن �سندوق النقد الدويل 

ي��ري��د اأوال »م��ع��رف��ة ن��واي��ا )ال�����س��ل��ط��ات( على 

ثمة  الأن  االق��ت�����س��ادي��ة  االإ����س���الح���ات  �سعيد 

حاجة اإىل اإ�سالحات بنيوية عميقة جدا«.

»اإىل برنامج متن  واأ�ساف ان ثمة حاجة 

وموثوق )..( على املدى املتو�سط واأن يعر�ص 

ع��ل��ى ال�����س��ع��ب ح��ت��ى ل���و ت��ط��ل��ب ذل���ك تف�سري 

ال�سعوبات«.

يبذل«  فنيا  جهدا  ثمة  اأن  »مب��ا  راأى  لكنه 

من قبل احلكومة واأن »ثمة اإدراكا للتحديات 

االأم��ر  ف��ه��ذا  الرئي�سية  وامل�����س��اك��ل  الرئي�سية 

ي�����س��ك��ل ق����اع����دة ج���ي���دة ل��ت��ح�����س��ري ب��رن��ام��ج 

اإ�سالحات وااللتزام به«.

»الثقل  ومنها  ملحة  ق�سايا  فا�سيه  وع��دد 

من   16%( ال��ع��ام  القطاع  ملوظفي  الكبري« 

اإجمايل الناجت املحلي(، اإذ اإن اأجور املوظفن 

األ���ف���ا   650 ع����دده����م  ال���ب���ال���غ  ال���ر����س���م���ي���ن 

الدولة  نفقات  اأكرث من ن�سف  ت�ستحوذ على 

ال�سنوية »من دون احت�ساب ال�سلطات املحلية 

وال�سركات العامة«.

»الو�سع اخلا�ص« يف  اإن هذا  فا�سيه  وق��ال 

تون�ص »حيث كتلة االأجور يف الوظيفة العامة 

باملقارنة مع  العامل« حتى  االأك��رب يف  هي من 

واالأردن،  ول��ب��ن��ان  وامل��غ��رب  م�سر  يف  ال��و���س��ع 

امل�ستقبلية  »النفقات  زي���ادة  م��ن  البلد  متنع 

وا���س��ت��ث��م��ارات��ه ون��ف��ق��ات ال��رتب��ي��ة وال�����س��ح��ة 

واال�ستثمارات«.

ومن الق�سايا امللحة االأخرى، بدء »اإ�سالح 

جماالت  يف  العاملة  العامة«  لل�سركات  عميق 

�سرب  ومياه  وكهرباء  ات�ساالت  من  خمتلفة 

ون��ق��ل ج��وي وال��ت��ي تتمتع يف غ��ال��ب االأح��ي��ان 

األف  باالحتكار وتوظف ما ال يقل عن 150 

�سخ�ص.

واأكد امل�سوؤول يف �سندوق النقد الدويل اأن 

»جهدا كبريا يجب اأن يبذل اأي�سا على �سعيد 

على  ال�سعب  يتوقعه  مب��ا  املتعلقة،  الفاعلية 

�سعيد اخلدمات العامة«.

االنباط- وكاالت

رف�����س��ت ���س��رك��ة غ��الك�����س��و ���س��م��ي��ث��ك��الي��ن 

ل�سراء  يونيليفر  �سركة  من  عر�ساً   ،GSK
�سركة  يف  للم�ستهلكن  �سحية  رع��اي��ة  وح��دة 

االأدوية العام املا�سي قيمت ال�سركة بنحو 50 

مليار جنيه اإ�سرتليني )68 مليار دوالر(.

وق���ال���ت غ��الك�����س��و يف ب��ي��ان اإن���ه���ا ت��ل��ق��ت 3 

عرو�ص مرفو�سة من �سركة يونيليفر الأعمال 

الرعاية ال�سحية اال�ستهالكية، كان اآخرها يف 

مقابل 41.7 مليار جنيه نقدا  دي�سمرب   20
و8.3 مليار جنيه يف اأ�سهم يونيليفر.

رف�سها  اإىل  ب���ي���ان،  يف  ال�����س��رك��ة  واأ�����س����ارت 

ل���ل���ع���رو����ص ال����ث����الث����ة الأن����ه����ا ق���ل���ل���ت ب�����س��ك��ل 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اأع��م��ال  قيمة  م��ن  اأ�سا�سي 

ملا  وف��ق��اً  امل�ستقبلية«،  واآف��اق��ه��ا  اال�ستهالكية 

اطلعت عليه »العربية.نت«.

وال تزال �سركة يونيليفر مهتمة وميكنها 

ال��ع��ودة بعر�ص ج��دي��د، على ال��رغ��م م��ن عدم 

ات���خ���اذ ق����رار ن��ه��ائ��ي، وف���ق���اً مل�����س��ادر مطلعة 

»ب��ل��وم��ربغ«،  لوكالة  حت��دث��ت  املناق�سات  على 

غالك�سو  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ص  ي���زال  ال  ك��م��ا 

ي��ف�����س��ل خ��ط��ة ط���رح ال��ن�����س��اط جت����اري ال���ذي 

يت�سمن عالمات جتارية مثل معجون اأ�سنان 

�سركة  يف  اأدفيل  االأمل  وم�سكنات  �سن�سوداين 

منف�سلة عن ال�سركة االأم.

اأك��رب  ب��ن  املحتمل  اال�ستحواذ  و�سي�سنف 

�سفقات اال�ستحواذ على م�ستوى العامل منذ 

بداية جائحة فريو�ص كورونا، وياأتي يف وقت 

اأعلى  واال�ستحواذ  االن��دم��اج  ن�ساط  فيه  بلغ 

م�ستوياته على االإطالق. ومن �ساأن ال�سفقة 

اأن ت�سرع من حتول اثنتن من اأكرب ال�سركات 

واح��دة  ك��ل  ت��واج��ه  امل��ت��ح��دة، حيث  اململكة  يف 

منها �سغوطاً من امل�ساهمن لتح�سن االأداء.

امل�ستهلكن  الأع��م��ال  املحللن  تقييم  وم��ع 

جنيه  مليار   48 اإىل  ي�سل  مب��ا  غالك�سو  يف 

اإ�سرتليني، فمن املرجح اأن يت�سمن اأي عر�ص 

ناجح من �سركة يونيليفر عالوة كبرية فوق 

اأوجه  يف  النظر  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستوى،  هذا 

ال���ت���اآزر، الإغ�����راء ���س��رك��ة غ��الك�����س��و ب��ع��ي��داً عن 

خطة االنق�سام، والتي هي بالفعل يف مرحلة 

متقدمة.

ب�سركة  اخلا�سة  االأ���س��ن��ان  حمفظة  وت��ع��د 

غالك�سو، عامل اجلذب الرئي�سي يف حمفظة 

اأكرب معدل  امل�ستهلكن بال�سركة، حيث تقدم 

منو الأن جميع ال�سركات والعالمات التجارية 

اأو تنمو  اإم���ا تفقد زخ��م��ه��ا  ت��ق��ري��ب��اً  االأخ����رى 

ببطء.

�سكلها  امل�ستهلك  �سحة  وح���دة  وات��خ��ذت 

احلايل يف عام 2019 بعد �سفقة مع �سركة 

فايزر، التي حتتفظ بح�سة اأقلية. حيث قالت 

الوحدة »منواً  اأن حتقق  تتوقع  اإنها  غالك�سو 

 4% ح��دود  يف  الع�سوية  املبيعات  يف  �سنوياً 

6-% على املدى املتو�سط«.
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االنباط- وكاالت

باملقاومة  �صلة  وعلى  م��وث��وق  م�صدر  توقع 

جبهة  ع��ل��ى  م�����ص��ت��ج��دات  ح�����ص��ول  الفل�صطينية 

اال���ص��رائ��ي��ل��ي  ال��ك��ي��ان  ب��ن  ال��ع�����ص��ك��ري  الت�صعيد 

خ��ال  غ���زة  ق��ط��اع  يف  الفل�صطينية   وامل��ق��اوم��ة 

حوافز  ان  اىل  م�صريا  املقبلة  القليلة  اال�صابيع 

ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ت�����ص��ع��ي��د  ال����ع����ودة اىل  وع����وام����ل 

متوفرة وبكثافة واهم تلك احلوافز بان ال�صعب 

اي  على  يح�صل  مل  غ��زة  قطاع  يف  الفل�صطيني 

�صيء بعد معركة �صيف القد�س التي �صجلت فيها 

املقاومة الفل�صطينية انت�صارات وا�صحة

الذي  العربي  ان اجلانب  امل�صدر على  و�صدد 

و  االم��ري��ك��ي��ة  االدارة  ب��ا���ص��م  وت���و����ص���ط  ت���دخ���ل 

بااللتزام  يقم  مل   للتهدئة  بايدن  جو  الرئي�س 

ب����اأي م��ن االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي مت ال��ت��واف��ق عليها 

م��ع ف�����ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة وي��ب��دو ان احل��دي��ث هنا 

ع��ن خ���ذالن ح��رك��ة ح��م��ا���س و ف�صائل امل��ق��اوم��ة 

الفل�صطينية من جانب املخابرات امل�صرية وعن 

مل�صاريع  بالتاأ�صي�س  امل�صري  اجلانب  قيام  ع��دم 

اعادة االعمار يف االجندة الزمنية واملالية املتفق 

وافقت  التي  الت�صهيات  كل  من  بالرغم  عليها 

عليها املقاومة 

املقاومة  يف  ال��ب��ارز  امل�صوؤول  يو�صح  وبالتايل 

بانه يف قطاع غزة ال يوجد �صيء جديد يخ�صره 

ال�����ص��ع��ب وال ����ص���يء ت��خ�����ص��ره امل���ق���اوم���ة واالي�����ام 

واال����ص���اب���ي���ع ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ق���د ت���ك���ون حبلى 

جدا  كبرية  اجلاهزية  االغلب   وعلى  باملفاآجات 

وبالتوقيت  بالزمن  ج��دي��دة  ع�صكرية  ملواجهة 

ال���ذي حت���دده امل��ق��اوم��ة ه��ذه امل���رة ودون انتظار 

للت�صدي  لوج�صتية  امكانية  وجود  مع  العدوان 

للعدوان يف اي حلظة يح�صل فيها

ال��ت��ق��اري��ر ال������واردة م���ن احل�����دود ب���ن ق��ط��اع 

اال�صرائيلي  و اجلانب  �صمال قطاع غزة  او  غزة 

والر�صد  اال���ص��ت��خ��ب��ارات  عمليات  ان  اىل  ت�صري 

الع�صكري  امل��ج��ال  يف  ج���دا  ن�صطة  وامل��ع��ل��وم��ات 

املقاومة نفذت بالذخرية  خ�صو�صا وان ف�صائل 

احلية  قبل نحو ا�صبوعن مناورة ا�صتباكية على 

ال�صريط احلدودي فيما وجهت ر�صائل مبا�صرة 

او عدم  ب��ارزة تنطوي على ت�صعيد  ق��ي��ادات  من 

القبول بنتائج معركة �صيف القد�س كما هي االن  

ال��ب��ارز يف حركة   ال��ق��ي��ادي  ل�صان  وحت��دي��دا على 

حما�س يحيى ال�صنوار

االن  املقاومة  تتبناها  التي  االدبيات  وح�صب 

فاال�صرتاتيجية او العقيدة الع�صكرية والقتالية 

االن  بعد  ال��ع��دو  ان  فكرتها  امل��ق��اوم��ة  لف�صائل 

�صرب  ي�صتطيع  ي��ع��د  مل  ب��ان��ه  يفهم  ان  ينبغي 

املدنين بدون كلفة و ثمن وبان الثمن �صيدفعه 

االحتال يف حال �صرب املدنين مرة اخرى مع 

وق��درة  تخزينية  و  لوج�صتية  امكانيات  توفري 

ال��ع��دو اال�صرائيلي  ب��ال��ن��ار م��ع  اال���ص��ت��ب��اك   على 

ا���ص��اف��ة اىل وج����ود اح��ت��ي��اط��ات م��ن ال�����ص��واري��خ 

ت��وؤذي ع��دة م��دن و مواقع ح�صا�صة يف  ميكن ان 

الكيان املحتل

وت�����ص��ري ع�����دة  ت���ق���اري���ر ع��م��ي��ق��ة ب���ن احل��ن 

للت�صعيد  ال���ع���ودة  اح��ت��م��ال��ي��ات  ان  اىل  واالخ����ر 

ب�صبب  امل��ع��اي��ري  ب��ك��ل  و  ج���دا  واردة   ال��ع�����ص��ك��ري 

واالقت�صادية  االجتماعية  احل��ل��ول  ا�صتع�صاء 

التي انتهت او يفرت�س ان معركة �صيف القد�س 

نوع  اي  م��ن  ت��ق��دم  ي��وج��د  ال  حيث  اليها  انتهت 

ع��ل��ى �صعيد ال��ت��ام��ن ل��ل��ق��ن��اة اخل��ل��ف��ي��ة الجن��از 

اجلانب  و  املقاومة  ب��ن  اال���ص��رى  ت��ب��ادل  �صفقة 

اال�صرائيلي

وال يوجد  باملقابل بطبيعة احلال اي حت�صن 

على �صعيد م�صاريع اعادة االعمار يف قطاع غزة 

البحر  يف  ال�صيادين  على  احل�صار  تخفيف  وال 

القطاع وكل تلك  املعابر  واملحطات مع  او عرب 

ل��ن��ظ��ري��ة تقول  امل��ق��اوم��ة االن  ت��وؤ���ص�����س  ا���ص��ب��اب 

ميكن  ا���ص��ب��اب  ت��ك��ون  ال  ان  ينبغي  ان��ه��ا  �صمنيا 

الرهان عليها لفرتة طويلة او  االمي��ان انها ال 

توؤدي اىل تغريات يف الواقع املو�صوعي

االنباط-وكاالت

والبوؤ�س  الفقر  ازداد  حيث  اأفغان�صتان،  يف 

ب��ع��د و����ص���ول ط��ال��ب��ان اإىل ال�����ص��ل��ط��ة، وج���دت 

عائات من �صكان والية هرات )غرب( نف�صها 

ب��ن م��ط��رق��ة ال��دق��ي��ق اجل���اف و���ص��ن��دان امل��وت 

جوًعا

وقطع  ال�صلطة  اإىل  ط��ال��ب��ان  و���ص��ول  اأدى 

حلف  قوات  خروج  ب�صبب  الدولية  امل�صاعدات 

���ص��م��ال االأط��ل�����ص��ي )ال��ن��ات��و( ب��ق��ي��ادة ال��والي��ات 

اجلوع  اأزم��ات  تعميق  اإىل  الباد  من  املتحدة 

والبوؤ�س يف الباد

ي��ع��اين  امل���ت���ح���دة،  االأمم  ل��ت��ق��اري��ر  ووف���ًق���ا 

ن�����ص��ف ���ص��ك��ان ال��ب��اد م��ن ���ص��ع��وب��ة يف ت��اأم��ن 

الغذائية،  امل���واد  م��ن  االأ�صا�صية  االح��ت��ي��اج��ات 

اإىل  العائات  من  كبرية  اأع��داد  ت�صطر  فيما 

بيع بناتها لتوفري كفاف يومها من اخلبز يف 

بلد و�صلت معدالت الفقر فيه 97 باملئة

�صيطرت  امل��ا���ص��ي،  اآب  اأغ�����ص��ط�����س/   15 ويف 

اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، مب�����وازاة مرحلة  ط��ال��ب��ان ع��ل��ى 

اكتملت  اأمريكي  ع�صكري  ان�صحاب  اأخرية من 

نهاية ال�صهر ذاته

تبعد حوايل  التي   ، �صبز  �صهر  ويف منطقة 

و�صط مدينة هرات )مركز  كيلومرًتا عن   20

جرب اآالف االأ�صخا�س على الهجرة 
ُ
الوالية(، اأ

م����ن ال�����والي�����ات امل�����ج�����اورة ب�����ص��ب��ب اجل���ف���اف 

اأع����وام املا�صية  ال��ث��اث��ة  ت��ف��اق��م خ���ال  ال���ذي 

واحلكومة  طالبان  بن  امل�صلحة  وال�صراعات 

ال�صابقة

م��ري ح��م��زة م��و���ص��ازي وع��ائ��ل��ت��ه، يكافحون 

م���ن اأج�����ل ال���ب���ق���اء يف ���ص��ه��ر ���ص��ب��ز، ول��ي�����س يف 

حوزتهم ما ياأكلونه �صوى ب�صعة كيلوغرامات 

من الدقيق

منزل �صبه فارغ

بنات  و5  زوجتيه  مع  مو�صازي  حمزة  مري 

من  غرفتن  من  منزل  يف  يعي�صون  اأوالد،  و6 

م��رح��ا���س ومطبخ  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال���ط���ن، ال 

وكهرباء وماء وموقد

يتعلم االأطفال القراءة والكتابة يف مدار�س 

املتحدة  االأمم  منظمة  اأقامتها  التي  اخل��ي��ام 

منازل  اإىل  ويعودون  )اليوني�صيف(،  للطفولة 

و�صقف  بالنايلون  مغطاة  نوافذ  ذات  متهالكة 

ي��ق��ط��ر م��ن��ه امل���ط���ر، ل���ذل���ك، ي��ج��د االأط���ف���ال 

اأنف�صهم م�صطرين للنوم حتت اأحلفة �صميكة 

حتى ال تتجمد اأطرافهم مع انخفا�س درجات 

احلرارة يف �صاعات امل�صاء

مري حمزة مو�صازي الذي عمل يف ال�صابق 

اإنه مري�س وال ي�صتطيع العمل،  مزارًعا، قال 

واإن ال��ع��ائ��ل��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى زوج��ت��ي��ه وال��ب��ن��ات 

و�صناعة  ال�صوف  تنظيف  يف  يعملن  ال��ائ��ي 

احلبال

ال��واح��د من  ال��ك��ي��ل��وغ��رام  اأن قيمة  واأ���ص��ار 

اأفغانًيا   50 ال�صوف تعادل  امل�صنوع من  الغزل 

على  احل�������ص���ول  واأن  دوالر(،   0.5 )ح������وايل 

الغزل يتطلب عمًا ملدة  كيلوغرام واحد من 

2-3 اأيام

باع ابنتيه ب�صبب الفقر

زوجته  م��ن  بنات   5 لديه  ال��ذي  م��و���ص��ازي، 

لينجب  الثانية  للمرة  ت��زوج  اإن��ه  ق��ال  االأوىل، 

ول���دا ذك���ًرا ي�����ص��اع��ده ع��ل��ى ك��ف��اح��ه يف احل��ي��اة، 

واأن���ه رزق م��ن زوج��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة ط��ف��ان، بنت 

و�صبي

من  البالغة  ابنته  باع  اإن��ه  مو�صازي  واأ�صار 

مقابل  قندهار  من  ل�صخ�س  �صنوات   5 العمر 

ه��ذا  واأن  امل���ا����ص���ي،  ال���ع���ام  دوالر  و500  األ����ف 

واأن  البنه،  ليزوجها  ابنته  ا�صرتى  ال�صخ�س 

تلك العائلة تعي�س اليوم يف باك�صتان

اأن م���ئ���ات االأ����ص���خ���ا����س م��ث��ل��ه يف  واأو�����ص����ح 

الفقر،  ب�صبب  بناتهم  بيع  املنطقة يرغبون يف 

م�����ص��رًيا اأن ال��ع��ائ��ات ال��ت��ي ت��ب��ي��ع ب��ن��ات��ه��ا ال 

يف  واح��دة  م��رة  اإال  معهن  التوا�صل  ت�صتطيع 

ال�صنة

اأن زوج��ت��ه ت��ذرف الدموع  وذك��ر م��و���ص��ازي 

لروؤية  باك�صتان  اإىل  ال��ذه��اب  وت��ري��د  ي��وم  ك��ل 

اإىل  ال���ت���ح���دث  وق�������ال: ال مي��ك��ن��ن��ي  اب���ن���ت���ه���ا، 

اأمتلك  وال  ال�صنة.  يف  واح���دة  م��رة  اإال  ابنتي 

املالية لات�صال بها االإمكانيات 

ابنته  باع  اأ�صهر   3 قبل  اأنه  مو�صازي  ولفت 

3 ����ص���ن���وات ل��ع��ائ��ل��ة من  ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 

دوالر(،   500( اأفغاين  األف   50 مقابل  قندهار 

امل��ن��زل ع��ن��دم��ا تبلغ  ���ص��ت��وؤخ��ذ م��ن  ال��ف��ت��اة  واإن 

ال�صاد�صة من عمرها

وقال: لي�س لدينا حتى نقود ل�صراء حفنة 

ابنتاي.  بعت  لقد  احل���ايل.  ال��وق��ت  يف  طحن 

بيعهن. نحن  بد يل من  اأخ��ري��ات وال   4 ل��دي 

ع��م��ل وال م�����ص��در رزق  ل��دي��ن��ا  ج��ائ��ع��ون، لي�س 

يوفر لنا كفاف يومنا

نقتات على الدقيق اجلاف منذ اأيام

االأ���ص��رة  ت�صتطيع  ال  م��و���ص��ازي  اأ���ص��اف  كما 

منا�صبة.  وجبة  فيها  تناولوا  م��رة  اآخ��ر  تذكر 

مي��ك��ن��ن��ا ����ص���راء ك��م��ي��ة ���ص��غ��رية م���ن ال��دق��ي��ق 

اأفغاين   200-100 مببلغ  وال�صاي  والبطاط�س 

1-2 دوالر( يف االأ�صبوع. وهذا كل ما  )حوايل 

ال�صوف  اأع��م��ال  م��ن  وبناتي  زوج��ت��اي  تك�صبه 

والغزل

اإن  وذك���رت زوج��ت��ه، ع��امل بيبي م��و���ص��ازي، 

يف  وال�����ص��وف  ال��غ��زل  بيع  يف  توفق  مل  العائلة 

حاف  خبز  الأك��ل  ا�صطرها  ما  املا�صية،  االأي��ام 

الأيام

وت��اب��ع��ت ال���ق���ول: ب��ع��ت اإح����دى ب��ن��ات��ي اإىل 

ا  باك�صتان. ال ميكنني التحدث اإىل ابنتي اأي�صً

اأمتلك ر�صيًدا للمكاملات الدولية. ال  الأنني ال 

اأم  احلياة  قيد  على  ابنتي  كانت  اإذا  ما  اأع��رف 

ال. لي�س لدينا ما ناأكله اأو ن�صربه. اأبكي دائًما 

الأنني يجب اأن اأبيع بناتي االأخريات

الفتيات ُيبعن يف �صن مبكرة

يف العائات االأفغانية التي تكافح من اأجل 

قادرين  الذكور  االأوالد  يكون  ما  عادة  البقاء، 

خال  م��ن  امل���ال  م��ن  �صغري  مبلغ  جلب  على 

االأحذية وجمع  تلميع  العمل يف وظائف مثل 

البا�صتيك والورق من القمامة وغريها من 

االأعمال التي توفر دخًا قليا جًدا

وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن ب��ع�����س ال���ع���ائ���ات ت��ري��د 

القدرة  بناتها الأنهن ال ميتلكن  التخل�س من 

لهذا  م��ال��ي��اً.  االأ���ص��رة  دع��م  يف  امل�صاهمة  ع��ل��ى 

للزواج  ال�صغريات  الفتيات  بيع  يعد  ال�صبب، 

اأمًرا �صائًعا يف جميع اأنحاء الباد

ومي���ك���ن ل��ل��م�����ص��رتي��ن ال�������ص���م���اح ل��ل��ف��ت��ي��ات 

عاًما.   12-11 �صن  حتى  اأ�صرهن  م��ع  بالبقاء 

وعندما ت�صل الفتيات اإىل هذا العمر، يجربن 

على الزواج من امل�صرتين اأو اأبنائهم.

االنباط-وكاالت

ح��ّم��ل��ت ع�����ص��و ال��ك��ون��غ��ر���س االأم��ري��ك��ي بيتي 

عن  امل�صوؤولية  االإ�صرائيلي،  االحتال  ماكولوم، 

 80( اأ�صعد  عمر  الفل�صطيني  املواطن  ا�صت�صهاد 

االحتال  قبل جي�س  احتجازه من  بعد  ع��اًم��ا(، 

وتكبيله واالعتداء عليه.

عن  الدميقراطية  الع�صو  ماكولوم،  وقالت 

موقع  عرب  لها  تغريدة  يف  “ميني�صوتا”،  والي��ة 

“تويرت”: “هذا االأ�صبوع، مت االعتداء على عمر 
اأ�صعد، البالغ من العمر 80 عاًما، وهو فل�صطيني 

اأمريكي يعي�س يف ال�صفة الغربية من مركبته«

ِق���ب���ل ج��ن��ود  واأ�����ص����اف����ت: “مت ����ص���رب���ه م����ن 

اإ�صرائيلين، وُترك ليموت على جانب الطريق«

واعتربته  اال�صتهداف،  ماكولوم هذا  واأدان��ت 

االإ����ص���رائ���ي���ل���ي  ل���اح���ت���ال  اأخ�������رى  “�صحية 
الوح�صي”، مقدمة تعازيها لعائلته

اأع�صاء  تواقيع  وتبّنت ماكولوم حملة جلمع 

وزي��ر  اإىل  موجهة  ر�صالة  على  الكونغر�س  م��ن 

تطالبه  بلينكن،  ت���وين  االأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

امل�صن  ا�صت�صهاد  ظ���روف  يف  التحقيق  مبتابعة 

اأ�صعد

وكانت حركة “مقاطعة اإ�صرائيل” يف العامل، 

واملعروفة اخت�صاًرا ب� “بي دي اأ�س”، قد اأطلقت 

اآخ��ري��ن  كونغر�س  اأع�����ص��اء  م��ع  ات�����ص��االت  حملة 

لتبّني ق�صية التحقيق بظروف ا�صت�صهاد اأ�صعد

وك���ان ج��ن��ود االح��ت��ال ق��د ه��اج��م��وا مركبة 

ال�����ص��ه��ي��د ب�������ص���ورة م��ف��اج��ئ��ة واأخ����رج����وه م��ن��ه��ا، 

وع�صبوا عينيه وكّبلوا يديه واعتدوا عليه، قبل 

اأن يلقوه يف منزل قيد االإن�صاء، يف �صاعات الفجر 

12 كانون ثاين/يناير اجلاري،  االأوىل، من يوم 

وف���ق م��ا اأف����اد ب��ه ف����وؤاد ف���ّط���وم، رئ��ي�����س املجل�س 

البلدي يف قرية “جلجليا«

ومنذ بداية العام، ا�صت�صهد ثاثة مواطنن، 

 6 ارت��ق��ى يف  اأ���ص��ع��د، ح��ي��ث  ف��ي��ه��م ال�صهيد  مب��ن 

كانون الثاين/يناير اجلاري كل من ال�صهيدين 

“�صفا”  ق��ري��ة  م��ن  ع��اًم��ا(   25( فلنة  م�صطفى 

قبل  م��ن  للدع�س  تعر�صه  بعد  اهلل،  رام  غ��رب��ي 

عاًما(   21( ح�صا�س  حممد  وب��اك��ري  م�صتوطن، 

“باطة”  خميم  يف  االح��ت��ال  جنود  بر�صا�س 

لاجئن الفل�صطينين مبدينة نابل�س.

االنباط-وكاالت

ك�صف االأ�صتاذ ح�صن قنيطة رئي�س اإدارة هيئة 

املحافظات اجلنوبية عن  واملعتقلن يف  االأ���ص��رى 

ح��ال��ة م���ن ال��ق��ل��ق وال��غ�����ص��ب ت��خ��ي��م ع��ل��ى اأج����واء 

ب�صبب  االإ�صرائيلي  �صجون االحتال  االأ�صرى يف 

جتاهل �صلطات ال�صجون االحتالية االإ�صرائيلية 

لكل النداءات واال�صتغاثات التي تطالب �صلطات 

االأ�صري  الفوري وال�صريع عن  االإف��راج  االحتال 

نا�صر اأب��و حميد  ليت�صنى عاجه خ��ارج م�صافى 

ب��اأّي مكان يف العامل، كما ط��رح رئي�س  االحتال 

هيئة ���ص��وؤون االأ���ص��رى واملحررين ال��ل��واء اأب��و بكر 

والقيادة الفل�صطينية.

واأّكد قنيطة يف بياٍن تلّقت )راأي اليوم( ُن�صخًة 

ن���داءات متعددة  اأمّن االأ���ص��رى وج��ه��وا  اأّك���د  منه، 

واإن  ب��ذل��ك،  االح��ت��ال  �صجون  الإدارات  ور���ص��ائ��ل 

واالأم���ر  امل��وق��ف  �صيد  واملماطلة  التجاهل  ح��ال��ة 

الذي زاد حدة التوتر والغ�صب هي اكت�صاف تف�صى 

االأ�صريات  االأخ���وات  اأو�صاط  بن  كورونا  فريو�س 

بالفريو�س،  �صبعة منهن  اإ�صابة  ع��ن   واالإع���ان 

على حّد تعبريه

اإ�صافة  اإّن���ه  ع���اوة على ذل���ك، ج��اء يف البيان 

ل��ذل��ك، مّت اإدخ�����ال �صجن ال���دام���ون ب��ال��ك��ام��ل يف 

اإطار احلجر ال�صحي االأمر الذي يوؤّكد اأّن حالة 

االأوجع  ال�صاح  الطبّي هي  واالإهمال  اال�صتهتار 

التي ت�صتخدمه �صلطات االحتال �صد االأ�صرى 

واالأ�����ص����ريات االأم����ر ال����ذي ي��ف��ر���س ����ص���رورة رف��ع 

غطاء ال�صمت الدويل عن �صلوك دولة االحتال 

االأنظمة  ك��ّل  بعك�س  تت�صرف  التي  االإ�صرائيلي 

واالإن�صانية  منها  احلقوقية  الدولية  والقوانن 

على  والتنغي�س  للتنكيل  الفريو�س  وتوظف  بل 

االأ�صرى وعائاتهم ب�صكٍل مق�صوٍد ومتعمٍد، على 

حّد تعبري البيان

اإمعاًنا يف اال�صتهتار  اإّن��ه  وم�صى البيان قائًا 

اأبو  االأ���ص��ري ه�صام  بو�صوح يف و�صع  ال��ذي جتلى 

هوا�س مع مر�صى اآخرين �صهل اإ�صابته بفريو�س 

���ص��ل��ط��ات االح��ت��ال  واإدراك  ك���ورون���ا، رغ���م ع��ل��م 

االأ�صري  بها  التي مير  وال�صعبة  احلالة احلرجة 

عن  االإ����ص���راب  معركة  بعد  ه��وا���س  اأب���و  املنت�صر 

الطعام التي ا�صتمرت ل�41 يوًما بعد املائة

قائًا  قنيطة  االأ���ص��ت��اذ  ن���ّوه  البيان  خ��ت��ام  ويف 

االأب��رز  �صيكون عنوانه  اأعتاب عام  اأّننا على  يبدو 

اأ���ص��ران��ا يف  الطبي ج��رمي��ة تنفذ بحق  االإه���م���ال 

�صجون االحتال االإ�صرائيلي ت�صتوجب  التكامل 

والتوحد ميدانًيا واإعامًيا وموؤ�ص�صاتًيا، على حّد 

تعبريه

اإىل ذل���ك، م��ا ي���زال االأ���ص��ري نا�صر اأب���و حميد 

)49 عاًما( من خميم االأمعري بالبرية، يف حالة 

غيبوبة منذ 12 يوًما، بعد اإ�صابته بالتهاب حاد يف 

الرئتن، نتيجة تلوث جرثومي

االأ���ص��رى  ���ص��وؤون  امل��ت��ح��دث با�صم هيئة  وق���ال 

ات�صال هاتفي مع  رب��ه يف  واملحررين ح�صن عبد 

وفا ، اإّن الو�صع ال�صحي لاأ�صري اأبو حميد حرج 

للغاية، ويعاين من انعدام يف املناعة، وال ي�صتجيب 

على  ي��زال  م��ا  وه��و  املعلومات،  للعاجات ح�صب 

م�صت�صفى  يف  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ت��ن��ف�����س  اأج����ه����زة 

برزياي االإ�صرائيلّي

بالتما�صن  الهيئة تقدمت  اأّن  رب��ه  واأك��د عبد 

املا�صي، وقبل ع�صرة  ملحكمة االحتال اخلمي�س 

اأيام لل�صغط على اإدارة �صجون االحتال للح�صول 

اآخ����ر ت��ط��ورات  ع��ل��ى تفا�صيل وم��ع��ل��وم��ات ح���ول 

الو�صع ال�صحي لاأ�صري امل�صاب بال�صرطان نا�صر 

االأ�صري بزيارته مرة  اأبو حميد، ولل�صماح لعائلة 

اأخرى يف امل�صت�صفى، م�صرًيا اإىل اأّنه ال يوجد حتى 

. اللحظة ردود على االلتما�صننْ

النسخة التالية من سيف القدس قيد التحضير ٠٠٠ بعد 
تجاهل اإلسرائيليين المقاومة تستعد لمعركة جديدة

أفغانستان.. الفقر يجبر عائالت على بيع بناتها

عضو في الكونغرس األمريكي تحمل »إسرائيل« مسؤولية استشهاد مسن فلسطيني 

في غيبوبة لليوم ال ١٢ ٠٠٠ غضب فلسطيني لتجاهل االحتالل لحالة األسير أبو احميد

األسير محمد العارضة يعّلق إضرابه 
المفتوح عن الطعام

هل تتجه »إسرائيل« إلى انتخابات جديدة 
بعد اتفاق »إقرار بالذنب« مع نتنياهو؟ 

ضابط إسرائيلي يطالب بـ
»حرب لتحرير« النقب

االنباط-وكاالت

االأحد،  ام�س  االأ�صرى،  �صوؤون  اأفادت هيئة 

اإ���ص��راب��ه  ال��ع��ار���ص��ة علق  االأ���ص��ري حممد  ب���اأن 

املفتوح عن الطعام واملاء والذي ا�صتمر 4 اأيام

وق����ال حم��ام��ي ال��ه��ي��ئ��ة، ك���رمي ع��ج��وة، يف 

العار�صة  االأ�صري حممد  اإن  ت�صريح �صحفي، 

ه���و اأح�����د االأ�����ص����رى ال�����ص��ت��ة ال���ذي���ن ح����رروا 

اأيلول من  اأنف�صهم من �صجن جلبوع يف �صهر 

املا�صي العام 

واأ�صاف اأن االأ�صري العار�صة، علق اإ�صرابه 

ل��ل��رد على  ال�����ص��ج��ون  ف��ر���ص��ة الإدارة  الإع��ط��اء 

بتح�صن  واملتعلقة  لها  واال�صتجابة  مطالبه 

ظ��روف��ه احل��ي��ات��ي��ة، واإن���ه���اء ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي 

املحكمة  جل�صة  بعد  وجت���ددت  عليه  فر�صت 

املا�صية

االأ�صري  ل�صان  على  عجوة  املحامي  وذك��ر 

ب��امل��ن��ع من  اأن����ه م���ا زال م��ع��اق��ب��اً  ال���ع���ار����ص���ة، 

الزيارات و الكنتينا والكهربائيات والغرامات 

املالية والعزل، ويعي�س ظروفاً حياتية �صيئة، 

التي  ال��زن��زان��ة  يف  ال�صديدة  ل��ل��ربودة  اإ�صافة 

يعزل فيها

ووفقاً لقرار حمكمة االحتال الع�صكرية 

واإدارة ال�صجون فاإن العقوبات املفرو�صة على 

تنتهي  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  ال��ع��ار���ص��ة  االأ���ص��ري 

12 �صباط من ال�صهر املقبل. بتاريخ 

االنباط-وكاالت

اال���ص��رتات��ي��ج��ي يف  التخطيط  وزي���ر  ت��وق��ع 

االأحد،  ام�س  اإفيدار،  اإيلي  االحتال،  حكومة 

اأن “ت�صهد اإ�صرائيل انتخابات جديدة قريًبا«

ال��ق��ن��اة  نقلتها  ت�����ص��ري��ح��ات،  ذل���ك يف  ج���اء 

يف  الع�صو  “اإفيدار”  ع��ن  ال�صابعة،  العربية 

تعليقاً  اليميني”،  ب��ي��ت��ن��ا  “ي�صرائيل  ح���زب 

على الك�صف عن نية رئي�س حكومة االحتال 

�صفقة  “توقيع  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ن  ال�����ص��اب��ق 

بالتهم  خالها  ُيِقر  ال��ع��ام،  النائب  مع  ادع��اء 

عدم  مقابل  الغوا�صات،  ملف  يف  اإليه  املوجهة 

�صجنه«

اإع��ام  و�صائل  يف  تقارير  اأف���ادت  واجلمعة، 

“اإ�صرائيل”  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  ع��ربي��ة، 

االإق���رار  �صفقة  �صيوقع  “نتنياهو  اأن  تعتقد 

بالذنب يف غ�صون اأيام«

  وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ث االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة: “يف 

�صطب  �صيتم  ال�����ص��ف��ق��ة،  ه���ذه  اإب�����رام  ح���ال مت 

ليتم  االتهام،  الر�صوة من الئحة  بند جرمية 

ا�صتبدالها بجرمية اإ�صاءة االئتمان«

ع��ن فر�س  احل��دي��ث  “يدور  واأ����ص���اف���ت:    

عقوبة العمل لل�صالح العام على نتنياهو، ملدة 

عدة اأ�صهر«

م��وؤ���ص��رات  ع���دة  “هناك  اإن  اإف���ي���دار  وق����ال 

نية  عن  االإع���ان  بعد  االنتخابات،  ق��رب  على 

ن��ت��ن��ي��اه��و ع��ق��د ���ص��ف��ق��ة ادع�����اء، وق�����رار رئي�س 

ت�صكيل  مناق�صة  عدم  بينيت  نفتايل  احلكومة 

جل��ن��ة حت��ق��ي��ق يف م��ل��ف ال���غ���وا����ص���ات، خ��ال 

اجتماع احلكومة االإ�صرائيلية، اليوم االأحد«

املوافقة  تتم  “اإذا مل  اأنه  اإىل  اإفيدار  ولفت 

ع���ل���ى جل���ن���ة حت��ق��ي��ق يف ق�����ص��ي��ة ال���غ���وا����ص���ات 

خ����ال االأي������ام امل��ق��ب��ل��ة؛ ف���ه���ذا ي��ع��ن��ي اأن�����ه لن 

رئ��ا���ص��ة احلكومة”،  ت��ن��اوب على  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

“انتبهوا لاجتاهات.. نحن بحاجة  م�صيًفا: 

اإىل  الأن���ن���ا يف ط��ري��ق��ن��ا  ال���ن���ا����س؛  اإي���ق���اظ  اإىل 

االنتخابات«

وت��ت��ع��ر���س ح��ك��وم��ة االح����ت����ال ل�����ص��غ��وط 

لت�صكيل  االأح������زاب،  خمتلف  م��ن  وم��ط��ال��ب��ات 

اأنباء  بعد  الغوا�صات،  ق�صية  يف  حتقيق  جلنة 

عن اقرتاب نتنياهو من اإبرام اتفاق ت�صوية مع 

املرفوعة  الق�صايا  يف  “االإ�صرائيلية”  النيابة 

�صده

وكانت ال�صرطة االإ�صرائيلية قد حققت مع 

ق�صية  يف  للحكومة  رئا�صته  خ��ال  نتنياهو، 

ف�صاد  ب�صبهة  تتعلق   ،”3000 ب�”امللف  ُعرفت 

و�صفن  “اإ�صرائيل” غوا�صات  �صراء  �صفقة  يف 

اأملانية

يحاَكم  نتنياهو  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  وجت���در 

االآن يف ثاث ق�صايا ف�صاد، تتعلق باالحتيال، 

وخيانة االأمانة، وتلقي الر�صوة.

االنباط-وكاالت

دع���ا ق��ائ��د امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة االأ���ص��ب��ق يف 

ت��وف  “يوم  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي  االح����ت����ال  ج��ي�����س 

ملا  اال���ص��ت��ع��داد  اإىل  االأح������د،  ام�����س  �صاميه”، 

ا�صتمرار  مع  النقب”،  حترير  “حرب  اأ�صماه 

املواجهات مع الفل�صطينين هناك منذ اأيام.

“تويرت”،  وقال “�صاميه” يف تغريدة على 

قريًبا  �صيتم  اإن��ه  “�صفا”،  وكالة  ترجمة  وفق 

لتحرير  “يواآف”  عملية  ت��ك��رار  على  العمل 

النقب، وهي عملية �صابقة لع�صابات االحتال 

اإبان نكبة عام 1948

واأ�صاف “من اجليد اأن قائد تلك العملية 

�صيكا غفي�س مال زال على قيد احلياة ليعطينا 

العرب، واإذا ما وا�صلنا بهذه الوترية من فقدان 

ال�صيطرة؛ ف�صنحتاج لل�صيطرة من جديد على 

النقب واجلليل«

االأب������واب  ع��ل��ى  االأه���ل���ي���ة  “احلرب  وت���اب���ع 

واجلميع من�صغلون مع هذيان اأوميكرون«

ا�صتمرار  مع  “�صاميه”  ت�صريحات  وتاأتي 

املواجهات يف النقب، اإذ تعر�صت مركبة ل�صرطة 

املا�صية  الليلة  ال�صبع  ت��ل  مب��رك��ز  االح��ت��ال 

الإلقاء احلجارة واملفرقعات واحلارقات، واأعلن 

االحتال اعتقال اأحد امل�صاركن يف املواجهات

النقب  فل�صطينيي  من  الع�صرات  زال  وم��ا 

اعتقال  اأن  بعد  اأي��ام،  ع��دة  االعتقال منذ  قيد 

االحتال اأكرث من 100 فل�صطيني، واأفرج عن 

ن�صفهم تقريباً

وان��دل��ع��ت امل��واج��ه��ات يف ال��ن��ق��ب ق��ب��ل اأي���ام 

على  لل�صيطرة  م�صروًعا  االح��ت��ال  ب��دء  بعد 

لل�صندوق  و���ص��م��ه��ا  الفل�صطينية  االأرا����ص���ي 

ال��ق��وم��ي االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ع��رب زراع����ة االأ���ص��ج��ار 

فيها، االأمر الذي اأثار غ�صب بدو النقب.

االثنني   17/ 1 / 2022

إعالن إعادة طرح العطاء رقم )16/ش م ل/2021(
الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمانة أجهزة 

االتصال املرئي لوزارة االقتصاد الرقمي والريادة
�سيتم  حيث  اعاله،  العطاء  يف  لال�سرتاك  املخت�سة  املحلية  ال�سركات  دعوة  والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزارة  ي�سر 

ت�سليم ن�سخ العطاء وفق  االآتي:

على من يرغب ب�سراء وثائق العطاء دفع ثمن ن�سخة وثائق العطاء )25( دينار اأردين غري م�سرتدة لدى الق�سم املايل 

بالوزارة ويحق للمناق�سني الذين �سبق وان �ساركوا يف العطاء احل�سول على ن�سخه جمانية.

مواعيد العطاء:

تقدم كفالة/�سيك دخول املناق�سة با�سم وزارة االقت�ساد الرقمي والريادة على اأن تبقى �سارية املفعول ملدة )120( 

يومًا من تاريخ تقدمي العرو�ض وبا�سم ورقم العطاء وبقيمة )500( خم�سمائة دينار اأردين مبغلف مغلق منف�سل.

اأو  قانونية  اأو  مالية  مطالبة  اأية  االإلغاء  هذا  عن  يرتتب  اأن  ودون  االأ�سباب  اإبداء  دون  العطاء  اإلغاء  للوزارة  يحق 

خالفهما اجتاه اأي من املناق�سني امل�ساركني بالعطاء.

.www.modee.gov.jo ملزيد من املعلومات االطالع على الوثائق من خال املوقع االإلكرتوين للوزارة

أمني سر لجنة الشراء املحلية 
تلفون: 5805741   /    فاكس: 9 586105

 
 

 ( 2021/ ش م ل/16طرح العطاء رقم )  إعادة إعالن
االقتصاد  لوزارة  أجهزة االتصال المرئي  وتشغيل وصيانة وضمانة  وتركيب بتوريد   الخاص

 الرقمي والريادة
 

فق نسخ العطاء و  حيث سيتم تسليم  ، لالشتراك في العطاء اعاله المختصة   شركات المحلية ال  دعوة   االقتصاد الرقمي والريادةيسر وزارة 
 اآلتي:

 لدى القسمم الممالي بمالوزارةنار أردني غير مستردة ( دي25ثمن نسخة وثائق العطاء )دفع  على من يرغب بشراء وثائق العطاء   .1
 .ويحق للمناقصين الذين سبق وان شاركوا في العطاء الحصول على نسخه مجانية

 مواعيد العطاء: .2
موعد فتح  
 العروض  

موعد ايداع  
 العروض 

للرد  آخر موعد 
 االستفسارات 

لقبول االستفسارات  آخر موعد 
   البريد اإللكتروني على 

آخر موعد  
 لشراء الوثائق

موعد بدء  
 شراء الوثائق 

6/2/2022 
 الساعة: 

12:15 PM 

6/2/2022 
بحد اقصى  

 الساعة: 
12:00 PM 

27/1 /2022 
@modee.gov.joVC 

 25/1/2022 23/1 /2022 17/1 /2022 

 
ممن  ( يومما  120علمى أن تبقمى سمارية المفعمول لممدة ) االقتصماد الرقممي والريمادة  باسم وزارةدخول المناقصة    شيك/تقدم كفالة .3

 دينار أردني بمغلف مغلق منفصل.  خمسمائة (500بقيمة )وورقم العطاء    وباسم العروضتاريخ تقديم 
اتجما  أ   خالفهما أو دون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونيةسباب ولغاء العطاء دون إبداء األيحق للوزارة إ .4

 من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .www.modee.gov.joاالطالع على الوثائق من خال الموقع اإللكتروني للوزارة  لمزيد من المعلومات   .5
 

   المحلية الشراء لجنة   أمين سر
 586105 9فاكس:     /   5805741 تلفون:
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انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة : كوثر 

صبحي عبداهلل محمود
موقع �سكن املوظفة : ) اول طريق املطار – 

�ساحية النخيل (

كنت  ال��ذي  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرًا 

تعمل فيه مبهنة )موظفة مبيعات وت�سويق( 

لدى رب

يف  الكائنه  للعطور  بارجيلو  �سركة  العمل 

عمان /املقابلني بالقرب من دائرة االرا�سي 

بجانب

م���ف���رو����س���ات ال����ر�����س����وان م����ن ت���اري���خ 

تزيد  ملدة  تاريخه  وحتى   2021/12/23

�سرعي  مربر  دون  متتالية  ايام  ع�سرة  على 

او م�سوغ قانوين او اأذن م�سبق  ،  لذا انذركم 

 3 م��دة  خ��ال  عملك  اىل  ال��ع��ودة  ب�سرورة 

ذلك  وبخاف  االع��ان  هذا  تاريخ  من  ايام 

حقوفك  لكافة  وفاقدا  لعملك  فاقدا  تعترب 

العمالية وفق احكام املادة 28/ه�  من قانون 

العمل االأردين

�سركة بارجيلو للعطور

االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �سركة  اكادميية بدو للتدريب ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 10782 ( بتاريخ

)2005/9/15 ( 

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عماد حممود جنيب النجار 

عنوان امل�سفي : عمان – بيادر وادي ال�سري – قرب م�سجد االبرار 

�ص.ب )922564( الرمز )11192( 

تلفون )0786666745(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �سركة  ريان االردن للمطاعم ال�سياحيه ذ.م.م  

 )  34886  ( الرقم   ال�سركات حتت  وامل�سجلة لدى دائرة �سجل 

بتاريخ ) 2013/12/8(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : خالد نا�سر عبد الكرمي الزعبي 

عنوان امل�سفي : ال�سلط – مقابل جامعه عمان االهليه 

خلوي ) 0777393935 (

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) مركز العاهد للمجمدات( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )162582( با�سم 

با�سم ) حممود عاهد  لي�سبح  نقل ملكية  ايله لتجارة املجمدات ( جرى عليه  ) �سركة جزيرة 

�سعود م�ستهى ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعان . 

م�سجل اال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200096655(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وتعدياته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة احمد �سامل عي�سى النوافله

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة امين حممد و�سريكه

بتاريخ   )91239( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2008/6/25

باإباغ  وقام   2022/1/16 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/1/16

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعان يف ال�سحف اليومية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�سال  يرجى  *لا�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتماع

االأردين  الوطني  ال�سباب  حزب  العامه  الهيئة  اأع�ساء  ال�ساده 

يوم  وذل��ك  للحزب  اال�ستثنائي  العام  املوؤمتر  حل�سور  ندعوكم 

االأحد تاريخ 2022/1/30 ال�ساعة الثالثه م�ساءا.

ملعب  مقابل  الريا�سي  الرمثا  ن��ادي  مبنى  قاعة  املوؤمتر  مكان 

االمري ها�سم الريا�سي.

اخلمي�ص  وي��وم   2022/1/19 االرب��ع��اء  ي��وم  الرت�سح  مواعيد 

2022/1/20 يف املقر الرئي�سي للحزب يف مدينة الرمثا الدوار 

�سركة  مقابل  الثالث  الطابق  خويلة  منت�سر  عمارة  الرئي�سي 

الثالثة  ال�ساعة  ولغاية  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من  اأمنية 

ع�سرا.

األمني العام لحزب الشباب الوطني 

عبدالسالم الحمزات

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( 

  2021/12/6 1966 ان جمل�ص التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم )6/1174( تاريخ  ل�سنة 

املوافقة على خمطط  تغيري �سفة اال�ستعمال  للقطعة رقم )900( وجزء من القطعة )901 (

8 ( البلد من ارا�سي اربد من �سكن ) ج ( اىل جتاري طويل �سريطة �سم   �سمن احلو�ص رقم ) 

وتوحيد القطعتني وفر�ص عوائد تنظيم مبقدار ) 11.25 ( دينار لكل م2 حمول .

الغاية  لهذه  املعد  التعديلي  املخطط  وح�سب  اربد  ق�سبة  لواء   / الكربى  اربد  بلدية  يف  وذلك 

وو�سعه مو�سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان

رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200116195(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الهاالت   وان�ص  رمزي  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )100509( بتاريخ 2011/1/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/16 

الهاالت   حممد  �سليمان  ان�ص  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  م��و���س��ى  – وادي  م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0775963636

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156367(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكاتها   ال��ربي��زات  كوثر  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114694( بتاريخ 2016/9/18  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/12 

القعايده   �سالح  فا�سل  روان  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا – ت: 0776477317

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200158049(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة زياد عبداهلل هوميل النوا�سره و�سركاه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/11/21 بتاريخ   )115589( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/16 

الدراو�سة   ال�سيد /ال�سيدة  ها�سم حممد مداهلل  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : معان - املريغه – ت: 0777003839

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة)200092970(

ل�سنة   22 ال�سركات رقم  28/اأ من قانون  املادة  ا�ستنادا الحكام 

1997  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة : 

باأن ال�سيد /ال�سادة فايز كمال عي�سى ابو جوده

و�سركاهم  ج���وده  اب��و  ك��م��ال  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  للتخلي�ص 

الرقم )13618(

بتاريخ 2008/2/10

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2022/1/13

وقام باباغ �سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل 

يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 

2022/1/13

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعان يف ال�سحف اليومية

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول لتقدير قيمة الوحدة 

ال�سكنية رقم  ) 1018+1019+1020+1021( حو�ص )1( وادي بن حماد 

من ارا�سي مزرعة البليدة وامل�ستملكة مبوجب قرار جمل�ص ادارة �سلطة وادي 

االردن رقم ) 219 ( تاريخ 1980/11/9 وموافقة الرئا�سة بالكتاب رقم ) 

1776/13/59/6 ( تاريخ 1981/2/11.

االرا�سي  دائ��رة  لوحة  على   2022/1/12 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  علق  قد 

وامل�ساحة / االغوار اجلنوبية باعتباره حما بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه 

اىل رئي�ص بلدية االغوار اجلنوبية الطاع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

اللجنة  قرار  على  يعرت�ص  ان  حق  �ساحب  او  مت�سرف  ولكل  لل�سلطة  ويحق 

اللجنة  قرارات  عن  االعان  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خال 

اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ ) خم�سة ع�سر ( دينارا 

القانون  من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عمًا  التقدير  على  لاعرتا�ص  كاأمانة 

املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175684(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الربهو  احل�سن  عاء  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120444( بتاريخ 2020/1/6  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/11 

الربهو   احل�سن  ح�سن  ع��اء  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الغربي  احلي   – الها�سم�سة   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0779649072

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200158043(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سحر ال�سبيحات و�سركاها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/11/21 بتاريخ   )115586( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/13 

ال�سيد /ال�سيدة  �سحر �ساهر م�سحى ال�سبيحات   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا - مليح – ت: 0778344864

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156802(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ح�سنا ابو دعيج و�سركاها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )114970( بتاريخ 2016/10/4 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/16 

دعيج   ابو  �سليمان  حممد  زياد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا – ت: 0778497932

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200181735(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   يا�سني  موفق  ا�سعد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )121682( بتاريخ 2021/5/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/12 

م�سفيا  يا�سني   طه  موفق  طه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

– ت:  الفندقية  – املنطقة  العقبة   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0797343647

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �سركة  االوىل لتطوير االعمال والتدريب ذ.م.م  

 )  15976  ( الرقم   ال�سركات حتت  وامل�سجلة لدى دائرة �سجل 

بتاريخ ) 2008/3/16(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عاء بول�ص اليا�ص بيرتو 

في�سل  �سارع   – ال�سماق  ام   – خلدا   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الدغمي – قرب املدر�سه االجنليزيه – بنايه 17 

خلوي ) 0798893692 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعدياته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممد 

تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ووال��ده   العناتي 

  2019/3/19 بتاريخ   )20123( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد العناتي ووالده

اإىل �سركة : نبيل العناتي واوالده

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ثغر االردن 

للتدريب واال�ست�سارات الفنيه واالداريه وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )36199( بتاريخ  

2014/3/23  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2022/1/9

وتعيني ال�سيد يا�سر عي�سى عبدالعزيز حممود م�سفيا لل�سركة، 

وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �ساحية االمري ح�سن – مقابل م�سجد حممد بن همان 

– هاتف 0788693565
مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �سركة  ثغر االردن للتدريب واال�ست�سارات الفنيه 

ال�سركات حتت  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة  واالداريه ذ.م.م  

الرقم  ) 36199 ( بتاريخ ) 2014/3/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : يا�سر عي�سى عبد العزيز حممود 

عنوان امل�سفي : عمان – �ساحية االمري ح�سن – مقابل م�سجد 

حممد بن همان 

تلفون ) 0788693565 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعدياته

والتدريب  للتعليم  العربيه  املجموعه  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

العاملة  الفروع  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة 

حتت الرقم  ) 741 ( بتاريخ ) 2006/8/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : طارق يو�سف �سامه ال�سرايره 

عنوان امل�سفي : عمان – خلدا – امتداد �سارع و�سفي التل 

�ص.ب )4766( الرمز الربيدي )11953( 

هاتف )5371713( فاك�ص )5371723(

خلوي )0777994299 / 0797770300 (

م�سفي ال�سركة

االثنني   17/ 1 / 2022

رقم العدد   5935

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)  Hollow Fiber Dialyzer( 1 / 2022 /7 رقم �ص

على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خال �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دنانري اردين غري م�سرتدة.

الواحدة من بعد ظهر يوم االحد  ال�ساعة  اق�ساه  العطاءات يف موعد  العرو�ص يف �سندوق  تودع 

املوافق 2022/2/13 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ص وال تقبل على 

االطاق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لاغاق .

لاطاع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سركات يف  ، يعلن مراقب عام  1997 وتعدياته  ل�سنة   )22(

اكادميية  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

بدو للتدريب وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

قد    2005/9/15 بتاريخ    )10782( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2022/1/6 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد 

عماد حممود جنيب النجار  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

عمان – بيادر وادي ال�سري – قرب م�سجد االبرار – رمز بريدي 

11192 – �سندوق بريد 922564 – هاتف 0786666745 

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن 
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

يعلن للعموم مبقت�سى احكام الفقرة )اأ( من املادة )43( من قانون منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة رقم )32( ل�سنة 2000 وتعدياته بان جمل�ص املفو�سني 

يف �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة قد قرر بقراره رقم )25( تاريخ 2022/1/4 جل�سه ) 2 / 2022 ( املوافقة على تعديل ا�ستعمال قطعة االر�ص 

رقم ) 1091 (  لوحة ) 16 ( حو�ص ) 9 / اجلامع ( �سمن املنطقة التجارية االوىل من اال�ستعمال التجاري اىل اال�ستعمال املتعدد .

ا�سباب االعرتا�ص مدعمة  بيان  ال�سلطة مع  العمراين يف  والتخطيط  الدرا�سات  التنظيم / مديرية  ان وجدت لدى ق�سم  ميكن تقدمي االعرتا�سات اخلطية 

بالوثائق والبيانات الكافية وذلك خال مدة ا�سبوعني من تاريخ ن�سر االعان علمًا بانه لن يقبل اي اعرتا�ص يتم تقدميه بعد هذا التاريخ .

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني



االنباط-وكاالت

مل تكتِف جهات اإ�سرائيلية ميينية بقا

نون القومية العن�سري، الذي يعّرف اإ�سرائيل 

ك���دول���ة ل��ل��ي��ه��ود، ب���ل ت�سعى ال���س��ت��ك��م��ال��ه ب��ق��ان��ون 

االأدي����ان يف حكومة  وزي��ر  تهويدي جديد طرحه 

االحتالل، متان كهانا، ويق�سي بجعل من يعتربون 

اأ���س��ل ي��ه��ودي م��ن جهة  اإ�سرائيل ولهم  اأغ��ي��ارا يف 

املوؤ�س�سة  اإىل يهود، بخالف موقف  اأح��د االأج���داد 

احلاخامية الر�سمية التي عار�ست ذلك حتى االآن، 

وتتم�سك باإجراءات مت�سددة من هذه الناحية

وه����ذا ال���ق���ان���ون مي��ك��ن اأن ي��ك��ف��ل ت��ه��وي��دا ملن 

يريدون اأن يكونوا يهودا حتى لو اأم�سوا يف اإ�سرائيل 

م��دة ق�سرية ج��دا، وحتى ل��و اخ��ت��اروا اأن  يكونوا 

امل��رور  اأن يطلب منهم  ب��دون  كالعلمانيني، يهودا 

ال�سلوك  �سهادة ح�سن  قا�سية ومع  تهويد  بعملية 

اليهودية فاإنهم �سيجتازون الزيادة العددية لدى 

اإ�سرائيل، وهم  املواطنني العرب الفل�سطينيني يف 

ينتظرون دورهم ل� امللكية على الدولة

وتقول املعلقة االإ�سرائيلية كارولينا ليند�سمان، 

وزي��ر  ق��دم��ه  ال���ذي  التهويد احلكومي  ق��ان��ون  اإن 

ال�سوؤون الدينية، هو قانون يكمل قانون القومية، 

وهو يف احلقيقة يتناول التهويد، مو�سوعه فعليا 

اأن��ه  اأي  ال��دي��ن،  تغيري  ولي�س  القومية  تغيري  ه��و 

قومية  ه��ي  اليهودية  اأن  ا�ستوعب  تهويد  اإج���راء 

ولي�س دينية

وت�سيف ليند�سمان اأن قانون القومية الذي مت 

ت�سريعه يف 2018، يحوي يف ثناياه ملكية ال�سعب 

ال��ي��ه��ودي ل��ل��دول��ة، وال���ع���رب فيها ه��م م��واط��ن��ون 

مت�ساوون يف احلقوق، لكن اإ�سرائيل ال تعود لهم، 

ال��ي��ه��ودي فقط.  ال��ق��وم��ي��ة لل�سعب  ف��ه��ي ال��دول��ة 

بوابة  لتو�سيع  خم�س�س  التهويد  قانون  وتتابع: 

ال��دخ��ول لل�سعب ال��ي��ه��ودي. احل��دي��ث ي���دور بناء 

على ذلك عن منظومة هجرة )ان�سمام للدولة/ 

القومية( حتت غطاء التهويد )االن�سمام للدين(. 

فعليا احلديث يدور عن حمرك لنمو دميوغرايف 

ال��ع��رب،  امل��واط��ن��ني  م��ن وراء ظهر  ف��ق��ط،  لليهود 

بو�سائل  فقط  دميوغرافيا  النمو  ميكنهم  الذين 

طبيعية اأي الوالدة

اأنه للوهلة االأوىل،  االإ�سرائيلية،  املعلقة  وتّنبه 

هذا ال يبدو كذلك ، وتقول اإن القانون ين�س على 

اأنه حتى حاخامات املدن، ميكنهم ت�سكيل حماكم 

للتهويد يف اإطار منظومة التهويد الر�سمية، ولي�س 

فقط املحاكم ال�سرعية الر�سمية من قبل الدولة

ت�سبب  امل���ق���رح  ال��ن�����س  ه����ذا  اأن  اإىل  وت�����س��ري 

مبعار�سة �سديدة واجهها الوزير كهانا من جانب 

احتكار  لك�سر  املتزمت  االأ���س��ويل  اليهودي  العاملمَ 

احلاخامية الرئي�سية على التهويد

االأ�سوليني  تهدئة  ح��اول  كهانا  اأن  اإىل  ي�سار 

بقوله: نحن نو�سع منظومة التهويد ب�سورة تعزز 

مكانة احلاخامية الرئي�سية واأكد على ما كان من 

اأو���س��اط  موؤيدة  احتجاج يف  يثري �سوت  اأن  �ساأنه 

للف�سل بني الدين والدولة

ولذا تت�ساءل كارولينا ليند�سمان: ما العالقة 

بني االإجراءات وتغيري الدين، اأو حتى بني االإ�سالح 

القانون  وتتابع:   . الدولة؟  وقوانني  اليهودية  يف 

املقرح يقيم فعليا منظومة تثّبت التهويد ح�سب 

ال�سريعة وحكم التوراة، للمرة االأوىل ا�ستنادا اإىل 

قوة القانون االإ�سرائيلي. ولكّن االأ�سوليني اليهود 

)احلريدمي ( يدركون جيدا ما الذي يحدث هنا. 

هم يعرفون اأن الدافع -وكهانا ال يخفي ذلك- هو 

العودة اإىل البيت اإىل ال�سعب، تقريبا ن�سف مليون 

مواطن جدهم كان يهوديا ولكن ح�سب ال�سريعة 

هم غري يهود ويعي�سون يف اإ�سرائيل

اأوري مكالف  الكني�ست  من جهته، قال ع�سو 

ع����ن ح�����زب ي����ه����دوت ه����ت����وراة اخل����ا�����س ب��ال��ي��ه��ود 

مئات  بدخول  ي�سمح  القانون  هذا  اإن  احلريدمي، 

اآالف االأغيار اإىل ال�سعب اليهودي. واأ�ساف خالل 

كلمته يف الربملان االإ�سرائيلي )الكني�ست(: هم ال 

يريدون الهوية اليهودية اأو اتباع تقاليد اإ�سرائيل، 

بل ال�سماح لهم باأن يكونوا جزءا من �سعب اإ�سرائيل 

بدون اأي التزامات هوؤالء هم اأ�سخا�س يريدون اأن 

يكونوا يهودا دون اأن يكونوا يهودا

ويوجد لدى مكالف حل كما يقول بلهجة ال 

ولكن  اإ�سرائيليني  �سموهم  ال�سخرية:  من  تخلو 

لي�س يهودا. لو اأن االإ�سرائيليني كانوا م�ستعدين 

لذلك ملا كانوا بحاجة اإىل قانون التهويد اأو قانون 

القومية

وع����ن ذل����ك ت���ق���ول ك��ارول��ي��ن��ا ل��ي��ن��د���س��م��ان اإن 

مكالف يدرك ق�سة اأن اإ�سرائيل ترف�س القومية 

االإ�سرائيلية، واأن هذا من �ساأنه -ال �سمح اهلل- اأن 

اليهود  االإ�سرائيليني  مت�ساوية  مكانة  يف  ي�سع 

اأن  اإىل  بحاجة  فالدولة  ال��ع��رب،  واالإ�سرائيليني 

ت��زي��د تعميق ال��ع��الق��ات اخل��ط��رية ال��ق��ائ��م��ة بني 

ال��دي��ن وال���دول���ة، م��ن اأج����ل احل��ف��اظ ع��ل��ى تفوق 

يهودي دميوغرايف

وت���ت���اب���ع: ق����ان����ون ال���ق���وم���ي���ة ي�����س��م��ن ت��ف��وق��ا 

التفوق  على  �سيحافظ  التهويد  وق��ان��ون  يهوديا، 

الدميوغرايف، وبذلك �سيمّكن من تو�سيع ال�سعب 

الدولة  اإىل  ال��دخ��ول  بوابة  تو�سيع  دون  اليهودي 

بوا�سطة زيادة مرونة قوانني الهجرة اإليها. هكذا 

�سيعطى لليهود، ح�سب قانون العودة، ختم �سرعي، 

اأي  اليهودية،  االأغلبية  على  �سنحافظ  معا  وكلنا 

غري العربية، يف اإ�سرائيل.

الدويل
90 االثنني   17/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت

الكويت،  يف  العراقية  ال�سفارة  ع��ل��ن��ت 
ُ
اأ

ت�����س��دي��د ال����ع����راق ال���دف���ع���ة االأخ�������رية م��ن 

ال��ك��وي��ت  اإىل دول����ة  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ع��وي�����س��ات 

وال��ب��ال��غ��ة  اجل����اري،   13 ب��ت��اري��خ  ال�سقيقة 

يف  م�����س��رية  دوالر،  م��ل��ي��ون   644،126،423

بيان، اأىل اأنه بذلك يكون العراق قد اأكمل 

ال��ذي  ال��ت��ع��وي�����س��ات،  ك��ام��ل مبلغ  ت�����س��دي��د 

للتعوي�سات،  املتحدة  االأمم  جلنة  اأقرتها 

مب���وج���ب ق�����رار جم��ل�����س االأم������ن ال����دويل 

الرقم 687 لعام 1991.

م��ن  ح���ر����س���اً  ذل�����ك  “ياأتي  اأ�����س����اف����ت: 

ح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق ع��ل��ى االإي��ف��اء 

ب��ك��ام��ل ال��ت��زام��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة وغ��ل��ق امللف 

الإغ��الق  اجل��اد  �سعيها  جانب  اإىل  نهائياً، 

ك����اف����ة امل���ل���ف���ات ال���ع���ال���ق���ة ب����ني ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سقيقني”. 

االنباط-وكاالت

ال��ت��ون�����س��ي، قي�س  ال��رئ��ي�����س  ا���س��ت��ق��ب��ل 

���س��ع��ي��د، االأم�����ني ال���ع���ام ل���الحت���اد ال��ع��ام 

الطبوبي،  الدين  نور  لل�سغل،  التون�سي 

يف ق�سر قرطاج

اإىل  الطرفان  تطرق  اللقاء،  وخالل 

االأ�سعدة  على  البالد  يف  العام  الو�سع 

واالجتماعية واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

“ال�سعب”  ج��ري��دة  ع��ن  حديثه  ويف 

التي كانت ت�سدر �سابقا، ك�سف الرئي�س 

قي�س �سعيد اأنه ال يزال يحتفظ مبقال 

حممد  ال���راح���ل،  ال��ت��ون�����س��ي  لل�سحفي 

قلبي، يف جريدة ال�سعب بعنوان: “اقراأ 

االإن�سان  الذي خنق..خنق  با�سم حزبك 

تعود  مقاالت  ا�ستح�سر  كما  بالورق”، 

اإىل �سنة 1977 من كتابة قلبي.

االنباط-وكاالت

علمت القد�س العربي من م�سادر فل�سطينية 

املوجهة  الدعوة  منط  بدلت  اجلزائر  اأن  مطلعة، 

للف�سائل الفل�سطينية، للح�سور من اأجل مناق�سة 

ملف امل�ساحلة، من خالل العودة اإىل نقطة ال�سفر 

، وعدم البناء على التوافقات ال�سابقة التي حدثت 

واإج���راء ح���وارات منفردة بدال  بني فتح وحما�س، 

من احلوار ال�سامل، ب�سبب اخل�سية من اأن ي�سجل 

اأول  الفل�سطيني، يف  ال�سدع  راأب  الف�سل يف  عليها 

حماولة لها منذ بداية االنق�سام الفل�سطيني.

اخلالف يبدل الدعوة

وح�سب م�سوؤول فل�سطيني، ي�سارك ف�سيله يف 

احل��وارات التمهيدية التي دعت لها اجلزائر، فقد 

اأكد ل� القد�س العربي اأن الوقاع على االأر�س، التي 

تظهر اخلالف الكبري يف املواقف بني حركتي فتح 

وحما�س، ب�سكل اأ�سا�س، جتاه جتاوز نقاط اخلالف 

اخل��ا���س��ة مب��ل��ف امل�����س��احل��ة، ه��و م��ا دف���ع اجل��زائ��ر 

الإر�سال دع��وات منفردة للقاء الف�سائل، بدال من 

املوؤمتر العام الذي خطط له، خ�سية من ت�سجيل 

الف�سل

وي��و���س��ح اأن����ه ك���ان م��ن امل��ف��ر���س ح�سب فهم 

ت��ك��ون ه��ن��اك دع��وة  اأن  ال�����س��اب��ق��ة،  ال���دع���وة  �سيغة 

القاهرة  اتفاق  على  وقعت  التي  للف�سائل  �ساملة 

للم�ساحلة ال���ذي وق��ع يف م��اي��و م��ن ال��ع��ام 2011، 

قبل اأن يجري تعديل الدعوة، من خالل ال�سروع 

حجم  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ا���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة،  ب����ح����وارات 

اخلالفات التي تفجرت موؤخرا بني فتح وحما�س، 

كبرية جدا، وتهدد بن�سف اأي حوار �سواء �سامل اأو 

ثنائي

تبون،  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  وك���ان 

ا�ست�سافته  خ���الل  امل��ا���س��ي،  دي�سمرب   6 يف  اأع��ل��ن 

اجلزائر  يف  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س 

جامع  موؤمتر  ا�ست�سافة  ب��الده  اعتزام  العا�سمة، 

ل��ل��ف�����س��ائ��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ح��ي��ث ق��وب��ل��ت دع��وت��ه 

برجيب من جميع الف�سائل الفل�سطينية

ال����ل����ق����اءات  ت���ن���ت���ه���ي  اأن  ب����ع����د  امل�����ق�����رر  وم�������ن 

اجلزائر  م�سوؤولو  ي�ستمع  اأن  بعد  اال�ستك�سافية، 

ومعرفة  ح����دة،  ع��ل��ى  فل�سطيني  ف�سيل  ك��ل  اإىل 

وجهة نظره حيال حل اخلالف واإنهاء االنق�سام، 

لتحدد بعد ذلك اخلطوة التالية يف �سوء النتائج 

التي �ستظهر اأمامهم. وعلمت القد�س العربي اأن 

ا�ستمرار اخل��الف وع��دم القدرة على ج�سر الهوة 

بني فتح وحما�س، �سيدفع باجلزائر لالكتفاء بهذه 

االجتماعات، وعدم الدعوة الجتماع مو�سع

وي��وؤك��د ه��ذا االأم����ر ع��دم �سمول ال��دع��وة التي 

احل��وارات  للم�ساركة يف  الف�سائل،  لبع�س  وجهت 

اال�ستك�سافية، على موعد اجلل�سة ال�ساملة للحوار، 

ما ي�سع �سكوك يف اإمكانية عقدها قريبا

ويبدو اأن اجلزائر هنا التي ال تريد اأن ي�سجل 

عليها الف�سل، تقراأ جيدا املرحلة التي �سبقت حوار 

الرو�سية  العا�سمة  يف   ،2019 ال��ع��ام  يف  الف�سائل 

مو�سكو، والتي ف�سلت وقتها الف�سائل يف التو�سل 

اإىل بيان م�سرك يف نهاية اجتماعاتها هناك، حيث 

وحما�س  فتح  بني  القائمة  ال��ظ��روف  وقتها  كانت 

م�سابهة ملا عليه االآن، ورمبا االآن اأكرث خالفا

و�سول الف�سائل

فل�سطينية  ف�سائل  �ستة  ت�سل  اأن  املقرر  وم��ن 

ال�سهر  نهاية  حتى  تباعا  العا�سمة  اجل��زائ��ر  اإىل 

االإ�سالمي  واجل��ه��اد  وه��ي فتح وحما�س  اجل���اري، 

واجلبهة  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  واجل��ب��ه��ة 

الدميقراطية، واجلبهة ال�سعبية القيادة العامة

ومل تدعى حتى اللحظة باقي ف�سائل منظمة 

التحرير التي وقعت على اتفاق القاهرة من قبل 

دعوتها  يتم  اأن  ترجيحات  و�سط  اللحظة،  حتى 

الح��ق��ا ح��ني ي��ع��ق��د ال��ل��ق��اء ال�����س��ام��ل، ح���ال ق��ررت 

املنفردة امل�سي باجتاه هذا  اللقاءات  اجلزائر بعد 

اخليار

و�سيبداأ احلوار اجلزائري با�ست�سافة وفود من 

فتح وحما�س ب�سكل منفرد، حيث و�سل وفد فتح 

امل��ك��ون م��ن ع���زام االأح��م��د ودالل �سالمة وحممد 

املدين، وال�سفري الفل�سطيني يف اجلزائر فايز اأبو 

امل�سوؤولني  مع  لقاءاته  اأول  وعقد  ال�سبت  عيطة، 

هناك م�ساء ذلك اليوم، فيما �سكلت حما�س وفدها 

العربية  العالقات  رئي�س مكتب  من خليل احلية 

واالإ�سالمية وح�سام بدران م�سوؤول ملف العالقات 

الوطنية، الذي �سي�سل هذا االأ�سبوع، بناء على ما 

اأعلنت حركة حما�س يف بيان ر�سمي، على اأن يتبعهم 

وفود اجلبهتني ال�سعبية والدميقراطية والقيادة 

ال��ع��ام��ة وح��رك��ة اجل��ه��اد االإ���س��الم��ي وق���د و�سلت 

دعوة اجلزائر اإىل حركة حما�س عرب �سفارتها يف 

الدوحة، فيما اأو�ست الدعوة لف�سائل املنظمة يف 

اخلارج وحركة اجلهاد عرب �سفارتها يف دم�سق

و���س��ت��ع��م��ل اجل����زائ����ر ال��ب��ع��ي��دة ج��غ��راف��ي��ا عن 

والتي  اجل���وار،  دول��ة  فل�سطني، على عك�س م�سر 

متلك ع��الق��ات وات�����س��االت م��ع جميع االأط����راف، 

على ا�ستغالل عالقاتها اجليدة بالكل الفل�سطيني، 

خا�سة واأنها ا�ست�سافت �سابقا ف�سائل املنظمة على 

اأر�سها وعلى راأ�سها حركة فتح، كما اأن لها عالقات 

م���ع ح��رك��ة ح��م��ا���س، جل��ه��ة ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى جميع 

االأطراف من اأجل جتاوز اخلالفات

و�سط اخل�سية من الف�سل وتكرار جترية رو�سيا 

واأخذها العربة من جتارب م�سر

ويف خبايا اخلالف، يت�سح اأن من بني اأ�سا�ساته 

ح��ال��ي��ا، ع���دم وج����ود ت���ق���ارب يف االأف���ك���ار ب���ني فتح 

الكلي  التوافق  تتبع  التي  املرحلة  ح��ول  وحما�س، 

ب��ن��ود اتفاق  ���س��واء بتطبيق  اإن��ه��اء االن��ق�����س��ام،  على 

القاهرة ال�سامل الذي وقع يف مايو 2011، وي�سع 

حلوال جلميع ملفات اخلالف بني الطرفني، مبا 

اأو بالتو�سل اإىل حل اآخر  فيها اخلالفات الفنية، 

قبل  اأوال  ال��ع��ام��ة  االن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  اإىل  ي�ستند 

الذهاب الإنهاء االنق�سام تكون نتائجه هي الفي�سل 

يف احلل.

حاليا،  الكبري  اخل��الف  اأ�سباب  بني  من  ويعد 

الرئي�س  على طلب  ح��رك��ة حما�س  م��واف��ق��ة  ع��دم 

حممود عبا�س، امل�ساركة يف حكومة وح��دة وطنية 

ت��ع��رف ب���ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة واالت��ف��اق��ي��ات التي 

ت�سمل  وال��ت��ي  ���س��اب��ق��ا،  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  وقعتها 

االتفاقيات مع اإ�سرائيل

اأ�سباب اخلالف

وك����ان ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س ج���دد ���س��روط��ه الن��ه��اء 

االن��ق�����س��ام ب��ال��ق��ول اإن��ن��ا ن�سعى الإن���ه���اء االن��ق�����س��ام 

وحتقيق الوحدة الوطنية، يف اللحظة التي تعرف 

وتلتزم  ال��دول��ي��ة  بال�سرعية  حما�س  ح��رك��ة  فيها 

باالتفاقيات املوقعة ، فيما كرر موؤخرا قادة حما�س 

اأكرث من مرة رف�سهم لهذه الفكرة

وك���ان اخل���الف ب��ني فتح وح��م��ا���س، ت��ع��زز وع��اد 

يف  الفل�سطينية  القيادة  ق��رار  بعد  االأول  للمربع 

اأبريل املا�سي، تاأجيل االنتخابات الربملانية املقررة، 

باإجرائها  اإ�سرائيلية  لعدم احل�سول على موافقة 

يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، وه����و اأم�����ر رف�����س��ت��ه ح��رك��ة 

حما�س، وهاجمت وقتها ب�سدة حركة فتح والقيادة 

ميداين  ت��واف��ق  هناك  ك��ان  اأن  بعد  الفل�سطينية، 

ح���ول ال�����س��راع م���ع االح���ت���الل وم��واج��ه��ة خطط 

ب�سل�سلة  تكلل  وال���ذي  العربي،  والتطبيع  اأمريكا 

اجتماعات اإيجابية عقدت يف اإ�سطنبول والقاهرة

السفارة العراقية: سددنا 
الدفعة األخيرة من التعويضات 

المالية إلى الكويت

الجزائر تربط عقد مؤتمر المصالحة بنجاح اللقاءات االستكشافية وخالف فتح وحماس يتركز على التزامات الحكومة

حزب العمال البريطاني يحقق أكبر 
تقدم على حزب المحافظين منذ 2013

االنباط-وكاالت

اأظ��ه��ر ا���س��ت��ط��الع ل���ل���راأي ن�����س��رت نتائجه 

ام�س تقدم حزب العمال املعار�س يف بريطانيا 

على ح��زب املحافظني احلاكم وذل��ك يف اأكرب 

ف�سائح  خلفية  ع��ل��ى   2013 ع���ام  م��ن��ذ  ت��ق��دم 

تتعلق بعقد جتمعات يف داونينغ �سريت اأثناء 

فرات االإغ��الق التي فر�ست الحتواء تف�سي 

اأن 41 باملئة من  ك��وف��ي��د19. وذك���رت روي���رز 

اأج���راه مركز  ال��ذي  اال�ستطالع  امل�ساركني يف 

اأوبينيوم اأعربوا عن دعمهم حلزب العمال يف 

مقابل 31 باملئة حلزب املحافظني الذي يراأ�سه 

رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون

وكانت الف�سيحة التي مني بها جون�سون 

األقت بظاللها على حزبه احلاكم املحافظني 

اإىل اخل��ل��ف حيث قالت  ���س��ن��وات  واأع���ادت���ه 10 

و�سائل اإعالم بريطانية: اإن املوظفني يف مقر 

اإقامة جون�سون اأقاموا جتمعات يف اأثناء فر�س 

اإج�����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام وك���ان رئي�س ال����وزراء 

املوظفني  وي�سجع  بانتظام  التجمعات  ي�سهد 

املكبوتة ح�سب �سحيفة  على تفريغ طاقتهم 

ديلي مريور الربيطانية.

»اقرأ باسم حزبك الذي خنق..خنق اإلنسان بالورق!«.. 
قيس سعيد يستحضر مقاال لصحفي شهير

األمم المتحدة: »جوع متزايد« يهدد ماليين 
النازحين ب اليمن. بسب قطع المساعدات الغذائية 

االنباط-وكاالت

اإن  االأح������د،  ام�������س  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق���ال���ت 

ماليني النازحني يف اليمن، يواجهون “جوعا 

متزايدا” ب�سبب قطع امل�ساعدات الغذائية.

ج�����اء ذل�����ك يف ب���ي���ان م��ق��ت�����س��ب، ن�����س��رت��ه 

الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  مفو�سية 

باليمن، عرب توير

ال��ع��ائ��الت  “تواجه  امل��ف��و���س��ي��ة:  وق���ال���ت 

النازحة يف اليمن جوعا متزايدا ب�سبب قطع 

امل�ساعدات الغذائية«

ال��ن��ازح��ني  ن�����س��ف  م���ن  “اأكرث  واأ����س���اف���ت 

داخ��ل��ي��ا يف ال��ب��الد ال��ب��ال��غ ع��دده��م 4 ماليني 

اأنها  على  م�سنفة  مناطق  يف  يعي�سون  ن�سمة 

حالة غذائية طارئة«

واأردفت :”املاليني يف يناير )كانون الثاين 

اجل������اري( ي��ح�����س��ل��ون ع��ل��ى ح�س�س غ��ذائ��ي��ة 

خمف�سة” دون مزيد من التفا�سيل.

وم��ط��ل��ع ي��ن��اي��ر/ اجل�����اري اأع��ل��ن��ت االأمم 

اإغ��اث��ي��ة  ب��رام��ج  اأو تقلي�س  اإي��ق��اف  امل��ت��ح��دة، 

حيوية يف اليمن، جراء نق�س التمويل

�سنوات   7 م��ن  اأك���رث  م��ن��ذ  ال��ي��م��ن  وي�سهد 

املوالية للحكومة  حربا م�ستمرة بني القوات 

امل��دع��وم��ة ب��ت��ح��ال��ف ع�����س��ك��ري ع��رب��ي ت��ق��وده 

اجلارة ال�سعودية، واحلوثيني املدعومني من 

اإي��ران، امل�سيطرين على عدة حمافظات بينها 

العا�سمة �سنعاء منذ �سبتمرب/ اأيلول 2014

اأ���س��ف��رت حرب   ،2021 ال��ع��ام  نهاية  وح��ت��ى 

مبا�سر  ب�سكل  األ���ف���ا   377 م��ق��ت��ل  ع���ن  ال��ي��م��ن 

واأدت  امل��ت��ح��دة  االأمم  وف����ق  م��ب��ا���س��ر،  وغ����ري 

احلرب اإىل خ�سارة اقت�ساد البالد 126 مليار 

دوالر، يف واحدة من اأ�سواأ االأزم��ات االإن�سانية 

يعتمد معظم  ب��ال��ع��امل، حيث  واالق��ت�����س��ادي��ة 

ال���ب���ال���غ ع���دده���م 30 م��ل��ي��ون��ا على  ال�����س��ك��ان 

امل�ساعدات

بعد مقتل مسعف على يد »داعش« 00 تهديد 
المنظمات اإلنسانية بمخيم الهول سابقة خطيرة

االنباط- وكاالت

نّبه م�سوؤول يف االإدارة الذاتية الكردية يف 

�سمال �سرق �سوريا  ام�س االأحد اإىل اأّن تهديد 

املنظمات االإن�سانية العاملة يف خميم الهول 

م��ن مقتل  اأي���ام  بعد   ، �سابقة خطرية  ي�سكل 

م�سعف على يد عنا�سر تابعة لتنظيم الدولة 

االإ�سالمية

ويوؤوي خميم الهول نحو 56 األف �سخ�س، 

اأك���رث م��ن ن�سفهم دون 18 ع��ام��اً، وف��ق اآخ��ر 

بيانات االأمم املتحدة. وي�سم نحو ع�سرة اآالف 

من عائالت مقاتلي التنظيم االأجانب ممن 

يقبعون يف ق�سم خا�س قيد حرا�سة م�سّددة. 

ب��ني احل���ني واالآخ����ر ح���وادث  املخيم  وي�سهد 

اأمنية تت�سمن عمليات فرار اأو هجمات �سد 

قتل  جرائم  اأو  اإن�سانيني  عاملني  اأو  حرا�س 

تطال القاطنني فيه

وقال م�سوؤول املخيمات يف االإدارة الذاتية 

يف �سمال �سرق �سوريا �سيخمو�س اأحمد لوكالة 

فران�س بر�س ثمة خلل اأمني وتهديد جّدي يف 

املخيم، حيث خاليا داع�س ما زالت موجودة

واأّك������د اأن ت��ه��دي��د امل��ن��ظ��م��ات االن�����س��ان��ي��ة 

 ، خ��ط��رية  �سابقة  ي�سّكل  الطبية  وال��ن��ق��اط 

اأنها بعد احل��ادث االأخ��ري �ستوا�سل  مو�سحاً 

تقدمي اخلدمات االن�سانية لكن لي�س بال�سكل 

املطلوب

ونعى الهالل االأحمر الكردي االأربعاء اأحد 

عنا�سره. وقال اإنه قتل متاأثراً باإ�سابته بطلق 

ناري اأثناء تاأديته لواجبه االإن�ساين يف املركز 

الرئي�سي للمنظمة يف خميم الهول

وبح�سب املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان، 

قتل امل�سعف الثالثاء على يد م�سلحني تابعني 

لتنظيم الدولة االإ�سالمية متكنا من دخول 

النقطة الطبية با�ستخدام هويتني مزورتني

املن�ّسق  اأّك���د  االأرب���ع���اء،  م�سرك  بيان  ويف 

امل��ق��ي��م ل�����الأمم امل���ت���ح���دة وم��ن�����س��ق ال�������س���وؤون 

االإن�����س��ان��ي��ة يف ���س��وري��ا ع��م��ران ري���زا واملن�سق 

االإقليمي لل�سوؤون االإن�سانية لالأزمة ال�سورية 

امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ات  اأن  ه�����ادي  م��ه��ن��د 

واملنظمات االإن�سانية االأخرى ال تزال ملتزمة 

املنقذة  املنتظمة  امل�ساعدات  وتقدمي  بح�سد 

ل��ل��ح��ي��اة وامل�����س��اع��دات االأ���س��ا���س��ي��ة للمخيم . 

اأن��ه لكن ال ميكنها القيام  لكنهما ح��ذرا من 

ات��خ��اذ  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا  اإال  ف��ع��ال  ب�سكل  ب��ذل��ك 

خطوات ملعاجلة ق�سايا ال�سالمة امل�ستمرة

و�سّددت منظمة اأطباء بال حدود ، اإحدى 

اأب����رز امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��ام��ل��ة يف امل��خ��ي��م، يف بيان 

اجل��م��ع��ة، ع��ل��ى اأّن����ه ال ب���ّد م��ن اإي���ج���اد حلول 

ط��وي��ل��ة االأم����د حت���رم ح��ق��وق ���س��ك��ان املخيم 

وتكفل �سالمتهم و�سالمة العاملني يف املجال 

االن�ساين على حد �سواء

وتعمل ع�سرات املنظمات غري احلكومية، 

املحلية وال��دول��ي��ة، ع��ل��ى ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات 

داخل املخيم

امل��ر���س��د  وم��ن��ذ م��ط��ل��ع ع����ام 2021، وّث�����ق 

ال�سوري مقتل 91 �سخ�ساً يف املخيم، غالبيتهم 

متوارية  عنا�سر  يد  على  عراقيون،  الجئون 

من التنظيم. وبني القتلى عامالن اثنان يف 

املجال االإن�ساين

وك��ان��ت وت����رية ج��رائ��م ال��ق��ت��ل انخف�ست 

الكردية  ال��ق��وات  نّفذتها  اأم��ن��ي��ة  عملية  اإث���ر 

اآذار/مار�س واأ�سفرت عن توقيف اأكرث  نهاية 

تعاود  اأن  التنظيم، قبل  من مئة عن�سر من 

االرتفاع

مشروع قانون جديد للحفاظ على تفوق ديموغرافي يهودي في إسرائيل
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المدرب الوطني خيار فرق اندية المحترفين 
االنباط – عمان 

اجتهت الغالبية العظمى من اأندية املحرتفني 

امل��درب املحلي، ا�ستعدادا  لكرة القدم، للتعاقد مع 

ال����ذي ينطلق   2022 ال���ك���روي  امل��و���س��م  مل��ن��اف�����س��ات 

املحلي،  امل���درب  م��ع  التعاقد  وج��اء  املقبل.  ال�سهر 

املالية  الطلبات  مالءمة  ابرزها  عديدة،  لأ�سباب 

ل��ل��م��درب امل��ح��ل��ي، م���ع ام���ك���ان���ات الأن����دي����ة امل��ال��ي��ة 

امل����درب الأردين  ام��ت��الك  اإىل ج��ان��ب  امل��ت��وا���س��ع��ة، 

 خ�������رات ط���وي���ل���ة واع����ل����ى �����س����ه����ادات ال���ت���دري���ب.

واجت��ه 11 ناديا من ا�سل 12 يف دوري املحرتفني 

ي��وؤك��د جتديد  للتعاقد م��ع م��درب��ني حمليني، م��ا 

الثقة باملدرب املحلي الذي ميلك اعلى ال�سهادات 

التدريبية. واجت��ه ن��ادي الفي�سلي لتجديد الثقة 

الرمثا  وتعاقد  احل��دي��د،  حممود  املحلي  ب��امل��درب 

مع مراد احل��وراين، واحل�سني اربد مع اأجمد ابو 

طعيمة و�سحاب مع امل��درب جمال حممود و�سباب 

الأردن مع و�سيم البزور ومغري ال�سرحان مع خالد 

واجلزيرة  عبابنة  حممد  مع  وال�سريح  الدبوبي 

ال���داود،  م��ع ع��ام��ر عقل و�سباب العقبة م��ع رائ���د 

وي��ت��ج��ه ال�����س��ل��ط للتعاقد م��ع ع��ث��م��ان احل�����س��ن��ات، 

ومعان يفاو�ض ديان �سالح. وخرج فريق الوحدات 

ع���ن خ���ط امل���ف���او����س���ات م���ع م�����درب حم���ل���ي، حيث 

عربي،  اأو  اأجنبي  م���درب  با�ستقدام  رغبته  اع��ل��ن 

ب��ان��ت��ظ��ار حت��دي��د ه��وي��ة امل����درب اجل��دي��د للفريق 

 ال����ذي ت��ن��ت��ظ��ره م�����س��ارك��ة يف دوري اب��ط��ال اآ���س��ي��ا.

وق�����ال رئ��ي�����ض ن�����ادي ال�����س��ري��ح ع��م��ر ال��ع��ج��ل��وين 

الثقة  ال���ن���ادي  جت��دي��د  اإن  )ب����رتا(  ل  ت�سريح  يف 

باملدرب املحلي حممد عبابنة، ياأتي ملا ميتلكه هذا 

امل���درب م��ن خ��رة وام��ك��ان��ات فنية ج��ي��دة، ف�سال 

دوري  م��ن  لل�سعود  ال��ف��ري��ق  ق��ي��ادة  يف  دوره  ع��ن 

معترا  امل��ح��رتف��ني،  دوري  اإىل  الأوىل  ال���درج���ة 

ال��ن��ادي  اأك����ر تفهما لأو����س���اع  امل��ح��ل��ي  امل����درب  اأن 

 املالية، وبالتايل عدم مبالغته يف الطلبات املالية.

العقبة رجب  �سباب  ن��ادي  رئي�ض  اأك��د  من جانبه، 

ب��امل��درب  الثقة  ال��ن��ادي ف�سل جت��دي��د  اأن  دروي�����ض 

املحلي رائ��د ال���داود، ملا ميتلكه من خ��رة طويلة، 

العقبة  �سباب  بفريق  اجليدة  معرفته  جانب  اإىل 

�سابقة.  موا�سم  لعدة  تدريبه  على  ا�سرف  اأن  بعد 

اأم���ا امل����درب دي���ان ���س��ال��ح ال���ذي ا���س��رف يف املو�سم 

مناف�سات  فريق معان خالل  تدريب  على  املا�سي 

دوري املحرتفني، فقد اأكد مفاحتته من قبل اإدارة 

الكرة،  العمل مديرا فنيا لفريق  الفريق ملوا�سلة 

لفتا اإىل توجهه لقبول العر�ض. وا�ساف: املدرب 

املوؤهالت  وهو ميلك  اثبت ح�سورا جيدا،  املحلي 

تتجه  املحرتفني  اأندية  جعل  ما  املتميزة،  الفنية 

الندية  للتعاقد معه، ف�سال عن تفهمه لأو�ساع 

املالية ال�سعبة.

مراسم جماهيرية للعرب وعبد الرحمن بماليزيا 

ماليزيا – وكاالت 

ق���دم ���س��ي��الجن��ور امل��ال��ي��زي االأح����د، 

وب��ه��اء  ال���ع���رب  ي���زن  الأردين  ال��ث��ن��ائ��ي 

ع���ب���د ال���رح���م���ن، ب���ع���دم���ا مت ال��ت��وق��ي��ع 

بي  اإم  م��ل��ع��ب  ر���س��م��ي��ا.و���س��ه��د  م��ع��ه��م��ا 

ال��الع��ب��ني،  ا�ستقبال  م��را���س��م  ج��ي،  ب��ي 

كبري.  جماهريي  بح�سور  حظي  الذي 

وال���ت���ق���ي ال����ع����رب وب����ه����اء، اجل���م���اه���ري، 

يف  الأوىل  جت��رب��ت��ه��م��ا  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث 

امل�����الع�����ب امل����ال����ي����زي����ة، وال���ط���م���وح���ات 

حت���ق���ي���ق���ه���ا. اإىل  ي���������س����ع����ي����ان   ال������ت������ي 

لالعبني  الأوىل  التجربة  هذه  وتعتر 

ويعتر  املاليزية.  املالعب  يف  اأردن��ي��ني 

امل��داف��ع ال��ع��رب و���س��ان��ع الأل���ع���اب بهاء 

الكرة  لعبي  اأف�سل  من  الرحمن  عبد 

م���وؤخ���را يف بطولة  و���س��ارك��ا  الأردن���ي���ة، 

كاأ�ض العرب التي اأقيمت يف قطر.

فريج تنهي مشوارها مع الواعدات بانجاز 
االنباط – عمان 

ق��درت املدير الفني ملنتخب ال��واع��دات الكابنت 

منار فريج اجلهود الكبرية التي بذلها الكادر الفني 

امل�ساعد وكذلك اهايل الالعبات وال��ذي اثمر عن 

للواعدات  الكروية  ا�سيا  بلقب بطولة غرب  الفوز 

والتي اختتمت يف بريوت موؤخرا وكتبت فريج على 

اأنهيت  وق��د  “ ال��ي��وم  ب��وك  الفي�ض  �سفحتها على 

مهمتي اأنا والكادر الفني والطبي والإداري والتي 

تكللت باللقب لبطولة غرب اأ�سيا للواعدات، اأقدم 

ال�سكر والعرفان جلميع اأهايل الالعبات بالأخ�ض 

اللذين حتملوا ال�سغط التدريبي والنف�سي خالل 

وح�سد  املنتخب  بهذا  ل��الإرت��ق��اء  ال�سابقة  ال��ف��رتة 

النتائج التي كنا نطمح بها، كذلك جميع الندية 

التي تهتم بتطوير الكرة الن�سوية .. �سكر من القلب 

ل�سمو الأم��ري علي بن احل�سني وجميع القائمني 

لدعمهم  الن�سوية  وال���دائ���رة  الأردين  الحت���اد  يف 

واميانهم الدائم بالكرة الن�سوية عند الإخفاق قبل 

الفتاة مبمار�سة  ال�سامية يف حق  الفوز ور�سالتهم 

كرة القدم ودعمها الدائم يف جميع املحافل القادم 

اأف�سل ب��اإذن اهلل ...وك���ان منتخبنا قد ح�سم لقب 

املباراة  لبنان يف  ف��وزه على منتخب  بعد  البطولة 

النهائية ليتوج م�سواره يف البطولة بلقب مميز .

السالم يشيد باعمال مؤتمر االمناء العامين 
االنباط – عمان 

���س��ارك الأم���ني ال��ع��ام لحت���اد غ��رب اآ�سيا لكرة 

الآ�سيوي  الإحت����اد  مب��وؤمت��ر  ال�سامل  خليل  ال��ق��دم 

لالأمناء العامني لالحتادات الوطنية والإقليمية، 

ال�����ذي اأق���ي���م ب���ال���ت���ع���اون م���ع الحت������اد ال�����س��ع��ودي 

بالعا�سمة الريا�ض على مدار ثالثة اأيام. وك�سف 

لعر�ض  مثالية  فر�سة  �سكل  امل��وؤمت��ر  اأن  ال�سامل 

القارة  يف  القدم  ك��رة  بتطوير  املتعلقة  املقرتحات 

اخل���رات يف خمتلف  ت��ب��ادل  اإىل جانب  الآ�سيوية 

العمل  جل�سات  عليه  رك���زت  مب��ا  قيا�ساً  امل��ج��الت، 

امل��ت��ن��وع��ة م���ن حم�����اور م��ه��م��ة ه���دف���ت ب��ال��درج��ة 

الآ�سيوي  ال�سراكة بني الحت��اد  اإىل تعزيز  الأوىل 

والحت��ادات الوطنية والإقليمية يف القارة.  واأ�سار 

الأم��ني العام يف مداخلة له خالل املوؤمتر اإىل ما 

قدمه الحتاد الآ�سيوي من اأدوار م�ساندة وداعمة 

الع��رتاف  بعد  وخ�سو�ساً  الإقليمية  ل��الحت��ادات 

ال��ق��اري  الحت����اد  منظومة  �سمن  و�سمولها  ب��ه��ا 

امل���زي���د من  اإىل  اأن ه���ذا دف���ع  و���س��واب��ط��ه، واأك�����د 

اأن  اإىل جانب ذلك  العمل، ومتنى  اآلية  التقدم يف 

تتو�سع قاعدة اعرتاف الحتاد القاري بالحتادات 

على  تقام  التي  البطولت  اعتماد  عر  الإقليمية 

م�ستوى املناطق لتكون موؤهلة للنهائيات الآ�سيوية 

وحتديداً يف الفئات العمرية.  واعتر اأن هذا الأمر 

القيمة  من  �سيزيد  بامل�ستقبل،  حتقق  لو  ح��ال  يف 

اإىل  ارتقت  التي  الإقليمية  للبطولت  التناف�سية 

م�ستويات عالية قيا�ساً بتنامي حجم الهتمام بها 

من قبل الحت��ادات الأهلية، وم�سرياً اإىل اإمكانية 

اآلية منا�سبة وع��ادل��ة لتطبيق ه��ذا الطرح  اإي��ج��اد 

ال�ستغناء  اإىل  اأن احلاجة  دون  الواقع  اأر���ض  على 

املوؤهلة لنهائيات البطولت  اإقامة الت�سفيات  عن 

القارية. ومتنى ال�سامل اأن ياأخذ الحتاد الآ�سيوي 

بات  اأن���ه  وخ�سو�ساً  اله��ت��م��ام  بعني  املطلب  ه���ذا 

الإقليمية  الحت����ادات  م��ن  العديد  ل��دى  م�سرتكاً 

نظراً ملا �سي�سكله من اإ�سافة حقيقية لبطولتها.  

كما ثمن الأمني العام الدعم الذي يقدمه الحتاد 

املايل  وخ�سو�ساً  الإقليمية،  لالحتادات  الآ�سيوي 

الذي يتيح دميومة وا�ستمرارية اإقامة البطولت 

ال�سياق  ه��ذا  يف  م�سرياً  العمرية،  الفئات  ملختلف 

اآخ��ر  بدعم  طالبت  الإقليمية  الحت����ادات  اأن  اإىل 

اأ����س���وًة مب���ا ي���وف���ره الحت���اد  يخ�س�ض ل��ل��م��ن�����س��اآت 

الآ�سيوي لالحتادات الأهلية .

»الحسين اربد« يستقطب محترفين إفريقيا  

 االنباط-حنان �شاهني

نادي  با�سم  الإعالمي  الناطق  قال   

انه  عبيد  اب��و  ليث  اربد”  “احل�سني 
�سيتم التوقيع مع لعب نادي اجلزيرة 

اب���راه���ي���م ����س���ع���ادة ال����ي����وم ،ب���ع���دم���ا مت 

اللحام  م�سعب  ال��الع��ب  م��ع  ال��ت��ع��اق��د 

اب���و عبيد  واك����د   . الأي�����ام الخ�����رية  يف 

اربد  احل�سني  ن��ادي  باأكتفاء  لالنباط 

للخطوه  املحلني،متجهني  ب��الع��ب��ني 

امل��ق��ب��ل��ة ���س��ت��ك��ون ل���س��ت��ق��ط��اب لع��ب��ني 

حم���رتف���ني م���ن اف���ري���ق���ي���ا. واأك������د اأب���و 

ب���ادو  ال��ك��ون��غ��ويل  امل���ح���رتف  اأن  ع��ب��ي��د 

���س��ي��ك��ون خ�����ارج ح�����س��اب��ات ال���ف���ري���ق يف 

اأن ن��ادي  اأب����و  امل��و���س��م امل��ق��ب��ل.واأو���س��ح 

احل�������س���ني ����س���ي���ب���ح���ث ع�����ن حم���رتف���ني 

الفعلية.  الإ���س��اف��ة  ي��ح��ق��ق��ون  اأج���ان���ب 

النادي لن يعتمد فيديوهات  اأن  ولفت 

���س��اب��ق��ة ل��ر���س��د حم��رتف��ي��ه وال���دخ���ول 

معهم. مبفاو�سات 

الوحدات ينتظر منافسيه في ابطال اسيا 
االنباط – عمان 

ي��ن��ت��ظ��ر ن�����ادي ال�����وح�����دات م���ع���رف���ة ه��وي��ة 

للمو�سم  اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  يف  مناف�سيه 

ب��ن��ظ��ام  ���س��ت��ق��ام  وال���ت���ي   2022 اجل���دي���د 

ال���ت���ج���م���ع. ح���ي���ث ���س��ت�����س��ح��ب ق���رع���ة دور 

 2022 اآ�سيا  اأبطال  دوري  يف  املجموعات 

2022 ال��ي��وم  وك��اأ���ض الحت����اد الآ���س��ي��وي 

كوالملبور.  املاليزية  العا�سمة  يف  الثنني 

امل��ج��م��وع��ات يف  ق��رع��ة دور  وي��ج��ري �سحب 

التا�سعة  ال�ساعة  عند  اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري 

ب��ت��وق��ي��ت ع��م��ان، يف ح��ني ت�سحب  ���س��ب��اح��اً 

ل���ك���اأ����ض الحت����اد  امل���ج���م���وع���ات  دور  ق���رع���ة 

4:00 ع�����س��راً.  ال�����س��اع��ة  الآ���س��ي��وي ع��ن��د 

اأب��ط��ال  دوري  يف  امل��ج��م��وع��ات  دور  وي�سهد 

على  مق�سمة  ن���ادي���اً   40 م�����س��ارك��ة  اآ���س��ي��ا 

 33 ح�����س��م  مت  ح��ي��ث  جم���م���وع���ات،   10
الأدوار  م��ن  اأن��دي��ة   7 اإليها  ين�سم  ن��ادي��اً، 

ك��ل  اأن�����دي�����ة  ت��ق�����س��ي��م  ال���ت���م���ه���ي���دي���ة. ومت 

كل  وي�سم  م�ستويات،  اأربعة  على  منطقة 

البطولة  وت�سهد  اأن��دي��ة.  خم�سة  م�ستوى 

اأن���دي���ة، وه���ي يف  امل�����س��ارك��ة الأوىل لأرب��ع��ة 

دوري  �سيتي بطل  الغرب مومباي  منطقة 

ال�سعودي،  والفي�سلي  ال��ه��ن��دي،  ال�سوبر 

منطقة  ويف  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان،  م���ن  واآه������ال 

الأ���س��رتايل. ومن  �سيتي  م��ل��ب��ورن  ال�����س��رق 

ب��ني الأن��دي��ة امل�����س��ارك��ة ه��ذا ال��ع��ام هنالك 

ع��ام  ن�����س��خ��ة  ب��ط��ل  دامي���ون���دز  ري���د  اأوراوا 

م��وت��ورز  ه��ي��ون��داي  وج��ي��ون��ب��وك   ،2017
2016، يف  ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ب��ط��ل ع���ام 

ح��ني ي�����س��ارك اأول�����س��ان ه��ي��ون��داي ال��ك��وري 

الأدوار  يف   2020 ع����ام  ب��ط��ل  اجل��ن��وب��ي 

امل�ستويات  على  الأندية  التمهيدية.توزيع 

2022 اآ����س���ي���ا  اأب����ط����ال  دوري  ق���رع���ة   يف 

غرب اآ�سيا امل�ستوى الأوىل: ال�سد )قطر(، 

ال��ه��الل )ال�����س��ع��ودي��ة(، ف����ولد خ��وز���س��ت��ان 

)اإي����ران(، اجل��زي��رة )الإم�����ارات(، الدحيل 

)ق����ط����ر(  امل�������س���ت���وى ال����ث����اين: ال��ف��ي�����س��ل��ي 

�سباب  )اإي�����ران(،  �سيباهان  )ال�����س��ع��ودي��ة(، 

)قطر(،  الريان  )الإم���ارات(،  دب��ي  الأهلي 

الثالث:  امل�ستوى  )ال�����س��ع��ودي��ة(.   ال�سباب 

ب���اخ���ت���اك���ور )اأوزب����ك���������س����ت����ان(، ال����وح����دات 

)ال���ه���ن���د(،  ���س��ي��ت��ي  م���وم���ب���اي  )الأردن(، 

ال�����س����ت����ق����الل )ط���اج���ي���ك�������س���ت���ان(، اآه������ال 

القوة  ال��راب��ع:  امل�ستوى  )تركمان�ستان(.  

اجل���وي���ة )ال�����ع�����راق(، ال���ف���ائ���ز م���ن ال����دور 

الفائز  )ال�سعودية/�سوريا(،   1 التمهيدي 

2 )الإم���������ارات/ م���ن ال������دور ال��ت��م��ه��ي��دي 

التمهيدي  الدور  من  الفائز  اأوزبك�ستان(، 

)الإمارات/العراق(، الغرافة )قطر(.  4

البحرين – وكاالت  

طلب املحرتف الأردين يف �سفوف فريق الأهلي البحريني 

لكرة القدم زيد جابر، ف�سخ عقده مع النادي واملغادرة للبحث 

اإن���ه ق��دم طلبا للنادي  اأخ����رى. وق���ال ج��اب��ر  ع��ن ف��ر���س��ة ل��ع��ب 

انذارا  الذي وجه  بف�سخ عقده، من خالل حماميه  البحريني 

ع��ق��ده.  وف�����س��خ  ال��الع��ب  ���س��رف م�ستحقات  ب�����س��رورة  ل��ل��ن��ادي 

البحريني  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  ع��ن  بالرحيل  طلبه  اأن  اىل  واأ���س��ار 

جاء لعدة ا�سباب، مبينا انه احرتف يف فريق الهلي البحريني 

اأن  قبل  جيدة  م�ستويات  وقدم  احل��ايل،  الكروي  املو�سم  بداية 

ب�سكل  العقد  ف�سخ  لطلب  دفعته  التي  التطورات  بع�ض  حتدث 

قانوين.

جابر يطالب الرحيل عن االهلي 

تاليسكا في صدارة هدافي الدوري السعودي 

وك��������������االت   –  ال����������ري����������ا�����������ض 

ف��وز  ب��ه��دف يف  ال��رازي��ل��ي تالي�سكا  ���س��اه��م 

�سمن  الف�سيلي،  على ح�ساب  برباعية  فريقه 

ك��اأ���ض  دوري  م���ن  ال�17  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����س��ات 

الأم��ري حممد بن �سلمان للمحرتفني، والتي 

بالعا�سمة  ب����ارك  م��ر���س��ول  ملعب  احت�سنها 

الفوز  بهذا  الن�سر  .ورف��ع  الريا�ض  ال�سعودية 

على  بقوة  لي�سغط  نقطة،   32 اإىل  ر�سيده 

نقطة. ب�33  ال��ث��اين  امل��رك��ز  �ساحب  ال�سباب 

قائمة  ���س��دارة  اإىل  الآخ���ر  ه��و  �سعد  تالي�سكا 

اأن  بعد  الآن،  حتى  ال�سعودي،  ال���دوري  ه��دايف 

اإىل  الفي�سلي  �سباك  يف  بهدفه  ر�سيده  رف��ع 

12 هدًفا، واأزاح مهاجم ال�سباب اإيجالو الذي 

جتمد ر�سيده عند 11 هدًفا. ا�ستمرار تالي�سكا 

يف الت�سجيل، قد يجعله ثالث برازيلي يرتبع 

ال�سعودي.  ال��دوري  على �سدارة قائمة ه��دايف 

ففي مو�سم 2004-2005، متكن �سريجيو 

ري��ك��اردو، مهاجم احت��اد ج��دة اآن���ذاك، اأن ينهي 

ذلك املو�سم بلقب الهداف، بت�سجيله 15 هدًفا، 

رغم اأن فريقه مل يتوج باللقب اآنذاك، بعد اأن 

خرج من املربع الذهبي -الذي كان معمول به- 

على يد الهالل. وجاء الرازيلي الآخر فيكتور 

�سيمو�ض، مهاجم اأهلي جدة، ليتقا�سم �سدارة 

مع   -2011  2012 م��و���س��م  ه����دايف  ق��ائ��م��ة 

كل  و�سجل  ال�سباب،  مهاجم  ال�سمراين  نا�سر 

منهما 21 هدًفا، واأحرز ال�سباب لقب امل�سابقة 

يف ذلك املو�سم.
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نادال في استراليا بغياب المنافسين 

صراع ثالثي على جوائز الفيفا الفضل النجوم 

القضاء يحرم ديوكوفيتش المشاركة باستراليا 

كيروش سعيد بفوز مصر 

�سيدين - وكاالت

للتن�س  املفتوحة  اأ�سرتاليا  بطولة  �ست�سهد 

ال��ت��ي تنطلق ال��ي��وم الإث���ن���ن، ح��دًث��ا ت��اري��خ��ًي��ا 

للإ�سباين رافاييل نادال، بعدما بات من املوؤكد 

عدم م�ساركة غرمييه ال�سوي�سري روجيه فيدرر، 

مناف�سات  يف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  وال�����س��رب��ي 

ع��دم م�ساركته يف  اأعلن  ف��ي��درر،  ك��ان  البطولة. 

البطولة؛ ب�سبب حاجته للتاأهيل بعد العمليات 

غياب  ي���اأين  بينما  لها،  خ�سع  التي  اجل��راح��ي��ة 

ن���وف���اك ب��ع��د اأن اأي������دت امل��ح��ك��م��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة 

هوك،  األيك�س  الهجرة  وزي��ر  ق��رار  الأ�سرتالية، 

ال�سربي، وترحيله من  تاأ�سرية اللعب  باإلغاء 

تاريخية  اأم���ام فر�سة  ن���ادال،  و�سيكون  ال��ب��لد. 

للتتويج بلقب البطولة يف ظل غياب غرمييه، 

وال��و���س��ول للقب ال����21 يف ال��ب��ط��ولت ال��ك��رى، 

ال�سراكة مع  التاريخي وف�س  بالإجناز  لينفرد 

غ��رمي��ي��ه. و���س��ت��ك��ون م�����س��ارك��ة ن����ادال يف بطولة 

ال��ت��ي ت�سهد غياب  امل���رة الأوىل  اأ���س��رتال��ي��ا، ه��ي 

فيدرر ونوفاك عن البطولة؛ حيث مل ي�سبق اأن 

اأي  ن��ادال يف بطولة كرى دون م�ساركة  �سارك 

منهما. ومنذ م�ساركة نادال الأوىل يف البطولت 

2003، خا�س  ال��ك��رى، وحت��دي��دا يف وميلبدون 

ن��ادال مناف�سات 61 بطولة ك��رى، �سهدت كلها 

م�ساركة فيدرر، اأو ديوكوفيت�س. و�سارك اللعب 

الكرى،  الأرب���ع  البطولت  جميع  يف  ال�سربي 

بطولة  با�ستثناء   ،2005 يف  ل��ه  ظهور  اأول  منذ 

الوليات املتحدة الأمريكية 2015 التي غاب عنها 

ب�سبب الإ�سابة، واأخرًيا اأ�سرتاليا 2022 التي لن 

اأم��ا ال�سوي�سري  ي�سارك بها بعد ق��رار ترحيله. 

فيدرر، فقد �سارك يف 65 بطولة كرى توالًيا، 

منذ 2000 وحتى 2016، وخا�س اأكرث من بطولة 

دون م�ساركة رافا، ونوفاك.

زيوريخ – وكاالت 

ع��اًم��ا، هي   31 م��دار  على  الثانية فقط  للمرة 

تاريخ جوائز الحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا” 

ق��ارات   3 بن  ال�سراع  �سيدور  اللعبن،  لأف�سل 

خمتلفة هي اأوروب��ا، واأمريكا اجلنوبية، واأفريقيا، 

عندما ت�سهد مدينة زيوريخ اليوم الإثنن، حفل 

ت��ق��دمي ج��وائ��ز ال��ف��ي��ف��ا ل��لأف�����س��ل يف ع���ام 2021. 

كل   2021 ل��ع��ام  الأف�����س��ل  اجل��ائ��زة  ويتناف�س على 

من الأرجنتيني ليونيل مي�سي، والبولندي روبرت 

ليفاندوف�سكي، وامل�سري حممد �سلح. كانت املرة 

الوحيدة ال�سابقة التي �سهدت فيها القائمة النهائية 

للمر�سحن على جائزة الأف�سل، ح�سور القارات 

ال��رازي��ل��ي  ف��از  عندما   ،2005 ن�سخة  يف  ال��ث��لث��ة 

الإجن��ل��ي��زي  ب��اجل��ائ��زة، على ح�ساب  رون��ال��دي��ن��ي��و 

يف  اإيتو.  �سامويل  والكامريوين  لمبارد،  فرانك 

املقابل، �سهدت اجلائزة احتكار قارة واحدة جلميع 

مقاعد القائمة النهائية يف 3 ن�سخ، وكان هذا من 

اأوروبا يف 1991 )الأملاين لوثار ماتيو�س، والفرن�سي 

ج���ان ب��ي��ري ب��اب��ان، والإجن��ل��ي��زي ج���اري لينيكر(. 

وكذلك يف عام 1992 )الهولندي ماركو فان با�سنت، 

والبلغاري هري�ستو �ستوي�سكوف، والأملاين توما�س 

ها�سلر(، ويف عام 2001 )الرتغايل لوي�س فيجو، 

والإجن��ل��ي��زي دي��ف��ي��د ب��ي��ك��ه��ام، والإ���س��ب��اين راوؤول 

ال�����30 ن�سخة املا�سية  ج��ون��زال��ي�����س(. وع��ل��ى م���دار 

اأوروب��ا، واأمريكا اجلنوبية،  من اجلائزة، احتكرت 

فيها  ذهبت  التي   1995 ن�سخة  با�ستثناء  اجل��ائ��زة 

اجلائزة لليبريي جورج ويا، متفوًقا على الإيطايل 

ي��ورج��ن كلين�سمان. م��ال��دي��ن��ي، والأمل�����اين   ب��اول��و 

لكن امل�سري �سلح، ل تزال لديه الفر�سة لتكرار 

الثانية  لتكون  اليوم  باجلائزة  والفوز  وي��ا،  اإجن��از 

 ،1995 ن�سخة  وبخلف  الأفريقية.  للقارة  فقط 

ت��ت��ف��وق ق����ارة اأوروب������ا ع��ل��ى اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة يف 

ح�سد اجلائزة بفارق م��رة واح��دة؛ حيث ح�سلت 

ال��ق��ارة العجوز على اجل��ائ��زة الأب���رز يف ع��امل كرة 

 القدم 15 مرة، مقابل 14 مرة لأمريكا اجلنوبية.

وق����د ي��ت��غ��ري ه����ذا يف ح��ف��ل ال���ي���وم وت�����س��ب��ح كفة 

خطف  يف  مي�سي  جن��ح  اإذا  متعادلتن  ال��ق��ارت��ن 

اجلائزة لتكون ال�سابعة يف م�سريته الكروية حتى 

الفوز  م���رات  ل��ع��دد  القيا�سي  ال��رق��م  م��ع��زًزا  الآن، 

6 مرات  ي�ستحوذ عليه بر�سيد  وال��ذي  باجلائزة، 

ب��ف��ارق ن�سخة واح����دة ع��ن ال��رت��غ��ايل  ح��ت��ى الآن 

كري�ستيانو رونالدو. ومن خلل الن�سخة اجلديدة 

اآخ��ر، هو  قيا�سًيا  رقًما  يعادل مي�سي  من اجلائزة 

عدد مرات الو�سول للقائمة النهائية للمر�سحن 

على جائزة “الأف�سل” حيث ت�سم القائمة مي�سي 

رون��ال��دو.  ال��رت��غ��ايل  م��ع  بالت�ساوي  ال����14  للمرة 

على  القائمة  على  بقوة  نف�سه  رون��ال��دو،  وف��ر���س 

 ،2020 ح��ت��ى   2007 م��ن��ذ  متتالًيا  ع��اًم��ا   14 م���دار 

ا على مدار  اأي�سً القائمة  وك��ان مي�سي حا�سًرا يف 

يف  جن��ح  لكنه   ،2018 با�ستثناء  ال�سنوات  ه��ذه  ك��ل 

2021. ويف حالة  ن�سخة  م��ن خ��لل  ه��ذا  تعوي�س 

فوز ليفاندوف�سكي باجلائزة للن�سخة الثانية على 

القيا�سي  رقمها  الأوروبية  القارة  �ستعزز  التوايل، 

ليفاندوف�سكي،  ب���اجل���ائ���زة.  ال���ف���وز  م����رات  ل��ع��دد 

مهاجم بايرن ميونخ، كان قد ك�سر حاجًزا كبرًيا 

لزم لع��ب��ي ال�����دوري الأمل�����اين ع��ل��ى م����دار ت��اري��خ 

املا�سية  بالن�سخة  ب��اجل��ائ��زة  ف��از  عندما  اجل��ائ��زة 

ليكون اأول لعب بالدوري الأملاين يحرز اجلائزة 

اأول لعب  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  الرتغايل  وك��ان 

17 عاًما  بالدوري الإجنليزي يفوز باجلائزة بعد 

 2008 ن�سخة  ه���ذا يف  وك���ان  تقدميها،  ب��داي��ة  م��ن 

وطبًقا  يونايتد.  مان�س�سرت  يف  لعًبا  ك��ان  عندما 

رونالدو  الرازيلي  يزال  ل  الفيفا،  لإح�سائيات 

“الظاهرة” هو اأ�سغر لعب �سًنا يفوز باجلائزة؛ 
حيث كان يف الع�سرين من عمره عندما اأحرزها 

يف 1996، ويليه مي�سي الذي فاز باجلائزة للمرة 

ع��اًم��ا. يف   22 ك��ان عمره  2009 عندما  الأوىل يف 

اأي  اأق��ل هام�س من النقاط يحققه  املقابل، ك��ان 

لعب للفوز باجلائزة يف ن�سخة 2001 عندما توج 

نقطة،  ب����250  باجلائزة  فيجو  لوي�س  الرتغايل 

اأم���ام الإجن��ل��ي��زي ديفيد  12 نقطة فقط  ب��ف��ارق 

بيكهام. وي�ستحوذ لعبو ال��دوري الإ�سباين على 

ب�20  الفوز باجلائزة  القيا�سي لعدد مرات  الرقم 

من 30 ن�سخة، وزعت حتى الآن كما احتكر لعبو 

متتالية  ن�سخة   11 م���دار  على  اجل��ائ��زة  الليجا، 

و5  ملي�سي،  6 جوائز  ب��واق��ع   2019 اإىل   2009 م��ن 

للرتغايل رونالدو، وجائزة واحدة للكرواتي لوكا 

مودريت�س.

�سيدين – وكاالت 

اأزمة  اأنهى الق�ساء الأ�سرتايل الأحد، 

م�ساركة ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س، يف 

بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة للتن�س، بعدما 

ح�����س��م م��وق��ف��ه م��ن ال��ط��ع��ن ال����ذي ت��ق��دم 

اإلغاء  ق��رار  الأ���س��رتايل، على  اللعب  به 

ال���ب���لد. وات��خ��ذ ق�ساة  ت��اأ���س��رية دخ��ول��ه 

املحكمة الفيدرالية الأ�سرتالية الثلثة، 

ق����راًرا ب��رف�����س ط��ع��ن دي��وك��وف��ي��ت�����س، بعد 

م�ساألة  لبحث  عقدت  افرتا�سية  جل�سة 

منذ  املقيم  عاملًيا  الأول  امل�سنف  ترحيل 

ال�����س��ب��ت، يف ف��ن��دق لح��ت��ج��از امل��ه��اج��ري��ن 

غ����ري ال�������س���رع���ي���ن، ب���ع���دم���ا ق�����رر وزي����ر 

الهجرة الأ�سرتايل، اإلغاء تاأ�سرية دخوله 

قرارا  ومع �سدور  الثانية.  للمرة  البلد 

ال��ق�����س��اة، ���س��ي��ت��م ت��رح��ي��ل دي��وك��وف��ي��ت�����س، 

اأ�سرتاليا  بطولة  خو�سه  ع��دم  يعني  م��ا 

امل���ف���ت���وح���ة، ال���ت���ي ي����داف����ع ع����ن ل��ق��ب��ه��ا. 

ديوكوفيت�س  يواجه  القانون،  ومبوجب 

ح��ظ��را ع��ل��ى ال���ع���ودة اإىل اأ���س��رتال��ي��ا مل��دة 

ت�سمل  ق��د  ا���س��ت��ث��ن��اءات  يف  اإل  ���س��ن��وات   3

م�����س��ال��ح  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ق���اه���رة  “ظروفا 
املحكمة  جل�سة  ع��ق��د  وج���اء  اأ���س��رتال��ي��ا«. 

ديوكوفيت�س  اح��ت��ج��از  ب��ع��د  ال��ف��ي��درال��ي��ة 

ي�ستخدم  فندق  يف  ال�سبت،  منذ  جم��ددا 

ملبورن،  يف  للمهاجرين  احتجاز  كمركز 

منذ  ب��ال��ف��ع��ل  ع��ل��ي��ه  متحفظا  ك���ان  ح��ي��ث 

اجلاري،  ثان  يناير/كانون  من  ال�ساد�س 

ت�������س���ري���ح دخ����ول����ه لأول  األ����غ����ي  ع���ن���دم���ا 

عندما  املا�سي  الثنن  ي��وم  وحتى  م��رة، 

���س��در ح��ك��م ق�����س��ائ��ي ل�����س��احل��ه واأط��ل��ق 

���س��راح��ه. وك���ان دي��وك��وف��ي��ت�����س ق��د و�سل 

ال�سهر  م��ن  اخل��ام�����س  يف  اأ���س��رتال��ي��ا  اإىل 

امل�����س��ارك��ة يف بطولة  اأج���ل  اجل����اري، م��ن 

اأ���س��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة ب��اإع��ف��اء ط��ب��ي لعدم 

ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ال��ل��ق��اح امل�����س��اد ل��ف��ريو���س 

كورونا، اإل اأن �سلطات الهجرة احتجزته 

اإىل ف��ن��دق  ت��اأ���س��ريت��ه واأر���س��ل��ت��ه  واأل���غ���ت 

الأدل���ة  اأن  معترة  امل��ه��اج��ري��ن،  اح��ت��ج��از 

املقدمة من جانبه غري كافية للح�سول 

ع��ل��ى اإع��ف��اء ال��ط��ب��ي. وا���س��ت��اأن��ف حمامو 

لع���ب ال��ت��ن�����س ال��ب��ال��غ 34 ع��ام��ا ال��ق��رار 

قا�سيها  حكم  م��ل��ب��ورن  يف  حمكمة  اأم���ام 

ال�سربي،  ل�سالح  امل��ا���س��ي  الث��ن��ن  ي���وم 

ال����ذي ت����درب م��ن��ذ ذل���ك احل���ن ب��ح��ري��ة 

املفتوحة  اأ���س��رتال��ي��ا  لبطولة  ا���س��ت��ع��دادا 

قبل اأن يقرر وزير الهجرة اجلمعة اإلغاء 

تاأ�سريته للمرة الثانية. ويف جل�سة اليوم 

ميثل  ال��ذي  لويد،  �ستيفن  املحامي  ق��ال 

اأن  مي��ك��ن  دي��وك��وف��ي��ت�����س  اإن  احل���ك���وم���ة، 

ويت�سبب  للقاح  املناه�سة  امل�ساعر  يوؤجج 

يف ن�����س��وب اح��ت��ج��اج��ات، يف ح���ن و���س��ف 

للعب  القانوين  املمثل  وود،  نيكول�س 

التن�س، هذه احلجة باأنها “غري منطقية 

ولي�ست مبنية على اأدلة دامغة«.

الكامريون – وكاالت 

اأب���������دى ال����رت����غ����ايل ك����ارل����و�����س ك����ريو�����س، 

الفراعنة  بفوز  �سعادته  م�سر،  مدرب منتخب 

الثانية  اجل��ول��ة  يف   )0-1( بي�ساو  غينيا  على 

الأمم  ك��اأ���س  لبطولة  املجموعات  مرحلة  م��ن 

الأفريقية بالكامريون. وقال كريو�س يف موؤمتر 

�سحفي عقب نهاية املباراة: “عرنا اليوم عن 

الأك��رث  الفريق  �سخ�سية منتخب م�سر، وف��از 

بالعار�سة  ك����رات   3 ه��ن��اك  ل��ل��ف��ر���س.  ���س��ن��اع��ة 

قدم  م�سر  وتابع “منتخب  اأخ����رى«.  وف��ر���س 

اأم����ام غينيا ب��ي�����س��او، عك�س  امل�����س��ت��وى امل��ط��ل��وب 

غري  ج���زاء  �سربة  �سهد  ال���ذي  نيجرييا  ل��ق��اء 

وحر�س  ت�سريحاتي«.  اأغ��ري  ل  اأن��ا  حمت�سبة. 

كريو�س على تهنئة منتخب غينيا بي�ساو على 

“كان منظًما للغاية«.  اأنه  م�ستواه، م�سريا اإىل 

اإذا جنح  �سيتغري  ك��ان  ال��ي��وم،  »ال�سكل  م��ردًف��ا: 

م��ن��ت��خ��ب م�����س��ر يف ت�����س��ج��ي��ل اأه�������داف اأك�����رث«. 

وك��ع��ائ��ل��ة  ب���ج���د  ي��ع��م��ل  “اجلميع  اأن  واأك��������د 

اللعبن. كل  اأو  الفني  اجل��ه��از  ���س��واء  واح���دة 

ال��لع��ب��ن ي���داف���ع���ون ع���ن ق��م��ي�����س ال��ف��راع��ن��ة 

الطبيعية«. مبكانته  ال��ف��ري��ق  و���س��ع   وال��ه��دف 

ولفت املدرب الرتغايل اإىل اأن “منتخب م�سر 

)للبطولة(.  وقتا كافيا لل�ستعداد  ي��اأخ��ذ  مل 

املحرتفون  ج��اء  بينما  ف��ق��ط،  اأي���ام   6 اجتمعنا 

ياوندي  اإىل  “ال�سفر  واأو�سح اأن  اأوروب����ا«.  من 

خل��و���س م��ب��اراة ال�����س��ودان يف اجل��ول��ة الأخ���رية 

مل��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات يتعلق ب��ن��ظ��ام ال��ب��ط��ول��ة، 

واملناف�س �سي�سافر اأي�سا مثلنا«. واأهدى كريو�س 

اإىل اجلمهور،  اأم��ام غينيا بي�ساو  املنتخب  ف��وز 

اأم��ام  اأف�سل  ب�سكل  �سيظهر  موؤكدا “منتخب 

ال�سودان«.

الكامريون - وكاالت

اأن���ه���ى حم��م��د ����س���لح جن���م ل��ي��ف��رب��ول 

الإجن�����ل�����ي�����زي وق�����ائ�����د م���ن���ت���خ���ب م�����س��ر 

طويل.  غياب  بعد  الفراعنة  مع  �سيامه 

بي�ساو  غ��ي��ن��ي��ا  م��رم��ى  ���س��لح يف  و���س��ج��ل 

دق��ي��ق��ة من   69 م���رور  ب��ع��د  ال�سبت  م�����س��اء 

مناف�سات  �سمن  تقام  التي  امل��ب��اراة  عمر 

الأمم  ك��اأ���س  ببطولة  ال��راب��ع��ة  املجموعة 

�سلح  وح��ول  ال��ك��ام��ريون.  يف  الأفريقية 

ت�سديدة قوية من متريرة عمرو ال�سولية 

يف مرمى غينيا بي�ساو. واأحرز �سلح بعد 

هز  اأن  منذ  كاملة  م��ب��اري��ات   7 دام  �سيام 

�سباك جزر القمر يف ت�سفيات كاأ�س الأمم 

الأوىل  ب�سمته  �سلح  وو�سع  الأفريقية. 

يف ع��ه��د ال���رت���غ���ايل ك���ارل���و����س ك��ريو���س 

املدير الفني ملنتخب م�سر. وو�سل �سلح 

اإىل 46 هدفا مع منتخب م�سر يف و�سافة 

ت��رت��ي��ب ه���دايف ال��ف��راع��ن��ة ع��ر ال��ت��اري��خ. 

اأن  اأه��داف �سلح منذ  اأول  ويعد هذا هو 

ال��ق��م��ر يف ختام  ج���زر  ���س��د  م��رت��ن  �سجل 

ت�سفيات كاأ�س الأمم الأفريقية، حن كان 

للفراعنة،  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ال��ب��دري  ح�����س��ام 

و�سارك   .2021 اآذار  مار�س/   29 يف  وذل��ك 

4 م��ب��اري��ات  ���س��لح يف ع��ه��د ك���ريو����س يف 

 3 خللهم  �سنع  العامل،  كاأ�س  بت�سفيات 

النجم  ���س��ارك  ك��م��ا  ي�سجل.  ومل  اأه����داف 

الأوىل  ب��اجل��ول��ة  نيجرييا  ���س��د  امل�����س��ري 

اأو  اأف��ري��ق��ي��ا دون ���س��ن��اع��ة  اأمم  ك��اأ���س  م��ن 

ت�سجيل.

برلني - وكاالت

اأك���د الأمل����اين م��ان��وي��ل ن��وي��ر، ح��ار���س ب��اي��رن 

عقده  جتديد  ب�ساأن  مفاو�سات  وج��ود  ميونخ، 

م��ع ال��ب��اف��اري. وي��ن��ت��ه��ي ال��ع��ق��د احل���ايل لنوير 

 ،2023 �سيف  يف  ميونخ  ب��اي��رن  م��ع  ع��اًم��ا(   35(

وزع���م���ت ت���ق���اري���ر م����وؤخ����ًرا وج�����ود م��ف��او���س��ات 

ح����ول ا���س��ت��م��رار ل��ع��دة م��وا���س��م اأخ������رى. وق���ال 

ل���ق���ن���اة »�����س����ب����ورت1«  ت�������س���ري���ح���ات  ن�����وي�����ر، يف 

ميونخ  بايرن  جديد؟  عقد  “توقيع  الأمل��ان��ي��ة: 

ن����اٍد رائ�����ع. ل��ق��د ���س��ن��ع��ن��ا ال��ت��اري��خ خ���لل ف��رتة 

وج������ودي ه��ن��ا ون���وا����س���ل امل���ح���اول���ة، وب��ال��ط��ب��ع 

 اأري����د ال���س��ت��م��رار واأن اأك����ون ج����زًءا م��ن ذل���ك«.

وك���ت���ب ف���اب���ري���زي���و روم����ان����و، خ���ب���ري ان���ت���ق���الت 

ع��ل��ى ح�سابه  اأوروب������ا،  وامل���درب���ن يف  ال��لع��ب��ن 

»هناك  »تويرت«:  الجتماعي  التوا�سل  مبوقع 

الأمل���اين  ال��ن��ادي  ب��ن  الآن  م��ف��او���س��ات متقدمة 

ون��وي��ر ب�����س��اأن ال��ع��ق��د اجل��دي��د«. وي��ح��ت��ل ب��اي��رن 

ال��دوري  ترتيب  ج��دول  يف  الأول  املركز  ميونخ 

عن  نقاط   6 بفارق  نقطة،   46 بر�سيد  الأمل��اين 

ب��ورو���س��ي��ا دورمت��ون��د �ساحب امل��رك��ز ال��ث��اين يف 

البوند�سليجا.

الريا�ض - وكاالت

العامن  الأمناء  موؤمتر  اأعمال  اختتمت 

ل���لحت���ادات امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة يف اآ���س��ي��ا، 

ال�����ذي اح��ت�����س��ن��ت��ه ال��ع��ا���س��م��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

من   15 اإىل   13 م���ن  ال���ف���رتة  يف  ال���ري���ا����س 

ال�����س��ه��ر اجل����اري.واف����ت����ت����ح الأم������ن ال���ع���ام 

ل���لحت���اد ال�������س���ع���ودي اإب���راه���ي���م ال��ق��ا���س��م، 

امل��وؤمت��ر؛ حيث  م��ن  الأخ���ري  ال��ي��وم  جل�سات 

ال�سعودية  القدم  كرة  م�ستقبل  عن  حت��ّدث 

وروؤية الحتاد للم�ساهمة يف تطوير اللعبة 

مع  علقاته  تعزيز  نحو  وجهوده  اآ�سيا،  يف 

يورغن  واأدار  القارة.  يف  املحلية  الحت��ادات 

موؤ�س�سة  يف  املوؤ�س�س  ال�سريك  غري�سبيك، 

الأخ��ري  اليوم  من  الثانية  اجلل�سة  الهدف 

عن  حت��دث  حيث  العامن؛  الأم��ن��اء  ملوؤمتر 

اإيجابي  اإرث  حتقيق  على  القدم  كرة  ق��درة 

يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة، وق������درة ال��ل��ع��ب��ة 

امل�ساركون  املجتمعات.وحظي  تغيري  على 

ب���ف���ر����س���ة ال����ت����ع����رف ع���ل���ى ط������رق ت��ط��وي��ر 

ال��ت�����س��وي��ق وا���س��ت��غ��لل ال��ع��لم��ة ال��ت��ج��اري��ة 

حيث  والإق��ل��ي��م��ي��ة،  الوطنية  الحت����ادات  يف 

الت�سويق  م�ست�سار  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  حت���دث 

للت�سويق  ال�سابق  امل��دي��ر  ويل�سون  ج��ي��وف 

والت�������س���ال يف الحت�����اد الآي���رل���ن���دي ل��ك��رة 

القدم، قبل اأن يتحدث �سن مان غيل نائب 

اأمن عام الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم عن 

م�ستقبل امل�سابقات يف الحتاد الآ�سيوي

صالح يبصم على الهدف االول 

نوير يواصل مشواره مع البايرن 

ختام اعمال مؤتمر االمناء العامين 
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االنباط-وكاالت

ح�����س��دت الأردن���ي���ة ج��اك��ل��ن ���س��ت��اب امل��رك��ز 

ال����ث����اين يف م�����س��اب��ق��ة م��ل��ك��ة ج���م���ال ال���ع���امل 

ل��ل��م��ت��زوج��ات ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف اأم��ري��ك��ا اأم�����س 

الأمريكية  م��ع  ق��وي��ة  مناف�سة  بعد  ال�سبت، 

�سايلن فورد التي فازت باللقب.

وك�����س��ف��ت ج��اك��ل��ن ل��ل��ح��ك��ام ع���ن ن�����س��اأت��ه��ا 

التي  الأردنية  اأمها  مع  الأردن  يف  املتوا�سعة 

اأحالمها. �سجعتها على حتقيق 

وق�����ال�����ت ج���اك���ل���ن »ت���خ���ت���ل���ف الأه���������داف 

يل  بالن�سبة  لخ���ر.  �سخ�س  م��ن  والأح�����الم 

ارملة.  وه��ي  اطفال   5 رب��ت  اأم��ي  �سخ�سيا، 

املتحدة  )الوليات  البلد  هذا  اإىل  ومهاجرة 

الأمريكية(.

واأ���س��اف��ت ج��اك��ل��ن »ت���ويف وال���دي يف وق��ت 

الوقت  ذلك  زالت �سغرية جدا يف  وما  مبكر 

اأمي على املعرفة والتعليم«. و�سجعتنا 

ملكة  م�سابقة  خ��الل  »م��ن  اأي�����س��ا  وق��ال��ت 

اأ�ساعد  اأن  اأري���د  للمتزوجات،  ال��ع��امل  جمال 

العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سغريات  الفتيات 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ف��ر���س ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وه����ذه هو 

�سغفي«.

ه����ذا وق����د ق����درت ج��اك��ل��ن ت��ك��رمي��ه��ا من 

يف  املجالت  اأغلفة  على  �سورها  و�سع  خالل 

الوليات املتحدة الأمريكية.

ي��ذك��ر اأن ج��اك��ل��ن ت��وج��ت مب��ل��ك��ة ج��م��ال 

نيويورك وفلوريدا والأردن للمتزوجات.

االنباط-عمان

�ساركت اأورجن الأردن يف حملة »�ستا« 

الرقمي  القت�ساد  وزارة  اأطلقتها  التي 

وال��ري��ادة حت��ت �سعار »ك��رم��ك دف��اه��م«، 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��دي��ري��ة الأم�����ن ال��ع��ام 

امل�����س��اع��دات للعائالت  ت��ق��دمي  اأج��ل  م��ن 

امل���ح���ت���اج���ة خ�����الل ف�������س���ل ال�������س���ت���اء يف 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ان��ط��الق��اً م��ن دور 

ال�سركة كمزود رائد وم�سوؤول. 

وتاأتي م�ساركة اأورجن الأردن يف حملة 

»�ستا« التي تنظمها اللجنة الجتماعية 

ال��رق��م��ي  الق���ت�������س���اد  وزارة  مل���وظ���ف���ي 

وال����ري����ادة ا���س��ت��ك��م��اًل ل���دع���م ال�����س��رك��ة 

ل��ه��ذه امل���ب���ادرة ال�����س��ن��وي��ة ب��ه��دف ت��زوي��د 

امل���ح���ت���اج���ن مب�����س��ت��ل��زم��ات ال�������س���ت���اء يف 

خالل  من  اململكة،  حمافظات  خمتلف 

ت��وزي��ع الأغ��ط��ي��ة ال�����س��ت��وي��ة وك��وب��ون��ات 

م��ق��دم��ة م���ن امل��وؤ���س�����س��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 

فريق  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  املدنية، 

لتوزيع  ب��ال��ت��ط��وع  اأورجن  م��وظ��ف��ي  م��ن 

امل�ستفيدين. على  امل�ساعدات 

�سحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����س��رك��ة  واأك������دت   

ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف احل��م��الت 

املجتمع  دع��م  يف  ت�ساهم  التي  اخلريية 

املحلي، مبا فيها تلك التي توفر الدعم 

مع  متا�سياً  حظاً،  والأق���ل  للمحتاجن 

للم�سوؤولية  ال�سمولية  ا�سرتاتيجيتها 

�سركات  بدور  منها  واإمياناً  الجتماعية 

املجتمعية.   التنمية  يف  اخلا�س  القطاع 

ملوظفي  الجتماعية  اللجنة  اأن  يذكر 

وزارة القت�ساد الرقمي والريادة تعمل 

ل��ل�����س��ن��ة اخل��ام�����س��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل على 

والنقدية  العينية  امل�����س��اع��دات  ت��ق��دمي 

مناطق  خمتلف  يف  يحتاجها  م��ن  لكل 

امل��م��ل��ك��ة وت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي���اج���ات ���س��م��ن 

الإم���ك���ان���ي���ات امل���ت���اح���ة، ب���ال���ت���ع���اون م��ع 

م��دي��ري��ة الأم����ن ال���ع���ام مم��ث��ل��ة ب���اإذاع���ة 

الأم��ن ال��ع��ام )اأم��ن اف ام( وب��دع��م من 

عدد �سركات القطاع اخلا�س.

األردنية ستاب تحصد
 المركز الثاني في مسابقة 

ملكة جمال العالم للمتزوجات

أورنج األردن تشارك وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 في حملة »شتا« الخيرية 

      

االنباط-وكاالت

املمر�سة  كولتاكوفا،  ماريا  احتفلت 

بعيد  ال��رو���س��ي��ة،  ال���ق���وات  ال�����س��اب��ق��ة يف 

100 ب��ط��ري��ق��ة ف��ري��دة من  م��ي��الده��ا ال�����

نوعها، وفق ما ذكرت وكالة »�سبوتنيك« 

الرو�سية.

وه��ن��اأ مئة ط��ال��ب م��ن م��رك��ز تدريب 

ق��������وات ال����ف���������س����اء ال����رو�����س����ي����ة اجل�����دة 

ال����ف����ولذي����ة م����اري����ا ك���ول���ت���اك���وف���ا ب��ع��ي��د 

بالون   100 باإطالق  قاموا  اإذ  ميالدها، 

يف ال���ه���واء ح�����س��ب ع���دد ال�����س��ن��وات التي 

عا�ستها.

وق������ام������ت اجل���������دة ال������ف������ولذي������ة، يف 

ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ب�������اأدوار ت��ق��ت�����س��ر على 

بحيوية  يتمتعون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س، 

اإذ قفزت باملظلة وقامت بركوب  كربى، 

دبابة ب�سكل احرتايف.

وقالت ماريا كولتاكوفا: »يف البداية، 

حتى  �ساأعي�س  اأنني  الأم���ر،  يف  اأفكر  مل 

اأ����س���ب���ح ع���م���ري م��ئ��ة ع�����ام. وف��ع��ل��ت م��ا 

كل  وف��ع��ل��ت  الأم  ال���وط���ن  ب���ه  األ���زم���ن���ي 

�سيء«.

 ا���س��م 
ً
وح��ي��ن��م��ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا خ���ط���اأ

اجلدة احلديدية، �سرعان ما ت�سححها 

لتقول: »لي�س احلديد بل الفولذ، لأن 

احلديد ي�سداأ«.

و���س��ارك��ت اجل��دة ال��ف��ولذي��ة مبعارك 

معارك  ومنها  الثانية،  العاملية  احل��رب 

ك��ور���س��ك ب���ول���ج، وحت���ري���ر م���دن ل��ف��وف 

وبولندا. وت�سيكو�سلوفاكيا  وخاركوف 

يذكر اأن كولتاكوفا قامت باأول قفزة 

93، من  ل��ه��ا ب��امل��ظ��ل��ة، وه���ي يف ���س��ن ال������

ارتفاع ثالثة اآلف مرت.

الجدة الفوالذية تحتفل بعيد ميالدها الـ100

مناعة قوية يمنحها الفلفل 
االسود والقرنفل لالنسان

»المخدرات بالفاصوليا«.. طريقة 
تهريب ال تخطر على البال

تسخين التبغ بداًل من حرقه
 اختالف جوهري يؤكده العلم

االنباط-وكاالت

ت�ساهم  التوابل  ان  درا���س��ات  وج��دت 

ابرز  تاليا   . الن�سان  مناعة  تقوية  يف 

التوابل يف تقوية املناعة :

ال���ف���ل���ف���ل الأ�������س������ود ل�����ه ت�����اأث�����ريات 

م���������س����ادة ل���الل���ت���ه���اب���ات ع���ل���ى ن��ف�����س 

للمر�سى  املو�سوفة  الأدوي���ة  م�ستوى 

ال��ع��ظ��ام  ه�سا�سة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 

حت�سن  اىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���رك���ب���ة.  يف 

اجللدية  والأم��را���س  املفا�سل  التهاب 

وت��ن��ظ��ي��م م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ك��ر يف ال���دم 

ا  اأي�سً امل��ع��روف  وم��ن  والكولي�سرتول. 

اأن التوابل متعددة ال�ستخدامات تعزز 

وتعزز  الغذائية  العنا�سر  امت�سا�س 

�سحة الأمعاء.

على  القرنفل  زه��رة  ب��راع��م  تتوفر 

ولها  ك��ام��ل��ة،  وب��راع��م  م�سحوق  �سكل 

وميكن  ال�سحي  الفوائد  من  العديد 

دجمها يف النظام الغذائي اليومي.

 K ال����ق����رن����ف����ل غ����ن����ي ب���ف���ي���ت���ام���ن

على  يحتوي  كما   ، والألياف  واملنغنيز 

فعاليته  ثبتت  وقد  الأك�سدة  م�سادات 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سرطان.  مكافحة  يف 

العظام  �سحة  ال��ق��رن��ف��ل  ي��ع��زز   ، ذل���ك 

وينظم م�ستويات ال�سكر يف الدم.

االنباط-وكاالت

اب���ت���ك���ر رج������الن ط���ري���ق���ة ج���دي���دة 

الثمن،  باهظة  خم���درات  تهريب  يف 

وك��ادت حماولتهما تنجح لول يقظة 

ال�سلطات الربيطانية.

اإن«  اإن  »������س�����ي  ����س���ب���ك���ة  وذك����������رت 

اأن رج��ل��ن ح���اول تهريب  الأم��ريك��ي��ة 

خمدرات تبلغ قيمتها اأكرث من 341 

األف دولر اأمريكي، كانوا قد و�سعوها 

داخل علب من الفا�سوليا املطبوخة.

ك��م��ا و���س��ع��وا ك��م��ي��ات اأخ�����رى من 

الهند  امل��خ��درات يف علب حليب ج��وز 

املكثف.

واأر���س��ل رج���الن ب��ط��ردي��ن مم��ا قال 

اإنها �سلع معلبة من �سانت لو�سيا، وهي 

دولة تقع يف البحر الكاريبي اإىل لندن.

ال����ت����م����وي����ه، مت��ك��ن  واإم�����ع�����ان�����ا يف 

اإع������ادة ت��ع��ب��ئ��ة العلب  ال���رج���الن م���ن 

ب�سكل  وتغليفها  جديد  م��ن  وختمها 

بدا اأنها مل تفتح من قبل.

التي  الربيطانية  ال�سلطات  لكن 

ف��ح�����س��ت امل���ح���ت���وي���ات وج������دت اأن���ه���ا 

ك���ي���ل���وغ���رام من   2.7 ع��ل��ى  حت���ت���وي 

الكوكاين.

و����س���اف���ر ال�����رج�����الن يف دي�����س��م��رب 

2018 اإىل �سانت لو�سيا، وقال اإنهما 
اأر�سال  هناك  وم��ن  عطلة،  يف  ذاهبان 

كمية امل���خ���درات ع��ن ط��ري��ق ال��ربي��د 

بعد التمويه وا�ستخدام رخ�سة قيادة 

مزورة.

بعد  عليهما  ال��ق��ب�����س  ج���رى  ل��ك��ن 

عامن، وجرى اأخريا توجيه اتهامات 

ح�سبما  امل����خ����درات،  ب��ت��ه��ري��ب  ل��ه��م��ا 

ذك����رت وك��ال��ة م��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة يف 

بريطانيا.

االنباط-وكاالت

ال�سريرية  ال��درا���س��ات  اأح��دث  ك�سفت 

ال�سرر  لت�سريع احلد من  التميز  ملركز 

كاتالنيا  ب��ج��ام��ع��ة   ،)CoEHAR(

التبغ  ا�ستخدام منتجات  اأن  اإيطاليا،  يف 

يف  املفاجئ  التدهور  من  قللت  امل�سخن، 

وظائف جمرى الهواء واأعرا�س اجلهاز 

التنف�سي لدى مر�سى الن�سداد الرئوي 

املزمن )COPD( بن�سبة عن 40٪.

ه���������ذه ال�������درا��������س�������ة وغ�������ريه�������ا م���ن 

النبعاثات  بتاأثري  املتعلقة  املو�سوعات 

ال�����س��ارة ال��ن��اجت��ة ع��ن عمليات اح��رتاق 

ال�����س��ج��ائ��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ج������اءت ���س��م��ن 

تقرير التحديثات العلمية الرابع ع�سر، 

موري�س  فيليب  �سركة  اأ���س��درت��ه  ال���ذي 

يهدف  وال���ذي  م��وؤخ��راً،  اإنرتنا�سيونال 

اخلا�سة  العلمية  احلقائق  تو�سيح  اإىل 

من  ب���دًل  ال��ت��ب��غ،  ت�سخن  بتكنولوجيا 

ح���رق���ه، وت�����س��ح��ي��ح امل��ف��اه��ي��م اخل��ا���س��ة 

مببداأ احلد من ال�سرر.

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  واأو�����س����ح 

تعمل  ال��ت��ي  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ت��ب��غ  ت�سخن 

بهذه التكنولوجيا اخلالية من الدخان، 

تخفي�س  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  علمياً  واملُ��ث��ب��ت 

تقليل  يف  م��ه��م��اً  دوراً  ت��ع��ل��ب  امل��خ��اط��ر، 

اأ�سرار التدخن، واأن الدرا�سات العلمية 

منتجات  اأن  ت��وؤك��د  ال��واق��ع��ي��ة،  والأدل�����ة 

عن  اأف�سل  بدياًل  تعترب  ن  املُ�سَخّ التبغ 

ا�ستهالك ال�سجائر التقليدية، كونه مت 

تعمل  فهي  خمتلف،  ب�سكل  ت�سميمها 

على ت�سخن التبغ، ولي�س حرقه.

واأ�سار التقرير اإىل اأن فيليب موري�س 

اع���ت���م���دت ع��ل��ى ن���وع���ن م���ن ال���دلئ���ل، 

الأول هو الدلئل العلمية القائمة على 

ال�سريرية  والدرا�سات  العلمية  الأبحاث 

الواقعية  الأدل����ة  وال��ث��اين ه��ي  املُ��ث��ب��ت��ة، 

ال��ت��ي ت���اأت���ي م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل 

والبيانات  الدرا�سات  على  مبنية  وتكون 

ال��ت��ج��ارب وامل��ط��ال��ب��ات وال���س��ت��ط��الع��ات 

توؤكد  وكلها  العامة  ال�سحة  و�سجالت 

اإىل املنتجات  اأهمية فهم تاأثري التحول 

التقرير  وخل�س  ال��دخ��ان.  من  اخلالية 

اإىل اأنه عندما يتعلق الأمر ب�سنع القرار 

نعتمد  اأن  ف��الب��د  ال�����س��ح��ي،  امل��ج��ال  يف 

التي يكمل بع�سها  الأدل��ة  على خمتلف 

امل�ستمدة  الأدل���ة  ف���اإن  ول��ذل��ك  البع�س، 

من التجارب العلمية اخلا�سعة للرقابة 

ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ة حم����ددة م�����س��ب��ق��اً، وك��ذل��ك 

الأدل��������ة ال���ت���ي مت ج��م��ع��ه��ا م����ن ال���ع���امل 

الواقعي يف فهم الآثار ال�سحية ملنتجات 

ال��ت��ب��غ امل�����س��خ��ن ت��وؤك��د ع��ل��ى اأن��ه��ا تعترب 

جتاه  م�ستخدميه  ودف��ع  اأف�سل  ب��دائ��ل 

الإقالع التام.


