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الملك: محاربة البطالة 
وتوفير فرص العمل هما 

األولوية هذا العام

االنباط-وكاالت

ك�����س��ف ن���اج���ي اأب�����و ح��م��ي��د، ���س��ق��ي��ق الأ����س���ر 

ي��زال  "ما  اأخ���اه  اأن  حميد،  اأب��و  نا�سر  املري�ض 

يف حالة بالغة اخلطورة .. ج�سمه ل ي�ستجيب 

ناجي  ون��ق��ل  جداً".  ب��ط��يء  ب�سكل  اإل  للعالج 

�سقيقه  حالة  على  امل�سرفني  الأطباء  اأح��د  عن 

ان�سداد  "حالته مازالت خطرة ب�سبب  اإن  قوله 

جم���اري ال��ه��واء يف ال��رئ��ت��ني، وه���ذا الن�����س��داد 

�سببه �سوائل واإفرازات تغلق املجاري الهوائية". 

وكان ناجي وزع على و�سائل الإع��الم، ام�ض 

ال��ث��الث��اء، ر���س��ال��ة ���س��رح فيها اآخ���ر ال��ت��ط��ورات 

اإن  فيها  قال  نا�سر،  الأ�سر  ل�سقيقه  ال�سحية 

اأدخل �سقيقه اإىل غرفة  ال�سبب الرئي�ض الذي 

ال�سحية  احل��ال��ة  ان��ه��ي��ار  بعد  املكثفة  العناية 

لديه "ما زال قائماً، وهو اللتهاب اجلرثومي 

اخلطر الذي اأ�ساب الرئتني".

 واأو�سح اأن "نا�سر دخل يف غيبوبة، وتاأخر 

امل�ست�سفى،  اإىل  ال�����س��ج��ن  م��ن  ون��ق��ل��ه  ع��الج��ه 

وع���ن���دم���ا اأج�������رى ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��ئ�����س��ال ال�����ورم 

ال�سرطاين باجلهة الي�سرى من رئتيه، حددوا 

ل���ه 12ج��ل�����س��ة ع����الج ك��ي��م��اوي مب��ع��دل جل�سة 

ك��ل اأ���س��ب��وع، لكن، م��ع الأ���س��ف، اأخ��ذ اجلل�ستني 

اأعيد اىل ال�سجن، وهناك  الأوىل والثانية، ثم 

دخلت اجلرثومة اإىل رئتيه" بح�سب ما اأو�سح. 

واعتقل نا�سر اأبو حميد عام 2002، وهو حمكوم 

بتهمة مقاومة  7 موؤبدات و50 عاماً،  بال�سجن 

الحتالل وامل�ساركة يف تاأ�سي�ض "كتائب �سهداء 

اأح��د  وه��و  "فتح"،  حلركة  التابعة  الأق�سى"، 

خم�سة اأ�سقاء حمكومون يف �سجون الحتالل

شقيق األسير أبو حميد: ناصر في حالة بالغة الخطورة 
فضيحة تهز السلطة ٠٠ توقيف 
أهم لجنة مختصة بجرائم االحتالل 

و«الرئيس« المتهم األول

عائلة صالحية نموذج مقاوم في »الشيخ جراح«
االنباط-وكاالت

���س��احل��ي��ة مب��ن��زل��ه��ا يف حي  ع��ائ��ل��ة  حت�سنت 

ال�����س��ي��خ ج�����راح يف ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة، وق���اوم���ت 

ت���ه���دي���دات الح����ت����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي ب��ه��دم��ه 

�سيا�سة  اأم�����ام  و���س��م��ود  ث��ب��ات  وم�������س���ادرت���ه، يف 

التهجر والهدم والتهويد

واأن ع�سرات املت�سامنني وا�سلوا رباطهم اأمام 

منزل عائلة �ساحلية رغم الربد القار�ض، الليلة 

املا�سية ويوم اأم�ض، بعد هدم الحتالل من�ساآت 

ب��ج��ان��ب امل��ن��زل ال���ذي ه���دد اأ���س��ح��اب��ه ب��اإح��راق��ه 

وتفجره يف حال حاولت قوات الحتالل هدمه

ال�سيخ  املهدد بالهدم يف  البيت  واأكد �ساحب 

لن يخرجوا  اأنهم  على  جراح حممود �ساحلية 

من منزلهم، حتت اأي ظرف، والحتالل خائف 

اإذا حاول  من اقتحام منزلنا، واأ�ساف �ساحلية 

بحرقه، ومل  ���س��اأق��وم  منزلنا  اإخ���الء  الح��ت��الل 

يعد لدينا ما نخ�سره

للفل�سطينيني  ر�سالته  على  �ساحلية  و�سدد 

ي��خ��رج��وا من  ب���اأن ل  ب��ال��ه��دم  امل��ه��ددة منازلهم 

منازلهم، واأن ميوتوا بكرامة على اأن يخرجوا

منها، واأو�سح �ساحلية اأن الحتالل هدم 5 

يف  يحدث  م��ا  اأن  م��وؤك��دا  للعائلة،  تابعة  حم��ال 

مدينة القد�ض املحتلة تطهر عرقي

ولفت �ساحلية اإىل اأنه ي�سكن يف منزل عائلة 

�ساحلية املهدد بالهدم يف حي ال�سيخ جراح 17 

منها  ت�ستفيد  يقطنها  التي  امل�ساحة  واأن  ف��ردا، 

الحتالل يريد تهجرهم من  واأن  عائلة،   22
اأر���س��ه��م ك��ب��داي��ة مل�����س��روع ا���س��ت��ي��ط��اين وا���س��ع يف 

ال�سيخ جراح

ورف�����ض ���س��احل��ي��ة ال��ق��ب��ول ب��ال��ت��ه��ج��ر م��رًة 

اأخ��رى، حيث هجر الحتالل العائلة من قرية 

يريد  والآن  1948م  ع���ام  نكبة  يف  ك���ارم  ع��ني 

طردها من جديد

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-عمان

قالت اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم 

لل�سوؤون الفنية والإدارية الدكتورة جنوى 

منهاج  اإع���داد  ب�سدد  ال����وزارة  اإن  قبيالت، 

للطالب،  وامليدانية  التفاعلية  لالأن�سطة 

لتعزيز ثقافة العمل التطوعي واملجتمعي 

ل��ه��م م���ا ي�����س��ه��م ب���رف���د امل��ج��ت��م��ع ب��ق��ي��ادات 

�سبابية فاعلة.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��ا ام�����ض 

ينفذون  و�سابات  �سباب  الثالثاء جمموعة 

بعد  التعليم  واق��ع  بتقييم  تعنى  م��ب��ادرات 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا يف حم���اف���ظ���ات: ع��م��ان، 

برنامج  والعقبة، �سمن  وال��زرق��اء،  وارب��د، 

ينفذه  ال���ذي  املحلية  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت��ط��وي��ر 

مركز احلياة - را�سد.

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط-عمان

رفعت وزارة القت�ساد الرقمي والريادة 

متاجر  ع��ل��ى  “�سند”  ت��ط��ب��ي��ق  حت��دي��ث��ات 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الل��ك��رتون��ي��ة، وف���ق ال��ن��اط��ق 

الإعالمي با�سم الوزارة �سروق هالل.

وقالت هالل يف ت�سريح ام�ض الثالثاء، 

على  امل��ت��اج��ر  م��واف��ق��ة  تنتظر  ال�����وزارة  اإن 

والتي  �سند،  تطبيق  من  املحدثة  الن�سخة 

مت اإ�سافة لها العديد من املزايا واخلدمات 

ملعاجلة  بالإ�سافة  للمواطنني،  اجل��دي��دة 

الن�سخة  التي ظهرت يف  املالحظات  بع�ض 

املا�سية.

املوافقة خالل  ترد  اأن   ، وتوقعت هالل 

الأيام املقبلة، ليتم طرحها للم�ستخدمني 

ب�سكل اجلديدة . 

التفا�صيل �ص »6«

  االنباط-عمان

�سادق جمل�ض الأعيان يف جل�سته ام�ض 

الفايز  في�سل  رئي�سه  برئا�سة  ال��ث��الث��اء، 

وح�سور هيئة الوزارة، على م�سروع تعديل 

ب�سيغته   2022 ل�سنة  الأردين  ال��د���س��ت��ور 

النهائية.

وت���اأت���ي م�����س��ادق��ة امل��ج��ل�����ض ال��ت��ي �سوت 

عليها 55 من اأع�سائه وامتناع ع�سو واحد، 

 20 اأن وافق جمل�ض النواب على املادة  بعد 

من امل�سروع املعدل للمادة 75 من الد�ستور، 

كما جاءت من جمل�ض الأعيان.

وك����ان جم��ل�����ض الأع���ي���ان اأع�����اد م�����س��روع 

جم��ل�����ض  اإىل  ال���د����س���ت���وري���ة،  ال���ت���ع���دي���الت 

ب�ساأن  النواب  ق��رار  خمالفته  بعد  ال��ن��واب، 

ت�سع  التي  الد�ستور،  من   75 امل��ادة  تعديل 

قيوداً على الأعمال.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

يف خ��ط��وة اأث����ارت م��ع��ه��ا غ�����س��ًب��ا وج���دًل 

حت��دث��ت  وم��ت�����س��اع��دا،  وا���س��ع��ا  فل�سطينًيا 

ت���ق���اري���ر اإع���الم���ي���ة ع���ربي���ة وف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ال�سلطة  من  ُمفاجئ  ق��رار  عن  متطابقة، 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة ب���ت���ج���م���ي���د جل���ن���ة ه���ام���ة 

و�����س����روري����ة ك�����ان اأب��������رز اأه����داف����ه����ا ج��م��ع 

بحق  الح��ت��الل  مم��ار���س��ات  لف�سح  الأدل����ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني واأرا����س���ي���ه���م واأم���الك���ه���م 

وحقوقهم وعر�سها اأمام املجتمع الدويل

والغريب يف هذه الق�سية اأن القرار جاء 

الرئي�ض  جمع  ال��ذي  اللقاء  بعد  مبا�سرة 

الفل�سطيني حممود عبا�ض، بوزير اجلي�ض 

يف  اأ�سابيع  قبل  غانت�ض،  بيني  الإ�سرائيلي 

ب��ي��ت الأخ����ر ب�����س��واح��ي ت��ل اأب��ي��ب ، الأم���ر 

ال�����ذي اأث�����ار م���وج���ة غ�����س��ب ع��ال��ي��ة و���س��ط 

ت�������س���اوؤلت ح���ول الأه������داف اخل��ف��ي��ة ل��ه��ذا 

اأهم جلنة  واأ�سباب جتميد  املفاجئ،  القرار 

تخت�ض بف�سح الحتالل وممار�ساته

عن  ن��ق��اًل  ال��ع��ربي��ة   12 ال��ق��ن��اة  وك�سفت 

املطلعة  الفل�سطينية  بامل�سادر  و�سفتها  ما 

للقناة اإن قرار جتميد عمل اإحدى اللجان 

اأدل��ة  بجمع  تقوم  وال��ت��ي  لل�سلطة  التابعة 

�سد الحتالل.

التفا�صيل �ص »7«

قبيالت: التربية بصدد إعداد منهاج 
لألنشطة التفاعلية والميدانية

االنتهاء من النسخة المحدثة 
لـ تطبيق »سند« واطالقها خالل أيام 

األعيان ُيصادق على مشروع 
التعديالت الدستورية

 الأربعاء   16  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   19  كانون الثاين  2022 م - العدد  5937 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

الحواري : 1.5 مليون دوالر من تبرعات حملة 
»أبو فلة« لالجئين في االردن 

االأنباط - دالل عمر

ق����ال امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م امل��ف��و���س��ي��ة 

يف  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية 

الأردن ، حممد احلواري باأن مبادرات حممد بن 

اآل مكتوم تعهدت بتقدمي مليون ون�سف  را�سد 

مليون دولر لالجئني يف الردن من اأ�سل ع�سرة 

مليون دولر تهدف اإىل جمعها . 

اأن احتياج املفو�سية         واأ���س��اف احل���واري 

يقدر  الأردن  ال��ربام��ج يف  احل��ايل جلميع  للعام 

ب408 مليون دولر ،موؤكد برتحيب املفو�سية 

ال��ت��ي تنطلق من  جل��م��ي��ع احل��م��الت اخل��ري��ة 

دليل  فهي  اأف���راد  اأو  ك��ربى  وموؤ�س�سات  �سركات 

على الت�ساركية .

ت��اأت��ي  ال���ت���ربع���ات  اأن  ي���ق���ول احل�������واري  و     

م��ب��ادرات  وم���ن  ال����دول  جميع  م��ن  للمفو�سية 

اأن الزكاة اأحد املوارد الداعمة  خمتلفة ، منوهاً 

لالجئني .

اأن قام اليوتيوبر الكويتي      جاء ذلك بعد 

بت�سخر  ف��ل��ة«  ب«اأب����و  ال�سهر  �سليمان  ح�سن 

مفو�سية  م��ع  بالتن�سيق  و���س��ه��رت��ه  اإم��ك��ان��ي��ات��ه 

�����س����وؤون ال���الج���ئ���ني ال���ت���اب���ع���ة ل������الأمم امل��ت��ح��دة 

بن  حم��م��د  وم�����ب�����ادرات   ،  ”UNHCR“
اجلهات  من  وغرها   ، العاملية  مكتوم  اآل  را�سد 

امل�ساهمة ، مل�ساعدة النا�ض وتقدمي اخلر للعامل 

كافة  .

التفا�صيل �ص »5«

ولي العهد في دارة ابو الغنم بمأدبا

الملكة رانيا العبداهلل تزور جمعية سيدات 
تل الرمان التعاونية وتطلع على أنشطتها

االنباط-مادبا

ال��ت��ق��ى ويل ال��ع��ه��د الأم������ر احل�����س��ني بن 

عبداهلل الثاين عدد من وجهاء حمافظة ماأدبا 

الغنم يف منطقة  اب��و  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  دارة  يف 

الفي�سلية.

واأك������د ويل ال��ع��ه��د ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ات 

يف  الردين  املجتمع  ابناء  تربط  التي  الطيبة 

كافة املجالت حيث �ساهمت يف تقريب وجهات 

الوطنية  مكت�سباتنا  على  واملحافظة  النظر 

نعتز  ال��ذي  الوطني  ن�سيجنا  على  واملحافظة 

به ونفتخر.

اإي��ج��اب��ي يف  اأث���ر  وت��رك��ت زي���ارة ويل العهد 

نفو�ض اأهايل املدينة.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

ال��ع��ب��داهلل ام�ض  امل��ل��ك��ة ران��ي��ا  زارت ج��الل��ة 

ج��م��ع��ي��ة ����س���ي���دات ت���ل ال����رم����ان ال��ت��ع��اون��ي��ة يف 

الهيئة الداري����ة  وال��ت��ق��ت  ال��ب��ل��ق��اء،  حم��اف��ظ��ة 

وعدد من امل�ستفيدات.  وخالل اللقاء، حتدثت 

براجمهم  ع��ن  غنمه  ع��اي��دة  اجلمعية  رئي�سة 

واله������داف ال��ت��ي ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 

جم�����الت ت��ن��م��ي��ة امل�������راأة ال��ري��ف��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

اأن جمعية  اإىل  واأ�سارت  واجتماعيا.  اقت�ساديا 

�سيدات تل الرمان التي تاأ�س�ست عام 2017 هي 

الوحيدة املتواجدة يف املنطقة.

التفا�صيل �ص »2« 2



املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االربعاء    19 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

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

بعدد  ال��ث��اث��اء  ام�����س  اجتماعه  خ��ال 

امل�سوؤولني ملتابعة خطط احلكومة  من 

البطالة وتوفري  اأن حماربة  للت�سغيل، 

االأول��وي��ة  هما  م�ستدامة،  عمل  فر�س 

للعام احلايل. بالن�سبة 

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

الذي عقد يف ق�سر احل�سينية، بح�سور 

���س��م��و االأم������ري احل�������س���ني ب���ن ع���ب���داهلل 

حماربة  اأن  على  ال��ع��ه��د،  ويل  ال��ث��اين، 

والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تتطلب  ال��ب��ط��ال��ة 

بني القطاعني العام واخلا�س، والعمل 

ووا�سحة  مدرو�سة  خطط  خ��ال  م��ن 

على اأن يتابع تنفيذها ب�سكل دوري.

اإىل ���س��رورة  امل��ل��ك  واأ�����س����ار ج��ال��ة 

ا���س��ت��م��راري��ة ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة ال��ت��دري��ب 

امل���ه���ن���ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ت���ق���ن���ي، وت���زوي���د 

لتلبية  امل��ط��ل��وب��ة  ب���امل���ه���ارات  ال�����س��ب��اب 

العمل. متطلبات �سوق 

ودع����ا ج��ال��ت��ه اإىل ت��غ��ي��ري ال��ث��ق��اف��ة 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��وظ��ائ��ف امل��ه��ن��ي��ة، الف��ت��ا 

التقني  التعليم  على  االإق��ب��ال  اأن  اإىل 

والتدريب املهني ال يزال دون الطموح.

ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال���وزراء  رئي�س  واأك���د 

متكني  على  احلكومة  عزم  اخل�ساونة 

حقيقية  �سراكة  عرب  اخلا�س  القطاع 

فر�س  لتوفري  اال�ستثمار  بيئة  وتعزيز 

ال���ع���م���ل، مب���ا ي�����س��ه��م يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع 

ب�سكل عملي. البطالة 

ا�ستيتية  ن��اي��ف  ال��ع��م��ل  وزي���ر  وق���دم 

ال���ع���م���ل  وزارة  خ����ط����ط  ع�����ن  �����س����رح����ا 

امل��ن�����س��ب��ة على  ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل، وج���ه���وده���ا 

ال���ت���دري���ب ل��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ���س��وق 

العمل.

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

ح�سان،  جعفر  الدكتور  امل��ل��ك،  جالة 

ووزي�����������ر امل�����ال�����ي�����ة ال�����دك�����ت�����ور حم��م��د 

الع�سع�س.

 االنباط-عمان

العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  جالة  زارت 

ام�������س ج��م��ع��ي��ة ����س���ي���دات ت����ل ال���رم���ان 

التعاونية يف حمافظة البلقاء، والتقت 

الهيئة االدارية وعدد من امل�ستفيدات.

 وخ�����ال ال���ل���ق���اء، حت���دث���ت رئ��ي�����س��ة 

براجمهم  ع��ن  غنمه  ع��اي��دة  اجلمعية 

تنفيذها  يعملون على  التي  واالهداف 

يف جم�����االت ت��ن��م��ي��ة امل�������راأة ال��ري��ف��ي��ة 

واجتماعيا. اقت�ساديا  ومتكينها 

تل  �سيدات  اأن جمعية  اإىل  واأ�سارت   

هي   2017 ع��ام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  ال��رم��ان 

وتنفذ  املنطقة،  يف  املتواجدة  الوحيدة 

العديد من الربامج وامل�ساريع خلدمة 

املجتمع املحلي والتي منها عقد دورات 

ت��دري��ب��ي��ة ل�����س��ي��دات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

واخلياطة  الطهي  ف��ن��ون  دورات  مثل 

والتطريز.

 ك��م��ا ت�����س��ارك اجل��م��ع��ي��ة يف ال��ع��دي��د 

من الفعاليات والبازارات واملهرجانات 

العمل  االأردن اىل جانب  داخل وخارج 

التطوعي مثل بنك املاب�س امل�ستعملة 

وت��ن��ظ��ي��م ق���وائ���م ب���اأ����س���م���اء ال��ع��ائ��ات 

الفقرية التي يتم تقدمي العون لها.

 وم����ن ن�����س��اط��ات اجل��م��ع��ي��ة وال��ت��ي 

ب��ع�����س��ه��ا م�����س��ت��م��ر وب���ع�������س���ه���ا ت��وق��ف 

�سناعة  املناف�سة،  على  ال��ق��درة  ل��ع��دم 

م�����س��ت��ق��ات احل��ل��ي��ب امل��خ��ت��ل��ف��ة وامل��ط��ب��خ 

واملخلات  املربيات  و�سناعة  االنتاجي 

الع�سوي  ال��ق��م��ح  ال�����س��راك م��ن  وخ��ب��ز 

والتطريز. واخلياطة 

 وجت���ول���ت ج��ال��ت��ه��ا يف اجل��م��ع��ي��ة، 

وان�������س���م���ت مل��ج��م��وع��ة م���ن ال�����س��ي��دات 

الإن��ت��اج  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  يف  امل�����س��ارك��ات 

ح�سلت  قد  اجلمعية  وكانت  الطعام. 

م����وؤخ����راً ع���ل���ى دع����م ل���ب���دء ال���ع���م���ل يف 

يف  �سي�ساهم  وال��ذي  االإن��ت��اج��ي  املطبخ 

للعاملني  املعي�سي  امل�����س��ت��وى  حت�سني 

فيه.

 واط���ل���ع���ت ج��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى م��زرع��ة 

جم�����اورة ت��دي��ره��ا اجل��م��ع��ي��ة ل���زراع���ة 

خ���������س����راوات م���ن���اف�������س���ة، وا���س��ت��م��ع��ت 

يف  املائية  ال��زراع��ة  م�سروع  ع��ن  منهم 

اخلا�س  املحمية  البا�ستيكية  البيوت 

باجلمعية.

ولي العهد يثني على جهود وزارة 
الصحة ولجنة األوبئة بحملة التطعيم

االنباط-عمان

وج���ه ويل ال��ع��ه��د االأم�����ري احل�����س��ني بن 

ع����ب����داهلل ر����س���ال���ة ���س��ك��ر وت���ق���دي���ر ل������وزارة 

ال�������س���ح���ة، ول��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة ل���اأوب���ئ���ة، 

التطعيم  حملة  يف  املقدمة  للجهود  وذل��ك 

الوطنية �سد فريو�س كورونا.

واأك���د ويل ال��ع��ه��د يف ال��ر���س��ائ��ل امل��واج��ه، 

اعتزازه بعمل وتفاين الوزارة واللجنة بعد 

اأك��ر م��ن ع��ام على اط��اق احلملة،  م��رور 

وحت�سني  الوباء  مكافحة  اإىل  تهدف  التي 

املجتمع.

االنباط-مادبا

االأم��������ري  ال����ع����ه����د  ويل  ال����ت����ق����ى 

احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ع��دد 

دارة  يف  م��اأدب��ا  حمافظة  وجهاء  من 

الغنم يف منطقة  ابو  الدكتور خالد 

الفي�سلية.

ع��م��ق  ع���ل���ى  ال���ع���ه���د  واأك���������د ويل 

ابناء  تربط  التي  الطيبة  العاقات 

امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  االردين  املجتمع 

ح��ي��ث ���س��اه��م��ت يف ت��ق��ري��ب وج��ه��ات 

مكت�سباتنا  على  واملحافظة  النظر 

ن�سيجنا  على  واملحافظة  الوطنية 

الوطني الذي نعتز به ونفتخر.

اأث���ر  ال��ع��ه��د  وت���رك���ت زي������ارة ويل 

اإي��ج��اب��ي يف ن��ف��و���س اأه�����ايل امل��دي��ن��ة 

ح���ي���ث ع�������ربوا خ������ال ال���ل���ق���اء ع��ن 

والئ����ه����م وان���ت���م���ائ���ه���م وغ��ب��ط��ت��ه��م 

و���س��روره��م وال��ت��ف��اه��م ح��ول ال��راي��ة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة وال�������ذي ي����اأت����ي ���س��م��ن 

ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال���ل���ق���اءات  م���ن  �سل�سلة 

العهد يف جميع حمافظات  بها ويل 

اململكة.

ولي العهد في دارة ابو الغنم بمأدبا

القوات المسلحة تنعى الشهيد 
الوكيل محمد حامد المشاقبة

االنباط-عمان

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

االأردنية – اجلي�س العربي ال�سهيد الوكيل 

حم���م���د ح���ام���د ����س���امل امل�������س���اق���ب���ة، وال�����ذي 

الر�سمي،  واج��ب��ه  تنفيذه  اأث��ن��اء  ا�ست�سهد 

االثنني، على اإحدى الواجهات احلدودية.

 - االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  تنعى  واإذ 

اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي امل���رح���وم ل��ت�����س��األ اهلل عز 

يلهم  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  وج��ل 

اأه���ل���ه وذوي�����ه ال�����س��رب وال�������س���ل���وان وُح�����س��ن 

العزاء، اإنه �سميع جميب الدعاء.

الملكة رانيا العبداهلل تزور جمعية سيدات تل الرمان 
التعاونية وتطلع على أنشطتها

العهد النيابية تنعى الشهيدين 
والمشاقبة الخضيرات 

االنباط-عمان

االعتداء  النيابية  العهد  كتلة  ا�ستنكرت 

ال��غ��ا���س��م ال�����ذي ق���ام���ت ب���ه جم��م��وع��ة م��ن 

م��ه��رب��ي ال�����س��اح وامل����خ����درات ع���رب ح���دود 

ي��وم  ف��ج��ر  ال�����س��رق��ي��ة،  ال�����س��م��ال��ي��ة  االأردن 

االأحد املا�سي، ما اأدى اإىل ا�ست�سهاد �سابط 

حدود  حر�س  اأبطال  من  اآخرين   3 واإ�سابة 

ال�سرقية. الع�سكرية  املنطقة 

ون��ع��ت ال��ك��ت��ل��ة، يف ب��ي��ان اأ���س��درت��ه، ام�س 

الثاثاء، على ل�سان رئي�سها النائب حممد 

النقيب  البطل  ال�سهيد  يا�سني،  بني  تي�سري 

حم���م���د ي���ا����س���ني اخل�������س���ريات م����ن ح��ر���س 

البطل  ال�سهيد  وكذلك  ال�سرقية،  احل��دود 

من  امل�ساقبة  ���س��امل  ح��ام��د  حممد  ال��وك��ي��ل 

ا�ست�سهد  وال��ذي  الو�سطى،  احل��دود  حر�س 

يف مهمة اخرى م�ساء اأم�س االثنني.

اخل�����س��ريات  “التحق  ال��ك��ت��ل��ة  وق���ال���ت 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ���س��ه��داء  ب��رك��ب  وامل�ساقبة 

االأردن�����ي�����ة/ اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي واأج���ه���زت���ن���ا 

مدافعني  النداء  ملبيني  البا�سلة،  االأمنية 

عن ثرى االأردن الطهور«.

ال��غ��در  اأي����ادي  نالتهما  “لقد  واأ���س��اف��ت 

هذا  اأبناء  من  النيل  حتاول  التي  واخليانة 

الوطن الغايل، لكن اأبطال اجلي�س العربي 

يقفون دوما لهم باملر�ساد يف كل وقت وكل 

حني«.

وقواته  ل���اأردن  “تعازيها  ع��ن  واأع��رب��ت 

و�سباط  و�سباطا  قيادة  البا�سلة:  امل�سلحة 

����س���ف واأف������������رادا، وك����ذل����ك ب�����س��ك��ل خ��ا���س 

لذويهما، راجني املوىل عز وجل اأن يلهمهم 

مع  نزلهما  ي��ك��رم  واأن  وال�����س��ل��وان،  ال�����س��رب 

وال�ساحلني«. وال�سهداء  ال�سديقني 

�سيبقى  الوطن  “هذا  باأن  الكتلة  واأكدت 

العبث  نف�سه  له  تخول  من  كل  على  ع�سيا 

قواتنا  واأن  وا���س��ت��ق��راره،  باأمنه  امل�سا�س  اأو 

على  �ستبقى  االأم��ن��ي��ة  واأج��ه��زت��ن��ا  امل�سلحة 

ج��اه��زي��ت��ه��ا ال���ع���ال���ي���ة ع���ل���ى ال�������دوام ح��م��اة 

بالقول،  بيانها  الكتلة،  وختمت  للوطن«. 

حرا، منيعا حتت  قويا،  االأردن  اهلل  “حمى 
امللك  جالة  بقيادة  احلكيمة  قيادته  ظ��ل 

عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه«.

الملك يعزي ذوي الشهيد الخضيرات

االنباط-عمان

قدم جالة امللك عبداهلل الثاين واجب 

ال�سهيد  امل��رح��وم  ل���ذوي  وامل��وا���س��اة  ال��ع��زاء 

ات�سال  خال  اخل�سريات،  حممد  النقيب 

هاتفي اجراه مع ذويه.

وموا�ساته  تعازيه  ع��ن  جالته  واأع���رب 

العلي  اهلل  ���س��ائ��ا  ال�سهيد،  وذوي  الأ���س��رة 

وي�سكنه  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير 

اخل�سريات  ا�ست�سهد  وك��ان  جناته.  ف�سيح 

اآخ���ري���ن خ���ال ا���س��ت��ب��اك على   3 وا���س��ي��ب 

الواجهة ال�سمالية ال�سرقية فجر االأحد.

الشرقية  العسكرية  المنطقة 
تحبط محاولة تسلل وتهريب

االنباط-عمان

اأحبطت املنطقة الع�سكرية ال�سرقية، وبالتن�سيق 

االأمنية  واالأج���ه���زة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  م��ع 

ام�س  ظهر  امل�����س��وؤول��ي��ة،  منطقة  �سمن  املخت�سة 

الثاثاء، على واجهتها حماولة ت�سلل وتهريب من 

االأرا�سي ال�سورية اإىل االأرا�سي االأردنية.

وقال م�سدر ع�سكري م�سوؤول يف القيادة العامة 

للقوات امل�سلحة االأردنية – اجلي�س العربي، اإنه مت 

تطبيق قواعد اال�ستباك، ما اأدى اإىل فرار املهربني 

اإىل داخل العمق ال�سوري، وبعد تفتي�س املنطقة مت 

امل��واد املخدرة، ومت  العثور على كميات كبرية من 

حتويل امل�سبوطات اإىل اجلهات املخت�سة.

االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال���ق���وات  اأن  امل�����س��در  واأك�����د 

- اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ���س��ت��ت��ع��ام��ل ب��ك��ل ق����وة وح����زم، 

و�ست�سرب بيد من حديد مع اأي حم��اوالت ت�سلل 

اأو تهريب حلماية احلدود، ومنع كل من ت�سول له 

نف�سه العبث باالأمن الوطني االأردين.

الملك: محاربة البطالة وتوفير فرص العمل هما 
األولوية هذا العام



املحلي

الزمان والإلتقاء مع  زي��ارة جمل�س الأعمال الأردين-الإم��ارات��ي لربهة من  ُق��ّدر يل 

م�شتثمرين اأردنيني واإماراتيني؛ يف خ�شم زيارتي ورئي�س هيئة املديرين الدكتور �شكري 

املجل�س  ه��ذا  ال�شقيقة؛  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ج��دارا  جلامعة  الت�شويقية  املرا�شدة 

الواعد الذي جذوره الت�شبيك بني امل�شتثمرين من املغرتبني الأردنيني ورجال الأعمال 

وخلق  وت�شجيعه  الإ�شتثمار  يف  دائبة  نحل  خلية  يكون  ب��اأن  له  والتطلعات  الإماراتيني؛ 

ل��روؤى م�شرتكة خللق  الأع��م��ال  ت��داول رج��ال  ل��ه؛ ورمب��ا الأن�شب لذلك  املنا�شبة  البيئة 

فر�س عمل لل�شباب اجلامعي الواعد للم�شاهمة يف حل م�شاكل البطالة والفقر ويف ذات 

الوقت حتقيق ربحية معقولة للم�شتثمرين لأن الإ�شتثمار هو احلل الأمثل للق�شاء على 

البطالة ولياأخذ ُبعدي النمو الإقت�شادي واجلانب الإن�شاين والإجتماعي: 

الأردن��ي��ني  الأع��م��ال  رج��ال  لتوحيد اجلهود خلدمة  رائعة  فكرة  الأع��م��ال  ١. جمل�س 

قوة  ي�شكلون  وه��م  ل  كيف  ال�شقيقة؛  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  والإم��ارات��ي��ني 

والق�شاء على  العمل  ما يدعم فر�س  الأر���س  اإ�شتثمارات على  ومالية حتقق  اإقت�شادية 

البطالة �شوب حتقيق الإنتاجية.

العمل من خالل  فر�س  الأي���ام حتقيق  ه��ذه  الأردن  الأك��رب يف  والتحدي  املع�شلة   .٢

الوحيد  الطريق  الإ�شتثمارات هي  العمل؛ وهذه  ل�شوق  اإ�شتثمارات يف قطاعات مطلوبة 

والإجتماعي  النف�شي  الأمن  وحتقيق  ال�شباب  لت�شغيل  الرئي�شة   احلا�شنة  �شتكون  التي 

ال��روؤى  يحقق  ال��ذي  املطلوب  الإقت�شادي  التمكني  نحقق  وبالتايل  لهم؛  والإقت�شادي 

امللكية ال�شامية.

٣. جمل�س الأعمال الأردين الإماراتي ميتلك قوة مالية وب�شرية �شاربة يعّول عليها 

لغايات توحيد ال�شف لإن�شاء �شركات اأو �شناديق اإ�شتثمارية لإ�شتخدامات متعددة؛ وهذا 

املجل�س رمبا يكون الأكرث مالءة مالية بني دول املنطقة لغايات امل�شاهمة احلقيقية يف 

حل م�شاكل البطالة عند ال�شباب وحتقيق املاآرب الإ�شتثمارية التي ن�شبو ونتطّلع اإليها. 

للم�شاهمة  النظري  منقطع  حما�س  هنالك  الإماراتي  الأردين  الأعمال  جمل�س  يف   .٤

وله��ا 
ُ
اأ اململكة ل�شرب ع�شفورين بحجر واح��د:  الأر���س داخ��ل  يف م�شاريع تنموية على 

املنا�شبة  العمل  فر�س  واإيجاد  ال�شباب  لت�شغيل  الإنتمائي  الوطني  الواجب  يف  امل�شاهمة 

لهم وفق تخ�ش�شاتهم ومهاراتهم وخرباتهم؛ وثانيها اإ�شتحقاقات الإ�شتثمار التي ُتفيد 

وت�شتفيد على �شبيل املواطنة ال�شاحلة وال�شمري احلي وال�شعور مع الآخر.

وامل�شاكل  التحديات  كثري من  يواجه  الإم��ارات��ي  الأردين  الأعمال  باملقابل جمل�س   .٥

تتلخ�س  وه���ذه  ذل���ك؛  احل��ك��وم��ة كبري يف  وعتبهم على  الإ���ش��ت��ث��م��ارات  وامل��ط��ال��ب جللب 

بها  املبالغ  ال�شريبية  الت�شريعات  حيث  م��ن  املثلى  الإ�شتثمارية  البيئة  توفر  ع��دم  يف 

والبريوقراطية الإدارية والتوا�شل بينهم واأ�شحاب القرار وعدم اإيجاد حوافز �شريبية 

وجمركية وت�شهيالت منا�شبة على مدخالت وخمرجات الإنتاج واأمور اأخرى.

الإ�شتثمار  اأ�شحاب العالقة يف احلكومة وخ�شو�شاً معايل الأخ وزير  ٦. مطلوب من 

وهيئة الإ�شتثمار ووزارة العمل والرتبية والتعليم والتعليم العايل وغريها �شرعة الزيارة    

لدولة الإمارات العربية ال�شقيقة والإلتقاء باأبناء وبنات اجلالية الذين هم م�شدر اإعتزاز 

الأردين  الأعمال  وجمل�س  املميز  وطاقمها  �شفارتنا  خالل  من  الر�شمية  موؤ�ش�شاتها  يف 

الإماراتي واجلمعية الأردنية وجمعية املراأة الأردنية وغريها من املوؤ�ش�شات ذات العالقة 

وذلك لو�شع النقاط على احلروف من خالل م�شروع وطني ت�شاركي هادف على هام�س 

يف  واملغرتبني  داخله  املواطنني  واأب��ن��اءه  للوطن  خدمة  الغاية  لهذه  اإ�شتثماري  موؤمتر 

اخلارج ي�شاهم اجلميع من خالله مب�شاريع اإ�شتثمارية هادفة تخدم الكل.

   ٧. كما ي�شكو بع�س امل�شتثمرين من طول الإجراءات والتعقيدات والتنّمر والتنّطح 

الإداري و�شاكلتها من الت�شرفات الفردية غري امل�شوؤولة والتي تعّكر بيئة الإ�شتثمار؛  كما 

ور�شة  لعمل  ويتطلعون  الأردن��ي��ة  ال�شركات  قانون  على  مالحظات  امل�شتثمرين  لدى  اأن 

عمل بني امل�شّرعني واأ�شحاب القرار من جهة مع امل�شتثمرين والقطاع اخلا�س من جهة 

اأخرى؛  

ُبعد يف الردن والعامل؛ ويف خ�شم  ُبعد والعمل عن  التعليم عن   ٨. يف خ�شم موجة 

املعلومات؛  الأ�شياء وتطور تكنولوجيا  ال�شيرباين وانرتنت  الذكاء الإ�شطناعي والأمن 

التنموية يف الأردن كمطبخ ل�شناعات كثرية على غرار اخلدمات  املناطق  اإ�شتخدام  بات 

اأطر  لتعزيز  ج��داً  مهم  �شيٍء  ب��ات  بل  ل  حيوية؛  �شرورة  النقل  وت�شهيل  الأج��ور  مقابل 

الإ�شتثمار وتنوعها واإثرائها.

ب�شراحة: كل الإعتزاز والإكبار باأبناء اجلالية الأردنية ورجال الأعمال وامل�شتثمرين 

الأردنيني والإماراتيني يف دولة الإمارات العربية املتحدة؛ ونتطّلع اأن يكون لهم دور فاعل 

يف ترتيب بيت وبيئة الإ�شتثمار  داخل الوطن واأن ت�شاهم احلكومة يف تذليل التحديات 

وال�شعاب اأمامهم لغايات خلق فر�س ت�شغيلية لل�شباب العاطلني عن العمل وفق الروؤى 

امللكية ال�شامية.

�شباح الوطن اجلميل من اأبو ظبي 

د. محمد طالب عبيدات

في مجلس األعمال 
األردني-اإلماراتي

االنباط-عمان

ام�س  جل�شته  يف  الأع���ي���ان  جم��ل�����س  اأق����ر 

ال��ف��اي��ز،  رئ��ي�����ش��ه في�شل  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ث��الث��اء 

وح�����ش��ور ه��ي��ئ��ة ال�������وزارة، ال��ق��ان��ون امل��ع��دل 

لقانون منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة 

ل�شنة ٢0٢١، كما ورد من جمل�س النواب.

وت����اأت����ي ال���ت���ع���دي���الت، ب��ح�����ش��ب اأ����ش���ب���اب 

م�����ش��روع ال��ق��ان��ون امل��وج��ب��ة، ل��غ��اي��ات توحيد 

دائرة  ومتكني  اململكة  يف  اجلمركية  الإدارة 

اجل���م���ارك م���ن ت���ويل ج��م��ي��ع ال�����ش��الح��ي��ات 

والتفتي�س  بالتحري  وال��ق��ي��ام  اجل��م��رك��ي��ة، 

ع���ل���ى اجل�����رائ�����م اجل���م���رك���ي���ة، و���ش��ب��ط��ه��ا، 

والغرامات  وال��ر���ش��وم  ال�شرائب  وحت�شيل 

وب����دل اخل���دم���ات امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات 

العقبة  م��ن��ط��ق��ة  ح����دود  داخ����ل  اجل��م��رك��ي��ة 

القت�شادية اخلا�شة.

الدخل  �شريبة  دائرة  التعديالت  ومتنح 

وامل���ب���ي���ع���ات، ���ش��الح��ي��ات ت��دق��ي��ق وت��ق��دي��ر 

وحت�شيل �شريبة الدخل وال�شريبة العامة 

العقبة  منطقة  يف  وال�شريبة  املبيعات  على 

اإيرادات  ن�شبة  القت�شادية اخلا�شة، وزيادة 

ال�����ش��ل��ط��ة امل��ت��اأت��ي��ة م���ن ���ش��ري��ب��ت��ي ال��دخ��ل 

واملبيعات.

  االنباط-عمان

الإدارة  ال����وزراء ووزي���ر  ن��ائ��ب رئي�س  ق��رر 

املحلية توفيق كري�شان، اإغالق مركز الوزارة 

وذل��ك  املقبلني،  واخلمي�س  الأرب���ع���اء  ي��وم��ي 

ل��غ��اي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م ب�����ش��ب��ب اإ����ش���اب���ة ع����دد من 

اأن  على  ك��ورون��ا،  بفريو�س  ال����وزارة  موظفي 

ال��وزارة  مركز  يف  العمل  اإىل  املوظفون  يعود 

الأحد املقبل.

وا���ش��ت��ث��ن��ى ال�����ق�����رار، م���دي���ري���ات ال�������وزارة 

بعمان، وهي  ال�شمي�شاين  امل��وج��ودة يف مبنى 

م��دي��ري��ة تنظيم امل����دن وال���ق���رى، وم��دي��ري��ة 

ال�شوؤون البلدية ملحافظة العا�شمة، ومديرية 

التخطيط ال�شمويل، ومديرية الرقابة على 

البلديات، ومديرية التنمية املحلية، ووحدة 

�شبط اجلودة، ووحدة الربامج الدولية.

األعيان يقر معدل العقبة االقتصادية

إغالق وزارة اإلدارة المحلية لمدة يومين 
بسبب اإلصابات بفيروس كورونا
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الدغمي يستقبل السفير الكوري

تسجيل 10 وفيات و5175 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

الغذاء والدواء تنفذ نحو 55 ألف زيارة في عام 2021

األعيان ُيصادق على مشروع التعديالت الدستورية

  االنباط-عمان

املحامي  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�س  ا�شتقبل 

عبد الكرمي الدغمي، يف مكتبه بدار جمل�س 

النواب، ام�س الثالثاء، ال�شفري الكوري لدى 

اململكة يل جي وان، حيث جرى التباحث يف 

�شبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين 

ال�����ش��دي��ق��ني يف امل����ج����الت ك����اف����ة، ل���ش��ي��م��ا 

الربملانية منها.

الثنائية  ال��ع��الق��ات  عمق  الدغمي  واأك���د 

النظر حيال  وتطابق وجهات  البلدين،  بني 

خم��ت��ل��ف ال��ق�����ش��اي��ا، وخ�����ش��و���ش��ا ال��ق�����ش��ي��ة 

يف  الفل�شطيني  ال�شعب  وح��ق  الفل�شطينية 

اإقامة دولته امل�شتقلة.

ينظر  الأردن  اأن  اإىل  ال��دغ��م��ي  واأ����ش���ار 

ب���اح���رتام واإع����ج����اب ل��ل��ت��ج��رب��ة ال���ك���وري���ة يف 

خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، ل ���ش��ي��م��ا يف ال�����ش��ن��اع��ة 

والتكنولوجيا، م�شدًدا احلر�س على �شرورة 

ال����ش���ت���ف���ادة م���ن ال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة يف كال 

البلدين.

امللك  ج��الل��ة  بقيادة  الأردن  اأن  واأ���ش��اف 

ي��ق��در دور رج���ال الأع��م��ال  ال��ث��اين  عبد اهلل 

حتظى  وال��ت��ي  الأردن  يف  الكورية  واجلالية 

باحرتام وتقدير ال�شعب الأردين.

متانة  ال��ك��وري  ال�شفري  اأك���د  جهته،  م��ن 

العالقات الأردنية الكورية املمتدة منذ عام 

هذه  لدفع  ك��وري��ا  تطلع  اإىل  م�شريا   ،١9٦٢

ال��ع��الق��ات لآف���اق اأرح���ب يف جم���الت العمل 

وخمتلف  وال�شياحة  وال�شتثمار  ال��ربمل��اين 

املجالت.

  االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�شحة، ام�س الثالثاء، عن 

جديدة  اإ���ش��اب��ة  و٥١٧٥  وف��ي��ات   ١0 ت�شجيل 

العدد  لريتفع  اململكة؛  يف  كورونا  بفريو�س 

و١١١١١٨١  وف�����اة   ١٣0١٤ اإىل  الإج����م����ايل 

اإ�شابة.

وبلغت ن�شبة الفحو�شات الإيجابية ام�س 

الإع���الم���ي  امل���وج���ز  ب��ح�����ش��ب  ب��امل��ئ��ة،   ١٤.٢٧

ال�شادر عن الوزارة.

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

بينما   ،٣٣٢٤٥ اإىل  و���ش��ل  ح��ال��ي��اً  الن�شطة 

اأدخ��ل��ت، ام�����س، اإىل  بلغ ع��دد احل���الت التي 

احل���الت  وع���دد  ح����الت،   ١0٧ امل�شت�شفيات 

فيما  ح��ال��ة،   ١١٦ امل�شت�شفيات  غ���ادرت  التي 

التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ 

تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات ٥٨٥ حالة.

ال��ع��زل  اأ����ش���ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  اأن  واأظ���ه���ر 

بينما  ب��امل��ئ��ة،   ١١ ب��ل��غ��ت  ال�����ش��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف 

احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت 

اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   ٣0

 ١٤ ذات���ه  الإق��ل��ي��م  يف  ال�شطناعي  التنف�س 

باملئة.

اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  اأن  امل��وج��ز  واأ���ش��اف 

ال��ع��زل يف اإق��ل��ي��م ال��و���ش��ط ب��ل��غ��ت ١٤ ب��امل��ئ��ة، 

العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت  حني  يف 

ب��امل��ئ��ة،   ٢٧ اإىل  ذات����ه  الإق��ل��ي��م  احل��ث��ي��ث��ة يف 

ال�شطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�شغال  ون�شبة 

اإىل ١0 باملئة. ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�شبة 

اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   ٥ العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال 

بلغت  فيما  باملئة،   ٨ احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة 

ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنف�س ال�شطناعي يف 

الإقليم ذاته ٥ باملئة.

حالة   ٢٣٤9 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ش��ار 

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

ال�شفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل اإىل 

.١0٦٤99١

ف��ح�����ش��اً؛   ٣٦٢٦٤ اإج�����راء  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 

التي  للفحو�شات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 

اأجريت منذ بدء الوباء ١٤١٧0٦9٤ فح�شاً.

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

الأوىل من لقاح كورونا و�شل اإىل ٤٥٢٧90٣ 

اأ�شخا�س، فيما و�شل عدد متلقي اجلرعتني 

اإىل ٤١٢٦00٦ اأ�شخا�س.

االنباط-عمان

التابعة  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ف��رق  نفذت 

خالل  وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  للموؤ�ش�شة 

ال��ع��ام امل��ا���ش��ي م��ا ي��زي��د ع��ل��ى ٥٤9٥٦ زي���ارة 

تفتي�شية ملن�شاآت اأغذية واأدوية وم�شتلزمات 

املنت�شرة يف  املوؤ�ش�شة  طبية من خالل فروع 

خمتلف مناطق اململكة.

نزار  الدكتور  املوؤ�ش�شة،  عام  مدير  وق��ال 

الثالثاء،  ام�س  �شحفي  بيان  يف  م��ه��ي��دات، 

 ٥٢9٤٧ ���ش��م��ل��ت  ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  ال����زي����ارات  اإن 

ملن�شاآت  زي��ارة  و١١٧9  غذائية،  ملن�شاآت  زي��ارة 

زي��ارة  و٥٣٣  �شيدلنية،  وغ��ري  �شيدلنية 

ملن�شاآت م�شتلزمات الطبية ومواد جتميل.

وح���ول اأب���رز الإج�����راءات ال��رق��اب��ي��ة التي 

ات��خ��ذت��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة خ���الل ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، 

بلغ  املخالفة  املن�شاآت  ع��دد  اأن  مهيدات  بني 

و١٢٦  غذائية،   ٣٢٨٤9 منها  من�شاأة   ٣٣0١٧

من�شاأة  و٣9  �شيدلنية،  وغ��ري  �شيدلنية 

للم�شتلزمات الطبية ومواد التجميل.

والتفتي�س،  ال��رق��اب��ة  ك���وادر  اأغ��ل��ق��ت  كما 

م��ا جم��م��ل��ه ٢90 م��ن�����ش��اأة غ��ذائ��ي��ة ودوائ��ي��ة 

١90 م��ن�����ش��اأة  وم�����ش��ت��ل��زم��ات ط��ب��ي��ة، ���ش��م��ل��ت 

غ���ذائ���ي���ة، و٦١ م��ن�����ش��اأة ���ش��ي��دلن��ي��ة وغ��ري 

طبية  م�شتلزمات  من�شاأة  و٣9  �شيدلنية، 

ومواد جتميل.

واأ�شار اإىل اأن املوؤ�ش�شة اأحالت ٥٣٦ من�شاأة 

للنائب العام، منها ٤٢٦ من�شاأة غذائية، و٨٣ 

من�شاأة دوائية، و٢٧ من�شاأة م�شتلزمات طبية 

ومواد جتميل، ووجه ٣0٧0٣ اإنذارات ملن�شاآت 

�شيدلنية  مل��ن�����ش��اآت  اإن�����ذارات  و١0  غ��ذائ��ي��ة، 

وغري �شيدلنية.

املخالفة،  الغذائية  امل���واد  اإت���الف  وح��ول 

 ٦٤٨٦ اأتلفت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  مهيدات  لفت 

ومليون  ال�شلبة،  الغذائية  امل���واد  م��ن  طنا 

اإ�شافة  ال�شائلة،  امل���واد  م��ن  ل��رتا  و٢٨٥٧9٤ 

اإىل التعامل مع ١0 معامالت اإتالف اأدوية، 

و٣١ معاملة اإتالف م�شتلزمات طبية ومواد 

جتميل.

 ٢٣٥9 ح���ج���زت  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اأن  واأ�����ش����اف 

متداولة  ال�شلبة  الغذائية  امل���واد  م��ن  طنا 

املواد  و٢٢٣09٣ لرتا من  املحلية،  بالأ�شواق 

املواد  من  طنا   ٥٧٧٨ حجزت  فيما  ال�شائلة، 

م�شتوردة،  اإر�شاليات  من  ال�شلبة  الغذائية 

ف�شال  ال�شائلة،  امل���واد  م��ن  ل��رتا  و١٥١9٨٤ 

على  معاملة حت��ف��ظ   ٢٣ م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ن 

اأدوية، و٦١ معاملة حتفظ على م�شتلزمات 

طبية ومواد جتميل.

�شحبت  امل����خ����ربي،  ال��ف��ح�����س  ول���غ���اي���ات 

من  عينة   ٣٨٢٨ والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ك���وادر 

املواد الغذائية املتداولة يف الأ�شواق املحلية، 

و٢٥١0 عينات من املواد الغذائية امل�شتوردة، 

�شحب  معاملة   ١٦ مع  التعامل  اإىل  اإ�شافة 

و١٥ معاملة  ال���ت���داول،  ب��ع��د  اأدوي����ة  ع��ي��ن��ات 

���ش��ح��ب ع��ي��ن��ات م�����ش��ت��ل��زم��ات ط��ب��ي��ة لإع����ادة 

التحليل.

  االنباط-عمان

برئا�شة  الثالثاء،  ام�س  جل�شته  يف  الأعيان  جمل�س  �شادق 

م�شروع  على  ال����وزارة،  هيئة  وح�����ش��ور  ال��ف��اي��ز  في�شل  رئي�شه 

تعديل الد�شتور الأردين ل�شنة ٢0٢٢ ب�شيغته النهائية.

اأع�شائه  ٥٥ من  التي �شوت عليها  وتاأتي م�شادقة املجل�س 

املادة  النواب على  واف��ق جمل�س  اأن  بعد  واح��د،  وامتناع ع�شو 

٢0 من امل�شروع املعدل للمادة ٧٥ من الد�شتور، كما جاءت من 

جمل�س الأعيان.

وكان جمل�س الأعيان اأعاد م�شروع التعديالت الد�شتورية، 

تعديل  ب�شاأن  النواب  ق��رار  خمالفته  بعد  النواب،  جمل�س  اإىل 

التي  الأع��م��ال  على  ق��ي��وداً  ت�شع  التي  الد�شتور،  ٧٥ من  امل��ادة 

يحظر على اأع�شاء جمل�شي الأعيان والنواب القيام بها اثناء 

ع�شويتهم.

ميلكون  ال��ذي��ن  الأم���ة  جمل�س  لأع�����ش��اء  التعديل  وي�شمح 

باملئة   ٥ على  ت��زي��د  ل  بن�شبة  ال�����ش��رك��ات  يف  ���ش��رك��اء  او  اأ�شهما 

يحظر  حني  يف  ع�شويتهم،  مدة  اأثناء  احلكومة  مع  بالتعاقد 

ال�����ش��رك��ات مع  ال��ت��ي تربمها ه��ذه  ال��ع��ق��ود  ال��ت��دخ��ل يف  عليهم 

احلكومة.

ومتنع املادة ٢0 كما اقرها جمل�س النواب، اأع�شاء جمل�شي 

اأي تعاقد  اإب���رام  اثناء م��دة ع�شويتهم، من  وال��ن��واب  الأع��ي��ان 

اأو  اأي عقد كان مع احلكومة  اأو  اأو مقاي�شة  بيع  اأو  تاأجري  اأو 

ال�شركات  اأو  العامة  املوؤ�ش�شات  اأو  العامة  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 

التي متلكها اأو ت�شيطر عليها احلكومة اأو اأي موؤ�ش�شة ر�شمية 

�شريكا  اأو  م�شاهما  كان  من  با�شتثناء  عامة  موؤ�ش�شة  اأو  عامة 

ا�شتئجار  ك���ان م��ن ع��ق��ود  ب��امل��ئ��ة، وم���ا   ٢ ت��زي��د ع��ل��ى  بن�شبة ل 

الأرا�شي والمالك.

وقال رئي�س املجل�س في�شل الفايز يف بداية اجلل�شة، “ننعى 

يف جمل�س الأع���ي���ان، ب��ب��ال��غ احل���زن وال����ش���ى، ���ش��ه��داء ال��وط��ن 

وال���واج���ب، النقيب حم��م��د ي��ا���ش��ني خ�����ش��ريات، ال���ذي ارت��ق��ى 

املا�شي على  الواجب الوطني، يوم الأحد  تاأديته  اأثناء  �شهيدا 

امل�شاقبة،  حامد  حممد  الوكيل  وال�شهيد  ال�شمالية،  احل��دود 

جراء  باإ�شابته  متاأثًرا  الثنني  اأم�س  يوم  �شهيدا  ق�شى  ال��ذي 

قيامه بواجبه الوطني خالل احلادثة التي ق�شى فيها رفيقه 

بال�شالح النقيب خ�شريات«.

ال��ث��اين، ومن  امللك ع��ب��داهلل  “نتقدم م��ن جاللة  واأ���ش��اف، 

�شعبنا  وم��ن  الأم��ن��ي��ة،  واأجهزتنا  امل�شطفوي  العربي  جي�شنا 

الأردين واأ�شرة ال�شهيدين باأحر التعازي واملوا�شاة، وندعو اهلل 

ا�شرتيهما  يلهم  وان  رحمته،  بوا�شع  يتغمدهما  اأن  وج��ل،  عز 

ال��ع��زاء،  وح�شن  ال�شرب  جميل  بال�شالح  ورفاقهما  وذوي��ه��م��ا 

وال�شفاء العاجل للم�شابني واجلرحى«.

واأ�شار الفايز اإىل اأن الأردن وعرب تاريخه احلافل بالعظمة 

وال�شموخ، قدم اآلف ال�شهداء الذين ق�شوا وهم يدافعون عن 

وال�شالمية،  العربية  امتنا  وك��رام��ة  وك��رام��ت��ه،  ال��وط��ن  ع��زة 

وال�شهيدان خ�شريات وامل�شاقبة ومن �شبقهم من ال�شهداء هم 

ابطال هذا الوطن احلر، ق�شوا دفاعا عنه، وقدموا ارواحهم 

فداًء له، وارخ�شوا الدم الغايل لأجله.

المنية،  واجهزتنا  امل�شلحة  بقواتنا  والفخر  العتزاز  واأكد 

ومبا تقدمه من ت�شحيات كبرية دفاعا عن وطننا، واحلفاظ 

على امنه وا�شتقراره، ومن اجل ن�شرة ق�شايا امتنا العادلة.

امل�شلحة  قواتنا  ابناء  هم  ها  “اليوم  قائاًل،  الفايز  وم�شى 

واج��ه��زت��ن��ا الم��ن��ي��ة، ق��رة ع��ني ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

الوطن،  وام��ن  امننا  على  �شاهرون  ح��دودن��ا،  على  مرابطون 

لكل  فتحية  وال�شتقرار،  بالطماأنينة  ينعم  الوطن  لي�شتمر 

امل��ف��دى،  ب���اأن نبقى خلف ق��ائ��دن��ا  ال��وف��اء  واح���د منهم، وع��ه��د 

اخلفاقة،  راي��ت��ه  ح��ول  ملتفني  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 

رفعة  اج��ل  من  وج��ه��وده،  خطواته  لكافة  وم�شاندين  داعمني 

الوطن وعزه«.

وق����راأ امل��ج��ل�����س ال��ف��احت��ة ع��ل��ى اأرواح ال�����ش��ه��داء خ�����ش��ريات 

وامل�شاقبة و�شهداء الوطن.

االربعاء   19/ 1 / 2022



املحلي
40

�أقدم  �أن  ٬ �رت�أيت  يف ظل �لظروف �القت�س�دية �ل�سيئة �لتي مير به� وطنن� �حلبيب 

ب�سر  دول��ة  �ل���وزر�ء  لرئي�س  به�  ومقتنع  �أحمله�  �لتي  �الإ�سالحية  �الأف��ك���ر  م��ن  بع�س 

�خل�س�ونة يف �سبيل دعم �القت�س�د �لوطني وتقليل ن�سب �لفقر و�لبط�لة ٬ ودعم �مل�س�ريع 

�الأف��ك���ر  بهذه  �الأخ���ذ  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �ال�ستثم�ر  ج��ذب  و�سبل   ٬ �ملحلية  �ال�ستثم�رية 

وحتويله� خلطط ق�بلة للتنفيذ . 

�أبد�أ هذه �الفك�ر عرب تخفي�س رو�تب �مل�سوؤولني يف ك�فة �لقط�ع�ت �حلكومية وحتديد 

�سقف �أعلى للرو�تب و�سبط �مل�س�ريف �مل�س�حبة مله�م �مل�سوؤولني و�أي�س� ال بد من عمل 

�ال�ستثم�ر  ودعم   ٬ �مل�ستثمرين  تقليل جهد ووقت  تعمل على  ��ستثم�رية موحدة  وحدة 

عرب �إعط�ء �أر��سي جم�نية للم�ستثمرين وتخفي�س �ل�سر�ئب عليهم مق�بل ت�سغيل �أبن�ء 

�لوطن لتقليل ن�سب �لبط�لة �لذي ي�س�حبه خف�س يف ن�سب �لفقر و�جلرمية . 

�ملوؤ�س�س�ت �حلكومية عرب  و�مل���يل جلميع  و�لوظيفي  �الإد�ري  �لف�س�د  �أوج��ه  كل  وردع 

��سد�ر قو�نني وت�سريع�ت حقيقية ور�دعة تطبق على �أر�س �لو�قع ٬ و�أي�س� يجب متكني 

�لقط�ع �خل��س عرب ت�سهيل عملية �ال�ستثم�ر من خالل و�سع �لقو�نني �لن�ظمة �مل�سهلة 

لعملية �ال�ستثم�ر مع منع �حلكر ملوؤ�س�س�ت بعينه� على ح�س�ب موؤ�س�س�ت �أخرى وذلك من 

�أجل خلق بيئة عمل تن�ف�سية تعمل على رفد خزينة �لدولة وت�س�هم يف زي�دة �ل�سيولة 

�لنقدية يف �الأ�سو�ق وزي�دة فر�س �لعمل . 

�أردنة �لعم�لة عرب و�سع ت�أمني �سحي ع�يل �مل�ستوى لالأعم�ل �ل�س�قة  و�لعمل على 

�لتخ�س�س�ت  �نتق�ء  يف  �ملتبع  �لنهج  وتغيري   ٬ �الأع��م���ل  تلك  ين��سب  �جتم�عي  و�سم�ن 

�جل�معية  عرب �لغ�ء �لتخ�س�س�ت �جل�معية �لتي عفى عنه� �لزمن وو�سع تخ�س�س�ت 

�لتخ�س�س�ت  لتلك  من��سبة  عمل  بيئة  خلق  مع  نعي�سه�  �لتي  �ملتطورة  �ملرحلة  تن��سب 

�أهمية  مل�  �لتخ�س�س�ت  لهذه  �ل��دخ��ول  على  �جل�مع�ت  على  �ملقبلني  �لطلبة  وت�سجيع 

بعمل  �لن�ئية  و�ل��ق��رى  �مل��دن  يف  م�س�نع  �إن�س�ء  ب��د  ال  و   ٬ �ل��وط��ن  م�ستقبل  يف  �نت�جية 

ت�سهيالت م�س�بهة للت�سهيالت �لتي ذكرته� �س�بق�ً يف م�ستهل حديثي مق�بل ت�سغيل �أهل 

هذه �ملدن و�لقرى .

 ويجب �سي�غة �سريبة مبيع�ت تتم��سى مع دخل كل فرد على حدة وذلك من خالل 

�سريبة  ت�س�عدية لالأفر�د فكلم� ز�د �لدخل ز�دت �ل�سريبة ٬ و�أي�س� يجب  على �لبنوك 

�لربحية �مل�س�همة يف �نع��س �لعملية �القت�س�دية من خالل �سخ جزء حمدد من �أرب�حهم 

يف عمل م�س�ريع ��ستثم�رية تنموية وذلك عرب ت�سريع حمدد وخم�س�س ير�سي جميع 

�الأطر�ف ٬ كل هذه �الأفك�ر وغريه� هي جمرد كالم ال ف�ئدة �إال �إذ� مت �لعمل عليه من 

�أر�س  على  وتطبيقه  �لربمل�ن  قبة  حتت  ومن�ق�سته  �حلكومية  �لر�سمية  �ملوؤ�س�س�ت  قبل 

�لو�قع لعل وع�سى �أن يخرج وطنن� �حلبيب من عنق زج�جته �لتي خنقته وخنقت معه 

�سعبه �ملحب .

عمرالكعابنة 

على مكتب 
رئيس الوزراء

  الأربعاء    19  /  1  / 2022

  االنباط-عمان

ق���ل��ت وزي�����رة �ل���دول���ة ل��ل�����س��وؤون �ل��ق���ن��ون��ي��ة، 

�مل��ح���م��ي��ة وف������ء ب��ن��ي م�����س��ط��ف��ى، �إن ل��ل�����س��م���ن 

�الجتم�عي دور� كبري� يف حم�ية �ملر�أة، ومتكينه� 

�قت�س�دي� و�جتم�عي�.

�مل����ر�أة يف  ت���أم��ني  �أن  ب��ن��ي م�سطفى  و�أ���س���ف��ت 

م��ظ��ل��ة �ل�����س��م���ن �الج��ت��م���ع��ي ي��ج��ّن��ب��ه��� �ح��ت��ي���ج 

�لعمل  من  �سنو�ت  بعد  �سيخوخته�  يف  �الآخ��ري��ن 

مرتتبة  �إ�س�فية  تك�ليف  �أية  ويجنبه�  �ملتو��سل، 

على �إ�س�ب�ت �لعمل.

ج�������ء ذل������ك يف ك���ل���م���ة ل���ه���� خ������الل رع���ي��ت��ه��� 

موؤ�س�سة  نظمته  �ل��ث��الث���ء،  �م�����س  ح��و�ري���،  ل��ق���ًء 

�لتعديالت  ومن�ق�سة  لعر�س  �لن�سوي،  �القت�س�د 

�ملقرتحة على ق�نون �ل�سم�ن �الجتم�عي، و�لتي 

�س�بق�، يف ورقة موقف وورقة  �ملوؤ�س�سة  �أ�سدرته� 

�سي��س�ت؛ �سعي� منه� حل�سول �ملر�أة �لع�ملة على 

�ل�سم�ن  وم��ف��ه��وم  يتن��سب  مب���  حقوقه�  ك���م��ل 

�الجتم�عي كمظلة �جتم�عية �آمنة للجميع، ومب� 

يحقق �لعد�لة و�ل�سمولية وتو�سيع مز�ي� �الأم�ن 

�الجتم�عي.

و�أك�������ّدت �ل����وزي����رة �أن م���ن �أه����م رك����ئ���ز �حل��م���ي��ة 

�الجتم�عية، �الإن�س�ف يف �الأجور بني �لرجل و�ملر�أة؛ 

بر�تب  ع��الق��ة ط��ردي��ة  ل��ه  ب���الأج��ور  �لظلم  �أن  حيث 

�لعمل  ق���ن��ون  ت��ع��دي��الت  �أن  �إىل  م�����س��رية  �ل�����س��م���ن، 

�الأخرية ج�ءت لتجّرم �لتمييز يف �الأجور، ولكن على 

�أر�س �لو�قع يتطلب هذ� �الأمر �لكثري من �لرق�بة.

�لبط�لة، حيث  �سرورة حم�ربة  على  و�سددت 

�أكرب  م� تز�ل �لن�س�ء يع�نني من �لبط�لة بن�سبة 

من �لذكور، وبلغ معدل �لبط�لة يف �لربع �لث�لث 

30.8 ب�ملئة، وللرج�ل  2021 لالإن�ث  من ع�م 

تف�وت  �إىل  يوؤدي  ب�ل�سرورة  وهذ�  ب�ملئة،   21.2
يف �أجور �ل�سم�ن بني �الإن�ث و�لذكور حتى يف ظل 

وجود �ل�سم�ن �الجتم�عي �الختي�ري.

و�أ������س������رت ب��ن��ي م�����س��ط��ف��ى، يف �ل���ل���ق����ء �ل���ذي 

ح�سرته �الأمينة �لع�مة للجنة �لوطنية �الأردنية 

ل�سوؤون �ملر�أة، �لدكتورة �سلمى �لنم�س، وعدد من 

�الجتم�عي،  ب�ل�سم�ن  وخرب�ء  �لنو�ب،  �ل�سيد�ت 

��ستمر�ر  �أهمية  �إىل  �مل��دين،  �ملجتمع  وموؤ�س�س�ت 

�الأم��ور  من  كونه�  �لقو�نني؛  تعديل  على  �لعمل 

�مل��ه��م��ة ل��ت��ع��زي��ز �مل�����س���رك��ة �الق��ت�����س���دي��ة ل��ل��م��ر�أة، 

ومو�كبة �لتطور و�ملح�فظة على مكت�سب�ت �ملر�أة، 

خ��الل هذه  م��ن  م��� ميكن حتقيقه  �إىل  و�لتطلع 

�لتعديالت.

وعّلقت �لوزيرة على عدد من حم�ور �لنق��س، 

�أن ُيرتك  �إن��ه يجب  ق�لت  �ل��ذي  �ملبكر  ك�لتق�عد 

قر�ره للموؤمن عليه ولي�س للموؤ�س�سة، مثنية على 

عن  تتحدث  و�لتي  �ملقرتحة،  �لتعديالت  بع�س 

ن�سبة �الإع�لة، و�سن �ل�سيخوخة، ون�سب تخفي�س 

رو�تب �لتق�عد �ملبكر و�سروط توريث �لر�تب.

وفيم� يتعلق ب�ملو�د �ملتعلقة بح�الت ��ستحق�ق 

�سرورة  م�سطفى  بني  �أّك���دت  �ل��و�ح��دة،  �لدفعة 

���س��ح��ب��ه���، و�حل��ف���ظ  �ل��ن�����س���ء ع��ل��ى  ع���دم ت�سجيع 

ع���ل���ى ت��������و�زن ه������ذه �ل���������س����روط ب���ح���ي���ث ت���ر�ع���ي 

�لتي  �لدر��سة  �أهمية  �إىل  �لن�س�ء، الفتة  م�سلحة 

�لن�سوي،  �الق��ت�����س���د  موؤ�س�سة  ب���إع��د�ده���  ق���م��ت 

و�لتعديالت �ملطروحة يف ورقة �ملوقف.

هيئة  رئي�س  ق��ّدم��ت��ه  عر�س�  �ل��ل��ق���ء  وت�سمن 

ج�بر،  �أب��و  م��ي���دة  �ل��دك��ت��ورة  ب�ملوؤ�س�سة،  �ملديرين 

�الأم��ن  ملفهوم  �ملجتمعية  �ل��در����س��ة  نت�ئج  الأه���م 

فكري،  در����س���ت  مركز  به�  ق���م  �لتي  �الجتم�عي 

�مل�س�ركني  �آر�ء  �أظهرت  و�لتي  للموؤ�س�سة،  �لت�بع 

�لتحدي�ت  و�أه����م  �الأم�����ن �الج��ت��م���ع��ي،  مب��ف��ه��وم 

�لتي تو�جه �ملر�أة �الأردنية، ب�الإ�س�فة �إىل عر�س 

�ل�سم�ن  ق���ن��ون  م��و�د  يف  حم��ددة  لبنود  حتليلي 

تو�سيحي  فيديو  عر�س  ج��رى  كم�  �الجتم�عي، 

ق�سري عن م�هية �لتعديالت �ملقرتحة.

ب���دوره����، ق���ل��ت ع�����س��و �ل��ه��ي��ئ��ة �ال���س��ت�����س���ري��ة 

�إن  ح�ّس�ن،  �أب��و  رمي  �لن�سوي،  �القت�س�د  ملوؤ�س�سة 

هذه �لدر��سة هي بحث موجه لتغيري �ل�سي��س�ت، 

خ��سة  و�لبي�ن�ت،  و�ملعلوم�ت  �الأرق���م  على  ق�ئم 

�سيعر�س يف وقت  �ل�سم�ن �الجتم�عي  �أن ق�نون 

الحق على جمل�س �لنو�ب من �أجل تعديل بع�س 

�لدر��سة،  نت�ئج  �ال�ستف�دة من  �إىل  د�عية  م��و�ده، 

و�لبن�ء عليه� لو�سع تعديالت يف ق�نون �ل�سم�ن 

ت�سهم يف رفع م�س�ركة �ملر�أة �القت�س�دية.

و�أّكدت �لدكتورة �لنم�س �أهمية �لدر��سة �لتي 

ق�مت به� موؤ�س�سة �القت�س�د �لن�سوي، م�سرية �إىل 

�أن هن�ك �لكثري من �ملقرتح�ت �لتي تقدمت به� 

�ملوؤ�س�سة من خالل �لدر��سة وورقة �ملوقف ب�س�أن 

تعديل بع�س �ملو�د يف ق�نون �ل�سم�ن �الجتم�عي، 

و�جتم�عي�،  �قت�س�دي�  �مل����ر�أة  بتمكني  و�ملتعلقة 

�للجنة  ترفعه�  �لتي  �ملط�لب  موجودة يف الئحة 

على  مدللة  وللحكومة،  �لنو�ب  ملجل�س  �لوطنية 

�ملر�أة  �لو�قع �لذي تعي�سه  �أن هذه �ملط�لب توؤّكد 

�الأردنية.

ملوؤ�س�سة  �ال�ست�س�رية  �لهيئة  ع�سو  و�ع��ت��ربت 

من  �أن  �لب�سري،  دين�  �لن�ئب  �لن�سوي،  �القت�س�د 

هو  �الجتم�عي،  �ل�سم�ن  ق�نون  يف  �الإ�سك�لي�ت 

�أب��ن���ء �الأردن��ي���ت لي�س لهم �حل��ق يف �خل�سوع  �أن 

معتربة  �خ��ت��ي���ري،  ب�سكل  �الج��ت��م���ع��ي  لل�سم�ن 

توفريه�  يجب  �لتي  �ملدنية  �حل��ق��وق  �أح��د  ذل��ك 

لهم.

ُيذكر �أن ورقة �ملوقف، �لتي �أطلقته� �ملوؤ�س�سة 

يف وقت �س�بق، وجرى من�ق�سته� يف لق�ء �ليوم، مع 

نت�ئج �لدر��سة، �سملت جمموعة من مو�د ق�نون 

وُتعنى  بتعديله�،  �ملُو�سى  �الجتم�عي  �ل�سم�ن 

بتح�سني نوعية �الأم�ن �الجتم�عي �ملقدم للمر�أة 

�لع�ملة.

وت��ت�����س��م��ن ه����ذه �مل������و�د �مل���و����س���ى ب��ت��ع��دي��ل��ه���، 

بني  �الأعلى  �لر�تب  على  �الإع���ل��ة  زي���دة  �حت�س�ب 

ك���ن كالهم� م�سرتك�  �ل��زوج��ني يف ح���ل  رو�ت���ب 

بينهم�،  �تف�ق  على  بن�ًء  �الجتم�عي  �ل�سم�ن  يف 

يف  �الإع���ل��ة  بن�سبة  للمر�أة  �لتق�عد  ر�ت��ب  وزي����دة 

ح�ل مل يكن زوجه� �حل�يل �أو �ل�س�بق قد تق��سى 

زي�دة �الإع�لة عن �أبن�ئه�.

ل��ل��زوج/ ن�����س��ب��ة �الإع����ل���ة  زي������دة  ك��م��� تت�سمن 

�لزوجة �لذي ح�سل/ح�سلت على ر�تب تق�عد �أو 

�عتالل مل يكن مت�سمن� لزي�دة �الإع�لة، وتعديل 

�سن تق�عد �ملر�أة ليبد�أ من 55 �إىل 60 �ختي�ري�، 

مع �إلز�م �أ�سح�ب �لعمل ب�إ�سر�كه� يف �ل�سم�ن م� 

د�مت على ر�أ�س عمله� و�إن ك�نت ��ستوفت �سروط 

�لتق�عد.

و�إز�ل���������ة ج��م��ي��ع �ال����س���ت���ث���ن����ء�ت �ل���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق 

ب�ل�سمول ب�ل�سم�ن من ن�حية �ل�سمول �جلزئي، 

�ملن�س�آت  بع�س  و�إعف�ء  �ل�سيخوخة  ت�أمني  وتعليق 

م��ن ���س��م��ول �ل��ع���م��ل��ني �ل�����س��ب���ب ل��دي��ه��� يف ت���أم��ني 

�ل�سيخوخة، وغريه� من �لتعديالت.

و�ل�����س��ي��د�ت �ل���ن���و�ب �ل��ل��و�ت��ي ح�����س��رن �للق�ء 

�حلو�ري، هّن: ع�سو �لهيئة �ال�ست�س�رية ملوؤ�س�سة 

�ل�سقر�ن،  �آم���ل  �لب�سري،  دين�  �لن�سوي  �القت�س�د 

ع�ئ�سة �حل�سن�ت، �لدكتورة ف�يزة ع�سيب�ت ومت�م 

�لري�طي.

بني مصطفى: للضمان االجتماعي دور كبير في حماية 
وتمكين المرأة

األردن واإلمارات يبحثان تطوير العالقات االقتصادية واالستثمارية

قبيالت: التربية بصدد إعداد منهاج لألنشطة التفاعلية والميدانية

وزير التربية: 3 خيارات تتعلق بالفصل الدراسي الثاني

  االنباط-عمان

�ملفو�س  �ال�ستثم�ر  وز�رة  ع���م  �أم��ني  بحث 

دبي،  �لع�م �الأردين يف معر�س �ك�سبو 2020 

�القت�س�د  وز�رة  وك��ي��ل  م��ع  �ل��ق��ط���رن��ة،  ز�ه���ر 

ل��دول��ة �الإم������ر�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ع��ب��د�هلل 

للمعر�س،  زي����رت���ه  ه���م�����س  ع��ل��ى  ���س���ل��ح،  �آل 

و�لتج�ري  �القت�س�دي  �لتع�ون  �سبل  تعزيز 

�لبلدين. و�ال�ستثم�ري بني 

وب��ح�����س��ب ب��ي���ن ل���ل���وز�رة �م�����س �ل��ث��الث���ء، 

ج�����رى خ�����الل �ل���ل���ق����ء ب���ح���ث �أط������ر ت��ط��وي��ر 

�ل����ع����الق�����ت �الق���ت�������س����دي���ة و�ال����س���ت���ث���م����ري���ة 

بني  و�لو�عدة  �ملثمرة  �ل�سر�كة  �آف�ق  وتو�سيع 

حت�سني  جم�ل  يف  �خل��رب�ت  وتب�دل  �لبلدين، 

و�ق���ع �ل��ب��ي��ئ��ة �ال���س��ت��ث��م���ري��ة، و�الط����الع على 

ت�سجيل  عملي�ت  جم���ل  يف  �ل��ت��ج���رب  �أح���دث 

�إىل  �إ�س�فة  �ال�ستثم�رية،  �مل�س�ريع  وترخي�س 

�أهم �لفر�س �ال�ستثم�رية يف �لبلدين.

�الأخ��وي��ة  �ل��ع��الق���ت  عمق  �لقط�رنة  و�أك���د 

ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����س��ق��ي��ق��ني و�ل���ت���ي ت��ر���س��خ��ت 

بف�سل روؤى وجهود قي�دتيهم�، مبين� �أن دولة 

ل��الأردن  مهم  ��سرت�تيجي  �سريك  �الأم�����ر�ت 

على �الأ�سعدة ك�فة، و�أن �الأردن حري�س على 

بني  و�ال�ستثم�ري  �القت�س�دي  �لتع�ون  رف��ع 

على  و�ل��ب��ن���ء  �أع��ل��ى  م�ستوي�ت  �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن 

�مل��ج���الت  م��ن  �لعديد  يف  �لق�ئمة  �ل�����س��ر�ك���ت 

�ال�ستثم�رية. خ��سة 

و��ستعر�س �لقط�رنة �أهم �الإجر�ء�ت �لتي 

�لت�سهيل  يف  �الأردنية  �ال�ستثم�ر  وز�رة  تتبعه� 

على �مل�ستثمرين، وخطط �لوز�رة �لرتويجية 

�مل��زي��د م��ن �ال���س��ت��ث��م���ر�ت ذ�ت �لقيمة  جل��ذب 

�مل�����س���ف��ة ل��الق��ت�����س���د �ل��وط��ن��ي، �إ���س���ف��ة �إىل 

�لذي  �جلديد  �ال�ستثم�ر  ق�نون  �إىل  �لتطرق 

�ال�ستثم�ر�ت  م��ن  �مل��زي��د  ج��ذب  على  �سيعمل 

ومت���ك���ني �ل���ق����ئ���م م��ن��ه��� وم�����س���ع��دت��ه��� ع��ل��ى 

�لتو�سع.

موؤ�س�سة  �ملر�فق،  و�لفريق  �لقط�رنة،  وز�ر 

دب���ي ل��ت��ن��م��ي��ة �ال���س��ت��ث��م���ر، وم���رك���ز �ل�����س���رق��ة 

خل���دم����ت �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن )����س���ع���ي���د(، و�ل��ت��ق��ى 

ب���جل��ه���ت �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ب��ه��دف �الط����الع على 

جت�ربهم يف جم�ل جذب �ال�ستثم�ر و�خلدم�ت 

�ال�ستثم�رية. للم�س�ريع  �لتي تقدم 

االنباط-عمان

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ع���م  �أم���ني  ق���ل��ت 

جنوى  �ل��دك��ت��ورة  و�الإد�ري����ة  �لفنية  لل�سوؤون 

�إع�����د�د منه�ج  ب�����س��دد  �ل������وز�رة  �إن  ق��ب��ي��الت، 

ل��الأن�����س��ط��ة �ل��ت��ف���ع��ل��ي��ة و�مل��ي��د�ن��ي��ة ل��ل��ط��الب، 

و�ملجتمعي  �لتطوعي  �لعمل  ثق�فة  لتعزيز 

لهم م� ي�سهم برفد �ملجتمع بقي�د�ت �سب�بية 

ف�علة.

�لثالث�ء  �م�س  ��ستقب�له�  ج�ء ذلك خالل 

م��ب���در�ت  ي��ن��ف��ذون  و���س���ب���ت  �سب�ب  جمموعة 

ت��ع��ن��ى ب��ت��ق��ي��ي��م و�ق�����ع �ل��ت��ع��ل��ي��م ب��ع��د ج���ئ��ح��ة 

كورون� يف حم�فظ�ت: عم�ن، و�ربد، و�لزرق�ء، 

�ل�سي��س�ت  تطوير  برن�مج  �سمن  و�لعقبة، 

�ملحلية �لذي ينفذه مركز �حلي�ة - ر��سد.

ت�سعى ج�هدًة  �ل���وز�رة  �أن  و�أك��دت قبيالت 

جميع  م��ن  �لتعليمية  �ملنظومة  تطوير  �ىل 

جو�نبه� من خالل تقدمي تدريب�ت متقدمة 

�لبنى  وتطوير  �لتدري�سية،  �ل��ك��و�در  الإع���د�د 

من  �لتعليمية  ب�لعملية  �ملتعلقة  �لتحتية 

خالل ��ستحد�ث �لعديد من �ملد�ر�س �ملوؤهلة 

فريو�س  �أزم��ة  �أن  وبينت  �لطالب.  ال�ستقب�ل 

كورون� رغم �أثره� �لقوي على قط�ع �لتعليم 

تطوير  يف  �إي��ج���ب��ي  ب�سكل  �س�همت  �أن��ه���  �إال 

من�س�ت  خ��الل  م��ن  �لتعليمية  �لتكنولوجي� 

�ل���ك���رتون���ي���ة ����س��ت��ح��دث��ت ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 

�آث����ر  م��ن  �لتقليل  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  و���س���ه��م��ت 

و�أك��دت  �الأزم��ة و�حل��د من تف�سي �لفريو�س. 

�لتي  �لتو�سي�ت  �أب���رز  على  رده����  يف  قبيالت 

�إن وز�رة  �مل���ب����در�ت،  �ل��ق���ئ��م��ون ع��ل��ى  ق��دم��ه��� 

مط�لبة  ب��ه���  �الأخ�����ذ  ع��ل��ى  �ستعمل  �ل��رتب��ي��ة 

�ل�����س��ب���ب ب���مل��زي��د م���ن �ل��ع��م��ل ل��رف��د �ل�����وز�رة 

يف  �لتعليمية  �ملنظومة  لتطوير  بتو�سي�تهم 

�الأردن.

و�أ�س�رت �إىل �أنه �سيتم عقد موؤمتر �سب�بي 

�لتعليمية،  ب���مل��ن��ظ��وم��ة  خ������س  �مل�ستقبل  يف 

�ل��ذي  �الردين  ب�ل�سب�ب  فخره�  ع��ن  م��ع��ربة 

ي�سكلون »ح��سرن� وم�ستقبلن� و�سبيل �لتغيري 

�الإيج�بي �لذي نرغب« .

�مل��ب���در�ت  عمل  ف��رق  ��ستعر�ست  ب��دوره���، 

خ�����الل �ل���ل���ق����ء حت����دي�����ت ت����و�ج����ه �ل��ع��م��ل��ي��ة 

و�أب��رزه���:  ملو�جهت�  وتو�سي�تهم  �لتعليمية 

و��ستحد�ث  �ملوؤهلة،  �لتعليمية  �لكو�در  زي���دة 

ك�فة  ب�الحتي�ج�ت  موؤهلة  ج��دي��دة  م��د�ر���س 

ل��ل��ح��د م����ن �ك���ت���ظ����ظ �ل����ط����الب يف �ل���غ���رف 

�ل�سحية، وتوفري بيئة تعليمية متطورة.

�ل�سر�كة  �أهمية  على  �لتو�سي�ت  و���س��ددت 

ب���ني �ل��ق��ط���ع��ني �ل���ع����م و�خل����������س ل��ت��ط��وي��ر 

�ملنظومة �لتعليمية خ��سة بعد �ال�سر�ر �لتي 

�حدثته� �زمة كورون�، و�سرورة رفع م�ستوى 

�الر�س�د �لنف�سي د�خل �ملد�ر�س، وزي�دة �لوعي 

�إىل ج�نب تفعيل  �لتعليمية  �ل�سحي للكو�در 

لن�سر  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�س�س�ت  مع  �ل�سر�كة 

�ل���وع���ي �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�ل�����س��ح��ي يف �مل����د�ر�����س. 
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عوي�س،  وجيه  و�لتعليم،  �لرتبية  وزي��ر  ق�ل 

�لث�ين  �لدر��سي  ب�لف�سل  �ملتعلقة  �إن �خلي�ر�ت 

دو�م فرتتني  و�ع��ت��م���د  ب��د�ي��ت��ه،  ت���أج��ي��ل  ت�سمل 

ُب��ع��د، يف ظل  ل��الأ���س��ب��وع، و�ل��ع��ودة للتعليم ع��ن 

�ل��و���س��ع �ل���وب����ئ���ي �مل��ت��ع��ل��ق ب��ج���ئ��ح��ة ك���ورون����. 

و�أ�س�ف عوي�س، �أن خي�ر�ت ت�أجيل بدء �لف�سل 

�لدر��سي �لث�ين، وحتويل �لدر��سة �إىل �لتعليم 

ع����ن ُب����ع����د، و�ع���ت���م����د ف���رتت���ني يف ك����ل �أ����س���ب���وع 

لتخفيف عدد �لطلبة يف �ملد�ر�س، ُقدمت للجنة 

�الأوب��ئ��ة  جلنة  �أن  و�أو���س��ح  ل��الأوب��ئ��ة.  �لوطنية 

ت�سم خمت�سني لتقييم �خلي�ر �الأف�سل بح�سب 

�ملنحنى �لوب�ئي يف �الأردن.

ب�ملح�فظة  ح�لي�ً  مهتمة  �لرتبية  “وز�رة   

ع��ل��ى ���س��ح��ة ط��ل��ب��ة �مل�����د�ر������س، و�الب���ت���ع����د عن 

�إىل  و�أ����س����ر  ع��وي�����س.  وف���ق  ُبعد”،  ع��ن  �لتعليم 

�لدر��سي  �لف�سل  يف  �سيطبق  �ل��ذي  �خلي�ر  �أن 

�ل���ث����ين ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى �مل��ن��ح��ن��ى �ل��وب���ئ��ي خ��الل 

�لرتبية  وز�رة  و�أو���س��ت  �ملقبلني.  �الأ���س��ب��وع��ني 

و�لتعليم، �الأحد، بت�أجيل بدء �لف�سل �لدر��سي 

�لث�ين للطلبة يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خل��سة 

وحتى  �لرو�سة  من  لل�سفوف  �أون���رو�،  ووك�لة 

20 ���س��ب���ط/ �ل�����س��ف �حل�����دي ع�����س��ر �إىل ي���وم 

فرب�ير �ملقبل، فيم� �أبقت �لتو�سية دو�م �ل�سف 

وج�هي�  م��وع��ده  يف  )�لتوجيهي(  ع�سر  �ل��ث���ين 

 .2022 ���س��ب���ط/ف��رب�ي��ر  �سهر  م��ن  �الأول  يف 

وعرب عوي�س عن خ�سيته من عدم قدرة �لوز�رة 

�أو عن بعد يف ح�ل �رتفع  على �لتعليم وج�هي� 

�سرعة  �ملد�ر�س، مع  �ليومية يف  �الإ�س�ب�ت  عدد 

�أعد�د  وقلة  كورون�،  فريو�س  متحور�ت  �نت�س�ر 

�لطلبة من عمر 12-5ع�م� من تلقي �للق�ح. 

�إبع�د  �ل���وز�رة هو  ه��دف  �أن  و�سدد عوي�س، على 

�خلطر عن �لطلبة و�ملعلمني.

ج���ه��دة  ت��ع��م��ل  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  �أن  وب����ني   

لالبتع�د عن �لتعليم عن ُبعد من خالل خي�ر�ت 

�أخرى. وق�ل �إن هن�ك �جتم�ع للجنة �الإط�رية 

�ل��ع��ل��ي���، )ب������دون حت���دي���د م���وع���د �الج���ت���م����ع(، 

م��ع �الإ���س���رة ل��وج��ود وق��ت ك���ف الإت��خ���ذ �لقر�ر 

�ملن��سب بح�سب �لو�سع �لوب�ئي.

http:// �مل�������������زي�������������د:  �ق���������������������ر�أ   |
p h e l a d e l p h i a n e w s .

com/?p=278441
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ت��ع���م��ل��ت غ����رف �ل����ط����و�رئ، �ل��ت���ب��ع��ة 

لوز�رة �الأ�سغ�ل �لع�مة و�الإ�سك�ن، خالل 

�مل��ن��خ��ف�����س �جل����وي �الأخ�����ري م���ع 212 

بالغ�.

و�أكدت �لوز�رة، يف بي�ن �سحفي �م�س 

ت�بع�  ميد�ني�  فريق�   98 �أن  �لثالث�ء، 

و�لبالغ�ت  �مل��الح��ظ���ت  م��ع  تع�مل  له� 

ب�سكل  ع��م��ل��ي���ت��ه���  غ����رف  �إىل  �ل��������و�ردة 

فوري.

�ل��ت��ي  �مل����الح����ظ�����ت  �أن  و�أو�����س����ح����ت 

ب�لتز�من  ج����ءت  معه�  �لتع�مل  ج��رى 

م���ع �مل��ن��خ��ف�����س �جل����وي �مل������س��ي، حيث 

هذه  مثل  �عتي�دية يف  ك�نت مالحظ�ت 

�ل��ظ��روف �جل��وي��ة، وج��رى �لتع�مل مع 

جتمع�ت ملي�ه �الأمط�ر يف بع�س �ملن�طق 

ت�س�قط  وم����ع  و�ل�����س��م���ل��ي��ة،  �ل��و���س��ط��ى 

خفيف لالأتربة و�حلج�رة على جو�نب 

�أح����د �مل�������س����رب ل��ط��ري��ق م��دخ��ل ج��ر���س 

�جل��ن��وب��ي - �مل��ت��ف��رع م��ن ط��ري��ق �إرب���د - 

عم�ن، وعلى طريق �لك�س�ر�ت يف �لبلق�ء، 

ب�سبب �لهطوالت �لكثيفة ملي�ه �الأمط�ر، 

ومل تت�سبب ب�أي �إغالق حلركة �لطرق.

وح������ول �أب�������رز �مل���الح���ظ����ت �ل���ت���ي مت 

�لتع�مل معه�، ق�لت �لوز�رة �إن كو�دره� 

للثلوج  خفيفة  ت��ر�ك��م���ت  م��ع  ت��ع���م��ل��ت 

على بع�س �لطرق�ت يف جنوبي �ململكة، 

�مليد�ن  يف  �لع�ملة  �الآل��ي���ت  ق�مت  فيم� 

ب�إز�لة �لعو�ئق عن �لطرق ب�سكل فوري، 

م���� ���س���ه��م ب��ع��دم ح����دوث �أي �إغ���الق����ت 

�أن��ه��� ق���م��ت �سمن  ت��ذك��ر، م�����س��رية �إىل 

مرورية  �إ���س���ر�ت  ب�إ�سالح  �خت�س��سه� 

تعطلت ب�سبب �لهطول �ملطري �ل�سديد.

�أن ك����و�دره����� �ل��ع���م��ل��ة يف  و�أ����س����ف���ت 

�مل����ي����د�ن ق����م���ت �أي�������س���� خ����الل �ل��ف��رتة 

�مل��سية وتز�من� مع ح�لة �الجنم�د �لتي 

�لطرق  على  �مللح  بنرث  �ململكة  �سهدته� 

�مللح  بنرث  �ست�ستمر  �أنه�  م��وؤك��دة  ك�فة، 

على �لطرق وفق �لتوقع�ت �ل��و�ردة من 

�إد�رة �الأر�س�د �جلوية الحتم�لية ت�سكل 

�جلليد خالل �الأي�م �ملقبلة.

وث���م���ن���ت �ل����������وز�رة ج���ه���ود ك����و�دره����� 

�ل��ع���م��ل��ة يف �مل����ي����د�ن خ����الل �ل���ظ���روف 

�جل��وي��ة �مل������س��ي��ة و�ل��ت��ي تكللت ب���إد�م��ة 

م�سيدة  للموطنني،  �ملقدمة  �خل��دم���ت 

�لد�ئم  �ل��ت��ع���ون  على  �سرك�ئه�  بجهود 

�لنهج  وف��ق  وذل��ك  و�لتن�سيق،  و�مل�ستمر 

�حلكومي �ملتبع و�لق�ئم على �لت�س�ركية 

لتقدمي �أف�سل �خلدم�ت للمو�طنني.

االنباط-عمان

�ململكة  �إن  �الر���س���د �جلوية،  ق�لت   

�الأربع�ء مبنخف�س جوي  �ليوم  تت�أثر 

بكتلة  م�سحوب  �سوري�  ف��وق  يتمركز 

ه��و�ئ��ي��ة م���ن ����س��ل ق��ط��ب��ي. و�أ����س����رت 

�أن  �مل��ح��ت��م��ل  �أن����ه م���ن  �إىل  �الأر�����س�����د، 

تهطل زخ����ت م��ن �ل��ث��ل��ج ع��ل��ى ف��رت�ت 

�لتي  �لع�لية  �جلبلية  �ملرتفع�ت  ف��وق 

عن  1000م  ع���ن  �رت���ف����ع���ه����  ي���زي���د 

�ل���ب���ح���ر، م���ت���وق���ع �ن ت���رت�ك���م  ���س��ط��ح 

�رتف�ع  ب�سكل حمدود ومتف�وت ح�سب 

�مل��ن��ط��ق��ة، و�ل����ري�����ح ���س��م���ل��ي��ة غ��رب��ي��ة 

ن�سطة �ل�سرعة مع هب�ت قوية �حي�ن�.

 وت�لي�ً �رتف�ع�ت �ملن�طق �لتي تزيد 

ب�ململكة، وفق ر�سد  1000 مرت  عن 

�لع��سمة   حم�فظة  �أخب�ر”:  “هال 
�لعلي  تالع   1097-1000 �سويلح 

1100- �جلبيهة   1200-1100
�أبو   1050-1000 خل���د�   1000
 1050 �ل�����س��م���ق  �م   1030 ن�����س��ري 

�ل��ر�ب��ي��ة   1050 �الأردن���ي���ة  �جل���م��ع��ة 

�س�حية   1020 �ل�سم�ق  �م   1000
�إرب����د  حم����ف���ظ����ت   1055 �ل��ر���س��ي��د 

 1180 ر�أ�س منيف  وجر�س وعجلون 

700- �سوف   900-1200 �س�كب 

 800-1000 ع���ج���ل���ون   1247
حم���ف��ظ��ة   800-1247 ع���ن���ج���رة 

 740-1060 �ل�������س���ل���ط  �ل���ب���ل���ق����ء 

1000- �مل���غ����ري���ب  �ل���ط���ف/�إ����س���ك����ن 

1018 �لنبي يو�سع 1000-1108 
 900-1050 �ل��ف��ح��ي�����س/�ل��ع��اليل 

960- �ل����ك����رك  �ل����ك����رك  حم����ف���ظ���ة 

�لق�سر   850-1150 عي   1060
�الأم��ري  م�ست�سفى   1170-1308
�ل��ط��ف��ي��ل��ة  حم����ف���ظ���ة   1100 ع���ل���ي 

ب�����س��ري�   900-1140 �ل��ط��ف��ي��ل��ة 

1200- �لر�س�دية   1020-1200
م���ع����ن  م�����ع������ن  حم�����ف����ظ����ة   1605
1360- �ل�سوبك   1100-1140
 900-1400 مو�سى  و�دي   1460
 1050-1400 �جل��ن��وب��ي��ة  �لطيبة 

1430- �ي���ل   1727 م���ربك  ج��ب��ل 

1050- �حل�سينية   1450

األشغال تتعامل مع 212 بالغا خالل 
المنخفض الجوي األخير

المناطق التي قد تشهد
 تساقطًا للثلوج 
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2022م،  العام  ه��ذا  امليالدية  ال�سنة  وراأ����س  املجيدة  امليالد  اأع��ي��اد  احتفاالت  ظل  يف   

افتقد امل�سيحيون وامل�سلمون ومدينة بيت حلم، مدينة ال�سماء واخلبز واملحبة وال�سالم 

وتاألقه  ال�سيا�سية  و�سالبته  الوثابة  بروحه  ا�ستهر  الذي  املكافح  فار�سها  واحل�سارة، 

يف  تقدمي  معنى  ذات  املنا�سبات  هذه  يف  م�ساركته  كانت  اإذ  والعاملي،  والقومي  الوطني 

�سعوب  َعَر�َس على  الذي  العري�س  والعنوان  الدهور،  َعرب  وامل�سلمني  امل�سيحيني  تاآخي 

ال�سنني  األ��وف  خالل  ُبنيانها  اأعلت  كنعان  فل�سطني  ب��اأن  ال�سماء،  ر�سالة  كلها  املَعمورة 

و”اأبونا  العربي من م�سلمني وم�سيحيني،  �سعبها  ُعراه بني جناحي  تنف�سم  الحتاد ال 

اللُّحمة  تعميق  من  ومل��زي��ٍد  ال�سمل،  وجمع  ال��َوح��دة  لر�س  للجميع  املُلِهم  ك��ان  عيَّاد” 

رة للحقوق ون�سرية لالأر�س ال�سليبة.  الوطنية والعروبّية، واإ�سنادها اإىل اأممية ُمنا�سِ

ر  ُم�سغَّ م  ُم�سَّ مع  �سغري  ذهبي  �سليب  عيَّاد  االأب  عنق  يف  ت��دىل  ذل��ك،  على  وتاأكيداً 

اأمانة  باأن االثنني كانا لديه، و�سيظالن  د يف عناقهما الدائم والرائع  لفل�سطني، ُيج�سِّ

يف عنقه، واأنه كر�س حياته يف �سبيلهما معاً، الكني�سة واملجتمع، الدين والوطن.

والتطلعات  امل�ساريع  م��ن  الكثري  اأج��ن��دت��ه  ويف  ��اد  ع��يَّ اإب��راه��ي��م  اخل���وري  االأب  َرَح���َل   

حياته  ط���وال  واح���دة  للحظة  ي��خ��ُب  مل  فن�ساطه  ال��ع��رب��ي��ة،  واالأم���ة  فل�سطني  خل��دم��ه 

عيَّاد  االأب  ف�سخ�سية  ي�سغله،  اأن  الأح��د  ميكن  ال  فراغاً  وت��رك  وخ��رياً،  ن�سااًل  املُنِتجة 

التاريخ لنا منا�ساًل يجمع  م   ُيقدِّ التاريخ، وتتكرر مرة واحدة كل قرن، حني  نادرة يف 

الكثري من امل�سرتكات يف �سخ�سيته الواحدة التي ا�ستهرت يف خمتلف ِبقاع الَكون وبني 

برمته  الفل�سطيني  وال�سعب  و�سعبها  االأقدا�س  قد�س  افتقدت  كذلك،  وقادته.  �سعوبه 

“هيئة  يف  نقراأ  املنا�سل”.  والكاهن  الرجل  “الرجل  الكوكب،  هذا  وم�سيحيو  م�سلمو 

ل��الأب  ا���س��ت��ذك��اراً  الفل�سطينية” ال��ت��ايل  التحرير  ملنظمة  واملُ��ح��رَري��ن  االأ���س��رى  ���س��وؤون 

عيَّاد: ما زالت الكنائ�س وامل�ساجد حتُن اإليه والأعمال اخلري التي ا�ستهر بها، فافتقدته 

املقد�سة، وكما و�سفه غبطة  املدينة  واالأ�سدقاء وكل حارة وبيت يف  وال�سالة  الكني�سة 

اإن�سان،  كل  واآمال  اآالم  من  عيَّاد جزء  اإبراهيم  “االأب  باأن  ال�سباح،  مي�سيل  البطريرك 

وقد راأى يف ق�سية ال�سعب الفل�سطيني ق�سية �سعب َيطلب حريته، فاأ�سغى اإىل �سوت 

اأجل خال�س االإن�سان الفل�سطيني”،  العدل واحلق، و�سَمع �سوت املظلومني وعمل من 

كما وكتب الرئي�س الراحل ال�سهيد يا�سر عرفات يف مقدمة الكتاب الذي تناول �سرية 

االأب اإبراهيم عيَّاد قائاًل: اإن االأب عيَّاد ترك يف م�سرية حياته الطويلة ب�سماته يف كل 

واالإن�سان  الوقور،  القانون  الدين اجلليل، ورجل  مال وميدان عمل فيه، فكان رجل 

اأن  ا�ستطاع  الذي  واملفِكر  وال�سحفي  والكاتب  الثائر،  املنا�سل  والوطني  الوديع  التقي 

داً روعة  يجمع بني هذه وتلك يف �سخ�سية متكاملة ويف توافق وتناغم وان�سجام ُم�سِّ

على  تك�سرت  التي  املتما�سكة  الوطنية  الوحدة  و�سالبة  امل�سيحي،  االإ�سالمي  التاآخي 

فيها  اهلل  ب��ارك  التي  االأر���س  ه��ذه  �سد  ال�سريرة  وامل��وؤام��رات  املخططات  كل  �سخرتها 

العاملني«.

العابر  “املنا�سل  و�سرية  حياة  على  ال�سوء  “ُت�سلط  باأنها  االأ�سرى”  “هيئة  توؤكد   

“الكاهن املنا�سل”: ُولد  للقومية” اإبراهيم عيَّاد” وتقول حتت عنوان متميز وجاذب 

ى “حي  1910 يف مدينة بيت �ساحور يف حي ُي�سمَّ االأب اإبراهيم عيَّاد يف �سهر اأيلول عام 

ال�سماء،  يف  با�سقة  ى  ُت�سمَّ كانت  كما  اخل�سر(  )زيتونة  تنت�سب  كانت  حيث  الراأ�س” 

وطنه  يف  الفل�سطيني  �سعبنا  وثبات  �سمود  د  جت�سِّ كاأمنا  االأر���س،  يف  جذورها  �ساربة 

وفرق ثراه الغايل عرب القرون واالأجيال.  

اأن حب  يتمثل يف  م��ب��داأ يل  ال�سغر  م��ن��ذ  ات��خ��ذُت  م��ذك��رات��ه:  ��اد يف  ع��يَّ االأب  ي��ق��ول   

اأفكاري  اأن كنت طالباً حر�ست على هذا املبداأ، فكانت  الوطن من االإميان، ولذا فمنذ 

ل��دّي، وقد  وال��دي��ن  االإمي���ان  م��ع عقيدة  م��واز  ت�سري يف خ��ط  ال��وط��ن  واأحا�سي�سي نحو 

اأجنبي، فاعرت�ست على  اإح�سا�س وطني لدّي عندما ُعنيَّ على �سفنا عريف  اأول  تبلور 

ذلك وحر�ست الطالب على ذلك.  وي�ستطرد االأب عيَّاد اأي�ساً: تابعت اأخبار التحركات 

ال��ع��دي��د م��ن االأح����زاب  ت��اأ���س�����س  ال��ث��الث��ي��ن��ي��ات ح��ي��ث  ���س��ن��وات  ال��وط��ن��ي��ة يف فل�سطني يف 

اال�ستيطانية  الهجرة  ووق��ف  فل�سطني  حت��ري��ر  اإىل  ال�ساعية  املنا�سلة  الفل�سطينية 

اليهودية، فاندفعت اأ�ساند ثورة 1936 والثوار وانخرطت يف املقاومة وخا�سة من خالل 

اأنني  رغم  احل�سيني،  وجمال  احل�سيني  اأمني  احلاج  حزب  الفل�سطيني،  العربي  احلزب 

مل اأن�سم اإليه اأو اإىل اأي حزب اآخر الأنني اأردت اأن اأكون فل�سطينياً م�ستقاًل اأعمل الأجل 

فل�سطني و�سعب فل�سطني دون قيود حزبية.

 »كان االأب عيَّاد جزءاً من االنتفا�سات الفل�سطينية �سد االنتداب والتهويد، ُي�سارك 

بهذا  وي��ق��ول  وال�سمود،  امل��ق��اوم��ة  يف  �سعبه  اأب��ن��اء  ال��روح��ي��ة  واأف��ك��اره  الكن�سي  مبوقفه 

قا�سية  معاملة  الفل�سطينيني  تعامل  كانت  الربيطانية  االنتداب  حكومة  اإن  ب�سدد: 

العرفية  االأح��ك��ام  عليهم  وفر�ست  �سدهم  ال��ظ��امل  ال��ط��وارئ  ق��ان��ون  ع��ت  و���س��رَّ ج��ائ��رة 

واتخذت �سدهم اأ�سد اأنواع العقوبات والتي كانت ت�سل اإىل حّد االإعدام”. و�سهد االأب 

ب�سالبة  ووق��ف  �سعبه،  اأبناء  على  وقعت  التي  واملاآ�سي  الالجئني  د  وت�سرُّ النكبة  عيَّاد 

بعد  االحتالل  �سلطات  ونفته  فل�سطني،  ق�سية  ت�ستهدف  التي  املخططات  كافة  �سد 

حرب 1967 اإىل خارج وطنه ال�سليب، لكنه �سهد يف بريوت العدوان االإ�سرائيلي ومازر 

�سربا و�ساتيال واملقاومة خالل احل�سار الذي امتد 88 يوماً، فمنذ �سبابه وحتى اليوم 

يف  �سارك  فقد  امل�ستويات،  خمتلف  على  بالعطاء  حافلة  �سنواته  كانت  حلياته  االأخ��ري 

نفوذ  ذات  موؤثرة  وطنية  �سخ�سية  ُيعترب  وهو  الفل�سطينية،  الوطنية  االأن�سطة  جميع 

قائد  التل  عبداهلل  ذكرها  بحقه  �سهادة  وخري  عيَّاد،  االأب  تويف  عاماً   93 وبعد  �سا�سع، 

اأيام احلرب  ال�سجاع”، قائاًل: وعا�س معنا يف  “اخلوري  القد�س، حتت عنوان:  معركة 

يرتدي  ك��ان  ��اد،  ع��يَّ اإب��راه��ي��م  اخل���وري  وه��و  الالتينية  الطائفة  م��ن  راه��ب عربي  ة  املُ���رَّ

نف�سه  االأ�سود، فانطلقت  الرداء  لها ذلك  يت�سع  االأبيَّة مل  نف�سه  اأن  اإال  الكهنوت،  لبا�س 

واأدَّى  وثبات،  ب�سجاعة  معنا  فعمل  والدنيا،  الدين  مازجة  الوطن،  خدمة  يف  لت�سهم 

للقد�س خدمات جليلة. واجلدير بالذكر، اأن املرحوم عبداهلل التل ُمفكر قومي، واأحد 

خالل  ال�سهيوين  للعدوان  الت�سدي  يف  حمورياً  دوراً  لعبت  التي  البارزة  ال�سخ�سيات 

وم�ست�سار  الداخلية،  ب��وزارة  حمافظ  بينها  ر�سمّية  منا�سب  ع��ّدة  و�سغل  االأربعينيات، 

بوزارة االأوقاف، كما عمل �سفرياً باخلارجية، وعّينه جاللة امللك املرحوم احل�سني بن 

حتى  املجل�س  هذا  يف  وبقي  جِلهاِده،  تقديراً   1971 عام  االأعيان  مبجل�س  ع�سواً  طالل 

وفاته �سنة 1973.

األكاديمي مروان سوداح

اد.. المناضل  إبراهيم عيَّ
الغائب الحاضر )2(

الحواري : 1.5 مليون دوالر من تبرعات حملة »أبو فلة« لالجئين في االردن 

استعراض الفرص االستثمارية في سلطنة عمان أمام مستثمرين أردنيين

وزير الزراعة يتفقد واقع اضرار الصقيع في االغوار

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يلتقي مدير مكتب ايراسموس بلس في االردن 

صحة األعيان تطلع على خطط وزارة البيئة وتحدياتها

اغالق 3 محطات تحلية مياه وبئر مياه 
في محافظة الزرقاء

 االأنباط - دالل عمر

ل��الأمم  ال�سامية  املفو�سية  با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ق��ال 

ب��اأن  احل���واري  حممد   ، االأردن  يف  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة 

مليون  بتقدمي  تعهدت  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات 

اأ���س��ل ع�سرة  م��ن  االردن  ل��الج��ئ��ني يف  دوالر  م��ل��ي��ون  ون�����س��ف 

مليون دوالر تهدف اإىل جمعها . 

اأن احتياج املفو�سية  للعام احلايل        واأ���س��اف احل���واري 

،موؤكد  دوالر  مليون  ب408  يقدر  االأردن  يف  ال��ربام��ج  جلميع 

برتحيب املفو�سية جلميع احلمالت اخلريية التي تنطلق من 

�سركات وموؤ�س�سات كربى اأو اأفراد فهي دليل على الت�ساركية .

   و يقول احلواري اأن التربعات تاأتي للمفو�سية من جميع 

امل��وارد  اأح��د  الزكاة  اأن  ، منوهاً  ال��دول ومن مبادرات خمتلفة 

الداعمة لالجئني .

    جاء ذلك بعد اأن قام اليوتيوبر الكويتي ح�سن �سليمان 

بالتن�سيق  و�سهرته  اإمكانياته  بت�سخري  فلة”  ب”اأبو  ال�سهري 

م���ع م��ف��و���س��ي��ة ����س���وؤون ال��الج��ئ��ني ال��ت��اب��ع��ة ل�����الأمم امل��ت��ح��دة 

اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد  وم��ب��ادرات   ،  ”UNHCR“

النا�س  مل�����س��اع��دة   ، امل�ساهمة  اجل��ه��ات  م��ن  وغ��ريه��ا   ، ال��ع��امل��ي��ة 

وت��ق��دمي اخل���ري ل��ل��ع��امل ك��اف��ة  ، ب��ج��م��ع ال��ت��ربع��ات النقدية 

اأ�سرة من  األف   100 بقيمة ع�سرة مليون دوالر ، بهدف تدفئة 

برد  على  التغلب  على  وم�ساعدتهم  ال��ع��امل  ح��ول  الالجئني 

�سعار  حتت   ، االأ�سا�سية  احتياجاتهم  وتاأمني  القار�س  ال�ستاء 

)اأجمل �ستاء يف العامل(. 

“اأبو فلة” ب��داأ بن�سر احلملة عن طريق البث  اأن      يذكر 

جتاوزت  ملدة   )2022 الثاين  كانون   7  ( منذ  املتوا�سل  املبا�سر 

زجاجية  داخل غرفة  12 يوم عرب قناته يف “اليوتيوب” ، من 

دبي  بالزا” و�سط مدينة  “برج  ب��رج خليفة يف منطقة  ق��رب 

هدف  بتحقيق  اإال  الغرفة  من  اخل��روج  بعدم  تعهد  وعندها   ،

احلملة املن�سود ) 10 مليون دوالر( واإنارة برج خليفة احتفااًل 

بتح�سيل املبلغ كاماًل.

ماليني  ع�سرة  اإىل  بالو�سول   ، بنجاح  احلملة  انتهت  و     

العامل،  ح��ول  �سخ�س  األ��ف   1٥0 مايقارب  م��ن  بتربع  وذل��ك   ،

اآالف  ع�����س��رة  و  دوالر  م��ل��ي��ون  بقيمة  �سخمة  ت��ربع��ات  منهم 

بنك  دوالر مقدم من  ومليون   ، دب��ي  ال��رب يف  دار  من جمعية 

االأعمال  ، ومبالغ هائلة مقدمة من رجال  االإماراتي  الطعام 

وال�سركات واجلمعيات وامل�ساهري واأ�سحاب اخلري من خمتلف 

دول العامل . 

ان�سان الجئ  األ��ف   760،322 اأن��ه يوجد  بالذكر     واجلدير 

 66،361  ، �سوريا  األ��ف الج��ئ من   673،238 ، وه��م:   االأردن  يف 

٥،849 الجئ    ، اليمن  12،788 الجئ من    ، العراق  الجئ من 

1،424 الجئ من  و   ، ال�سومال  662 الجئ من   ، ال�سودان  من 

دول اأخرى  بح�سب اآخر حتديث للمفو�سية الأعداد الالجئني 

يف االردن.

االنباط-عمان

ا�ستعر�ست اأ�سيلة بنت �سامل ال�سم�سامية 

وت��روي��ج  وال�����س��ن��اع��ة   ال��ت��ج��ارة  وزارة  وكيلة 

اال�ستثمار لرتويج اال�ستثمار يف �سلطنة عمان 

اأم��ام ع��دد من رج��ال االأع��م��ال وامل�ستثمرين 

تعزيز  ُع��م��ان  ب�سلطنة  املقيمني  االأردن���ي���ني 

اآف���اق ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري واال���س��ت��ث��م��اري بني 

ال�سلطنة واململكة االأردنية الها�سمية بهدف 

زيادة التبادل التجاري بينهما .

اوردت  م��ا  ال��ل��ق��اء بح�سب  ك��م��ا مت خ���الل 

/وك�����ال�����ة االأن������ب������اء ال���ع���م���ان���ي���ة/ال���ت���ع���ري���ف 

وزارة  تقدمها  التي  واحل��واف��ز  بالت�سهيالت 

ال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ة وت���روي���ج اال���س��ت��ث��م��ار 

ال�سناعي  القطاع  يف  اال�ستثمارية  والفر�س 

ال���ت���ي ق���ام���ت ال�������وزارة ب��ت��د���س��ي��ن��ه��ا وت��ق��دمي 

والت�سهيالت  احل��واف��ز  ع��ن  مرئية  ع��رو���س 

ال��ع��ام��ة للمناطق  امل��وؤ���س�����س��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

ال�����س��ن��اع��ي��ة )م�����دائ�����ن( وم���دي���ن���ة خ���زائ���ن 

االق��ت�����س��ادي��ة وال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن��اط��ق 

االق���ت�������س���ادي���ة اخل���ا����س���ة وامل���ن���اط���ق احل����رة 

للم�ستثمرين.

امل��ب��ادرات واالإجن���ازات  اإىل  اللقاء  وتطرق 

املا�سية  ال���ف���رتة  خ���الل  حتقيقها  مت  ال��ت��ي 

ل��دع��م امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وت�����س��ه��ي��ل اإج���راءات���ه���م 

وجذب روؤو�س االأموال االأجنبية لل�سلطنة.

ح�سر اللقاء �سعادة اأمد القهيوي �سفري 

اململكة  لدى ال�سلطنة وعدد من امل�سوؤولني 

من اجلانبني .

االنباط-عمان

ت��ف��ق��د وزي�����ر ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

احل��ن��ي��ف��ات ي��راف��ق��ه رئ��ي�����س واع�����س��اء جلنة 

واع�ساء  ورئ��ي�����س  النيابية  وامل��ي��اه  ال��زراع��ة 

ع��ام  وام����ني  االردن  وادي  م���زارع���ي  احت����اد 

الوزارة ام�س الثالثاء واقع ا�سرار ال�سقيع 

يف االغوار ال�سمالية والو�سطى واجلنوبية.

وزارة  ك�����وادر  اأن  ع��ل��ى  احل��ن��ي��ف��ات  واأك�����د 

الزراعة املخت�سة تعمل ومنذ بداية الفعالية 

اجلوية االأخرية على ح�سر اأ�سرار ال�سقيع 

ح�سر  يف  و���س��ت�����س��ت��م��ر  االإن����ت����اج  م���واق���ع  يف 

االأ�����س����رار حل���ني ان��ت��ه��اء ال��ف��ع��ال��ي��ة اجل��وي��ة 

القانونية  االإج�����راءات  وامل�����س��ي يف  ال��ق��ادم��ة 

املرعية واخلا�سة بتعوي�س املت�سررين.

وب����ني احل��ن��ي��ف��ات اأن����ه مت ت��وج��ي��ه ك����وادر 

االإر�ساد الزراعي للعمل على املتابعة احلثيثة 

ل���ك���اف���ة امل���ع���ل���وم���ات وامل�����داخ�����الت م����ن ق��ب��ل 

املزارعني وتقدمي العون بالتن�سيق مع كافة 

مع  للتعامل  وال��ت��وج��ي��ه  ال�سريكة  اجل��ه��ات 

تطورات احلالة اجلوية من خالل الر�سائل 

امل��خ��ت��ل��ف��ة  االدارات  وت����زوي����د  االإر�����س����ادي����ة 

اإىل  اإ�سافة  باملعلومات للعمل على متابعتها 

عمل غرفة الطوارئ اخلا�سة باحلراج.

وث��م��ن ال��ن��واب واع�����س��اء احت���اد امل��زارع��ني 

والوقوف  ال��وزارة  قبل  من  املبا�سرة  املتابعة 

ميدانيا على واقع احلال و�سرعة العمل على 

ح�سر اال�سرار.

االنباط-ال�سلط

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  التقى   

االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ف��خ��ري العجلوين 

اإي��را���س��م��و���س بل�س ال��وط��ن��ي يف  م��دي��ر مكتب 

الهيجاء  اأب��و  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  االردن 

واأع�ساء فريق املكتب.

  وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء بحث �سبل زي���ادة 

التعاون بني اجلامعة مكتب اإيرا�سمو�س بل�س 

الوطني ، واكد الدكتور العجلوين  على اأهمية 

الدور الذي يقوم به مكتب اإيرا�سمو�س بل�س 

الوطني على �ساحة التعليم العايل يف االأردن 

اأع�ساء  زي���ادة وع��ي  اإىل دوره يف   ب��االإ���س��اف��ة 

اجلامعات  يف  والباحثني  التدري�سية  الهيئة 

االأردن���ي���ة ح���ول م�����س��اري��ع االإحت�����اد االأوروب�����ي 

وال��������دور االإي���ج���اب���ي ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه االإحت�����اد 

االأوروبي يف دعم امل�ساريع يف االأردن. 

ونوه الدكتور العجلوين اىل اهمية م�ساريع 

الدولية  وامل�ساريع  والثقايف  العلمي  التبادل 

والتعاون مع اجلامعات االأوروبية من خالل 

املكتب يف االأردن م�سريا اىل التحاق عدد من 

اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة بالعديد من 

املهارات  تطوير  بهدف  االأوروب��ي��ة  اجلامعات 

ونقل اخلربات عن طريق الربنامج .

ب�����دوره ا����س���ار م��دي��ر م��ك��ت��ب اي��را���س��م��و���س 

الهيجاء  اب��و  احمد  الدكتور  اال�ستاذ  بل�س يف 

اىل  االأردن  املكتب يف  خ��الل  م��ن  ن�سعى  ان��ن��ا 

توثيق العالقات وخا�سة يف املجاالت العلمية 

وال��ت��ق��ن��ي��ة وت���ب���ادل اخل����ربات م��ع اجل��ام��ع��ات 

االأوروبية باالإ�سافة اإىل برامج تبادل الطلبة .

وا���س��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور اب���و ال��ه��ي��ج��اء اب��رز 

يتيح  ال��ذي  الربنامج  يقدمها  التي  امل�ساريع 

الفر�سة للطلبة واملدر�سني بزيارة اجلامعات 

ال��درا���س��ة فيها  او  البحوث  االأوروب��ي��ة وعمل 

يف  وامل��در���س��ني  للطلبة  تتيح  ال��وق��ت  وبنف�س 

اجلامعات االأوروبية بزيارة اجلامعة.

العلمي  البحث  اللقاء عميد  ه��ذا وح�سر 

و  اأبو رمان  �سعيد  الدكتور  االأ�ستاذ  واالبتكار 

الدكتورة دانا حمادين مديرة مكتب التعاون 

والعالقات الدولية.

وعلى هام�س زيارة وفد مكتب ايرا�سمو�س 

بل�س للجامعة  ، ن�سمت  عمادة البحث العلمي 

واالبتكار ومكتب التعاون والعالقات الدولية  

ور�سة عمل الأع�ساء الهيئة التدري�سية حول 

املقدمة  للم�ساريع  امل��ق��رتح��ات  كتابة  كيفية 

للدعم االوروب����ي يف م���االت ب��ن��اء ال��ق��درات 

يف التعليم العايل وال�سباب والتدريب املهني 

ال�سركاء  توا�سل اجلامعة مع  زي��ادة  وكيفية 

اخلارجيني ومت خالل الور�سة تعريف اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية بالفر�س املتاحة لهم �سمن 

م�ساريع اإيرا�سمو�س بل�س.

  االنباط-عمان

وال�سكان  والبيئة  ال�سحة  جلنة  اطلعت 

الدكتور  العني  برئا�سة  االأع��ي��ان،  مل�س  يف 

ي��ا���س��ني احل�����س��ب��ان، خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا، ام�س 

معاوية  الدكتور  البيئة  وزي��ر  م��ع  ال��ث��الث��اء، 

الردايدة، واأمني عام ال��وزارة الدكتور حممد 

البيئة  وزارة  ع��م��ل  واق����ع  ع��ل��ى  اخل�����س��ا���س��ن��ة، 

وخططها وحتدياتها.

وق�����ال ال���ع���ني احل�����س��ب��ان، اإن ال��ت��غ��ي��ريات 

املناخية النا�سئة عن االنبعاثات الكربونية هي 

حقيقة قائمة، وال مال الإنكارها اأو التهرب 

منها اأو التهوين من �ساأنها، موؤكدا اأن جميع 

دول العامل �ستتاأثر بهذه التغيريات �سلبا، من 

حيث ارتفاع درج��ات احل���رارة وذوب���ان الثلوج 

وانخفا�س كميات االأمطار وحدوث في�سانات 

يف بع�س االأحيان.

واأ����س���ار اإىل اأن ه��ن��اك درا����س���ات ت��ق��ول ب��اأن 

عن  ارتفاعها  يزيد  التي  ال�ساحلية  املناطق 

مرت واحد عن �سطح البحر مهددة بالغرق، 

مو�سحا اأن الطريقة الوحيدة لوقف تدهور 

املناخ هي اإيقاف انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون 

املتاأتي من احرتاق الوقود االحفوري )فحم، 

غاز، نفط(.

�سيا�سات  اتباع  اإىل  احل�سبان  العني  ودع��ا 

ت�سريع  �ساأنها  تنفيذية من  وبرامج وخطط 

عملية الدفع نحو التحول اإىل م�سادر الطاقة 

املتجددة والنظيفة، وتعزيز البقعة اخل�سراء 

واحلفاظ  الت�سحر  مقاومة  ع��رب  اململكة  يف 

على الغابات وامل�سطحات املائية.

من جهته، قال الوزير الردايدة اإن الوزارة 

ت���ه���دف اإىل زي������ادة االع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ط��اق��ة 

املتجددة، وتو�سيع الرقعة اخل�سراء يف اململكة، 

ون�سر  الطبيعية،  املحميات  على  واملحافظة 

الرتاخي�س  منح  جانب  اإىل  البيئي،  الوعي 

وتو�سيع  البناء،  وك���ودات  البيئية  وامل��واف��ق��ات 

رقعة الت�سجري بالت�سارك مع جميع اجلهات 

ذات العالقة.

وب�����ني اأن ال���������وزارة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رج��م��ة 

اأر�����س ال��واق��ع،  مموعة م��ن اخل��ط��ط على 

خ��ا���س��ة م���ا ه���و م��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��غ��ري 

الفتا  االأخ�سر،  واالقت�ساد  والنمو  املناخي، 

اإىل اأن الوزارة �سكلت جلنة فنية ملتابعة م�سار 

الت�سجري يف اململكة، وعمل درا�سات مل�ساحات 

الغابات، واإدارة النفايات والتوعية البيئة.

واأك������د االأع����ي����ان يف م��دخ��الت��ه��م، اأه��م��ي��ة 

واتباع  النفايات،  تدوير  ملف  على  الرتكيز 

اآليات للحد من االنبعاثات ال�سناعية، ورفع 

ذات  ال���وزارة واجلهات  التن�سيق بني  م�ستوى 

العالقة فيما يتعلق بالتوعية البيئية ومتابعة 

املخلفات البيئية.

اإيجاد روؤي��ة بيئة ا�سرتاتيجية  اإىل  ودع��وا 

واآث��اره  البيئي  امللف  تت�سمن جميع مفا�سل 

ميزانية  دعم  اأهمية  اإىل  الفتني  وتداعياته، 

الوزارة لال�ستمرار بدورها املهم والفعال.

االنباط-الزرقاء

اأغ���ل���ق���ت ك�����وادر ق�����س��م ���س��ح��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

ال�سحية  ال�����س��وؤون  مديرية  يف  وال��غ��ذاء 

يف حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء ث����الث حم��ط��ات 

اأثناء جوالتها  حتلية مياه وبئرا واحدا، 

االأ�سبوع  خ��الل  والتفتي�سية،  الرقابية 

احلايل.

وب��ني م��دي��ر امل��دي��ري��ة ال��دك��ت��ور خالد 

اأن  �سحفي،  ت�سريح  خالل  الفتاح،  عبد 

ب�سبب  جاءت  املحطات  لتلك  االغالقات 

خم��ال��ف��ت��ه��ا ل��ل��م��ع��اي��ري واال����س���رتاط���ات 

ال�سحة  لقانون  وفقاً  الالزمة  ال�سحية 

اأن���ه ج���رى كذلك  اإىل  م�����س��رياً  ال��ع��ام��ة، 

انذار ٥0 حمطة حتلية مياه وخمالفة 3 

اأخرى وانذار 1٥ بئراً لت�سويب اأو�ساعها 

ال�سحية مبا يتالءم مع القاعدة الفنية 

ال�سرب. ملياه 

���س��ح��ة  ق�����س��م  ك������وادر  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

حمال   3 ب��اإغ��الق  قامت  وال��غ��ذاء  البيئة 

 4 22 وخم���ال���ف���ة  ����س���وب وان��������ذار  ك�����ويف 

ال�سحية  اال�سرتاطات  خمالفتها  ب�سبب 

ال����الزم����ة اخل���ا����س���ة ب��ت��ع��ل��ي��م��ات ت��ق��دمي 

االأراجيل.

كما قامت الكوادر ال�سحية باإنذار 20 

ب�سبب  عيادتني،  وخمالفة  طبية  عيادة 

خم��ال��ف��ت��ه��ا ل��ال���س��رتاط��ات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

الطبية،  النفايات  وفرز  ب��اإدارة  اخلا�سة 

جتميل  ���س��ال��ون��ات   ٥ ان����ذار  ج���رى  فيما 

وخمالفة واحد اآخر ملخالفتها للمعايري 

ال�������س���ح���ي���ة ال������الزم������ة. وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 

من  اأزي��د  زي��ارة  ج��رى  املهنية،  بامل�سانع 

ال�سالمة  بخ�سو�س  للرقابة  م�سنعاً   30

2٥ م�سنعاً  ان����ذار  ج���رى  ح��ي��ث  امل��ه��ن��ي��ة، 

خمالفتها  ب�سبب  اآخ��ر  م�سنع  وخمالفة 

العامة. ال�سالمة  ملعايري 

االربعاء   19/ 1 / 2022



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأربعاء    19   /  1   / 2022  

االنباط-برتا

ق�����ال م���دي���ر ع�����ام ال�������س���رك���ة ال���ع���ام���ة االردن����ي����ة 

ل��ل�����س��وام��ع واحل���ب���وب وال��ت��م��وي��ن امل��ه��ن��د���س ع��م��اد 

العقبة  حبوب  �سوامع  تو�سعة  �سيتم  انه  الطراونة 

وحتميل  ت��ف��ري��غ  ج��ه��از  م��ع  ط��ن  ال���ف   100 ب�سعة 

للبواخر.

واك����د ال���ط���راون���ة يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة االن���ب���اء 

تقوم  ال�سركة  ان  الثالثاء،  ام�س  )ب��رتا(  االردن��ي��ة 

ب���دور ك��ب��ري يف حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن م��ن خ���الل اي��ج��اد 

م�سريا  االأ�سا�سية،  الغذائية  للمواد  تخزينية  �سعات 

ل���وزارة  ال��ت��خ��زي��ن��ي  ال����ذراع  تعترب  ال�����س��رك��ة  ان  اىل 

لل�سوامع  بامتالكها  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

الف   750 بحوايل  التخزينية  �سعتها  تقدر  والتي 

طن لتخزين القمح وال�سعري.

واأ����س���اف، ان ال�����س��وام��ع ت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف ان��ح��اء 

امل��م��ل��ك��ة، م��و���س��ح��ا اأن���ه���ا ت���ت���وزع يف م��ي��ن��اء ال��ع��ق��ب��ة 

الر�سيفة  ومدينة  العا�سمة  يف  اجلويدة  ومنطقة 

ويف ال�سمال اي�سا، ا�سافة اىل امتالكها م�ستودعات 

�سعتها  ت��ق��در  اال�سا�سية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��واد  تخزين 

االجمالية ب� 60 الف طن وثالجات لتخزين املواد 

املجمدة واملربدة ب�سعة حوايل 15 الف طن. واأ�سار 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ال�سركة مع  اىل م�ساهمة 

وال��ت��م��وي��ن ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���وازن يف ال�����س��وق وت��وف��ري 

القطاع  على  والت�سهيل  اال�سا�سية  الغذائية  امل��واد 

الغذائية  امل��واد  من  كميات  اكرب  با�سترياد  اخلا�س 

اال�سعار  الرت��ف��اع  جتنباً  امل��خ��زون  ل��زي��ادة  اال�سا�سية 

انه  مو�سحا  العاملية،  اال�سعار  ارتفاع  ب�سبب  حمليا 

قدمت  الكلف  وتقليل  اخل��ا���س  القطاع  ولت�سجيع 

ال�����س��رك��ة م�����س��ت��ودع��ات��ه��ا ل��ل��م�����س��ت��وردي��ن ب��اأ���س��ع��ار ال 

من  ع��دد  ب��ادر  حيث  الكلفة  من  باملئة   60 تتجاوز 

واالأرز  ال�سكر  بتخزين  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ���س��رك��ات 

املخف�سة. باالأجرة 

�سوامع  لتو�سعة  ال�سركة  �سعي  الطراونة  واكد 

ال�����س��م��ال ب��واق��ع 100 ال���ف ط��ن ا���س��اف��ي��ة وك��ذل��ك 

احلبوب  ب��واخ��ر  بتفريغ  اخل��ا���س  للقطاع  ال�سماح 

ال��ت��ي ي��ت��م ا���س��ت��رياده��ا م��ن ق��ب��ل��ه��م ع��ل��ى ال��ر���س��ي��ف 

عن  ف�سال  ت�سجيعية،  وباأ�سعار  بال�سركة  اخلا�س 

على  ت�سهياًل  العقبة  يف  للذرة  غربلة  وح��دة  ان�ساء 

جتار القطاع اخلا�س.

الطراونة: توسعة صوامع العقبة والشمال

مشتركة وزارة الصناعة وتجارة عمان تبحثان قضايا 
للقطاع التجاري

االنتهاء من النسخة المحدثة لـ تطبيق »سند« 
واطالقها خالل أيام 

االنباط-عمان

بحثت اللجنة الفنية امل�سرتكة بني وزارة 

جتارة  وغرفة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

الذي عقد م�ساء  االأول،  عمان، يف اجتماعها 

دانا  ل��ل��وزارة  العام  االأم��ني  برئا�سة  االث��ن��ني، 

الزعبي عددا من املوا�سيع الفنية والق�سايا 

التي تواجه القطاع التجاري واخلدمي.

وح�������س���ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة ام�����س 

الثالثاء، جرى خالل االجتماع طرح العديد 

االإل��ك��رتون��ي��ة  باملن�سة  تتعلق  الق�سايا  م��ن 

ن��ظ��ام  وُم�������س���ّودة  امل��م��ل��ك��ة  واردات  ل��ت�����س��ج��ي��ل 

بطاقة  ا���س��دار  وت�سهيل  االإل��ك��رتوين  البيع 

املنطقة  بني  باملثل  املعاملة  ومبداأ  امل�ستورد، 

احل�����رة وج����م����رك ع���م���ان ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق��ط��اع 

ال�سيارات.

ك��م��ا ج����رى ط����رح ق�����س��اي��ا ت��ت��ع��ل��ق ب��ن��ظ��ام 

ترانزيت  الواردة  لل�سحنات  امل�سبق  الت�سجيل 

ع���رب امل���وان���ئ ال��ب��ح��ري��ة امل�����س��ري��ة، وت��ع��ري��ف 

التجاري  للقطاع  الفرعية  القطاعات  تبعية 

ال�سطفاف  االإ�سافية  والر�سوم  واخل��دم��ي، 

البواخر، وتعديل اأمر الدفاع رقم )35(.

ال��ط��ل��ب م��ن وزارة  ومت خ���الل االج��ت��م��اع 

الب�سائع  ا�ستثناء  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ال�سناعة 

الت�سجيل  قرار  �سريان  تاريخ  قبل  امل�سحونة 

على املن�سة االلكرتونية نظراً لعدم اإمكانية 

املن�سة  اإط��الق  قبل  الب�سائع  تلك  ت�سجيل 

ال  ال��ت��ي  امل�سرية  املنتجات  بع�س  وا�ستثناء 

يتوفر لها �سهادة مطابقة مثل حجر البناء.

واأكدت الزعبي خالل االجتماع اأن القطاع 

وان  للحكومة،  مهما  �سريكا  يعترب  اخلا�س 

جمل�س  م��ن  مب���ب���ادرة  ج���اء  ال��ل��ج��ن��ة  ت�سكيل 

املوا�سيع  لبحث  ع��م��ان،  جت��ارة  غ��رف��ة  اإدارة 

ال��ف��ن��ي��ة واالح���ت���ي���اج���ات امل���ل���ح���ة ل��ق��ط��اع��ات 

ال�سعوبات  وتذليل  معينة  وخدمية  جتارية 

مع  بالتعاون  واحللول  االقرتاحات  وتقدمي 

املعنية. اجلهات 

امل��ج��ل�����س  ت��ف��ع��ي��ل  اأه���م���ي���ة  اإىل  واأ������س�����ارت 

ب��رئ��ا���س��ة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  يف  اال���س��ت�����س��اري 

اأي��ة  ع��ر���س  م�ستقبال  املمكن  وم��ن  وزي��ره��ا، 

م��ق��رتح��ات وح���ل���ول ���س��ت�����س��در م���ن ال��ل��ج��ن��ة 

دع��ت  اإذا  اال���س��ت�����س��اري  املجل�س  ع��ل��ى  الفنية 

ال�سعوبات. لتذليل  احلاجة 

اإ�سدار كتاب بخ�سو�س  انه مت  واأو�سحت 

قرار  قبل  ال��واردة  الب�سائع  على  التخلي�س 

ربط  هناك  و�سيكون  املن�سة،  على  الت�سجيل 

الكرتوين بني الوزارة وموؤ�س�ستي املوا�سفات 

االأ�سبوع  خالل  وال��دواء  والغذاء  واملقايي�س 

املقبل.

ج���اٍر  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأن  اىل  ال��زع��ب��ي  ول��ف��ت��ت 

م��ع دائ���رة اجل��م��ارك ح��ول م��و���س��وع تطبيق 

م���ب���داأ امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل ب���ني امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 

وج���م���رك ع���م���ان ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��خ��ل��ي�����س 

رئي�س  نائب  قال  جهته  من  ال�سيارات.  على 

ال��غ��رف��ة ن��ب��ي��ل اخل��ط��ي��ب، اإن ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي 

كل  م��ن  االأول  االأ���س��ب��وع  يف  دوري���ا  �ستجتمع 

وم�سكالت  ق�سايا  درا���س��ة  اإىل  تهدف  �سهر، 

اجلهة  ثم حتديد  ومن  وت�سخي�سها  حمددة 

م��ن��ه��ا من  وال���ط���ل���ب  ال���ع���الق���ة  ذات  امل��ع��ن��ي��ة 

اج��ت��م��اع، لبحث  اأي  ال����وزارة ح�����س��ور  خ���الل 

املعيقات اأو التحديات الإيجاد حلول توافقية 

التجار  ع��ل��ى  والتي�سري  الت�سهيل  اأج���ل  م��ن 

وامل�ستثمرين.

ومت خالل االجتماع االتفاق على �سرورة 

وتوثيق  دق��ي��ق  ب�سكل  اللجنة  م��ه��ام  حت��دي��د 

حم���ا����س���ر االج����ت����م����اع����ات، وحت����دي����د م��وع��د 

مبقر  املقبل  ال�سهر  خ��الل  ج��دي��د  الجتماع 

بني  اإج����راءات  م��ن  �سيتم  م��ا  ملتابعة  الغرفة 

املعنية  ال�سناعة والتجارة مع اجلهات  وزارة 

وبحث اأي م�ستجدات اأخرى.

اإدارة  جمل�س  اع�����س��اء  االج��ت��م��اع  وح�سر 

ال���غ���رف���ة: ب��ه��ج��ت ح���م���دان، وخ���ط���اب ال��ب��ن��ا، 

وم�ساعد  ال��ط��ب��اع،  وط���ارق  ع���الن،  و�سلطان 

االأم����ني ال���ع���ام ل�����س��وؤون ال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة 

ب����ال����وزارة ع���م���اد ال����ب����ذور وم���دي���ر م��دي��ري��ة 

ال�سعود  �سليمان  والتموين  االأ�سواق  مراقبة 

ومدير مديرية التجارة �سامر ال�سريدة.

االنباط-عمان

وال���ري���ادة  ال��رق��م��ي  االق��ت�����س��اد  وزارة  رف��ع��ت 

م���ت���اج���ر  ع����ل����ى  “�سند”  ت���ط���ب���ي���ق  حت����دي����ث����ات 

التطبيقات االلكرتونية، وفق الناطق االإعالمي 

با�سم الوزارة �سروق هالل.

اإن  ال��ث��الث��اء،  وق��ال��ت ه��الل يف ت�سريح ام�س 

الن�سخة  ع��ل��ى  امل��ت��اج��ر  م��واف��ق��ة  تنتظر  ال�����وزارة 

امل��ح��دث��ة م���ن ت��ط��ب��ي��ق ���س��ن��د، وال���ت���ي مت اإ���س��اف��ة 

ل��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن امل���زاي���ا واخل���دم���ات اجل��دي��دة 

للمواطنني، باالإ�سافة ملعاجلة بع�س املالحظات 

التي ظهرت يف الن�سخة املا�سية.

وتوقعت هالل ، اأن ترد املوافقة خالل االأيام 

امل��ق��ب��ل��ة، ل��ي��ت��م ط��رح��ه��ا ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني ب�سكل 

اجلديدة . 

الثانية  الن�سخة  �ستت�سمن  بالذكر  واجلدير 

جميع  ت�سمل  م�ستنداتي،  خ��دم��ات  )امل��ح��دث��ة( 

امل�����س��ت��ن��دات ال��ت��ي ت��خ�����س امل���واط���ن م��ث��ل ���س��ه��ادة 

ال�����والدة وع����دم امل��ح��ك��وم��ي��ة، م��وث��ق��ة ال��ك��رتون��ي��اً 

ل��ل��و���س��ول اىل م��وؤ���س�����س��ات ب��ال ورق، وامل��ع��ل��وم��ات 

ال�سمان  معلومات  مثل  للمواطن  االلكرتونية 

االج��ت��م��اع��ي، و���س��رك��ات��ي ال��ت��ي ���س��ت��خ��دم ق��ط��اع 

امل�ستثمرين، باالإ�سافة اىل التوقيع االلكرتوين 

م��ن خ���الل و���س��ع م��ع��ل��وم��ات خ��ا���س��ة بالبطاقة 

االلكرتونية.

دعوة القتطاع وتوريد ضريبة الدخل 
 من الرواتب واالجور شهريا

شراكة بين منصة أمهات 360 
وبرنامج تميز

وزارة العمل تطلق مشروع التشغيل 
في األردن 2030

381842 عدد الحسابات 
المسجلة لالستفادة من التعرفة 

الكهربائية المدعومة 

االنباط-عمان

دع����ت دائ������رة ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات 

ا�سحاب االعمال واملدراء املاليني يف املوؤ�س�سات 

باقتطاع  وال�سركات كافة اىل �سرورة االلتزام 

من  ال��دخ��ل  املقتطعة  �سريبة  مبالغ  وت��وري��د 

 2022 املالية  ال�سنة  ع��ن  واالج���ور  ال��روات��ب 

ب�سكل �سهري .

ودعت اىل �سرورة حتميل هذه االقتطاعات 

احلكومة  نظام  على  �سهرياً  اك�سل  ك�سوف  يف 

الرباعي  اال���س��م  بحيث  تت�سمن  االلكرتونية 

ال�سمان  رق���م  او  ال��وط��ن��ي  وال��رق��م  للموظف 

االجتماعي وراتبة االجمايل  واملبالغ املقتطعة 

ك�سريبة دخل وم�ساهمة وطنية . 

واك������دت ال����دائ����رة ع��ل��ى �����س����رورة االل���ت���زام 

ب��اق��ت��ط��اع ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

التي  والعائلية  االع��ف��اءات  ال�سخ�سية  حجم 

اق���ره���ا ق���ان���ون ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل رق����م )34( 

حجم  ح��دد  وال��ذي  وتعديالته   2014 ل�سنة 

االعفاءات ال�سخ�سية لغري املعيل بت�سعة االف 

لعام  دي��ن��ار  ال���ف  امل��ع��ي��ل  18  وللمكلف  دي��ن��ار 

يليه.  وما   2020
 واك������دت ال����دائ����رة ع��ل��ى �����س����رورة االل���ت���زام 

اأي  ك�سوفها عن  االقتطاعات وحتميل  بتوريد 

 �سهر قبل نهاية ال�سهر الذي يليه ح�سب احكام 

القانون . 

االنباط-عمان

املن�سة   ،»360 »اأم���ه���ات  ���س��رك��ة  وق��ع��ت 

منطقة  يف  لالأمهات  املتخ�س�سة  االأردن��ي��ة 

�سراكة  اإفريقيا،  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع ب��رن��ام��ج مت��ي��ز، ال��ت��اب��ع 

ل�����س��رك��ة االت���������س����االت ال�������س���ع���ودي���ة »ا������س.

تي.�سي«.

الثالثاء،  ام�س  لل�سركة  بيان  وبح�سب 

���س��ي��ت��م��ك��ن ع���م���الء ا����س.ت���ي.����س���ي مب��وج��ب 

ال�������س���راك���ة، م����ن احل�������س���ول ع���ل���ى م���ي���زات 

وخدمات �سركة اأمهات 360، والتي ت�سمل 

مئات اخل�سومات والعرو�س من العالمات 

التجارية يف اململكة، باالإ�سافة اإىل حمتوى 

مم��ي��ز ع���ن ال���رتب���ي���ة واالأم����وم����ة م���ن قبل 

خرباء متخ�س�سني.

التنفيذية  والرئي�سة  املوؤ�س�سة  وق��ال��ت 

ل�سركة اأمهات 360، دينا عبد املجيد، اإننا 

الأع�ساء  �سنقدم  ال�سراكة  ه��ذه  خ��الل  م��ن 

عن  خربائنا  م��ن  حمتوى  التميز  برنامج 

ال�سحة والرتبية واالأمومة، باالإ�سافة اإىل 

اأ�سعار وخ�سومات مميزة من خالل برنامج 

مكافاآت »ممز 360 ريوردز«.

ري����وردز   360 ب��رن��ام��ج مم���ز  اأن  ي��ذك��ر 

للهاتف   360 اأمهات  تطبيق  هو جزء من 

االأمهات واالآباء  املحمول، والذي ي�ستهدف 

العرب، ويحتوي على معلومات عن ال�سحة 

والرتبية وغريها من املوا�سيع من خرباء 

وخارج  داخ��ل  من  ومتخ�س�سني  متمر�سني 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا.

االنباط-عمان

مع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ع��م��ل  وزارة  اأط���ل���ق���ت 

ال��وك��ال��ة االمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل ام�س 

االأردن  يف  ال��ت�����س��غ��ي��ل  م�����س��روع  ال���ث���الث���اء، 

يف  احلكومة  جهود  دعم  بهدف   ،2030
نحو  اململكة  يف  الت�سغيل  �سيا�سات  توجيه 

التنمية االجتماعية واالقت�سادية.

وقال وزير العمل نايف ا�ستيتية خالل 

اطالق الربنامج يف الوزارة، بح�سور ممثل 

ال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط ورئ��ي�����س��ة  م���ن وزارة 

يف  االأمل��ان��ي��ة  ال�سفارة  يف  االأمل���اين  التنموي 

مكتب  وم��دي��رة  ميلهارت  ك���وردوال  االأردن 

ج��ريب��اخ  ال���ي���زاب���ي���ث  االأردن  يف  ال���وك���ال���ة 

االأردن  وجت����ارة  �سناعة  غ��رف��ت��ي  ومم��ث��ل��ي 

اإن  االأردن،  عمال  لنقابات  العام  واالحت���اد 

اإىل  امل�����س��روع ت�سعى  ال�����وزارة وب��دع��م م��ن 

حت�سني قدراتها يف جمال و�سع ال�سيا�سات 

�سوق  �سيا�سات  لتكييف  البيانات  وحتليل 

القطاعات  اأكرث فعالية نحو  ب�سكل  العمل 

�سريعة النمو واالأعمال املهنية ذات ال�سلة.

واأكد اأن امل�سروع ي�ساعد يف معاجلة االأثر 

الت�سغيل  ع��ل��ى  ك���ورون���ا  جل��ائ��ح��ة  ال�سلبي 

امل�ستقبلية، خ�سو�سا  التحديات  ومواجهة 

يف ظ���ل ارت���ف���اع م���ع���دالت ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة 

ال�����س��ب��اب والن�ساء  ب��ني ���س��ف��وف  وحت��دي��دا 

نتيجة ال�ستمرار تداعيات اجلائحة.

للدعم  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ا�ستيتية  واأع�����رب 

طويل االأمد الذي تقدمه اأملانيا ملا يف ذلك 

من نتائج ناجحة حتققت حتى اللحظة يف 

جمال تعزيز فر�س الت�سغيل.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ا����س���ادت رئ��ي�����س��ة ال��ت��ع��اون 

ال��ت��ن��م��وي االأمل������اين يف ال�����س��ف��ارة االأمل��ان��ي��ة 

ك������وردوال م��ي��ل��ه��ارت ب��ج��ه��ود احل��ك��وم��ة يف 

وتوليد فر�س  االقت�سادية  التنمية  تعزيز 

ال��ع��م��ل ���س��م��ن اأول����وي����ات ع��م��ل احل��ك��وم��ة 

 .2021-2023 ل��ل��ف��رتة  االق��ت�����س��ادي 

واأثنت ميلهارت على الدور الن�سط لوزارة 

التعاون  خالل  من  املحرز  والتقدم  العمل 

موؤكدة  الت�سغيل،  تعزيز  الثنائي يف جمال 

�سي�ساهم يف دعم هذه  امل�سروع اجلديد  اأن 

اجل���ه���ود م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز ال����ق����درات يف 

ادخال �سيا�سات م�ستندة على االأدلة ت�سهم 

يف حت�سني �سوق العمل على املدى املتو�سط 

وطويل االأمد.

اأيار  �سهر  لغاية  امل�سروع  تنفيذ  و�سيتم 

خالل الوكالة االملانية، حيث  من   2024
امل��ق��دم  امل�����س��روع  يف  اأمل��ان��ي��ا  م�ساهمة  ت��ب��ل��غ 

م��ن ال����وزارة االحت��ادي��ة االأمل��ان��ي��ة للتعاون 

االقت�سادي والتنمية ب� 9 ماليني يورو.

االنباط-عمان

فتحت  ال��ت��ي  ل��ل��ع��دادات  الكلي  ال��ع��دد  بلغ 

االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  للت�سجيل  ح�سابا 

الكهربائية  التعرفة  من  باال�ستفادة  اخلا�س 

ام�س  �سباح  حتى  امل��ن��زيل  للقطاع  املدعومة 

الثالثاء، 381842 من جمموع زوار املوقع 

البالغ عددهم 1452295 �سخ�سا.

تنظيم  هيئة  عنها  اأعلنت  ب��ي��ان��ات،  ووف���ق 

�سكل  الثالثاء،  ام�س  واملعادن  الطاقة  قطاع 

باملئة منهم، وهم  63ر98  ن�سبة  االأردن��ي��ون 

23ر14  امللكية  امل��ك��رم��ة  م��ن  »امل�ستفيدون 

ب��امل��ئ��ة، وامل�����س��ت��ف��ي��دون م���ن ���س��ن��دوق امل��ع��ون��ة 

الوطنية 36ر2 باملئة، واالأردنيات املتزوجات 

بلغ  باملئة«، فيما  38ر1  االأردن��ي��ني  من غري 

املقيمني  اأبناء قطاع غزة  امل�سجلني من  عدد 

ج��وازات  حملة  وع��دد  باملئة،  3ر1  االأردن  يف 

باملئة. ال�سفر االأردنية املوؤقتة 07ر0 

وت��ل��ق��ى امل���وق���ع االإل�����ك�����رتوين امل��خ�����س�����س 

لال�ستفادة من التعرفة الكهربائية املدعومة 

وا�ستف�سار  مالحظة   801 امل��ن��زيل  للقطاع 

و�سكوى جرى التعامل مع بع�سها، وا�ستكمال 

التعامل مع بقية ال�سكاوى.

ك���م���ا ت���ع���ام���ل م���رك���ز االت�������س���ال ال��وط��ن��ي 

ت��ع��ام��ل  ف���ي���م���ا  م����الح����ظ����ة،   12149 م�����ع 

تنظيم  هيئة  يف  وال���ط���وارئ  امل��راق��ب��ة  م��رك��ز 

ا�ستف�سارا   51 م��ع  وامل���ع���ادن  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 

ومالحظة.
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االنباط-وكاالت

يف خ����ط����وة �أث���������ارت م���ع���ه���ا غ�������ض���ًب���ا وج������داًل 

تقارير  حتدثت  ومت�صاعدا،  وا�صعا  فل�صطينًيا 

اإعالمية عربية وفل�صطينية متطابقة، عن قرار 

ُمفاجئ من ال�صلطة الفل�صطينية بتجميد جلنة 

الأدلة  اأهدافها جمع  اأب��رز  كان  هامة و�صرورية 

الفل�صطينيني  بحق  الحتالل  ممار�صات  لف�صح 

اأمام  وعر�صها  وحقوقهم  واأمالكهم  واأرا�صيهم 

املجتمع الدويل

ج��اء  ال��ق��رار  اأن  الق�صية  ه���ذه  يف  وال��غ��ري��ب 

م���ب���ا����ص���رة ب���ع���د ال���ل���ق���اء ال������ذي ج���م���ع ال��رئ��ي�����س 

اجلي�س  ب���وزي���ر  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  الفل�صطيني 

بيت  يف  اأ�صابيع  قبل  غانت�س،  بيني  الإ�صرائيلي 

الأخ���ر ب�صواحي ت��ل اأب��ي��ب ، الأم���ر ال���ذي اأث��ار 

م���وج���ة غ�����ص��ب ع��ال��ي��ة و����ص���ط ت�������ص���اوؤلت ح��ول 

واأ�صباب  املفاجئ،  القرار  لهذا  اخلفية  الأه��داف 

الح��ت��الل  بف�صح  تخت�س  جل��ن��ة  اأه����م  جت��م��ي��د 

وممار�صاته

وك�����ص��ف��ت ال��ق��ن��اة 12 ال��ع��ربي��ة ن��ق��اًل ع���ن ما 

للقناة  املطلعة  الفل�صطينية  بامل�صادر  و�صفتها 

التابعة  ال��ل��ج��ان  اإح����دى  ع��م��ل  جتميد  ق���رار  اإن 

اأدلة �صد الحتالل  تقوم بجمع  والتي  لل�صلطة 

لهاي،  يف  الدولية  اجلنايات  ملحكمة  لتقدميها 

ل��ع��ب��ا���س مطلبني  ق����ّدم غ��ان��ت�����س  اأن  ب��ع��د  ي���اأت���ي 

اإ�صرائيليني خالل لقائهما الأخر؛ الأول وقف 

رواتب الأ�صرى وعائالت ال�صهداء، والثاين عدم 

ال��دول��ي��ة، فيما  ال��ت��وج��ه اىل حمكمة اجل��ن��اي��ات 

ا�صتعداد  على  �صيكون  ب��اأن��ه  عبا�س  الرئي�س  رد 

لال�صتجابة للمطلبني حال الذهاب نحو م�صرة 

�صيا�صية، اإل اأنه من ال�صعب عليه وقف ذلك يف 

هذه املرحلة، وفق ما قالت القناة العربية

الفل�صطينية  ال�صلطة  لدى  اأن  القناة  وبينت 

عدة جلان تعمل على جمع الأدلة �صد الحتالل 

الدولية،  اجلنايات  ملحكمة  تقدميها  اإىل  �صعياً 

ع��ل��ى تعليمات  اإح���داه���ا م���وؤخ���راً  ل��ك��ن ح�����ص��ل��ت 

اإب��داء  دون  عملها  بتجميد  الرئي�س  مكتب  م��ن 

الأ�صباب

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ج����اءت م��ن مكتب  اأن  واأ���ص��اف��ت 

ع��ب��ا���س، وب��ع��ب��ارة اأخ�����رى ب���الإم���ك���ان ال���ق���ول اإن 

ت�صرفات عبا�س تخفف من وترة العمل لإدانة 

�صد  اإج��راءات��ه  عبا�س  يوقف  فيما مل  اإ�صرائيل، 

وبالتاأكيد  وترتها  من  يخفف  ولكنه  املحكمة، 

بالإمكان و�صف ذلك بالتطور الإيجابي

اإحالة  اأعلنت ال�صلطة الفل�صطينية  اأن  و�صبق 

اجلنائية  املحكمة  اإىل  رئي�صية  م��ل��ف��ات  ث��الث��ة 

الدولية هي ال�صتيطان والأ�صرى الفل�صطينيني 

قطاع  على  الإ�صرائيلية  واحلرب  اإ�صرائيل  لدى 

غزة �صيف عام 2014

اجلنائية  للمحكمة  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  وك��ان��ت 

اآذار  �صهر  م��ن  ال��ث��ال��ث  اأع��ل��ن��ت يف  بن�صودا  ف��ات��وا 

)مار�س( العام املا�صي اأنها �صتفتح حتقيقا ر�صميا 

يف  الفل�صطينية،  ب���الأرا����ص���ي  ح���رب  ج��رائ��م  يف 

ونددت  الفل�صطينية  ال�صلطة  بها  رحبت  خطوة 

بها اإ�صرائيل ب�صدة

ح�صني  فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�صو 

تروجها  التي  الأنباء  �صحة  لنفي  �صارع  ال�صيخ، 

املطروحة  الق�صايا  تاأجيل  اإعالمية عن  و�صائل 

على طاولة اجلنائية الدولية، وقال يف تغريده 

ل���ه ع��ل��ى م���وق���ع ت���وت���ر: ل ���ص��ح��ة ل���الأخ���ب���ار، 

الق�صايا  تاأجيل  اأو  تاأجيله،  ع��ن  تتحدث  التي 

كما  الدولية؛  اجلنائية  طاولة  على  املطروحة 

تروج بع�س و�صائل الإعالم

فاأكد  الكثر،  يقنع  مل  النفي  ه��ذا  اأن  يبدو 

ملتابعة  الوطنية  اللجنة  ع�صو  �صعد  اأ���ص��ام��ة  د. 

اأن اللجنة  الن�صمام ملحكمة اجلنايات الدولية، 

بحكم امليتة، منذ �صكلها الرئي�س حممود عبا�س 

عام  الدولية  اجلنايات  ملحكمة  الن�صمام  عقب 

2015

وقال �صعد اإّن: هذه اللجنة انبثق عنها جلان 

فنية عديدة قانونية واإعالمية؛ لتوثيق جرائم 

الح���ت���الل، وخ��ا���ص��ت ���ص��ج��الت ع��دي��دة لإح��ال��ة 

الرئي�س  وكان  للجنائية،  احلرب  جرائم  ملفات 

بو�صفه  ت��و���ص��ي��ات��ه��ا،  تنفيذ  ع��ن  ميتنع  ع��ب��ا���س 

�صاحب قرار و�صع الإحالة بح�صب املحكمة

طلب  تقدمي  تعني  الإحالة  اأن  �صعد  واأو�صح 

من عبا�س للمحكمة للتحقيق يف جرائم ارتكبت 

عن  ام��ت��ن��ع  لكنه  الفل�صطينية،  الأرا����ص���ي  ع��ل��ى 

اللجنة  اأن  اإىل  لف��ًت��ا  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رة  ت��ق��دمي��ه 

توقفت عن النعقاد لفرات طويلة، وبعد وفاة 

لها  رئي�س  يعني  مل  عريقات  �صائب  د.  رئي�صها 

ومل تنعقد، وكاأنه يراد لها اأن متوت وهي ميتة 

فعال

ال��ل��ج��ان  ب��ح��ل  ع��ب��ا���س  ق����رار  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

ب�صكل  اإن��ه��ائ��ه��ا  �صياق  يف  ي��اأت��ي  للجنة  امل�����ص��ان��دة 

كامل واعتبارها اأنها مل تكن

اإىل خ�صوعه ل�صغوط  �صلوك عبا�س  واأرج��ع 

الح���ت���الل حت��دي��دا ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ب��وزي��ر احل��رب 

امل�صوؤولني  اأه���م  اأح���د  غانت�س  بني  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

ارتكبوا جرائم حرب بحق  الذين  الإ�صرائيليني 

وزي���را  ك���ان  اأن����ه  خ��ا���ص��ة  الفل�صطيني،  ال�����ص��ع��ب 

للحرب عام 2014 وم�صوؤول مبا�صرا عن اجلرائم 

اإبان ذلك العدوان

واأ�صاف: عبا�س يجر امللف مل�صلحته وفريقه 

املتنفذ، مقابل مكا�صب �صخ�صية متعلقة بزيادة 

بطاقات ل� يف اآي بي ، ومكت�صبات فردية اأخرى ، 

لفًتا اإىل اأن عبا�س رف�س دائما ف�صل الربط بني 

امل�صار ال�صيا�صي والقانوين

ق��رار عبا�س يف وقت ميعن  وا�صتغرب �صدور 

ف��ي��ه الح���ت���الل ب��ج��رائ��م��ه يف ال��ن��ق��ب وال��ق��د���س 

يقدم �صكا  كاأنه  الأحمر،  وال�صيخ جراح واخلان 

مفتوحا لالحتالل اأن يرتكب ما �صاء من جرائم 

دون حما�صبة

حمكمة  ع��ن  ���ص��ادر  بتقرير  �صعد  وا�صت�صهد 

طلب  ع��ن  ك�صف  املا�صي،  ال��ع��ام  الدولية  ال��ع��دل 

من عبا�س بوقف النظر يف ق�صية نقل ال�صفارة 

اأب��ي��ب اإىل ال��ق��د���س واعتبار  الأم��ري��ك��ي��ة م��ن ت��ل 

الأخرة عا�صمة للكيان

كما اأوقف الرئي�س عبا�س من قبل الت�صويت 

ع��ل��ى ت��ق��ري��ر غ��ول��د���ص��ت��ون يف ج���رائ���م احل���رب 

املرتكبة �صد غزة عام 2008

واأكّد اأن كل هذه ال�صواهد، تدلل على اإمعان 

الرئي�س عبا�س يف اخل�صوع ل�صغوط الحتالل، 

مقابل ا�صتمرار معاناة �صعبنا

ال��ع��ام  م��ن  )ي��ن��اي��ر(  الأول  ك��ان��ون  �صهر  ويف 

2015، قررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

ت�صكيل جلنة وطنية عليا مو�صعة  الفل�صطينية، 

ملتابعة الق�صايا مع املحكمة اجلنائية الدولية

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة للمنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ص��و  وق����ال 

الوطنية  اللجنة  اإن  اأبو يو�صف يف حينها  وا�صل 

م���وؤل���ف���ة م���ن ال���ق���وى وال��ف�����ص��ائ��ل وم��وؤ���ص�����ص��ات 

ال�صلطة وهيئات املجتمع املدين وحقوق الإن�صان 

مع  الق�صايا  متابعة  ع��ل��ى  الإ����ص���راف  اأج���ل  م��ن 

املحكمة اجلنائية الدولية

ملفات  ب��اإع��داد  معنية  اللجنة  اأن  واأ����ص���اف، 

لإج��راءات  الق�صايا اخلا�صة وجتهيزها متهيداً 

رفعها اإىل املحكمة اجلنائية الدولية

االنباط-وكاالت

حت�����ص��ن��ت ع��ائ��ل��ة ���ص��احل��ي��ة مب��ن��زل��ه��ا يف حي 

ال�صيخ جراح يف القد�س املحتلة، وقاومت تهديدات 

الحتالل الإ�صرائيلي بهدمه وم�صادرته، يف ثبات 

و�صمود اأمام �صيا�صة التهجر والهدم والتهويد

واأن ع�صرات املت�صامنني وا�صلوا رباطهم اأمام 

منزل عائلة �صاحلية رغم الربد القار�س، الليلة 

من�صاآت  الحتالل  بعد هدم  اأم�س،  ويوم  املا�صية 

ب��ج��ان��ب امل���ن���زل ال����ذي ه���دد اأ���ص��ح��اب��ه ب��اإح��راق��ه 

وتفجره يف حال حاولت قوات الحتالل هدمه

ال�صيخ  بالهدم يف  املهدد  البيت  واأك��د �صاحب 

يخرجوا  لن  اأنهم  على  �صاحلية  حممود  ج��راح 

اأي ظرف، والحتالل خائف  من منزلهم، حتت 

حاول  اإذا  �صاحلية  واأ�صاف  منزلنا،  اقتحام  من 

الحتالل اإخالء منزلنا �صاأقوم بحرقه، ومل يعد 

لدينا ما نخ�صره

للفل�صطينيني  ر�صالته  على  �صاحلية  و�صدد 

امل���ه���ددة م��ن��ازل��ه��م ب��ال��ه��دم ب���اأن ل ي��خ��رج��وا من 

منازلهم، واأن ميوتوا بكرامة على اأن يخرجوا

هدم  الح��ت��الل  اأن  �صاحلية  واأو����ص���ح  منها، 

ما يحدث يف  اأن  موؤكدا  للعائلة،  تابعة  5 حم��ال 

مدينة القد�س املحتلة تطهر عرقي

ولفت �صاحلية اإىل اأنه ي�صكن يف منزل عائلة 

 17 ج��راح  ال�صيخ  بالهدم يف حي  املهدد  �صاحلية 

فردا، واأن امل�صاحة التي يقطنها ت�صتفيد منها 22 

عائلة، واأن الحتالل يريد تهجرهم من اأر�صهم 

كبداية مل�صروع ا�صتيطاين وا�صع يف ال�صيخ جراح

ورف�������س ���ص��احل��ي��ة ال��ق��ب��ول ب��ال��ت��ه��ج��ر م���رًة 

قرية  العائلة من  الحتالل  اأخ��رى، حيث هجر 

عني كارم يف نكبة عام 1948م والآن يريد طردها 

بلدة  يف  املتابعة  جلنة  ع�صو  ونا�صد  جديد  م��ن 

اأبو احلم�س  العي�صوية النا�صط املقد�صي حممد 

والعتبارية  الوطنية  وال�صخ�صيات  املقد�صيني 

عائلة  منزل  اإىل  للح�صور  اهلل  ورام  القد�س  يف 

�صاحلية والوقوف اإىل جانبها

واأو����ص���ح اأب����و احل��م�����س ق��ائ��ال: “نحن اأم���ام 

تطورات خطرة جداً قد يرتقي فيها �صهداء يف 

حال نفذ اأبناء عائلة �صاحلية تهديدهم بتفجر

اأنف�صهم باأ�صطوانات الغاز«

وب����دوره، اأك���د ال��ب��اح��ث يف جمعية ال��درا���ص��ات 

اأن نوايا الحتالل  العربية مازن اجلعربي على 

ل زالت تهدف اإىل اإخالء اأهايل حي ال�صيخ

اأج��ل تنفيذ م�صروع  ج��راح من منازلهم، من 

ا���ص��ت��ي��ط��اين يف احل���ي، وب���نّي اجل��ع��ربي اأن ه��ذه 

املحاولة تهدف اإىل فح�س ردة الفعل يف ال�صارع 

الفل�صطيني ولدى العائالت املقد�صية

اإخ��الء عائلة �صاحلية  اإذا مت  اأن��ه  اإىل  ولفتا 

اإىل  للعودة  مقدمة  �صيكون  فذلك  منزلها،  من 

ق�صية تهجر اأهايل ال�صيخ جراح وت�صريدهم

املُ���ج���م���د ح���ال���ي���اً ب�����ص��ب��ب ����ص���م���ود الأه�������ايل 

وال�صغوط ال�صيا�صية على حكومة الحتالل

“اإن موقف عائلة �صاحلية  وق��ال اجلعربي: 

للت�صبث  حم��اول��ة  ه��و  منزلها  بحرق  بتهديدها 

و�صدد  للمرة”،  للتهجر  ورف�صها  حقوقها،  يف 

اجلعربي على اأن اخلطوة التي قامت بها عائلة 

الأهايل  لأن �صمود  ومفهومة؛  �صاحلية مربرة 

يف  ينجح  الأح���ي���ان  بع�س  يف  خمتلفة  ب��اأ���ص��ك��اٍل 

“ما قامت به  اأن  جتميد ق��رار الإخ��الء وموؤكدا 

روح  و�صيمنح  الن�صال،  اأ�صكال  من  �صكل  العائلة 

مقاومة لكل �صخ�س معر�س لالإخالء يف مدينة 

يا�صني  املقد�صي  النا�صط  ق��ال  وفيما  ال��ق��د���س« 

�صبيح اإن ما قام به �صاحلية موقف حًقا يحتذى 

به، موقف “جدع”، فهو يدافع عن م�صدر رزقه

فيه  الأم������ر  ه����ذا  اأن  ���ص��ب��ي��ح  وراأى  وب���ي���ت���ه، 

امل��ه��ددة  امل��ن��ازل  اأ���ص��ح��اب  على  ك��ب��رة  م�صوؤولية 

بالهدم اأو الإخ��الء، وكاأنهم هم فقط من عليهم 

الت�صدي لالحتالل

واأو�����ص����ح ���ص��ب��ي��ح اأن احل���اج���ة م��ل��ح��ة ال��ي��وم 

اإىل ال��ت��ح��رك م���ن ق��ب��ل احل����راك����ات ال�����ص��ب��اب��ي��ة 

العمل  ومنظمات  الوطنية  وال��ق��وى  والف�صائل 

الوطني لإ�صدار موقف ملواجهة اآليات ال�صيطرة 

والتهجر امل�صتمر من قبل الحتالل

االنباط-وكاالت

الإع��الم  لتطوير  العربي  املركز  حملة-  ن�صر 

الجتماعّي ام�س الثالثاء نتائج موؤ�صر العن�صرية 

الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات  يف  وال��ت��ح��ري�����س 

اأو�صحت  والتي   ،2021 العام  خ��الل  الإ�صرائيلية 

ازدياًدا يف خطاب الكراهية جتاه العرب بن�صبة %8 

اأ�صارت النتائج اإىل انت�صار  عن العام 2020، حيث 

عنيفاً  �صملت خطاباً  األ���ف حم��ادث��ة   620 ح���وايل 

وحتري�صياً جتاه العرب، وباملقارنة بالعام املا�صي، 

فقد �صهد هذا العام ارتفاعاً بواقع 46 األف من�صور 

األف   574 خالله  ن�صر  وال���ذي  املا�صي،  العام  عن 

من�صور عنيف  وقد اأو�صحت النتائج هذا العام ، 

كما جاء يف بيان حملة ، الذي تلّقت )راأي اليوم( 

ُن�صخًة منه، ت�صاعفت ن�صبة اخلطاب التحري�صي 

ع��ل��ى  ال��ع��ن��ف 3 اأ���ص��ع��اف ال���ع���ام  2020، اإ���ص��اف��ة 

ال��ع��رب  اإىل ازدي�����اد ح���ّدة اخل��ط��اب العنيف ���ص��د 

و�صلت  حيث  وممثليهم/ن،  والفل�صطينيني/ات 

ن�صبة اخلطاب العنيف من جممل اخلطاب حول 

الأوىل منذ  11٪ وذل��ك للمرة  ال�صبكة  العرب يف 

البيان  وتابع  البيان  تعبر  ح��ّد  على   ،2017 ع��ام 

اخلطاب  انت�صار  ذروة  اإىل  وبالنظر  اإّن����ه  ق��ائ��اًل 

العنيف، فقد اأو�صحت النتائج اأنها بلغت يف اآذار/ 

ويف  الإ�صرائيلية،  النتخابات  اأي يف فرة  مار�س 

اأيار  اأح��داث هبة  اأيار/مايو خالل  ني�صان/اأبريل 

اأّم���ا عن  الإ�صرائيلي على قطاع غ��زة،  وال��ع��دوان 

العن�صرية  ن�صر  يف  امل�صتخدمة  امل��ن�����ص��ات  اأب����رز 

والتحري�س خالل العام املا�صي، فقد ت�صدرت هذا 

العام من�صة توير، حيث ُن�صر 58٪ من اخلطاب 

العنيف من خاللها، فيما �صكلت من�صة في�صبوك 

نا�صف، مدير مركز  ن��دمي  وق��ال   ٪19 ن�صبته  م��ا 

حملة، عن نتائج املوؤ�صر، �صكلت من�صات التوا�صل 

الجتماعي خالل فرة هبة اأيار انعكا�ًصا ملا يحدث 

على اأر�س الواقع، حيث ت�صاعف اخلطاب العنيف 

خالل فرة الهبة ب�صكل ملحوظ، و�صكلت و�صائل 

التوا�صل الجتماعي اأداة للح�صد لهجمات عنيفة 

وحتري�صية �صد الفل�صطينيني والعرب، والتي مل 

يقت�صر اأثرها على الف�صاء الرقمي، بل جتاوزت 

ذل���ك اإىل ع��ن��ف ام��ت��د ع��ل��ى اأر�����س ال��واق��ع ، على 

التحري�س  موؤ�ّصر  اأّن  بالذكر  تعبره جديٌر  حّد 

الج��ت��م��اع��ّي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات  وال��ع��ن�����ص��رّي��ة يف 

الإ�صرائيلّية هو تقرير �صنوي ي�صدره مركز حملة 

والكلمات  الت�صميات  ا���ص��ت��خ��دام  تقاطع  ير�صد 

والفل�صطينّيني  العرب  والعنيفة �صد  العن�صرّية 

على مدار العام

االنباط-وكاالت

م�صاركة  لأو����ص���ع  ال�صبابية  احل���راك���ات  دع���ت 

حا�صدة يف “الفجر العظيم” يوم اجلمعة املقبلة، 

ن�صرة لأهلنا ال�صامدين يف النقب املحتل ودعًما 

بالقد�س  ج��راح  ال�صيخ  ال�صاحلية يف حي  لعائلة 

املحتلة وا�صتنفرت احلراكات ال�صبابية الأهايل يف 

ال�صفة الغربية والقد�س املحتلة والداخل املحتل 

حملت  والتي  العظيم  الفجر  يف  م�صاركة  لأو�صع 

عنوان “النقب الثائر«

تاأتي  ال��ق��ادم��ة  اجلمعة  اأن  دعوتها  يف  وق��ال��ت 

“ن�صرة لأهلنا ال�صامدين يف النقب املحتل، الذين 
خيلهم  ب�صنابك  التهجر  خمططات  ي��دو���ص��ون 

وعزائم رجالهم ون�صائهم، ودعما وتقديرا لعائلة 

الت�صدي  يف  مباركا  نهجا  خّطت  التي  �صاحلية 

ل�صيا�صات التهجر وهدم املنازل يف ال�صيخ جراح 

امل�صاركة  والقد�س املحتلة« واأك��دت الدعوات على 

لأداء  ال��رح��ال  و�صد  العظيم  الفجر  يف  احلا�صدة 

�صالة اجلمعة املقبلة يف امل�صجد الأق�صى املبارك

العظيم”  “الفجر  ن���داء  “ياأتي  و�صتكملت: 

مع  والن�صرة  والت�صامن  ال��راب��ط  على  تاأكيدا 

اأهلنا يف النقب املحتل �صد خمططات التجريف، 

اأم���ام خمططات الهدم  وال��دع��م لأه���ايل القد�س 

والتهجر والتهويد«

يف  املا�صية  الأي���ام  خ��الل  مواجهات  واندلعت 

النقب املحتل، ك��رد على ق��رار حكومة الحتالل 

النقب،  بفل�صطينيي  اأرا����س خا�صة  ت�صجر  ب��دء 

الأمر الذي عد حماولة ل�صرقة اأرا�صيهم ل�صالح 

ال�صندوق، و�صط ت�صامن �صعبي وا�صع

فضيحة تهز السلطة ٠٠ توقيف أهم لجنة مختصة 
بجرائم االحتالل و«الرئيس« المتهم األول

عائلة صالحية نموذج مقاوم في »الشيخ جراح«

ارتفاع حادٌّ في خطاب الكراهية والتحريض اإلسرائيلّي ضّد العرب 

»النقب الثائر«.. دعوات للمشاركة الحاشدة إلحياء »الفجر العظيم« الجمعة المقبلة

نتنياهو يقرر المضي قدما في 
صفقة اإلقرار بالذنب

بعد تمديد اعتقاله..االتحاد األوروبي يدق 
ناقوس الخطر حول األسير الطفل »أمل نخلة«

البرلمان العربي يناقش استراتيجية 
إنفاذ حقوق اإلنسان

االنباط-وكاالت

الإ�صرائيلية  الر�صمية  البث  هيئة  ك�صفت 

ال�صابق وزعيم  ال��وزراء  كان عن ر�صوخ رئي�س 

لتو�صية  نتنياهو،  بنيامني  الراهن،  املعار�صة 

حماميه بقبول �صفقة الإقرار بالذنب.

الأح��د  نتنياهو،  مبوافقة  الهيئة  واأف����ادت 

من  املفاو�صات  يف  قدما  امل�صي  على  املا�صي، 

ب��ال��ذن��ب م��ع نيابة  اإق����رار  اإب����رام �صفقة  اأج���ل 

الدولة. واأبدى الطرفان ا�صتعدادهما ملوا�صلة 

احلوار على هذا املخطط. ونقل م�صدر مطلع 

حقيقة ما جرى خالل اجتماع تفاو�صي الليلة 

فقد  نتنياهو،  حمامي  اأح��د  منزل  يف  املا�صية 

حثه املحامون على قبول التفاق، بينما اأبدى 

نتنياهو تعنته واإ�صراره على الناأي بنف�صه عن 

اتفاق من هذا النوع واأو�صح اأنه لن يقبله باأي 

ثمن

وح�صر اللقاء، اإ�صافة اإىل املحامني، جميع 

اأفراد اأ�صرة نتنياهو و�صديقه املقرب منه ناتان 

اي�صيل. واأفيد باأن نتنياهو مهتم حاليا بامل�صي 

قدما بالتفاق، لكنه ما زال ياأمل يف حت�صينه

وتقرر يف نهاية الجتماع ت�صريع الت�صالت 

مع النائب العام لتخاذ قرار يف الأيام املقبلة

على  تبث  ال��ت��ي  امل�صائية  الن�صرة  يف  وج���اء 

القناة كان 11 اأن جمموعة من كبار امل�صوؤولني 

يف وزارة الق�صاء مبن فيهم امل�صت�صار الق�صائي 

قبول  اإىل  مت��ي��ل  نف�صه  مندلبليط  اأف��ي��ح��اي 

ال��رت��ي��ب امل�����ص��م��ول يف امل��خ��ط��ط وال����ذي يثر 

اجل����دل ع��ل��ى اأك����ر م���ن م�����ص��ت��وى، ط��امل��ا بقي 

امللفني  الأ�صا�س اجلوهري لالئحة التهام يف 

1000 و4000 موجودا

الإ�صرائيلية،   12 القناة  اأف��ادت  جهتها  من 

يجب  نتنياهو  اأن  على  ي�صر  ماندلبليت  ب��اأن 

بالحتيال  اإدان��ت��ه  خطر  على  اأول  ي��واف��ق  اأن 

والق�صية   1000 الق�صية  يف  الأم��ان��ة  وخيانة 

الكني�صت حتى  اأي�صا ع�صوا يف  �صيبقى   .4000

بخدمة  عليه  وحتكم  عقوبته،  املحكمة  حت��دد 

املجتمع.

االنباط-وكاالت

حذر الحتاد الأوروب��ي ام�س الثالثاء، من 

ا�صتمرار اعتقال الطفل اأمل نخلة

وقال الحتاد يف تغريدة له عرب توير، اإّن 

الحتالل مدد اعتقال الفل�صطيني اأمل معمر 

نخله، البالغ من العمر 17 عاًما، حتى 18 مايو 

2022

و�صدد، اأّن نخلة مت اعتقاله اإدارًيا من قبل 

 ،  2021 يناير   21 منذ  الإ�صرائيلية  ال�صلطات 

وق�صى حتى الآن ما يقرب من عام يف ال�صجن 

دون اإبالغه بالتهم املوجهة اإليه

اأمل من مر�س مناعي  اأّنه يعاين  واأو�صح، 

ال�صجن خطر كبر على  ذاتي �صديد، وي�صكل 

���ص��ح��ت��ه، ومب���وج���ب ال��ق��ان��ون ال�����دويل، يجب 

ح��م��اي��ة الأط���ف���ال وح��ق��وق��ه��م ، وي��ج��ب وق��ف 

تهم  توجيه  دون  الإداري  العتقال  ا�صتخدام 

ر�صمية

االنباط-وكاالت

 اأكد الربملان العربي دعمه الكامل حلقوق 

الإن�صان يف العامل العربي التي تاأتي على راأ�س 

الأول���وي���ات مل��ا ل��ه��ا م��ن اأه��م��ي��ة ك���ربى خا�صة 

ال��دول  حققتها  التي  النوعية  النقلة  ظ��ل  يف 

العربية بهذا املجال.

جاء ذلك خالل الجتماع الرابع للمر�صد 

ال��ع��رب��ي حل���ق���وق الإن�������ص���ان ال��ت��اب��ع ل��ل��ربمل��ان 

العربي، والذي عقد يف القاهرة ام�س الثالثاء 

برئا�صة رئي�س الربملان العربي ورئي�س جمل�س 

اأم���ن���اء امل��ر���ص��د ع����ادل ال��ع�����ص��وم��ي، وم�����ص��ارك��ة 

اأع�������ص���اء جم��ل�����س اأم����ن����اء امل���ر����ص���د. وع���ر����س 

ثقافة  لتعزيز  الجتماع خلطة عمل متكاملة 

الربملانية  ال�صبكة  واإن�����ص��اء  الإن�����ص��ان،  ح��ق��وق 

العربي،  ال��ع��امل  يف  الإن�����ص��ان  حلقوق  العربية 

بالثقافة احلقوقية يف الوطن  و�صبل الرتقاء 

ب�صاأن  مقرح  مناق�صة  اإىل  بالإ�صافة  العربي، 

املوؤ�صر العربي لالأمن الغذائي.

املر�صد  اأم��ن��اء  جمل�س  اإن  الع�صومى  وق��ال 

املقرحة  العمل  خطة  اجتماعه  خالل  ناق�س 

ا�صراتيجية  وو���ص��ع  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ��الل 

اإنفاذ حقوق الإن�صان يف العامل  عربية لتعزيز 

ظل  يف  الجتماع  اأهمية  اإىل  م�صرا  العربي، 

ال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال���دول 

العربية جراء التدخالت اخلارجية يف �صوؤونها 

الداخلية حتت دعوى حماية حقوق الإن�صان.

االربعاء   19/ 1 / 2022



االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  والتدريب  للتنميه  املرج  �سركة  دائني  من  اأرجو 

دائرة مراقبة ال�سركات ال تهدف اىل ربح حتت الرقم  ) 723 ( 

بتاريخ ) 2015/7/29(

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 : انور فايز مرتي الزريقات  

عنوان امل�سفي : عمان – مرج احلمام – ا�سكان عاليه رقم 16 

تلفون ) 0777408008 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

اخلربه  م��زود  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

للم�ساريع واال�ستثمارات وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )38234( بتاريخ  2014/9/25  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/12/20  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

حممد حممود عبد اللطيف قراجه م�سفيا لل�سركة، وان عنوان 

امل�سفي هو :

عمان – ابو علندا – جبل احلديد – �سارع علم الدين الربزايل 

– هاتف 0796288388 - 0776288388

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سالح ابو الكبا�ش 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)85239 ( بتاريخ 2007/3/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم 22 ل�سنة 

1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل   يف  وامل�سجلة  و�سريكتها  يا�سني  امل  �سركة  بان  والتجارة 

 2021/1/6 121358(  بتاريخ  �سركات  ت�سامن حتت الرقم ) 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

 تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : امل يا�سني و�سريكتها

اىل �سركة : ندين حممد غرايبه و�سركاها

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 5600260

مراقب عام ال�سركات 

د- وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لشركة حضانة سني صاد لالطفال  ذ.م.م.

السادة الشركاء:

اإ�سارة اإىل الطلب املقدم اإيل بتاريخ 2022/1/17 من �سركاء ميلكون اأكرث من 

25% من راأ�سمال ال�سركة واملت�سمن دعوة الهيئة العامة غريالعادية لالجتماع 

ا�ستنادًا الحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة 

وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�ش 

وزير  عن  ال�سادرة  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة 

ال�سناعة والتجارة والتموين ال�سادرة ا�ستنادًا الأحكام البند )2( من الفقرة 

قانون  احكام  مبقت�سى  وال�سادر    2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيًا 

يوم  االجتماع  حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   1992 ل�سنة   )13( رقم  الدفاع 

ال�سبت املوافق 29 /2022/1 ال�ساعة العا�سرة �سباحًا، يف مقر ال�سركة الكائن 

يف عمان – خلدا – �سارع و�سفي التل – ا�سارة الع�ساف – جممع كراد�سة بالزا 

عمارة رقم ) 222 ( الطابق الرابع ، وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

انتخاب مدير عام لل�سركة . 

حتديد املفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة.

يرجى ح�سور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله.

   د. وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�سركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ورثة 

حممد يو�سف العناد الغنانيم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

  2022/1/18 ت�سامن حتت الرقم )122386( بتاريخ 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

يو�سف  حممد  ورثة   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

العناد الغانيم

اإىل �سركة : امين ومعت�سم الغنانيم

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن عطاء
وزارة  لدى  املرخ�سني  املقاولني  االإ�سكان  عمان  بوابة  جمعية  تدعو 

التقدم  الثالثة  بالفئة  املقاولني  لنقابة  املنت�سبني  و  العامة  اال�سغال 

مل�سروع  التحتية  البنية  و  الطرق  الأعمال  به  القيام  املنوي  للعطاء 

من  ال�سرقي  للقدرة   4 41حو�ش  رقم  االأر���ش  قطعة  على  اجلمعية 

اأرا�سي جنوب عمان قرية الذرة علمًا بان م�ساحة امل�سروع 100 دومن 

منها 27  دومن خدمات

_ زيارة املوقع يوم الثالثاء 2022/1/25

_اخر موعد ال�ستالم العرو�ش الثالثاء 2022/2/8

_للراغبني بالتوا�سل االت�سال على رقم اجلمعية 0786226349

علمًا اأن اجلمعية غري ملزمة باأقل االأ�سعار

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200172053(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ترعاين   ور�سا  القطاونه  خلود  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119481( بتاريخ 2019/4/4  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/17 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ر�سا هاين يو�سف ترعاين  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء اجلديده – ت: 0789742707

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 : )200117824(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة عي�سى رب�سي و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )101200( بتاريخ 2011/4/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/12/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عي�سى بدر طعمه رب�سي  م�سفيا 

لل�سركة .

حي   – الريا�سيه  املدينه   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

اخلراب�سه – ت: 0795864033

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 : )200113040(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة الفاعوري ورب�سي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/8/10 حتت الرقم )99191( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/12/23 

الفاعوري   حممد  ها�سم  منري  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سلط – ت: 0777488200

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واال�ستثمارات  للم�ساريع  اخلربه  مزود  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 38234 ( بتاريخ ) 2014/9/25(

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 حممود عبد اللطيف قراجه 

عنوان امل�سفي : عمان – ابو علندا – جبل احلديد – �سارع علم 

الدين الربزايل 

�ش.ب )38100( الرمز الربيدي )11593(

تلفون ) 0796288388 + 0776288388 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

موفق  ا�سعد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

يا�سني و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2021/5/16 بتاريخ   )  121682(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة الومي�ش للتجارة والنقل ذ.م.م معفاه م�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة معفاه 

/ حتت الرقم )1415( بتاريخ )2012/1/8( 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

حمدودة معفاه بتاريخ )2022/1/18(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200171802(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة علي عثمان و�سركاوؤه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119408( بتاريخ 2019/3/18  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/12/30 

اجلالودي   رجب  احمد  ا�سامه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - اجلاردنز – ت: 0799171915

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 : )200120918(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة حممد الع�سي و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )102419( بتاريخ 2011/9/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/18 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عدنان منذر خ�سر الع�سي  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سابع – خلف نادي ال�سيارات امللكي 

– ت: 0799500106
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

االربعاء   19/ 1 / 2022

رقم العدد   5937

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   لال�ست�سارات  اال�ستثنائيون  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 54687 ( 

بتاريخ ) 2019/7/1(

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 : عائ�سه حمداهلل ح�سني م�سفر  

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع املدينه  

�ش.ب )5301( الرمز الربيدي )11953(

خلوي ) 0798717686 (

م�سفي ال�سركة



االنباط-وكاالت

اطلقت �سلطة املياه وجودة البيئة يف قطاع غزة 

ام�س نداء ا�ستغاثة لإنقاذ الو�سع املائي يف القطاع، 

داعيًة اىل حترك �سريع لإيجاد حلول لأزمة املياه 

املركبة واملرتاكمة منذ عقود.

التخطيط والتوعية ب�سلطة  ع��ام  وق��ال مدير 

املياه وج��ودة البيئة يف القطاع منذر �سامل خالل 

ظاهرة  ظ��ل  “يف  غ���زة:  مبدينة  �سحفي  م��وؤمت��ر 

الأي���ام،  ه��ذه  ال��ع��امل  يعي�سه  ال��ت��ي  املناخي  التغري 

الزراعية  القطاعات  جميع  على  ذل��ك  وانعكا�س 

بهذا  غ��زة  قطاع  يتاأثر  واخلدماتية،  وال�سناعية 

اأزمة  اأن القطاع يعاين من  التغيري«. واأك��د �سامل 

مياه حادة مرتاكمة ومت�ساعدة، حيث بلغت ازمة 

املتاح  الفجوة بني  كًما ونوًعا، وزادت  املياه ذروتها 

واملطلوب، م�سريا اىل اأن ا�ستهالك املياه و�سل اىل 

ا«. حوايل 250 مليون مرت مكعب �سنويًّ

واأ�سار اإىل اأن متو�سط ما هطول الأمطار على 

ال��ق��ط��اع ي��ق��در ب��ح��وايل 130 م��ل��ي��ون م��رت مكعب 

ا، ي�ستفيد اخلزان اجلويف منها بحوايل 40-  �سنويًّ

50 مليون مرت مكعب فقط.

واأ���س��ار اىل اأن م��ا تبقى م��ن ه��ذه امل��ي��اه يذهب 

البحر  باجتاه  �سطحي  جريان  �سورة  على  ه���دًرا 

حمدًثا  املنخف�سة؛  الداخلية  املناطق  ب��اجت��اه  اأو 

يف كثري من الأح��ي��ان ك��وارث طبيعية على �سورة 

مادية  اأ���س��رارا  وفي�سانات وخملفة  غ��رق  ح��الت 

ج�سيمة يف قطاعات هامة ومتعددة، نتيجة ل�سعف 

بتجميع وت�سريف مياه  التحتية اخلا�سة  البنية 

الأخري  الإ�سرائيلي  بالعدوان  وت�سررها  الأمطار 

على غزة«.

القطاع تتمثل  املياه يف  اأزم��ة  اأن  واأو�سح �سامل 

يف ن�����درة امل�������س���ادر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل���ت���ج���ددة؛ ب�سبب 

النمو  وكذلك  للقطاع،  اجلغرافية  امل�ساحة  �سيق 

الطبيعي املرتفع لل�سكان وزيادة الطلب على املياه 

ما انعك�س زيادة يف العجز املائي.

اإ�سرائيلي  ي��اأت��ي يف ظ��ل ح�سار  ذل��ك  اأن  واأك���د 

واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  وحتديات  خانق، 

جمة؛ نتج عنها عدم القدرة على تنمية وتطوير 

م�سادر مياه جديدة كافية ل�سد الحتياجات املائية 

اجل��ويف  اخل���زان  ا�ستنزاف  اىل  م�سريا  امل��ت��زاي��دة، 

ال�ساحلي، وارتفاع حاد وخطري يف ملوحة املياه.

وطالب �سامل املجتمع الدويل والدول ال�سقيقة 

ب�سرعة التحرك لرفع احل�سار اخلانق على قطاع 

غزة، وفتح املعابر واإدخ��ال امل��واد واملعدات الالزمة 

اإع��ادة  وم�ساريع  ال�سحي  وال�سرف  املياه  مل�ساريع 

اإعمار القطاع.

ودعا للتحرك العاجل لإيجاد حلول لأزمة املياه 

املركبة وامل��رتاك��م��ة منذ ع��ق��ود، وذل���ك م��ن خالل 

مياه،  اإن�����س��اء وجتهيز حمطة حتلية  يف  الإ���س��راع 

وكذلك متويل م�ساريع لتطوير البنية ال�سا�سية 

مياه  و���س��ب��ك��ات  ال�����س��رب  م��ي��اه  ب�سبكات  اخل��ا���س��ة 

ال�سرف ال�سحي ونظم املعاجلة، واإعادة ا�ستخدام 

ه��ذه امل��ي��اه يف ال��زراع��ة ومب��ا ي�سمن ع��دم تلويث 

البيئة الفل�سطينية.

اأج��ل ال�سغط على  كما دع��ا اىل التحرك م��ن 

الح���ت���الل وم��ن��ع��ه م��ن ���س��رق��ة م�����س��ادرن��ا امل��ائ��ي��ة، 

للمياه  اجلانبي  الطبيعي  بالن�سياب  “املتمثلة 
اجلوفية يف قطاع غزة، ومن خالل اآباره املنت�سرة 

ومنعه  وكذلك م�سادرته  ال�سرقية،  احل��دود  على 

لتدفق املياه ال�سطحية يف وادي غزة ووادي ال�سلقا 

ووادي بيت حانون ب�سكل دائم«.

وط����ال����ب ك���ذل���ك ب��ال�����س��غ��ط ع���ل���ى الح���ت���الل 

امل��وج��ودة  ال�����س��دود  ب��واب��ات  فتح  ب��ع��دم  ومطالبته 

على جم���اري ال��ودي��ان ���س��رق ق��ط��اع غ��زة يف فرتة 

مفاجئ  وب�سكل  ك��ب��رية  وبكميات  ق�سرية  زمنية 

ب��ح��دوث  يف م��و���س��م الأم����ط����ار؛ وه����و م���ا يت�سبب 

في�سانات وحالت غرق والت�سبب باأ�سرار ج�سيمة 

لل�سكان واملزارعني يف القطاع، اإ�سافة اىل مطالبة 

الح��ت��الل بتعوي�س قطاع غ��زة ع��ن ك��ل الأ���س��رار 

ال��ت��ي حل��ق��ت ب���ه يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات، وخ��ا���س��ة 

قطاع املياه نتيجة جلرائمه وممار�ساته العدوانية 

والالن�سانية.

الدويل
90 الأربعاء   19/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت

النقب  ل��ع��رب  العليا  ال��ت��وج��ي��ه  ع��ق��دت جل��ن��ة 

وما  الأخ����رية  الأح����داث  خ��الل��ه  قّيمت  اجتماًعا 

واك��ب��ه��ا م���ن اع����ت����داءات ���س��رط��ي��ة ه��م��ج��ي��ة على 

التي  وال��ك��رام��ة  ال��ع��زة  مظاهرة  يف  املتظاهرين، 

ال��ث��اين اجل�����اري، مب�ساركة  ك��ان��ون   13 ج���رت يف 

موؤكدة عمليات  اآلف متظاهر،  اأك��ر من ع�سرة 

ال�ستفزاز قد �سبقت املظاهرة حيث مت اعتقال 86 

�سابا، خالل الحتجاجات �سد عمليات التحري�س 

والتجريف

وبالرغم من اأّن املظاهرة مرّخ�سة، فقد كانت 

اأّك���دت  وق��د  الأوىل،  اللحظة  منذ  ال���س��ت��ف��زازات 

اأييليت  الإ�سرائيلّية،  الداخلّية  ت�سريحات وزيرة 

م�سبق،  ب��ق��رار  ك��ان  املظاهرة  تفجري  اأّن  �ساكيد، 

وبنوايا مبيته مع اإدخال امل�ستعربني داخل جمهور 

ولي�س  ع�سكرية  ق���وات  وا���س��ت��خ��دام  املتظاهرين، 

فقط �سرطية وا�ستخدام طائرات م�سرية لق�سف 

املتظاهرين بقنابل الغاز

)راأي  تلّقت  ب��ي��اٍن  يف  التوجيه  جلنة  وق��ال��ت 

اليوم( ُن�سخًة منه، اإّنها حتمل ال�سرطة امل�سوؤولية 

ال��غ��از وال��ر���س��ا���س املطاطي،  اإط����الق قنابل  ع��ن 

املتظاهرين، كما  العديد من  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما 

باإقامة  وتطالب  التع�سفية،  بالعتقالت  تتهمها 

العدائية  ال�����س��رط��ة  �سلوكيات  يف  حتقيق  جل��ن��ة 

العن�سرية، وت�ستنِكر حملة التحري�س �سد ع�سو 

ع�سو  ال�سانع  طلب  املحامي  ال�سابق  الكني�ست 

قيادة جلنة التوجيه

ووج����ّه����ت جل���ن���ة ال���ت���وج���ي���ه حت���ي���ة ال��ت��ق��دي��ر 

والع����ت����زاز ل��ك��ل م���ن ����س���ارك يف م��ظ��اه��رة ال��ع��زة 

املعتقلني،  جانب  اإىل  وقوفها  واأّك���دت  والكرامة، 

اأم���ام حمكمة  احتجاجية  وقفات  لتنظيم  ودع��ت 

���س��راح كل  اإط���الق  ب�سكل يومي حتى  ال�سبع  بئر 

املعتقلني

يلي:  م��ا  اأم�����س  اجتماعها  اللجنة يف  وق���ررت 

تنظيم وقفات احتجاجية اأمام حمكمة بئر ال�سبع 

اجتماعات  عقد  املعتقلني،  م��ع  ت�سامًنا  ي��وم��ًي��ا 

اأ�سبوعية ك��ل ي��وم اأح��د ملتابعة ال��ت��ط��ورات، دع��وة 

لتنظيم  النقب،  يف  اجتماع  لعقد  املتابعة  جلنة 

م���ظ���اه���رة ق��ط��ري��ة ج���ب���ارة اأم������ام م��ك��ت��ب رئ��ي�����س 

احلكومة يف القد�س

الأئ��م��ة يف  اللجنة  دع��ت  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 

النقب،  ع��ن  اجلمعة  خطبة  تخ�سي�س  امل�ساجد 

اجلمعة،  �سالة  بعد  احتجاجية  وقفات  وتنظيم 

على  واملثلث  اجلليل  يف  لالأهل  التحّية  ووج��ّه��ت 

تنظيم وقفات ت�سامنية مع النقب، للتاأكيد اأّننا 

�سعب واحد م�سرينا واحد، اأملنا واحد واأملنا واحد

الن�سال  توحيد  ���س��رورة  على  البيان  و���س��ّدّد 

وال�سعب لنتزاع  القيادة  امل�ستوى  النقب على  يف 

العرتاف بقرانا غري املعرتف بها ووقف �سيا�سة 

ال�سلطات املحلية،  ال��ب��ي��وت، ودع���وة روؤ���س��اء  ه��دم 

لأخذ  الأعمال  رج��ال  الإعالميني،  الأكادمييني، 

دوره����م ال���ّه���ام ك��ل م��ن خ���الل م��وق��ع��ة للت�سدي 

للممار�سات العن�سرية ولنتزاع حقنا يف العدالة 

الجتماعّية

ك��م��ا ق�����ّرّرت اللجنة دع���وة ال���ن���ّواب ال��ع��رب يف 

ال��ك��ن��ي�����س��ت، ����س���واًء ال��ق��ائ��م��ة امل���وح���دة وال��ق��ائ��م��ة 

امل�سرتكة لتوحيد ال�سفوف يف دعم ق�سية النقب 

تكون  اأْن  ويجب  الأوىل،  العرب  ق�سية  هي  التي 

موقع اإجماع واأْن يكون �سعارنا جميًعا النقب اأوًل ، 

لفتًة اإىل اأّنه يتحّتم علينا اأْن ُندِرك اأّن ن�سالنا من 

اجل الكرامة الفردية واجلماعية بحاجة لنف�س 

طويل و�سرب وا�ستمرارية ويف معركة الكرامة ل 

خيار اإّل النت�سار، كما اأّكد البيان

االنباط-وكاالت

و�سع الق�ساء اللبناين، ام�س الثالثاء، اإ�سارة 

م��ن��ع ت�����س��رف ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات وال�����س��ي��ارات كافة 

العائدة حلاكم م�سرف لبنان ريا�س �سالمة.

وطلبت النائب العام ال�ستئنايف يف جبل لبنان، 

القا�سية غادة عون، يف قرار و�سع الإ�سارة واإبالغ 

اأمانة ال�سجل العقاري يف املنت وم�سلحة ت�سجيل 

الآليات واملركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء 

“ال�سعب يريد  على �سكوى تقدمت به جمموعة 

اإ�سالح النظام«.

اأن القا�سية عون كانت اأ�سدرت مذكرة  يذكر 

وب��را بحق حاكم م�سرف  وج��واً  بحراً  �سفر  منع 

لبنان.

وجاء يف ن�س املذكرة “نطلب اإنفاذ قرار منع 

ال�����س��ف��ر ب��ح��ق ح��اك��م م�����س��رف ل��ب��ن��ان، ع��رب كافة 

احل�����دود وامل��ع��اب��ر ال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة واجل��وي��ة 

اإىل ما ورد يف  ملقت�سيات ق�سائية، وذلك بالنظر 

معطيات مهمة يف ملف التحقيق الأويل يف قرائن 

امل��ق��دم��ة م��ن حمامي  ال�����س��ك��وى  واأدل�����ة، ل �سيما 

الدائرة القانونية ملجموعة ال�سعب يريد اإ�سالح 

النظام«.

االنباط-وكاالت

لإقليم  امل��ت��ح��دة  الأمم  مبعوث  زي����ارة  اأث����ارت 

يف  امل��غ��رب  اإىل  مي�ستورا،  دي  �ستيفان  ال�سحراء 

�سياق جولة باملنطقة ت�سمل اجلزائر وموريتانيا، 

ت�����س��اوؤلت ح���ول ج����دوى ال���زي���ارة وم���ا مي��ك��ن اأن 

حتققه.

و�سل دي مي�ستورا اإىل الرباط يف 12 يناير/ 

كانون الثاين اجلاري، والتقى بامل�سوؤولني املغاربة، 

قبل اأن يتوجه بعد 3 اأي��ام، اإىل خميمات تندوف 

اأق�سى جنوب غربي اجلزائر

وفيما اعترب خبري، اأن زيارة امل�سوؤول الأممي 

اأف���اد   ، خ��ا���س��ة  ظ��رف��ي��ة  وحت��ك��م��ه��ا  لال�ستك�ساف 

اأكادميي باأنه ل يتوقع اأي جديد من الزيارة لأن 

كل اأطراف النزاع غري متحم�سة للمفاو�سات

لالإقليم  مو�سعا  ذاتيا  حكما  الرباط  وتقرتح 

البولي�ساريو  جبهة  تدعو  بينما  �سيادتها،  حتت 

تدعمه  ط��رح  وه��و  امل�سري،  لتقرير  ا�ستفتاء  اإىل 

اجلزائر )جارة املغرب(، التي ت�ست�سيف لجئني 

من الإقليم يف تندوف

** زيارة ا�ستماع لأطراف النزاع

اأجرى دي مي�ستورا يف الرباط، حمادثات مع 

وزير اخلارجية املغربي نا�سر بوريطة، بح�سور 

امل��ت��ح��دة عمر  الأمم  ل��دى  ال��دائ��م  اململكة  ممثل 

هالل

املغربية  اخلارجية  اأعلنت  امل��ح��ادث��ات،  وعقب 

يف بيان، يف 13 يناير اجل��اري، اللتزام با�ستئناف 

ال�سحراء  باإقليم  املتعلقة  ال�سيا�سية  العملية 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س امل���ب���ادرة امل��غ��رب��ي��ة للحكم ال���ذات���ي، 

بح�سور  امل�����س��ت��دي��رة  امل���وائ���د  م�سل�سل  اإط����ار  ويف 

موريتانيا،  اجلزائر،  )املغرب،  الأربعة  الأط���راف 

البولي�ساريو(

وذك���ر ال��ب��ي��ان، اأن ال��وف��د املغربي ج��دد خالل 

�س�س املوقف املغربي كما 
ُ
اأ التاأكيد على  املباحثات 

مبنا�سبة  ال�ساد�س  حممد  امللك  خطابي  يف  ورد 

الذكرى ال�45 وال�46 للم�سرية اخل�سراء

واأفاد باأن امللك اأكد يف اخلطابني التزام املغرب 

ال��رع��اي��ة  حت���ت  ال�سيا�سية  العملية  ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف 

احل�سرية لهيئة الأمم املتحدة للتو�سل اإىل حل 

�سيا�سي على اأ�سا�س املبادرة املغربية للحكم الذاتي، 

وبح�سور  امل�ستديرة،  امل��وائ��د  م�سل�سل  اإط���ار  ويف 

الأطراف الأربعة

اأن زي��ارة دي مي�ستورا تندرج يف  وذك��ر البيان 

اإطار تنفيذ قرار جمل�س الأمن رقم 2602، املعتمد 

بتاريخ 29 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2021

واأو�����س����ح اأن������ه وف����ق ال����ق����رار ج������ددت ال��ه��ي��ئ��ة 

التنفيذية لالأمم املتحدة دعوتها لكل الأط��راف 

موا�سلة م�ساركتهم يف م�سل�سل املوائد امل�ستديرة، 

اأج��ل الو�سول  ب��روح من الواقعية والتوافق، من 

اإىل حل �سيا�سي وواقعي وعملي ودائم وقائم على 

اأ�سا�س التوافق

وق��ب��ل ي����وم م���ن حم���ادث���ات دي م��ي�����س��ت��ورا يف 

الرباط، قال املتحدث الأممي �ستيفان دوجاريك، 

يتطلع  الأمم���ي  املبعوث  اإن  �سحفي،  م��وؤمت��ر  يف 

اآراء جميع املعنيني  خالل الزيارة لال�ستماع اإىل 

ح���ول كيفية اإح�����راز ت��ق��دم ن��ح��و ا���س��ت��ئ��ن��اف بناء 

للعملية ال�سيا�سية ب�ساأن اإقليم ال�سحراء

** من هو دي مي�ستورا؟

اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم���ني  اأعلن 

غ��وت��ريي�����س، يف 6 اأك���ت���وب���ر امل���ا����س���ي، ت��ع��ي��ني دي 

خلفا  ال�����س��ح��راء،  اإق��ل��ي��م  اإىل  مبعوثه  مي�ستورا 

ل��الأمل��اين ه��ور���س��ت ك��وه��ل��ر، ال���ذي ا�ستقال يف 22 

مايو/اأيار 2019

يتمتع دي مي�ستورا بخربة تزيد عن 40 عاما 

و�سغل  ال�سيا�سية،  وال�����س��وؤون  الدبلوما�سية  يف 

املبعوث الأمم��ي اخلا�س ل�سوريا، وعمل  من�سب 

ممثال خا�سا لالأمني العام يف اأفغان�ستان والعراق 

وج���ن���وب ل��ب��ن��ان، وم���دي���ر م��رك��ز الأمم امل��ت��ح��دة 

لالإعالم يف روما

املحاورين  جميع  م��ع  مي�ستورا  دي  و�سيعمل 

املعنيني، مبا يف ذلك الأط��راف والبلدان املجاورة 

بقرار  م�سرت�سدا  الآخ��ري��ن،  امل�سلحة  واأ�سحاب 

ذات  الأخ�����رى  وال���ق���رارات   2548 الأم����ن  جمل�س 

ال�سلة ، بح�سب دوجاريك

2020، حيث  اأك��ت��وب��ر  2548 يف  ال��ق��رار  و���س��در 

يف  لال�ستفتاء  امل��ت��ح��دة  الأمم  بعثة  ولي���ة  م���دد 

 ،2021 اأكتوبر  ال�سحراء )مينور�سو( حتى  اإقليم 

وحث جميع الأطراف على العمل مل�ساعدة البعثة 

الأممية على اإيجاد حل �سيا�سي واقعي للنزاع

ويف اأكتوبر املا�سي، قرر جمل�س الأمن الدويل، 

يف  تاأ�س�ست  التي   ، مينور�سو  بعثة  ولي��ة  متديد 

1991، عاما اإ�سافيا وذلك حتى 31 اأكتوبر 2022، 

حيث يتم جتديد وليتها �سنويا

** ل جديد من الزيارة

قال �سعيد ال�سديقي، اأ�ستاذ العالقات الدولية 

يف جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل )حكومية( 

�سمايل املغرب، اإنه ل يتوقع اأي جديد من زيارة 

م�سار  م��ه��م يف  ت��ط��ور  ح�����س��ول  اأو  م�����س��ت��ورا  دي 

الت�سوية ال�سلمية لأن كل الأطراف غري متحم�سة 

للمفاو�سات

واأ�ساف ال�سديقي، لالأنا�سول، اأن املغرب حقق 

اإجنازات مهمة يف ملف ال�سحراء، لذلك فهو غري 

متحم�س لأي جولة جديدة من املفاو�سات لأنه 

يرى اأن ل جدوى منها يف ظل الو�سع العام

واأو�سح اأن اأق�سى ما يرتجى من زيارة املبعوث 

الأمم�����ي اجل���دي���د ه���و ال���س��ت��م��اع اإىل الأط�����راف 

واحليلولة دون تفاقم الأزمة

هو  مي�ستورا  دي  مهمة  ي�سعب  م��ا  اأن  ولفت 

املغربية اجلزائرية حاليا، حيث  العالقات  و�سع 

بعد  البلدين  بني  دبلوما�سية  عالقات  توجد  ل 

اأ�سبحت طرفا  التي  قطعها من ط��رف اجلزائر 

رئي�سيا يف نزاع ال�سحراء بح�سب قرارات جمل�س 

الأمن الدويل

وراأى اأن الأوىل اأن يتم تطبيع العالقات بني 

توفري  اأج��ل  م��ن  بينهما  الثقة  وت�سود  البلدين، 

�سروط مالئمة للمفاو�سات بني اأطراف النزاع

ويف 24 اأغ�سط�س/ اآب املا�سي، اأعلنت اجلزائر 

قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع املغرب، ب�سبب ما 

اأ�سمتها خطواته العدائية املتتالية ، فيما اأعربت 

الرباط عن اأ�سفها جراء تلك اخلطوة، وو�سفت 

مربراتها ب� الزائفة .???

** زيارة ا�ستك�ساف

العالقات  يف  الباحث  الأندلو�سي،  نبيل  وف��ق 

الدولية، فاإن زيارة دي مي�ستورا اإىل املنطقة تبقى 

زيارة ا�ستك�ساف حتكمها ظرفية خا�سة وتوتر حاد 

ي�سعب من مهمته، خا�سة على م�ستوى الأزم��ة 

العميقة التي متر بها العالقات الدبلوما�سية بني 

املغرب واجلزائر

ال��زي��ارة  اأن  لالأنا�سول،  الأندلو�سي  واأ���س��اف 

تاأتي اأي�سا يف اإطار تراكم انت�سارات الدبلوما�سية 

املغربية، خا�سة بعد جناح املغرب يف اإقناع عدد من 

الدول بافتتاح قن�سلياتها بال�سحراء )عددها 25 

قن�سلية وفق اخلارجية املغربية(

وت���اب���ع: مم���ا ي���زي���د م���ن ���س��ع��وب��ة م��ه��م��ة دي 

نف�سها يف حرب  البولي�ساريو تعترب  اأن  مي�ستورا 

بعدما اأعلنت خرق اتفاق وقف اإطالق النار املوقع 

�سنة 1991

و�سدد اأن مهمة دي مي�ستورا حاليا هي تلطيف 

الأجواء والتح�سري ملرحلة ا�ستئناف احلوار عرب 

اآلية املوائد امل�ستديرة مب�ساركة جميع الأطراف

للتنازل  قابل  غ��ري  املغربي  امل��وق��ف  اأن  ولفت 

بعدما حدد �سقف التنازلت يف ما ت�سمنه خمطط 

احلكم الذاتي املقدم كحل واقعي للم�سكل املفتعل 

يف ال�سحراء املغربية

اخلطاب  �سياق  با�ستح�سار  ذل��ك  اأن  واأو���س��ح 

امل�سرية  ل��ذك��رى  ال����46  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  امللكي 

اأن املغرب ل يتفاو�س  اأك��د فيه  ال��ذي  اخل�سراء، 

تكن  مل  ال�سحراء  مغربية  واأن  �سحرائه،  على 

ي��وم��ا، ول���ن ت��ك��ون اأب�����دا م��ط��روح��ة ف���وق ط��اول��ة 

املفاو�سات

١٠ آالف بمظاهرة ضد التهجير ٠٠ 

زيارة المبعوث األممي للصحراء.. هل تحرك المياه الراكدة؟

الصين تشدد إجراءاتها االحترازية 
تخوفا من متحور أوميكرون

االنباط-وكاالت

طلبت خدمة الربيد ال�سينية من عمالها 

ال��دول��ي��ة وكذلك  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��رود  تعقيم 

امل��واط��ن��ني ال�����س��ي��ن��ي��ني ع��ل��ى خ��ف�����س طلبات 

ال�سراء من اخلارج، بعد هواج�س من اإمكانية 

الإ���س��اب��ات  ال��ربي��د م�����س��در تف�سي  ي��ك��ون  اأن 

بفريو�س كورونا يف البالد اخريا.

يظهر  بلد  اأول  كانت  التي  ال�سني  وتتبع 

فيه الفريو�س اأواخر عام 2019 �سيا�سة �سارمة 

الرغم  اإ�سابات على  ت�سجيل �سفر  ت�ستهدف 

من اإنهاء الإغالق يف بقية دولة العامل.

ب����وؤر تف�س  ل��ك��ن ال���ب���الد ت��ع��اين الآن م���ن 

�سغرية، حتى يف العا�سمة بكني التي ت�ستعد 

ل�ست�سافة دورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية.

ورجح م�سوؤولون �سينيون اأن يكون بع�س 

الأ�سخا�س قد اأ�سيبوا بالفريو�س عقب مل�سهم 

ط��رودا بريدية اآتية من اخل��ارج، مبا يف ذلك 

امراأة يف بكني قالت ال�سلطات اإنها مل تخالط 

اإ�سابتها  ت���اأك���دت  ول��ك��ن  م�سابني  اأ���س��خ��ا���س��ا 

اأم��ريك��ا  يف  املنت�سرة  لتلك  مماثلة  مبتحورة 

ال�سمالية.

بيانا.  ال�سينية  ال��ربي��د  خدمة  واأ���س��درت 

ام�����س الث���ن���ني اأم�����رت ف��ي��ه ال��ع��م��ال بتعقيم 

كما  ميكن”،  م��ا  “باأ�سرع  ال��دول��ي��ة  ال��ط��رود 

طلبت م��ن امل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن ي��ت��ع��ام��ل��ون مع 

جرعات  تلقي  الأجنبية  وال��ط��رود  الر�سائل 

لقاح معززة.

كما طلبت من املواطنني تقلي�س عمليات 

اخلطورة  ذات  واملناطق  “الدول  من  ال�سراء 

الوبائية العالية يف اخلارج«.

وت�����س��ت��خ��دم ال�����س��ني اإج��������راءات الإغ�����الق 

امل��ح��ل��ي��ة امل�������س���ددة وال���ف���ح���و����س اجل��م��اع��ي��ة 

وتطبيقات تتبع الأ�سخا�س امل�سابني ملحا�سرة 

العدوى مبجرد ظهور ال�سابات.

واأج�������رب امل����الي����ني م����ن ال�����س��ي��ن��ي��ني على 

مالزمة منازلهم يف مدن متعددة يف الأ�سابيع 

الأخرية بعد ظهور اإ�سابات باملتحورتني دلتا 

واأوميكرون.

وظ��ه��رت الإ���س��اب��ات احل��دي��ث��ة يف املناطق 

التي تردها كميات كبرية من ال�سلع الدولية، 

ال�ساحلية  ت��ي��اجن��ني  ذل���ك يف م��دي��ن��ة  مب��ا يف 

ال�سناعية  ج��واجن��دون��غ  ومقاطعة  ال�سرقية 

جنوبي البالد.  القضاء اللبناني يصدر إشارة منع تصّرف وسفر بحق حاكم مصرف لبنان
26 قتيال في زلزالين مزدوجين في أفغانستان

االنباط-وكاالت

لقي ما ل يقل عن 26 �سخ�سا م�سرعهم، 

زل��زال��ني قويني �سربا ولي���ة بدغي�س  ج���راء 

مع  احل��دود  على  الثنني،  اأفغان�ستان،  غربي 

تركمان�ستان.

دائرة  رئي�س  نوفو�ستي، عن  وكالة  ونقلت 

ال��ث��ق��اف��ة والإع��������الم ب���ال���ولي���ة ب���ا����س حممد 

���س��رواري، قوله “هناك خم��اوف من احتمال 

ارت���ف���اع ح�����س��ي��ل��ة ال��ق��ت��ل��ى ب��ع��د و����س���ول ف��رق 

�سربها  التي  النائية  ال��ق��رى  لبع�س  الإن��ق��اذ 

ال��زل��زالن، يف واح��دة من اأك��ر املناطق فقرا 

ع�سرات  تدمري  اإىل  م�سريا  اأفغان�ستان”،  يف 

املنازل.

و����س���ج���ل���ت ه���ي���ئ���ة امل�������س���ح اجل���ي���ول���وج���ي 

الأمريكية زل��زال بلغت قوته 3ر5 درجة على 

مقيا�س ريخرت، واآخر بلغت قوته 9ر4 درجة.

و�سرب الزلزالن على بعد 41 كيلو مرتا 

�سرقا و50 كيلومرتا جنوب �سرق مدينة قلعة 

نو، عا�سمة الولية. 

الداخلية العرب يدين الهجوم نداء استغاثة إلنقاذ الوضع المائي في غزة
الحوثي على مطار أبو ظبي

االنباط-وكاالت

دان جمل�س وزراء الداخلية العرب الهجوم 

احل���وث���ي ع��ل��ى م���ط���ار اب����و ظ��ب��ي ال������دويل يف 

الإمارات العربية املتحدة.

وج���اء يف ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن الأم��ان��ة العامة 

العامة  الأم��ان��ة  اأن  الث��ن��ني  م�ساء  للمجل�س 

تلقت “ ببالغ ال�سجب وال�ستنكار نباأ الهجوم 

الإرهابي اجلبان الذي ا�ستهدفت من خالله 

ال���دويل يف  اأب���و ظبي  ملي�سيا احل��وث��ي مطار 

دولة الإمارات العربية املتحدة، واأدى اإىل وقوع 

وفيات وم�سابني واأ�سرار مادية”. 

وا�ساف البيان اأن الأمانة العامة للمجل�س 

“ اإذ ت���دي���ن ب��ك��ل ح����زم وق�����وة ه����ذا ال��ه��ج��وم 

مق�سوداً  ا���س��ت��ه��داف��اً  ي�سكل  ال���ذي  الإره���اب���ي 

مل��ن�����س��اآت م��دن��ي��ة، وان��ت��ه��اك��اً ���س��ارخ��اً للقانون 

م�ساءلة  ت�ستوجب  ح��رب  وج��رمي��ة  ال����دويل، 

هذا  اأن  البيان  واأك��د  مرتكبيها”.  وحما�سبة 

يثبت خطورة  دلياًل جديداً  يعد  ال�ستهداف 

ال��ع��دواين  ونهجها  الإره��اب��ي��ة  امللي�سيا  ه���ذه 

وال�ستقرار  وال�سالم  لالأمن  واملهدد  امل�ستمر 

يف املنطقة، وحركة املالحة اجلوية والبحرية 

مع  املجل�س  ت�سامن  ال��ب��ي��ان  اأك���د  كما  فيها. 

دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ، وم�ساندتها 

املطلقة لها يف كافة الإج��راءات التي تتخذها 

للدفاع عن اأمنها وحماية اأرا�سيها ومن�ساآتها، 

واملقيمني  مواطنيها  �سالمة  على  واحل��ف��اظ 

فيها”. 

فلسطينيو الداخل يحملون االحتالل مسؤولية 
االعتداءات على متظاهري النقب
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الجزيرة يودع نجمه 
السابق سعادة 

االنباط - عمان 

م�����س��اء  اجل���زي���رة  ن�����ادي  ادارة  ت��ق��ي��م 

ال���ي���وم ح��ف��ل وداع����ي ل��اع��ب��ه��ا ال���دويل 

ال�����س��اب��ق اب��راه��ي��م ���س��ع��ادة ال����ذي ان��ه��ى 

فريق  مع  وتعاقد  الفريق  مع  م�سواره 

ن��ادي  وك��ان  اجل��دي��د  للمو�سم  احل�سني 

مع  ر�سميا  ت��ع��اق��ده  اأع��ل��ن  ق��د  احل�سني 

قادما  �سعادة،  اإبراهيم  الدويل  الاعب 

م��ن اجل���زي���رة. وت��ع��اق��د احل�����س��ني اإرب���د 

ملدة  القدم  كرة  ليمثل فريق  �سعادة  مع 

م��و���س��م��ني. وق����ام ن����ادي احل�����س��ني اإرب���د 

ناديه  م��ن  �سعادة  ال��اع��ب  عقد  ب�سراء 

لنحو  امتدت  مفاو�سات  بعد  اجل��زي��رة 

اأ�سبوعني. ويعترب �سعادة مك�سبا جديدا 

اإرب��د يف ظ��ل م��ا يتمتع  ل��ن��ادي احل�سني 

به من قدرة على �سناعة اللعب وقيادة 

ال��ف��ري��ق ن��ح��و م��رم��ى امل��ن��اف�����س. وك���ان 

ب���داأ م�سريته م��ع ال��وح��دات  ���س��ع��ادة ق��د 

ل��ل��ج��زي��رة وي����ربز معه  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ق��ب��ل 

ب�����س��ك��ل مم���ي���ز ل��ي��ت��م ���س��م��ه ل�����س��ف��وف 

م��ن��ت��خ��ب ال��ن�����س��ام��ى. واأجن�����ز احل�����س��ني 

ما  املهمة،  ال�سفقات  من  العديد  اإرب��د 

يعطي موؤ�سرا وا�سحا على اأنه �سيبحث 

ملن�سات  ال�سعود  ع��ن  املقبل  املو�سم  يف 

التتويج.

الحشوش رئيسا التحاد الدراجات 

االنباط - عمان 

ان���ت���خ���ب���ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���احت���اد 

جمل�س  اأع�������س���اء   ، ل���ل���دراج���ات  الأردين 

اإدارت�����ه�����ا ل����ل����دورة الأومل����ب����ي����ة ال���ق���ادم���ة، 

الأل��ع��اب  دورة  ان��ت��ه��اء  بعد  تنتهي  وال��ت��ي 

 ،)٢٠٢٤ )ب���اري�������س  ال���ق���ادم���ة  الأومل����ب����ي����ة 

الذي  النتخابي  الجتماع  خ��ال  وذل��ك 

مندوبي  وبح�سور  الحت��اد  مقر  يف  عقد 

جمل�س  و�سم  الأردنية.  الأوملبية  اللجنة 

عن  ل��ل��دراج��ات،  الأردين  الحت����اد  اإدارة 

ف��ئ��ة امل��ع��ي��ن��ني، ال��دك��ت��ور ط����ارق اخل��ي��اط 

وال�����س��ي��دة وج��ي��ه��ة احل�����س��ي��ن��ي وع���ن فئة 

ال���اع���ب���ني امل���ع���ت���زل���ني، ف�����از ب��ال��ت��زك��ي��ة 

ال�������س���ادة حم��م��د ال���دب���ا����س وامل���ع���ت���ز ب��اهلل 

اجل��غ��ب��ري وال�������س���ي���دة ل��ب��ن��ى ال�����س��م��ادي. 

ك��ل من  بالتزكية  ف��از  الأن��دي��ة  فئة  وع��ن 

خلف  الدكتور  ثله  ويمُ ال�سايف  غور  نادي 

��ث��ل��ه  احل�����س��و���س ون����ادي غ���ور امل���زرع���ة ويمُ

اإج���راء  وع��ق��ب  ال��ن��واي�����س��ة.  ال�سيد ط��ال 

اإدارة  جمل�س  عقد  النتخابية،  العملية 

اج��ت��م��اع��ه  ل���ل���دراج���ات  الأردين  الحت�����اد 

اخ��ت��ري  ح��ي��ث  امل��ن��ا���س��ب،  ل��ت��وزي��ع  الأول 

ال���دك���ت���ور خ���ل���ف احل�������س���و����س يف م��ن�����س��ب 

نائباً  ال��دب��ا���س  حممد  وال�سيد  الرئي�س 

اأميناً  ال�سمادي  لبنى  وال�سيدة  للرئي�س 

ل��ل�����س��ر وال�����س��ي��د ط���ال ال��ن��واي�����س��ة اأم��ي��ن��اً 

لل�سندوق.

جمهور ليفربول ينتقد 
الفيفا بسبب صالح 

لندن - وكاالت 

وجه جمهور ليفربول انتقادات اإىل الحتاد 

ال��دويل لكرة القدم “فيفا” عقب انتهاء حفل 

ب�سكل  اأقيم الثنني،  الذي  جوائز “الأف�سل”، 

اف���را����س���ي. وح�����ل امل�������س���ري حم��م��د ���س��اح، 

جنم ليفربول، يف املركز الثالث بجائزة اأف�سل 

ت�سكيلة  �سمن  اخ��ت��ي��اره  يتم  مل  بينما  لع���ب، 

الأف�سل لعام ٢٠٢1. و�سهدت اختيارات الهجوم 

ك��ل م��ن: كري�ستيانو  ال��ع��ام وج���ود،  يف ت�سكيلة 

رونالدو )مان�س�سر يونايتد( - اإيرلينج هالند 

)بورو�سيا دورمتوند( - روبرت ليفاندوف�سكي 

ل��ي��ون��ي��ل مي�سي )ب��اري�����س  )ب���اي���رن م��ي��ون��خ( - 

�سان جريمان(. ووفًقا ملوقع “ليفربول اإيكو” 

ب�سدة  انتقد  الريدز  جمهور  ف��اإن  الربيطاين، 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ا�ستبعاد  ع��ل��ى م��واق��ع 

���س��اح م���ن ف��ري��ق ال��ف��ي��ف��ا ل��ع��ام ٢٠٢1. وق���ال 

اأحدهم: “�ساح �سمن اأف�سل 3 لعبني، لكنه 

لي�س يف الفريق الأف�سل، اإنه منطق الفيفا مرة 

اأخ��رى«. وكتب اآخ��ر: “كيف ل يكون �ساح يف 

اأف�سل لع��ب؟!«.  الفريق وه��و مر�سح جلائزة 

ون�����س��ر ث��ال��ث ����س���ورة ل��ي��ورج��ن ك���ل���وب، م���درب 

ليفربول، غا�سًبا، وكتب عليها: “٤ مهاجمني 

بينما ل يوجد �ساح«. واأ�سار رابع: “ل يوجد 

�ساح.. لي�س عليك اإل اأن ت�سحك«.

النصر يحتفي بهداف بطولة افريقيا 
الريا�ض - وكاالت 

اح��ت��ف��ى ن�����ادي ال��ن�����س��ر ال�����س��ع��ودي، 

اأب��و  فين�سنت  ال��ك��ام��ريوين،  مبهاجمه 

بكر، الذي قاد فريقه للتاأهل اإىل ثمن 

ويت�سدر  اإف��ري��ق��ي��ا.  اأمم  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي 

اأب���و ب��ك��ر ق��ائ��م��ة ه���دايف ال��ب��ط��ول��ة حتى 

5 اأهداف. وتغنى الن�سر  الآن، بت�سجله 

ح�سابه  عرب  له  �سورة  ون�سر  بكر،  باأبو 

على  “تربع  وك���ت���ب:  على “توير”، 

�سدارة هدايف اإفريقيا، و�سعد مبنتخب 

16.. ه��ذا ه��و جنمنا  ال���� ب��اده اإىل دور 

املنتخب  وت���اأه���ل  ب���ك���ر«.  اأب����و  ف��ي��ن�����س��ن��ت 

ال��ك��ام��ريوين اإىل ث��م��ن ن��ه��ائ��ي ال��ك��ان، 

بر�سيد  الأوىل  للمجموعة  كمت�سدر 

7 ن���ق���اط. وت��غ��ل��ب الأ����س���ود يف اجل��ول��ة 

بثنائية  ف��ا���س��و  ب��ورك��ي��ن��ا  ع��ل��ى  الأوىل 

الثانية،  اجلولة  ويف  بكر،  لأب��و  نظيفة 

اك��ت�����س��ح ن���ظ���ريه الإث���ي���وب���ي ب��رب��اع��ي��ة، 

اأي�سا.  ثنائية  بكر  اأب��و  خالها   �سجل 

الثالثة  اجلولة  يف  الكامريون  وتعادل 

مع الراأ�س الأح�سر، بهدف لكل فريق، 

جاء باإم�ساء اأبو بكر اأي�سا.

 سمير يواصل مشواره مع الوحدات 

االنباط - عمان 

وق������ع ال����اع����ب اأح����م����د ����س���م���ري ع��ل��ى 

ك�سوفات الوحدات ر�سميا ام�س بح�سور 

اأمني ال�سر عو�س الأ�سمر ومدير ن�ساط 

الفريق  ومدير  �سلباية  زي��اد  القدم  ك��رة 

الريا�سية  اللجنة  وع�سو  جمال  حممد 

ملو�سم  �سمري  توقيع  قنديل.وجاء  وليد 

واحد بناء على تن�سيب اللجنة الريا�سية 

ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي �سبق ل��ه��ا اأن اأو���س��ت 

ب���ت���ج���دي���د ع���ق���ود ع�����دد م����ن ال��اع��ب��ني 

والتعاقد مع لعبني جدد ليكونوا �سمن 

تنتظره  ال����ذي  الأول  ال��ف��ري��ق  ���س��ف��وف 

ا�ستحقاقات هامة حملية واآ�سيوية. وبهذا 

للمو�سم  ال���وح���دات  م��ع  ���س��م��ري  ي�ستمر 

الثالث على التوايل.

منتخب الشباب يستعد للنهائيات االسيوية 

االنباط - عمان 

الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 

قائمة  هايل،  اأحمد  امل��درب  بقيادة   ،23 ت 

مع�سكر  يف  ل��ل��دخ��ول  لع��ب��ا،   )24( �سمت 

ت���دري���ب���ي حم��ل��ي خ����ال ال���ف���رة م���ن 19 

ا�ستعداداً  اجل���اري،  ال��ث��اين  ك��ان��ون   31 اإىل 

خل���و����س ال��ن��ه��ائ��ي��ات الآ����س���ي���وي���ة ح���زي���ران 

الفالوجي،  م��راد  القائمة:  و�سمت  املقبل. 

اأح��م��د ال��رب��ي��ع، اأ���س��ام��ة ال��ك��وام��ل��ة، اأ���س��ي��ل 

ال���������س����ي����اح����ني، م���ه���ن���د اأب��������و ط�������ه، حم��م��د 

ه�������س���ام، ث���ائ���ر ال����دي����رب����اين، م���ال���ك ع���ان، 

ع��ل��ي ال���ع���زاي���زة، ه��ا���س��م ب��ن��ي خ��ال��د، اأح��م��د 

ال�سناينة،  اأم��ني  الذيابات،  هايل  ال�سلمان، 

ع���ب���ادة ال�����رزي، ���س��ي��ف ال���دي���ن ال��ب�����س��اب�����س��ة، 

اأب����و ���س��ن��ب، اأح���م���د ����س���ربة، جعفر  ف��ي�����س��ل 

العرام�سة،  مهند  املحارمة،  عون  اهلل،  عبد 

ع��ارف  يا�سني،  بني  حممد  خ�سرم،  يو�سف 

ك��ن��ع��ان. واقت�سرت  و���س��ام��ر  احل���اج حم��م��د، 

 )21 )ت  الاعبني  ا�ستدعاء  على  القائمة 

ال��ت��ي متثل  الأ���س��م��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  بح�سور 

تطلعات  اإط���ار  يف  الأوىل،  ل��ل��م��رة  املنتخب 

م�ستوياتهم  على  ل��ل��وق��وف  الفني  اجل��ه��از 

خلو�س  ال��ت��ح�����س��ريات  �سمن  وج��اه��زي��ت��ه��م 

وكان  اأوزبك�ستان.  يف  الآ�سيوية  النهائيات 

اآ���س��ي��ا  امل��ن��ت��خ��ب ت���اأه���ل اإىل ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����س 

ع��ق��ب ت�������س���دره ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���ت���ي ���س��م��ت 

نقاط،   4 بر�سيد  وتركمان�ستان  فل�سطني 

مطلع  اأوزبك�ستان  يف  النهائيات  تقام  حيث 

قرعة  ت�سحب  اأن  وينتظر  املقبل.  حزيران 

�سباط   17 اخلمي�س  اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  نهائيات 

امل���ق���ب���ل، ح���ي���ث ي���ح���ل امل��ن��ت��خ��ب ب��امل�����س��ت��وى 

والإم��������ارات  ت���اي���ان���د  ج���ان���ب  اإىل  ال���ث���اين 

اأوزبك�ستان،  “الأول”،  �سم  فيما  واإي����ران، 

ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، ال�����س��ع��ودي��ة، واأ���س��رال��ي��ا. 

فيتنام،  ق��ط��ر،  ال��ع��راق،  منتخبات  وج���اءت 

�سم  حني  يف  الثالث،  امل�ستوى  يف  واليابان، 

الكويت،  ماليزيا،  طاجيك�ستان،  “الرابع” 
وت��رك��م��ان�����س��ت��ان. وت�����س��ه��د ال��ق��رع��ة ت��وزي��ع 

16، ع��ل��ى اأرب����ع جم��م��وع��ات  امل��ن��ت��خ��ب��ات ال���� 

ب��ح�����س��ب م�����س��ت��وي��ات��ه��ا، ح��ي��ث ي��ت��اأه��ل بطل 

النهائي.  رب��ع  اإىل  جمموعة  ك��ل  وو���س��ي��ف 

يذكر اأن النهائيات الآ�سيوية القادمة، غري 

موؤهلة اإىل الأوملبياد، حيث تقام الت�سفيات 

القارية للبطولة املوؤهلة اإىل اأوملبياد باري�س 

.2023 القادم  العام  خال   ،2024

مدريد - وكاالت 

اأع���رب ن��ادي بر�سلونة، ع��ن موا�ساته ل��ري��ال م��دري��د عقب وف��اة اأح��د 

اأ���س��اط��ري امل���ريجن���ي. وك��ت��ب ب��ر���س��ل��ون��ة، ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي مبوقع 

وفاة  يف  تعازيه  يقدم  بر�سلونة  “نادي  “توير”:  الجتماعي  التوا�سل 

الأ�سطورة فران�سي�سكو خينتو لعب ريال مدريد.. ارقد يف �سام«. وكان 

نادي ريال مدريد اأعلن، اليوم، عن وفاة خينتو عن عمر يناهز 88 عاًما. 

ويعد باكو خينتو الاعب الوحيد يف تاريخ كرة القدم الذي فاز ب�6 كوؤو�س 

اأوروبية )دوري الأبطال مب�سماه احل��ايل(، حيث داف��ع عن قمي�س ريال 

مدريد بني عامي 1953 و1971. وفاز خال 18 مو�سًما مع املريجني 

ب�6 كوؤو�س اأوروبية و12 دورًيا، بالإ�سافة اإىل كاأ�س اإ�سبانيا مرتني وكاأ�س 

الإنركونتيننتال مرة وكاأ�س العامل امل�سغر وكاأ�س لتينا مرة واحدة.

برشلونة يعزي بوفاة اسطورة ريال مدريد 

الحسنات يقود كرة السلط 

االنباط - عمان 

م��ع  ال�������س���ل���ط،  ن������ادي  اإدارة  ت���ع���اق���دت 

مهمة  ليتوىل  احل�سنات،  عثمان  امل���درب 

امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق ك���رة ال��ق��دم. وك��ان 

ن������ادي ال�������س���ل���ط دخ�����ل مب���ف���او����س���ات م��ع 

احل�����س��ن��ات م��ن��ذ 1٠ اأي����ام، ح��ي��ث ا���س��رط 

الأخري جتديد عقود عدد من الاعبني، 

ق��ب��ل امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ق��ب��ول امل��ه��م��ة. ويعد 

احل�����س��ن��ات م��ن امل��درب��ني امل��م��ي��زي��ن، حيث 

وال��رم��ث��ا  للفي�سلي  م��درب��ا  وع��م��ل  ���س��ب��ق 

املدير  مهمة  املا�سي  قبل  املو�سم  وت�سلم 

احل�����س��ن��ات  وب����داأ  اإرب�����د.  للح�سني  ال��ف��ن��ي 

م�����س��ريت��ه ك���اع���ب ب�����س��ف��وف ال��ف��ي�����س��ل��ي 

يعتزل  اأن  قبل  الأردن،  و�سباب  واجلزيرة 

ويقتحم عامل التدريب.
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الزمالك ينهي مشكلة العبه بنشرقي 

ليفاندوفسكي فخور بجائزة افضل العب بالعالم 

مواجهة عربية حاسمة بين مصر والسودان 

أزارينكا تواصل انتصاراتها في استراليا للتنس 

القاهرة – وكاالت 

ال��زم��ال��ك  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اأن���ه���ى 

ب����رئ����ا�����ص����ة م���رت�������ص���ى م����ن���������ص����ور، اأزم�������ة 

بن  اأ�صرف  للمغربي  املتاأخرة  امل�صتحقات 

واأو���ص��ح  الأول.  ال��ف��ري��ق  ���ص��رق��ي، لع���ب 

ال��زم��ال��ك ع��ر م��وق��ع��ه ال��ر���ص��م��ي اأن���ه مت 

م���ل���ي���ون ج���ن���ي���ه  يف احل�����ص��اب   12 اإي�������داع 

البنكي لالعب املغربي اأ�صرف بن �صرقي، 

م�صتحقاته  ق��ي��م��ة  الأول،  ال��ف��ري��ق  جن��م 

 امل�����ت�����اأخ�����رة ط���ي���ل���ة ال�����ف�����رة امل���ا����ص���ي���ة.

حل  يف  ال��زم��ال��ك،  ن���ادي  اإدارة   وجنحت 

اأزم�������ة م�����ص��ت��ح��ق��ات اأ�����ص����رف ب����ن ���ص��رق��ي 

يف ال��ي��وم الأخ����ر م��ن امل��ه��ل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

اخل��ا���ص��ة ب��ال�����ص��داد، ق��ب��ل ف�����ص��خ ال��ت��ع��اق��د 

بذلك  ال��ن��ادي  ليحافظ  ال��ط��رف��ن،  ب��ن 

ويتواجد  الأول.  الفريق  جنوم  اأحد  على 

اأ����ص���رف ب���ن ���ص��رق��ي م���ع م��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب 

امل�صارك يف بطولة كاأ�س الأمم الأفريقية 

ت�صتمر  وال��ت��ي  امل��غ��رب  امل��ق��ام��ة ح��ال��ي��اً يف 

حتى ال�صاد�س من فراير/ �صباط املقبل. 

ويحاول الزمالك اإقناع اأ�صرف بن �صرقي 

ب��ت��ج��دي��د ع���ق���ده ال�����ذي ي��ن��ت��ه��ي ب��ن��ه��اي��ة 

به  الحتفاظ  اأم��ل  على  اجل���اري،  املو�صم 

زيوريخ – وكاالت 

ح�����ص��د روب������رت ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي، جنم 

ب��ول��ن��دا وب���اي���رن م��ي��ون��خ، ج���ائ���زة اأف�����ص��ل 

امل��ق��دم��ة  بي�صت”،  “ذا  ال���ع���امل  يف  لع����ب 

“فيفا«.  ال��ق��دم  ال��دويل لكرة  م��ن الحت��اد 

ج����اء ذل����ك يف احل���ف���ل ال�����ذي ن��ظ��م��ه ف��ي��ف��ا 

 الإث���ن���ن، مب��دي��ن��ة زي���وري���خ ال�����ص��وي�����ص��ري��ة.

ري�صمن  الريطانية  املذيعة  احلفل  قدم   

��������ص�������ودوري رف�����ق�����ة ج�����رم�����ان ج���ي���ن���ا����س، 

 لع������ب ت���وت���ن���ه���ام ه���وت�������ص���ب���ر الأ�����ص����ب����ق.

مي�صي  ليونيل  الثنائي،  على  ليفا  وتفوق 

جن��م الأرج��ن��ت��ن وب��اري�����س ���ص��ان ج��رم��ان، 

واملنتخب  ليفربول  هداف  �صالح،  وحممد 

البولندي  النجم  حافظ  وبذلك  امل�صري. 

ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل، 

اأي�صا.  املا�صية  الن�صخة  يف  به  ت��وج  بعدما 

خالل  من  اجلائزة  ليفاندوف�صكي  وت�صلم 

الت�������ص���ال امل����رئ����ي يف م���ق���ر ن������ادي ب���اي���رن 

م��ي��ون��خ، ب��ح�����ص��ور رئ��ي�����س ال���ن���ادي اأول��ي��ف��ر 

الريا�صي  واملدير  ناجل�صمان،  ومدربه  كان 

ح�������ص���ن ����ص���ال���ح ح���م���ي���دت�������س. وب������دت ع��ل��ى 

ال��ب��ول��ن��دي روب����رت ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي، جنم 

ب���اي���رن م��ي��ون��خ، ال�����ص��ع��ادة ال�����ص��دي��دة، بعد 

يقدمها  ال��ت��ي  “الأف�صل”  ب��ج��ائ��ز  ف����وزه 

 2021 لعام  العامل  الفيفا لأف�صل لعب يف 

الثنائي ليونيل  وتفوق ليفاندوف�صكي على 

حتقيق  يف  وجن��ح  ���ص��الح،  وحم��م��د  مي�صي 

وقال  ال��ت��وايل.  على  الثاين  للعام  اجلائزة 

ل��ي��ف��ا يف ت�����ص��ري��ح��ات خ���الل احل��ف��ل، عقب 

هذه  على  جزياًل  “�صكًرا  باجلائزة:  ف��وزه 

اجل���ائ���زة، اإن���ه ل�����ص��رف ك��ب��ر، وف��خ��ر كبر 

كبرة  �صعادة  “تغمرين  واأ���ص��اف:  ا«.  اأي�صً

لأن ه���ذه اجل���ائ���زة ج����اءت ب��ف�����ص��ل ال��ع��م��ل 

اجلماعي.. اأ�صكر زمالئي لأنهم �صاعدوين 

الألقاب«. وعن  حتقيق  يف  م��ًع��ا  و�صاهمنا 

البوند�صليجا،  يف  م��ول��ر  ج��رد  رق��م  ك�صر 

قال: “ما حدث كان اأمًرا مهًما، باأن اأك�صر 

وتابع:  مب��ول��ر«.  اخل��ا���س  القيا�صي  ال��رق��م 

ذل��ك  حتقيق  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  ���ص��األ��ت��ن��ي  “اإذا 
م��ن ق��ب��ل، ك��ن��ت ���ص��اأع��ت��ق��د اأن����ه اأم����ر �صعب 

وختم:  الآن«.  حققته  ولكني  وم�صتحيل، 

يل  اإلهام  م�صدر  �صكل  لأنه  مولر  “اأ�صكر 
املا�صية«. ال�صنوات  طوال 

الكامريون – وكاالت 

ي�صدل ال�صتار اليوم الأربعاء على مناف�صات 

ك���اأ����س الأمم  ب��ب��ط��ول��ة  ال���راب���ع���ة،  امل��ج��م��وع��ة 

الأف���ري���ق���ي���ة امل���ق���ام���ة ح���ال���ي���اً يف ال���ك���ام���رون، 

لأبناء  مثر  وديربي  خال�صة  عربية  مبواجهة 

يف  وال�صودان  م�صر  منتخبي  بن  النيل  وادي 

متام ال�صاعة التا�صعة م�صاًء بتوقيت الدولتن.

نيجريا  منتخب  ال��ت��وق��ي��ت  ن��ف�����س  يف  وي��ل��ع��ب 

بنف�س  الأخ���رة  اجل��ول��ة  يف  بي�صاو  غينيا  �صد 

م�صر  منتخبي  م��واج��ه��ات  امل��ج��م��وع��ة.وت��ب��ق��ى 

ت��اري��خ��ي ول��ه��ا عالمات  وال�����ص��ودان ذات ط��اب��ع 

الأف��ري��ق��ي��ة  الأمم  ك���اأ����س  ت���اري���خ  يف  ت��ن�����ص��ى  ل 

يف  م��ب��اراة  اأول  اأن  ال��ت��اري��خ  وي�صجل  حت��دي��داً. 

م�صر  بن  كانت  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  تاريخ 

 1957 ف���راي���ر/����ص���ب���اط   10 ي����وم  وال���������ص����ودان 

وقتها  وف��از  اخل��رط��وم  ال�صودانية  بالعا�صمة 

راأفت عطية من  2-1 بهدف  بنتيجة  الفراعنة 

ال�صودان  ملنتخب  واأحرز  والديبة  جزاء  �صربة 

منتخب م�صر  اأي�����ص��اً  وح�����ص��م  ب�����ص��ر.   ب��رع��ي 

 1-2 1959 بنتيجة  مواجهة ال�صودان يف ن�صخة 

القاري  باللقب  بهدف قاتل لع�صام بهيج وفاز 

ب��ه��دف��ن   1963 ن�����ص��خ��ة  ت���ع���ادل يف  اأن��ه��م��ا  ك��م��ا 

ال�����ص��ودان ف��وزه  ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا. وح��ق��ق منتخب 

يف  القارية  بالبطولة  الفراعنة  على  الوحيد 

بينما   1-2 بنتيجة   1970 ن�صخة  نهائي  ن�صف 

الأمم  بكاأ�س  منا�صبة  اآخ��ر  يف  املنتخبان  تقابل 

 .0-3 بنتيجة  الفراعنة  وفاز   2008 الأفريقية 

البطولة  يف  بطموحه  م�صر  منتخب  ويت�صلح 

الغائب  لقبها  ل���ص��رداد  ي�صعى  التي  القارية 

اأن الفراعنة مل يظهروا  2010.ورغم  منذ عام 

بالأداء املقنع حتى الآن يف الن�صخة احلالية اإل 

اأن اجلماهر امل�صرية متني النف�س بالفوز على 

املنتخب  ح�صد  بعدما  التاأهل  وح�صم  ال�صودان 

ب��ي�����ص��او. غ��ي��ن��ي��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ت��غ��ل��ب  ن��ق��اط   3  اأول 

خا�صة  موؤثرة  غيابات  م�صر  منتخب  ويعاين   

يف خ��ط ال���دف���اع ع��ل��ى راأ���ص��ه��ا حم��م��ود حمدي 

وهو  الفتوح  اأب��و  واأحمد  توفيق  واأك��رم  الون�س 

املدير  ك��رو���س  كارلو�س  الرتغايل  يجر  م��ا 

اخللفي  اخل��ط  يف  لتغيرات  للفراعنة  الفني 

ب��اإ���ص��راك امل���داف���ع حم��م��د ع��ب��د امل��ن��ع��م بجانب 

اأمي����ن اأ����ص���رف وع��م��ر ك��م��ال. وي��ع��ول ك��رو���س 

ع���ل���ى ق�������درات جن���م���ه الأب��������رز حم���م���د ���ص��الح 

غينيا  على  ال��ف��وز  ه��دف  �صجل  بعدما  خا�صة 

اإي��ج��اد  ي��اأم��ل  امل�����ص��ري  املنتخب  اأن  كما  بي�صاو 

بع�س  اأداء  وتراجع  الفاعلية  مل�صكلة غياب  حل 

ح�صن  وحممود  مرمو�س  عمر  خا�صة  لعبيه 

اأي�صاً  ال�صودان  منتخب  يقدم  ومل  تريزيجيه. 

بح�صد  واكتفى  جولتن  اأول  يف  مميزة  نتائج 

ولكن �صقور اجلديان  بي�صاو  نقطة من غينيا 

يف  ق��دم��وه  مم��ا  ن�صبياً  اأف�صل  ب�صورة  ظ��ه��روا 

امل��درب  ب�صمات  بع�س  وظ��ه��رت  ال��ع��رب  ك��اأ���س 

برهان تية اأحد املدربن املخ�صرمن يف الكرة 

بع�س  مي��ل��ك  ال�����ص��ودان  منتخب  ال�����ص��ودان��ي��ة. 

التي ت�صكل خطورة  املميزة  الهجومية  الأوراق 

بال �صك على مرمى م�صر وعلى راأ�صها يا�صن 

ح��ام��د ال��ن��ا���ص��ط يف ال����دوري امل��ج��ري وحممد 

عبد الرحمن وحممد الر�صيد واجلزويل نوح. 

اإمكانية  يف  اآم��ال��ه  ال�����ص��وداين  املنتخب  وي�صع 

حت��ق��ي��ق ال��ف��وز ع��ل��ى م�����ص��ر وال��ت��م�����ص��ك ب��اآم��ال 

مقعد  اأن  خا�صة  املجموعة  ه��ذه  ع��ن  ال��ت��اأه��ل 

وغينيا  م�صر  ب��ن  ح��ائ��راً  ي���زال  ل  ال��و���ص��اف��ة 

ال��دخ��ول  احتمالية  بجانب  وال�����ص��ودان  بي�صاو 

���ص��م��ن اأف�����ص��ل امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ت��ي حت��ت��ل امل��رك��ز 

ال���ث���ال���ث. وي��ت��ح��ف��ز ���ص��ق��ور اجل���دي���ان ل��ت��ك��رار 

تخطي  ���ص��ه��دت  ال��ت��ي   2012 ن�صخة  ���ص��ي��ن��اري��و 

دور امل��ج��م��وع��ات ب��ع��د ف���وز ح��ا���ص��م يف اجل��ول��ة 

اآخر  وهي  فا�صو  بوركينا  ح�صاب  على  الأخ��رة 

الأدوار  ملرحلة  ال�����ص��ودان  ت��اأه��ل  �صهدت  ن�صخة 

ت��وج �صقور  1970 ح��ن  الإق�����ص��ائ��ي��ة م��ن��ذ ع��ام 

اجلديان باللقب القاري الوحيد.

�سيدين – وكاالت 

ت���ف���وق���ت ال���ي���ون���ان���ي���ة م����اري����ا ����ص���اك���اري 

والبيالرو�صية  ع��امل��ي��ا(  ال��ث��ام��ن��ة  )امل�صنفة 

25 ع��امل��ي��ا(  ف��ي��ك��ت��وري��ا اأزاري���ن���ك���ا )امل�����ص��ن��ف��ة 

يف ب���ط���ول���ة اأ����ص���رال���ي���ا امل���ف���ت���وح���ة ل��ل��ت��ن�����س 

بانا  وامل��ج��ري��ة  م��اري��ا  تاتيانا  الأمل��ان��ي��ة  على 

اأودف�����اردي، على ال��ت��وايل؛ يف ال��وق��ت ال��ذي 

جوف  كوكو  ال�صابة  الأمريكية  فيه  �صقطت 

واجن  ت�صياجن  ال�صينية  اأم��ام  مفاجئ  ب�صكل 

الت�صيكية  ت��خ��ي��ب  ومل  و2-6.   4-6 ب��واق��ع 

ب����ارب����ورا ك��ري��ج��ي��ك��وف��ا )امل�����ص��ن��ف��ة ال��راب��ع��ة 

ب��ع��د الأداء  اأي�����ص��ا، وذل����ك  ع��امل��ي��ا( الآم�����ال 

امل��ب��اراة  يف  �صقطت  حيث  �صيدين  يف  اجل��ي��د 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة اأم�����ام الإ���ص��ب��ان��ي��ة ب����اول ب��ادو���ص��ا 

على  ب��ف��وزه��ا  ع��امل��ي��ا(،  ال�����ص��اد���ص��ة  )امل�صنفة 

 2-6 ب��واق��ع  بيتكوفيت�س  اأن���دري���ا  الأمل��ان��ي��ة 

هي  واجن  ���ص��ي��و  ال�صينية  و���ص��ت��ك��ون  و0-6. 

اأم����ام ك��ري��ج��ي��ك��وف��ا، بطلة  ال��ع��ق��ب��ة ال��ت��ال��ي��ة 

�صاكاري  وتغلبت  احل��ال��ي��ة.  ج��ارو���س  رولن 

على الأملانية ماريا بواقع 6-4 و6-7 )2-7(، 

و�صتواجه ت�صينوين ت�صنج يف اجلولة املقبلة، 

ب��ع��د ت��غ��ل��ب ال�����ص��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��الرو���ص��ي��ة 

األ���ي���ك�������ص���ان���درا ���ص��ا���ص��ن��وف��ي��ت�����س. ومت��ك��ن��ت 

من  عاما،   32 العمر  من  البالغة  اأزاري��ن��ك��ا، 

 3-6 بنتيجة  اأودف������اردي  مناف�صتها  ���ص��ح��ق 

بقليل.  ال�����ص��اع��ة  جت����اوزت  م��ب��اراة  يف  و1-6 

ال��ف��ائ��زة  ه��ي  ال��ق��ادم��ة  مناف�صتها  و���ص��ت��ك��ون 

تيخمان  جيل  ال�صوي�صرية  بن  املواجهة  يف 

والكرواتية بيرا مارتيت�س.

الكامريون – وكاالت 

قدمت جماهر منتخب اجلزائر لفتة 

مم���ي���زة، رغ���م ه��زمي��ة م��ن��ت��خ��ب ب��الده��م، 

اأمام منتخب غينيا ال�صتوائية )1-0(، يف 

اجلولة الثانية من نهائيات اأمم اأفريقيا. 

وح����ق����ق م���ن���ت���خ���ب حم�����ارب�����و ال�������ص���ح���راء 

انطالقة �صيئة يف الكان، حيث تعادل �صلبا 

���ص��رال��ي��ون، قبل  اأم���ام  الأوىل  امل��ب��اراة  يف 

الثانية  امل��ب��اراة  يف  للهزمية  يتعر�س  اأن 

اأم����ام غ��ي��ن��ي��ا ال���ص��ت��وائ��ي��ة. وح��ر���س ع��دد 

م��ن الأن�����ص��ار يف ال��ك��ام��رون، ح��ي��ث تقام 

ال��ب��ط��ول��ة، ع��ل��ى ال��ت��واج��د اأم����ام ال��ف��ن��دق، 

ال��ت��ح��رك جت��اه  ق��ب��ل  ال��الع��ب��ن  وت�صجيع 

م��ل��ح��ق م��ل��ع��ب ج��اب��وم��ا، خل��و���س امل����ران. 

بن�صيان  الالعبن  اخل�صر  اأن�صار  وطالب 

و�صراليون،  ال�صتوائية  غينيا  مباراتي 

اأم����ام ك��وت  ال��ف��وز  وال��رك��ي��ز ع��ل��ى كيفية 

الدور  لبلوغ  الأخ��رة،  املباراة  يف  ديفوار، 

جمال  جمددين دعمهم  للمدرب  القادم، 

وي��ح��ت��اج منتخب  وال��الع��ب��ن.  ب��ل��م��ا���ص��ي 

اجلزائر، للفوز بفارق هدفن على الأقل 

ب�صفة  تاأهله  لي�صمن  ديفوار،  كوت  اأم��ام 

مبا�صرة اإىل ثمن النهائي.

باري�س – وكاالت 

ال�صربي  عامليا،  الأول  امل�صنف  ا�صتحوذ 

العامل  اهتمام  على  ديوكوفيت�س،  نوفاك 

خ�����الل الأ����ص���ب���وع���ن امل���ا����ص���ي���ن، ب�����ص��ب��ب 

بعد  الأ���ص��رال��ي��ة،  ال�صلطات  م��ع  ق�صيته 

ع����دم ت��ل��ق��ي��ه ل��ق��اح ك����ورون����ا، ال��ت��ي ان��ت��ه��ت 

امل�����ص��ارك��ة يف بطولة  م���وؤخ���راً مب��ن��ع��ه م��ن 

اأ�����ص����رال����ي����ا امل����ف����ت����وح����ة، وت���رح���ي���ل���ه م��ن 

قدرة  حول  قامتة  ال�صورة  البالد. وتبدو 

فرن�صا  ببطولة  امل�صاركة  يف  ديوكوفيت�س 

املفتوحة، ثاين البطولت الأربع الكرى، 

وال��ت��ي ي��ح��م��ل ل��ق��ب��ه��ا، ح��ي��ث اأك����دت وزارة 

ال��ري��ا���ص��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة يف ب��ي��ان اأ���ص��درت��ه، 

ال���ب���الد،  اأج�����ل دخ�����ول  ال��ت��ط��ع��ي��م م���ن  اأن 

ي���ع���د ����ص���رط���ا ل مي���ك���ن ال���ت���ن���ازل ع���ن���ه يف 

الريا�صة  وزارة  احلايل.واأو�صحت  الوقت 

اأي  على  القرار  هذا  “ينبطق  الفرن�صية: 

�صخ�س �صواء ريا�صي حمرف اأو م�صجع، 

اآخ��ر، وهذا  اإ�صعار  نافذ حتى  الأم��ر  وه��ذا 

ع��ل��ى رولن ج���ارو����س«.   ي��ن��ب��ط��ق  ال���ق���رار 

�صهر  يف  �صتقام  “البطولة  البيان:  وتابع 

مايو/ اأيار املقبل، وقد يتغر الو�صع حتى 

ب��ال��ط��ب��ع يف حت�صن  ال���وق���ت، ون���اأم���ل  ذل���ك 

اأنه  الأكيد  الأمر  لكن  ال�صحية،  الأو�صاع 

لن تكون هناك اأي ا�صتثناءات«.

روما – وكاالت 

جلنة  م��ن  ر�صمًيا  اع��ت��ذاًرا  ميالن  تلقى 

احل��ك��ام يف ال���دوري الإي��ط��ايل، ع��ن اخلطاأ 

ال���ذي ارت��ك��ب��ه احل��ك��م م��ارك��و ���ص��را، خ��الل 

الإث��ن��ن،  �صبيزيا  �صد  ال��رو���ص��ون��ري  ل��ق��اء 

اأنتي  وانطلق  الكالت�صيو  22 من  اجلولة  يف 

اأمام منطقة  بالكرة  ريبيت�س، جنم ميالن، 

بعد  ل��ي�����ص��ق��ط   ،1+90 ال��دق��ي��ق��ة  يف  اجل����زاء 

احتكاك مع لعب �صبيزيا، ومرت الكرة اإىل 

لي�صددها  املنطقة،  داخل  مي�صيا�س  جونيور 

لكن  ل��ل��رو���ص��ون��ري.  ق��ات��ال  ه��دًف��ا  وي�صجل 

احل��ك��م األ��غ��ى ال��ه��دف واح��ت�����ص��ب رك��ل��ة ح��رة 

اأن  دون  اجل�������زاء،  م��ن��ط��ق��ة  خ������ارج  مل���ي���الن 

ووفًقا  اللعب.  ل�صتمرار  الأف�صلية  مينح 

�صبورت”  دي���ل���ل���و  “لجازيتا  ل�����ص��ح��ي��ف��ة 

التحكيم يف  روؤ���ص��اء جلنة  ف��اإن  الإي��ط��ال��ي��ة، 

اع��ت��ذاًرا ر�صمًيا  الحت���اد الإي��ط��ايل ق��دم��وا 

ل���ن���ادي م���ي���الن ع���ن خ���ط���اأ م���ارك���و ����ص���را. 

واأ�صارت اإىل اأن ماركو �صرا �صيواجه عقوبة 

املباريات.  اإدارة  عن  طويلة  لفرة  الإيقاف 

وكان �صرا اعتذر يف امللعب لالعبي ميالن 

�صريًعا  لل�صافرة  اإطالقه  فور  اخلطاأ،  عن 

دون منح الأف�صلية للرو�صونري.

الجماهير الجزائرية تساند الالعبين 

ديوكوفيتش لن يشارك في بطولة فرنسا 

ميالن يتعرض لظلم الحكام 

االربعاء   19/ 1 /  2022
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القول الفصل

بخ�صو�ص  االثيينيين  اتخذته  الييذي  قييراراهييا  تبعات  احلكومة  راجييعييت  هييل 

كما  فهي  تفعل،  مل  بالتاأكيد  الييثيياثيياء.  يييوم  �صباح  املييوظييفيين  دوام  تيياأخيير 

لتبعاته. تقييم  جتر  مل  بالتاأكيد  درا�صة  بدون  اتخذته 

تقرر  وجعلها  احلييكييوميية،  ح�صابات  اأربييك  واجلليد  االجنييميياد  ميين  اخلييوف 

قييييرارا �ييصيياهييم بيييازدحييياميييات ميييروريييية قيياتييليية تيي�ييصييبييبييت يف تيياأخيير الييو�ييصييول اإىل 

نحو  اندفع  فاجلميع  ببطء،  ت�صر  مبراكبات  ال�صوارع  وت�صبعت  االأعييمييال، 

كانت  عمان  التوقيت.  ذات  يف  هدفهم  اإىل  للو�صول  واحييدة،  حلظة  يف  عمله 

ال�صديد. باالزدحام  غارقة 

كل هذا كان من اأجل منخف�ص جوي اأعلنت كافة موؤ�ص�صات الدولة حاالت 

عادية،  مل  واأمطار  �صديد  برد  النهاية  ويف  معه،  للتعامل  وتاأهبت  الطوارئ 

اأكرب من حجم احلدث. اال�صتعداد  حيث حجم 

وع�صرات  االأبي�ص،  الزائر  وهو  القادم،  بال�صيف  الأيييام  االردنيون  ان�صغل 

ن�صرات االأخبار اجلوية ومن كل حدب و�صوب انهاالت على املواقع االخبارية 

التعليقات  االف  و�صجلت  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  النا�ص  وتناقلها 

حمملة  ال�صماء  يف  غيوم  �صوى  نر  مل  النهاية  ويف  والتاأمات،  وال�صحكات، 

الييدوليية ونييتييج عنه  بييذلييتييه  اليييذي  الييعيينيياء  بيياأمييطييار عييادييية ال ت�صتحق كييل هييذا 

قرارات غر مدرو�صة اأرهفت ماين االأردنين ممن ازدحمت بهم ال�صوارع.

فلي�ص  ت�صتند،  ماذا  وعلى  قراراتها،  املعنية  اجلهات  تتخذ  كيف  اأعرف  ال 

لييقييطييع ميي�ييصييافيية ب�صيطة  �ييصيياعيية  اأكييير ميين  املييوظييف  يييقيي�ييصييي  اأن  املييعييقييول  ميين 

و�صرود  الع�صبية  من  حالة  يف  وهم  اأغلبهم  و�صل  فيما  غايته،  اإىل  للو�صول 

واالإرهاق.  والتعب  الذهن 

هل يحدث هذا يف دول العامل، وكيف تتعامل الدول ذات الطبيعة الثلجية 

ومتوترة،  مرتبكة  حياتهم  هي  احليياالت،  هييذه  مثل  مع  ال�صديدة  واملطرية 

وهل حكوماتهم تخرج بقرارات غر مدرو�صة، وغر مفهومة. اجزم اأن هذا 

ال يحدث، فاحلياة مت�صي هناك ب�صام وهدوء مهما كانت االأحوال اجلوية.

هناك ال تعطل املدار�ص وال اجلامعات، وال يوؤخر العمل، واإن حدث يكون 

باتخاذ  تتاأنى  حكومات  وهناك  الدنيا،  احلدود  ويف  ومعقول  منطقي  ب�صكل 

وم�صاحلهم،  واأعمالهم  وارتباطاتهم  النا�ص  بحياة  تتعلق  التي  الييقييرارات 

هو  يحدث  فما  هنا  اأمييا  باملواطنن.  االإ�ييصييرار  على  يكون  مييا  اأحيير�ييص  الأنييهييا 

اإىل  تييعييود  اأن  دون  وتييقييرر  بينها،  فيما  جتتمع  امليي�ييصييوؤوليين  ميين  جمموعة  اأن 

يتخذ. قرار  املوجبة الأي  االأ�صباب 

وكلي  احلايل،  اجلوي  املنخف�ص  مع  التعاطي  يف  احلكومة  ف�صلت  بب�صاطة 

باأنها مل تتاأثر باخلطاأ الذي ارتكبته، ومل تقف عن نتائجه، ولن تقف. ثقة 

االأ�صهل  الييقييرار  فاتخذت  احلييدث،  قييدر  على  احلكومة  تكن  مل  وبب�صاطة 

العادة. املواطن االأردين كما هي  لها، ودفع ثمنه 

الجغبير حسين 

الأنباط - مروان �سوداح

مبييوؤازرة ودعم �صفارة الفدرالية الرو�صية يف 

نيكيتا  ال�صيد  ال�صفارة  ممثل  وبح�صور  ييان  عييمَّ

)»االأمييل«(  ناديجدا«  »نييادي  اأحيا  بارت�صينكوف، 

حفًا  املَملكة،  يف  املُقيمات  الرو�صيات  لل�صيدات 

لاأطفال يف  مُمتعاً  وترفيهياً  ومو�صيقياً  خرياً 

»جمعية احل�صن لرعاية وتاأهيل ذوي التحديات 

ان، اأ�صرفت عليه رئي�صة النادي  احلركية« يف َعمَّ

ناتاليا نزارينكو.

وراق�صة  مو�صيقية  عرو�صاَ  احلفل  وتخلل   

ممة الرق�صات  الأطفال النادي، حتت اإ�صراف ُم�صِّ

ن اإيجاد لغة م�صرتكة  ا َمكَّ َّ يكاترينا لوك�صينا، مممِ

بييياأداء  ا�صتمتعوا  الييذييين  احليي�ييصييور،  جميع  بيين 

فنانات النادي بحما�صة كبرة، و�صاركوا يف بع�ص 

ه القامة  الفعاليات، كما �َصَحَر »�صانتا كلوز« الفارمِ

الهدايا  وزَّع  عندما  احليي�ييصييور  املَلب�ص  والييفييخييم 

احتفالية  ميياأدبيية  اإىل  ودعيياهييم  االأطيييفيييال،  عييلييى 

ت بكل اأنواع واأ�صكال احللويات وَكعك العيد  غ�صَّ

واملُعجنات اللذيذة.

نيياديييجييدا« ب�صكره وتييقييديييره  م »نييييادي   وَتيييقيييدَّ

الييعييميييييق جلييميييييع َميييين �ييصيياهييمييوا بيييياإجنيييياح هييذه 

الييفييرح  واإدخيييييال  امليي�ييصييهييودة  االإنيي�ييصييانييييية  الفعالية 

واحلبور وال�صرور اإىل قلوب االأطفال، لدجمهم 

العامة، واالمتنان مو�صول لاأمهات  يف احلياة 

الذكريات  اأن  عن  احل�صور  واأعيييرب  املُ�صاركات، 

اأذهانهم  يف  ماثلة  �صتبقى  احلفل  عيين  الطيبة 

طويًا.

النباط - فرح مو�سى

    

 متييثييل امليي�ييصييافييات واليييييدواويييييين الييعيي�ييصييائييرييية 

مييوروثييا تيياريييخيييييا واخيياقيييييا واجييتييميياعيييييا مهما 

يف جمييتييمييعيينييا، حيييييث تيينييتيي�ييصيير يف جييميييييع ارجيييياء 

املييحييافييظييات االردنييييييية، وميينييهييا اربييييد الييتييي ميتد 

تاريخ بع�ص امل�صافات فيها اىل مئات ال�صنن.

     وامليي�ييصييافييات واليييدواويييين عيينييوان لتاحم 

الع�صائر والعائات واملكان االن�صب لتجمع افراد 

واالفراح  العامة  املنا�صبات  يف  الواحدة  الع�صرة 

واالتييييييراح واجلييياهيييات الييعيي�ييصييائييرييية او الييلييقيياءات 

االعيييتييييييياديييية لييلييتييبيياحييث يف �يييصيييوؤونيييهيييم و�يييصيييوؤون 

الع�صرة.

ال�صيا�صية     وقييال رئي�ص مركز حق للتنمية 

التل  ديييوان ع�صرة  ان  التل،  االإعامي حت�صن 

يف اربيييد، اأحيييد اأقيييدم الييدواوييين وامليي�ييصييافييات على 

مت  اإذ  االأو�ييصييط،  ال�صرق  ورمبييا  االأردن،  م�صتوى 

التا�صع  القرن  منت�صف  يف  االأول،  الديوان  بناء 

عليه  ُيطلق  وكييان  العثماين  احلكم  زميين  ع�صر، 

ديوان ال�صيخ م�صطفى اليو�صف التل.

الييثيياين، يتاألف ميين غرفة  وبيين ان الييديييوان 

كيييبيييرة، اأنيي�ييصييئييت يف بيييداييييات اليييقيييرن الييعيي�ييصييرييين، 

عييام )1909(، وفييق مييا هييو م�صجل،  وحتييديييداً 

ومنحوت على احلجر الذي يعلو مدخل الديوان 

الذي ي�صتوعب مئات ال�صيوف وميتاز بهند�صته 

املعمارية الفريدة، م�صرا اىل ان الديوان �صهد 

عددا من املوؤمترات واملنا�صبات  الوطنية.

اإربييد  مبادرة  رئي�ص   / الثقايف  النا�صط  وقييال 

تييقييام حفات  تييقييراأ حمييمييود عيياونييه، اتطلع ان 

تييوقيييييع الييكييتييب واالميي�ييصيييييات االأدبييييييية والييرتاثييييية 

والفنية يف امل�صافات والدوواين واأن تعزز دورها 

وا�صت�صافة  والييتييقييليييييدي،  واالجييتييميياعييي  الييثييقييايف 

فعاليات متنوعة تعنى باحياء الرتاث واأن تكون 

قرى  جميع  يف  الثقايف  للعر�ص  مهمه  حمطة 

املييوروث  واإحييييياء  لتفعيل  اإربييد  وبلدات حمافظة 

الثقايف لان�صان واملكان.

 ودعييييا املييكييتييب الييتيينييفيييييذي الحييتييفييالييييية اإربييييد 

عييا�ييصييميية الييثييقييافيية الييعييربييييية لييا�ييصييتييفييادة من  

»تعاليل  اربييديييات  لربنامج  الناجحة  التجربة 

حورانية تراثية« الذي اطلقته مبادرة اإربد تقراأ 

االأول  مو�صمة  يف  احليييايل  ال�صتاء  ف�صل  بييداييية 

من  �صل�صلة  ا�صتهدف  الييتييي  اجلييديييدة  ون�صختة 

امل�صافات يف مناطق متنوعة نهاية كل اأ�صبوع. 

الييقييانييوين حمييمييد  البطاينة قييال:  الييدكييتييور 

جييزٌء  )اإربييييد(  ال�صمال  عييرو�ييص  امليي�ييصييافييات يف  اإّن 

العريقة،  املحافظة  هييذه  ح�صارة  من   
ُ
يتجزاأ ال 

حيث كانت وما زالت متثل رمزاً لل�صيافة وبيتاً 

الذي ي�صّكل  الع�صائري  للكرم واجلاه والتاحم 

لوحًة جماليًة من ف�صيف�صاء التاريخ القدمي يف 

املدينة، وقد ادت هذا الرتاث العريق دوراً هاماً 

بناء وطٍن  والثقايف يف  ال�صيا�صي  امل�صتوين  على 

َيم  متما�صٍك وخلقمِ جمتمعاٍت توارثت واأنتجت قمِ

التكافل والتوا�صل ما بن افراد املجتمع الواحد.

للمجتمع  بيياليينيي�ييصييبيية  امليي�ييصييافييات  ان  وبيييين     

الع�صائر يف  الأبيينيياء  االأول  املييرجييع  هييي  االإربييييدي 

جميع املنا�صبات، ومكان حلل امل�صكات واالأزمات 

لل�صيافة  وبيييييتيياً  لل�صباب  ومييلييتييقييًى  والييقيي�ييصييايييا، 

اأ�ييصييَهييم بييا �صك يف اأن تكون  واليييييزوار، وهيييذا مييا 

عرو�ص ال�صمال عا�صمًة للثقافة العربية؛

والتقاليد  والييعييادات  والييدواوييين  فامل�صافات 

واإرث االأجداد هي الركيزة االأوىل و�صّمام االأمان 

لثقافتنا وح�صارتنا واإنتمائنا وعروبتنا .

بلدية  يف  واالإعييييام  العامة  الييعيياقييات  مدير 

امليي�ييصييافييات  ان  قيييييال،  اليييتيييل  رداد  اليييكيييربى  اإربييييييد 

لييلييثييقييافيية ب�صكل  اربييييد حييا�ييصيينيية  والييييدواوييييين يف 

ب�صورة  فيها  الييثييقييايف  احليييراك  واأثييييرت يف  مميز 

من  العديد  ا�صت�صافة  خييال  من  وذلييك  كبرة 

او  املحلي  امل�صتوى  على  كانت  �صواء  الن�صاطات 

العربي اأو االإقليمي.

على  تييتييفييوق  ويجعلها  امليي�ييصييافييات  وميييا مييييييز 

الو�صول  و�صهولة  قربها  هييو  الثقافية  املييراكييز 

اإليييييهييا اإ�ييصييافيية لتقبلها ميين اجلييمييهييور اأكييير من 

م�صرا  ما،  نوعاً  بالر�صمية  تت�صف  التي  املراكز 

وقد  كبر  جماهري  بح�صور  تتميز  انييهييا  اىل 

الييييذي يح�صر  اجلييمييهييور  ان  اليييتيييجيييارب  اثييبييتييت 

الن�صاطات املقامة يف امل�صافات والدواوين يكون 

املراكز  يق�صدون  الييذييين  ميين  م�صاعفة  بيياأعييداد 

ل�صعوبة الو�صول اإليها وعدم وجود اأي و�صائط 

نقل عامة اليها.

مقت�صراً  يوماً  يكن  مل  احل�صور  ان  وا�صاف 

على اأبناء العائلة او الع�صرة التي يقام الن�صاط 

وعلى العك�ص متاماً �صهدت هذه الن�صاطات �صواء 

من  ح�صور  فنية  او  �صيا�صية  او  ثقافية  كييانييت 

خمتلف ارجيياء املدينة وباأعداد كبرة جييداً، وان 

وامل�صافات  الييدواوييين  واملحبة يف  االألييفيية  اأجيييواء 

ت�صكل عامًا جاذباً اإ�صافة لكونها تبعث احلما�ص 

من  اال�صتفادة  بهدف  للح�صور  النا�ص  قلوب  يف 

الن�صاط املقام وااللتقاء باالآخرين هناك.

»ناديجدا« ُيحيي حفاًل ألطفال جمعية الحسين 

مضافات ودواوين اربد... عراقة الماضي واصالة الحاضر

      

النباط-وكالت

اأعييليين املييركييز الييوطيينييي اليي�ييصييعييودي ليياأر�ييصيياد 

طريف  حمييافييظيية  ت�صجيل  عيين  الييثيياثيياء،  اميي�ييص 

بي  العام  �صتاء هذا  اأدنييى درجة حييرارة منذ بداية 

5 درجات  القريات  تلتها  ال�صفر،  6 درجات حتت 

ال�صفر،  درجات حتت   4 ثم عرعر  ال�صفر،  حتت 

بح�صب وكالة االأنباء ال�صعودية )وا�ص(.

على  الييربد  موجة  ا�صتمرار  اإىل  املركز  واأ�صار 

مناطق اململكة حتى نهاية االأ�صبوع.

وقال موقع طق�ص العرب، اأن االأجواء الباردة 

الربودة  �صديدة  يكون  بينما  اململكة  عموم  ت�صود 

يف اأجييييزاء ميين اليي�ييصييمييال و�ييصييواًل اإىل اأجييييزاء من 

�ييصييرق وو�ييصييط اليييبييياد، مييع درجييييات حييييرارة اأقييل 

�صمال  ميين  وا�صعة  اأجيييزاء  يف  املييئييوي  ال�صفر  ميين 

و�صمال  ال�صرقية  املنطقة  ل�صمال  و�صواًل  اململكة 

الق�صيم.

حيث  �صتوية،  ليلة  طريف  حُمافظة  وعا�صت 

اليييربودة،  �صديدة  قطبية  رييياح  لهبوب  تعر�صت 

وانييخييفيي�ييصييت درجيييييات احلييييييرارة مليييا دون اليي�ييصييفيير 

ا�صتمرت  الييتييي  الثلج  زحيييات  وت�صاقطت  املييئييوي، 

خمتلف  على  نييادر  وب�صكل  املا�صية  الليلة  طيلة 

اأرجائها.

السعودية تسجل درجات حرارة وصلت 6 تحت الصفر

دار سوذبيز تعرض ألماسة 
من »خارج العالم«

»أصغر مليونيرة« قد تتقاعد 
في سن 15 عاما !

النباط-وكالت

النقاب  �صوذبيز  مييزادات  دار  ك�صفت 

عن اأملا�صة من خارج هذا العامل حرفيا 

اأنها  يعتقد  قييراطييا   555.55 عيار 

اخلييارجييي وحتمل  الف�صاء  جيياءت من 

ا�صم »اإنيغما«.

االإثنن  اليينييادرة  اجلييوهييرة  عر�صت 

دبي  يف  جولة  ميين  كجزء  لل�صحفين 

ولو�ص اأجنلو�ص قبل اأن تطرح يف مزاد 

علني يف فرباير يف لندن.

تييتييوقييع دار �ييصييوذبيييييز بيييييع االأملييا�ييصيية 

مقابل خم�صة ماين جنيه ا�صرتليني 

دوالر(.  مييليييييون   6.8( االأقييييييل  عييلييى 

وتعتزم دار املزاد قبول العملة امل�صفرة 

كو�صيلة دفع حمتملة اأي�صا.

قييياليييت �يييصيييويف �ييصييتيييييفيينييز اأخيي�ييصييائييييية 

�ييييصييييوذبيييييييييز  دار  يف  املييييييييجييييييييوهييييييييرات 

خم�صة  اليييرقيييم  اإن  الأ�ييصييو�ييصيييييتييدبيير�ييص 

التي  ليياأملييا�ييصيية  كييبييرة  اأهييمييييية  يحمل 

ت�صم 55 جانبا اأي�صا.

االأملييا�ييصيية  »ت�صميم  اأن:  واأو�ييصييحييت 

االأو�صطي  �صرق  الرمز  من  م�صتوحى 

وهي  )اخلم�صة(،  اليد  كف  �صكل  على 

عامة القوة واحلماية«.

واأ�ييييصييييافييييت: »لييييذلييييك هييينييياك فييكييرة 

بجميع  متعلق  خم�صة  للرقم  جميلة 

اأنحاء االأملا�صة«.

االأملييا�ييصيية  اإن  كييذلييك  �صتيفنز  قييالييت 

اليي�ييصييوداء ميين املييحييتييمييل اأن تييكييون من 

الف�صاء اخلارجي.

االأملييييييا�ييييييص  ظييييييل  »يف  واأ�ييييييصييييييافييييييت: 

من  ت�صكلت  اأنيييهيييا  نييعييتييقييد  اليييكيييربيييوين، 

اأ�ييصييول ميين خيييارج كييوكييب االأر�ييييص، مع 

ا�يييصيييطيييدام الييينيييييييازك بيييياالأر�ييييص، واإمييييا 

ت�صكلت من ت�صريف البخار الكيميائي 

اأو قادمة من النيازك نف�صها«.

يييذكيير اأن االأملييا�ييص االأ�ييصييود املييعييروف 

للغاية،  نادر  »كاربونادو«،  با�صم  كذلك 

يف  اإال  طيييبيييييييعيييي  بييي�يييصيييكيييل  يييييوجييييد  وال 

الربازيل واأفريقيا الو�صطى.

على  الكوين  االأ�صل  نظرية  تعتمد 

نظائر الكربون وحمتوى الهيدروجن 

العايل.

النباط-وكالت

كثر من الوقت واحلظ قد يحتاجه 

احامهم  لتحقيق  النا�ص  ميين  العديد 

وجنييياحييياتيييهيييم، وليييكييين هيييييذا اطيييياقييييا ال 

ينطبق على الطفلة االأ�صرتالية بيك�صي 

كرت�ص ذات الي10 �صنوات، حيث ميكنها 

بعدما  عييامييا،  الي15  �صن  يف  تتقاعد  اأن 

حييقييقييت ثييييروة طييائييليية وهيييي مييا زالييييت يف 

املرحلة االبتدائية.

حققت  األييعيياب  �صركة  متتلك  بيك�صي 

من ورائها اأرباحا �صخمة وهي ال زالت 

مب�صاعدة  وذلييك  االبتدائية،  مرحلة  يف 

والدتها روك�صي جا�صينكو، التي �صاندتها 

لتد�صن »Pixie’s Fidgets«، وقد 

بيعت االألعاب يف اأقل من 48 �صاعة بعد 

اإطاق ال�صركة خال العام املا�صي.

وا�صافة لذلك متتلك الطفلة بيك�صي 

حينما  والييدتييهييا  د�صنتها  اأخيييرى،  �صركة 

وحملت  ال�صن،  يف  اأ�صغر  الطفلة  كانت 

تبيع  وهي   ،»Pixie’s Bows« ا�صم 

اإك�ص�صوارات خا�صة لاأطفال، واأ�صبحت 

 Pixie›s« ميين  جييزءا  االآن  ال�صركتان 

واالإك�ص�صوارات. االألعاب  لبيع   »Pix
والييييييييدة بيييييكيي�ييصييي قييياليييت : »ميييكيينييهييا 

الييتييقيياعييد يف �ييصيين اخليياميي�ييصيية عيي�ييصييرة اإذا 

نكتة  كانت  »لقد  ذلك«، م�صيفة:  اأرادت 

العمر  ميين  اأبييلييغ  حتى  �صاأعمل  عائلتنا، 

�صن  يف  بيك�صي  و�صتتقاعد  عاما   100
.»15


