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الملك يزور 3 مزارع في األغوار الشمالية والوسطى

الملك يؤكد أهمية دعم المزارعين 
لزيادة اإلنتاج والتصدير

االنباط-وكاالت

ي������دور ح���ول���ه م��ن  ي��ع��ل��م م����ا  �أن  ب������دون 

�أح�����د�ث، ي��رق��د �لأ����ص���ر ن��ا���ص��ر �أب����و حميد 

�ملكثفة  �لعناية  �لعالج يف غرفة  �صرير  على 

يوما،   13 منذ  �لإ�صر�ئيلية،  �مل�صايف  ب��اأح��د 

مبر�ض  �لإ�صابة  تبعات  من  معاناته  ب�صبب 

�ل�������ص���رط���ان، ف���ي���م���ا ع���ل���ق �لأ������ص�����ر حم��م��د 

�لعار�صة، �أحد �لأ�صرى �لذين نفذو� عملية 

�ل���ه���روب م���ن ���ص��ج��ن ج��ل��ب��وع �إ����ص���ر�ب���ه عن 

�لطعام �لذي بد�أه �خلمي�ض �ملا�صي

�أب��و حميد )49 عاما(  �لأ���ص��ر  ي��ز�ل  ول 

من خميم �لأمعري يرقد يف غرفة �لعناية 

�مل���ك���ث���ف���ة، ب���ع���د �إ����ص���اب���ت���ه ب���ال���ت���ه���اب ح����اد يف 

ناجم عن  تلوث جرثومي،  نتيجة  �لرئتني، 

�أجريت  �لرئتني،  يف  ورم  ��صتئ�صال  عملية 

�صابقا له 

ورغم �أن هذ� �لأ�صر �أفاق من �لغيبوبة، 

�أب�����ق�����اه �ل���ط���اق���م �ل���ط���ب���ي م���ن���وم���ا ب�����ص��ب��ب 

ي��ع��اين منها،  �ل��ت��ي  �لل��ت��ه��اب��ات �خل���ط���رة 

معاناته  ورغم  ناجي،  �صقيقه  �إفادة  بح�صب 

م���ن و����ص���ع ���ص��ح��ي خ���ط���ر، ح��ي��ث ظ��ه��رت 

ل��ه ���ص��ورة وه��و د�خ���ل غ��رف��ة �ل��ع��الج، تبني 

�إل  �ل�صناعي،  �لتنف�ض  �أج��ه��زة  على  و�صله 

�أن �صلطات �لحتالل ترف�ض طلبات �إطالق 

�صر�حه �لتي قدمتها �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

مع  جت��اوب��ه  ل��ع��دم  ب��اخل��ارج،  للعالج  ونقله 

�لعالج �ملقدم له يف �مل�صفى �لإ�صر�ئيلي
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األسير أبو حميد.. 13 يوما في الغيبوبة ومعاناة من تبعات اإلصابة بالسرطان
»شيخ المسافر« الذي لم ينزل عن 

الجبل حتى ارتقى شهيدًا

تباين تصريحات »التربية« حول الفصل 
الدراسي القادم يربك الطلبة وذويهم  

االنباط - هدى دياربكريل 

ع���ر �أول����ي����اء �أم������ور ع����دد ك��ب��ر م���ن طلبة 

ت�صريحات  تباين  م��ن  ��صتيائهم  ع��ن  �مل��د�ر���ض 

دو�م  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رب��ي��ة  وز�رة 

وذلك  �ملد�ر�ض،  �لقادم لطلبة  �لدر��صي  �لف�صل 

كورونا،  فرو�ض  يف  �لإ�صابات  ع��دد  �رتفاع  بعد 

ونظر� لن �لوز�رة مل ت�صتقر على موقف ثابت 

حيث  �ل��ق��ادم  بالف�صل  �ل���دو�م  �أل��ي��ة  بخ�صو�ض 

تباينت �لت�صريحات خالل ٢4 �صاعة بني �لدو�م  

مبوعده  ع��ق��ده  �و  �لف�صل  ت��اأج��ي��ل  �أو  بعد  ع��ن 

�ملقرر �و �لوجاهي .

وق����ال �خل��ب��ر �ل���رب���وي �لأ����ص���ت���اذ حم��م��ود 

دروي�ض ل »�لنباط« �ن �صبب تباين �لت�صريحات 

يعود �إىل �أنه يجب �أن يكون هنالك مرجعية يف 

�تخاذ �لقر�ر، �ي يجب �أن يتم �صدوره عن مركز 

�لأزمات �و جمل�ض �لوزر�ء، ولي�ض من قبل وز�رة 

�لربية لوحدها ، وذلك يتم من خالل تن�صيب 

�لوزير  ويقوم  �لربية  لوزير  �لتخطيط  جلنة 

�ل��وزر�ء،  رئا�صة  �جتماع  �لقر�ر خالل  مبناق�صة 

عندما  لذ�  عليها،  تو�فق  جهات  هنالك  ويكون 

�صدر �خلر �ول مرة كان هنالك خطاأ، �نه لي�ض 

قر�ر �منا تو�صية، وقامت �لوز�رة بتعديله. 

تاأجيل  فيه  �صيكون  �ل��ق��ر�ر  �ن  �توقع  وق��ال، 

�ل��ث��اين، وذل���ك يعني  �ل��در����ص��ي  �لف�صل  ب��د�ي��ة 

متديد �لف�صل.
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االأنباط -- مرمي القا�صم

  �أك���د �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل��ك��الل��دة رئي�ض 

جم���ل�������ض م���ف���و����ص���ي �ل���ه���ي���ئ���ة �مل�����ص��ت��ق��ل��ة 

لالنتخاب �أن �لتعديل �لد�صتوري �خلا�ض 

با�صافة �لأحز�ب �ل�صيا�صية �إىل �صالحيات 

��صتمر�ر  ه��و  لالنتخاب  �مل�صتقلة  �لهيئة 

وحتقيقها  �لهيئة  عمل  موؤ�ص�صية  لنجاح 

�إق��ر�ره��ا يف  �ث��ر  �ن�صائها  ري���د لها منذ 
ُ
�أ مل��ا 

٢011، م���رور�ً  �ل��وط��ن��ي ع��ام  جلنة �حل���و�ر 

بالتعديالت �لد�صتورية ٢014 و�لتي و�صعت 

�صالحيات �لهيئة بالإ�صر�ف و�لإد�رة على 

�لنتخابات �لعامة.
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 االنباط-عمان

�لتي  جل�صته  يف  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  و�ف���ق 

ع��ق��ده��ا، ���ص��ب��اح �م�����ض �لث���ن���ني، ب��رئ��ا���ص��ة 

رئ���ي�������ض �مل��ج��ل�����ض ع���ب���د�ل���ك���رمي �ل��دغ��م��ي 

من   ٢0 �مل���ادة  على  �ل����وز�رة  هيئة  وح�صور 

�لد�صتور  م��ن   75 ل��ل��م��ادة  �مل��ع��دل  �مل�����ص��روع 

ك��م��ا ج����اءت م���ن جم��ل�����ض �لأع����ي����ان و�ل��ت��ي 

ت�صع قيود� على �لأعمال �لتي يحظر على 

�ع�صاء جمل�صي �لأعيان و�لنو�ب �لقيام بها 

�ثناء ع�صويتهم.

و����ص���وت �مل��ج��ل�����ض ع��ل��ى ق�����ر�ر �لأع���ي���ان 

مبو�فقة 10٢ نائب.
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االنباط-عمان

 

ق�����رر رئ���ي�������ض �ل���������وزر�ء �ل���دك���ت���ور ب�����ص��ر 

�ل������وز�ر�ت  دو�م  ب����دء  ت���اأخ���ر  �خل�����ص��اون��ة 

و�ل����دو�ئ����ر و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ر���ص��م��ي��ة �ل��ي��وم 

�صباحا  �ل��ع��ا���ص��رة  �ل�����ص��اع��ة  �إىل  �ل��ث��الث��اء 

وذلك ب�صبب �لظروف �جلوية �ل�صائدة.

ومبوجب �لقر�ر مت تفوي�ض �ملحافظني 

غد  يوم  دو�م  ب�صاأن  �ملحافظات  خمتلف  يف 

وح�صب مقت�صى �حلال.

االنباط-وكاالت

عقود من �ملو�جهة مع جي�ض �لحتالل 

ع��ل��ى �أر������ض م�����ص��اف��ر ي��ط��ا ج��ن��وب �خل��ل��ي��ل 

خ��ت��م��ه��ا ���ص��ل��ي��م��ان �ل���ه���ذ�ل���ني ب��ال�����ص��ه��ادة، 

ن�����ص��ط��اء م���و�ق���ع �ل���ت���و�����ص���ل �لج��ت��م��اع��ي 

ن��ع��و� »���ص��ي��خ �مل�����ص��اف��ر« �ل���ذي ق���اوم ب��اإق��د�م 

لتهجر  �لإ�صر�ئيلية  �ملخططات  و�صجاعة 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني م����ن ق���ري���ت���ه و�مل���ن���اط���ق 

�ملجاورة، بعد �أن ذ�قت عائلته مر�رة �لنكبة 

�أر��صيها يف  1948 حني ط��ردت من  ع��ام  يف 

�ل�صابق  �لقا�صي  وك��ت��ب  �ل�صبع.  بئر  دي��ار 

�صليمان  �ل�صيخ  ��صت�صهد  �لأ���ص��ق��ر:  �أح��م��د 

�لهذ�لني وحيد�ً كان يقاتل، وحيد�ً �رتقى، 

م���د�ف���ع���اً ع��ن��ي��د�ً ع���ن �أر����ص���ه �ل���ت���ي �أح����ب، 

�ملعايل  �أ�صحاب  يا  �لهذ�لني  �ل�صيخ  رح��ل 

�لب�صيط  �ل�صيخ  و�ل�صيادة و�لعطوفة، رحل 

�ملحارب  �لفل�صطيني  �صورة  �ختزل  �ل��ذي 

من�صب  �أو  ي��ن��ت��ظ��ره،  ث��م��ن  ب���ال  �مل��ن��ا���ص��ل 

ذ�ك��رة  يف  خ��ال��دة  ذك���ر�ه  لتبقى  ل��ه،  ي�صعى 

ت��ق��ّب��ل��ه �صهيد�ً  ف��ل�����ص��ط��ني،   �ل��ن��ا���ض وت����ر�ب 

يف ع��ل��ّي��ني �إىل ج���و�ر �لأن��ب��ي��اء و�ل�����ص��ه��د�ء 

و�ل�صّديقني
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الكاللدة لـ  : وحدة خاصة 
لالحزاب السياسية عند إقرار 

التشريعات ذات العالقة 

مجلس النواب يوافق على قرار 
األعيان المتعلق بالمادة 20 من 

التعديالت الدستورية

رئيس الوزراء يقرر تأجيل 
بدء دوام الوزارات والمؤسسات 

الرسمية الثالثاء

األردن: أمن اإلمارات جزء ال يتجزأ 
من أمن المملكة

 الثالثاء   15  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   18  كانون الثاين  2022 م - العدد  5936 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

»األطباء« توصي بخفض تسعيرة بعض 
اإلجراءات 30 % 

االنباط - �صذا حتامله  

   �أقرت نقابة �لأطباء �لردنيني لئحة �أجور 

�ملخت�صة،  �جل��ه��ات  �ىل  ورفعتها  ج��دي��دة  طبية 

مو�صية بتخفي�ض نحو 30 باملائة من ت�صعرة 

بع�ض �لجر�ء�ت.  

وق��ال��ت �ل��ن��اط��ق��ة �لع��الم��ي��ة ب��ا���ص��م �لنقابة 

جمعية   38 نحو  �ن  عكرو�ض،  مي�صم  �لطبيبة 

تو�فقت  �لنقابة  مظلة  حت��ت  تعمل  �خت�صا�ض 

على �لالئحة �جلديدة.

�لإج�����ر�ء�ت  نظمت  �ل��الئ��ح��ة  �أن  و����ص��اف��ت، 

�أن  كما  لبع�صها،  �لت�صعرة  وح���ددت  �جل��دي��دة 

ت��ك��ن م��درج��ة يف �لالئحة  �إج�����ر�ء�ت مل  ه��ن��اك 

ل���ك���ون���ه���ا ح���دي���ث���ة، وذل�������ك ب���ع���د وق�����ف �ل��ع��م��ل 

باجر�ء�ت يف لئحة 2017 مبو�فقة  جمعيات 

�لخت�صا�ض . 

م��ن تنظيم  �أن���ه لب��د  �إىل  و����ص��ارت عكرو�ض 

بحيث  �جل��دي��دة  بالالئحة  �لوظيفي  �لو�صف 

تعمل كل جمعية �خت�صا�ض على �إدر�ج ت�صعرة 

�لإج���������ر�ء�ت �مل�����ص��م��وح ب��ه��ا ل��ل��م��خ��ت�����ص��ني وف��ًق��ا 

للو�صف �لوظيفي �ملعمول به من �ملجل�ض .

وب��ي��ن��ت �ن �ل���الئ���ح���ة ���ص��ت��ن��ظ��م �لإج�������ر�ء�ت 

و�مل�صت�صفى،  �ل��ع��ي��اده  يف  ب��ه��ا  ب��ال��ق��ي��ام  �مل�����ص��م��وح 

بهدف حماية �ملو�طن، حيث لوحظ  �خر� قيام 

بع�ض �أطباء �لخت�صا�ض باجر�ء�ت يف �لعيادة ل 

ي�صمح بالقيام بها .
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األجهزة األمنية قامت بواجبها فمتى يقوم »الشعب« والتشريع باسنادها فعليا؟ 

حياصات: مديونية شركة الكهرباء 5 مليارات ولن تحلها 100 تعرفة مماثلة 

تشريعات قانون المخدرات »قاصرة« وال تتناسب 
مع تضحيات »األمن« والقوات المسلحة

التعرفة الكهربائية الجديدة.. تخوفات 
وتساؤالت حول اثارها

االأنباط – خليل النظامي

ب��� �لأم�����ض ودع��ن��ا بطل م��ن �أب��ط��ال �ل��ق��و�ت 

�مل�صلحة �لأردنية غد� �صهيد� يف �صبيل �لدفاع 

عن دينه و�أر�صه و�صعبه خالل عملية ��صتباك 

م�صلحة مع �أعد�ء �هلل و�لوطن غز�ة �لأن�صانية 

وجتار �لدم و�ل�صم. 

وق���ب���ل �أ����ص���اب���ي���ع ����ص���اه���دن���ا ك���ي���ف ه��اج��م��ت 

مكافحة  ن�صامى  ف��رق  م��ن  ف��رق��ة  �صالة  فئة 

�إث��ر  �إح���دى �ملحافظات �لأردن��ي��ة  �مل��خ��در�ت يف 

جتار  �أح���د  على  للقب�ض  و�ج��ب��ه��م  ب���  قيامهم 

�لكثر  ذل��ك  �ملنطقة، وقبل  �مل��خ��در�ت يف تلك 

�ل���ك���ث���ر م����ن �ل��ق�����ص�����ض و�ل������رو�ي������ات ل��ت��ج��ار 

�أبطال  �صحيتها  ر�ح  �لتي  �مل��خ��در�ت  ومهربي 

و�لأم��ن��ي��ة  �لع�صكرية  �لأج���ه���زة  م��ن  و���ص��ه��د�ء 

�لأردنية، ويف �مل�صتقبل �صرنى �أكرث و�أكرث من 

�صعبي  وع��ي  هناك  يكن  مل  م��ا  �لق�ص�ض  تلك 

�ىل  ي�صاعد جنبا  �خل��ط��رة  �لآف���ة  تلك  ح��ول 

جنب �لأجهزة �لأمنية. 

�مل�صكلة لي�صت ب� ن�صامى �لقو�ت �مل�صلحة �أو 

�أبناء  ب� �صباب مكافحة �ملخدر�ت وغرهم من 

تكمن  �مل�صكلة  �إمنا  �لأبطال،  �لأمنية  �لأجهزة 

يف ث��ق��اف��ة ���ص��ع��ب ب��رم��ت��ه، وه���و�م���ر �مل��ت��اج��رة 

�ل��د�خ��ل  �ل��ب��ل��د، فلو مل يكن يف  ه��ذ�  �صباب  ب��� 

�ملحلي �صوق عر�ض وطلب على هذه �ل�صموم، 

�لغز�ة على حماولة تهريب  فلن يجر�أ هوؤلء 

و�إدخال �ملخدر�ت لالأردن.

�لعامل، لي�ض  وكما هو معروف يف كل دول 

هناك جهاز ع�صكري �أو �أمني لديه �لقدرة على 

�إنت�صار �ملخدر�ت لوحده،  �لإطاحة و�حلد من 

�لأم��ن��ي��ة  �أج��ه��زت��ن��ا  ت���ق���وم  �لأردن  يف  ون���ح���ن 

و�لع�صكرية.
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االنباط - عمر الكعابنة

�ملو�طنني تخوفهم  م��ن  ع��دد كبر  �أب���دى   

من �لتعديل �جلديد �لذي طر�أ على �لتعرفة 

�لكهربائية من حيث �لزيادة على �صعر فاتورة 

لبنود  فهمهم  ع��دم  �إىل  م�صرين  �ل��ك��ه��رب��اء، 

�ل��ت��ع��رف��ة �جل���دي���دة رغ���م �ل��ت��و���ص��ي��ح��ات �لتي 

هم  م��ن  مت�صائلني  �ل��ط��اق��ة،  وز�رة  �أ���ص��درت��ه��ا 

ويف  �جل��دي��دة،  �لتعرفة  ه��ذه  من  �مل�صتفيدين 

حال كانت موجهة لدعم �لقطاعات �لنتاجية 

هل �صيعود هذ� �لأثر �ليجابي على تخفي�ض 

�أ�صعار �ل�صلع و�ملنتجات .

وحول هذه �لتخوفات، قال �لدكتور �حمد 

حيا�صات �ملدير �لعام �لأ�صبق ل�صركة �لكهرباء 

�لوطنية، �أن �لتعديل �جلديد �لذي طر�أ على 

% من   90 مي�����ض  ل��ن  �لكهربائية  �ل��ت��ع��رف��ة 

 600 �ملو�طنني �مل�صركني �لذين ي�صتهلكون 

�لتكلفة  �صتزيد  بينما  و�أق��ل،  �صاعة  و�ط  كيلو 

ملن  جتاوز 600 كيلو و�ط، حيث ي�صبح هناك 

للكيلو و�ط  �ملدعوم و�صيدفع   �ذ� جتاوز  فرق 

كيلو   900 حلد  تزيد  وبالتايل  قر�ض   20
و�ط �صاعة.

�أن  ل�������«�لأن������ب������اط«،  و�و������ص�����ح ح���ي���ا����ص���ات 

5 دنانر ل10  غر�ملدعوم �صتزيد عليه من 

كيلو   600 ��صتهالكه  ح��ال جت��اوز  دنانر يف 

�صاعة،  و�ط  كيلو   900 ح��د  �إىل  �صاعة  و�ط 

م�صيفا �أن �ملفارقة تكمن يف �ل�صتهالك �لذي 

بالن�صبة  �صاعة  و�ط  كيلو   1200 ع��ن  يزيد 

�قل  �صيدفع  حيث  �مل��دع��وم،  غ��ر  للم�صتهلك 

وكل  �لتعرفة  هذه  تعديل  قبل  عليه  كان  مما 

من  لالأف�صل  �ل��ف��رق  يزيد  ��صتهالكه  ز�د  م��ا 

ناحية �لتوفر . 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    18 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

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

االأ���س��ال��ي��ب  ت�ستخدم  م���زارع  ث���اث  االث��ن��ن، 

ال�سمالية  االأغ�����وار  يف  احل��دي��ث��ة،  ال��زراع��ي��ة 

والو�سطى.

واأ�����س����اد ج��ال��ت��ه ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا 

ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ت��ل��ك امل����زارع ال��ث��اث، الف��ت��اً 

يف  املناف�سة  ع��ل��ى  االأردين  امل����زارع  ق���درة  اإىل 

والعاملية. االإقليمية  االأ�سواق 

امل�ساعدة  اإىل  الزراعة  وزارة  ودعا جالته 

ودع��م  ال�سغرية  ال��زراع��ي��ة  امل�ساريع  اإدارة  يف 

امل����زارع����ن ل����زي����ادة ق���درت���ه���م ع���ل���ى االإن����ت����اج 

وال��ت�����س��دي��ر، م���وؤك���داً اأه��م��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة من 

ال���ت���ج���ارب ال��ع��امل��ي��ة مب���ا ي��ائ��م اال���س��ت��خ��دام 

املحلي.

وب��ن ج��ال��ة امل��ل��ك اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز على 

االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي وامل���خ���زون اال���س��رتات��ي��ج��ي 

زراعة  وعلى  املواطن،  حاجة  لتلبية  للمملكة 

اإنتاجيتها  االأردن  وادي  يف  ج��دي��دة  اأ���س��ن��اف 

املمكنة. التكاليف  عالية وباأقل 

وخال زيارته اإىل مزارع دير عا التابعة 

جالته  ا�ستمع  االأردن���ي���ة،  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 

بح�سور رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء 

اإي��ج��از  اإىل  احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن 

قدمه املقدم املتقاعد علي ع�سفور مدير عام 

الزراعية. االألفية لا�ستثمارات  ال�سركة 

واأ����س���ار امل��ق��دم امل��ت��ق��اع��د ع�����س��ف��ور اإىل اأن��ه 

البذور  الإن��ت��اج  امل���زارع  ه��ذه  تخ�سي�س  �سيتم 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا ل��ت��ك��ون ب��ن��ك��اً ل��ل��ج��ي��ن��ات 

ي�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا امل�����زارع�����ون، مم���ا ���س��ي��غ��ط��ي 

اأو  اململكة  ت�ستوردها  التي  املحا�سيل  بع�س 

حاجات  ل�سد  ال��ع��ج��ز،  مبحا�سيل  ت�سمى  م��ا 

الت�سدير. ال�سوق املحلي ولغايات 

ويف زيارة جالته ملزارع التاجي، مبنطقة 

مالكها  ق��دم��ه  ���س��رح  اإىل  ا���س��ت��م��ع  ع���ا،  دي���ر 

اإنتاج مزرعته  اأن  نبيل التاجي، لفت فيه اإىل 

بع�سه  ت�سدير  يتم  �سنوياً،  2000 طن  يقارب 

لا�ستهاك  االآخ����ر  وال��ب��ع�����س  اخل����ارج،  اإىل 

بجودة  تتميز  املزرعة  اأن  اإىل  م�سرياً  املحلي، 

ال��زراع��ة  لتقنيات  وا�ستخدامها  منتجاتها، 

املائية احلديثة.

الكرمية،  مبنطقة  �سيدو،  اأب��و  م��زارع  ويف 

مالكها  م��ن  ���س��رح  اإىل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ا�ستمع 

ال��ت��ح��ول من  اأن  ب��ن ف��ي��ه  ���س��ي��دو،  اأب���و  ح�سن 

امل��ائ��ي��ة  ال����زراع����ة  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال����زراع����ة 

بزيادة  �ساهم  املك�سوفة،  احلقول  يف  واملحمية 

امل���زرع���ة  ت���ق���وم  اإذ  ب���امل���ئ���ة،   40 ن��ح��و  االإن����ت����اج 

بت�سدير منتجاتها اإىل دول عربية واأوروبية.

امللكي  ال���دي���وان  وراف����ق ج��ال��ت��ه، رئ��ي�����س 

ال��ه��ا���س��م��ي ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، ووزي���ر 

الزراعة املهند�س خالد احلنيفات.

االنباط-اربد

ق����ّدم ���س��م��و االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ع��ب��داهلل 

التعزية  االث��ن��ن،  ام�س  العهد،  ويل  ال��ث��اين، 

ب��وف��اة ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د ي��ا���س��ن اخل�����س��ريات، 

فجر  ال��واج��ب  ت��اأدي��ت��ه  اأث��ن��اء  ا�ست�سهد  ال���ذي 

اأم�س االأحد.

زي��ارت��ه  ال��ع��ه��د، خ���ال  �سمو ويل  واأع����رب 

عن  اإرب���د،  مبحافظة  ال�سعنة  دي��ر  قرية  اإىل 

ت��ع��ازي��ه وم��وا���س��ات��ه ل����ذوي ال�����س��ه��ي��د، ال���ذي 

التحق بكوكبة ال�سهداء ممن �سبقوه وقدموا 

اأرواحهم يف �سبيل حماية الوطن.

ال��ق��وات  اأف���راد م��ن  كما ع��اد �سموه ث��اث��ة 

الذين  العربي،  اجلي�س   - االأردن��ي��ة  امل�سلحة 

ي����رق����دون ع���ل���ى ����س���ري���ر ال�������س���ف���اء يف م��دي��ن��ة 

احل�������س���ن ال���ط���ب���ي���ة ب���ع���د اإ����س���اب���ت���ه���م خ���ال 

�سحتهم،  على  اط��م��اأن  اإذ  ال��واج��ب،  تاأديتهم 

داعياً اهلل اأن ميّن عليهم بال�سفاء العاجل.

وارت���ق���ى ال�����س��ه��ي��د اخل�������س���ريات واأ���س��ي��ب 

مع  وقع  م�سلح  ا�ستباك  اأثناء  الثاثة  رفاقه 

الواجهات  اإح��دى  على  االأح��د  فجر  مهربن 

ال�سرقية. ال�سمالية  احلدودية 

مالية النواب تناقش موازنة الديوان 
الهاشمي الملكي 

االنباط-عمان

موازنة  النيابية  املالية  اللجنة  ناق�ست 

النائب  برئا�سة  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان 

اأمن  وح�سور  ال�سعودي،  حممد  املهند�س 

ع�����ام ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ال��ه��ا���س��م��ي حم��م��د 

م�سروعي  مناق�سة  اإط��ار  يف  وذلك  الكركي، 

ل��ل��دول��ة، وم��وازن��ة  امل��وازن��ة العامة  ق��ان��وين 

.2022 الوحدات احلكومية ل�سنة 

وق���ال ال��ك��رك��ي، خ���ال االج��ت��م��اع ال��ذي 

اإجمايل  اإن  االث��ن��ن،  ام�س  اللجنة  عقدته 

 55.074 الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  م��وازن��ة 

ت�سغيلية، منها  نفقات  تذهب  دينار،  مليون 

27 م��ل��ي��ون دي���ن���ار م�����س��اع��دات اج��ت��م��اع��ي��ة. 

امللكي  الديوان  موظفي  عدد  اأن  اإىل  واأ�سار 

ب��ي��ن��ه��م ملحقون  م��وظ��ف  األ����ف  ال��ه��ا���س��م��ي 

مدنيون وع�سكريون واأمنيون، نافيا ما يتم 

احلديث عنه بوجود 3000 موظف. وناق�س 

املهند�س  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  امل��ال��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س 

حممد ال�سعودي وعدد من اأع�ساء اللجنة، 

ب��ن��ود م���وازن���ة ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، 

ال��دي��وان  يبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  م�سيدين 

لاأ�سر  اجتماعية  م�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  م��ن 

ال��ع��ف��ي��ف��ة وامل���ح���ت���اج���ة، ودع�����م اجل��م��ع��ي��ات 

اخلريية واالأندية. 

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ال��������وزراء، ال��دك��ت��ور 

دار  االثنن، يف  ام�س  ب�سر اخل�ساونة، 

رئا�سة الوزراء، رئي�س جمل�س االأعمال 

ماجد  ال��دك��ت��ور  االأردن،  يف  ال��ع��راق��ي 

املجل�س. واأع�ساء  ال�ساعدي، 

اللقاء  خ��ال  ال���وزراء،  رئي�س  واأك��د 

الذي ح�سره وزيرا ال�سناعة والتجارة 

والتموين يو�سف ال�سمايل واال�ستثمار 

امل���ه���ن���د����س خ�����ريي ع����م����رو، وال�����س��ف��ري 

ال��ع��ذاري،  ح��ي��در  االأردن  يف  ال��ع��راق��ي 

ورئي�س غرفتي �سناعة عمان واالأردن 

املهند�س فتحي اجلغبري، اأهمية الدور 

يف  العراقي  االأعمال  ملجل�س  االإيجابي 

االأردنية  االقت�سادية  العاقات  تعزيز 

ال����ع����راق����ي����ة، وال����ت����ي ت����اأت����ي ام�����ت�����داداً 

ل��ل��ع��اق��ات االأخ���وي���ة واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال�سقيقن. البلدين  بن 

ولفت اإىل اأن “جالة امللك عبداهلل 

الثاين يويل اال�ستثمار اأهمية ق�سوى، 

التكاملية  العاقة  تعزيز  اإىل  وي�سعى 

الثاثي  التعاون  اإطار  العراق ويف  مع 

بن االأردن وم�سر والعراق يف خمتلف 

املجاالت، متاأما ت�سريع وترية اإجناز 

اأكرث  البلدين  بن  امل�سرتكة  امل�ساريع 

واأكرث«.

اإق����رار  واأ����س���ار رئ��ي�����س ال�����وزراء اإىل 

لاتفاقية  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  جمل�س 

اأنبوب نقل نفط  االإطارية مل�سروع مد 

ميناء  اإىل  الب�سرة  من  اخل��ام  العراق 

اإ�سافة  االأح��م��ر،  البحر  على  العقبة 

املنطقة  يف  العمل  وت��رية  ت�سريع  اإىل 

االأردن  ب��ن  احل���دود  ع��ل��ى  ال�سناعية 

والعراق، الفتاً اإىل معر�س ال�سناعات 

اأخ��رياً يف بغداد،  اأقيم  ال��ذي  االأردن��ي��ة 

وال��������ذي ي����رتج����م م���ت���ان���ة ال���ع���اق���ات 

ال�سقيقن. البلدين  االقت�سادية بن 

ك��م��ا اأك����د ال��دك��ت��ور اخل�����س��اون��ة اأن 

العقبات  اإزال��ة  على  حتر�س  احلكومة 

وجلب  االأردن،  يف  امل�ستثمرين  اأم���ام 

امل���زي���د م���ن اال����س���ت���ث���م���ارات ال��ع��رب��ي��ة 

واالأجنبية، اإ�سافة اإىل �سعيها الدوؤوب 

حللحلة اأي م�ساريع متعرثة.

احلكومة  اإن  ال�سدد،  هذا  وقال، يف 

م��ل��ت��زم��ة ب��ت��م��ك��ن ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 

بجميع اأ�سنافه �سواء املحلي اأو العربي 

اال���س��ت��ث��م��ارات  ل��ت��ع��زي��ز  االأج���ن���ب���ي،  اأو 

االإ�سكاليات  بع�س  ومعاجلة  القائمة، 

ال���ت���ي ت���واج���ه���ه، مب���ا ي�����س��ه��م يف رف���ع 

ال��ن��اجت املحلي االإج��م��ايل، واحل��د من 

البطالة. ن�سبة  ارتفاع 

ب��������������دوره، ق��������ال رئ����ي���������س جم���ل�������س 

االأع���م���ال ال���ع���راق���ي، ال��دك��ت��ور م��اج��د 

منطقة  ي��ع��د  االأردن  اإن  ال�����س��اع��دي، 

ج���اذب���ة ل��ا���س��ت��ث��م��ارات، اإ����س���اف���ة اإىل 

امل��م��ل��ك��ة على  امل�������س���وؤول���ن يف  ح���ر����س 

وتذليل  العراقين  امل�ستثمرين  لقاء 

ال�سعوبات والعقوبات التي تواجههم.

ولفت اإىل اأن اال�ستثمارات العراقية 

ورغ����م ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ما 

�سعي  اإىل  م�سرياً  وثابتة،  قائمة  تزال 

لتو�سعتها  ال��ع��راق��ي��ن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

وت���ع���زي���زه���ا مب����ا ي�����س��ه��م يف حت�����س��ن 

ف��ر���س  واإي����ج����اد  االأردين  االق��ت�����س��اد 

عمل.

باحلد  ال�ساعدي  الدكتور  وط��ال��ب 

م��ن االإج����راءات ال��ب��ريوق��راط��ي��ة التي 

ع��ام،  ب�سكل  امل�ستثمرين  عمل  ت��واج��ه 

وت��ب�����س��ي��ط ال��ت�����س��ري��ع��ات وال���ق���وان���ن 

لا�ستثمار. الناظمة 

وق�����دم اأع�������س���اء جم��ل�����س االأع���م���ال 

ال��ع��راق��ي، خ���ال ال��ل��ق��اء، درا���س��ة عن 

ح���ج���م اال����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���راق���ي���ة يف 

والتحديات  املعيقات  تت�سمن  االأردن، 

التي تواجه عملهم.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس وأعضاء مجلس األعمال العراقي

الملك يزور 3 مزارع في األغوار الشمالية والوسطى

كريشان يعتذر عن لقاء 
المواطنين األسبوعي الثالثاء

االنباط-عمان

اعتذر نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة 

امل��ح��ل��ي��ة ت��وف��ي��ق ك��ري�����س��ان ع���ن ا���س��ت��ق��ب��ال 

االأ�سبوعي  اللقاء  يف  املراجعن  املواطنن 

اآخ��ر،  اإ�سعار  وحتى  الثاثاء  اليوم  املفتوح 

موظفي  من  ع��دد  اإ�سابة  ثبوت  بعد  وذل��ك 

الوزارة بفريو�س كورونا.

وجاء اعتذار كري�سان حر�ساً على �سحة 

واملجتمعات  وعائاتهم  املُراجعن  و�سامة 

يخالطونها. التي 

واأك����د ك��ري�����س��ان ب����اأن ه���ذا ال���ق���رار ي��اأت��ي 

ال���ت���زام���اً ب����اأوام����ر ال����دف����اع، ومت���ا����س���ي���اً م��ع 

االأجراءات احلكومية التي تهدف اإىل احلد 

من انت�سار فريو�س كورونا.

االأ�سبوعي  للقاء  �سيعود  ب��اأن��ه  اأك���د  كما 

ب��ع��د ال���ت���اأك���د م���ن ع����دم اإ����س���اب���ة م��وظ��ف��ن 

االإع��ان  و�سيتم  ك��ورون��ا،  بفريو�س  اآخرين 

عن ذلك يف خمتلف و�سائل االإعام.

اأم��ل��ه ب����اأن يلتزم  واأع�����رب ك��ري�����س��ان ع��ن 

امل���راج���ع���ون ب���ه���ذا االإج�������راء امل���وؤق���ت ال���ذي 

يهدف اإىل امل�سلحة العامة.

رئي�س  ن��ائ��ب  ق��رر  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 

ت��ع��ق��ي��م  امل��ح��ل��ي��ة  االإدارة  ووزي������ر  ال��������وزراء 

باإجراء فح�س  املوظفون  يقوم  اأن  ال��وزارة، 

�سحتهم  ع��ل��ى  ح��ر���س��اً  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س 

و�سامتهم.

ال���وزارة  م��راج��ع��ي  اأي�����س��اً  ودع���ا كري�سان 

من البلديات وجمال�س اخلدمات امل�سرتكة 

وم���دي���ري���ات ال�������س���وؤون ال��ب��ل��دي��ة وخم��ت��ل��ف 

اإىل عدم  الر�سمية  الر�سمية وغري  اجلهات 

احل�����س��ور ل���ل���وزارة ه���ذه االأي�����ام، واالك��ت��ف��اء 

االت�سال  و�سائل  عرب  معاماتهم  مبتابعة 

والهاتفية. االإليكرتونية 

ولي العهد يزور دير السعنة لتعزية ذوي الشهيد الخضيرات ويعود مصابي االشتباك المسلح

األردن: أمن اإلمارات جزء
 ال يتجزأ من أمن المملكة

االنباط-عمان

و����س���وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  دان�����ت 

امل���غ���رتب���ن ب���اأ����س���ّد ال���ع���ب���ارات اإط����اق 

ُم�����س��رّية  ط���ائ���رات  احل��وث��ي  ميلي�سيا 

ُم���ف���خ���خ���ة ب����اجت����اه دول�������ة االإم���������ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال�����س��ق��ي��ق��ة، ام�����س، 

اأ�سفر  مم��ا  وح��ري��ق،  بانفجاٍر  ت�سببت 

عن وقوع عدٍد من الوفيات وامل�سابن.

واأّك���������د ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي ب��ا���س��م 

اإدانة  اأبو الفول  الوزارة ال�سفري هيثم 

وا���س��ت��ن��ك��ار امل��م��ل��ك��ة ال�����س��دي��دي��ن ل��ه��ذا 

االع���ت���داء االإره���اب���ي اجل��ب��ان، ُم��وؤك��داً 

اإىل  املطلق  اململكة  ووق��وف  ت�سامن 

ج��ان��ب االأ����س���ق���اء يف دول����ة االإم�����ارات 

اأم��ن��ه��ا ج��زء  واأّن  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

وُم��ع��رب��اً  اململكة،  اأم���ن  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ال 

ال�سحايا،  ل���ذوي  ال��ت��ع��ازي  اأح���ر  ع��ن 

وال����ت����م����ن����ي����ات ب����ال���������س����ف����اء ال���ع���اج���ل 

للم�سابن.

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشلبي والقرالة
االنباط-عمان

ن��ق��ل رئ��ي�����س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي 

امللك  جالة  تعازي  العي�سوي  ح�سن  يو�سف 

ب��وف��اة  ال�سلبي  ع�����س��رية  اإىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

اأح���م���د حم��م��د ال�����س��ل��ب��ي، ���س��ق��ي��ق ع��ب��دال��ف��ت��اح 

االأردن��ي��ة،  التعاونية  املوؤ�س�سة  مدير  ال�سلبي 

اأم��ي��ن��ة ف���راج  ب���وف���اة  ال��ق��رال��ة  واإىل ع�����س��رية 

�سحيفة  حترير  رئي�س  نائب  والدة  العقيلي، 

الراأي عامر القرالة.

مع  هاتفي  ات�����س��ال  يف  العي�سوي،  واأع���رب 

اأ����س���رت���ي ال��ف��ق��ي��دي��ن، ع���ن ت���ع���ازي وم��وا���س��اة 

جالة امللك، �سائا اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع 

رحمته.

القوات المسلحة: مقتل شخص 
في اشتباك مسلح على الحدود

االنباط-عمان

اأحبطت املنطقة الع�سكرية ال�سرقية، 

�سمن  االأمنية  االأجهزة  مع  وبالتن�سيق 

االثنن،  ام�س  امل�سوؤولية، فجر  منطقة 

ع��ل��ى اإح����دى واج��ه��ات��ه��ا حم��اول��ة ق��ي��ام 

جم���م���وع���ة م���ن االأ����س���خ���ا����س ب��اج��ت��ي��از 

احلدود بطريقة غري م�سروعة.

يف  م�����س��وؤول  ع�سكري  م�سدر  و���س��رح 

القيادة العامة للقوات امل�سلحة االأردنية 

تطبيق  باأنه جرى  العربي،  اجلي�س   –
مقتل  اإىل  اأدى  م��ا  اال���س��ت��ب��اك،  ق��واع��د 

االآخرين،  وف��رار  املجموعة  اأف��راد  اأح��د 

ال���ت���ي ح��اول��ت  امل��ج��م��وع��ة  اأن  م����وؤك����داً 

اجتياز احلدود ترتبط باملجموعة التي 

اأ�سفرت  والتي  اأم�س،  يوم  بعملية  قامت 

ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د يا�سن  ا���س��ت�����س��ه��اد  ع��ن 

مو�سى اخل�سريات.

امل�سلحة  ال���ق���وات  اأن  امل�����س��در  واأك����د 

االأردنية - اجلي�س العربي تتعامل بكل 

اأو  ت�سلل  اأي حم���اوالت  م��ع  وح���زم  ق��وة 

احل��دود، ومنع كل من  تهريب حلماية 

الوطني  باالأمن  العبث  نف�سه  له  ت�سول 

االأردين.

األردن يدين محاوالت التهجير 
القسري ألهالي الشيخ جراح

االنباط-عمان

و�����س����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان������ت 

الق�سري  التهجري  حم��اوالت  املغرتبن 

ال���ع���ائ���ات  اإح��������دى  اإخ��������اء م����ن����زل  و 

الفل�سطينية من حي ال�سيخ جراح.

الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأّكد 

عمليات  اإن  ال��ف��ول  اأب���و  هيثم  ال�سفري 

يف  للفل�سطينين  والتهجري  االإخ����اء 

ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ُت��ع��د خ��رق��اً 

ف��ا���س��ح��اً ل��ل��ق��ان��ون ال�����دويل وال��ق��ان��ون 

ال�����دويل االإن�������س���اين، ُم�������س���دداً ع��ل��ى اأن 

اإ����س���رائ���ي���ل، ب�����س��ف��ت��ه��ا ال���ق���وة ال��ق��ائ��م��ة 

باالحتال يف القد�س ال�سرقية، ُملزمة 

حقوق  بحماية  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  وف��ق 

منازلهم. الفل�سطينين يف 

واأ����س���اف ب����اأن ا���س��ت��م��رار امل��م��ار���س��ات 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة االأح���ادي���ة م��ن م�����س��ادرة 

امل��ن��ازل  وه���دم  الفل�سطينية،  االأرا���س��ي 

بيوتهم  م��ن  الفل�سطينين  وت��رح��ي��ل 

القانونية  و  ال�سرعية  مم��ار���س��ات  ُت��ع��د 

ُت���ك���ر����س االح����ت����ال وُت���ق���و����س ف��ر���س 

على  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سام  حتقيق 

اأ�سا�س حل الدولتن.

الملك يؤكد أهمية دعم المزارعين لزيادة 
اإلنتاج والتصدير



املحلي

على مدى عقد من الزمن تنوعت املن�صات االلكرتونية احلكومية لتقدمي طلبات من 

قبل املواطن “املعرت” الذي يتهافت على تقدمي بياناته ظنا انه مدعوم كونه ان�صان لديه 

حقوق كفلها الد�صتور ؟؟

دعم املحروقات ودعم اخلبز ظهر فجاة واختفى بنف�س الطريقة التي مت االعالن عنها 

ليتبع ذلك ارتفاع  اال�صعار مدفوع الثمن من قبل املواطن  .

ان  املواطن  املنطق.. فكيف يقتنع  احلجج متنوعة وكثرية ومنها ما هو خ��ارج ح��دود 

وي�صبح  ُيحجب  ث��م   مرتني  او  مل��رة  ي�صرف  الدعم  وه��ذا  ي�صتحقه  ملن  �صيذهب  الدعم 

املواطن الذي يحمل الرقم الوطني كمن ال رقم له، ويدور يف عقل املواطن �صوؤال مزعج 

.. اين ذهبت اموال الدعم وهنا اأق�صد حتديدا دعم املحروقات واخلبز !!

ومن من�صات تقدمي الدعم اىل من�صات تكافل التي �صدرت متزامنة مع انت�صار جائحة 

كورونا وتاأثر العديد من اال�صر االردنية من االغالقات واحلظر الذي انهك الغني قبل 

الفقري، ليمتلئ  الف�صاء االلكرتوين مباليني الطلبات املقدمة عل املوطن يجد �صالته 

لي�صد ولو القليل من رمق العي�س.

من  للعديد  ي��داه  خطتها  التي  ال�صر  كلمات  بني  تائها  املن�صات  بني  املواطن  يتجول 

احل�صابات ليلتحف وجه بالياأ�س واالإحباط ل�صدود العديد من املن�صات عن قبول طلبه 

المتالكه �صيارة او بيتا مرهونا للبنك او حمل جتاري ال ي�صد ق�صطا للبنك !

واخريا جلبت لنا احلكومة اليوم من�صة جديدة لدعم الكهرباء حل�صول رب اال�صرة 

على خ�صم ثابت لفاتورة الكهرباء لعداد ميلكه يف حال قدم طلب لال�صتفادة من الدعم، 

فكيف ل�صركة كهرباء لديها العديد من املوظفني غري قادرة على بيان من هو بحاجة اىل 

دعم ومن ال ي�صتحقه ؟؟؟ هل هي �صيا�صة الذالل املواطن ام ماذا؟

تطبيق تعرفة الكهرباء �صيتم يف بداية �صهر ني�صان املقرون بكذبة ن�صيان وقبل قدوم 

�صهر رم�صان بيوم !!

جمانه جمال

منصات للدعم ام منصات 
تسول ؟؟؟

 سوق عرض وطلب على »السموم« يساعد المهربين 
على إدخال المخدرات

 خبراء: خلل بالتشريعات التي تحكم آفة المخدرات من 
حيث العقوبة

االنباط-عمان

االث��ن��ني،  ام�����س  ال�����ص��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ�صابة جديدة  و5039  وفاة   18 ت�صجيل  عن 

العدد  لريتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفريو�س 

و1106006  وف��ي��ات   13004 اإىل  االإج���م���ايل 

اإ�صابات.

وبلغت ن�صبة الفحو�صات االإيجابّية ام�س 

االإع���الم���ي  امل���وج���ز  ب��ح�����ص��ب  ب��امل��ئ��ة،   13.02

ال�صادر عن الوزارة.

احل����االت  ع����دد  اأن  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����ص����ار 

ح��ال��ة،   30419 اإىل  و���ص��ل  ح��ال��ي��اً  ال��ن�����ص��ط��ة 

اأدخلت، ام�س،  التي  بينما بلغ عدد احلاالت 

احلاالت  وع��دد  حالة،   100 امل�صت�صفيات  اإىل 

التي غادرت امل�صت�صفيات 84، فيما بلغ العدد 

االإج���م���ايل ل��ل��ح��االت امل���وؤك���دة ال��ت��ي تتلقى 

العالج يف امل�صت�صفيات 604 حاالت.

اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  اأن  امل��وج��ز،  واأظ��ه��ر 

باملئة،   12 بلغت  ال�����ص��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ����ص���ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  ب��ل��غ��ت  بينما 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   29 احلثيثة 

اأجهزة التنف�س اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 

12 باملئة.

العزل  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف، 

ب��امل��ئ��ة، يف حني   15 ال��و���ص��ط بلغت  اإق��ل��ي��م  يف 

احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  و�صلت 

يف االإقليم ذاته اإىل 27 باملئة، ون�صبة اإ�صغال 

باملئة.   10 اإىل  اال�صطناعي  التنف�س  اأجهزة 

ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة 

العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   7 العزل 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 احلثيثة 

اأجهزة التنف�س اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 

4 باملئة.

حالة   1392 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

���ص��ف��اء، ل��ي�����ص��ل ال���ع���دد االإج����م����ايل حل���االت 

ال�صفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل اإىل 

1062642 حالة.

كما اأ�صار اإىل اإجراء 38692 فح�صاً، ليبلغ 

اأجريت  التي  للفحو�صات  االإج��م��ايل  العدد 

منذ بدء الوباء 14134430 فح�صاً.

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

االأوىل من لقاح كورونا و�صل اإىل 4522121، 

ف��ي��م��ا و����ص���ل ع����دد م��ت��ل��ق��ي اجل��رع��ت��ني اإىل 

.4117790

تسجيل 18 وفاة و5039 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة
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االنباط-عمان

وافق جمل�س النواب يف جل�صته التي عقدها، 

���ص��ب��اح ام�����س االث��ن��ني، ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����س املجل�س 

ع��ب��دال��ك��رمي ال��دغ��م��ي وح�����ص��ور ه��ي��ئ��ة ال����وزارة 

75 من  20 من امل�صروع املعدل للمادة  امل��ادة  على 

والتي  االأعيان  ج��اءت من جمل�س  كما  الد�صتور 

ت�����ص��ع ق���ي���ودا ع��ل��ى االأع���م���ال ال��ت��ي ي��ح��ظ��ر على 

اع�صاء جمل�صي االأعيان والنواب القيام بها اثناء 

ع�صويتهم.

االأع��ي��ان مبوافقة  ق��رار  املجل�س على  و�صوت 

وي�صمح  نائبا،   13 القرار  خالف  فيما  نائب   102

ميلكون  الذين  االأم��ة  جمل�س  الأع�صاء  التعديل 

تزيد  ال  بن�صبة  ال�����ص��رك��ات  يف  ���ص��رك��اء  او  اأ�صهما 

على 5 باملئة من التعاقد مع احلكومة اأثناء مدة 

يف  التدخل  عليهم  يحظر  ان��ه  على  ع�صويتهم، 

العقود التي تربمها هذه ال�صركات مع احلكومة.

ال��ن��واب،  اق��ره��ا جمل�س  20 كما  امل���ادة  ومتنع 

اأع�����ص��اء جمل�صي االأع���ي���ان وال���ن���واب اث��ن��اء م��دة 

بيع  اأو  تاأجري  اأو  تعاقد  اأي  اإب��رام  ع�صويته، من 

اأو  احل��ك��وم��ة  م��ع  ك���ان  ع��ق��د  اأي  اأو  مقاي�صة  اأو 

العامة  املوؤ�ص�صات  اأو  العامة  الر�صمية  املوؤ�ص�صات 

عليها  ت�صيطر  اأو  مت��ل��ك��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات  اأو 

احلكومة اأو اأي موؤ�ص�صة ر�صمية عامة اأو موؤ�ص�صة 

عامة با�صتثناء من كان م�صاهما اأو �صريكا بن�صبة 

ال تزيد على 2 باملئة، وما كان من عقود ا�صتئجار 

االرا�صي واالمالك.

ال��ن��واب  ب�صقيه  االأم�����ة  ف����اإن جم��ل�����س  وب���ه���ذا 

واالأعيان انتهى من اإقرار التعديالت الد�صتورية 

ل�صنة 2021، التي �صرتفع جلاللة امللك عبداهلل 

الثاين لتو�صيحها باالإرادة امللكية ال�صامية. 

كما �صرع جمل�س النواب خالل اجلل�صة التي 

عقدها ام�س االثنني، برئا�صة رئي�صه عبدالكرمي 

الدغمي وح�صور هيئة الوزارة مبناق�صة م�صروع 

الكربى  عمان  اأم��ان��ة  داخ��ل  املهن  رخ�س  قانون 

ل�صنة 2019.

واأقر املجل�س عددا من مواد م�صروع القانون 

كما جاءت من اللجنة النيابية امل�صرتكة “املالية 

واالقت�صاد واال�صتثمار”.

وج���اءت االأ���ص��ب��اب امل��وج��ب��ة مل�����ص��روع ال��ق��ان��ون، 

اأمانة عمان  مناطق  ح��دود  داخ��ل  املهن  لتنظيم 

الكربى، وحتديد املهام والواجبات وامل�صوؤوليات 

وال�����ص��الح��ي��ات وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال���الزم���ة، وحتقيق 

ال��ت��ك��ام��ل واالن�����ص��ج��ام وال��ت�����ص��اور ب���ني االأم���ان���ة 

واجل����ه����ات امل��خ��ت�����ص��ة وت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ 

وامل�صتثمرين  اال���ص��ت��ث��م��ارات  جل��ل��ب  امل��الئ��م��ني 

وتفعيل  وم��ت��ط��ور،  ع�����ص��ري  ت�صريع  خ���الل  م��ن 

االأم��ان��ة  ب��ني  االإل��ك��رتون��ي��ة  ا�صتخدام اخل��دم��ات 

واجلهات املخت�صة ومتلقي اخلدمة.

ال�صهيد  بنعي  اجلل�صة  ا�صتهل  الدغمي  وكان 

التحق  الذي  النقيب حممد يا�صني اخل�صريات 

وقع  ا�صتباك  بعد  اأم�����س،  ي��وم  ال�صهداء  بكوكبة 

مهربني،  م��ع  ال�صرقية  ال�صمالية  احل���دود  على 

اأف���راد  م��ن   3 وا���ص��اب��ة  ا�صت�صهاده،  عنها  واأ���ص��ف��ر 

القوات امل�صلحة االأردنية- اجلي�س العربي، داعيا 

وال�صفاء  رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد  اأن  اهلل 

العاجل للم�صابني.

الفاحتة  وق���راأ  �صمت  دقيقة  املجل�س  ووق��ف 

على روح ال�صهيد.

ك��م��ا ���ص��وت جمل�س ال��ن��واب ب��االأغ��ل��ب��ي��ة على 

التي  باالأحداث  واملتعلق  القانونية  اللجنة  قرار 

امل��ا���ص��ي، خ��الل  ال�����ص��ه��ر  ال���ربمل���ان  ق��ب��ة  �صهدتها 

اجل��ل�����ص��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا امل��ج��ل�����س ام�����س االث��ن��ني 

ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س امل��ح��ام��ي ع��ب��دال��ك��رمي 

الدغمي وح�صور هيئة الوزارة.

القانونية  اللجنة  ق��رار  على  املجل�س  و�صوت 

واملتعلق بتجميد ع�صوية النائب ح�صن الرياطي 

ملدة عامني.

وك�������ان رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����ن�����واب امل���ح���ام���ي 

عبدالكرمي الدغمي اأعلن �صرية اجلل�صة خالل 

مناق�صة قرار اللجنة القانونية.

يشرع بمناقشة مشروع قانون رخص 
المهن بحدود األمانة

المجلس يجمد عضوية النائب الرياطي لمدة عامين

مجلس النواب يوافق على قرار األعيان 
المتعلق بالمادة 20 من التعديالت الدستورية

الكاللدة لـ   : وحدة خاصة لالحزاب 
السياسية عند إقرار التشريعات ذات العالقة 

تباين تصريحات »التربية« حول الفصل الدراسي القادم يربك الطلبة وذويهم  

األجهزة األمنية قامت بواجبها فمتى يقوم »الشعب« والتشريع باسنادها فعليا ؟ 

تشريعات قانون المخدرات »قاصرة« وال تتناسب 
مع تضحيات »األمن« والقوات المسلحة

االأنباط -- مرمي القا�سم

اأك���د ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ك��الل��دة رئي�س    

جمل�س مفو�صي الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب 

با�صافة  اخل��ا���س  ال��د���ص��ت��وري  التعديل  اأن 

الهيئة  �صالحيات  اإىل  ال�صيا�صية  االأح��زاب 

لنجاح  ا���ص��ت��م��رار  ه��و  ل��الن��ت��خ��اب  امل�صتقلة 

ريد لها 
ُ
موؤ�ص�صية عمل الهيئة وحتقيقها ملا اأ

احلوار  جلنة  يف  اإق��راره��ا  اثر  ان�صائها  منذ 

ب��ال��ت��ع��دي��الت  م�����روراً   ،2011 ع���ام  ال��وط��ن��ي 

�صالحيات  و�صعت  والتي   2014 الد�صتورية 

االنتخابات  واالإدارة على  باالإ�صراف  الهيئة 

اإىل  و���ص��واًل  فقط،  النيابية  ولي�س  العامة 

خمرجات اللجنة امللكية لتحديث النظومة 

م�صوؤولية  ا�صافت  والتي   ،2021 ال�صيا�صية 

االحزاب اإىل �صالحيات الهيئة .

 واأ����ص���اف ال��ك��الل��دة يف ت�����ص��ري��ح خ��ا���س 

ال��ت��ح��ت��ي��ة اخل��ا���ص��ة  ال��ب��ن��ي��ة  اأن  ل���الأن���ب���اط 

جن�����زت ب��ان��ت��ظ��ار 
ُ
ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال االح�����زاب ق��د اأ

التعديل،  لهذا  الد�صتورية  القنوات  انتهاء 

القوانني  على  تعديالت  م��ن  حتتاجه  وم��ا 

الناظمة ومنها قوانني االنتخاب واالأحزاب 

ونظام  لالنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  وقانون 

الت�صريعات  من  وغريها  احلزبي  التمويل 

جديدة  هيكلية  اإق��رار  ومنها  العالقة،  ذات 

اأن ���ص��الح��ي��ات  ال���ك���الل���دة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة. واأك�����د 

�صتكون  ال��د���ص��ت��وري  التعديل  وف��ق  الهيئة 

تاأ�صي�س االأحزاب ومتابعة  النظر يف طلبات 

���ص��وؤون��ه��ا وف��ق��اً الأح��ك��ام ال��ق��ان��ون، واأن ه��ذا 

ق��ان��ون جديد  م�����ص��روع  اإق����رار  ب��ع��د  �صيكون 

االأح��زاب  ترخي�س  تعليق  اآم��اًل  ل��الأح��زاب، 

نقل  ا�صتكمال  ح��ني  اإىل  ح��ال��ي��اً  ال�صيا�صية 

على  ال��ي��وم  تعمل  وال��ت��ي  الهيئة،  اإىل  امللف 

�صي�صار  ال�صيا�صية  لالأحزاب  تاأ�صي�س وحدة 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ه��ي��ك��ل  اإدراج����ه����ا ���ص��م��ن  اإىل 

ال�صجل  ب��اإن�����ص��اء  تخت�س  اأن  ع��ل��ى  للهيئة 

قانونيا  �صوؤونها  واإدارة  ب��االأح��زاب  اخلا�س 

امل��ايل  ال��دع��م  واإداري�����ا مب��ا يف ذل���ك تنظيم 

ال�������ذي ���ص��ي��خ�����ص�����س ل�����الأح�����زاب مب��وج��ب 

م�صاألة  واأن  خ�صو�صاً  جديد،  متويل  نظام 

على  اأو  ع��ام  ب�صكٍل  االأح���زاب  ب��ني  التناف�س 

امل��ق��اع��د احل��زب��ي��ة امل��خ�����ص�����ص��ة يف م�����ص��روع 

ت��دخ��ل يف �صلب  امل��ق��ب��ل  ق��ان��ون االإن��ت��خ��اب 

الهيئة. عمل 

االنباط - هدى دياربكريل 

ع����رب اأول�����ي�����اء اأم�������ور ع�����دد ك���ب���ري م����ن ط��ل��ب��ة 

ت�صريحات  تباين  م��ن  ا�صتيائهم  ع��ن  امل��دار���س 

دوام  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة 

وذلك  املدار�س،  لطلبة  القادم  الدرا�صي  الف�صل 

ارت��ف��اع ع��دد االإ���ص��اب��ات يف فريو�س كورونا،  بعد 

ونظرا الن ال��وزارة مل ت�صتقر على موقف ثابت 

حيث  ال��ق��ادم  بالف�صل  ال����دوام  األ��ي��ة  بخ�صو�س 

تباينت الت�صريحات خالل 24 �صاعة بني الدوام  

ع��ق��ده مب��وع��ده  او  الف�صل  ت��اأج��ي��ل  اأو  ب��ع��د  ع��ن 

املقرر او الوجاهي .

وق�����ال اخل���ب���ري ال���رتب���وي االأ����ص���ت���اذ حم��م��ود 

ت��ب��اي��ن  ����ص���ب���ب  ان  “االنباط”  ل  دروي�������������س 

الت�صريحات يعود اإىل اأنه يجب اأن يكون هنالك 

يتم  اأن  ي��ج��ب  اي  ال���ق���رار،  ات���خ���اذ  م��رج��ع��ي��ة يف 

ال��وزراء،  االأزم��ات او جمل�س  �صدوره عن مركز 

وذلك   ، لوحدها  الرتبية  وزارة  قبل  من  ولي�س 

لوزير  التخطيط  جلنة  تن�صيب  خ��الل  من  يتم 

خالل  ال��ق��رار  مبناق�صة  ال��وزي��ر  ويقوم  الرتبية 

ال����وزراء، وي��ك��ون هنالك جهات  اج��ت��م��اع رئ��ا���ص��ة 

مرة  اول  اخلرب  �صدر  عندما  لذا  عليها،  توافق 

ق��رار امن��ا تو�صية،  ان��ه لي�س  ك��ان هنالك خطاأ، 

وقامت الوزارة بتعديله. 

تاأجيل  فيه  �صيكون  ال��ق��رار  ان  ات��وق��ع  وق���ال، 

يعني  وذل���ك  ال��ث��اين،  ال��درا���ص��ي  الف�صل  ب��داي��ة 

�صيرتتب  وبالتايل   7 �صهر  اإىل  الف�صل  متديد 

عليه تاأخري امتحانات الثانوية العامة وذلك لن 

يوؤثر على اي حق للطالب. 

واو�صح، ان هذا ال�صيناريو اأف�صل من االجتاه 

اأي�صا  ال�صيناريو  وه���ذا  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  نحو 

يحقق عدة اأهداف، فهنالك االن ارتفاع يف عدد 

االإ�صابات، فاإذا مت متديد العطلة اإىل 20 �صباط 

نتوقع يف هذه احلالة ان نك�صر �صل�صلة العدوى 

فر�صة  ذل��ك  �صيعطي  واأي�����ص��ا   ،%50 ب�صكل  ول��و 

لتطعيم  وال�صحة  والتعليم  الرتبية  ل��وزارت��ي 

الثالثة  اجلرعة  وتعزيز  الطلبة،  من  اأكرب  عدد 

للمعلمني وللعاملني يف قطاع التعليم ،

لذا نتوقع فقط تاأجيل الدوام ولي�س التحول 

عن بعد وذلك �صيوؤثر فقط يف تاأجيل امتحانات 

التوجيهي، وال نف�صل اخليار الثاين ولو اننا قد 

ن�صطر اليه يف ما لو تزايدت اعداد احلاالت.

ف��ي��م��ا اخل���ب���ري ال����رتب����وي االأ�����ص����ت����اذ اأح���م���د 

بعد  التعليم عن  ان  الوا�صح  ان��ه من  ال��وه��دان، 

ا�صبح قاب قو�صني او اأدنى، وخ�صو�صا مع ما يتم 

فيها  املبالغ  اال�صابات  ازدي���اد  بخ�صو�س  ن�صره 

خلدمة اهداف اخرى كما اأرى، وبدون تف�صيل. 

يقتنع  كيف  ه��ي  احلكومه  ل��دى  ،امل�صكله  وت��اب��ع 

حماله،  ال  عليه  مقدمة  احل��ك��وم��ه  مب��ا  ال��ن��ا���س 

به  تفكر  ما  النهاية  يف  لكن  امل�صكله،  هي  وه��ذه 

احلكومه �صيح�صل، وهذا قد يحدث بلبله وامور 

ال يحمد عقباها الن النا�س مل يعد مبقدورهم 

حتمل اي عبء جديد. 

ال��ت�����ص��ري��ح��ات ه��ي تهيئة  واو����ص���ح، ان ه���ذه 

وتوطئة التخاذ القرار املزمع اتخاذ، لكنه مكلف 

على كل اال�صعده وعلى كل االطراف. 

واكد، على ان ال احد يرغب يف “االونالين” 

الن���ه اث��ب��ت ع���دم جن��اع��ت��ه ل���دى ال��ط��ل��ب��ه ول��دى 

امل��ع��ن��ي��ني ك��ك��ل، وان����ا ك اأ���ص��ت��اذ وم��ع��ي ك��ث��ريون 

نرف�س القرار قبل �صدوره اذا جاز لنا ذلك.

اإحد الطلبة خلود حممد،  وعربت ولية امر 

عن ا�صتيائها لت�صارب الت�صريحات وعدم و�صوح 

ق��رارات الرتبية ب�صكل م�صتمر. وقالت، مل نعد 

ال���ق���ادم وه��ل  ال��ف�����ص��ل  �صيح�صل يف  م����اذا  ن��ف��ه��م 

�صت�صتمر الوزارة يف تباين ت�صريحاتها حتى ومع 

بداية الف�صل القادم !

وتابعت ان على الرتبية اتخاذ قرارها ب�صكل 

يدر�صون،  او  يعملون  اأم��ور  اأولياء  فهناك  �صريع 

ك��م��ا ان��ن��ا ن��رف�����س التعليم ع��ن ب��ع��د مل��ا ل��ه اآث���ار 

عديدة على اوالدنا الطلبة وحتى ان ذلك يوؤثر 

يف �صلوكهم وال يتبلور ب�صكل �صحيح .

حق  م��ن  ال��وج��اه��ي  التعليم  ان  على  واأك����دت 

الطلبة، ونحن قد ال نعار�س تاأخري الف�صل اذا 

اخذ الطلبة حقهم يف املنهج دون اي تاأثري ومع 

ذلك نحن ننتظر االن قرار وا�صح من الرتبية . 

وت�صاءلت والدة  طالب اخرى غالية اح�صان، 

ما  ك��ل  ه��و!  كما  الطلبة  تعليم  ي��رتك��وا  ال  مل���اذا 

حدث اي تغيري يتاأثر املدار�س اوال!

للتعليم  التوجه  متاما  نرف�س  نحن  وقالت، 

الأطفالنا  امل��ط��ع��وم  ب��اإع��ط��اء  قمنا  وق��د  بعد  ع��ن 

ون��ري��د و���ص��وح يف ال��ت�����ص��ري��ح��ات، مل ن��ع��د نفهم 

�صيبقى  ام  ���ص��ي��وؤج��ل  ه��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  األ��ي��ة  كيفية 

للجنة  اأم  الرتبية  بيد  القرار  كان  واذا  هو،  كما 

االأوبئة، واأن القرار يجب اأن يكون حكيم حتى ال 

يحدث اي تغري ب�صكل �صلبي يف ما بعد.

يوم  ل20  الدرا�صي  الف�صل  تاأجيل  ان  وبينت 

لن يكون جيدا بالن�صبة الأولياء االأمور، ونتمنى 

ان يتم تعوي�س الطلبة واأخذ حقهم ب�صكل كايف 

بانتظار  ونحن  ال��ق��ادم،  الف�صل  يف  التعليم  من 

قرار �صريح من وزارة الرتبية. 

يوم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  �صرحت  ق��د  ك��ان��ت  فيما 

اأم�س االأحد ب “تاأجيل الف�صل الدرا�صي القادم 

قبل  م���ن  اخل���رب  ت��ع��دي��ل  ومت  �صباط”   20 اإىل 

اإىل  �صاعات  ب�صِع  بعد  والتعليم  الرتبية  وزارة 

انه “ تو�صية من وزارة الرتبية لتاأجيل الف�صل 

�صباط” ثم   20 اإىل  للمدار�س  ال��ق��ادم  الدرا�صي 

تاأجيل  ق��رار   “ والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

دوام املدار�س او العودة عن ُبعد بني يدي للجنة 

االأوبئة اليوم” فيما و�صرح اخريا وزير الرتبية 

عن  للتعليم  نلجاأ  “قد  عوي�س  وجيه  والتعليم 

بعد وحري�صون على جتنبه«

االأنباط – خليل النظامي

االأردنية  امل�صلحة  القوات  اأبطال  ودعنا بطل من  االأم�س  ب� 

و�صعبه خالل  واأر���ص��ه  دينه  الدفاع عن  �صبيل  �صهيدا يف  غ��دا 

عملية ا�صتباك م�صلحة مع اأعداء اهلل والوطن غزاة االأن�صانية 

وجتار الدم وال�صم. 

من  فرقة  �صالة  فئة  هاجمت  كيف  �صاهدنا  اأ�صابيع  وقبل 

فرق ن�صامى مكافحة املخدرات يف اإحدى املحافظات االأردنية 

امل��خ��درات  اأح���د جت���ار  ع��ل��ى  ب��� واج��ب��ه��م للقب�س  اإث���ر قيامهم 

يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، وق��ب��ل ذل���ك ال��ك��ث��ري ال��ك��ث��ري م��ن الق�ص�س 

والروايات لتجار ومهربي املخدرات التي راح �صحيتها اأبطال 

االأردن���ي���ة، ويف  واالأم��ن��ي��ة  الع�صكرية  االأج���ه���زة  م��ن  و���ص��ه��داء 

يكن  م��ا مل  الق�ص�س  تلك  م��ن  واأك��ر  اأك��ر  �صرنى  امل�صتقبل 

هناك وعي �صعبي حول تلك االآفة اخلطرية ي�صاعد جنبا اىل 

جنب االأجهزة االأمنية. 

امل�صكلة لي�صت ب� ن�صامى القوات امل�صلحة اأو ب� �صباب مكافحة 

اإمنا  االأبطال،  االأمنية  االأجهزة  اأبناء  من  وغريهم  املخدرات 

ب�  امل��ت��اج��رة  وه��وام��ري  برمته،  �صعب  ثقافة  يف  تكمن  امل�صكلة 

الداخل املحلي �صوق عر�س  البلد، فلو مل يكن يف  �صباب هذا 

وطلب على هذه ال�صموم، فلن يجراأ هوؤالء الغزاة على حماولة 

تهريب واإدخال املخدرات لالأردن.

ال��ع��امل، لي�س ه��ن��اك جهاز  وك��م��ا ه��و م��ع��روف يف ك��ل دول 

ع�صكري اأو اأمني لديه القدرة على االإطاحة واحلد من اإنت�صار 

االأمنية  اأجهزتنا  ت��ق��وم  االأردن  يف  ون��ح��ن  ل��وح��ده،  امل��خ��درات 

اأك��م��ل وج���ه م��ن حيث  ب��� واج��ب��ه��ا ع��ل��ى  والع�صكرية م�����ص��ك��ورة 

التفتي�س واملتابعة والتحقيق، ولكن هناك املعيار االأهم الذي 

ي�صاند  ف��اإن مل  االآف��ة،  تلك  اإزاء  ال�صعب  ثقافة  يتمحور حول 

ل��ن تتوقف  اإىل ج��ن��ب ف���  امل��واط��ن��ون االأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة جنبا 

هذه االآفة و�صتتمدد وتزيد رقعة انت�صارها بني �صباب الوطن 

وتقتلهم يف اآخر املطاف. 

وهذا االأمر يحتاج اىل حمالت ب� �صكل طويل واأفقي بدون 

توقف كل يوم وكل �صهر وكل �صنة م�صتمرة حتى الق�صاء على 

واجلامعات  امل��دار���س  تنت�صر يف  اإعالمية  االآف��ة، حمالت  ه��ذه 

ويف كل االزقة واالأوكار واملناطق واالأطراف، ويف كل املحافظات 

حمالت  االأردن،  يف  الب�صرية  واحلوا�صن  التجمعات  كل  ويف 

ت�صتخدم فيها كل الطاقات وكل الكفاءات وكل نظريات العلوم 

االإت�صالية وو�صائل االإقناع. 

ب���� امل��ق��اب��ل ي��ع��ت��ق��د خ����رباء وم���راق���ب���ون اأن ه��ن��اك خ��ل��ل يف 

ومن  بها  يتاجر  وم��ن  امل��خ��درات  اآف��ة  حتكم  التي  الت�صريعات 

ب�  العقوبة  “تفي  اأن  فاالأ�صل  العقوبة،  حيث  م��ن  يتعاطاها 

قانون  على  م��وؤخ��را  ح�صل  ال��ذي  والتعديل   ،“ ال��ردع  غر�س 

امل���خ���درات وامل����وؤث����رات ال��ع��ق��ل��ي��ة ي��ت��ع��ار���س م���ع ال���واق���ع ال���ذي 

الثامنة يف  املادة  اليوم، والذي تن�س فيه  اأ�صبحنا نعي�س فيه 

من  كل  يعترب  ال  “باأنه  القانون،  من  فقرته  ب�  الثاين  بندها 

اأو حاز  اأو �صدر  ا�صتورد  اأو  ه��رب  اأو  اأو جلب  اأدخ��ل  اأو  تعاطى 

اأو اأحرز اأو ا�صرتى اأو ت�صلم اأو نقل اأو اأنتج اأو �صنع اأو خزن اأو 

امل�صتح�صرات  اأو  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  اأيا من  زرع 

م��وؤث��رات عقلية  اأو  م��واد خم��درة  ينتج منها  التي  النباتات  اأو 

مرتكبه  بحق  اأمنيا  قيدا  اأو  جرمية  �صابقة  تعاطيها،  بق�صد 

للمرة االأوىل«.

ه����ذا ال��ت��ع��دي��ل م���ع االإح�������رتام ل���� ���ص��خ��و���س م���ن ق���ام���وا ب� 

�صناعته واملوافقة عليه، ال يخدم ما تقدمة االأجهزة االأمنية 

املخدرات  اآف��ة  مكافحة  يف  ت�صحيات  من  ي��وم  كل  والع�صكرية 

ال��دم  جت��ار  وج�صع  �صمومها  م��ن  ال��وط��ن  ه��ذا  �صباب  وحماية 

وال�صم. 

�صابقة جرمية  ن�صجل  اأن  يقبل  ال��ذي ال  اأي منطق هذا  ف� 

ب� عملية التهريب  اأمنيا وعقوبة رادعة بحق من يقوم  وقيدا 

او  امل��رة االأوىل  ل���  ���ص��واء  امل��خ��درات  ب���  امل��ت��اج��رة  اأو  التعاطي  اأو 

فيه  �صبب  جرما  يعترب  الفعل  بهذا  قيامه  األي�س  العا�صرة..؟ 

اآفة  باإنت�صار  ه��ذا  فعله  و�صاهم  املواطنني،  من  لغريه  االأذى 

كاهل  على  اإ�صافيا  عبئا  يلقي  ه��ذا  فعله  األي�س  امل��خ��درات.؟ 

االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة وال��ع�����ص��ك��ري��ة و���ص��ب��اب ون�����ص��ام��ى مكافحة 

املخدرات..؟ 

مت  اإن  امل��خ��درات  اآف��ة  مكافحة  عملية  يف  مهمان  حم���وران 

عليها  وي�صتند  يعتمد  التي  االأوت���اد  �صيكونان  عليهما  العمل 

احلد  يف  مهمتهم  لنجاح  كافة  االأمنية  االأج��ه��زة  يف  اأبطالنا 

هذا  و�صباب  ال�صعب  توعية  وهما  اخل��ط��رية،  االآف���ة  ه��ذه  م��ن 

البلد بخطورة هذه االآفة من قبل كافة املوؤ�ص�صات احلكومية 

واجلامعات  واجلمعيات  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  واخلا�صة 

واملدار�س وغريها ب�صكل جاد، ا�صافة اىل املحور الهام املتمثل 

من  كل  ي��ردع  مبا  والعقوبات  القانونية  الت�صريعات  تعديل  ب� 

ت�صول له نف�صه حتى التفكري يف التعاطي او املتاجرة او تهريب 

املخدرات تعديال ين�صجم مع خطورة وحقيقة واقع هذه االآفة 

ب� االأردن بناء على درا�صات وم�صوحات واح�صائيات واقعية.

و�صهدت ق�صايا املخدرات ارتفاعا كبريا يف االأردن، وبح�صب 

اأرقام اإدارة مكافحة املخدرات فاإنه جرى �صبط 13 األف ق�صية 

االأول  حتى  األ��ف   19 نحو  بها  متورط  املخدرة  باملواد  متعلقة 

2021، وبلغ عدد الق�صايا التي �صبطت يف االجتار  اأيلول  من 

والرتويج 3235، يف ذات الفرتة.
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الأب احلبيب،  تويف   ،2005 يناير  الثاين/  كانون  الثامن من  ال�سبت،  يوم  َبعد ظهر   

ل التاريخي ال�سهري، واملَُكاِفح الَعرمَرم، والنبيل، و�ساحب  اخلوري اإبراهيم عيَّاد، املُنا�سِ

�ساحور«،  »بيت  ع��اة« يف  ال��رُّ »�سيِّدة  كني�سة  ج��وار  دفن يف  وقد  واحل��ق،  املُ�ستِقيمة  الكلمة 

اأفنى حياته يف  التي  الأقدا�س  ُقد�ِس  اإىل  َرَق��َد،  الفرن�سي« حيث  »املُ�ست�سفى  لينتقل من 

�سبيلها. �سخ�سياً، ُفجعت وبكيت وللآن اأبكي »اأبونا« العظيم اإبراهيم عيَّاد، فهو وقبل اأن 

ِم من طرف والدتي، كان �َسندي وركيزتي وُمنِقذي من املَهاوي  يكون قريبي ب�سلِة الدَّ

اإليه،  وُيح�سن  امل��وىل  َيرحمه  فكان  وال�سراء«،  البيع  »اأزلم  من  ده��راً  علي  تكالبت  التي 

ال�سفيع يل يف هذه الدنيا، و�سيكون اإن �ساء اهلل �سفيعي يف الآخرة اأي�ساً.

 - ردين 
ُ
الأ ال��وط��ن  اين، يف  وال�����دَّ ��ي  ال��ق��ا���سِ َي��ع��رف��ه  ُمنا�سل حقيقي  ��اد،  ع��يَّ اإب��راه��ي��م   

الفل�سطيني، ويف »الفاتيكان« الذي مل يتمكن من اإيقاف ن�سال »اأبونا عيَّاد«، كونه كاهناً 

ل�سعبه،  املُحب  ��اد«  ع��يَّ »اأب��ون��ا  اأن  اإل  ودهاليزها«،  ال�سيا�سة  يف  التدخل  »ع��دم  منه  ُط��ِل��َب 

الأو���س��اط  يف  كفاحي  كرمز  العالية  ومكانته  واإن�سانيته،  وعروبته،  ووط��ن��ه،  وقوميته، 

العربية والَعامليَّة، رف�س كل ذلك رف�ساً تاماً، وبقي على خط �سريه نحو هدفه لتحرير 

َعفني يف كل اأمكنة املَعمورة. ويف ال�سجال الذي ن�سط بني  �سعبه، ويف �سبيل ُن�سرة املُ�ست�سْ

الأب عيَّاد والفاتيكان، كانت والدتي �ُسَعاد، ترتجم للعربية ر�سائل الفاتيكان املر�سلة اإليه، 

فيها  رف�س  والتي  الر�سويل،  للكر�سي  هة  املوجَّ ر�سائله  الإيطالية  باللغة  با�سمه  وتكتب 

وال�سيا�سي  الديني والأخلقي  باأنه رجل دين ومن واجبه  التخلي عن ق�سيته، موؤكداً 

ال�سعب  اإىل جانب هذا  بقوة  واأن يقف  �سعبه،  يتجزاأ من  ل  ج��زءاً  يكون  اأن  والعقائدي 

املَكلوم واملُ�ْسَتْعَبد )بفتح الباء( ا�ستعمارياً و�سهيونياً.

اأي�����س��اً، وحت���ّرك لت�سليب  واأمم��ي��اً  ب��ل  ��اد وطنياً وحت��ررّي��اً فح�سب،  ع��يَّ الأب  َيكن   مل 

رياح  كل  يف  الفل�سطينية  الق�سية  وُحلفاء  واأ�سدقاء  اأ�سقاق  مع  الفل�سطينية  العلقات 

املََحاِمل  َجَمل  وك��ان  وفيافياً،  بحار  كل  وال�سلدة  الكبرية  �سفينته  خمرت  فقد  الَعامل، 

الأثقل وزناً، لكنه مل يرتاجع عن مبادئه وعقيدته وم�سيحيته التي األزمته �سد العدوان 

الوطن  اإىل خارج   1967 بعد حرب  �سلطات الحتلل  َنَفْتُه  واملظلومني، وقد  �سعبه  عن 

ة املنا�سلني والنتفا�سة الفل�سطينية، فقد كان  اعتقاداً منها باأن نفيه ميكن اأن ُيخِمد ِهمَّ

اخلوري عيَّاد رمزاً ُمتاألقاً للتاآخي الإ�سلمي امل�سيحي. جاء يف مدونة ال�سحفي جنيب 

حمطاته  اأه��م  من  وكانت  الوطن،  خ��ارج  عديدة  منا�سب  عيَّاد  الأب  قلَّد  التايل: ُ ف��راج 

»م�ست�سار  مبن�سب  وع��نّي  اأب��وع��م��ار  بالرئي�س  علقته  ت��ع��ززت  حيث  ب��ريوت  الأ�سا�سية 

ا كان له الأثر املَلمو�س يف تبنِّي الفاتيكان  منظمة التحرير للعلقات مع الفاتيكان«، مِمَّ

يبذلها  كان  التي  اجلهود  بف�سل  الفل�سطيني  ال�سعب  حلقوق  وموؤيدة  رة  منا�سِ ملواقف 

الأب عيَّاد بف�سل توا�سله املبا�ِسر مع كبار امل�سوؤولني يف »مدينة الكر�سي الر�سويل«، وعنّي 

الأب عيَّاد كذلك ع�سواً يف املجل�سني الوطني الفل�سطيني واملركزي وتراأ�س اجتماعه عام  

1986 كونه اأكرب الأع�ساء �سناً، وقد األقى خطاباً وطنياً موؤثراً، و�سارك يف موؤمتر اجلزائر 

علنت فيه وثيقة ال�ستقلل. 
ُ
عام 1988 الذي اأ

اأمريكا  ل���دول  ال��ع��ام  الفل�سطيني  امل��ف��و���س  ليكون  تون�س  اإىل  غ���ادر   1974 ع��ام  ويف   

ت اآنذاك 21 دولة. فقام الأب عيَّاد برعاية �سوؤون  اللتينية والبحر الكاريبي، والتي �َسمَّ

كافة  يف  الفل�سطينية  الق�سية  لدعم  ال�سعوب  مع  ال��رواب��ط  وتعميق  العرب،  املغرتبني 

»ت�سيلي«  يف  خا�سة  الدولية  املوؤمترات  من  العديد  بتنظيم  �َسَرَع  كما  الدولية،  املحافل 

اأروع الأمثلة يف التاآخي الإ�سلمي امل�سيحي، حني قاد حملة لبناء  و«الربازيل«، و�سرب 

َد  جامع يف مدينة فالن�سيا يف فنزويل، و�سخ�سياً و�سع فقيدنا َحَجر الأ�سا�س له. َج�سَّ

ر�سالة  َح��َم��َل  اإذ  وم�سلميه،  م�سيحييه  الفل�سطيني  ال�سعب  َوح��دة  حياته  يف  عيَّاد  الأب 

الَوحدة الوطنيَّة والجتماعيَّة اإىل كل بقاع الدنيا، ومن املواقف امل�سهورة له بهذا ال�سدد 

لدى دفن  يعانون كثرياً  امل�سلمني  املغرتبني  اأن  ما جرى معه يف فنزويل عندما وجد 

موتاهم، فل بيوت للموتى لديهم ول مقربة خا�سة لدفن موتاهم، ول جامع لإقامة 

ال�سلوات، فكان اأن قاد الأب عيَّاد بنف�سه وبجهوده الذاتية، حملًة ن�سطة جلمع التربعات، 

الأ�سا�س  َحَجَر  بيده  اأبهى �سورة، وو�سع  الإ�سلمي يف  امل�سيحي  التاآخي  بذلك  جم�سداً 

طلق عليه ا�سم »جامع الأب عيَّاد«. وقال الأب عيَّاد خلل كلمته 
ُ
لبناء هذا اجلامع، الذي اأ

يف افتتاح اجلامع رداً على كلمة اإمام اجلامع الذي اأثنى على موقف الكاهن عيَّاد ببناء 

اأن يكون  الفل�سطيني، فهو قبل  �سعبنا  اأنك ل تعرف طبيعة  يبدو  �سيخنا!  يا  اجلامع: 

م�سيحّياً اأو م�سلماً فهو فل�سطيني حتى النخاع، وهذا التاآخي الإ�سلمي امل�سيحي ورثناءه 

عن الآباء والأجداد ..والبقيَّة تاأتي.

األكاديمي مروان سوداح

اد.. َفاِرس  إبراهيم َعيَّ
الَكنيسة والَمسجد )1(
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االنباط-ال�سلط

عقد جمل�س جامعة البلقاء التطبيقية جل�سة 

احمد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  برئا�سة 

ف��خ��ري ال��ع��ج��ل��وين وح�����س��ور حم��اف��ظ ال��ب��ل��ق��اء 

الدكتور فرا�س ابو قاعود واأع�ساء املجل�س للنظر 

يف تعديل عدد من مواد نظام الهيئة التدري�سية 

ونظام العاملني يف اجلامعة.

الطالبات  �سندوق  تعليمات  املجل�س  اق��ر  كما 

كافة  العلمي يف  البحث  نادي  واإن�ساء  املحتاجات، 

كليات اجلامعة.

ي�سمل  التعديل  ان  ق��ال  العجلوين  ال��دك��ت��ور 

ال��ه��ي��ئ��ة  ن���ظ���ام  م���ن   15 وامل�������ادة  18/ ب  امل������ادة 

ع�سو  خدمة  انتهاء  على  تن�س  التي  التدري�سية 

هيئة التدري�س حكما اذا مل يتم تثبيته باخلدمة 

لع�سو  يتيح  التعديل  ان  واأ�ساف  �سنوات،   8 بعد 

 10 خ���لل  ب��اخل��دم��ة  التثبيت  ال��ت��دري�����س  هيئة 

�سنوات اأ�سوة باجلامعات الأردنية.

العاملني  66/ج من نظام  امل��ادة  تعديل  وعن 

النظام قال الدكتور  يف اجلامعة وعدد من مواد 

العجلوين ان املادة كانت ت�سمح للمرجع املخت�س 

املبكر  التقاعد  على  امل��وظ��ف  اإح��ال��ة  اجلامعة  يف 

مبوافقته اأو دون موافقته اإذا اأمت �سروط التقاعد 

املبكر وفقا لأحكامه، حيث ان التعديل للمادة ل 

بناء  اإل  املبكر  التقاعد  على  املوظف  اإحالة  يتيح 

على طلبه ووفق اأحكام القانون.

وا����س���اف ال���دك���ت���ور ال��ع��ج��ل��وين ان ت��ع��ل��ي��م��ات 

�سندوق الطالبات املحتاجات ت�سمح باعطاء مبلغ 

�سهري طول مدة الدرا�سة للطالبة املحتاجه بحد 

الجتماعية  درا�سة احلالة  بعد  دينارا،   60 ادنى 

�سعي  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م�سريا  ال��ط��ال��ب��ة،  ل���س��رة 

اجل��ام��ع��ة ل��رف��ع ق��ي��م��ة امل�����س��اع��دات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي 

ي��ق��دم��ه��ا ���س��ن��دوق ال��ط��ال��ب ك��ج��زء م��ن ال��ر���س��وم 

من  اأ���س��ا���س��ي��ا  ج���زءا  لتغطي  للطلبة،  اجل��ام��ع��ي��ة 

ر�سوم الطلبة الدرا�سية.

اإن�ساء نادي  واأكد الدكتور العجلوين ان فكرة 

البحث العلمي يف كافة كليات اجلامعة تاأتي لن�سر 

ثقافة البحث العلمي بني الطلبة، وتعزيز قدرات 

الطلب وطاقاتهم الإبداعية من خلل م�ساريع 

التخرج البحثية املتميزة.

مجلس البلقاء التطبيقية ينسب بتعديل نظامي الهيئة 
التدريسية والموظفين

حياصات: مديونية شركة الكهرباء 5 مليارات ولن تحلها 100 تعرفة مماثلة 

مخامرة: ليس هناك دراسات تثبت التصريحات الحكومية والتعرفة الجديدة 
ستفيد طبقة االثرياء 

التعرفة الكهربائية الجديدة.. تخوفات وتساؤالت حول اثارها

»األطباء« توصي بخفض تسعيرة بعض اإلجراءات 30 % 

وزيرة الثقافة: الدولة األردنية عبرت مئويتها األولى 
بمنجز ثقافي حضاري

االنباط – عمر الكعابنة

تخوفهم  املواطنني  من  كبري  ع��دد  اأب��دى   

من التعديل اجلديد الذي طراأ على التعرفة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن ح��ي��ث ال����زي����ادة ع��ل��ى �سعر 

فهمهم  عدم  اإىل  م�سريين  الكهرباء،  فاتورة 

التو�سيحات  رغ��م  اجل��دي��دة  التعرفة  لبنود 

من  مت�سائلني  الطاقة،  وزارة  اأ�سدرتها  التي 

اجلديدة،  التعرفة  هذه  من  امل�ستفيدين  هم 

ويف ح����ال ك��ان��ت م��وج��ه��ة ل��دع��م ال��ق��ط��اع��ات 

الن��ت��اج��ي��ة ه��ل �سيعود ه��ذا الأث���ر الي��ج��اب��ي 

اأ�سعار ال�سلع واملنتجات . على تخفي�س 

وح�����ول ه����ذه ال���ت���خ���وف���ات، ق����ال ال��دك��ت��ور 

ل�سركة  الأ�سبق  العام  املدير  حيا�سات  احمد 

ال��ت��ع��دي��ل اجل��دي��د  اأن  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ك��ه��رب��اء 

ال����ذي ط����راأ ع��ل��ى ال��ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة لن 

امل�����س��رتك��ني  امل���واط���ن���ني  % م���ن   90 مي�������س 

�ساعة  واط  ك��ي��ل��و   600 ي�ستهلكون  ال��ذي��ن 

واأقل، بينما �ستزيد التكلفة ملن  جتاوز 600 

كيلو واط، حيث ي�سبح هناك فرق اذا جتاوز 

ق��ر���س   20 واط  للكيلو  و���س��ي��دف��ع   امل���دع���وم 

وبالتايل تزيد حلد 900 كيلو واط �ساعة.

اأن  ل�������«الأن������ب������اط«،  واو������س�����ح ح���ي���ا����س���ات 

5 دنانري ل10  غرياملدعوم �ستزيد عليه من 

كيلو   600 ا�ستهلكه  جتاوز  حال  يف  دنانري 

�ساعة،  واط  كيلو   900 حد  اإىل  �ساعة  واط 

م�سيفا اأن املفارقة تكمن يف ال�ستهلك الذي 

بالن�سبة  �ساعة  واط  كيلو   1200 عن  يزيد 

اقل  �سيدفع  حيث  امل��دع��وم،  غري  للم�ستهلك 

التعرفة وكل  كان عليه قبل تعديل هذه  مما 

من  للأف�سل  الفرق  يزيد  ا�ستهلكه  زاد  ما 

ناحية التوفري . 

امل�����س��ت��ف��ي��دة من  ال��ق��ط��اع��ات  اأن  واأ�����س����اف 

القطاعات   ه��ي  الكهربائية  التعرفة  تعديل 

والزراعية  والتجارية  وال�سناعية  النتاجية 

وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وال��ف��ن��ادق ب��ف��ائ��دة ت�����س��ل اإىل 

واأي�سا غري املدعومني  املعدل،  % يف   4-10
1200 كيلو واط  اأكرث من  ممن ي�ستهلكون 

اإىل حوايل  فواتريهم  ت�سل  الذين  اأي  �ساعة 

اإذا كان امل�سرتك  اأما  دنانري،   105 ل�   100
ب�سكل  ال���ف���ات���ورة  ع��ل��ي��ه  ف�����س��ت��زي��د  م���دع���وم���ا 

���س��اع��ة،  واط  ك��ي��ل��و   900 اذا جت����اوزت  ك��ب��ري 

حتل  لن  الكهربائية  التعرفة  ه��ذه  ان  مبينا 

م�ساكل �سركة الكهرباء املادية لأن املبلغ التي 

�سيوجه  التعرفة  هذه  من  احلكومة  �ستوفره 

القطاعات  وبع�س  والتجارة  ال�سناعة  لدعم 

���س��رك��ة  م��دي��ون��ي��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  الأخ������رى، 

حتلها  لن  مليارات   5 ب� تقدر  التي  الكهرباء 

. مماثلة  تعرفة   100
خمامرة  وج��دي  القت�سادي  اخلبري  ق��ال 

الكهربائية  التعرفة  اإن  »الأن��ب��اط«،  ل�  ب��دوره 

ول��ي�����س  م��ف��ه��وم��ة  غ���ري  الأن  اإىل  اجل����دي����دة 

احلكومية  الت�سريحات  تثبت  درا�سات  هناك 

اأن ه��ن��اك ق��ط��اع��ات مم��ي��زة  اإىل  ت�����س��ري  ال��ت��ي 

التعديل لنها تعرفة  ت�ستفيد من هذا  �سوف 

فعاليتها  على  احل��ك��م  ال�سعب  وم��ن  ج��دي��دة 

قبل عمل درا�سات حول تاأثريها.

ال��ت�����س��ري��ح��ات  ب��ح�����س��ب  اأن�����ه  اإىل  وا�����س����ار 

التكلفة  تنخف�س  ان  املمكن  فمن  احلكومية 

على بع�س القطاعات ال�سناعية، الأمر الذي 

القت�ساد  على  اي��ج��اب��ي  انعكا�س  ل��ه  �سيكون 

امل��ح��ل��ي، م��و���س��ح��ا اأن���ن���ا ن��ح��ت��اج ل��وق��ت ل��رى 

منوها  الق��ت�����س��ادي��ة،  القطاعات  على  اث��ره��ا 

بتطبيق  ل��ب�����س  وج����ود  ع��ل��ى  ذات����ه  ال���وق���ت  يف 

ال�ستهلك  زاد  كلما  اأنه  التعرفة  حيث  هذه 

���س��ت��ن��خ��ف�����س ال��ت��ك��ل��ف��ة مم���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه قبل 

اأن  اأي  امل���دع���وم���ني،  ل��غ��ري  ال��ت��ع��دي��ل خ��ا���س��ة 

هذه  م��ن  ي�ستفيدوا  م��ن  ه��م  الث��ري��اء  طبقة 

التعرفة .  

ال�����وزراء  م���ن اجل���دي���ر ذك�����ره اأن جم��ل�����س 

التعرفة  هيكلة  ب��اإع��ادة  ق���رارا  م��وؤخ��را  ات��خ��ذ 

الكهربائية التي �ستبداأ يف مطلع �سهر ني�سان 

الكهربائية  التعرفة  اأّن  على  و���س��دد  امل��ق��ب��ل، 

ل��ن مت�����س اأغ��ل��ب امل��واط��ن��ني م��ع ال��ت��اأك��ي��د اأن 

القطاعات  اإىل  �سيذهب  املحقق  امل��ايل  الوفر 

الكهربائية  الفاتورة  اأن  اإىل  لفتا  الإنتاجية، 

لدى البع�س �ستنخف�س .

االنباط - �سذا حتامله  

   اأقرت نقابة الأطباء الردنيني لئحة 

اأجور طبية جديدة ورفعتها اىل اجلهات 

 30 نحو  بتخفي�س  مو�سية  املخت�سة، 

باملائة من ت�سعرية بع�س الجراءات.  

وق���ال���ت ال��ن��اط��ق��ة الع���لم���ي���ة ب��ا���س��م 

النقابة الطبيبة مي�سم عكرو�س، ان نحو 

38 جمعية اخت�سا�س تعمل حتت مظلة 
النقابة توافقت على اللئحة اجلديدة.

ن��ظ��م��ت  ال����لئ����ح����ة  اأن  وا������س�����اف�����ت، 

الت�سعرية  الإج���راءات اجل��دي��دة وح��ددت 

اإجراءات مل تكن  اأن هناك  لبع�سها، كما 

م���درج���ة يف ال��لئ��ح��ة ل��ك��ون��ه��ا ح��دي��ث��ة، 

وذل����ك ب��ع��د وق���ف ال��ع��م��ل ب����اج����راءات يف 

ج��م��ع��ي��ات  مب����واف����ق����ة    2017 لئ����ح����ة 

 . الخت�سا�س 

اأن����ه لب���د من  وا����س���ارت ع��ك��رو���س اإىل 

ت��ن��ظ��ي��م ال��و���س��ف ال��وظ��ي��ف��ي ب��ال��لئ��ح��ة 

اجل�����دي�����دة ب���ح���ي���ث ت���ع���م���ل ك����ل ج��م��ع��ي��ة 

اخت�سا�س على اإدراج ت�سعرية الإجراءات 

للو�سف  وفًقا  للمخت�سني  بها  امل�سموح 

الوظيفي املعمول به من املجل�س .

وبينت ان اللئحة �ستنظم الإجراءات 

ال����ع����ي����اده  ب����ه����ا يف  ب����ال����ق����ي����ام  امل���������س����م����وح 

وامل�����س��ت�����س��ف��ى، ب���ه���دف ح��م��اي��ة امل���واط���ن، 

اأط��ب��اء  ل��وح��ظ  اخ���ريا ق��ي��ام بع�س  حيث 

الخ��ت�����س��ا���س ب����اج����راءات يف ال��ع��ي��ادة ل 

وخا�سة  امل�ست�سفى  يف  بها  بالقيام  ي�سمح 

امل�ست�سفيات  على  الت�سعرية  توزيع  عند 

الخت�سا�س  الأط��ب��اء  اأ�سماء  توزيع  يتم 

التي  ب��الج��راءات  بالقيام  لهم  امل�سموح 

مت���ن���ع يف الأم�����اك�����ن غ����ري امل�������س���م���وح ب��ه��ا 

للمري�س.  والمنة 

اختلفات  وجود  اإىل  عكرو�س  ولفتت 

ال��لئ��ح��ة اجل���دي���دة بهدف  ج��وه��ري��ة يف 

����س���ب���ط  ب��ع�����س الإج������������راءات واإ����س���اف���ة 

اأخ���رى وحت��دي��د �سقف احل��دي��ن الأع��ل��ى 

ين�سف  ب�سكل  الأط��ب��اء  لج���ور  والأدن����ى 

ال��ط��ب��ي��ب وامل���واط���ن، ك��م��ا اأن رف���ع احل��د 

�سركات  تغول  من  الأط��ب��اء  ينقذ  الأدن��ى 

ال��ت��اأم��ني واإن�����س��اف امل��ري�����س م��ن امل��غ��الة 

الإج���راءات  ت�سعرية  وتوحيد  الأج���ور  يف 

امل�����س��م��وح ب��ه��ا ب���اأك���رث م���ن اخ��ت�����س��ا���س، 

ركزت  اجلديدة  اللئحة  اأن  اإىل  م�سرية 

خ��ربة  تتطلب  ال��ت��ي  التخ�س�سات  ع��ل��ى 

زيادة على مدة التخ�س�س والتي تتطلب 

تخ�س�سا فرعًيا او تدريبا مكثفا.

االنباط-عمان

اإن  النجار،  هيفاء  الثقافة  وزي��رة  قالت 

الأوىل  مئويتها  ع���ربت  الأردن���ي���ة  ال���دول���ة 

را�سخة  دول��ة  اأن��ت��ج  ح�ساري  ثقايف  مبنجز 

مب��وؤ���س�����س��ات��ه��ا، ون��ت��ك��ئ ع��ل��ي��ه يف م��واج��ه��ة 

امل����ت����غ����ريات ال����ت����ي ت�������س���ت���دع���ي ال���ت�������س���دي 

للتحديات بروؤية نقدية بناءة.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل���ل���وزارة ام�����س الث��ن��ني 

الثقافة  النجار خلل لقاء مع جلنة  بينت 

وال�سباب يف جمل�س الأعيان الأحد برئا�سة 

اأن دور وزارة الثقافة  العني ب�سام حدادين، 

لدى  الإنتاجية  مفهوم  ب��ل��ورة  يف  يتمحور 

البطالة،  م�ستويات  من  للتخفيف  ال�سباب 

من خلل الت�سجيع على خلق وظائف غري 

تقليدية ل تعتمد اأ�سا�ساً على التوظيف يف 

القطاع احلكومي.

ال�سراكات  تفعيل  ���س��رورة  اإىل  واأ���س��ارت 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى جم��ال�����س ال���دول���ة وق����رارات 

الت�سريعي  واملجل�س  التنفيذية  احلكومة 

واملجتمع املدين لتعزيز ثقافة الإنتاج التي 

�ست�سهم يف ا�ستمرار املنجز والبناء عليه.

واأك���دت ���س��رورة ن�سر حالة ج��دي��دة من 

برامج  والأم���ل من خ��لل ط��رح  الإيجابية 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى اأر�������س ال����واق����ع يف ع����دد من 

الثقافية،  بال�سناعات  تت�سل  التي  احلقول 

منها امل�سرح، وتطوير دار ن�سر ودار ترجمة، 

قيمي  الأردين  الثقايف  امل�����س��روع  اأن  مبينة 

واأخ���لق���ي وي��ع��ك�����س اه��ت��م��ام ج��لل��ة امل��ل��ك 

ال��ث��اين وويل ع��ه��ده �سمو الأم��ري  ع��ب��داهلل 

احل�سني.

منجز  لديها  الثقافة  وزارة  ان  وا�سافت 

الأردين،  ال��ث��ق��ايف  ب��امل�����س��روع  م��رت��ب��ط  واع 

مي��ث��ل ج����زءا م��ن ق�����س��ة ال�����س��م��ود ال��وط��ن��ي 

ونباهي  قلوبنا  يف  نحت�سنها  التي  الأردين 

التنوع  على  يقوم  بلد  ف���الأردن  العامل،  بها 

امل�سيحية  اأن  اىل  لفتة  امل�سرتك،  والعي�س 

العربية  بناء احل�سارة  �ساهمت يف  العربية 

الإ���س��لم��ي��ة. واو���س��ح��ت ال���وزي���رة ال��ن��ج��ار 

الأوىل يف  الن�سر  دار  تعد  الثقافة  وزارة  اأن 

الأردن، حيث اأطلقت جمموعة من �سل�سل 

والفن  التاريخ  الوطنية يف جمالت  الكتب 

الها�سميني  دور  اأب��رزت  وال�سيا�سة،  والأدب 

يف املئوية الأوىل من عمر الدولة الأردنية.

االنباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����س دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة 

ال��دور  اإن  الثنني،  ام�س  النا�سر،  �سامح 

اإدارة  ه���و  اخل���دم���ة  ل����دي����وان  ال��رئ��ي�����س 

العام  واملوظف  الوظيفة  �سوؤون  وتطوير 

ولي�س حل م�سكلة البطالة.

واأ�ساف النا�سر،خلل تروؤ�سه اجتماع 

يف  واملتابعة  والتن�سيق  التخطيط  جلنة 

ديوان اخلدمة املدنية، ام�س الثنني، اأن 

تعديلت نظام اخلدمة املدنية رقم )9( 

جلهود  ا�ستكمال  ج��اءت   ،2022 للعام 

ال�سنوات  ع��ل��ى م���دى  امل��ب��ذول��ة  ال���دي���وان 

املتمثل  الرئي�س  لدوره  وتعزيزا  املا�سية، 

باإدارة وتطوير �سوؤون الوظيفة واملوظف 

العام.

ال��دي��وان ه��و التخطيط  اأن دور  وب��ني 

العلمية  ل��لأ���س��ال��ي��ب  وف��ق��ا  ال��وظ��ي��ف��ي، 

احلديثة واإدارة املورد الب�سري يف القطاع 

امل��وارد  واإدام���ة  املمار�سات  واأف�سل  ال��ع��ام 

ال��ق��ادرة على  وال��ك��ف��وؤة  امل��وؤه��ل��ة  الب�سرية 

ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة 

ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن حت��ق��ي��ق الأه�������داف ال��ت��ي 

وجدت من اأجلها.

م�����س��اه��م��ة  اأن  اإىل  ال��ن��ا���س��ر  واأ�����س����ار 

الديوان يف جهود احلكومة حلل م�سكلة 

املجتمعي من  دوره  �سمن  تاأتي  البطالة 

خ��لل توفري درا���س��ات وم��وؤ���س��رات تعيني 

التعامل مع هذا  ال�سيا�سات على  را�سمي 

التحدي.

وا�ستعر�س، خلل الجتماع، م�ساريع 

التي  ومكوناتها  ال�سرتاتيجية  الديوان 

حظيت باهتمام ومتويل موؤ�س�سات دولية 

للتنمية  الأم���ريك���ي���ة  ك��ال��وك��ال��ة  م��ان��ح��ة 

واحلكم  الإدارة  دع��م  وب��رن��ام��ج  ال��دول��ي��ة 

والبنك  الأوروب��ي��ة  املفو�سة  يف  الر�سيد 

ال����دويل وغ���ريه���ا. واأو����س���ح ال��ن��ا���س��ر اأن 

امل�������س���اري���ع ت���رت���ب���ط ب�����اأه�����داف ال����دي����وان 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وامل���خ���رج���ات امل��ت��وق��ع��ة 

القدرات  تقييم  مركز  اإن�ساء  مثل:  منها 

التقييم  واأدل�����ة  وم��ن��ه��ج��ي��ة  وال���ك���ف���اءات، 

وتطوير  للوظائف،  واملو�سوعي  الكمي 

العمل،  عبء  درا�سة  واأ�ساليب  منهجيات 

واإن�����س��اء  والنق�س  الفائ�س  اإدارة  واآل��ي��ة 

ن��ظ��ام اإل���ك���رتوين ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة، وقيا�س 

الإن��ت��اج��ي��ة، اىل ج��ان��ب تطوير ع��دد من 

اإلكرتوين  نظام  واإيجاد  مهنية،  امل�سارات 

لربط الأداء الفردي باملوؤ�س�سي.

مانحة  ج��ه��ات  وج����ود  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

تدعم تنفيذ تلك امل�ساريع وهو ما ي�سكل 

الديوان  ق��درات  تعزيز  اأ�سا�سية يف  رافعة 

الناجحة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  وت��وظ��ي��ف 

الدعم  اأ�سكال  اأن  اإىل  م�سرياً  العمل،  يف 

درا�سات  �سكل  تنوعت بني دعم فني على 

تهيئة  اأو  خم��ت�����س��ني،  خ����رباء  ت��وف��ري  اأو 

وغريها  والتكنولوجية  التحتية  البنية 

الديوان  التي متكن  الدعم  من جمالت 

م���ن جت�����اوز ع����دد م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  بع�س  تنفيذ  تواجه 

ال�سرتاتيجية. وقدم النا�سر عر�سا عن 

ال���وزراء  رئا�سة  يف  احلكومية  امل�سرعات 

ت�سمن التعريف بها واأهدافها وغاياتها، 

ف��ي��م��ا ن��اق�����س اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة اإم��ك��ان��ي��ة 

ال����س���ت���ف���ادة م���ن امل�����س��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة 

ل��ت��ط��وي��ر ال���ع���م���ل وت���ذل���ي���ل ال��ت��ح��دي��ات 

ال��رئ��ي�����س��ة ال��ت��ي ت���واج���ه ع��م��ل ال���دي���وان. 

والتن�سيق  التخطيط  اأن جلنة  اإىل  ي�سار 

الديوان  رئي�س  برئا�سة  ت�سكل  واملتابعة 

وت�سم يف ع�سويتها: اأمني عام الديوان، 

وك���ب���ار م��وظ��ف��ي ال����دي����وان م���ن ���س��اغ��ل��ي 

ال��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة، وت��ت��وىل الإ���س��راف 

الرئي�سة  واأن�سطته  ال��دي��وان  مهام  على 

وت��ق��ي��ي��م��ه��ا وم���ت���اب���ع���ة ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ة 

التطويرية  وال���ربام���ج  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وات���خ���اذ ال����ق����رارات امل��ن��ا���س��ب��ة 

ب�ساأنها، وم�سروعات الأنظمة والتعليمات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�������س���وؤون امل���وظ���ف وال��وظ��ي��ف��ة 

العامة.

الناصر: التعديالت الجديدة على نظام 
الخدمة تعزز دور الديوان في تطوير 

الوظيفة العامة
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مختصون وخبراء يناقشون »أسباب تراجع القطاعين التعليمي والصحي« بملتقى النخبة 

التعليم والصحة..  أسباب التراجع ومقترحات حلول لرفع مستوى القطاعين 

الأنباط – مرمي القا�سم 

ال  وال�صحي  التعليمي  القطاع  اأهمية  اإن 

يقل اأهمية عن اأي قطاع اخر، وهذا ينطبق 

يف  االإرت���ق���اء  بهما  الأن  ال����دول،  جميع  ع��ل��ى 

مكمالن  وال�����ص��ح��ة  فالتعليم  امل��ج��ت��م��ع��ات، 

لالإقت�صاد اأ�صا�س قيام اي دولة . 

اأخ��را   elite  – النخبة  ملتقى  ناق�س 

ترتيب  ت��راج��ع  “اأ�صباب  ح��واري��ة  جل�صة  يف 

وال�صحي”  التعليمي  القطاعني  يف  االأردن 

مب�صاركة خمت�صني وخرباء من القطاعني 

ال�صلبيات  اىل  م�صرين   ، اخل��ا���س  و  ال��ع��ام 

اأدت لهذا الرتاجع ، مقرتحني حلوال  التي 

التعليمي  القطاعني  م�صتوى  لرفع  جذرية 

و ال�صحي. 

الدكتور  االردن��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  وق��ال 

تواجه  ال��ت��ي  التحديات  اأن  ع��ب��ي��دات،  ن��ذي��ر 

ال��ت��ع��ل��ي��م امل��در���ص��ي ت��خ��ت��ل��ف ع��ن اجل��ام��ع��ي، 

عدم  يف  امل��در���ص��ي  التعليم  م�صاكل  وتتمثل 

م��واك��ب��ة امل��ن��اه��ج ل��ل��ج��وان��ب ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

تتعلق  واأخرى   ، واالقت�صادية  واالجتماعية 

اجتماعية  �صغوطات  خ��الل  م��ن  ب��امل��دار���س 

ومعي�صية ومالية توؤثر على املعلم من حيث 

االبداع واالنتماء للمهنة، اأما اجلانب االخر 

املدر�صية  البيئة  هو  املعلم  على  يوؤثر  ال��ذي 

وغياب التناف�صية االيجابية بني الطلبة . 

واأ�صاف اأن الرتاجع يف التعليم اجلامعي 

اجل��ام��ع��ة  اأن  واأك����د   ، م��ط��ل��ق  ول��ي�����س  ن�صبي 

االأردن����ي����ة ح�����ص��ل��ت ول��ل�����ص��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة على 

 5 وه��و  عاملي  ت�صنيف  اأف�صل  على  ال��ت��وايل 

ح�صلت  ح��ي��ث   ،QS ت�صنيف  ع��ل��ى  جن���وم 

على  اجل��ام��ع��ة  يف  تخ�ص�صات   7 م��ن  اك���ر 

 22 ، كما ح�صل  بالعامل  500 جامعة  اأف�صل 

من   %2 ن�صبة  على  باجلامعة  متميزا  باحثا 

اأف�صل  الباحثني يف العامل واالكر تاأثرا، 

ح�صب ت�صنيف جامعة �صتانتفورد .

وب���ني اأن����ه ي��ج��ب اإع������ادة ال��ن��ظ��ر ب��ربام��ج 

وط�����رق ال��ت��ع��ل��ي��م وت���اأه���ي���ل اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة 

البيئة  وحت�����ص��ني  اأف�����ص��ل  ب�صكل  ال��ت��دري�����س 

التي  امل��خ��رج��ات  على  وال��رتك��ي��ز  التعليمية 

املدر�صني  واإع��داد  املجتمع،  حاجات  تتلم�س 

ق��ب��ل ت��ع��ي��ي��ن��ه��م ، واع������داد ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة 

اال�صتاذ  و  امل��در���س  يكون  بحيث  وتدري�صية 

الفتا  ال��الزم��ة،  ب��امل��ه��ارات  ملمني  اجلامعي 

ت��ظ��اف��ر  اىل  حت���ت���اج  احل���ل���ول  ه����ذه  اأن  اىل 

اجل���ه���ود ب���ني وزارت������ي ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

والتعليم العايل و ديوان اخلدمة املدنية.

وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ال����ق����اط����اع ال�������ص���ح���ي، 

اجن��ازات  ميتلك  االأردن  اأن  عبيدات  اأو���ص��ح 

االإخفاقات،  رغم  �صخمة  وامكانات  �صحية 

بد  م�����ص��ت��وي��ات مم���ي���زة ال  اىل  ول���ل���و����ص���ول 

توحد  �صحية  موؤ�ص�صة  اأو  هيئة  ايجاد  من 

توفر  بحيث  املختلفة  ال�صحية  القطاعات 

للمواطن الو�صول اىل خدمات ا�صرع واعداد 

ب��رن��ام��ج وط��ن��ي ل��ل��ت��دري��ب و االخ��ت�����ص��ا���س 

ت�صرف عليه جهة �صحية بهدف �صد النق�س 

احلا�صل بالتخ�ص�صات الفرعية ال�صحية . 

ب����دوره، اأ���ص��ار ال��وزي��ر االأ���ص��ب��ق ال��دك��ت��ور 

ال����رج����وع اىل  ال�������ص���رع اىل �����ص����رورة  م���ن���ذر 

�صبب  ملعرفة  للتعليم  اال�صا�صيات  املكونات 

ت����راج����ع ال���ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وه�����ي امل��ع��ل��م 

كان  املعلم  اأن  مو�صحا  وامل��ن��ه��اج،  وال��ط��ال��ب 

يتمتع مبكانة  املا�صي  القرن  يف خم�صينيات 

اجتماعية مرتفعة، لكن يف العقود االخرة 

االجتماعي  ال�صلم  ع��ل��ى  مكانته  ت��راج��ع��ت 

وكذلك املايل حل�صاب فئات جديدة ظهرت، 

اأدت يف نهاية االأمر اإىل تهمي�س املعلم ودوره 

التعليم  مهنة  اأ�صبحت  اأن  بالتايل  املقد�س، 

طاردة ولي�صت جاذبة. 

وق��ال ال��وزي��ر االأ���ص��ب��ق ال��دك��ت��ور ابراهيم 

ا�صا�صي من م�صروع  التعليم جزء  ان  بدران 

منف�صال،  ق��ط��اع��ا  ول��ي�����س  وط��ن��ي  ن��ه��و���س 

مع  م��ت��داخ��ل��ة  دائ����رة  التعليم  اأن  م��و���ص��ح��ا 

دائ��رت��ني اخ��ري��ني ه��م��ا االق��ت�����ص��اد الوطني 

ان  املمكن  غر  من  اأ�صبح  بحيث  واملجتمع 

�صعيفا،  االقت�صاد  بقي  اذا  التعليم  يتقدم 

وم��ال��ي��زي��ا  ���ص��ن��غ��اف��ورة  م��ث��ل  دوال  اأن  مبينا 

م�صروع  ل��وج��ود   ، بالتعليم  نه�صت  وك��وري��ا 

وطني لديها للنهو�س باالقت�صاد ومواجهة 

البطالة فاأ�صبح هناك تعاون من املجتمع ، 

واأنه على ا�صتعداد للتغير وا�صبح النهو�س 

امل�صروع  لنجاح  و���ص��رط��ا  ���ص��رورة  بالتعليم 

الوطني الكبر.

وب��ني رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال��رم��وك االأ���ص��ب��ق 

ال��دك��ت��ور زي����دان ك��ف��ايف اأن ه��ن��اك ت����درج يف 

الطلبة،  عند  العلمي  التح�صيل  م�صتوى 

ب�صبب تراجع قدرة تو�صيل املعلومة للطلبة 

ب��ح��ي��ث مل ت��ع��د ط����رق وو����ص���ائ���ل ال��ت��ع��ل��م يف 

الوقت احلا�صر كما كانت قبل ظهور الثورة 

الرقمية . 

ت���وؤث���ر يف  اأن ه��ن��اك ع���وام���ل  واأ����ص���ار اىل 

منها،  التعليمي  امل�صتوى  ارت��ف��اع  اأو  هبوط 

املتلقي  ي��ك��ون  اأن  بحيث  الب�صري  العن�صر 

)ال��ط��ال��ب( ل��دي��ه رغ��ب��ة يف ال��ت��ع��ل��م وامل��ع��ل��م 

الذي يجب اأن تتوفر لديه الكفاءة املعرفية 

للح�صول  واملهنية  احلرفية  على  والرتكيز 

ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة وامل���ح���ت���وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي حيث 

ك��ورون��ا  التعلم يف ج��ائ��ح��ة  و���ص��ائ��ل  ف��ر���ص��ت 

التعلم عن بعد وهذا يتطلب تاأمني من�صات 

امل�صاقات  حمتوى  وتوحيد  خا�صة،  تعليمية 

مع  التعامل  كيفية  حول  املدر�صني  وتاأهيل 

امل�صتوى  ورف��ع  االلكرتونية  التعلم  و�صائل 

ال  حتى  ال�صهري  وراتبه  املعلم  ل��دى  املهني 

يحتاج للعمل بوظائف اخرى .

م��ن جهته، اأو���ص��ح ال��دك��ت��ور غ��ن��ام ج��رار 

من  بد  ال  الطبي  بالقطاع  يتعلق  فيما  ان��ه 

الطبي  التعلم  م�صتوى  اأم��ري��ن،  اىل  النظر 

واخل��ري��ج��ني وم�����ص��ت��وى اخل��دم��ات املقدمة 

من قبل امل�صت�صفيات التابعة للدولة .

الطب  كليات  خريجي  م�صتوى  اأن  وراأى 

والتكنولوجيا  والعلوم  االأردنية  يف جامعتي 

ُيعترب جيداً مقارنة باجلامعات العربية، اإال 

اأنه تراجع عما كان عليه �صابقا، نظرا لزيادة 

اأعداد الطالب يف ال�صنة الواحدة )50 طالًبا 

٤00 يف االأردنية( ،وكذلك  �صنوًيا ارتفع اىل 

و�صول طالب لكلية الطب وهم اأقل قدرات 

مم���ن ���ص��ب��ق��ه��م ل��ت��غ��ي��ر م���ع���دالت ال��ق��ب��ول، 

الطب هو  دخ��ول تخ�ص�س  ك��ان معيار  فقد 

بعد  ذل��ك  وتغر  العامة  الثانوية  م��ع��دالت 

ظ��ه��ور ن��ظ��ام امل������وازي وال������دويل، مم���ا اأدى 

لهبوط م�صتوى الطلبة.

ال��ت��ي  اأن م�����ص��ت��وى اخل����دم����ات  واأو�����ص����ح 

تراجع  للدولة  التابعة  امل�صت�صفيات  تقدمها 

ب�صبب الزيادة الكبرة يف عدد املر�صى دون 

الب�صرية،  والعنا�صر  التجهيزات  يف  زي���ادة 

م�صرا اىل اأننا نقوم باعداد موؤ�ص�صات جيدة 

اأننا نعمل  �صيما  بالرتاجع ال  تبداأ  وناجحة 

وبعدها  املوؤ�ص�صات،  اإن�صاء  يف  الفزعة  بنظام 

نفقد الزخم يف ادامة عملها و متابعتها . 

الرحامنة،  احلميد  عبد  املهند�س  وق��ال 

املجالني  يف  االقليم  دول  ب��ني  االف�صل  كنا 

الطبي و التعليمي، ولكن جائحة كورونا اأدت 

اىل الرتاجع يف اأمور منها، وجود اكر من 

اخلدمات  ال�صحة،  )وزارة  للخدمة  مقدم 

 ، اخل��ا���ص��ة(  وامل�صت�صفيات  امللكية  الطبية 

عدم وجود تامني �صحي �صامل للمواطنني، 

 ، الطبي  للقطاع  امل��ر���ص��ودة  امل��وازن��ة  نق�س 

ونق�س الكوادر املتخ�ص�صة واملوؤهلة، وغياب 

امل�صالة واملحا�صبة، مو�صحا اأن احلل االأمثل 

الطبية  للقطاعات  واح��دة  وج��ود مظلة  هو 

املواطنيني وزيادة يف  �صامل جلميع  وتامني 

وتطبيق  املوؤهلة  الطبية  وال��ك��وادر  امل��وازن��ة 

نظام امل�صاءلة واملحا�صبة. 

وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م، اأو����ص���ح اأن 

التعليم هو اللبنة االوىل يف ا�صالح املجتمع 

واال���ص��ا���س جل��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات، ف����اذا �صلح 

ال��ك��وادر  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ن�صتطيع  التعليم 

وال��ت��ي  التخ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م��ن  امل��وؤه��ل��ة 

بدورها �صتنه�س بالقطاعات املختلفة، ومن 

هنا يجب اعادة النظر يف العملية التعليمية 

مب���ا يف ذل����ك امل��ن��اه��ج مل��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات، 

به من  واالإهتمام  املعلم  اأهمية  على  م�صددا 

العي�س  �صبل  وتامني  وتدريبه  تاهليه  حيث 

الكرمي له.

وقال مهنا نافع، ال بد من توفر عاملني 

ا�صا�صيني ل�صمان جناح املنظومة التعليمية 

وال�������ص���ح���ي���ة وه����م����ا اخل���������ربات ال��ب�����ص��ري��ة 

واالمكانات املادية، مو�صحا اأن اخلربات ذات 

عن  بحثا  البلد  ت��غ��ادر  ق��د  العالية  ال��ك��ف��اءة 

بان�صاف  �صهل عالجه  وهذا  اف�صل  ظروف 

اإذا  املادية  االمكانات  اأن  م�صيفا  ا�صحابها، 

جديد،  كل  ملواكبة  تكر�س  اأن  بد  ال  توفرت 

فال ميكن اأن نقف عند جناح �صابق حققناه 

وال نلتفت ملن يتقدم حولنا، فاحلقيقة اننا 

حتى لو حافظنا على ما اجنز ووقفنا عنده 

نرتاجع  النهاية  يف  فنحن   ، حتديث  ب��دون 

كون غرنا يتقدم، وهذا يعتمد جناحه على 

املخ�ص�س  االإن��ف��اق  االأول��وي��ات، وحجم  فهم 

لها، وقيمة العائد منها م�صتقباًل.

خ�صخ�صة  اأن  م��ل��ك��اوي  حم���م���ود  وب����ني 

ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي ال ي��ت��ط��اب��ق م���ع م��ب��ادئ 

اأق��رت��ه��ا منظمة  ال��ت��ي  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 

ال�صحة العاملية ، فاخل�صخ�صة هي للقطاع 

احلكومي،  ال��ق��ط��اع  ي�صعف  وه���ذا  اخل��ا���س 

التي  ال��دول��ي��ة  االع��ت��م��ادي��ة  اأن  اىل  م�����ص��را 

اجلامعات  كما  امل�صت�صفيات  عليها  حت�صل 

ك��ف��اءة  اىل  وت�����ص��ر  اخل�صخ�صة،  م��ن  ج���زء 

تطوير  يتم  مل  اأن��ه  مو�صحا   ، امل�صت�صفيات 

،مع  ك��وادره��ا  زي���ادة  وال  ال�صحية  من�صاآتنا 

امل�صتمر  الطبي  للتعليم  برامج  وج��ود  ع��دم 

الطبية  ال���ك���وادر  ت��ن��اق�����س  اىل  ب��اال���ص��اف��ة 

املتخ�ص�صة.  والتمري�صية 

اأع��داد اجلامعات اخلا�صة  اأن زيادة  وبني 

ن��ت��ي��ج��ة اخل�����ص��خ�����ص��ة اأ���ص��ع��ف احل��ك��وم��ي��ة، 

قطاع  واجهت  التي  امل�صاكل  اأن  اىل  م�صرا 

احل�صول  الطالب  هم  اأ�صبح  حيث  التعليم 

ال�����ص��ه��ادة ف��ق��ط دون اال���ص��ت��ف��ادة من  ع��ل��ى 

تدين  اىل  باال�صافة  يتلّقاها،  التي  العلوم 

رواتب املعّلمني و�صعف تدريبهم . 

وع�������زى ح������امت م�������ص���ام���رة ����ص���ب���ب ت���دين 

ب��ت��دين م�����ص��ت��وى القيم  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ص��ت��وى 

خالل  من  التعليمية  العملية  يف  الرتبوية 

من  فئة  �صاعد  ،مم��ا  املعلم  هيبة  انخفا�س 

الطلبة على التنمر عليه واأ�صهم يف انحدار 

العملية التعليمية اإىل م�صتويات منخف�صة، 

و�صعف العائد املادي للمعلم، مبينا اأن هذه 

االأ�صباب تنطبق على التعليم اجلامعي. 

وقال ابراهيم ابو حويلة اأن حتول القطاع 

يتحكم  مبخرجات  �صناعة،  اإىل  التعليمي 

ال�صركات  فيها  وتفر�س  العمل  �صوق  فيها 

�صلبا  يوؤثر  اأجندتها،  امل�صتثمرة  اأو  املمولة 

ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ت��ل��ك امل���خ���رج���ات وج���ودت���ه���ا، 

وي�صبح الهدف االأ�صا�صي هو املال، هوذا اأدى 

هدف  واأ�صبح  املخرجات،  ج��ودة  تراجع  اىل 

نقل  يف  االأ�صا�صي  دوره  واأغ��ف��ل  م��ادي  املعلم 

على  حري�صا  ك��ان  اأن  بعد  والبحث  املعرفة 

�صناعة االإن�صان ،مما انعك�س على املدار�س. 

اأن  ع���ب���ي���دات  امل��ه��ن��د���س ع��ب��د اهلل  وق�����ال 

والتعليمي عنوان  ال�صحي  القطاعني  تقدم 

نه�صه الوطن و�صمان م�صتقبله ،خا�صة ان 

والتوظيف،  االإنفاق  االأكرب يف  الن�صبه  لهما 

متقدما  �صابقا  التعليم  م�صتوى  ك��ان  حيث 

وابعاد  الف�صاد  ولكن  ال��دول،  على كثر من 

التعليم،  تراجع م�صتوى  اأ�صهم يف  الكفاءات 

يقدم  اخل��ا���س  الطبي  ال��ق��ط��اع  اأن  واأو���ص��ح 

يقدر  ال  مكلفه  ول��ك��ن��ه��ا  م��ت��ق��دم��ة  خ��دم��ات 

عليها اال االغنياء ، وباملح�صلة فاننا نعاين 

من تراجع يف جميع القطاعات موؤكدا على 

لهذين  الدولة  قبل  النظرمن  اإعادة  وجوب 

القطاعني.

وب��ي��ن��ت ال���دك���ت���ورة ف��اط��م��ة ع��ط��ي��ات اأن 

منظومتي ال�صحه والتعليم هما من اخطر 

املنظومات يف اي جمتمع، وي�صكالن اأولوية 

ا�صباب  م��ن  اأن  اىل  م�صرة   ، النا�س  حل��ي��اة 

ت���راج���ع م��ن��ظ��وم��ه ال��ت��ع��ل��ي��م ان ال��ق��ط��اع��ات 

واملح�صوبية  ال��وا���ص��ط��ات  تعتمد  اجلامعيه 

للطلبه،  ال��ع��الم��ات  منح  يف  املنافع  وت��ب��ادل 

ح���ي���ث مل ي����ع����ودوا م��ه��ت��م��ني ب���ال���درا����ص���ة و 

التح�صيل العلمي.

هناك  ح��م��وراأن  اب��و  وليد  الدكتور  وب��ني 

ت�صنيفات اظهرت تراجع القطاع الطبي يف 

االردن، تعتمد على معاير حمدده وتطبق 

ال����دول، ح��ي��ث و���ص��ع��ت منظمة  ع��ل��ي جميع 

لت�صنيف  حم��دده  معاير  العاملية  ال�صحة 

اجل��وده،   ، منها  ال�صحي  القطاع  يف  ال��دول 

وت���وف���ر اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ه وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 

يف  تراجعا  ن�صهد  عندما  ل��ذل��ك  وال��ع��دال��ه، 

القطاع الطبي وتقدما وا�صحا دول جماوره 

ويجب العمل على ا�صالح اخللل . 

تراجع  اأن  املقابلة  معن  الدكتور  واعترب 

كافية  اموال  تخ�صي�س  لعدم  يعود  التعليم 

ل��وزارة الرتبية والتعليم، وال��رتدد يف و�صع 

خالل  م��ن  الع�صر  ت��واك��ب  وا�صحة  فل�صفة 

التطبيقية  العلوم  يف  ���ص��واء  املناهج،  اع��داد 

التن�صيق  االن�صانية، م�صددا على �صرورة  او 

اجلامعات  يف  الرتبية  وكليات  ال���وزارة  ب��ني 

االردنية لو�صع مناهج تواكب الع�صر.

واأ�����ص����ار ال���دك���ت���ور ع��ي��د اأب�����و دل���ب���وح اىل 

من  ال�����ص��ح��ي  ال��ق��ط��اع  يف  �صعفا  ه��ن��اك  اأن 

خ�����الل ت���ط���ور ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س وت���ره���ل 

بقوة  ي��ت��ط��ور  اخل��ا���س  اأن  مو�صحا   ، ال��ع��ام 

ب��ح��ي��ث مي���ك���ن م���ع���اجل���ة ك���اف���ه االم����را�����س 

ال��ع��الج،  ملحقات  لتوفر  باال�صافة   ، فيها 

يف  توزعت  الطبيه  فاخلدمات  العام  يف  اأم��ا 

امل��ح��اف��ظ��ات ول��ك��ن ي��وج��د ن��ق�����س يف اط��ب��اء 

اخت�صا�س.

وب�����ني امل���ه���ن���د����س ب���ا����ص���م احل�����م�����وري اأن 

اأك��ر  تتحملها  التعليم  عملية  يف  ال�صعف 

م���ن ج��ه��ه ك���االأ����ص���رة وامل���در����ص���ة وامل��ج��ت��م��ع 

التي  العوامل  ومن   ، املتعاقبة  واحلكومات 

اأ�صهمت يف هذا ال�صعف، النظام وال�صيا�صات 

امل��رت��ب��ط��ة بتغير  ب�����ص��ك��ل ع�����ام،  ال���رتب���وي���ة 

ال��وزراء وما يتبع ذلك من ق��رارات متغرة 

فيها الكثر من ال�صخ�صنة وفر�س املنظور 

غالباآ  ياأتي  وال��ذي  القرار  ل�صاحب  الذاتي 

الكفاءات  واالإ�صتغناء عن  باأجندته اخلا�صة 

والرتكيز  التقاعد  على  االإحالة  خالل  من 

فقط على اإمتحان الثانوية العامة. 

اأن من  ال���دك���ت���ور ه��اي��ل ال��دع��ج��ة  وب���ني 

اأ���ص��ب��اب ت��راج��ع ال��ت��ع��ل��ي��م ، ال���رتاج���ع ال��ذي 

طغى على �صخ�صية املعلم وهيبته وح�صوره 

وغ��ي��اب  اداءه  و���ص��ع��ف  املجتمع  يف  وقيمته 

برامج االعداد والتدريب والتاأهيل، وغياب 

ال���ك���ف���اءات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واالداري���������ة، وت��ع��دد 

التعليمية،  بالعملية  تتدخل  التي  اجلهات 

عن  اال�صا�صية  التعليمية  االق�����ص��ام  وف�صل 

الرتبية  ب����وزارة  مم��ث��ال  التعليمي  اجل�����ص��م 

انت�صرت  التي  الغ�س  وظاهرة  املناهج،  مثل 

ب�صورة ملحوظة وحتديدا يف التوجيهي.

ا�صباب  اأن من  رائ��د حرت  املهند�س  وق��ال 

 - يبدو  ما  على   - القطاعني  تراجع هذين 

�صواء  تراجعهما  على  يعمل  م��ن  ه��ن��اك  ان 

عن جهل او ق�صد، للتمهيد خل�صخ�صتهما 

ال��ق��درة  وع���دم  تراجعهما  ا���ص��ت��م��رار  بحجة 

على اال�صتمرار بتمويلهما.
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االنباط-عمان

اإىل  الييقييادميين  ال�سياح  اأعييييداد  اإجييمييايل  بلغ 

مليون   2 نييحييو   2021 الييعييام  خيييال  اململكة 

ارتييفيياع  نيي�ييسييبيية  حمييقييقيياً  و358676،  �ييسييائييح 

الييذي   2020 بييعييام  مييقييارنيية  بيياملييئيية،   90.2
و�ييسييلييت خييياليييه اأعيييييييداد اليي�ييسييييياح اإىل مييليييييون 

ال�سياح  اأعييييداد  جتيييياوزت  حيييييث  و239910، 

القادمن للمملكة االأرقام املتوقعة خال العام 

املا�سي التي كانت ت�سري اإىل قدوم 1.9 مليون 

�سائح.

عن  اليي�ييسييادرة  ال�سهرية  الن�سرة  واأظييهييرت 

�سياح  يف عدد  ارتفاعاً  واالآثييار،  ال�سياحة  وزارة 

املبيت خال العام املا�سي اإىل 2 مليون �سائح 

باملئة،   88.5 ارتييفيياع  وبن�سبة   ،11639 و 

مليون  فيه  بلغت  الييذي   2020 بعام  مقارنة 

�سائح و 67166.

ووفييييق اليينيي�ييسييرة، ارتييفييع اأعيييييداد زوار اليييييوم 

 100.9 بن�سبة  املا�سي  الييعييام  خييال  الييواحييد 

مقارنة  زائيييرا،   374037 اإىل  لت�سل  باملئة 

بعام 2020 الذي و�سلت فيه اإىل 172745 

زائرا، مبينة اأن عدد زوار مدينة البرتا خال 

زائيييرا،   216820 اإىل  و�ييسييل  املييا�ييسييي  الييعييام 

وماأدبا )اخلارطة( 57007 زوار.

اأعداد زوار  اأظهرت الن�سرة، ارتفاعاً يف  كما 

بييعيي�ييض امليييواقيييع اليي�ييسييييياحييييية واالأثيييريييية مييقييارنيية 

 62422 الييكييرك  يف  بلغ  حيث   ،2020 بعام 

ويف  بيياملييئيية،   272.4 ارتيييفييياع  وبن�سبة  زائيييييرا، 

ارتييفيياع  وبن�سبة  زائيييييرا،   137016 عييجييلييون 

 194236 رم  ووادي  باملئة،   144.9 بلغت 

واملغط�ض  باملئة،   79.9 ارتفاع  وبن�سبة  زائييرا، 

باملئة،   32.6 ارتفاع  بن�سبة  زائرا،   45798
ارتييفيياع  وبن�سبة  زائيييييرا،   104550 وجيير�ييض 

زوار،   119603 نيبو  وجبل  باملئة،   27.9
وبن�سبة ارتفاع بلغت 3.6 باملئة.

العام  خييال  ارتفع  ال�سياحي  الدخل  وكييان 

بن�سبة 90 باملئة، نتيجة ارتفاع اأعداد   2021
دييينييار  مييليييييار   1.9 يييقييارب  مييا  اليي�ييسييييياح ليبلغ 

)2.7 مليار دوالر( مقارنة مع العام 2020، 

بح�سب بيانات البنك املركزي االأردين.

ارتفاع زوار المملكة إلى 2.35 مليون العام الماضي

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على االقمشة المستوردة

االنباط-عمان

عاملياً  النفطية  امل�ستقات  اأ�ييسييعييار  ارتفعت 

الثاين  كييانييون  الييثيياين ميين �سهر  االأ�ييسييبييوع  يف 

احلييييايل، مييقييارنيية مييع مييعييدالت اأ�ييسييعييارهييا يف 

وزارة  اأعلنتها  لبيانات  وفقا  االأول،  االأ�سبوع 

الطاقة والرثوة املعدنية ام�ض االثنن.

اأوكتان  البنزين  �سجل  البيانات،  وبح�سب 

90 �سعراً بلغ 798.7 دوالر للطن، مقارنة 
والييذي  االأول،  االأ�ييسييبييوع  يف  �سعره  معدل  مييع 

بلغت  ارتييفيياع  وبن�سبة  دوالر،   776.8 بييلييغ 

اأوكتان  البنزين  �سعر  �سجل  كما  باملئة،   2.8
مقابل  للطن  دوالرا   818 بلغ  �ييسييعييراً   95
االأول،  االأ�سبوع  يف  امل�سجل  دوالر   798.1
وارتييفييع  بيياملييئيية.   2.5 بلغت  ارتييفيياع  وبن�سبة 

للطن  دوالر   692.6 مييين  اليييدييييزل  �ييسييعيير 

 4.7 ارتييفيياع  وبن�سبة  دوالر،   725.5 اإىل 

720.3 دوالر  باملئة، وارتفع �سعر الكاز من 

ارتييفيياع  وبن�سبة  دوالر،   769.6 اإىل  للطن 

الوقود من  ارتفع �سعر زيت  باملئة، كما   6.8
دوالر   456.1 اإىل  للطن  دوالر   438.5

باملئة.  4 للطن، وبن�سبة ارتفاع بلغت 

الييبييرتويل  الييغيياز  �سعر  انخف�ض  بيياملييقييابييل، 

 717.5 اإىل  الييثيياين  كييانييون  �سهر  يف  امل�سال 

امليي�ييسييجييل  �ييسييعييره  لييلييطيين، مييقييارنيية ميييع  دوالر 

بلغ  واليييييذي  املييا�ييسييي  االأول  كيييانيييون  �ييسييهيير  يف 

انخفا�ض بلغت 5.7  وبن�سبة  دوالر   761.3
باملئة.

و�سجل �سعر خام برنت يف االأ�سبوع الثاين 

للربميل،  دوالر   85.3 احلييايل  ال�سهر  ميين 

االأ�ييسييبييوع  يف  امليي�ييسييجييل  دوالر   81.2 مييقييابييل 

االأول.

االنباط-عمان

طييالييبييت نييقييابيية جتيييار االألييبيي�ييسيية واالأحيييذيييية 

واالأقم�سة ب�سرورة تخفي�ض �سريبة املبيعات 

لل�سوق  امل�ستوردة  املاب�ض  اأقم�سة  عموم  على 

ب�سكل  وتخدم  اإنتاج  مدخات  كونها  املحلية 

مبا�سر قطاع �سناعه االألب�سة االأردين الواعد.

اىل  االثنن،  ام�ض  بيان  يف  النقابة  ودعييت 

من  االأقم�سة  على  املبيعات  �سريبة  تخفي�ض 

جتار  من  جزءا  ان  مبينة  باملئة،   4 اىل   16
القدرة  جلهة  �سعب  و�سع  يف  باتوا  االأقم�سة 

على املناف�سة.

ي�سم  اليييذي  االأقم�سة  قييطيياع  ان  وا�ييسييافييت 

560 حما للبيع باجلملة وم�ساغل �سغرية 
ومتو�سطة وم�ستوردين رئي�سين، يعترب من 

القطاعات املهمة التي ترفد ال�سناعة املحلية 

وتوفر  االإنييتيياج،  مييدخييات  ميين  باحتياجاتها 

اآالف فر�ض العمل.

املييمييلييكيية من  ميي�ييسييتييوردات  اأن  وا�يييسيييارت اىل 

 102 املييا�ييسييي  الييعييام  االأقييميي�ييسيية بلغت خيييال 

مييليييييون ديييينيييار، مت حتيي�ييسيييييل ميييا ييييقيييارب 11 

مليون دينار منها ك�سريبة مبيعات.

الضمان تحدد موعد انتهاء تسديد 
المستحقات عن تحويل فترات 

الشمول اإللزامي لالختياري

10% انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين

الطاقة: عدد الحسابات المسجلة 
لالستفادة من التعرفة الكهربائية 

المدعومة 366577

تطبيق أسفار بلص ُيتيح خدمة إضافة 
الفنادق والمطاعم السياحية مجانًا

االنباط-عمان

اأعيييلييينيييت امليييوؤ�يييسييي�يييسييية اليييعيييامييية لييليي�ييسييمييان 

املمنوحة  القانونية  املهلة  ان  االجتماعي، 

املوؤ�س�سة  وافييقييت  الييذييين  عليهم  للموؤّمن 

االإلييزامييييية  �سمولهم  فيييرتات  حتييويييل  على 

قبل  اختياري  انت�ساب  فييرتات  اإىل  امللغاة 

بتاريخ  �ستنتهي   ،31/5/2021 تاريخ 

.10/5/2022
ام�ض  �سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وقالت 

االثييينييين، اإنيييييه يييتييوجييب عييلييى تييلييك الييفييئيية 

تيي�ييسييديييد املييبييالييغ املييرتتييبيية عييليييييهييم خييال 

قييرارات  تعترب  ذلييك  وبييخيياف  املهلة  تلك 

املوافقة على التحويل كاأن مل تكن.

املمنوحة  املهلة  اأن  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 

ليييليييميييوؤّمييين عييليييييهييم الييييذييييين ييييتيييم حتييويييل 

فيييرتات ا�ييسييرتاكييهييم االإلييزامييييية املييلييغيياة اإىل 

املبالغ  لت�سديد  اختياري  ا�سرتاك  فييرتات 

تبداأ  �سهراً   12 هييي  ذلييك  على  امل�ستحقة 

من تاريخ تبّلغ قرار جلنة �سوؤون ال�سمان، 

3 اأ�سهر،  مبينة اأن هذه املهلة كانت �سابقاً 

وجييييرى تييعييديييلييهييا مبييوجييب قييييرار جمل�ض 

الييتيياأمييييينييات يف املييوؤ�ييسيي�ييسيية اليي�ييسييادر بييتيياريييخ 

.31/5/2021

االنباط-عمان

انييخييفيي�ييسييت اأ�ييسييعييار امليينييتييجيين الييزراعييييين 

11 من العام املا�سي، بن�سبة  خال االأ�سهر 

4ر102  النقطة  اإىل  و�ييسييوال  بيياملييئيية،   10
 2020 العام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنة 

والبالغة 8ر113.

واأ�يييسيييار الييتييقييرييير اليي�ييسييهييري اليي�ييسييادر عن 

دائييييرة االإحييي�يييسييياءات الييعيياميية اميي�ييض االثيينيين، 

الأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم  انخفا�ض  اإىل 

الثاين  ت�سرين  ل�سهر  الييزراعييييين  املنتجن 

7ر21  بن�سبة   ،2021 املييا�ييسييي  الييعييام  ميين 

7ر107 مقارنة  النقطة  اإىل  باملئة، و�سوال 

والبالغة   2020 الييعييام  ميين  ذاتييهييا  بالفرتة 

ارتييفييع  للتقرير،  ووفييقييا  نييقييطيية.  6ر137 
من  الييثيياين  ت�سرين  ل�سهر  القيا�سي  الييرقييم 

و�سوال  باملئة،  5ر10  بن�سبة   ،2021 العام 

ت�سرين  مييع  مقارنة  7ر107  النقطة  اإىل 

والييبييالييغيية   2021 نف�سه  الييعييام  ميين  االأول 

نقطة.  4ر97 

االنباط-عمان

الييتييي فتحت  لييلييعييدادات  الكلي  الييعييدد  بلغ 

االلييكييرتوين  املييوقييع  عييلييى  للت�سجيل  ح�سابا 

اخلا�ض باال�ستفادة من التعرفة الكهربائية 

ام�ض  �سباح  حتى  املنزيل  للقطاع  املدعومة 

االثنن، 366577 عدادا من جمموع من 

زاروا املوقع، والبالغ عددهم 207ر379ر1 

مليون، �سكل االأردنيون منهم ن�سبة 61ر98 

باملئة.

اأعلنت  بيييييانييات  وفيييق  امل�ستفيدون  وتييييوزع 

واملييعييادن  الييطيياقيية  قييطيياع  تنظيم  هيئة  عنها 

اميي�ييض االثييينييين، )املييكييرميية املييلييكييييية 34ر14 

باملئة،  3ر2  الوطنية  املعونة  �سندوق  باملئة، 

واالأردنيييييييات املييتييزوجييات ميين غييري االأردنييييين 

امل�سجلن من  بلغ عدد  باملئة(، فيما  37ر1 
31ر1  االأردن  يف  املقيمن  غييزة  قطاع  اأبناء 

باملئة، يف حن بلغ عدد حملة جوازات ال�سفر 

االأردنية املوؤقتة 07ر0 باملئة.

وتييلييقييى امليييوقيييع االلييييكييييرتوين املييخيي�ييسيي�ييض 

لا�ستفادة من التعرفة الكهربائية املدعومة 

وا�ستف�سار  ماحظة   763 املنزيل  للقطاع 

و�سيتم  بع�سها  مع  التعامل  جييرى  و�سكوى، 

ا�ستكمال التعامل مع باقي ال�سكاوى.

مع  الوطني  االتيي�ييسييال  مركز  تعامل  كما 

تعامل مركز  قد  وكان  ماحظة،   11053
املراقبة والطوارئ يف الهيئة ام�ض االأحد مع 

وماحظة. ا�ستف�سار   100

االنباط-برتا

 Asfar( بييليي�ييض اأ�ييسييفييار  تييطييبيييييق  اأعيييلييين 

اإطييياق خييدميية جييديييدة تتيح  عيين   ،)Plus
التطبيق  داخييييل  �ييسييييياحييييية  ميينيي�ييسيياآت  اإ�ييسييافيية 

للمو�سم  بالرتويج  امل�ساهمة  بهدف  جماناً، 

ال�سياحة املقبل.

وقييييييال ميييوؤ�يييسييي�يييض الييتييطييبيييييق املييتييخيي�ييسيي�ييض 

بييالييرتويييج اليي�ييسييييياحييي يييا�ييسيير مييهيييييار لييوكيياليية 

االأنيييبييياء االأردنييييييييية )بيييييرتا(، اإن اليييهيييدف من 

املن�ساآت  م�ساعدة  اجلديدة،  اخلدمة  اإ�سافة 

وبييراجمييهييا،  نف�سها  تييرويييج  على  ال�سياحية 

يف  ال�سائح  اإىل  الييو�ييسييول  يف  ي�ساعدها  ومبييا 

خمتلف دول العامل والتوا�سل معه واطاعه 

عيييليييى بيييراجميييهيييا وفيييعيييالييييييياتيييهيييا واأنيي�ييسييطييتييهييا 

ال�سياحية.

واأ�ساف اأن اخلدمة متاحة اليوم للفنادق 

ال�سياحية  واملييطيياعييم  ت�سنيفاتها،  مبختلف 

والييي�يييسيييعيييبييييييية، واليييييكيييييويف �يييسيييوبيييات مبييخييتييلييف 

تيي�ييسيينيييييفيياتييهييا، والييينيييزل الييبيييييئييييية واملييحييميييييات 

الطبيعية واملخيمات ال�سياحية.

يتيح  تطبيق  بل�ض«  »اأ�ييسييفييار  اأن  واأو�ييسييح 

لل�سائح اإن�ساء �سفحته اخلا�سة داخله لن�سر 

ال�سياحية،  املن�ساآت  خدمات  وتقييم  جتاربه، 

وعيير�ييض مييواقييع �سياحية واأثييرييية زارهيييا مبا 

ي�ساعد ترويجها واالإعان عن اجلديد منها 

اأن  اإىل  ي�سار  اأمييام اجلمهور.  املكت�سف  وغري 

ريييادييية  اأردنييييية  فييكييرة  بل�ض«  »اأ�ييسييفييار  تطبيق 

الهدف منها م�ساعدة القطاع ال�سياحي على 

لييه لييرتويييج براجمه  تييوفييري من�سة جييديييدة 

يلبي  مبييا  الييعييامل  حيييول  لل�سائح  واييي�ييسييالييهييا 

هواياته وتطلعاته.



االعالين
07 الثالثاء   18/ 1 / 2022

رقم العدد   5936



اعالن  بيع وكالة غاز

ح�سني  العزيز  عبد  انا  اأعلن 

الغاز  وكالة  بيع  عن  �سل  ابو 

وه��ي  با�سم وك��ال��ة  اب��و �سل 

ابو  عبدالعزيز  معت�سم   اىل 

اع��را���ض  اأي  ل��ه  ف��م��ن   �سل 

عدل  ك��ات��ب  م��راج��ع��ه  عليه 

جر�ض خالل ثمانية ايام من 

تاريخه

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : عيد 

محمد مسلم نصيب

مركز  ع��ن  تغيبك  اىل  ن��ظ��را 

ت��اري��خ  م��ن  اذن  ب����دون  ع��م��ل��ك 

2021/12/27 ولغاية تاريخه 

للنقل  العقبة  ���س��رك��ة  ل���دى   ،

واخلدمات اللوج�ستية ، يتوجب 

عملك  مبركز  االلتحاق  عليك 

خالل )24 ( �ساعة من تاريخه 

وبخالف ذلك �سيتم انهاء عملك 

الحكام  ا�ستنادا  ال�سركة  لدى 

28/ه����� ( م��ن ق��ان��ون  امل����ادة ) 

العمل .

شركة العقبة للنقل 

والخدمات اللوجستية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

محمد عيد محمد عبيدات
محمد امني احمد 

محمد املغربي
رزان وليد خالد محمد

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

امل�سانده خلدمات اال�سناد و مراكز 

االت�سال بدون �سبب م�سروع او عذر 

تنذركم  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

اال  و  ف���ورا  عملكم  اىل  ب��ال��ع��ودة 

�سندا  لديها  خدماتكم  انهاء  �سيتم 

28/ه���� م��ن قانون  الح��ك��ام امل���ادة 

العمل رقم 8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   لال�سكان  املكال  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 31185 ( بتاريخ ) 2013/1/24(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد خالد �سامل ابو نار 

عنوان امل�سفي : عني البا�سا – بجانب االحوال املدنية 

تلفون ) 0790918592 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  املدرب اخلا�ض للياقة البدنية ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 39366 ( بتاريخ ) 2015/1/25(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 

الدفع ام ال / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

واخلدمات  للتجاره  املتعدده  اخل��رات  �سركة   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

املحا�سبيه ميثلها ال�سيدة منى وليد عمر ا�ستانبويل  

عنوان امل�سفي : عمان – خلدا – دوار ال�سكر – �سارع ثابت بن دينار – 

جممع احلنان التجاري – عماره رقم 7 – الطابق االول – مكتب رقم 4 

هاتف )06/5549908( �ض.ب )1305( الرمز الريدي )11947( 

تلفون ) 0798936516 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سحر ال�سبيحات و�سركاها  

 )  115586( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/11/21 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�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

ا�ستنادا الأحكام املادة 40/ 1من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وان�ض  رمزي  �سركة  ت�سفية   اج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجارة 

الهالالت و امل�سجله

بتاريخ   ال����رق����م)100509(  حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف 

2011/1/30 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن

لال�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

ا�ستنادا الأحكام املادة 40/ 1من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  �سركة زياد عبد اهلل 

هوميل النوا�سره و�سركاه و امل�سجله

بتاريخ   ال����رق����م)115589(  حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف 

2016/11/21 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن

لال�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 : )200080157(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة

عبد الكرمي �سباح دروي�ض ال دروي�ض

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة رجب دروي�ض و�سركاه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )59498( بتاريخ 2001/4/9

باإبالغ  وقام   2022/1/16 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالريد  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 االعالن يف ال�سحف اليومية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن بلدية املفرق الكربى
دعوة لإلعرتاض على قرار لجنة التوزيع النهائي لتقسيم

قطعة األرض رقم )22( حوض رقم )4( 
املفرق الجنوبي لوحة ) 27 (

    

ا�ستنادا  الأحكام املادة رقم  ) 17 (  من قانون التق�سيم �سمن مناطق البلديات 

املالكني  العالقة  الأ�سحاب  يعلن   ، وتعديالته  )1968م(   ل�سنة  رقم  )11( 

لقطعة االأر�ض رقم ) 22 ( من حو�ض ) 4 ( املفرق اجلنوبي لوحة رقم ) 27 

( بان جلنة التوزيع النهائي قد اجنزت اعمال التوزيع النهائي لهذا القطعة 

كما هو مبني يف اجلداول املعلقة يف مبنى دار البلدية ومبنى مديرية التنظيم 

والتخطيط .

فعلى ال�سيدات وال�ساده ا�سحاب العقارات واحلقوق يف القطعة املذكورة وكل 

 )  15  ( خالل  اعرا�ساتهم  تقدمي  فيه  جاء  ما  على  االعرا�ض  حق  له  من 

التوزيع  جلنة  رئي�ض  اىل  االع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة 

الكرى  املفرق  بلدية  ومبنى  والتخطيط  التنظيم  مديرية  مبنى  يف  النهائي 

خالل اوقات الدوام الر�سمي ، وكل من مل يتقدم بالطعن خالل املدة املذكورة 

ي�سبح القرار ال�سادر بحقه نهائيا وغري خا�سع الي طريق من طرق الطعن .

القاضي أحمد الشرعه
 رئيس لجنة التوزيع النهائي
لتقسيم أراضي بلدية املفرق الكربى

إعالن صادر عن بلدية املفرق الكربى
دعوة لإلعرتاض على قرار لجنة التوزيع النهائي لتقسيم

قطعة األرض رقم )25( حوض رقم )4( 
املفرق الجنوبي لوحة ) 27 (     

ا�ستنادا  الأحكام املادة رقم  ) 17 (  من قانون التق�سيم �سمن مناطق البلديات 

املالكني  العالقة  الأ�سحاب  يعلن   ، وتعديالته  )1968م(   ل�سنة  رقم  )11( 

لقطعة االأر�ض رقم ) 25 ( من حو�ض ) 4 ( املفرق اجلنوبي لوحة رقم ) 27 

( بان جلنة التوزيع النهائي قد اجنزت اعمال التوزيع النهائي لهذا القطعة 

كما هو مبني يف اجلداول املعلقة يف مبنى دار البلدية ومبنى مديرية التنظيم 

والتخطيط .

فعلى ال�سيدات وال�ساده ا�سحاب العقارات واحلقوق يف القطعة املذكورة وكل 

 )  15  ( خالل  اعرا�ساتهم  تقدمي  فيه  جاء  ما  على  االعرا�ض  حق  له  من 

التوزيع  جلنة  رئي�ض  اىل  االع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة 

الكرى  املفرق  بلدية  ومبنى  والتخطيط  التنظيم  مديرية  مبنى  يف  النهائي 

خالل اوقات الدوام الر�سمي ، وكل من مل يتقدم بالطعن خالل املدة املذكورة 

ي�سبح القرار ال�سادر بحقه نهائيا وغري خا�سع الي طريق من طرق الطعن .

القاضي أحمد الشرعه
 رئيس لجنة التوزيع النهائي
لتقسيم أراضي بلدية املفرق الكربى

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ض   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 7/1210 ( تاريخ 2021/12/15  

عدم املوافقة على خمطط  تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ريفي 

اىل �سكن ) ج ( �سمن احلو�ض رقم ) 1 ( العلم من ارا�سي ثغرة 

اجلب  . 

وذلك يف بلدية املفرق الكرى / لواء ق�سبة املفرق  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ض   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 3/1210 ( تاريخ 2021/12/15  

عدم املوافقة على خمطط  الغاء واحداث �سارع واعتماد جمرى 

وادي �سمن االحوا�ض ذوات االرقام ) 2 ( املفرق ال�سمايل و 

) 3 ( ال�سكه . 

وذلك يف بلدية املفرق الكرى / لواء ق�سبة املفرق  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا الأحكام املادة ) 215 ( من قانون ال�سركات رقم )22 (

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   

والتجارة باأن �سركة عبد احلافظ الزراعية  وامل�سجلة يف �سجل 

 1972/7/11 بتاريخ   )  2263  ( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن اىل �سركة 

تو�سية ب�سيطة .

يرجى ممن له اعرا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200055735(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة

فار�ض �سالح ابراهيم اخلليلي

احمد �سالح ابراهيم اخلليلي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ح�سني �سالح ابراهيم اخلليلي واخوانه

بتاريخ   )8196( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1999/5/8

باإبالغ  وقام   2022/1/17 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالريد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/1/17

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

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   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ال�سندر  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والت�سويقيه  االداري��ه  لال�ست�سارات 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )11492( بتاريخ  

2006/2/12  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2021/12/19  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وان  لل�سركة،  م�سفيا  الكور  حنا  يو�سف  ط��ارق  ال�سيد  وتعيني 

عنوان امل�سفي هو :

دينا �سنر – �سارع �سليمان النابل�سي – العبديل – عمان – تلفون 

5677425

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 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ال�سندر لال�ست�سارات االداريه والت�سويقيه 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 11492 ( بتاريخ ) 2006/2/12(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : طارق يو�سف حنا الكور  

 – النابل�سي  �سليمان  – �سارع  – العبديل  امل�سفي : عمان  عنوان 

دينا �سنر  

تلفون ) 06/5677425 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

اخلا�ض  املدرب  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

للياقة البدنية وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

قد    2015/1/25 بتاريخ    )39366( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2022/1/13 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�ساده 

ميثلها  املحا�سبيه  واخلدمات  للتجاره  املتعدده  اخلرات  �سركة 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  ا�ستانبويل  عمر  وليد  منى  ال�سيدة 

امل�سفي هو :

احلنان  جممع   – دينار  بن  ثابت  �سارع   – ال�سكر  دوار   – خلدا 

 –  4 رقم  مكتب   – االول  الطابق   –  7 رقم  عماره   – التجاري 

خلوي 0798936516 – ار�سي 065549908

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعــــــــالن
العام / ادارة ال�سيانة ببيع بطاريات غري �ساحلة تقدر اوزانها االجمالية  ترغب مديرية االأمن 

بحوايل ) 200 ( طن قابلة للزيادة او النق�سان بطريقة الظرف املختوم حيث ميكن حتويل البيع 

اىل املزاوده العلنية بوا�سطة اللجنة امل�سكلة لهذه الغاية  .

على كل من يرغب بال�سراء االطالع على تعليمات البيع ومعاينة املواد يف موقع امل�ستودعات الفنية 

/ املوقر خالل �ساعات الدوام الر�سمي اعتبارا من �سباح يوم االحد املوافق 2022/1/23م ولغاية 

نهاية دوام يوم االربعاء املوافق 2022/1/26م .

يكون موقع ت�سليم العرو�ض واملزايدة العلنية يف امل�ستودعات الفنية لالمن العام / املوقر يف متام 

ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم االربعاء املوافق 2022/2/2م .

ال�سراء  حال  يف  عليهما  ترتب  اخرى  ر�سوم  واي  تكرر  مهما  االع��الن  اجور  بدفع  امل�سري  يقوم 

وح�سب التعليمات املن�سو�ض عليها .

اعالن رقم ) 1 /2022 (

اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري 

الصالحة لالستعمال باملزاد العلني

فعلى ال�سادة الراغبني بال�سراء معاينة اللوازم واحل�سور للمزايدة عليها 

ال�ساعة  متام  يف  وذلك  جر�ض  حمافظة  يف  ال�سحية  ال�سوؤون  مديرية  يف 

العا�سرة من �سباح يوم االثنني املوافق 2022/1/24.

وزارة الصحة

الثالثاء   18/ 1 / 2022

رقم العدد   5936

اعالن طرح صادر عن وزارة الصحة
2 / 2022 بخ�سو�ض تقدمي  تعلن وزارة ال�سحة عن طرح عطاء رقم �ض / 

اربد   / راية  االمرية  م�ست�سفى  يف  وملحقاته  بخار  بويلر  وت�سغيل  وتركيب 

فعلى من يود اال�سراك من املتعهدين امل�سنفني فئة ثالثة كهروميكانيك فما 

فوق مراجعة ق�سم العطاءات يف مديرية االبنية وال�سيانة ) الطابق الثامن 

( يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبا معه �سورة م�سدقة من �سهادة الت�سنيف  ) 

�سارية املفعول ( ال�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل ) 25 ( خم�سة وع�سرون 

دينار غري م�سردة.

يتم تقدمي تاأمني دخول العطاء ) الكفالة البنكية ( بقيمة ) 750 ( دينار 

مبغلف منف�سل ح�سب املتطلبات التالية :

رقم العطاء

ا�سم العطاء 

تاأمني دخول العطاء : با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته.

مدة �سريان تامني دخول العطاء ) 120 ( مائة وع�سرون يوم من تاريخ ايداع 

العرو�ض .

ا�سم املناق�ض كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات 

احلكومية .

�سوف يتم رف�ض اي عر�ض غري مرفق بتاأمني دخول املناق�سة .

مالحظة :

و�سيتم  العطاء  دخول  تامني  من  بدال  م�سدقة  بنكية  �سيكات  قبول  يتم  لن 

رف�ض اي عر�ض مايل متقدم للعطاء تاأمينه على �سكل �سيك م�سدق .

اب��داء  دون  العطاء  الغاء  ال�سحة  وزارة  يف  املحلية  ال�سراء  للجنة  يحق 

اال�سباب وبدون ان يرتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية .

اجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر.

الثانية  ال�ساعة  ولغاية  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة  من  العطاء  ن�سخ  بيع  يبداأ 

ع�سر والن�سف ظهرًا.

اخر موعد لل�سراء يوم الثالثاء املوافق 2022/1/25.

اخر موعد اليداع العرو�ض لغاية ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا يوم الثالثاء 

املوافق 2022/2/1 .

 تودع العرو�ض على ن�سخة واحدة )اال�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف 

مبنى وزارة ال�سحة الطابق الثاين الديوان العام .

االمني العام للشؤون االدارية والفنية 
رئيس لجنة الشراء املحلية

الدكتورة الهام عبد الرحمن خريسات 

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض 500/ 2020 / امل�ست�سفى امليداين الثالث – اجلويدة  ) نواق�ض امل�ست�سفى امليداين الثالث 

( )اللطرون الع�سكري (.

على الراغبني باال�سراك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سريات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 250 ( مئتان وخم�سون دينار اردين غري م�سردة.

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم االحد املوافق 

على  تقبل  وال  العر�ض  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2022/2/13

االطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكروين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

لال�سكان  املكال  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

2013/1/24  قد قررت باجتماعها  الرقم )31185( بتاريخ  

غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/1/13  املوافقة على ت�سفية 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد حممد خالد �سامل ابو 

نار  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عني البا�سا – بجانب االحوال املدنية – هاتف 0790918592

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي
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االنباط-وكاالت

بدون اأن يعلم ما يدور حوله من اأحداث، يرقد 

الأ�سري نا�سر اأبو حميد على �سرير العالج يف غرفة 

العناية املكثفة باأحد امل�سايف الإ�سرائيلية، منذ 13 

يوما، ب�سبب معاناته من تبعات الإ�سابة مبر�ض 

ال�سرطان، فيما علق الأ�سري حممد العار�سة، اأحد 

ال��ه��روب من �سجن  الأ���س��رى الذين نفذوا عملية 

ب��داأه اخلمي�ض  ال��ذي  الطعام  اإ�سرابه عن  جلبوع 

املا�سي

اأب���و حميد )49 ع��ام��ا( من  ي���زال الأ���س��ري  ول 

املكثفة،  العناية  غرفة  يف  يرقد  الأم��ع��ري  خميم 

بعد اإ�سابته بالتهاب حاد يف الرئتني، نتيجة تلوث 

ا���س��ت��ئ�����س��ال ورم يف  ن��اج��م ع��ن عملية  ج��رث��وم��ي، 

الرئتني، اأجريت له �سابقا

ورغم اأن هذا الأ�سري اأفاق من الغيبوبة، اأبقاه 

الطاقم الطبي منوما ب�سبب اللتهابات اخلطرية 

التي يعاين منها، بح�سب اإفادة �سقيقه ناجي، ورغم 

معاناته من و�سع �سحي خطري، حيث ظهرت له 

�سورة وهو داخ��ل غرفة العالج، تبني و�سله على 

اأجهزة التنف�ض ال�سناعي، اإل اأن �سلطات الحتالل 

ت��رف�����ض ط��ل��ب��ات اإط�����الق ���س��راح��ه ال��ت��ي قدمتها 

ال�سلطة الفل�سطينية، ونقله للعالج باخلارج، لعدم 

جتاوبه مع العالج املقدم له يف امل�سفى الإ�سرائيلي

وك��ان زم��الء له يف الأ���س��ر، اأك��دوا اأن اأب��و حميد 

اآلم حادة  2021 من  يناير  �سهر  بداية  منذ  عانى 

ت�سخي�ض  وك��ان  التنف�ض،  يف  و�سعوبة  ال�سدر  يف 

طبيب ال�سجن وقتها ل ي�ستند على اأي فحو�سات 

اأن ما يعانيه هو التهاب  خمربية، واأك��د يف حينه 

ع��ادي ل يحتاج اإىل اأك��ر من م�ساد حيوي، فيما 

كان وقتها يعاين من ال�سرطان الذي نه�ض ج�سده 

قبل اكت�سافه ونقله للعالج

ملف  تتابع  التي  الفل�سطينية  اجلهات  وتوؤكد 

الأ����س���رى، اأن ه���ذا الأ����س���ري ك��غ��ريه م��ن الأ���س��رى 

�سيا�سة  اإط����ار  يف  م��ت��اأخ��را،  للعالج  نقل  امل��ر���س��ى، 

الإهمال الطبي التي متار�سها �سلطات الحتالل

وح�����س��ب امل��ع��ل��وم��ات ف��ق��د ن��ق��ل اأب����و حميد بعد 

ب���رزلي  م�ست�سفى  اإىل  ال�سحي،  و�سعه  ت��ده��ور 

وهناك اأجريت له فحو�سات و�سور اأ�سعة اأظهرت 

اأنه م�ساب بورم تقرر ا�ستئ�ساله واأخذ خزعة منه، 

وظهر على �سوء ذلك اأن اخلزعة غري �سرطانية، 

ع��ادت اخلاليا  ال�سهر،  ت��ق��ارب  زمنية  ف��رة  وبعد 

ال�سرطانية لالنت�سار، وقد تقررت له جل�سات عالج 

كيميائية ا�ستغرق البدء بها ما يقارب ال���20 يوما 

حتى ال�سهر بعد العملية اجلراحية

وعقب تلقي هذا الأ�سري اجلرعة الأوىل، �سعر 

اآلم ح��ادة، واأعيد على  ب�سغط يف الرئة �ساحبته 

اإثرها اإىل امل�ست�سفى ملدة ثالثة اأيام، قاموا خاللها 

كما يدعي الطاقم الطبي يف برزلي باإفراغ الرئة 

م��ن ال��ه��واء بوا�سطة اإدخ����ال اأن��ب��وب اإل��ي��ه��ا، وه��ذا 

الأنبوب كان بحجم ثالثة اأ�سعاف ما حتتاجه رئة 

نا�سر، لذلك �ساحبت العملية اآلم �سديدة، ومرد 

هذا اخلطاأ اإىل اأن املخت�ض مبثل هكذا عمليات كان 

، وعلى  بالعملية هو متدرب  ق��ام  ، وم��ن  من�سغال 

اإثرها اأ�سيب نا�سر بجرثومة يف الرئة، الأمر الذي 

فاقم حالته ال�سحية

كافة  يف  الإ�سنادية  الفعاليات  حاليا  وتتوا�سل 

حميد،  لأب��و  ن�سرة  الفل�سطينية،  واملناطق  امل��دن 

الذي تخ�سى والدته فقدانه، وهو من بني خم�سة 

باملوؤبد مدى احلياة يف  اأحكاما  لها يق�سون  اأبناء 

�سجون الحتالل

اإىل ذلك فال يزال الأ�سرى الإداريون وعددهم 

برناجمهم  يف  امل�سي  يوا�سلون  اأ���س��ري،   500 نحو 

واملتمثل يف  ال��ت��وايل،  17 على  ال���  لليوم  الن�سايل، 

لعتقالهم  رف�سا  الإ�سرائيلية،  املحاكم  مقاطعة 

بهذا النوع، الذي ل ي�ستند اإىل اأي تهم

واأو�سح نادي الأ�سري، يف بيان، اأّن قرار الإداريني 

بخو�ض هذه املعركة حتت �سعار قرارنا حرية جاء 

على �سوء �سيا�سة الت�سعيد التي انتهجتها �سلطات 

الح��ت��الل خ��الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي، حيث و�سل عدد 

اأوام��ر العتقال الإداري التي �سدرت بحق اأ�سرى 

�سابقني ومعتقلني جدد 1595

االنباط-وكاالت

ق�����ال اأم������ني ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة يف امل���وؤمت���ر 

اإن  ح��ل��وم،  رب��ح��ي  اخل����ارج،  لفل�سطينيي  ال�سعبي 

ال�سبب احلقيقي لتاأجيل اجتماع املجل�ض املركزي 

الفل�سطيني، الذي كان مقرًرا خالل �سهر يناير/ 

“رف�ض الف�سائل امل�ساركة  كانون الثاين احل��ايل، 

به«.

بر�ض” اأن  ل�”قد�ض  حديثه  يف  ح��ل��وم  واع��ت��رب 

عبا�ض،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  “رئي�ض 
يحاول اإ�سفاء �سرعية خا�سة له من خالل اجتماع 

ال��وق��ت حل��ل اخلالفات  امل��رك��زي، وك�سب  املجل�ض 

الداخلية يف حركة فتح«

القد�ض  �سيف  “نتائج معركة  اأن  اإىل  واأ���س��ار    

“نهاية  اأن  وراأى  عبا�ض”،  اأح���رج���ت  الأخ������رية، 

اأهمها،  باتت قريبة لأ�سباب عديدة، من  ال�سلطة 

حد  على  املنا�سب”،  معركة  على  قادتها  ت�سابق 

تعبريه

  واأ�ساف ال�سفري ال�سابق لل�سلطة الفل�سطينية، 

الأخ��رى،  “حركة فتح خمتطفة، وترنح هي  اأن 

ويف طريقها للنهاية، ب�سبب اخلالفات الداخلية، 

“الف�سائل  ح��ل��وم  ب���ه���ا«   وط���ال���ب  تع�سف  ال��ت��ي 

الفل�سطينية، بالن�سالخ عن كل موؤ�س�سات ال�سلطة، 

يف ظل ا�ستمرار عبا�ض بالتن�سيق الأمني وحماية 

يت�سكل جمل�ض وطني حقيقي  م��ا مل  الح��ت��الل، 

ي�سم الف�سائل كافة«

  وكان ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفل�سطينية، وا�سل اأبو يو�سف، اأعلن يف ت�سريحات 

�سحفية، عن تاأجيل جل�سة املجل�ض املركزي التي 

اجل���اري،  ثاين/يناير  ك��ان��ون   20 يف  م��ق��ررة  كانت 

ب�سبب التزامات الرئي�ض عبا�ض بال�سفر للخارج

امل���رك���زي  امل��ج��ل�����ض  اإن�������س���اء  اأن  اإىل  وُي�������س���ار    

للمجل�ض  ال������13  ال������دورة  يف  ت��ق��رر  الفل�سطيني، 

اآذار/م��ار���ض  التي عقدت يف  الفل�سطيني،  الوطني 

امل��رك��زي  املجل�ض  ب��ني  و���س��ل  حلقة  ليكون   ،1977

الفل�سطيني، واللجنة التنفيذية، بني كل دورتني 

عاديتني من دورات املجل�ض

  ويتكون املجل�ض املركزي من رئي�ض واأع�ساء 

اللجنة التنفيذية، وممثلني عن الف�سائل والقوى 

واحت���اد  ال��ط��الب��ي��ة،  والحت�������ادات  الفل�سطينية، 

امل��راأة واحت��اد املعلمني، واحت��اد العمال؛ اإىل جانب 

ممثلني عن اأ�سحاب الكفاءات؛ بالإ�سافة اإىل �ستة 

رئي�ساً  الوطني،  املجل�ض  رئي�ض  ويكون  مراقبني، 

للمجل�ض املركزي

�سعبي جامع،  موؤمتر  اخلارج،    و”فل�سطينيي 

اإط���الق ح��راك �سعبي وط��ن��ي، وتفعيل  اإىل  ي�سعى 

دور الالجئني يف ال�ستات ملنا�سرة ق�سيتهم والعمل 

على حق العودة”، بح�سب بيان تاأ�سي�سه.

االنباط-وكاالت

عقود من املواجهة مع جي�ض الحتالل على 

اأر�ض م�سافر يطا جنوب اخلليل ختمها �سليمان 

التوا�سل  م��واق��ع  ن�سطاء  ب��ال�����س��ه��ادة،  ال��ه��ذال��ني 

ق��اوم  امل�سافر" ال����ذي  "�سيخ  ن��ع��وا  الج��ت��م��اع��ي 

باإقدام و�سجاعة املخططات الإ�سرائيلية لتهجري 

الفل�سطينيني من قريته واملناطق املجاورة، بعد 

اأن ذاقت عائلته م��رارة النكبة يف عام 1948 حني 

طردت من اأرا�سيها يف ديار بئر ال�سبع.

وكتب القا�سي ال�سابق اأحمد الأ�سقر: ا�ست�سهد 

يقاتل،  ك���ان  وح��ي��داً  ال��ه��ذال��ني  �سليمان  ال�سيخ 

وحيداً ارتقى، مدافعاً عنيداً عن اأر�سه التي اأحب، 

رحل ال�سيخ الهذالني يا اأ�سحاب املعايل وال�سيادة 

اختزل  ال��ذي  الب�سيط  ال�سيخ  رح��ل  والعطوفة، 

ثمن  ب��ال  املنا�سل  امل��ح��ارب  الفل�سطيني  ���س��ورة 

ينتظره، اأو من�سب ي�سعى له، لتبقى ذكراه خالدة 

يف ذاكرة النا�ض وتراب فل�سطني،  تقّبله �سهيداً يف 

علّيني اإىل جوار الأنبياء وال�سهداء وال�سّديقني

ح�سابه  على  تغريدة  يف  نا�سر  مو�سى  وق���ال 

يرحل  ال�سعبية  امل��ق��اوم��ة  اأي��ق��ون��ة  "توير":  يف 

اأي��ام من  ا�ست�سهاد ال�سيخ �سليمان الهذالني بعد 

جنوب  الح��ت��الل  ل�سرطة  تابعة  مبركبة  ده�سه 

اخلليل

وكتب الباحث اأ�سامة العقرباوي ناعياً ال�سيخ 

الهذالني: رحل ُمقاتل اأم اخلري ال�سيخ �سليمان 

الأل��ف..  كحرف  واقفا  رح��ل  �سهيد.اً،  الهذالني 

رحل الرجل الذي ظل طوال حياته ع�ساً ت�سند 

ت��ل��بُّ جنبات  اأم اخل����ري، وع�����س��اً  اأه�����ايل  ���س��م��ود 

ال�ستعمار

واأك������د ال���زم���ي���ل ج���ه���اد ب���رك���ات ع��ل��ى م��ع��رك��ة 

ال�سمود التي خا�سها ال�سيخ، وق��ال: كان كل ما 

يف  بيته  يف  ال�سمود  ال��ه��ذال��ني؛  �سليمان  يفعله 

خربة اأم اخلري يف يطا يف اخلليل، يالحقه جي�ض 

حياته  تفا�سيل  كل  يف  وامل�ستوطنون  الح��ت��الل 

لإخراجه من هناك، وبقي �سامدا اإىل اأن ده�سته 

يوماً،   12 قبل  الح��ت��الل  �سرطة  ترافق  �ساحنة 

داف��ع عن وطنه كما مل يدافع  اليوم،  وا�ست�سهد 

عنه كثري من قادته

ووجه ال�سيخ اأ�سامة العقبي اأحد قادة العمل 

لعائلة  التعزية  النقب  يف  والإ���س��الم��ي  الوطني 

ال�سيخ، وقال: نعزي اأنف�سنا ونعزي كذلك اأهلنا 

اآل الهذالني يف م�سابهم اجللل اإن العني لتدمع، 

واإن القلب ليحزن، واإَنا على فراقك اأيها احلبيب 

ملحزونون

وكتب النا�سط اأحمد القيق: �سهيد اليوم هو 

�سيخ م�سافر يطا، الرجل الذي كان جي�ض بكامله 

يف وجه تر�سانة دولة الحتالل

الثغور  امل�سري: عند  املحامي جماهد  وق��ال 

َي��ه��ِزم��ك امل��وت  وع��ن��د اهلل جتتمع اخل�����س��وم، مل 

و�سرعت الإحتالل حتى اأَثَخنت جهنم بهم، رحم 

اهلل �سهيد ال�سراع مع الإحتالل �سيخ املرابطني 

على الثغور

"اآخر  اأن  اإب��راه��ي��م  �سمية  النا�سطة  وذك����رت 

دعوة  �سليمان هى  ال�سيخ  بها  ق��ام  قتالية  مهمة 

الأ�سري  م��ع  ال�����س��وارع للوقوف  النا�ض وح��ي��دا يف 

ه�سام اأبو هوا�ض"، يف اإ�سارة اإىل الفيديو املتداول 

اأب��و هوا�ض بينما يحاول  له وهو يهتف لالأ�سري 

ج��ن��ود الح��ت��الل اع��ت��ق��ال��ه، وق��ال��ت: يكفيكم اأن 

اهلل يعرفكم، يكفيكم اأن اهلل وهبكم الثبات حتى 

املمات" وقال الزميل را�سي كرامة يف من�سور عن 

املحتل  مقارعة  يف  عمره  �سنوات  ق�سى  ال�سيخ: 

يف م�سافر يطا، لريتقي �سهيداً �سباح اليوم بعد 

ده�سه قبل اأيام باآلية حاقدة.

األسير أبو حميد.. 13 يوما في الغيبوبة ومعاناة من تبعات اإلصابة بالسرطان

»شيخ المسافر« الذي لم ينزل عن الجبل حتى ارتقى شهيدًا

االنباط-وكاالت

الثنني  ام�ض  فل�سطينية  ف�سائل  اأدان���ت 

ت�����س��ري��ح��ات وزي�����ر احل���ك���م امل��ح��ل��ي جم��دي 

حما�ض  “على  اإن  فيها  ق���ال  ال��ت��ي  ال�سالح 

التي ت�سببت بعدوان الحتالل على غزة يف 

اأيار املا�سي حتمل م�سوؤوليتها و�سخ الأموال 

للبنية التحتية بدًل من ذهابها اإىل قنوات 

اأخ��رى حتت الأر�ض”، وذل��ك خالل مقابلة 

اإذاعية عرب “�سوت فل�سطني.

حازم  با�سم حركة حما�ض  الناطق  وق��ال 

املحلي  احل��ك��م  وزي���ر  ت�سريحات  اإن  ق��ا���س��م 

ال�سالح تربئة لالحتالل من عدوانه على 

�سعبنا، وت�����س��اوق م��ع رواي���ت���ه، وي��ج��ب عليه 

العتذار

ت�����س��ري��ح��ات خا�سة  ق��ا���س��م يف  واأ�����س����اف 

ناجتة  غ���زة  “معاناة  قد�ض”:  “�سبكة  ل���� 

16 ع��اًم��ا واإج����راءات  ع��ن ح�سار ممتد منذ 

اتخذتها ال�سلطة �سد اأهايل قطاع غزة«

م��ن ج��ان��ب��ه، اع��ت��رب ال��ق��ي��ادي يف اجل�بهة 

قد�ض”  “�سبكة  ل����  خ��ل��ي��ل  ه����اين  ال�����س��ع��ب��ي��ة 

ت�سريحات الوزير بالكالم “غري امل�سوؤول”، 

الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  اأن  ي��ف��ر���ض  واأن����ه 

ترعى �سوؤون كل الفل�سطينيني يف قطاع غزة 

وخارجه

واأ�ساف: “بغ�ض النظر عن موقف الوزير 

وحكومته من معركة �سيف القد�ض، اإل اإنه ل 

الحتالل من م�سوؤولياته وما  اإعفاء  يجوز 

يقوم به �سد اأبناء �سعبنا يف قطاع غزة«

ال�سعبية على  القيادي يف اجلبهة  و�سدد 

عن  الفل�سطينية  ال�����س��اح��ة  اإب���ع���اد  ����س���رورة 

عن  امل�سوؤولية  وك���اأن  الداخلية،  الت��ه��ام��ات 

م�سكالت �سعبنا هي داخلية ولي�ض لالحتالل 

اأي دور فيها.

إقرار 100 مشروع استيطاني.
 »جيلو«.. أكبر مستوطنة بالقدس 

ُتطوق األحياء العربية وُتشتت تواصلها

فصائل تدين تصريحات وزير الحكم 
المحلي بشأن أنفاق المقاومة في غزة

االنباط-وكاالت

ت�سهده منطقة  اأن ما  �سيا�سيان  اأكد حملالن 

النقب موؤخراً من “هبة” �سعبية، ي�سكل “مرحلة 

الإ�سرائيلي،  الح��ت��الل  م��ع  ال�����س��راع  ج��دي��دة يف 

وانفكاكاً كاماًل عن الدولة العربية«.

و���س��ه��دت ال��ن��ق��ب ع��ل��ى م����دار اأ����س���ب���وع، م��وج��ة 

اح��ت��ج��اج��ات يف ع���دة م��ن��اط��ق، ت��ن��دي��دا ب��اأع��م��ال 

جت��ري��ف ت��ق��وم ب��ه��ا اآل���ي���ات الح���ت���الل يف اأرا���س��ي 

امل��واط��ن��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، ورف�����س��اً مل��م��ار���س��ات 

�سرطته القمعية بحقهم

توقعات بهبة �سعبية غري م�سبوقة

ال���������س����وؤون  يف  وامل����خ����ت���������ض  اخل����ب����ري  وراأى 

النقب  منطقة  اأن  النعامي،  �سالح  الإ�سرائيلية 

لقربها  نظًرا  بالغة،  ا�سراتيجية  اأهمية  ت�سكل 

م���ن اأك����رب ال��ق��واع��د ال��ع�����س��ك��ري��ة واأك�����ر امل��راف��ق 

الأمنية ح�سا�سية، حماطة بالقرى الفل�سطينية، 

وب�سبكة الطرق التي ي�سلكها جنود الحتالل«

“لطاملا  اأن������ه  بر�ض”  ل�”قد�ض  واأ������س�����اف 

ح������ذر ال����دع����ائ����ي����ون ال�������س���ه���اي���ن���ة مم����ا اأ����س���م���وه 

بها  مير  التي  والأ�سلمة”  الفل�سطنة  “مرحلة 
الفل�سطينيون من بدو النقب«

لن  ال��ن��ق��ب  اأه����ايل  “هبة  اأن  ال��ن��ع��ام��ي  وب����نّي 

كل  يف  الن�سالية  التوجهات  تعميم  على  تقت�سر 

فل�سطني الداخل، وكن�ض م�سروع من�سور عبا�ض 

الكني�ست(  يف  امل��وح��دة  العربية  القائمة  )رئي�ض 

واإ�سقاط حكومة بينيت التي ي�سارك فيها، بل قد 

الفل�سطيني،  الن�سال  �ساحات  توحيد  اإىل  تدفع 

ب�سكل يفوق ما حدث يف هبة القد�ض الأخرية«

تهديد ا�سراتيجي لدولة الحتالل

ال�ساأن  يف  واملخت�ض  اخلبري  اأك��د  جهته؛  م��ن 

الإ�سرائيلي اأمين الرفاتي، اأن “هبة النقب متثل 

وللو�سع  الحتالل،  لدولة  ا�سراتيجًيا  تهديًدا 

الأمني داخل الكيان«

حتدُّ  الهبة  “هذه  اإن  بر�ض”  ل�”قد�ض  وق��ال 

من اإمكانية ذهاب حكومة الحتالل اإىل خيارات 

ع�سكرية خالل الفرة احلالية على اأقل تقدير، 

وذلك خ�سية اأن حتدث ا�سطرابات داخلية نتيجة 

ال��ذي يجري يف منطقة النقب، وال��ذي  احل��راك 

الأمنية  ال��ت��ح��رك��ات  على  كبري  ب�سكل  ي��وؤث��ر  ق��د 

والع�سكرية يف داخل دولة الحتالل«

تعترب  النقب  “منطقة  اأن  الرفاتي  واأ���س��اف 

ح��ي��وي��ة ج����ًدا، وي��وج��د فيها ال��ك��ث��ري م��ن امل��راك��ز 

تعترب  والتي  الإ�سرائيلية،  والأمنية  الع�سكرية 

لدى جي�ض  وال�سيطرة  التحكم  اأدوات  ج��زًءا من 

الحتالل«

ال��ن��ق��ب  يف  ا����س���ط���راب���ات  “اأي  اأن  واع����ت����رب 

الإ�سرائيلية  ال��ق��درة  اأ���س��رار يف  اإىل  ت���وؤدي  رمب��ا 

ال��ع�����س��ك��ري��ة، و���س��ع��ف ك��ب��ري يف ت��ع��ام��ل الح��ت��الل 

م���ع اجل��ب��ه��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���ا ي��ع��ن��ي اأن ال���دول���ة 

ال���ع���ربي���ة ���س��ت��ع��ي�����ض م�����س��ك��ل��ة ك���ب���رية ت��ت��ع��ل��ق يف 

لديها،  الداخلي  والو�سع  ال�سراتيجي  عمقها 

املدن  يف  قواتها  من  ج��زء  ن�سر  اإىل  ل�سطرارها 

والبلدات العربية، يف حماولة لل�سيطرة عليها«

وراأى اأن “هبة النقب ُتعد موؤ�سًرا ا�سراتيجًيا 

كبرًيا يف الوعي الفل�سطيني جتاه املحتل، وعودة 

امل��ق��اوم��ة،  مب�����س��روع  ل��الرت��ب��اط  الفل�سطينيني 

واأن  العدو،  التعاي�ض مع  اأن��ه ل ميكن  واإدراك��ه��م 

املقبلة  ال�سنوات  خالل  �سانحة  �ستكون  الفر�سة 

للتخل�ض من هذا الحتالل«

يف  ال��ب��دو  “املجندين  اأن  اإىل  الرفاتي  واأ���س��ار 

دولة الحتالل، باتوا يخافون الدخول اإىل مدن 

وبلدات النقب بزيهم الع�سكري؛ لأن هناك نظرة 

عار تالحقهم«

هبة  يف  ال��ن��ق��ب  ���س��ك��ان  م���ن  الآلف  و����س���ارك 

اأ�سبوع، رف�ساً لتجريف  جماهريية انطلقت قبل 

اآل��ي��ات الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي اآلف ال��دومن��ات 

ال��ت��اب��ع��ة مل���واط���ن���ني ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن ع�����س��رية 

الأطر�ض، قرب قرية �سعوة، بهدف م�سادرتها

وتبلغ م�ساحة النقب 14 األف كيلو مر مربع، 

امل��ائ��ة م��ن م�ساحة فل�سطني  52 يف  ي��ع��ادل  اأي م��ا 

ال��ت��اري��خ��ي��ة )27 األ�����ف ك���م م���رب���ع(، وه����ي امل��م��ر 

العبور  ونقطة  واإفريقيا  اآ�سيا  بني  ال�سحراوي 

اجل��ن��وب��ي��ة م���ن ف��ل�����س��ط��ني ب���ني امل�����س��رق ال��ع��رب��ي 

واملغرب العربي

يف  الفل�سطينيني  امل��واط��ن��ني  اأع�����داد  وت���ق���در 

يف  خم�سة  على  يعي�سون  األ��ف   300 بنحو  النقب 

95 يف  الحتالل  التي �سادر  اأرا�سيهم،  املائة من 

املائة منها منذ العام 1948.

خبيران: »هّبة النقب« تمثل خطرا إستراتيجيا على »دولة االحتالل« 

االنباط-وكاالت

»جيلو”.. م�ستوطنة اإ�سرائيلية جاثمة 

ع��ل��ى اأرا�����س����ي امل���واط���ن���ني ج��ن��وب��ي غ��رب��ي 

“اإ�سرائيل”  ت��وا���س��ل  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���ض 

ت��و���س��ع��ت��ه��ا وم�����س��اع��ف��ة م�����س��اح��ت��ه��ا وع���دد 

�سكانها، عرب بناء اآلف الوحدات والأبراج 

من  تبقى  م��ا  ح�ساب  على  ال�ستيطانية، 

اأحياء  وحما�سرة  الفل�سطينيني،  اأرا���س��ي 

م��ق��د���س��ي��ة وع���زل���ه���ا ع���ن ج���ن���وب ال�����س��ف��ة 

الغربية املحتلة

 1971 ع���ام  “جيلو”  م�ستوطنة  ُب��ن��ي��ت 

على اأرا�سي بيت �سفافا و�سرفات والوجلة 

ج��ن��وب ال��ق��د���ض، وب��ل��دة ب��ي��ت ج���ال جنوب 

ال�سفة، على م�ساحة نحو 2750 دومًنا

ا�سراتيجية  منطقة  لكونها  ون��ظ��ًرا 

املناطق  واأه��م  اأعلى  من  وتعترب  مرتفعة، 

يف املدينة املقد�سة، ميكن من خاللها روؤية 

تعمل  غ��زة،  وق��ط��اع  الفل�سطيني  ال�ساحل 

“اإ�سرائيل” على تو�سعتها وبناء املزيد من 
الوحدات ال�ستيطانية فيها

ه��ذا،  ي��وم��ن��ا  وح��ت��ى  الت�سعينات  وم��ن��ذ 

اإق��رار  و�سلطات الح��ت��الل ل تتوقف ع��ن 

ع�سرات املخططات ال�ستيطانية لتنفيذها 

داخ�������ل امل�������س���ت���وط���ن���ة، ح���ت���ى و�����س����ل ع���دد 

امل�ستوطنني فيها اليوم اإىل 45 األف ن�سمة، 

وم�ساحتها ت�ساعفت حتى و�سلت 10 اآلف 

دومن. كما يقول الباحث يف �سوؤون القد�ض 

فخري اأبو دياب

لوكالة  ح��دي��ث  يف  دي���اب  اأب���و  وي�سيف 

لزيادة  الحتالل  خمططات  اأن  “�سفا”، 
عدد امل�ستوطنني وتو�سيع امل�ستوطنة بداأت 

يف  م�ستقبلية  م�ستوطنة  اأك��رب  تكون  لكي 

مدينة القد�ض، من ناحية ال�سكان وامل�ساحة

ويو�سح اأن تو�سيع م�ستوطنة “جيلو” 

ي���اأت���ي ���س��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط م���ا ي�سمى 

ب�”القد�ض الكربى”، وت�سييق اخلناق على 

املدينة املقد�سة، وعزلها عن جنوب ال�سفة، 

وت��غ��ي��ري ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا ال�����س��ك��ان��ي��ة وه��وي��ت��ه��ا 

العربية، متهيًدا لل�سيطرة الكاملة عليها

وت�������س���م امل�����س��ت��وط��ن��ة م����راك����ز اأم��ن��ي��ة 

وع�������س���ك���ري���ة وخم����اب����رات����ي����ة، و���س��ي��ا���س��ي��ة 

ل��ق��ادة الح���ت���الل، ودوائ�����ر م��ن ال��وح��دات 

قيمت يف منت�سفها
ُ
ال�ستيطانية التي اأ

ووفًقا لأبو دياب، فاإن �سلطات الحتالل 

للوحدات  “جيلو” مركًزا  تكون  اأن  تريد 

ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ال���ت���ي ���س��ت��ع��زل ال��ق��د���ض 

وتف�سلها عن ال�سفة جنوًبا، لذلك دائًما 

م��ا يجري احل��دي��ث ع��ن اإق��ام��ة مزيد من 

امل�ستوطنات، حتديًدا يف املنطقة اجلنوبية

ويبني اأن هذه امل�ستوطنة �ستكون �سمن 

خ��م�����ض م�����س��ت��وط��ن��ات رئ��ي�����س��ي��ة دائ���ري���ة يف 

حميط القد�ض، وذلك ل�ستخدامات اأمنية 

وا�ستيطانية

“جيلو” ت��ري��د  ت��و���س��ي��ع  خ����الل  وم����ن 

التجمعات  حم��ا���س��رة  الح��ت��الل  �سلطات 

العربية وتقليل عدد ال�سكان الفل�سطينيني 

يف القد�ض، حيث بداأ الركيز على املنطقة 

اجل��ن��وب��ي��ة ���س��م��ن احل�����زام ال����دائ����ري من 

امل�ستوطنات. يوؤكد اأبو دياب

ت�����س��ع��ى  “اإ�سرائيل”  اأن  وي�������س���ي���ف 

لل�سيطرة على كل �سرب يف املدينة وحتويل 

���س��ط��ره��ا ال�����س��رق��ي اإىل اأغ��ل��ب��ي��ة ي��ه��ودي��ة 

�ساحقة مقابل اأقلية عربية �سمن مناطق 

حم���اط���ة ب��امل�����س��ت��وط��ن��ات، ودف�����ع غ��ال��ب��ي��ة 

املقد�سيني للرحيل، وما يتبقى منهم لن 

يكون له اأي تاأثري �سيا�سي اأو اأمني

واأق������������رت ����س���ل���ط���ات الح������ت������الل م��ن��ذ 

م�����س��روع   100 م����ن  اأك������ر  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات، 

ا�ستيطاين يف املنطقة امل�ستهدفة، 90% منها 

مت اإقامتها، والباقي يف طور التنفيذ. وفق 

اأبو دياب

وخالل الأ�سبوع املا�سي، اأقرت “اللجنة 

بلدية  يف  والتخطيط”  ل��ل��ب��ن��اء  امل��ح��ل��ي��ة 

الحتالل خطة اإخالء وهدم مباين قدمية 

من طابق واحد يف م�ستوطنة “جيلو«

وت�سمل اخلطة بناء برج من 35 طابًقا 

 800 مبجموع  مكانها  ا�ستيطاين  وجممع 

وحدة ا�ستيطانية قرب خط �سكة احلديد 

اجلديدة القطار اخلفيف، وتو�سيع منطقة 

البناء “د” بال�سعف لت�ستويل بذلك على 

الوجلة  اأرا���س��ي قرية  وا�سعة من  م�ساحة 

جنوب القد�ض

“اجلمعية  ال�ستيطانية  وق��دم اخلطة 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة ل��ل��ت��ج��دي��د والن����ب����ع����اث يف 

منطقة  يف  ط��رق  م��ف��رق  على  القد�ض”، 

تبلغ  اإجمالية  م�ساحة  على  ج���ًدا  جميلة 

حوايل 12 دومًنا

امل�����س��روع  ه���ذا  اأن  ال��ن��ق��اب ع��ن  وك�سفت 

 800 اأي  ا�ستيطانية  وح��دة   800 �سي�سيف 

35 طابًقا ميكن  وب��رج من  عائلة جديدة، 

من خالله روؤية جبال اخلليل والبحرين 

امليت والأبي�ض املتو�سط، و4000 مر مربع 

من امل�ساحات التجارية والتوظيفية واآلف 

الأمتار املربعة للمباين العامة من مدار�ض 

ومالعب وم�سابح وحدائق عامة وكني�ض

و����س���اب���ًق���ا، ك�����س��ف��ت و����س���ائ���ل اإع���الم���ي���ة 

ع��ربي��ة ع��ن خم��ط��ط ل��ب��ن��اء 104 وح���دات 

مراكز  يت�سمن  “جيلو”،  يف  ا�ستيطانية 

جتارية ووح��دات �سكنية وخدمات ل�سالح 

امل�ستوطنني

وي��و���س��ح ال��ب��اح��ث يف ����س���وؤون ال��ق��د���ض 

املنطقة  اأن  “�سفا”،  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث��ه  يف 

اجل��ن��وب��ي��ة يف ال��ق��د���ض ت��ع��ت��رب م���ن اأك���ر 

امل��ن��اط��ق ال��ع��رب��ي��ة ك��ث��اف��ة ���س��ك��ان��ي��ة، وه��ي 

منطقة ذات موقع ا�سراتيجي مميز

الح��ت��الل  �سلطات  ت�ستهدفها  ل��ذل��ك 

ب��ال���س��ت��ي��ط��ان وال��ت�����س��ي��ي��ق، لأج�����ل قلب 

الركيبة  وتغيري  الدميغرافية  امل��وازي��ن 

ال�سكانية ل�سالح امل�ستوطنني.

»حلوم« يكشف »السبب الحقيقي« لتأجيل اجتماع »المركزي الفلسطيني«



االنباط-وكاالت

���س��ه��دت ال��ع��ا���س��م��ة ال�����س��ودان��ي��ة اخل��رط��وم 

وم�����دن اأخ������رى ام�������س الإث����ن����ن، م��ظ��اه��رات 

للمطالبة ب� احلكم املدين الكامل يف البالد.

م��ئ��ات  اأن  الأن�����ا������س�����ول،  م���را����س���ل  وذك�������ر 

اخلرطوم  العا�سمة  يف  خ��رج��وا  املتظاهرين 

ل�سحايا  و���س��ور  الوطنية  الأع����الم  وح��م��ل��وا 

الحتجاجات وتوجهوا اإىل الق�سر الرئا�سي

ال�سلطة  منها:  هتافات  املتظاهرون  وردد 

حلكم  ل   ، للثكنات  والع�سكر  �سعب..  �سلطة 

الفرد ، و املجد لل�سودان

قنابل  ال�سودانية،  ال�سرطة  واأطلقت قوات 

الغاز امل�سيل للدموع والقنابل ال�سوتية جتاه 

من  ومنعهم  تفريقهم  ملحاولة  املتظاهرين 

يتم  اأن  دون  الرئا�سي،  الق�سر  اإىل  الو�سول 

الإعالن عن وقوع اإ�سابات

املقاومة مبدينة  بثت �سفحات جل��ان  كما 

اأم درم����ان يف ولي����ة اخل���رط���وم )ت��ت��ك��ون من 

املظاهرات( مقاطع م�سورة  نا�سطن وتنظم 

رئي�سي  ���س��ارع  لإغ���الق  في�سبوك  م��وق��ع  على 

ب��امل��ت��اري�����س )ح���واج���ز اإ���س��م��ن��ت��ي��ة( واإط������ارات 

ال�سيارات امل�ستعلة

نظموا  حمتجن  اإن  ع��ي��ان،  ���س��ه��ود  وق���ال 

تظاهرات يف منطقة اخلرطوم بحري، ورددوا 

هتافات: ل حلكم الفرد.. يف حلظة تلقى الرد 

..كل ال�سوارع �سد

ب���ولي���ة اجل���زي���رة  ويف م��دي��ن��ة ود م����دين 

الوطنية  الأع����الم  املحتجون  حمل  )و���س��ط( 

ل  و   ، لل�سودان  املجد  منها:  هتافات  ورددوا 

حلكم الفرد ، و مدنية ، ح�سب �سهود عيان

وك��ان��ت جل���ان امل��ق��اوم��ة ق��د اأع��ل��ن��ت م�ساء 

اخل��رط��وم  بالعا�سمة  امل��ظ��اه��رات  اأن  الأح����د، 

الإثنن، �ستتوجه نحو الق�سر الرئا�سي

املا�سي،  الأول  ت�سرين  اأكتوبر/   25 ومنذ 

ي�سهد ال�سودان احتجاجات، ردا على اإجراءات 

الفتاح  عبد  اجلي�س  قائد  اتخذها  ا�ستثنائية 

الطوارئ وحل  اأبرزها فر�س حالة  الربهان، 

وهو  النتقالين،  وال���وزراء  ال�سيادة  جمل�سي 

ما تعتربه قوى �سيا�سية انقالبا ع�سكريا ، يف 

مقابل نفي اجلي�س

ووقع الربهان ورئي�س جمل�س الوزراء عبد 

اهلل حمدوك، يف 21 نوفمرب/ ت�سرين الثاين 

الأخري  ع��ودة  ت�سمن  �سيا�سيا  اتفاقا  املا�سي، 

حكومة  وت�����س��ك��ي��ل  ع���زل���ه،  ب��ع��د  من�سبه  اإىل 

كفاءات، واإطالق �سراح املعتقلن ال�سيا�سين

لكن يف 2 ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ال��ث��اين اجل���اري، 

ا����س���ت���ق���ال ح����م����دوك م����ن م��ن�����س��ب��ه، يف ظ��ل 

اح��ت��ج��اج��ات راف�����س��ة لت��ف��اق��ه م���ع ال��ربه��ان 

، ل�سيما مع  ك��ام��ل  م��دين  ب��� حكم  ومطالبة 

�سقوط 64 قتيال خالل املظاهرات منذ اأكتوبر 

املا�سي، وفق جلنة اأطباء ال�سودان.

الدويل
01 الثالثاء   18/ 1 / 2022 

االنباط- وكاالت

ا�ستاأنفت ممثلية اإي��ران لدى منظمة التعاون 

ال�����س��ع��ودي��ة،  الإ���س��الم��ي عملها يف م��دي��ن��ة ج���دة 

بح�سور 3 دبلوما�سين، بعد اأن كانت متوقفة عن 

العمل على مدى ال�سنوات ال�6 املا�سية.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��اري��ر، غ�����ادر ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ون 

الثالثة اإىل ج��دة يف الأي���ام الأخ���رية وم��ن املقرر 

اأن ي�ستاأنفوا اأن�سطتهم يف جدة، بعد توقف دام 6 

�سنوات

وك�����ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة، ح�����س��ن اأم�����ري عبد 

اللهيان، قد قال اإن ال�سعودية وافقت على اأن متنح 

التاأ�سرية لثالث دبلوما�سين اإيرانين للح�سور 

يف ممثلية اإي��ران لدى املنظمة يف جدة ، معتربا 

اأن اإ�سدار التاأ�سريات يعد موؤ�سرا اإيجابيا وجيدا.

الإي���راين  التمثيل  مكتب  ن�ساط  اإغ���الق  ومت 

يف جدة عام 2015 بعد قطع العالقات بن اإيران 

وال�سعودية بعد الهجوم على �سفارة اململكة لدى 

طهران وقن�سليتها يف م�سهد

وك���ان اآخ���ر ممثل دائ���م لإي����ران ل��دى منظمة 

التعاون الإ�سالمي يف جدة هو مهدي حمزة، الذي 

غادر اإىل طهران مع دبلوما�سين اإيرانين اآخرين 

مقيمن يف جدة

ال��ت��ط��ورات، عقد  ه��ذه  نف�سه، وبعد  العام  ويف 

اجتماع ا�ستثنائي لوزراء خارجية الدول الأع�ساء 

على  الهجوم  مو�سوع  ملناق�سة  املنظمة  ه��ذه  يف 

ال�سعودية لدى طهران يف ج��دة، ودانت  ال�سفارة 

املن�ساآت  على  التعدي  اخلتامي  بيانها  يف  القمة 

ال�����س��ع��ودي��ة يف ط���ه���ران وم�سهد  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

وو�سفت اخلطوة باأنها انتهاك �سارخ لتفاقيتي 

ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  ب�ساأن حماية  جنيف وفيينا 

وانتهاكا للقانون الدويل

ميثاق  تنتهك  الهجمات  اأن  البيان  ذك��ر  كما 

م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الإ����س���الم���ي وم���ي���ث���اق الأمم 

املتحدة، والتي تهدف اإىل تعزيز العالقات الودية 

والحرتام املتبادل والتعاون بن الدول الأع�ساء

عراقجي،  عبا�س  ق��ال  القمة،  يف  حديثه  ويف 

الذي مثل اإيران يف قمة جدة حينها، اإن احلكومة 

الإيرانية نددت بالهجوم وجتري حتقيقا لتحديد 

اجلناة ومعاقبتهم

االنباط-وكاالت

قرر الناتو تو�سيع مبادئ الدفاع اجلماعي 

ذل��ك تطبيق  الكوين، مبا يف  الف�ساء  لت�سمل 

امل����ادة اخل��ام�����س��ة م��ن م��ع��اه��دة وا���س��ن��ط��ن، مبا 

ي�سمل الرد الع�سكري اجلماعي على اأي هجوم 

على اإحدى دول احللف.

للناتو  ال�ساملة  “�سيا�سة  وثيقة  يف  وج���اء 

“يف  التي ن�سرت ام�س الثنن:  الف�ساء”،  يف 

قمة بروك�سل عام 2021، اتفق احللفاء على اأن 

الهجمات التي ت�سن من الف�ساء ت�سكل حتديا 

وا�سحا لأمن حلف الناتو، وقد تهدد عواقبها 

الزده��ار والأم��ن وال�ستقرار على ال�سعيدين 

الوطني والأوروبي الأطل�سي، وميكن اأن تكون 

الهجمات  مثل  احل��دي��ث��ة  للمجتمعات  ���س��ارة 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. ومي���ك���ن اأن ت�������وؤدي م���ث���ل ه���ذه 

الهجمات اإىل تطبيق املادة اخلام�سة من ميثاق 

بهذا اخل�سو�س  القرار  اتخاذ  و�سيتم  الناتو. 

من جانب جمل�س �سمال الأطل�سي على اأ�سا�س 

كل حالة على حدة«

توؤكد الوثيقة اأن الناتو يعتزم دمج الف�ساء 

ال��ك��وين، يف ن��ظ��ام الأم����ن وال���دف���اع اجلماعي 

للحلف، اإىل جانب املجال ال�سيرباين، وكذلك 

املجالت البحرية واجلوية والربية

وزعم الناتو باأن ن�ساطات احللف يف الف�ساء، 

�ستتم يف اإطار القانون الدويل.

االنباط-وكاالت

ت�سهد ال�ساحة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية حالة 

من ال�سبابية يف ظل تعّزز الحتمالت بتو�سل 

اإىل  نتنياهو  بنيامن  الأ�سبق  ال���وزراء  رئي�س 

�سفقة مع النيابة العامة ب�ساأن ملفات الف�ساد 

امل�سهد  ع��ن  بتنحيته  ت��ه��دد  ال��ت��ي  ب��ه��ا،  امل��ت��ه��م 

ال�سيا�سي

التوتر ال�سامت مركبات  وت�سود حالة من 

الئتالف غري املتجان�س يف حكومة التغيري ، 

يف  لبيد،  يائري  ونائبه  بينيت  نفتايل  برئا�سة 

اأو رف�سه �سفقة  انتظار ح�سم نتنياهو قبوله 

الّدعاء ، وهو احل�سم الذي �سيع�سف بامل�سهد 

يف  البقاء  ق��رر  اأو  نتنياهو  رح��ل  اإذا  ال�سيا�سي 

رئا�سة حزب الليكود.

�سفقة ت�سمن عقوبة خمففة

قبل  موقفه  حل�سم  الزمن  نتنياهو  ي�سابق 

للحكومة  ال��ق�����س��ائ��ي  امل�ست�سار  ولي���ة  ن��ه��اي��ة 

يناير/كانون  نهاية  يف  مندلبليت،  اأف��ي��خ��اي 

6 ل��ق��اءات حتى  ال��ث��اين اجل���اري، حيث عقدت 

والنيابة  نتنياهو  عن  الدفاع  طاقم  بن  الآن 

العامة التي تقع �سمن �سالحيات مندلبليت 

الذي عّينه نتنياهو، ويدفع نحو �سفقة ُتلغي 

تهم الف�ساد وت�سمن عقوبة خمففه

وح�����س��ب الق�����رتاح ال����ذي ق��دم��ه حماميه 

�سيعرتف  نتنياهو  ف��اإن  الق�سائي،  للم�ست�سار 

بتهمتي الحتيال وخيانة الأمانة، �سريطة األ 

التهامات  جميع  ُت�سطب  واأن  بالر�سوة،  ُيتهم 

الأخرى، واأن ي�ستقيل من الكني�ست، واأن تكون 

ع��ق��وب��ت��ه ال��ع��م��ل خل��دم��ة اجل��م��ه��ور 3 اأ���س��ه��ر، 

واإلغاء و�سمة العار

وذك����رت و���س��ائ��ل الإع����الم الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأن 

اإلغاء  اإل  البنود  تفاهمات على خمتلف  هناك 

ب�سفقة  مندلبليت  ويتم�سك   ، ال��ع��ار  و�سمة 

عن  نتنياهو  وت��ن��ح��ي  ال��ع��ار  و���س��م��ة  تت�سمن 

احلياة ال�سيا�سية 7 �سنوات، وهو الطرح الذي 

لكن  ال�سفقة،  قبول  يف  ي��رتدد  نتنياهو  جعل 

احتمال منحه العفو من الرئي�س الإ�سرائيلي، 

بال�سفقة  يقبل  يجعله  قد  هرت�سوغ،  اإ�سحاق 

ليلتف يف امل�ستقبل على و�سمة العار

نتنياهو  غياب  اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري 

وت��ن��ح��ي��ه ع���ن امل�����س��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي ق���د يجعل 

اليمن يف احلكومة، خا�سة احلركات  اأح��زاب 

ان�سقت  �سخ�سيات  اأ�س�ستها  التي  والتحالفات 

ت�سكيل  تف�سل  نتنياهو،  ب�سبب  الليكود  ع��ن 

ح��ك��وم��ة ج���دي���دة م���ع ال��ل��ي��ك��ود اأو الأح������زاب 

اإجماع  وهناك  اليهود(،  )املتدينن  احلريدية 

امل��ع��ار���س��ة ول  اأن�����ه ل م�����س��ل��ح��ة لأح�����د ل يف 

الئتالف يف التوجه اإىل انتخابات جديدة

ويجمع حمللون اأن غياب نتنياهو �سيقّو�س 

امل��رّك��ب��ة من  ائ��ت��الف ح��ك��وم��ة بينيت ول��ب��ي��د 

ال�سهيوين،  والي�سار  وامل��رك��ز  اليمن  اأح���زاب 

وحتظى بدعم القائمة العربية املوحدة

قناعات نتنياهو اجلديدة

يعتقد املحلل ال�سيا�سي املتخ�س�س بال�ساأن 

الإ�سرائيلي حممد جمادلة اأن تنحي نتنياهو 

على  ال�سيا�سية  اللعبة  ب��اب  �سيفتح  ورح��ي��ل��ه 

ولبيد  بينيت  حكومة  على  ���س��واء  م�سراعيه، 

ومع�سكر  ال��ل��ي��ك��ود  داخ���ل  اأو  املتجان�سة،  غ��ري 

اإقليمية  ت��داع��ي��ات  ل��ه  ���س��ت��ك��ون  ال��ي��م��ن، ك��م��ا 

ال��ن��ووي  وامل��ل��ف  بالتطبيع  يتعلق  م��ا  ك��ل  على 

الأمريكية،  الإ�سرائيلية  والعالقات  الإيراين، 

وهي ملفات كان حمورها نتنياهو

اأن كل  ن���ت  ل��ل��ج��زي��رة  وي���و����س���ح جم���ادل���ة 

لإب��رام �سفقة  نتنياهو  توّجه  تظهر  املوؤ�سرات 

مع النيابة، واخلروج من قف�س التهام، حتى 

ال�سيا�سي  امل�سهد  عن  التنحي  الثمن  ك��ان  اإن 

الرئي�س  م��ن  ع��ف��و  ع��ل��ى  اإىل ح��ن احل�����س��ول 

يتنازل  اأن  ب��امل��ق��اب��ل  م�ستبعدا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

وهو  الليكود،  ب�سهولة عن مكانته يف  نتنياهو 

ما ينذر ب�سراعات داخلية يف ال�سعي لالإطاحة 

به من رئا�سة الليكود

ويعزو املحلل توجه نتنياهو لإبرام �سفقة 

امل�ست�سار  من  خماوفه  اإىل  العامة  النيابة  مع 

�سيعّينه  ال��ذي  للحكومة،  اجل��دي��د  الق�سائي 

�ساعر،  جدعون  الق�ساء  وزي��ر  اللدود  خ�سمه 

يقبل  ل  وق��د  معه،  مت�ساحما  يكون  لن  حيث 

ال�����س��ف��ق��ة اأ�����س����ال، و���س��ي�����س��ّر ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة 

حماكمة نتنياهو

لديه  ت��ع��ززت  نتنياهو  اإن  وي��ق��ول جم��ادل��ة 

ال��ق��ن��اع��ة ب�����اأن ح��ك��وم��ة ب��ي��ن��ي��ت ول��ب��ي��د غري 

املتجان�سة م�ستقرة رغم ه�سا�ستها، وم�ستمرة 

لعامن على الأقل، وهذا مع احتدام ال�سراع 

التي  الأ�سوات  وتعايل  بالليكود  �سده  اخلفي 

تتهمه ب�سّل قدرة الليكود على ت�سكيل حكومة 

ب�سكل  ال�سيا�سي  امل�سهد  بقائه يف  ب�سبب  مين 

يحافظ على تكتل احلكومة احلالية

ال�����س��ح��ايف الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ي�����وؤاف ���س��ت��رين: 

وي�ستبعد  ج��دي��دة  حكومة  بت�سكيل  تقديرات 

الذهاب لنتخاباتال�سحفي الإ�سرائيلي يوؤاف 

ويتوقع  لنتخابات  ال��ذه��اب  ي�ستبعد  �سترين 

ت�سكيل حكومة جديدة )اجلزيرة(

تغيريات يف الئتالف احلكومي

ويتبّنى ال�سحفي الإ�سرائيلي يوؤاف �سترين 

يف  يبحث  نتنياهو  اأن  وي��ع��ت��ق��د  ذات����ه،  ال�����راأي 

اللحظات الأخ���رية عن ح��ل، ول��و ك��ان جزئيا، 

الفعلي  ال�سجن  اأو  التهام  قف�س  عن  لإبعاده 

وال��ر���س��وة،  بالف�ساد،  ل��ه  امل��وّج��ه��ة  للتهم  وف��ق��ا 

والحتيال وخيانة الأمانة

نتنياهو  اأن  ن��ت،  للجزيرة  ���س��ت��رين،  واأك���د 

ال�����ذي ي��ت��ج��ه ل��ل�����س��ف��ق��ة، رغ����م ت�������ردده، على 

للحكومة  ال��ق�����س��ائ��ي  امل�����س��ت�����س��ار  ب����اأن  ق��ن��اع��ة 

اجل��اري  ال�سهر  نهاية  ولي��ت��ه  �ستنتهي  ال��ذي 

�سيت�ساهل معه، و�سيربم �سفقة يف غ�سون اأيام 

حكومة  تعّينه  ق�سائي  م�ست�سار  ب��اأي  مقارنة 

ب��ي��ن��ي��ت، ال����ذي م��ن ���س��اأن��ه اأن ي��رف�����س اإغ���الق 

امللفات ويو�سي مبوا�سلة حماكمة نتنياهو

ن��ت��ن��ي��اه��و، يعتقد  ت��ن��ح��ي  ت���داع���ي���ات  وع����ن 

ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  �سيوؤثر  ذل��ك  اأن  �سترين 

جديدة  وتكتالت  حتالفات  ع��رب  الإ�سرائيلي 

لعهد  ي��وؤ���س�����س  ح��ي��ث  ال��ي��م��ن،  داخ���ل مع�سكر 

ج��دي��د ب��ال��ل��ي��ك��ود ب��ع��ي��دا ع��ن ���س��ط��وة نتنياهو 

على  �سينعك�س  واأي�سا  له،  خليفة  انتخاب  مع 

احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ق��د ت��ت��ج��ه لإح����داث 

تغيري يف تركيبتها الئتالفية

اإ�سرائيل  تتوجه  اأن  ي�ستبعد  �سترين  لكن 

اأن  وي���رى  للكني�ست،  ج��دي��دة  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل 

حاجة  دون  جديدة  حكومة  ت�سكيل  بالإمكان 

اأكرب  اأن بقاء نتنياهو هو  اإىل انتخابات، علما 

�سمان ل�ستقرار حكومة بينيت وبقائها

حتالفات وانتخابات

ويف حماولة لإظهار متانة حكومته، تطّرق 

اإذا  ائ��ت��الف��ه  ���س��ق��وط  اح��ت��م��الت  اإىل  ب��ي��ن��ي��ت 

ل نتنياهو مع النيابة العامة اإىل �سفقة،  تو�سّ

اإ�سرائيل  فحكومة  تطمئنوا،  اأن  عليكم  قائال 

�ست�ستمر بالعمل من اأجل املواطنن

يف  اأ���س��وات��ا  ف���اإن  بينيت،  تطمينات  ورغ���م 

الئتالف احلكومي ل ت�ستبعد اإمكانية حدوث 

تغيريات اإذا تنحى نتنياهو، فقد قالت ع�سوة 

الكني�ست �سريان ه�سكل، من حزب اأمل جديد 

اإنه  نتنياهو،  ب�سبب  الليكود  عن  ان�سق  ال��ذي 

واأي  �سيكون مفتوحا.  �سيء  كل  فاإن  اإذا رحل، 

احل��زب،  رئا�سة  نتنياهو يف  مكان  �سيحل  اأح��د 

ف�سيتمكن على الأرجح من ت�سكيل حكومة

وامل����وق����ف ذات������ه ع�����رّب ع���ن���ه رئ���ي�������س ح���زب 

اإ�سرائيل بيتنا وزير املالية، اأفيغدور ليربمان، 

رح��ي��ل  اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،   12 ل��ل��ق��ن��اة  ق��ائ��ال 

نتنياهو عن احلياة العامة، ولو موؤقتا، يعني 

حدوث النفجار الكبري للخريطة ال�سيا�سية 

الإ�سرائيلية

وق����ال ل��ي��ربم��ان، ال����ذي ���س��غ��ل ع��ل��ى م��دى 

���س��ن��وات ط��وي��ل��ة م��دي��ر م��ك��ت��ب ن��ت��ن��ي��اه��و، اإن 

التطورات ب�ساأن ال�سفقة وغياب نتنياهو عن 

ال�سيا�سة ي�سعنا اأمام �سيناريوهات واحتمالت 

خم��ت��ل��ف��ة، ب��ح��ي��ث اإن ان��ت��خ��اب��ات داخ��ل��ي��ة يف 

�ست�ستغرق  رئ��ي�����س ج��دي��د  ال��ل��ي��ك��ود لن��ت��خ��اب 

ب�سعة اأ�سهر وت�ستمر خاللها ولية احلكومة 

احلالية

ت�سري  التي  التقديرات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

ت�سكيل  هو  واقعية  الأك��ر  ال�سيناريو  اأن  اإىل 

ل��ي��ربم��ان ل ي�ستبعد  ف���اإن  ح��ك��وم��ة ج���دي���دة، 

اأحزاب  توحيد  اإمكانية  اإىل  واأملح  النتخابات، 

برئا�سة  ج��دي��د  اأم���ل  و  بينيت  برئا�سة  ميينا 

����س���اع���ر، وح�����زب اإ����س���رائ���ي���ل ب��ي��ت��ن��ا ب��رئ��ا���س��ت��ه 

قائمة  �سمن  الليكود  ح��زب  م��ن  و�سخ�سيات 

واحدة تخو�س انتخابات الكني�ست املقبلة.

بعد توقف دام 6 سنوات.. 3 دبلوماسيين إيرانيين 
يستأنفون ألول مرة عملهم في السعودية

انفجار متوقع ُيزلزل المشهد السياسي اإلسرائيلي.. غياب نتنياهو يهدد بتفكك حكومة بينيت ولبيد 

ميقاتي ينفي وجود صفقة مقابل إنهاء 
»الثنائي الشيعي« مقاطعته للحكومة

االنباط-وكاالت

ن��ف��ى رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، جنيب 

ميقاتي، م��ا ت��ردد ب��اأن ع��ودة ال����وزراء ال�سيعة 

بناء  ج��اء  ال�����وزراء،  جمل�س  جل�سات  حل�سور 

لإيحاء خارجي يت�سل مبا يجري حاليا على 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

وا���س��ت��غ��رب م��ي��ق��ات��ي، يف ح��دي��ث ل�سحية 

يرتدد باأن عودة  اأخذ  ما  الأو�سط”،  “ال�سرق 
ال������وزراء ال�����س��ي��ع��ة حل�����س��ور ج��ل�����س��ات جمل�س 

حركة  ع��ن  ال�سادر  للبيان  ا�ستجابة  ال����وزراء 

“اأمل” و”حزب اهلل” جاء بناء لإيحاء خارجي 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ي��ج��ري  مب��ا  يت�سل 

الإقليمي والدويل«

ونفى اأي�سا، وجود �سفقة تق�سي بالإفراج 

بتعليق  مقاي�ستها  مقابل  يف  اجلل�سات  ع��ن 

م��رف��اأ  ان��ف��ج��ار  م��ل��ف  يف  الق�سائي  التحقيق 

ال�سيعي”  “الثنائي  ق����رار  اأن  واأك����د  ب����ريوت 

“ينم عن  احل��ك��وم��ة،  ج��ل�����س��ات  اإىل  ب��ال��ع��ودة 

مع  وجت��اوب��ا  اللبنانين  ب��اأوج��اع  اإح�سا�سهما 

الدعوات التي تطالب باللتفات اإىل مطالبهم 

امل��اأزوم  الو�سع  من  لإخراجهم  واحتياجاتهم 

بعد  لعوزهم  طائفة  ل  لأن  وماليا  اقت�ساديا 

اأن اأخ��ذ اجل��وع ي��دق اأب��واب��ه��م، وعلينا جميعا 

اأن نتحمل م�سوؤولياتنا لإنقاذ بلدنا، وهذا ما 

ح�سل« وراأى اأن ال�سغط ال�سعبي ل ي�ستثني 

فريقا دون الآخر، خ�سو�سا اأن اآلم اللبنانين 

لي�ست حم�سورة بطائفة معينة، واإمنا اأخذت 

تطال ال�����س��واد الأع��ظ��م منهم، وب��ال��ت��ايل ف��اإن 

الأول����وي����ة ي��ج��ب اأن ت��ع��ط��ى ل��وق��ف الن��ه��ي��ار 

اأم��ك��ن م��ن ح��ل��ول للتخفيف من  م��ا  بتوفري 

اأوجاعهم من جهة اأخرى، ك�سف ميقاتي باأنه 

املالية  ال����وزراء بالتعاون م��ع وزي��ر  ينكب م��ع 

يو�سف اخلليل بدءا من اليوم لإعداد م�سروع 

قانون املوازنة، على اأن يكون جاهزا يف نهاية 

ا�ستعدادا  ال��وزراء  لتوزيعه على  الأ�سبوع  هذا 

ملناق�سته يف جل�سات متوا�سلة تبداأ يف مطلع 

الأ�سبوع املقبل.

الناتو يقرر توسيع مبادئ الدفاع الجماعي لتشمل الفضاء الكوني

ايران: القضايا المتبقية بمباحثات 
النووي رهن قرار سياسي أميركي

االنباط-وكاالت

مدينة  اىل  اإي��ران��ي��ون  دبلوما�سيون  و�سل 

منظمة  يف  ب��الده��م  لتمثيل  ال�سعودية  ج��دة 

التعاون الإ�سالمي، وفق ما اأعلنت اخلارجية 

الأوىل منذ  للمرة  الإث��ن��ن،  ام�س  الإي��ران��ي��ة 

الإقليمين  اخل�سمن  ب��ن  ال��ع��الق��ات  قطع 

طهران والريا�س مطلع 2016.

وقال املتحدث با�سم الوزارة �سعيد خطيب 

زاده اإن الرتكيز هو على بدء عمل بعثة اإيران 

يف منظمة التعاون الإ�سالمي يف جدة. ح�سل 

لتقييم  دخ���ول  ت��اأ���س��ريات  على  دبلوما�سّيونا 

اإمكانية ذلك

واأ����س���اف يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف ال��ب��ع��ث��ة هي 

التعاون  العمل يف منظمة  الآن يف جدة لبدء 

متهيدا  ي�سّكل  اأن  لذلك  وميكن  الإ���س��الم��ي، 

لإر�سال  والريا�س(  للطرفن )طهران  جيدا 

وفود لزيارة ال�سفارتن

وكان وزير اخلارجية الإيراين ح�سن اأمري 

الأول/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون  يف  اأك���د  عبداللهيان 

دخول  تاأ�سريات  منح  على  وافقت  اململكة  اأن 

لثالثة دبلوما�سين معتمدين لدى املنظمة

واأت�����ت اخل���ط���وة و���س��ط م��ب��اح��ث��ات ب��داأه��ا 

اخل�����س��م��ان الإق��ل��ي��م��ي��ان ق��ب��ل اأ����س���ه���ر، �سعيا 

لتح�سن العالقات املقطوعة بينهما

واأكد م�سوؤول يف وزارة اخلارجية ال�سعودية 

ال���ت���اأ����س���ريات  م��ن��ح��ه��م  م���ن مت  اأن  ح��ي��ن��ه  يف 

م��وظ��ف��ون يف منظمة ال��ت��ع��اون الإ���س��الم��ي ) 

( واإي���ران ع�سو يف املنظمة، وه��ذا ما يتم مع 

جميع الدول الأع�ساء

اإي���ران  م��ع  عالقاتها  ال�سعودية  وقطعت 

تعر�س  بعد   ،2016 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  يف 

م�سهد،  يف  وقن�سليتها  ط��ه��ران  يف  �سفارتها 

لع���ت���داءات م��ن حمتجن ع��ل��ى اإع����دام رج��ل 

الدين ال�سعودي ال�سيعي منر النمر

ول��ق��ي��ت ت��ل��ك ال��ه��ج��م��ات اإدان�����ة م��ن وزراء 

اخلارجية الأع�ساء يف املنظمة

جل�سات  عقد  املا�سي،  العام  البلدان  وب��داأ 

ح����وار يف ب���غ���داد ب��ه��دف حت�����س��ن ال��ع��الق��ات. 

وع���ق���دت اأرب�����ع ج��ل�����س��ات ب���ن ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل 

واأيلول/�سبتمرب، مع تاأكيد طهران اأن جولة 

خام�سة �ستكون رهن جدية الريا�س

اإي���ران قدمت  اأن  على  زاده  و�سدد خطيب 

ب�سكل  ال�سعودي  ال��وف��د  اىل  نظرها  وج��ه��ات 

مكتوب خالل اجلولة الرابعة من املباحثات ) 

( وتنتظر الإجابة

وك������رر امل���ت���ح���دث ا����س���ت���ع���داد اجل��م��ه��وري��ة 

الإ�سالمية ل� اإعادة فتح �سفارتها يف ال�سعودية، 

ب�  اأي�سا  يرتبط  ذل��ك  حتقيق  اأن  اىل  م�سريا 

خطوات من الريا�س

وال�سعودية  الإ�سالمية  اجلمهورية  وتعد 

اأب��رز قوتن اإقليميتن يف اخلليج، وهما على 

طريف نقي�س يف معظم امللفات القليمية ومن 

الريا�س  تقود  اليمن، حيث  النزاع يف  اأبرزها 

امل��ع��رتف  للحكومة  داع��م��ا  ع�سكريا  حت��ال��ف��ا 

املتمردين  ب��دع��م  ط��ه��ران  وتتهم  دول��ي��ا،  بها 

احل��وث��ي��ن ال��ذي��ن ي�����س��ي��ط��رون ع��ل��ى مناطق 

وا�سعة يف �سمال البالد اأبرزها �سنعاء

كذلك، تبدي ال�سعودية احلليفة للوليات 

املتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإ�سالمية، 

ب�  وتّتهمها  الإقليمي  اإي���ران  نفوذ  م��ن  قلقها 

والعراق  �سوريا  مثل  عربية  دول  يف  التدّخل 

ول��ب��ن��ان، وت��ت��وّج�����س م��ن ب��رن��اجم��ه��ا ال��ن��ووي 

وقدراتها ال�ساروخية.

السودان.. مظاهرات في عدة مدن تطالب ب«حكم مدني كامل«
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منتخب اليد يواجه الكويت في افتتاح بطولة اسيا 
االنباط - عمان 

عند  ال��ي��د  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ي�ستهل   

الثالثاء  اليوم  بعد ظهر  ال��واح��دة من  ال�ساعة 

)ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي( م�����س��ارك��ت��ه يف ال��ب��ط��ول��ة 

وال��ت��ي تفتتح يف مدينة  ال��ع�����س��رون،  الآ���س��ي��وي��ة 

الدمام ال�سعودية مب�ساركة 16 فريقا يتناف�سون 

على حجز البطاقات اخلم�س املوؤهلة اإىل بطولة 

ال��ع��امل ال��ت��ي ت��ق��ام يف ب��ول��ن��دا وال�����س��وي��د مطلع 

القوية  املواجهة  خ��الل  من  وذل��ك   ،2023 العام 

يف  ال�سقيق  الكويتي  املنتخب  م��ع  جتمعه  التي 

ويتطلع  ال���دم���ام.  مب��دي��ن��ة  الرئي�سية  ال�����س��ال��ة 

“ن�سامى اليد” اإىل حتقيق نتيجة ايجابية تعزز 
من م�ساعيه من جم��اراة قوة الفريق الكويتي، 

جنومه  ب��ك��اف��ة  ال��ب��ط��ول��ة  اإىل  ح�سر  والأخ�����ر 

ال��دول��ي��ن وامل��ع��روف��ن وال��ذي��ن �سبق ل��ه��م من 

التاأهل مع منتخب بالدهم اإىل بطولت العامل. 

وخ�����س��ع امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي اأم�������س اإىل ت��دري��ب 

ال��دم��ام  مبدينة  الريا�سية  ال�سالة  يف  رئي�سي 

اإبراهيم  وم�ساعده  املن�سي  مهند  امل��درب  بقيادة 

البحري، وركز فيه على اجلوانب الفنية التي 

�سيعتمد عليها يف مواجهة قوة الفريق الكويتي. 

الن�سخة  يف  الوطني  املنتخب  م�ساركة  وتعترب 

الـ 20 من البطولة الآ�سيوية، هي ال�سابعة بعد 

اأقيمت  اأن كانت م�ساركته يف العام 1983، والتي 

يف كوريا اجلنوبية، وحل فيها املنتخب الوطني 

الثانية يف  امل�ساركة  ال�سابع، ثم ج��اءت  املركز  يف 

العام 1987، والتي جرت يف الأردن، واحتل فيها 

املنتخب املركز التا�سع. امل�ساركة الثالثة للمنتخب 

الوطني كانت يف البطولة التي جرت يف قطر يف 

العام 2004، حيث احتل املنتخب الوطني املركز 

الوطني  املنتخب  م�ساركة  ج���اءت  ث��م  ال��ث��ام��ن، 

تايالند يف  ج��رت يف  التي  البطولة  ال��راب��ع��ة يف 

باملركز  ال��وط��ن��ي  املنتخب  واح��ت��ل   ،2006 ال��ع��ام 

البطولة  يف  اخلام�سة  امل�ساركة  تلتها  ال�سابع، 

التي جرت يف لبنان يف العام 2010، وحل املنتخب 

الوطني باملركز الثاين ع�سر، ثم جاءت امل�ساركة 

ال�ساد�سة يف البطولة التي جرت يف ال�سعودية يف 

العام 2012، وحل فيها املنتخب الوطني يف املركز 

ال��ت��ا���س��ع. وق���ال م���درب املنتخب ال��وط��ن��ي مهند 

املن�سي اإىل انه ي�سعى اإىل تقدمي اداء قوي عرب 

هذه املباراة القوية اأمام الفريق الكويتي املح�سن 

ب��ال��ك��ث��ر م���ن ال��الع��ب��ن ال���ب���ارزي���ن وا���س��ح��اب 

اخلربات، مو�سحا اأن الفريق بات جاهزا خلو�س 

غمار مناف�سات البطولة بعد اأن خ�سع يف الفرتة 

املا�سية اإىل تدريبات مكثفة مت فيها الرتكيز على 

ناقط القوة، وحماولة تاليف ال�سلبيات، خ�سو�سا 

ال��ك��وي��ت��ي تخ�سع  امل��ن��ت��خ��ب  م���ع  امل��واج��ه��ة  واأن 

للح�سابات الدقيقة وهي تعترب مباراة مف�سلية 

للفريقن . ويذكر اأن املجموعة الأوىل ت�سم اإىل 

جانب املنتخب الوطني منتخبات الكويت وكوريا 

املنتخب  ت�سكيلة  وت�سم  و�سنغافورة،.  اجلنوبية 

الوطني امل�ساركة يف البطولة الآ�سيوية كال من 

الالعبن: اأحمد نايف ومعت�سم الدبعي و�سدام 

ه��اين وخالد  بني  بكر وجم��د  وع���ادل  فريحات 

اأب��و رم��ان وح�سن ال�سفوري  عزالدين و�سهيب 

وم���ع���اذ ط���ه وق��ي�����س ع����وادي����ن وم���ع���اذ ع��ب��ي��دات 

وعثمان  الأن�ساري  واأحمد  الهنداوي  وحممود 

عوادين واأحمد الب�س واإبراهيم اأبو رمان ويو�سف 

العيا�سرة وعبدالرحمن العقرباوي واأن�س مفيد 

رئي�س  وح�سر  الفني  الجتماع  معابرة.  و�سامل 

بطل  حممد  والإداري  ال�سعيدي  اإي����اد  ال��وف��د 

مت  وال��ذي  بالبطولة،  اخلا�س  الفني  الجتماع 

�سيمثلون  ال��ذي��ن  الالعبن  جميع  تثبيت  فيه 

الفرق امل�ساركة، وتثبيت الوان قم�سان الفرق يف 

املواجهات التي تخو�سها يف دور املجموعات. 

الوحدات في مجموعة اسيوية متوازنة 

االنباط - عمان 

اآ���س��ي��ا  اأب����ط����ال  دوري  ق���رع���ة  اأوق����ع����ت 

املاليزية  العا�سمة  يف  ام�س  اأقيمت  التي 

ك�����والم�����ب�����ور ف����ري����ق ال������وح������دات ���س��م��ن 

اإىل جانبه  املجموعة اخلام�سة التي ت�سم 

اأندية ال�سد القطري والفي�سلي ال�سعودي 

الإماراتي  يا�س  بني  مواجهة  من  والفائز 

ون����ا�����س����اف ك����ار�����س����ي الأوزب�������ك�������ي. وت����ب����داأ 

م��ن��اف�����س��ات ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة خ���الل ال��ف��رتة 

امل��ق��ب��ل.  ن��ي�����س��ان  ���س��ه��ر  27 م��ن  اإىل   7 م��ن 

يف  لالأخ�سر  الثانية  امل�ساركة  ه��ذه  وتعد 

م�ساركته  كانت  حيث  اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري 

نقاط   7 حتقيق  وا���س��ت��ط��اع  ج��ي��دة  الأوىل 

وفولذ  ال�سعودي  الن�سر  على  فوزين  من 

الإيراين وتعادل اأمام الن�سر ال�سعودي يف 

املجموعة التي �سمت اإىل جانب الوحدات 

وف���ولذ وال��ن�����س��ر ف��ري��ق ال�����س��د ال��ق��ط��ري. 

وبنظرة �سريعة على فرق املجموعة يحتل 

ال����دوري القطري  ت��رت��ي��ب  ال�����س��د و���س��اف��ة 

31 ن��ق��ط��ة وب����ف����ارق ن��ق��ط��ة ع��ن  ب��ر���س��ي��د 

ال��دح��ي��ل امل��ت�����س��در م���ع ب��ق��اء 3 م��ب��اري��ات 

11 م���ب���اراة  م���وؤج���ل���ة ل��ل�����س��د ال�����ذي ل���ع���ب 

الفي�سلي  يحتل  فيما  للدحيل،   14 مقابل 

ال�سعودي املركز 14 من اأ�سل 16 وهو اأحد 

الأندية املهددة بالهبوط، فيما يحتل بني 

الإماراتي،  الدوري  ال�سابع يف  املركز  يا�س 

بالده  الدوري يف  الأوزبكي  نا�ساف  واأنهى 

ب��اح��ت��الل امل��رك��ز ال���راب���ع ع��ل��م��ا اأن���ه خ�سر 

ل��ق��ب ك��اأ���س الحت���اد الآ���س��ي��وي ق��ب��ل ف��رتة 

بثالثية  ال��ب��ح��ري��ن��ي  امل��ح��رق  اأم����ام  قليلة 

دون رد.

ابو زمع يخشى فرق 
مجموعة االنصار 

بريوت - وكاالت 

اع���ت���رب ع����ب����داهلل اأب������و زم�����ع امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

بها  التي حل  املجموعة  اأن  اللبناين،  لالأن�سار 

فريقه يف بطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي قوية. 

واأوقعت القرعة التي اأجريت الإثنن، الأن�سار 

يف املجموعة الأوىل التي �سمت ال�سيب العماين 

وجبلة ال�سوري والكويت الكويتي. وقال اأبو زمع 

يف ت�سريحات خا�سة »«: »ل �سك اأن كل الأندية 

امل�ساركة هي اأبطال يف بالدها وكل املجموعات 

الكويتي  “الكويت  واأ����س���اف:  �سهلة«.   لي�ست 

م��ت��م��ر���س يف ك��اأ���س الحت�����اد الآ���س��ي��وي وجبلة 

والأن�سار  وع��م��ان،  �سوريا  يف  بطالن  وال�سيب 

ا بطل يف لبنان«. واأ�سار اإىل اأن نظام الدوري  اأي�سً

الأندية  من  الالعبن  ان��ت��داب  مينع  اللبناين 

اأن تكون فرتة النتقالت  املحلية، حيث يجب 

مفتوحة. واأمت: “لبد اأن يكون تعزيز الفريق 

بالالعبن الأجانب نقطة اإيجابية يف م�سواره 

ببطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي”، م�سدًدا على 

رغبته يف التعاقد مع اأجانب مميزين. 

العربي للصحافة الرياضية يعلن نتائج االستفتاء السنوي 
االنباط - عمان 

اجل��زائ��ر  منتخب  جن��م  براهيمي  يا�سن  ف��از 

ون����ادي ال��ري��ان ال��ق��ط��ري، ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل لعب 

ال�����س��ن��وي  ال����س���ت���ف���ت���اء  يف   ،2021 ل���ع���ام  ع���رب���ي 

لل�سحافة  العربي  الإحت���اد  اأطلقه  ال��ذي  ال�سابع 

الريا�سية مب�ساركة 100 من الزميالت والزمالء 

الإعالمين الريا�سين العرب من خمتلف الدول 

على  بالت�سويت  قاموا  الذين  ال�سقيقة،  العربية 

اأف�سل  اخ��ت��ي��ار  ج��ان��ب  اإىل  ال�سنة،  اأف�����س��ل جن��وم 

منتخب عربي واأف�سل نادي عربي. وحل املنتخب 

باملركز  وافريقيا  ال��ع��رب  ك��اأ���س  اجل��زائ��ري، بطل 

امل�سري  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  اخ��ت��ي��ار  مت  فيما  الأول، 

ن��ادي عربي.  كاأف�سل  اأفريقيا  اأبطال  دوري  بطل 

املركز  براهيمي  يا�سن  اجل��زائ��ري  النجم  وحقق 

ل�سنة  ع��رب��ي  لع���ب  اأف�����س��ل  ا���س��ت��ف��ت��اء  يف  الأول، 

اأك��رم عفيف  النجم  الثاين  املركز  2021، وح��ل يف 

القطري،  ال�سد  ون���ادي  القطري  املنتخب  لع��ب 

وح����ل يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ���س��امل ال���دو����س���ري جنم 

املنتخب ال�سعودي ولعب نادي الهالل ال�سعودي. 

وكانت جلنة ال�ستفتاء التي يراأ�سها الزميل بدر 

ن��ائ��ب رئي�س الحت����اد العربي  ال��دي��ن الدري�����س��ي 

لل�سحافة ال��ري��ا���س��ي��ة، ق��د ق��ام��ت خ���الل الأي����ام 

لالحتاد  العامة  الأم��ان��ة  م��ع  وبالتعاون  املا�سية 

العربي، بعملية فرز الرت�سيحات التي �سارك فيها 

الزميالت والزمالء من خمتلف الوطن العربي، 

والتي اعتمدت �سلم النقاط للو�سول اىل الفائزين 

النحو  وعلى  الثالث  الفئات  يف  الف�سل  بجوائز 

التايل:

• ف��ئ��ة اأف�����س��ل لع���ب ك���رة ق���دم يف ال���دوري���ات 
العربية: تر�سح لهذه اجلائزة وبناء على اختيارات 

وبالتن�سيق  التنفيذية  اللجنة  اع�ساء  ال��زم��الء 

والتعاون مع جلنة ال�ستفتاء برئا�سة الزميل بدر 

الدين الدري�سي 12 لعبا جاءت نتائجه على النحو 

– ال��ري��ان  ال��ت��ايل:  يا�سن براهيمي )اجل��زائ��ر 

القطري(  - اأكرم عفيف )قطر – ال�سد القطري(  

�سامل الدو�سري )ال�سعودية – الهالل ال�سعودي(  

عمرو ال�سولية  )م�سر – الهلي امل�سري(  اأ�سرف 

امل�����س��ري(  يو�سف  – الزمالك  بن�سرقي )امل��غ��رب 

امل�ساكني )تون�س – العربي قطر (   عمر خريبن 

)���س��وري��ا – ال��وح��دة الم���ارات���ي( - علي مبخوت 

- م�سطفى  الماراتي(   – اجل��زي��رة  )الم����ارات 

مطر )لبنان – العهد اللبناين(   يزن النعيمات 

)الأردن – الأهلي القطري(   عبد الوهاب املالود 

�سيام  تامر   - البحريني(  املحرق   – )البحرين 

)فل�سطن – �سباب اخلليل الفل�سطيني(. 

اأف�سل منتخب عربي وتر�سح لها �ستة  • فئة 
بجائزة  اجل��زائ��ري  املنتخب  ف��از  حيث  منتخبات 

املنتخب  وح��ل   ،2021 لعام  عربي  منتخب  اأف�سل 

ثالثا  التون�سي  واملنتخب  الثاين،  باملركز  املغربي 

وال��ق��ط��ري راب��ع��ا وال�����س��ع��ودي خام�سا وامل�����س��ري 

�ساد�سا.

اربعة  لها  وتر�سح  عربي  نادي  اأف�سل  • فئة 
ان��دي��ة، حيث ف��از ال��ن��ادي الأه��ل��ي امل�سري باملركز 

املركز  ال�����س��ع��ودي يف  ال��ه��الل  ن���ادي  الأول، وج���اء 

الثاين، ونادي الرجاء الريا�سي املغربي يف املركز 

الثالث ونادي املحرق البحريني يف املركز الرابع. 

ب����دوره ق���دم ال��زم��ي��ل حم��م��د جميل ع��ب��د ال��ق��ادر 

رئي�س الحتاد التهنئة للفائزين بجوائز ال�ستفتاء 

�سنويا  ال��ع��رب��ي  ال����ذي ينظمه الحت����اد  ال�����س��اب��ع، 

تقديرا لإجن��ازات الكرة العربية، واملكانة العالية 

التي و�سل اليها جنومها ومنتخباتها وانديتها.

�سارك فيه جمموعة  ال�ستفتاء  اأن  اىل  واأ�سار 

ال��ري��ا���س��ن مي��ث��ل��ون الغالبية  م��ن الع��الم��ي��ن 

العظمى ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى ي��ك��ون الخ��ت��ي��ار 

وامل�سداقية. وعرب  النزاهة  �سروط  م�ستوفيا كل 

برئا�سة  ال�ستفتاء  للجنة  و���س��ك��ره  ت��ق��دي��ره  ع��ن 

التي بذلت جهودا  الزميل بدر الدين الدري�سي، 

اأن��ه  اإىل  م�سرا  دقيقة،  ب�سورة  عملها  يف  كبرة 

�سي�سار يف امل�ستقبل لتوزيع جوائز خا�سة بالنجوم 

والحت��ادات الريا�سية الفائزة، و�سكر عبد القادر 

الحتادات واللجان واجلمعيات والروابط لتعاونها 

الزميل  ب��ذل��ك  اأف���اد  كما  ال�ستفتاء،  م��ع  الكامل 

عوين فريج الناطق الإعالمي لالحتاد .

سعودي يعود لصفوف الفيصلي 

االنباط - عمان 

تعاقدت اللجنة املوؤقتة للنادي الفي�سلي 

�سعودي  الأوغ��ن��دي  املهاجم  م��ع  الأردين، 

عبد اهلل، ليمثل فريق كرة القدم يف املو�سم 

املقبل  ال�سهر  �سينطلق  ال����ذي  اجل���دي���د، 

ببطولة درع الحتاد. ووقع �سعودي عقده 

مبقر الفي�سلي، بح�سور عدد من اأع�ساء 

اللجنة الإدارية للنادي. وكان الفي�سلي قد 

تعاقد مع �سعودي، يف املو�سم املا�سي، قبل 

اأن يتم ف�سخ عقده الذي تبقى منه مو�سم. 

وقام �سعودي برفع �سكوى �سد الفي�سلي 

لدى الفيفا، يطالب فيها باحل�سول على 

اإثر ف�سخ عقده. وبناًء  م�ستحقاته املالية، 

للتعاقد مع  الفي�سلي  ا�سطر  ذل��ك،  على 

�سعودي جمدًدا، خا�سًة اأنه كان ملزًما بعد 

رفع ال�سكوى بدفع كل م�ستحقاته املالية، 

حتى نهاية املو�سم املقبل.

منتخبنا الوطني يواصل االعداد لودية نيوزيلندا 
االنباط - عمان 

ي��وا���س��ل امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

امل��درب  بقيادة  والفنية،  البدنية  تدريباته 

ع����دن����ان ح���م���د، ا�����س����ت����ع����داداً ل���ل���ق���اء ن��ظ��ره 

ودية  م��ب��اراة  يف  اجل���اري،   28 النيوزيلندي 

ت��ق��ام ب���اإم���ارة اأب���و ظ��ب��ي، ���س��م��ن حت�����س��رات 

ال��ن�����س��ام��ى خل���و����س ت�����س��ف��ي��ات ك���اأ����س اآ���س��ي��ا 

ل��ت��دري��ب��ات  امل��ن��ت��خ��ب  وي��خ�����س��ع   .2023
 19 يومية �سباحية وم�سائية، ت�ستمر حتى 

الالعبن  مب�ساركة  اجل��اري،  الثاين  كانون 

اخلمي�س  دب���ي  اإىل  ال�����س��ف��ر  ق��ب��ل  امل��ح��ل��ي��ن، 

هناك،  تدريبي  مع�سكر  يف  للدخول  القادم، 

ويتخلله  ���س��ب��اط،  م��ن  الأول  ح��ت��ى  ي�ستمر 

يلتحق  اأن  وينتظر  ودي����اً.  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ل��ق��اء 

ال���الع���ب���ن امل���ح���رتف���ن ب�����اخل�����ارج، ب��ت��ج��م��ع 

بدء  دب��ي، مع  24 اجل��اري يف  يوم  الن�سامى 

القائمة  ت�سم  حيث  امل��ع��ت��م��دة،  الفيفا  اأي���ام 

احلالية )25( لعباً: يزيد اأبو ليلى، مالك 

خ��راهلل،  مهند  ال��ك��وام��ل��ة،  حم��م��ود  �سلبية، 

يزن  الدمري،  حممد  ح�سي�س،  اأب��و  حممد 

هادي  مرعي،  براء  ن�سيب،  عبداهلل  العرب، 

احلوراين، اإح�سان حداد، بهاء عبد الرحمن، 

رجائي عايد، اإبراهيم �سعادة، نزار الر�سدان، 

ن������ور ال�������رواب�������دة، ����س���ال���ح رات��������ب، حم���م���ود 

زريق  اأب��و  حممد  التعمري،  مو�سى  مر�سي، 

علي  العو�سات، عمر هاين،  اأن�س  “�سرارة”، 

النعيمات. يف  ي��زن  ال����دردور،  ع��ل��وان، ح��م��زة 

مرمى  حرا�س  م��درب  التحاق  تعذر  املقابل، 

يف  الن�سامى  بتجمع  �سفيع،  عامر  املنتخب، 

العا�سمة عمان، بعد ان اأظهرت الفحو�سات 

امل�ستجد،  كورونا  بفرو�س  اإ�سابته  الطبية، 

انتهاء  حلن  املع�سكر  عن  بالتايل  ليحتجب 

ف���رتة احل��ج��ر، ح��ي��ث ي��ت��وىل ح��ال��ي��اً امل���درب 

حرا�س  على  الإ���س��راف  مهام  العمايرة  ل��وؤي 

ال��ن�����س��ام��ى ح��ت��ى م�����س��اء الأرب���ع���اء ال���ق���ادم. يف 

امل��ق��اب��ل، ���س��ي��ك��ون ت���دري���ب ال��ن�����س��ام��ى ع�سر 

اليوم  الثالثاء، على ملعب الكرامة، متاحا 

لر�سد  الر�سمية،  الإع���الم  و�سائل  حل�سور 

ال��ت��م��اري��ن واإج����راء امل��ق��اب��الت، ق��ب��ل م��غ��ادرة 

املنتخب الوطني اخلمي�س اإىل دبي. ويهدف 

جتمع الن�سامى احلايل، والذي يعد املحطة 

ت�سفيات  خل��و���س  اخل��ام�����س��ة  ال��ت��ح�����س��ري��ة 

ك���اأ����س اآ���س��ي��ا، اإىل رف���ع م�����س��ت��وى اجل��اه��زي��ة 

حيث  الوطني،  للمنتخب  والفنية  البدنية 

خ�سع لعبو املنتخب املحلين لراحة �سلبية 

اختتام  عقب  املا�سي،  ال�سهر  منت�سف  منذ 

 ”2021 “فيفا  ال��ع��رب  ك��اأ���س  يف  امل�����س��ارك��ة 

ال��ت�����س��ف��ي��ات  ق���رع���ة  اأن  ي���ذك���ر  ب����ال����دوح����ة. 

الآ���س��ي��وي��ة ت�����س��ح��ب يف ال��ع��ا���س��م��ة امل��ال��ي��زي��ة 

ك��ولمل��ب��ور 24 ���س��ب��اط ال���ق���ادم، ف��ي��م��ا ت��ق��ام 

8 و11 و14 حزيران املقبل،  اأيام  املباريات 

املجموعات  ا�ست�سافة  اأماكن  حتدد  اأن  على 

لحقاً.

الريا�ض - وكاالت 

كورونا،  بفرو�س  جنمه  اإ�سابة  ال�سعودي  الن�سر  نادي  اأعلن 

واأك���د  اجلائحة.   اأث���ن���اء  امل��ت��ب��ع  للفح�س  ال��ف��ري��ق  خ�����س��وع  ب��ع��د 

العاملي يف بيان مقت�سب ن�سره حرب ح�سابه الر�سمي على موقع 

الأوروج��وي��اين  لعبه  اإ�سابة  “تويرت”،  الجتماعي  التوا�سل 

بيانه:  يف  الن�سر  وق��ال  ك��ورون��ا.  بفرو�س  رودريجيز  جوناثان 

“يف اإطار الفحو�سات الدورية التي يجريها الفريق الأول لكرة 
لعب  اإ���س��اب��ة  النتائج  اأظ��ه��رت  للتدريبات،  ال��ع��ودة  قبل  ال��ق��دم 

بفرو�س  رودري��ج��ي��ز  ج��ون��اث��ان  الأوروج����وي����اين  الأول  ال��ف��ري��ق 

الفحو�سات  اأك���دت  فيما  ال��ع��اج��ل..  ال�سفاء  ل��ه  متمنن  ك��ورون��ا 

اأع�ساء الفريق«.  �سالمة بقية 

كورونا تنال من نجم النصر السعودي 

المنسي يواصل رئاسة اتحاد اليد 

االنباط - عمان 

الأردين  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة  الهيئة  انتخبت 

ل��ك��رة ال���ي���د، اأع�����س��اء جم��ل�����س اإدارت����ه����ا ل��ل��دورة 

انتهاء  ب��ع��د  تنتهي  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة،  الأومل��ب��ي��ة 

دورة الألعاب الأوملبية القادمة )باري�س 2024(، 

وذلك خالل الجتماع النتخابي الذي ُعقد يف 

�سالة الأم��رة �سمية مبدينة احل�سن لل�سباب 

الأردن��ي��ة.  الأوملبية  اللجنة  مندوبي  وبح�سور 

اإدارة الحت��اد الأردين لكرة اليد،  و�سم جمل�س 

عن فئة املعينن، ال�سيد حممد �سنيور وال�سيدة 

ر�سا عبيدات وفاز كل من الدكتور �سليم اجلزازي 

وال�سيد حممود ياغي والدكتور نعمان ع�سيبات 

ف��ئ��ة الالعبن  ال�����س��ع��اي��دة ع��ن  وال�����س��ي��دة ولء 

فاز  الأوىل  الدرجة  اأندية  فئة  وعن  املعتزلن. 

اأحمد  ال�سيد  ومُيثله  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  بالتزكية 

معن  الدكتور  ومُيثله  العربي  وال��ن��ادي  ق��ردن 

عماد  ال�سيد  ومُيثله  كفرجنة  ون���ادي  ال�سريف 

الثانية فاز  ال��درج��ة  اأن��دي��ة  فريحات وع��ن فئة 

ب��ال��ت��زك��ي��ة ن����ادي ���س��اك��ب ومُي��ث��ل��ه ال�����س��ي��د �سليم 

حمدان ونادي يرموك ال�سونة ومُيثله الدكتور 

تي�سر املن�سي. وعقب اإجراء العملية النتخابية، 

اليد  لكرة  الأردين  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  عقد 

اأُختر  حيث  املنا�سب،  لتوزيع  الأول  اجتماعه 

الرئي�س  من�سب  يف  امل��ن�����س��ي  تي�سر  ال��دك��ت��ور 

للرئي�س  اأول  ن��ائ��ب  ال�سريف  معن  وال��دك��ت��ور 

وال�����س��ي��د ع��م��اد ف��ري��ح��ات ن��ائ��ب ث���اين للرئي�س 

وال�سيد  لل�سر  اأميناً  اجل���زازي  �سليم  والدكتور 

حممد �سنيور اأميناً لل�سندوق.
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االنباط-وكاالت

تنب�ؤات  اأوىل  حتقق  الإثيينيين،  ام�س  �شهد 

املنجم اللبناين مي�شال حايك للأردن.

حالة  ت�شتدعي  اأن  ت�قع  قد  حايك  وكييان 

طيييييي�ارئ اغيييييلق اأكييييير مييين جيي�ييشيير وطيييرييييق 

اأمانة  فعلته  ما  وه�  ال�قت،  لبع�س  رئي�شية 

عمان  ام�س الثنن.

وكيييانيييت اأميييانييية عييمييان قيييد اأعييليينييت اإغيييلق 

املدينة  ج�شر  وهي:  عمان  يف  اجل�ش�ر  بع�س 

الييريييا�ييشييييية والييداخييلييييية واليينييهيي�ييشيية وتييقيياطييع 

خيييليييدا وامليير�ييشيييييد�ييس واجليييميييرك وامليي�ييشييتيينييدة 

وتييقيياطييع الييييدوريييييات اخليييارجييييييية بييال�ييشييافيية 

جلييي�يييشييي�ر اخييييييرى وذلييييييك بيي�ييشييكييل احييييييرازي 

وم�ؤقت.

ان ظروف  ام  نب�ءة احلايك  فهل �شدقت 

الطق�س ال�شيء املت�قعة واملعلنة من را�شدي 

اجل� �شلفا جعلته يق�ل ذلك. العلم عند اهلل

االنباط-وكاالت

قال ع�ش� جمل�س اإدارة مهرجان �شيدين 

ا�شتقالته من  قدم  اإنه  ل�،  بنيامن   2022
�شفقة  اإنييهيياء  الأخييير  رف�س  بعد  املييهييرجييان 

من  مقدمة  دولر  األييف   20 بقيمة  رعاية 

الإ�شرائيلية. ال�شفارة 

وقيييييال لييي� يف تيييغيييرييييدة ليييه عييير تيي�ييير: 

»رغيييييم اأنييينيييي ل اأ�ييشييتييطيييييع اليييتيييحيييدث بييا�ييشييم 

�شخ�شيا  اأنيييا  املييهييرجييان،  اأو  الإدارة  جمل�س 

والعاملن  �شيدين  مهرجان  لفناين  اآ�ييشييف 

يف جمييال الييفيينيي�ن لأنييكييم ُو�ييشييعييتييم يف و�شع 

للختيار بن العمل والقيم«

بن  الجتماعات  يف  ت��شط  اأنييه  واأو�ييشييح 

معرباً  واملحتجن،  املهرجان  اإدارة  جمل�س 

عن اأمله يف ا�شتمرار تلك الجتماعات

�شيدين  مهرجان  رئي�س  قال  جهته،  من 

املييهييرجييان  اإدارة  جمل�س  اإن  كيييرك،  ديييفيييييد 

قبل  عندما  املحتملة  التداعيات  ُيييدرك  مل 

يف  الإ�شرائيلية  ال�شفارة  من  ماليا  مت�يل 

اأ�ييشييراليييييا، اليييذي اأدى لنيي�ييشييحيياب عيييدد من 

امل�شاركن.  الفنانن 

الفنانن  ميين  عييدد  اأعييليين  �شابق،  وقييت  يف 

 ،2022 �ييشيييييدين  مييهييرجييان  امليي�ييشيياركيين يف 

�ييشيياعيية من   48 امليييهيييرجيييان قييبييل  مييقيياطييعيية 

�شفارة  قدمته  مت�يل  ب�شبب  الفتتاح،  ليلة 

الحتلل يف اأ�شراليا

وقييييييييالييييييييت �ييييشييييحيييييييييفيييية »اجلييييييييييياردييييييييييييان« 

الييريييطييانييييية، اإن الييكيي�ميييييدي تييي�م بييييالراد، 

مل�شرحية  امليينييتييج  �شينت«  »بيييييلييفيي�ار  وميي�ييشييرح 

عن  ال�شابقة  وال�شيا�شية  الأ�ييشيي�د،  النحا�س 

وفرقة  برغمان،  مرديث  ويلز،  ني��شاوث 

�شتاين�س،  ي�مي  واملعلق  ماروغيك�  الرق�س 

جزء  وهييم  م�شاركتهم،  عييدم  جميعا  اأعييليينيي�ا 

ميين امليي�ييشيياركيين الييذييين األيييغييي�ا فييقييراتييهييم اأو 

اأبعدوا اأنف�شهم، لين�شم�ا اإىل العدد املتزايد 

والداعمن لفل�شطن املت�شامنن  من 

كيييميييا وانييي�يييشيييحيييبيييت جيييمييياعيييات فييينييييييية ميين 

امليييهيييرجيييان، وقيييييررت امليي�ييشييي يف نيي�ييشيياطيياتييهييا 

بيي�ييشييفيية ميي�ييشييتييقييليية، مييثييل حييفييليية »مييارغيييييكيي� 

كارل  للفنانة  ومعر�س  غييا«،  نغا-  ج�رنغة 

�شيتم عر�س  »الع�دة للمر�شل«، كما  ديكينز 

اأنتجتها  التي  الأ�ييشيي�د«  »النحا�س  م�شرحية 

قررت  لكنها  �شينت،  بيلف�ار  امل�شرح  �شركة 

عييييدم احليي�ييشيي�ل عييلييى اليييدعيييم املييتييفييق عليه 

م�شبقا من املهرجان

ويف بيييييان نيي�ييشيير عييلييى ميينيي�ييشييات الييتيي�ا�ييشييل 

�شنيت«  »بيييييلييفيي�ار  م�شرح  قييال  الجييتييميياعييي، 

تعطي  التي  الثقافة،  ب�شلمة  »التزاما  اإنييه 

الفنانن احلرية للعمل دون خ�ف اأو تنازل، 

واعيييرافيييا بييانييقيي�ييشييام املييجييتييمييع، وعيييدم قييدرة 

هذا  امل�شاركة  على  الفل�شطينين  الفنانن 

عدم  اخرنا  فقد  �شيدين،  مبهرجان  العام 

قب�ل الدعم املايل املبا�شر من املهرجان«

يف  �ييشيييييدين،  مييهييرجييان  اإدارة  واعيييرفيييت 

الفنانن  ميين  املييتييكييررة  بييالييدعيي�ات  لها  بيان 

وهييي حركة  املييهييرجييان،  ملقاطعة  واجلييمييهيي�ر 

بداأت نهاية �شهر دي�شمر

وجاء يف البيان: »ياأمل جمل�س مهرجان 

�يييشيييييييدين بيي�ييشييكييل جيييمييياعيييي اليييتييياأكيييييييد عييلييى 

احييييرامييييه حليييق كيييل امليييجيييمييي�عيييات لييلييتييعييبيير 

عييين مييظيياهيير قييلييقييهييا.. لييقييد قيي�ييشييييينييا وقييتييا 

مييع اجلييميياعييات الييتييي عييرت عيين قلقها من 

معها  الت�ا�شل  بفر�شة  ورحبنا  التم�يل، 

جييميييييعييا، و�ييشيييييتييم احيييييرام كيييل التييفيياقيييييات 

املييتييعييلييقيية بييالييتييميي�يييل و�ييشيييييتييم امليي�ييشييي قييدمييا 

بالعرو�س«

الفنانن  لييقييرار  املجل�س  »احيييرام  واأكيييد 

اأن  اإىل  املييقيياطييعيية«، ميي�ييشييرا  قييييرروا  اليييذيييين 

املييمييار�ييشييات  كييل  �شيق�م مبييراجييعيية  »املييجييليي�ييس 

الأجنبية  احلك�مات  من  بالتم�يل  املتعلقة 

املعنية« والأطراف 

أولى تنبؤات اللبناني ميشال حايك لألردن تتحقق

بسبب تمويل إسرائيلي.. عضو مجلس إدارة في مهرجان 
سيدني يقدم استقالته وأكثر من 20 فنانا يعلنون انسحابهم

      

االنباط-وكاالت

يييبييدو ان احليييظ ل يييرتييبييط دائييمييا بيياليي�ييشييدفيية، 

حيث عر عامل الآثار الأملاين وولفجاجن هركت 

براندنب�رغ  ولييية  يف  قدمية  ذهبية  عملت  على 

املتاأخر  احلييديييدي  الع�شر  خييلل  �شكت  الأملييانييييية، 

قبل 2000 عام.

وزير الثقافة يف براندنب�رج اأعلن العث�ر على 41 

قطعة نقدية ذهبية، هي اأول كنز ذهبي مكت�شف يف 

بالأملاين عليها  ويطلق  املعدنية،  للعملت  ال�لية 

 ،regenbogenschüsse lchen
ويرجم اإىل »اأك�اب ق��س قزح«.

فيها  يييعيير  الييتييي  الأوىل  املييييرة  لييييي�ييشييت  وهييييذه 

بييي�ليييية  اليييييييييراث  اإدارة  يف  املييييتييييطيييي�ع  هييييركييييت 

عملت  على  الأثري  الدولة  ومتحف  براندنب�رج 

ذهبية، بل �شبقها عام 2017.

الأ�شاطر تق�ل اإن العملت املعدنية التي على 

اإذ  ال�شماء،  من  �شقطت  قييزح«  ق��س  »اأكيي�اب  �شكل 

وجد الفلح�ن عددا منها يف حق�لهم بعد هط�ل 

الأمطار.

عالم يعثر على كنز من الذهب يعود لـ2000 عام

وفاة الرسام اليوناني
 أليكوس فاسيانوس

حيلة ذكية 
للحفاظ على األطعمة طازجة

شابان مصريان ينشآن مزرعة 
تضم 4 آالف »عقرب سام«

االنباط-وكاالت

ت�يف األيك��س فا�شيان��س، اأحد اأهم 

يف  املعا�شرين،  الي�نانين  الر�شامن 

املر�س  مييع  طيي�يييل  �ييشييراع  بعد  منزله 

86 عاماً.بح�شب ما  الي  عن عمرناهز 

ذكرت وكالة اإيه اإن اإيه للأنباء.

اأثينا  يف  ولييد  فا�شيان��س  األيك��س 

در�ييس   .1935 الول  كييانيي�ن   16 يف 

اأثينا للر�شم والر�شم  الكمان يف معهد 

من  اجلميلة  للفن�ن  اأثينا  مدر�شة  يف 

.1960 اإىل   1955
بعد وقت ق�شر من معر�شه الأول 

اإىل باري�س  ال�شتينيات، ذهب  اأوائييل  يف 

لييدرا�ييشيية  فرن�شية  حك�مية  منحة  يف 

الفن�ن  الطباعة احلجرية يف مدر�شة 

يف  بالبقاء  الأمييير  بييه  انتهى  اجلميلة. 

باري�س ملدة 35 عاًما.

ل�حاته،  بع�س  اأن  من  الرغم  على 

كييانييت  الأوىل،  الييييليييي�حييييات  وخيييا�يييشييية 

يف  ا�شت�حى  اأنييه  اإل  معا�شر،  باأ�شل�ب 

الييييي�نيياين  ال�شعبي  الييفيين  ميين  الييغييالييب 

والأ�شاطر الي�نانية القدمية.

امل��ش�عات  ميين  اأفييكيياره  وا�شت�حى 

اليييبيييييييزنيييطييييييية، عيييليييى الييييرغييييم ميييين اأن 

ل�حاته املل�نة ل علقة لها بالتق�شف 

الييير�يييشيييم  جييييانييييب  اإىل  الييييبيييييييييزنييييطييييي. 

بر�شم  ا  اأي�شً قام  احلجرية،  والطباعة 

والديك�رات  الأزييياء  وت�شميم  الكتب، 

امل�شرحية واأعمال النحت.

على  بيياحييتييفيياء  فا�شيان��س  وحييظييي 

من  والعديد  الي�نان  يف  وا�ييشييع  نطاق 

يف  مبا  العامة،  الأماكن  تزين  اأعماله 

ذلييك ل�حة جييدارييية يف حمطة مرو 

فييرنيي�ييشييا، ح�شل على  اأثييييينييا. يف  اأنييفيياق 

ج�قة  وو�ييشييام  والآداب  الييفيينيي�ن  و�ييشييام 

ال�شرف.

وا�شع  نطاق  على  اأعماله  وعر�شت 

يف اأوروبييييييا واأميييرييييكيييا الييلتييييينييييية. كييان 

يف   2004 عيييييام  الأخيييييييير  ميييعييير�يييشيييه 

ماريزا  زوجته  فا�شيان��س  اأثينا.خلف 

وابنتن.

االنباط-وكاالت

تيك  م�شتخدمات  اإحيييدى  �شاركت   

احلفاظ  يف  ت�شاعد  ذكية  حيلة  ت�كك 

عييلييى الأطيييعيييمييية اليييتيييي تيي�ييشييريييهييا ربيية 

املنزل من ال�ش�ق طازجة لأط�ل مدة 

ممكنة.

@ تييي�ك  تيييييك  م�شتخدمة  وقييالييت 

ن�شيحتها  اإن   skylar_toth
تييتيي�ييشييميين نيييقيييع اليييطيييعيييام اليييييطيييييازج يف 

حمل�ل من املاء واخلل وامللح ملدة 30 

بالق�ل  الفيدي�  على  وعلقت  دقيقة، 

لتخزين  اأف�شل طريقة  "�شاأو�شح لك 
طازجة  تظل  حتى  والفاكهة  اخل�شار 

قدر الإمكان ط�ال الأ�شب�ع".

وهييي  �شكايلر  تظهر  الييفيييييدييي�  ويف 

ا كبًرا باملاء واخلل وامللح،  متلأ ح��شً

والفلفل  والأعيي�ييشيياب  اخليي�ييس  نقع  قبل 

والييفييراوليية فيييييهييا، وقييالييت وهيييي ت�شع 

من  "ثم  املبللة  امليينيياديييل  عييلييى  اخليي�ييس 

بييلييفييه يف منا�شف  اأقييييي�م  اأجييييل اخلييي�يييس، 

للبقدون�س  وبالن�شبة  مبللة،  ورقييييية 

الأطييراف  ق�س  من  تاأكدي  والكزبرة، 

قبل القيام بذلك".

لييلييفييراوليية، ن�شحت  بيياليينيي�ييشييبيية  اأمييييا 

قيييطيييرميييييييز  بييي��يييشيييعيييهيييا يف  �يييشيييكييياييييلييير 

تخزينها  "عليك  وقييياليييت  ززجييياجيييي، 

ن�شيحتها  وكييانييت  الطريقة".  بييهييذه 

الأخييرة هي تخزين اجلزر والكرف�س 

تظل  حييتييى  بييامليياء  يف قطرميز ممييليي�ء 

"اإذا مل  مييقييرميي�ييشيية وطيييازجييية، وقييالييت 

تفعلي هييذا، �شتلحظن على الأرجييح 

اأنها ت�شبح رطبة يف غ�ش�ن ي�من".

ويف قيي�ييشييم الييتييعييليييييقييات، قييييال اأحيييد 

امليياء  تغير  عليك  يجب  اإنيييه  املعلقن 

فقد  واإل  ي�من،  كل  الرطمانات  يف 

لزًجا، بح�شب �شحيفة  الطعام  ي�شبح 

مرور الريطانية.

االنباط-وكاالت

لييييي�ييشييت كيييل اليييهييي�اييييات والأعييييمييييال 

يبحث  فهناك من  معتادة،  اأو  ماأل�فة 

عيين طييريييق اآخييييرى غيير اليييذي ي�شر 

فيه الأغلبية، وعلى هذا الإجتاه اأن�شاأ 

�شابان م�شريان مل يتجاوزا الثلثن 

عييياميييا، اأكييييير ميييزرعييية عيييقيييارب بييامليينيييييا 

عقرب  اآلف   4 حيياليييييا  تيي�ييشييم  مبيي�ييشيير 

�شام.

ميين  عييييامييييا(  حييياميييد )28  حميييميييد 

�شمال�ط  ملييركييز  التابعة  طييرفييا  قييرييية 

: »حكايتي  امليي�ييشييروع  هيييذا  عيين  يييقيي�ل 

مييع الييعييقييارب بيييداأت واأنيييا طفل �شغر 

اأتعامل  اأنييى  اله�اية  لدى  كانت  حيث 

مع اأي �شيء ي�شعر الآخرون اأنه خطر 

�شابا  اأ�شبحت  وعندما  حياتهم،  على 

تتحدث  الييتييي  الييرامييج  اأحيييد  �شاهدت 

قررت  »بعدها  م�شيفا:  العقارب،  عن 

اإقامة امل�شروع على الف�ر«.

وتييابييع حمييمييد: »اأنيييا ل اأتييعييامييل اإل 

مييع نيي�ع واحيييد ميين الييعييقييارب وي�شمى 

»ليي�رييي�ييس« واأحيي�ييشييل عليه ميين اأ�ييشيي�ان 

اأنييي�اع  اأكييير  اأييي�ييشييا  واأبيييي� �شمبل، وهييي� 

العقارب انت�شارا يف م�شر«.

»ميل  ي�شمى  طعامها  اأن  واأ�ييشيياف، 

ورم« وه� عبارة عن خنف�شاء وبي�شها 

اأن  »اأحيييياول  ميي�ؤكييدا:  و�شرنقة،  ودودة 

اأكييتييفييى ذاتيييييا ميين طييعييام الييعييقييارب لأن 

ييي�م، وهذا  كل  ترتفع  الأطعمة  اأ�شعار 

ما يدفعني اإىل عمل اكتفاء ذاتي من 

الديدان لإطعام العقارب«.

اأو�ييشييح جمييدى حامد  وميين جهته 

اأن  حمييييمييييد،  �ييشييقيييييق  عييييياميييييا(،   33(

العقرب  �شم  على  احل�ش�ل  »طريقة 

تبداأ باحللب، وهذا ما دفعنا لخراع 

جييهيياز يييييدوى خييا�ييس بيينييا نييتييمييكيين من 

خيييلليييه بييحييلييب اليييعيييقيييرب واحليي�ييشيي�ل 

ميينييه عييلييى اليي�ييشييم بييعييدهييا يييتييم و�ييشييعييه 

يف اليييفيييرييييزر وتييخييزييينييه وبييعييدهييا يتم 

الذهاب به اإىل املعمل اخلا�س بامل�شل 

واللقاح ويتم جتميده وبعدها التنقية 

ال�شهادة  عييلييى  نح�شل  ثييم  والتحليل 

اخلا�شة بنقاء ال�شم«.

التعامل  اإن  بق�له  حديثه  واختتم 

مع العقارب لي�س فيه خط�رة خا�شة 

م�شيفا:  لييهييا،  �ييشييديييقييا  اأ�ييشييبييحييت  اإذا 

نحلم بعمل مزرعة كبرة للحيات ويف 

اأحلمنا  واأكييير  »الييكيي�بييرا«  مقدمتها 

فتح جمالت للت�ش�يق فما زلنا نعاين 

من م�شكلة الت�ش�يق لل�شم ول� فتحت 

على  نعمل  �ش�ف  الت�ش�يق  اأبييي�اب  لنا 

باملزارعة لأكر  العقارب  اأعييداد  زيييادة 

من 15 األف عقرب«.


