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ب����رن����ام����ج ع���م���ل احل���ك���وم���ة  مل ي���ب���ه���رن���ا 

الق������ت�������������ص������ادي الإج����������رائ����������ي ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

24 �صهر وكاأن  )2021_2023(اأي خالل مدة 

التنفيذ  على  للعمل  للبقاء  �صامنٌة  احلكومة 

م�صار  اإىل  الوطني  القت�صاد  اإع��ادة  اأج��ل  من 

التعايف!!!

اأو اأن احلكومة القادمة �صتعمل على تنفيذ 

هذا الربنامج.

م�����ا ج���ئ���ت���م ب�����ه م�����ن ت�������ص���ري���ح���ات ح����ول 

وجهة  من  ال�صريعة  الإ�صالحية  الإج���راءات 

نظركم للم�صاهمة يف زيادة ال�صتثمار وتوليد 

حني  ال�����ص��ادرات  من��و  وت�صجيع  العمل  فر�ص 

دينار  مليون   480 ِب���  وامل��ق��ّدر  التمويل  يتوفر 

التخطيط  وزي���ر  ت�صريحات  بح�صب  اأردين 

حجم  بجملة  �صّرح  كما  اأو  ال��دويل  والتعاون 

اأو  �صيًئا  للمواطن  يعني  كّله ل  الإن��ف��اق. هذا 

دولتكم  اأعلنتم  واأن  �صبق  لأن��ه  امل�صتثمر  حتى 

كما  اأو  اإداري�����ة  ب���اإج���راءات  �صتقومون  ب��اأن��ك��م 

هذه  م��ن  مل�صنا  فما  الإداري����ة  ب��ال��ث��ورة  �ُصميت 

والرتفيعات  التعيينات  �صوى  الإداري��ة  الثورة 

ت��ع��ت��م��د على  ال���ت���ي  ال���ف���ردي���ة  امل�����ص��ال��ح  ذات 

القدرات  على  ولي�ص  واملحا�ص�صة  املناطقية 

والكفاءات.

دولة الرئي�س

ب���ال���ع���ودة ل��ل��ربن��ام��ج امل��ب��ن��ي ع��ل��ى حم���اور 

ثالثة وهي حت�صني بيئة الأعمال وال�صتثمار، 

القطاعات  ودع��م  والت�صغيل  املناف�صة  تعزيز 

)ال�����ص��ي��اح��ة،  الأول�����وي�����ة  ذات  الق���ت�������ص���ادي���ة 

وال�صناعة(  ال��زراع��ة،  املعلومات،  تكنولوجيا 

اأو�صحتموه  ما  بح�صب  امل��ح��اور  ه��ذه  وحتتاج 

م�صاريع  تنفيذ  اإىل  ت�صعون  فاإنكم  وبينتموه 

ُك���ربى م��ن خ���الل ال�����ص��راك��ة ب��ني القطاعني 

ال���ع���ام واخل����ا�����ص وت�����ص��ه��ي��ل ال��ت��م��وي��ل وه���ذا 

مبجمله كان من �صمن توجيهات جاللة امللك 

حلكومتكم وحكوماٍت �صبقت. 

من خالل الأوراق النقا�صية ال�صبعة والتي 

م���ن اأه����م م���ا ج���اء ف��ي��ه��ا ن��ح��و ال��رتك��ي��ز على 

اأن يكون هناك حوار  اجلانب القت�صادي هو 

اأّي��ة توجهات  وطني، ولكن لالأ�صف مل نلم�ص 

حكومية ومن �صمنها حكومتكم نحو حتقيق 

ح���وار وط��ن��ي واإن ك��ان��ت ه��ن��اك ل��ق��اءات متت 

القت�صادي  ال�صتثمار  قطاع  م��ع  قبلكم  م��ن 

اإىل  ا�صتمعتم  وق��د  ال�صياحي  وحتى  حت��دي��ًدا 

مل  اأنكم  اإل  امل�صتثمرين،  مطالب  من  الكثري 

تعملوا على حتقيق اجلزء الي�صري من مطالب 

امل�صتثمرين ومل تعملوا على تذليل العقبات، 

وغري  الالمدرو�صة  البريوقراطية  زالت  فال 

ل  كثرية  والأمثلة  تتحكم  من  هي  الواقعية 

يت�صع املجال لذكرها.

دولة الرئي�س

مب������وارده  غ���ن���ٌي  الأردن  اأن  ي��ع��ل��م  ُك���ل���ن���ا 

غنًيا  ب��ل��ًدا  منه  جتعل  وال��ت��ي  ال�صرتاتيجية 

ي��ت�����ص��اب��ق اإل���ي���ه امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن ���ص��ت��ى دول 

منتج  ب��ل��ٌد  الأردن  الأم���ر  حقيقة  لأن  ال��ع��امل 

�صبيل  على  ومنها  امل�صتخرجات  م��ن  للكثري 

ُتعترب  التي  الفو�صفات  مادة  املثال ل احل�صر 

من اأجود املواد على م�صتوى الكثري من دول 

على  العمل  من  فبدًل  له  امل�صتخرجة  العامل 

ت�����ص��دي��ره ك��م��ادٍة خ���ام ك���ان م��ن امل��ف��رت���ص اأن 

تعمل  ك��ربى  وم�صاريع  م�صانع  ه��ن��اك  ت��ك��ون 

مما  الفو�صفات  مركبات  من  ال�صتفادة  على 

ي�����ص��اه��م ب�����ص��خ ال��ع��م��الت ال�����ص��ع��ب��ة وت��وف��ري 

فر�ص العمل ويحتاج هذا اإىل تقدمي اإعفاءات 

جمركية و�صريبية مع و�صع ن�صو�ص قانونية 

اأمام امل�صتثمر  حتمي الوطن وت�صهل الطريق 

على  القادر  امل�صتثمر  بل  م�صتثمر  اأي��ة  ولي�ص 

من  ولي�ص  به  القادم  ماله  من  امل�صنع  اإن�صاء 

البنوك  من  البع�ص  ياأخذها  التي  القرو�ص 

املحلية كما على احلكومة اأن توجه اجلامعات 

ال�صوق  يحتاجها  تخ�ص�صات  ت��دري�����ص  ن��ح��و 

حدا  ال�صوق  فيها  جت��اوز  تخ�ص�صات  واإغ��الق 

ال�صباع.

دولة الرئي�س

وامل���دراء  ال����وزاري  وال��ف��ري��ق  دولتكم  قمتم 

ب��زي��ارة  ال��دخ��ل  و�صريبة  للجمارك  العامني 

مب�صتثمري  ال��ت��ق��ي��ت  ح��ي��ث  م��ع��ان  مل��ح��اف��ظ��ة 

العقبات  ح��ول  وا�صتمتعم  التنموية  املنطقة 

التي حال تذليلها  التي تواجههم ومطالبهم 

اإىل عودة الن�صاط القت�صادي ول ندري ماذا 

اأنه مل يتم  قدمت حكومتكم لهم؟ مع علمنا 

اأية اإجراءات على اأر�ص الواقع وال�صوؤال الأهم 

ملاذا مل تبدوؤوا فعلًيا بالإجراءات الإ�صالحية 

اقت�صادًيا واإدارًيا؟  كما اأننا نت�صاءل ، هل عدم 

تنفيذكم للثورة الإدارية والإقت�صادية تباطوؤ 

اأم ...... ؟ فما مل�صه ال�صارع منكم �صوى اأوامر 

ع���ت���رَبت حمطة ت��ن��ّدر ورف�ص 
ُ
اأ ال��دف��اع ال��ت��ي 

والبقية تاأتي.

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

الجامعة العربية: ما يجري في القدس 
جريمة حرب وتطهير عرقي

تحت رعاية األميرة ريم علي ٠٠ حفل تخريج 
الفوج ال١٢ من معهد اإلعالم االردني

النباط – مرمي القا�سم  

�صمو  الردين   الع��الم  رع��ت موؤ�ص�ص معهد 

الثاين  ال��ف��وج  تخريج  حفل  علي  رمي  الأم���رية 

الع��الم  تخ�ص�ص  املاج�صتري  طلبة  م��ن  ع�صر 

اخ����ريا بح�صور  ال��ث��ق��اف��ة  ق�����ص��ر  احل���دي���ث  يف 

ال�صبول  في�صل  العالم  ل�صوؤون  الدولة  وزيري 

والدولة لل�صوؤون القانونية وفاء بني م�صطفى 

الدكتور م�صطفى  التنفيذي للمعهد  والرئي�ص 

بالوكالة  الأردن���ّي���ة  اجلامعة  ورئي�ص  ح��م��ارن��ة، 

الدكتور �صالمة نعيمات . 

واأع����رب����ت الم������رية رمي ع��ل��ي ع���ن ف��خ��ره��ا 

ب��اخل��ري��ج��ني ال���ذي���ن ق��ط��ع��وا ط��ري��ق��ا ط��وي��ال  

اأن  ، معتربة  كورونا   فر�صتها حتديات جائحة 

نعمل لكي   « ال�صحافة هي نهج حياة؛ م�صيفة 

نرفع �صوت من ل �صوت له، وعندما ننجح فاإن 

ج��زءاً  ما  يوماً  �صتكون  ن�صردها  التي  ال��رواي��ات 

من التنوع الذي مييز التاريخ 

ودعا وزير الثقافة اللبناين الأ�صبق ومبعوث 

 ، ���ص��الم��ة  غ�����ص��ان  ل��ي��ب��ي��ا   امل���ت���ح���دة اىل  الأمم 

على  بناًء  ال��ق��رارات  اتخاذ  اإىل عدم  اخلريجني 

ال�صائعات اأو اأن�صاف احلقائق ، والتاأقلم امل�صتمر 

ة يف ظل  مع كل جديد يف عامل الت�صال، خا�صّ

وفربكة  تتوقف،  ل  التي  التكنولوجية  ال��ث��ورة 

امل��ع��ل��وم��ات وت�����ص��اع��ف  الع��ج��اب��ات »ال��الي��ك��ات« 

على  مركزا   ، وهمّية  م�صداقّيات  �صنعت  التي 

ثالثة امور هي احلرية و احلقيقة والتجدد. 

واكدت عميدة املعهد الدكتورة مرينا اأبوزيد 

على اعادة العتبار.

التفا�سيل �ص »3«

النباط-وكالت

اأك������د امل���ف���ت���ي ال����ع����ام ل��ل��ق��د���ص وال����دي����ار 

الأق�����ص��ى  امل�����ص��ج��د  خطيب  الفل�صطينية، 

�صمود  اأن  ح�صني،  حممد  ال�صيخ  امل��ب��ارك، 

لن  ال��ق��وي��ة  واإرادت������ه  الفل�صطيني  �صعبنا 

اجل��ائ��رة  الح���ت���الل  مم��ار���ص��ات  تف�صلهما 

احلياة،  يف  حقنا  لنزع  الهادفة  والعدوانية 

ولن تنال من عزميتنا.

ج��اء ذل��ك خ��الل زيارته على راأ���ص وفد 

ال�صيخ  �صم  الفل�صطينية  الإف��ت��اء  دار  م��ن 

املفتي  ن��ائ��ب  اهلل،  ع��و���ص  خليل  اإب��راه��ي��م 

وال��ب��رية،  اهلل  رام  حمافظة  ومفتي  ال��ع��ام، 

وم�صطفى اأعرج، وعدد من موظفي الدار، 

اأمام  املقامة  الت�صامنية  العت�صام  خليمة 

خم��ي��م الأم���ع���ري م���ع الأ����ص���ري ن��ا���ص��ر اأب���و 

حميد.

التفا�سيل �ص »7«

النباط-وكالت

دان���ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال���دول 

حي  من  عائالت  تهجري  جرمية  العربية، 

املحتلة،  ال��ق��د���ص  مدينة  يف  ج���راح  ال�صيخ 

ا�صتمرارا  مكانهم،  امل�صتوطنني  لإح���الل 

للفل�صطينيني  الق�صري  التهجري  ل�صيا�صة 

العام  الأم��ني  وح��ذر  املقد�صة.  املدينة  من 

امل�����ص��اع��د ل�������ص���وؤون ف��ل�����ص��ط��ني والأرا�����ص����ي 

�صعيد  العربية  باجلامعة  املحتلة  العربية 

ام�ص  »وف���ا«،  ل��وك��ال��ة  ت�صريح  يف  علي  اأب���و 

ي���ج���ري يف م��دي��ن��ة  م���ا  اأن  م���ن  الأرب�����ع�����اء، 

القد�ص خا�صة يف حي ال�صيخ جراح ما هو 

اإل جرمية حرب وتطهري عرقي خطري يف 

يرتكبها  التي  املتوا�صلة  اجلرائم  �صل�صلة 

منذ  الفل�صطيني  ال�صعب  بحق  الح��ت��الل 

ال�صافر  العدوان  ا�صتمرار  �صياق  يف  عقود، 

وامل���م���ن���ه���ج وامل���ت�������ص���اع���د ال�����ذي ي�����ص��ت��ه��دف 

وح��ق��وق��ه،  ووج����وده  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب 

خطري  ب�صكل  ال��ق��د���ص  م��دي��ن��ة  يف  خ��ا���ص��ة 

وغ���ري م�����ص��ب��وق واأ����ص���اف اأن ���ص��ي��ا���ص��ة ه��دم 

�صلطات  ق��ب��ل  م��ن  الفل�صطينيني  م��ن��ازل 

م��ن��زل��ني لعائلة  ه���دم  واآخ���ره���ا  الح���ت���الل 

���ص��احل��ي��ة يف ح��ي ال�����ص��ي��خ ج����راح وت�����ص��ري��د 

13 م��ن اأف���راده���ا يف ال��ع��راء يف ظ��ل اأج���واء 

م���واط���ن���ا حت��ت   27 واإع����ت����ق����ال  ال�������ص���ق���ي���ع 

م�����ص��م��ي��ات وم������ربرات واه���ي���ة، ك��ل��ه��ا ت��اأت��ي 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ي��ج��ة واح�������دة وه�����ي ت��ه��ج��ري 

الفل�صطينيني.

التفا�سيل �ص »7«

وزير الطاقة يحث على االستفادة 
من تخفيضات التعرفة الكهربائية

األمن العام تدعو لتوخي أقصى درجات 
الحيطة والحذر خالل المنخفض الجوي

مفتي القدس: عائلة األسير أبو حميد 
مدرسة في التضحية والصبر

 اخلمي�س   17  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   20  كانون الثاين  2022 م - العدد  5938 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني حتى
 ٢٠ شباط

النباط-عمان

النَّاطق  الإع��الم،  ل�صوؤون  ولة  الدَّ اأعلن وزير 

اأنَّ  ال�����ّص��ب��ول  ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة في�صل  ���ص��م��ي  ال��رَّ

عقدها  ال��ت��ي  جل�صته  يف  ر  ق���رَّ ال�����وزراء  جمل�ص 

اللجنة  تو�صية  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  الأرب���ع���اء  ام�����ص 

ك��ورون��ا  جائحة  م��ع  للتعامل  الُعليا  ���ة  الإط���اريَّ

بتاأجيل بدء الف�صل الدرا�صي الثاين يف املدار�ص 

وحتى  الرو�صة  �صّف  من  ة  واخلا�صّ احلكومّية 

�صباط  الع�صرين من  اإىل  ع�صر  احل��ادي  ال�صّف 

املقبل.

الف�صل  ب��دء  تاأجيل  ق��رار  اأّن  ال�ّصبول  ���د  واأكَّ

ال���درا����ص���ي ال���ث���اين ي���اأت���ي ب��ه��دف احل���ف���اظ على 

التعليمّية  وال����ك����وادر  ال��ّط��ل��ب��ة  اأب��ن��ائ��ن��ا  ���ص��ّح��ة 

الذي  الوبائي  املنحنى  ة  حدَّ ك�صر  يف  وامل�صاهمة 

ي�صهد ت�صاعداً يف الوقت احلايل، م�صرياً اإىل اأنَّ 

للمدار�ص  ال�صتويَّة  العطلة  موعد  تقدمي  قرار 

ة  �صاهم يف ك�صر حدَّ قد  �صابقاً  اتخاذه  ال��ذي متَّ 

املنحى الوبائي يف حينه.

الوجاهي  التعليم  ��ة  ا���ص��ت��م��راريَّ على  د  و���ص��دَّ

غري  ُب��ع��د  ع��ن  التعليم  خ��ي��ار  واأنَّ  امل���دار����ص  يف 

��ه �صيتّم متديد ال��ّدوام املدر�صي لفرتة  وارد، واأنَّ

م�����ص��اوي��ة ومم��اث��ل��ة ل��ف��رتة ت��اأخ��ري ب���دء ال����ّدوام 

لينتهي يف ال�ّصاد�ص من مّتوز املقبل.

املوجة  اأنَّ  اإىل  ال�صحّية  التقديرات  وت�صري 

احلالّية من الوباء.

التفا�سيل �ص »2«

 ولي العهد: أهمية مواكبة التطورات التي 
يشهدها اإلعالم

مجلس الوزراء يقر نظام صندوق التكافل 
االجتماعي لموظفي أمانة عّمان

النباط-عمان

اأك�����د ���ص��م��و الأم�����ري احل�����ص��ني ب���ن ع��ب��داهلل 

ملعهد  زي����ارت����ه  خ����الل  ال���ع���ه���د،  ال����ث����اين، ويل 

الإعالم الأردين ام�ص الأربعاء، اأهمية مواكبة 

التطورات التي ي�صهدها الإعالم.

ال��زي��ارة،  خ��الل  العهد،  ويل  �صمو  والتقى 

جم����م����وع����ة م�����ن ال����ن����اط����ق����ني الإع����الم����ي����ني 

تدريبي  ب��رن��ام��ج  يف  املنتظمني  احل��ك��وم��ي��ني، 

�صموه  اأك���د  اإذ  املعهد،  ينظمه  ال��ق��درات  لبناء 

���ص��رورة تقدمي ال��رواي��ة الإع��الم��ي��ة م��ن قبل 

املوؤ�ص�صات بو�صوح و�صفافية، لفتا اإىل اأن غياب 

اإعالميا،  ف��راغ��ا  ي�صبب  ال�صحيحة  املعلومة 

ويوؤدي اإىل تراجع الثقة.

التفا�سيل �ص »2«

 النباط-عمان

اأقرَّ جمل�ص الوزراء يف جل�صته التي عقدها 

ام�ص الأربعاء برئا�صة رئي�ص الوزراء الدكتور 

��ك��اف��ل  ب�����ص��ر اخل�������ص���اون���ة ن���ظ���ام ����ص���ن���دوق ال��تَّ

ان الكربى ل�صنة  في اأمانة عمَّ الجتماعي ملوظَّ

���ص��ن��دوق  �صين�صاأ  ال��ن��ظ��ام  ومب��وج��ب  2022م. 

��ان  ��ف��ي اأم���ان���ة ع��مَّ ل��ل��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي مل��وظَّ

املاليَّة  امل�صاعدة  تقدمي  اإىل  يهدف  ال��ُك��ربى، 

للم�صرتكني فيه.
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ملك وملكة اسبانيا يزوران الجناح األردني 
في المعرض السياحي الدولي فيتور

القوات المسلحة تنعى النقيب لؤي عبيدات

تأخير دوام الخميس حتى العاشرة صباحا  

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى المهيرات والطالفيح

  االنباط-عمان

زار ملك ا�سبانيا فيليب ال�ساد�س وعقيلته 

امللكة ليتيزيا اجلناح الأردين يف معر�س فيتور 

افتتاحهما  هام�س  على  لل�سياحة،  ال����دويل 

اإ�سبانيا،  يف  يقام  وال���ذي  املعر�س،  لفعاليات 

بح�سور وزير ال�سياحة والآثار، نايف الفايز، 

وال�سفرية الأردنية يف مدريد، اأريج احلوامدة، 

ومدير عام هيئة تن�سيط ال�سياحة، الدكتور 

عبدالرزاق عربيات ، ونائب رئي�س مفو�سية 

�سلطة منطقة العقبة القت�سادية، �سرحبيل 

ما�سي.

وي�����س��ارك يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س ال����دويل 

يف  ي��ق��ام  ال����ذي   ”2022 “فيتور  لل�سياحة 

الفرتة من 19 - 23 ال�سهر احلايل يف مدينة 

وامللكية  اأردين  ���س��ي��اح��ة  مكتب   19 م���دري���د، 

الأردنية، واأكرث من 10 اآلف �سركة �سياحية 

من 165 دولة.

وبح�سب بيان لهيئة تن�سيط ال�سياحة، قدم 

الوزير الفايز للملك فيليب ال�ساد�س وعقيلته 

امل��ل��ك��ة ل��ي��ت��ي��زي��ا، خ����ال زي��ارت��ه��م��ا ل��ل��ج��ن��اح 

الأردين، �سرحا عن اململكة وما تتمتع به من 

مقومات �سياحية، والهوية املوؤ�س�سية اجلديدة 

لل�سياحة الأردنية، موؤكداً لهما اأهمية ال�سوق 

الإ�سباين، وامل�ساركة يف معر�س فيتور 2022، 

من خال اجلناح الأردين.

وقال: اإن امل�ساركة يف هذا املعر�س ال�سخم 

على  الأردن  ب���اأن  للعامل  ق��وي��ة  ر�سالة  يبعث 

امل��واق��ع  م��ن  ال�سياحة  ل�ستقطاب  ا���س��ت��ع��داد 

كافة، اإ�سافة اإىل ثباته كنقطة رئي�سية للجذب 

�سياحيا، م�سرياً اإىل اجلهود التي تبذلها هيئة 

تن�سيط ال�سياحة يف جذب وت�سجيع احلركة 

ال�سياحية اإىل اململكة، وذلك ا�ستنادا اإىل املزايا 

التي ميتاز بها املنتج ال�سياحي الأردين.

واأكد الفايز، خال لقائه بعدد من و�سائل 

اأن معر�س  امل��ع��ر���س،  امل�����س��ارك��ة يف  الإع�����ام 

فيتور ُيعد من اأهم امللتقيات العاملية يف جمال 

ال�سياحة كونه يت�سمن م�ساركة وا�سعة عامليا؛ 

اأن احل��دث ي�سهد م�ساركة وا�سعة من  مبينا 

القطاعات ال�سياحية.

وقال مدير عام هيئة تن�سيط ال�سياحة، اإن 

الهيئة ت�سارك بجناح متميز هذا العام، متمنيا 

مميزا،  الأردين  للجناح  احل�سور  ي��ك��ون  اأن 

املعر�س  ه��ذا  يف  الأردن  م�ساركة  اأن  م��وؤك��دا 

العاملي من خال متثيل الهيئة يبعث ر�سالة 

كنقطة  اململكة  اأهمية  ح��ول  للعامل  وا�سحة 

جذب �سياحي رئي�سية.

وع���ر����س ع��رب��ي��ات، خ���ال ل��ق��ائ��ه ممثلي 

امل�ساركة  الإع����ام  وو���س��ائ��ل  ال�سياحة،  قطاع 

اململكة  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  دول،  ع��دة  م��ن 

ل��دف��ع احل��رك��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة اإىل امل��م��ل��ك��ة من 

الأ�سواق العاملية، اإ�سافة اإىل ما ميتاز به املنتج 

ال�سياحي الأردين.

وق��ال اإن��ه لتعزيز زي��ادة اأع��داد ال�سياح اإىل 

�سركات  با�ستقطاب  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت  امل��م��ل��ك��ة 

“راين  مثل  التكاليف  املنخف�سة  ال��ط��ريان 

لت�سيري  اير”  “ “وويز  جت  و”ايزي  اير” 

رح���ات���ه���ا اجل���وي���ة م���ن خم��ت��ل��ف الأ�����س����واق 

واإط��ال��ة مدة  تعزيز  �ساهم يف  ال��ع��امل��ي��ة، مم��ا 

توفري  خ��ال  م��ن  اململكة  يف  ال�سياح  اإق��ام��ة 

اإىل ج��ان��ب زي����ادة يف  ت��ذاك��ر منا�سبة،  اأ���س��ع��ار 

املوؤ�سرات يف احلركة ال�سياحية للمملكة.

بجناح متميز  ت�سارك  الهيئة  اأن  واأ���س��اف 

وال��ع��ام��ل��ن يف  الأج���ان���ب  ال������زوار  ي�ستقطب 

ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة، ل��اط��اع ع��ل��ى الأن�����س��ط��ة 

واملنتديات املقرر اإقامتها على هام�س املعر�س، 

ل�ستعرا�س فر�س ال�ستثمار واأوجه التعاون 

بن املوؤ�س�سات وال�سركات ال�سياحية املختلفة 

على م�ستوى العامل.

التواجد  ا�ستثمار  اأه��م��ي��ة  ع��رب��ي��ات  واأك����د 

الإع���ام���ي وال��ت��غ��ط��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة خ���ال ف��رتة 

ان��ع��ق��اد امل��ع��ر���س مب���ا ي��ع��د ف��ر���س��ة حقيقية 

واإظ��ه��ار  ال�سياحي،  ال��ق��رار  ب�سناع  لالتقاء 

ال�سورة احلقيقية لاأو�ساع ال�سياحية، والرد 

للمملكة  الأم��ث��ل  وال��رتوي��ج  ت�ساوؤلتهم  على 

�سياحياً.

وق�������ال: ���س��ي��ج��ري ع���ق���د ل����ق����اءات خ���ال 

ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س م���ع م��ن��ظ��م��ي ال���رح���ات 

يف  العاملن  وال��ط��ريان  ال�سياحة  و���س��رك��ات 

ال�سوق الإ�سباين ب�سفة خا�سة، بالإ�سافة اإىل 

الأ�سواق اجلاذبة لل�سياحة اإىل الأردن ب�سفة 

ع��ام��ة، والل��ت��ق��اء مبمثلي و���س��ائ��ل الإع����ام 

العاملية.

االنباط-عمان

الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�س  نقل 

جالة  ت��ع��ازي  العي�سوي  ح�سن  يو�سف 

ع�����س��رية  اإىل  ال����ث����اين  ع����ب����داهلل  امل����ل����ك 

املهريات بوفاة املحامي مروان املهريات، 

اإبراهيم  بوفاة  الطافيح  ع�سرية  واإىل 

حممد الطافيح، والد القا�سي حممد 

الطافيح. 

هاتفي  ات�سال  يف  العي�سوي،  واأع��رب 

م���ع اأ����س���رت���ي ال���ف���ق���ي���دي���ن، ع���ن ت���ع���ازي 

اأن  اهلل  �سائا  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  وم��وا���س��اة 

بوا�سع رحمته. يتغمدهما 

  االنباط-عمان

امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  نعت 

الأردنية – اجلي�س العربي النقيب لوؤي 

علي عبد اهلل عبيدات، من مرتبات كتيبة 

الدفاع اجلوي امليداين/52 امللكية، الذي 

اثناء  الأرب��ع��اء،  ام�س  فجر  املنية  واف��ت��ه 

قيامه بواجبه الر�سمي داخل الوحدة.

 - الأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  وت��ن��ع��ى 

عز  اهلل  وت�ساأل  الفقيد  العربي  اجلي�س 

وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن يلهم 

وُح�سن  وال�����س��ل��وان  ال�سرب  وذوي���ه  اأه��ل��ه 

العزاء.

االنباط-عمان

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

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

�سات والهيئات  وائر الر�سميَّة واملوؤ�سَّ والدَّ

ال���ي���وم اخل��م��ي�����س اإىل ال�����س��اع��ة  ���ة  ال���ع���امَّ

روف  الظُّ ب�سبب  وذلك  العا�سرة �سباحاً، 

اجلويَّة ال�سائدة.

االنباط-عمان

ت��ل��ق��ى ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

ف�سيلة  من  الأربعاء،  ام�س  هاتفيا  ات�سال 

�سيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأكرب  الإمام 

ال�سريف. الأزهر 

وت���ن���اول الت�����س��ال جم��م��ل الأو����س���اع يف 

�سرورة  جالته  اأك��د  اإذ  ال�سريف،  القد�س 

وق���ف الن��ت��ه��اك��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة الأح��ادي��ة 

الفل�سطينين، والتي تقو�س  الأ�سقاء  بحق 

فر�س حتقيق ال�سام العادل وال�سامل.

الأردن  اأن  ع��ل��ى  امل���ل���ك  ج���ال���ة  و����س���دد 

والديني  التاريخي  ب��دوره  بالقيام  م�ستمر 

وامل�سيحية  الإ�سامية  املقد�سات  حماية  يف 

الها�سمية  الو�ساية  منطلق  من  بالقد�س، 

عليها.

االنباط-عمان

عبداهلل  ب��ن  احل�سن  الأم���ري  �سمو  اأك���د 

ال��ع��ه��د، خ���ال زي���ارت���ه ملعهد  ال���ث���اين، ويل 

اأه��م��ي��ة  الأرب����ع����اء،  ام�����س  الأردين  الإع�����ام 

مواكبة التطورات التي ي�سهدها الإعام.

والتقى �سمو ويل العهد، خال الزيارة، 

جم���م���وع���ة م����ن ال���ن���اط���ق���ن الإع���ام���ي���ن 

تدريبي  برنامج  يف  املنتظمن  احلكومين، 

اأكد �سموه  اإذ  املعهد،  لبناء القدرات ينظمه 

�سرورة تقدمي الرواية الإعامية من قبل 

اأن  اإىل  لفتا  و�سفافية،  بو�سوح  املوؤ�س�سات 

ف��راغ��ا  ي�سبب  ال�سحيحة  امل��ع��ل��وم��ة  غ��ي��اب 

اإعاميا، ويوؤدي اإىل تراجع الثقة.

���س��م��و  ����س���رح م���ن  اإىل  ���س��م��وه  وا���س��ت��م��ع 

الأمرية رمي علي، الع�سو املوؤ�س�س للمعهد، 

العاملن ع���ن ال����ربام����ج وال���������دورات ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا  اأداء  تطوير  اإىل  الهادفة  الأردن املعهد،  يف  والإع����ام  ال�سحافة  م��ي��دان  يف 

وامل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة، ع���رب ت���وف���ري ف��ر���س 

خ�سو�سا  م��ت��ق��دم��ة،  وت��دري��ب��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والإع��ام  ال�سحافة  يف  املاج�ستري  برنامج 

احلديث.

خ��ال جولة،  ال��ع��ه��د،  �سمو ويل  واط��ل��ع 

���س��م��و الأم�������رية رمي، ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  راف���ق���ت���ه 

قاعات  ي�سم  ال��ذي  املعهد  م��راف��ق  خمتلف 

اإذاعية  وا�ستديوهات  والأخ��ب��ار،  للتدري�س 

خم�س�سة  وم��راف��ق  ومكتبة  وتلفزيونية، 

للتدريب.

ويعد املعهد اأول موؤ�س�سة تعليمية عربية 

بال�ستفادة  ال�سحافة  يف  مناهجها  تطور 

م��ن ع��ن��ا���س��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��رق��م��ي��ة اإىل ج��ان��ب 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ب��ن��اء اأ���س��ا���س م��ع��ريف ث��ق��ايف 

التوازن بن  الطلبة من خال  متن لدى 

والندماج  والتطبيقي  النظري  اجلانبن 

يف تكنولوجيا الإعام الرقمي.

النباط-عمان

اأق����رَّ جم��ل�����س ال������وزراء يف ج��ل�����س��ت��ه ال��ت��ي 

ع��ق��ده��ا ام�������س الأرب����ع����اء ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س 

ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة ن��ظ��ام 

اأمانة  في  التَّكافل الجتماعي ملوظَّ �سندوق 

2022م. ان الكربى ل�سنة  عمَّ

ومب����وج����ب ال���ن���ظ���ام ���س��ي��ن�����س��اأ ���س��ن��دوق 

ان  عمَّ اأم��ان��ة  في  ملوظَّ الجتماعي  للتكافل 

الُكربى، يهدف اإىل تقدمي امل�ساعدة املاليَّة 

د  ُي��ح��دِّ ك��م��ا  ول��ورث��ت��ه��م.  ف��ي��ه  للم�سرتكن 

بال�سندوق  املتعلقة  ال�سوؤون  جميع  النِّظام 

فيه،  فن  املوظَّ ا�سرتاك  ن�سب  ذل��ك  يف  مبا 

واأوج��ه  اأم��وال��ه  وا�ستثمار  اإدارت���ه  وطريقة 

رف منها. ال�سَّ

ال���وزراء  جمل�س  ر  ق��رَّ اآخ���ر،  �سعيد  على 

وزارة  ����س���ف���رياً يف  �����ة  ديَّ اأب�����و  ق��ي�����س  ت��ع��ي��ن 

وت�سميته  امل��غ��رتب��ن،  و����س���وؤون  ��ة  اخل��ارج��يَّ

اإيطاليا. �سفرياً لدى جمهوريَّة 

االنباط-عمان

ول���ة ل�����س��وؤون الإع�����ام،  اأع���ل���ن وزي����ر ال���دَّ

���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة في�سل  ��اط��ق ال��رَّ ال��نَّ

ر يف جل�سته  قرَّ ال��وزراء  اأنَّ جمل�س  ال�ّسبول 

امل��واف��ق��ة على  ال��ت��ي عقدها ام�����س الأرب���ع���اء 

للتعامل  الُعليا  ��ة  الإط��اريَّ اللجنة  تو�سية 

م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ب��ت��اأج��ي��ل ب���دء الف�سل 

ال���درا����س���ي ال���ث���اين يف امل���دار����س احل��ك��وم��ّي��ة 

ال�سّف  وحتى  الرو�سة  �سّف  من  ة  واخلا�سّ

�سباط  م���ن  ال��ع�����س��ري��ن  اإىل  ع�����س��ر  احل�����ادي 

املقبل.

د ال�ّسبول اأّن قرار تاأجيل بدء الف�سل  واأكَّ

على  احلفاظ  بهدف  ياأتي  الثاين  الدرا�سي 

التعليمّية  وال��ك��وادر  الّطلبة  اأبنائنا  �سّحة 

الوبائي  املنحنى  ة  ح���دَّ ك�سر  يف  وامل�ساهمة 

ال��وق��ت احل���ايل،  يف  ت�����س��اع��داً  ي�سهد  ال���ذي 

العطلة  موعد  تقدمي  ق��رار  اأنَّ  اإىل  م�سرياً 

�سابقاً  اتخاذه  متَّ  الذي  للمدار�س  ال�ستويَّة 

يف  الوبائي  املنحى  ة  ح��دَّ ك�سر  يف  �ساهم  قد 

حينه.

د على ا�ستمراريَّة التعليم الوجاهي  و�سدَّ

ُبعد غري  التعليم عن  واأنَّ خيار  املدار�س  يف 

املدر�سي  ال����ّدوام  مت��دي��د  �سيتّم  ����ه  واأنَّ وارد، 

بدء  تاأخري  لفرتة  ومماثلة  م�ساوية  لفرتة 

الّدوام لينتهي يف ال�ّساد�س من مّتوز املقبل.

اأنَّ  اإىل  ال�����س��ح��ّي��ة  ال��ت��ق��دي��رات  وت�����س��ري 

امل��وج��ة احل��ال��ّي��ة م��ن ال��وب��اء ال��ت��ي ي�سهدها 

ة اأ�سابيع، ليبداأ  الأردن �ست�ستمّر �سعوداً لعدَّ

ومن  بالنخفا�س،  الوبائي  املنحنى  بعدها 

وام  ��ة ق���رار ت��اأج��ي��ل ب��دء ال���دَّ هنا ت��اأت��ي اأه��م��يَّ

األف  و170  مليون   2 نحو  لتجنيب  املدر�سي 

ي الوبائي. طالب وطالبة ذروة التف�سِّ

اأنَّ القرار ا�ستثنى طلبة  واأو�سح ال�ّسبول 

 34 وعددهم  )التوجيهي(  ة  العامَّ الثانويَّة 

التي  املدار�س  وكذلك  وطالبة،  طالب  األ��ف 

تعتمد الربامج الدوليَّة وعدد طلبتها نحو 

اأن تطبِّق هذه  12 األف طالب وطالبة، على 

ي الذي يق�سي  املدار�س الربوتوكول ال�سحِّ

ب���اإغ���اق امل��در���س��ة ال��ت��ي ت��زي��د ف��ي��ه��ا ن�سبة 

الإ�سابات بفريو�س كورونا عن %10.

– بح�سب ال�ّسبول  وت�سكِّل هذه اخلطوة 

اأك���رب ع��دد مم��ك��ن من  لتطعيم  ف��ر���س��ة   –
التَّطعيم  حملة  �ستبداأ  اإذ  امل��دار���س،  طلبة 

اجل��اري  ال�سهر  م��ن  والع�سرين  الثالث  يف 

 17  –  12 م��ن  العمريَّة  الفئات  وت�ستهدف 

��ة من  ��ل وق���اي���ة اإ���س��اف��يَّ ع���ام���اً، ب��ح��ي��ث ت�����س��كِّ

واأنَّ  �سيما  للتعليم،  ال��ع��ودة  عند  الفريو�س 

اأميكرون  املتحّور  فيها  انت�سر  التي  ال��ّدول 

����س���ه���دت اإدخ������������الت اأك��������رث ل����اأط����ف����ال يف 

رات الأخرى. امل�ست�سفيات مقارنة مع املتحوِّ

��دد ���س��رورة  ��ب��ول يف ه���ذا ال�����سَّ ����د ال�����سَّ واأكَّ

ف��اع )35( والب��ت��ع��اد عن  الل��ت��زام ب��اأم��ر ال��دِّ

���ة وا���س��ت��خ��دام  ��ع��ات غ���ري ال�������س���روريَّ ال��ت��ج��مُّ

و�سائل الوقاية ال�سحيَّة الازمة.

عقدت  الُعليا  الإط���ارّي���ة  اللجنة  وك��ان��ت 

ال��ي��وم الأرب���ع���اء ب��رئ��ا���س��ة رئي�س  اج��ت��م��اع��اً 

ال����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر اخل�����س��اون��ة واف��ق��ت 

��ة  خ���ال���ه ع��ل��ى ت��و���س��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��يَّ

ت���و����س���ي���ة جل��ن��ة  اإىل  امل�������س���ت���ن���دة  ل����اأوب����ئ����ة 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  امل���رك���زّي���ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ت��اأج��ي��ل ب���دء ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 

الثاين حتى الع�سرين من �سباط.

لاأوبئة  الوطنيَّة  اللجنة  اأيَّدت  بدورها، 

بالإجماع تو�سية جلنة التخطيط املركزّية 

ب�سبب  وذل���ك  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 

الرتفاع امللحوظ يف اأعداد ون�سب الإ�سابات 

الإ�سابة  ت�سكِّل  التي  ابعة  الرَّ املوجة  �سمن 

ر اأميكرون النِّ�سبة الغالبة منها. يف متحوِّ

الُعليا خال  الإطاريَّة  اللَّجنة  وا�ستمعت 

الوبائيَّة  احلالة  تقييم حول  اإىل  اجتماعها 

اري  الهوَّ فرا�س  الدكتور  ة  ال�سحَّ وزير  من 

ة  ال�سحَّ ل�سوؤون  ال���وزراء  رئا�سة  وم�ست�سار 

البلبي�سي،  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  ك��ورون��ا  وم��ل��ّف 

العميد  امللكيَّة  الطبيَّة  اخل��دم��ات  وم��دي��ر 

يو�سف زريقات.

امل���ت���ح���ّور  خ�����س��ائ�����س  م����ن  اأنَّ  ����ن����وا  وب����يَّ

انخفا�س  رغ��م  التف�ّسي،  �سرعة  اأم��ي��ك��رون 

ابقة،  ال�سَّ رات  باملتحوِّ قيا�ساً  اأعرا�سه  ة  �سدَّ

اإ�سغال  ن�سب  على  ذل��ك  انعكا�س  وب��ال��ت��ايل 

امل�ست�سفيات الذي ما زال يف حدود مريحة، 

امل�ست�سفيات  يف  امل��ر���س��ى  اأع����داد  و���س��ل��ت  اإذ 

قد  يه  تف�سِّ �سرعة  اأنَّ  كما  مري�ساً،   )597(

�س الطواقم الطبيَّة لاإ�سابة. تعرِّ

االنباط-برتا

اأك���د خ���رباء اق��ت�����س��ادي��ون اأن دع���وة ج��ال��ة امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين مل��ح��ارب��ة ال��ب��ط��ال��ة وت��ط��وي��ر بيئة 

ال�سباب  وت��زوي��د  التقني  والتعليم  املهني  ال��ت��دري��ب 

مبهارات يحتاجها �سوق العمل، ت�سهم بخف�س ن�سبة 

البطالة وتوفر فر�س عمل جديدة.

الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  وب��ي��ن��وا، 

)برتا(، اأن الدعوة امللكية اإىل تغيري الثقافة املرتبطة 

ب��ال��وظ��ائ��ف امل��ه��ن��ي��ة ر���س��ال��ة م��ه��م��ة جل��م��ي��ع اجل��ه��ات 

املعنية و�سرائح املجتمع لتغيري هذه الأفكار، ومواكبة 

متغريات ي�سهدها �سوق العمل حمليا وعامليا.

وكان جالة امللك عبداهلل الثاين التقى، الثاثاء 

خطط  متابعة  على  للتاأكيد  امل�����س��وؤول��ن  م��ن  ع���ددا 

البطالة  حم��ارب��ة  اأن  م���وؤك���دا  للت�سغيل،  احل��ك��وم��ة 

وت���وف���ري ف���ر����س ع��م��ل م�����س��ت��دام��ة، ه��م��ا الأول����وي����ة 

حماربة  اأن  جالته  واأك����د  احل����ايل.  للعام  بالن�سبة 

القطاعن  بن  والتن�سيق  التعاون  تتطلب  البطالة 

والعمل من خال خطط مدرو�سة  واخلا�س،  العام 

ووا�سحة على اأن يتابع تنفيذها ب�سكل دوري.

واأ�سار جالة امللك اإىل �سرورة ا�ستمرارية تطوير 

بيئة التدريب املهني والتعليم التقني، وتزويد ال�سباب 

باملهارات املطلوبة لتلبية متطلبات �سوق العمل، داعيا 

اإىل تغيري الثقافة املرتبطة بالوظائف املهنية، لفتا 

اإىل اأن الإقبال على التعليم التقني والتدريب املهني 

ما يزال دون الطموح.

وقال رئي�س الحت��اد العام لنقابات عمال الأردن، 

امللك للحكومة  اإن توجيهات جالة  املعايطة،  م��ازن 

والتعليم  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  بيئة  ت��ط��وي��ر  ب�����س��رورة 

البطالة  م��ع��دلت  خف�س  يف  كبري  دور  لها  التقني، 

يف  ي�سهم  م��ا  قيا�سية،  م�ستويات  اإىل  و���س��ل��ت  ال��ت��ي 

ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل يف ق��ط��اع��ات ال��ت�����س��غ��ي��ل املهني 

الثقافة  ل�”تغيري  جالته  دع���وة  معتربا  والتقني، 

املرتبطة بالوظائف املهنية” ر�سالة مهمة و�سرورية 

ل�سرائح املجتمع كافة. وبن املعايطة اأن �سمان توفري 

معايري العمل الائق )اأج��ور و�ساعات دوام وحماية 

قطاعات  يف  العمل  يجعل  اأن  �ساأنه  م��ن  اجتماعية( 

الداخلن  خا�سة  للجميع،  ج��اذب��ة  املهني  الت�سغيل 

اجلدد اإىل �سوق العمل من ال�سباب وال�سابات، موؤكدا 

اأج���ل تغيري  ���س��رورة تكاتف اجل��ه��ود املجتمعية م��ن 

التخ�س�سات  درا�سة  تف�سيل  ب�ساأن  ال�سائدة  الثقافة 

املهني  التدريب  اإىل  التوجه  عن  عو�سا  الأك��ادمي��ي��ة 

عديدة  تخ�س�سات  اأن  اإىل  ولفت  التقني.  والتعليم 

يف�سل كثريون درا�ستها لي�س لها م�ستقبل وظيفي، 

نتيجة  ت��غ��ريت  امل��ط��ل��وب��ة  وامل��ه��ن  التخ�س�سات  واأّن 

تطورات مت�سارعة ومتاحقة ي�سهدها �سوق العمل، 

موؤكدا اأهمية التعاون امل�ستمر وال�سراكة احلقيقية مع 

اأ�سحاب العمل لفهم اأو�سع للتخ�س�سات املطلوبة يف 

�سوق العمل حمليا ودوليا.

بينما ق��ال الأم���ن ال��ع��ام الأ���س��ب��ق ل���وزارة العمل، 

حتديا  ي��واج��ه  الأردن  اإن  ع��ب��ي��دات،  زي����اد  امل��ه��ن��د���س 

كبريا يتمثل يف م�سكلة ارتفاع ن�سبة البطالة، خا�سة 

 24 ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  وال�سابات مم��ن  ال�سباب  ب��ن 

عاما، موؤكدا اأهمية تعاون جميع اجلهات املعنية من 

قطاع عام وخا�س وموؤ�س�سات جمتمع مدين لتنفيذ 

توجيهات جالة امللك ملحاربة هذه الظاهرة وتوفري 

املوارد  الوطنية لتنمية  فر�س �سمن ال�سرتاتيجية 

اأن ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ي�سكل راف��ع��ة  ال��ب�����س��ري��ة. وب���ن 

اأ�سا�سية يف حل م�سكلة البطالة بن ال�سباب وال�سابات، 

هذه  يف  املهني  للتدريب  امللك  جالة  بدعم  م�سيدا 

التحتية  البنية  املرحلة واأهميته الق�سوى لتح�سن 

املناهج  وتطوير  امل�ساغل  وحتديث  املهني  للتدريب 

اأهمية  ل��ه��ا  ج��دي��دة  اخت�سا�سات  وف��ت��ح  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ق�سوى وتلبي احتياجات �سوق العمل.

ال�سباب مب��ه��ارات  اأه��م��ي��ة متكن  ع��ب��ي��دات  واأك����د 

خا�سة  التكنولوجي،  التطور  م��ع  تتنا�سب  ج��دي��دة 

امل���ه���ارات ال��رق��م��ي��ة، و����س���رورة ب��ن��اء ق����درات امل��درب��ن 

ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  ال��ت��دري��ب  عملية  على  القائمن 

القطاع  بال�سراكة مع  املناهج  التكنولوجية وتطوير 

اخلا�س لتتواءم مع متطلباته.

وطالب عبيدات باأن تقوم موؤ�س�سة التدريب املهني، 

بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، باإدارة بع�س املعاهد اأو 

اإدارة تخ�س�سات ك��اإدارة نوعية من القطاع اخلا�س، 

واأن توفر قاعدة بيانات حديثة دائمة وم�ستدامة حول 

احتياجات �سوق العمل.

وبن اأن التدريب املهني خيار ا�سرتاتيجي ملواجهة 

ال��ب��ط��ال��ة، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ال���رج���وع اإىل خم��رج��ات 

الب�سرية  امل�����وارد  لتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الق�سايا  ه��ذه  عاجلت  متكاملة  منظومة  بو�سفها 

الر�سالة  اأهمية  اإىل  عبيدات  واأ���س��ار  �سمويل.  ب�سكل 

التعليم  نحو  ال�سباب  ثقافة  تغيري  ب�سرورة  امللكية 

تعاون  اإىل  يحتاج  ذل��ك  اأن  واأو���س��ح  والتقني،  املهني 

القطاعن العام واخلا�س للرتكيز على هذه الر�سالة 

اإع��ام وات�سال قوية  ا�سرتاتيجية  املهمة من خال 

وحملة وطنية لتغري هذه الثقافة وت�سجيع ال�سباب 

ل��ال��ت��ح��اق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي، خ��ا���س��ة اأن 

معظم  يف  منت�سرة  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  م��راك��ز 

مناطق اململكة ولديها القدرة على مواكبة التطوير 

والتغيري با�ستمرار.من جانبه، حتدث املدرب املعتمد 

اأكادميية الريادة التابعة ملنظمة العمل الدولية  من 

حتديات  عن  �سمحان،  حممود  التدريب،  وم�ست�سار 

من  يحتاجه  وم��ا  املهني،  التدريب  بقطاع  النهو�س 

عمل وتطوير يف ال�سيا�سات ذات العاقة، م�سريا اإىل 

ال�سهادات،  اأ�سا�س  اأن معظم التوظيف يتم بناء على 

ولي�س املهارات، ما يتطلب تطوير اأنظمة التوظيف.

واأكد اأهمية اإدماج التدريب املهني عند التخطيط 

تكون  واأن  الوطني،  ال�سعيد  على  التعليم  مل�ستقبل 

خم���رج���ات���ه ت��دري��ب��ي��ة ول��ي�����س م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

التدريب  برامج  تكون  اأن  مطالبا  فقط،  الأك��ادمي��ي 

املهني مواكبة ملتطلبات �سوق العمل.

ودعا �سمحان ال�سباب اإىل العتماد على م�ساريع 

قدراتهم من خال  تعزيز  بعد  ريادية  واأفكار  ذاتية 

برامج تطرحها موؤ�س�سة التدريب املهني، م�سريا اإىل 

اأّن القطاع الزراعي مثا يوفر فر�س عمل جديدة يف 

جمال التدريب املهني، خا�سة تلك املرتبطة بتوظيف 

التكنولوجيا والأ�ساليب احلديثة، وا�ستثمارها لطرح 

ما  وه��و  القطاع،  املتغريات يف  تواكب  تدريب  برامج 

عمل  فر�س  وي��وف��ر  ا�ستدامته  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س 

لل�سباب الأردين.

الملك يؤكد لشيخ األزهر ضرورة 
وقف االنتهاكات اإلسرائيلية 

األحادية بحق الفلسطينيين

ولي العهد يتفقد معهد االعالم األردني

 ولي العهد: أهمية مواكبة التطورات التي يشهدها اإلعالم

مجلس الوزراء يقر نظام صندوق 
التكافل االجتماعي لموظفي أمانة عّمان

تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط

خبراء: الدعوة الملكية للتوجه نحو التدريب المهني تخفض معدالت البطالة وتلبي احتياجات سوق العمل
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الغائب  امل�ستقبل  كللام  يتحمل  ان  ي�ستطيع  واال�ستثماري  االقت�سادي  الو�سع  هل 

التخطيط  وزيللر  اىل حديث  ا�ستمع  واأنللا  باحلزن  �سعرت  والغام�ض؟   والطويل  البعيد 

اأمام جلنة االقت�ساد واال�ستثمار يف جمل�ض النواب, اللجنة التي التقت طاقم احلكومة 

واأحام  واأهللداف  م�ساريع وخطط  ولاأردنيني.  لللاأردن  زاهية  لوحة  ر�سم  االقت�سادي 

تعي�ض فوق ال�سحاب. فقط هذه االأ�سئلة جتعل من كام معاليه زبدا يف بحر.

البطالة يف  ن�سبة  امل�ساريع, وكم جنحت يف خف�ض  اأ�سئلة من قبيل كم وظفت هذه   

اململكة وهل اأ�سا �سارت واقعا على االأر�ض. متى �سنتخل�ض من ال�سني التي ترافق كل 

و�سوف.  و�سوف  و�سنوافق  و�سندر�ض  و�سننفذ  و�سرنى  �سنعمل  املنجزة؟  غري  م�ساريعنا 

ان  فللورا  تللدرك  اململكة  يف  اال�ستثمارية  والبيئة  اال�ستثمار,  معامات  مع  �سريعة  وقفة 

الكام الر�سمي جمرد كام يقال الأن امل�سوؤول يجب ان يقول �سيئا فيقول ما يقوله. 

 ياأتي م�سوؤول ويخرج, ثم ياأتي اآخر, واآخر, والكام نف�سه, والوعود هي هي. وال�سني 

التي  االإخللفللاقللات  هللذه  كل  تللرى  واأنللت  حالها.  على  املنجزة  غري  م�ساريعنا  غّلفت  التي 

يعاين منها االقت�ساد الوطني, وت�ساأل نف�سك هل حقا نفتقد اىل االإرادة ام اأن ما نعانيه 

�سوء اإدارة ام و�سع ال�سخ�ض يف املكان غري املنا�سب؟ ثم ت�ساأل نف�سك واأنت ترى كل هذه 

العمل,  الوقت نحتاج اىل نبداأ  الوطني, كم من  التي يعاين منها االقت�ساد  االإخفاقات 

ونحقق ما نعد به؟

 رهام الزغيِّر 

حديث وزير التخطيط.. 
مشاريع وأحالم تعيش 

فوق السحاب 
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  االنباط-عمان

تللفللقللد االأمللليلللنلللان الللعللامللان لللللللوزارة الللربلليللة 

نللواف  الللدكللتللور  التعليمية,  لللللل�للسللوؤون  والتعليم 

الدكتورة  واملالية  االإداريللة  وال�سوؤون  العجارمة, 

جنللوى قللبلليللات, املل�للض االأربلللعلللاء, �سري امتحان 

االمللتللحللان   /  2021 لللعللام  الللعللامللة  الللثللانللويللة 

التكميلي يف يومه العا�سر.

وجاال على عدد من قاعات االمتحان التابعة 

ملديريتي الربية والتعليم والثقافة الع�سكرية, 

ولللواء  الدعجة,  علي  العميد  مديرها  بح�سور 

الدكتور جمال  الربية,  بح�سور مدير  اجليزة 

احلناوي.

الثانوية  الرميل  مدر�ستي  اجلولة  و�سملت 

للللللبللنللني الللتللابللعللة مللللديلللريلللة اللللربللليلللة والللتللعللللليللم 

الثانوية  الللر�للسللا�للض  واأم  الع�سكرية,  والللثللقللافللة 

للواء  والتعليم  الربية  ملديرية  التابعة  للبنات, 

اجليزة.

واأبلللللللللدى االأملللليللللنللللان الللللعللللامللللان ارتلليللاحللهللمللا 

الطلبة,  قبل  من  وااللللتللزام  االن�سباط  مل�ستوى 

واللللقلللائلللملللني علللللللى االملللتلللحلللان بلللاال�لللسلللراطلللات 

توفر  حيث  مللن  الللقللاعللات  وجللاهللزيللة  ال�سحية, 

الطلبة يف  تقدم  ل�سمان  واملياه  التدفئة  و�سائل 

بيئة امتحانية مائمة, فيما جالت فرق وجلان 

يعقد  التي  املللدار�للض  على  اللللوزارة  مللن  ا�سرافية 

فيها االمتحان لاطمئنان على �سريه ومتابعة 

جمرياته.

مللللن جلللانلللبلللهلللم, اأبلللللللدى الللطلللللبللة ارتلليللاحللهللم 

لاإجراءات االإدارية والفنية التي نفذتها الوزارة 

ل�سمان تقدمهم لامتحان يف بيئة منا�سبة.

االأوىل  جللللل�للسللتلله  يف  للللاملللتلللحلللان  وتلللللقلللللدم 

37572 م�سركا وم�سركة يف مباحث العلوم 
الورقة  )تخ�س�ض(  العربية  واللغة  احلياتية, 

الورقة   / اخلا�سة  ال�سناعية  والعلوم  االأوىل, 

االأوىل, واإنتاج الطعام وخدمته / الورقة االأوىل, 

ونظم املعلومات االإدارية.

 90 الثانية  تقدم لامتحان يف جل�سته  كما 

م�سركا وم�سركة يف مباحث العلوم احلياتية / 

كليات, واجلغرافيا /كليات.

وتلللاأتلللي اجلللللوالت الللتللفللقللديللة �للسللمللن بللرنللامللج 

يللللومللللي للللللللوقلللوف علللللللى جمللللريللللات االملللتلللحلللان 

وتعزيزا  عليه,  القائمة  الللكللوادر  على  والتي�سري 

قد  �سعوبات  اأيلللة  وتذليل  وم�ساندتها  لللدورهللا 

تللعللر�للض اأدائلللهلللا, واأخللللذ الللتللغللذيللة الللراجللعللة من 

التقييم  لغايات  مبا�سرة  والطلبة  الللكللوادر  هللذه 

واملتابعة.

أمينا عامي التربية يتفقدان سير امتحان الثانوية العامة

تحت رعاية األميرة ريم علي ٠٠ حفل تخريج الفوج الـ١٢ 
من معهد اإلعالم االردني

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب زيادين يسأل الحكومة 
عن مشروع عمان الجديدة 

االنباط – مرمي القا�سم . 

رعلللت مللوؤ�للسلل�للض مللعللهللد االعلللللام االردين  

�سمو االأمللرية رمي علي حفل تخريج الفوج 

تخ�س�ض  املاج�ستري  طلبة  من  ع�سر  الثاين 

اخللريا  الثقافة  االعلللام احلللديللث  يف ق�سر 

بللحلل�للسللور وزيللللري اللللدوللللة للل�للسللوؤون االعلللام 

القانونية  لل�سوؤون  والدولة  ال�سبول  في�سل 

التنفيذي  والللرئلليلل�للض  م�سطفى  بللنللي  وفلللاء 

للمعهد الدكتور م�سطفى حمارنة, ورئي�ض 

الدكتور �سامة  بالوكالة  االأردنّية  اجلامعة 

نعيمات . 

عللن فخرها  االملللرية رمي علي  واأعللربللت 

طويا   طريقا  قطعوا  الللذيللن  باخلريجني 

, معتربة  فر�ستها حتديات جائحة كورونا  

اأن ال�سحافة هي نهج حياة؛ م�سيفة » نعمل 

وعندما  للله,  �سوت  ال  من  �سوت  نرفع  لكي 

�ستكون  ن�سردها  التي  الللروايللات  فللاإن  ننجح 

يوماً ما جزءاً من التنوع الذي مييز التاريخ 

ودعللللا وزيللللر الللثللقللافللة اللللللبللنللاين االأ�للسللبللق 

غ�سان  ليبيا   اىل  املللتللحللدة  االأمم  ومللبللعللوث 

�سامة , اخلريجني اإىل عدم اتخاذ القرارات 

 , احلقائق  اأنلل�للسللاف  اأو  ال�سائعات  على  بللنللاًء 

عللامل  كللل جللديللد يف  مللع  امل�ستمر  والللتللاأقلللللم 

ة يف ظل الثورة التكنولوجية  االت�سال, خا�سّ

التي ال تتوقف, وفربكة املعلومات وت�ساعف  

االعللللجللللابللللات »اللللللايلللللكلللللات« الللللتللللي �للسللنللعللت 

م�سداقّيات وهمّية , مركزا على ثاثة امور 

هي احلرية و احلقيقة والتجدد. 

واكللللدت عللملليللدة املللعللهللد الللدكللتللورة مرينا 

اأبوزيد على اعادة االعتبار اإىل احلقيقة من 

خال التمييز بني الوقائع ووجهات النظر, 

والتزام املهنية يف العمل وك�سب ثقة اجلمهور 

واحلفاظ عليها بالتزام باملبادئ  االأخاقية 

التي يعتمدها املعهد وهي احلرية وال�سدق, 

واال�ستقالية  الللنللزاهللة  واللللدقلللة,واحلللليلللاد, 

واالإبللللللللداع  داعللليلللة اخلللريللجللني اإىل احلللداث 

الفرق النوعي يف امل�سهد االإعامي.. 

نللللريوخ,يف  كلمة  وعلللربت الطالبة رائلللدة 

بللا�للسللم اخلللريللجللني عللن الللفللرح والللفللخللر مع 

ا�ستثنائّياً,  عللاًمللا  اجللتلليللازهللم  بللعللد  زمللائللهللا 

نتيجة جلائحة »كورونا« التي حّولت التعليم 

الوجاهي اإىل تعليم عن بعد, موجهة ال�سكر 

الأ�لللسلللرة املللعللهللد والللهلليللئللة الللتللدريلل�للسللّيللة على 

تللدريللبلليللة,  فللر�للض  ملللن  اأتلللاحلللوه للطلبة  ملللا 

وحمللللا�للللسللللرات, ونلللللللللدوات مللللع اعلللامللليلللني, 

ومفكرين و�سيا�سيني, من االأردن والعامل.

وملليللز حللفللل الللتللخللرج لللهللذا الللعللام, ن�سيد 

املللعللهللد ملللن كلللللمللات اخللللّريلللَجلللني اإبلللراهللليلللم 

واأحللللان اخلريج  البطو�ض  عللبللداهلل وجلللني 

اإبراهيم عبداهلل وتوزيع بهاء الداوود .

اأول  االأردين هو  االإعللام  اأن معهد  ُيذكر 

مناهجها يف  تطور  عربية  تعليمية  موؤ�س�سة 

البيئة  عنا�سر  مللن  باال�ستفادة  ال�سحافة 

الللرقللملليللة, ويللفللتللح كلللل علللام بلللاب الللقللبللول يف 

مع  اأكادميية  باتفاقية  املاج�ستري,  برنامج 

اجلللامللعللة االأردنللللليلللللة, للللللراغللبللني ملللن كللافللة 

امتحانات  اجتيازهم  �سريطة  �سات,  التخ�سّ

درا�سية  منًحا  يقدم  كما  للة,  اخلللا�للسّ القبول 

للطاب ح�سب درجة امتيازهم.

االنباط-عمان

وجه النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض النواب 

الوزراء  لرئي�ض  �سوؤاال  زيادين  هيثم  املهند�ض 

اأطلقته  الللذي  اجلللديللدة  عمان  م�سروع  حللول 

حللكللومللة الللدكللتللور هلللاين امللللللقللي وتللعللطللل فيما 

بعد.    

وقال زيادين يف ال�سوؤال النيابي اأين و�سلت 

احلكومة مب�سروع عمان اجلديدة, حيث �سرح 

للتنفيذ  جللاهللز  بللاأنلله  ال�سابق  الللللوزراء  رئي�ض 

املالية  القيمة  هللي  ومللا  فللكللرة,  جمللرد  ولي�ض 

املتوقعة لهذا امل�سروع؟        

كللمللا وجللله الللنللائللب زيلللاديلللن �لللسلللوؤاال نيابيا 

للللوزيلللر الللعللمللل حللللول اجنللللللازات هلليللئللة تنمية 

ل�سندوق  التابعة  والتقنية  املهنية  وتطوير 

ومللدى  الللعللمللل,  بللللوزارة  والللتللدريللب  الت�سغيل 

البطالة  من  التخفيف  يف  االيجابي  التاأثري 

اال�سراتيجية  وما هي  العمل,  وزيللادة فر�ض 

امل�ستقبلية لهذه املوؤ�س�سة للنهو�ض بها.    

كللمللا وجللله الللنللائللب زيلللاديلللن �لللسلللوؤاال نيابيا 

املعدنية حول  والللللروة  الللطللاقللة  لللوزيللر  اآخلللر 

الللروة  اأنللواع  بجميع  املتعلقة  اال�سراتيجية 

ال�سيلكا  مبللادة  يتعلق  فيما  وخا�سة  املعدنية 

واملللللعللللادن, والللفللر�للض اال�للسللتللثللمللاريللة وامللللللردود 

االقلللتللل�لللسلللادي الللنللاجللم علللن اال�للسللتللثللمللار لللهللذا 

اللللقلللطلللاع, وخلللطلللة الللللللللوزارة يف هللللذا الللقللطللاع 

للمرحلة القادمة واملعيقات والعراقيل يف هذا 

القطاع.

االنباط-برتا

اخللتللتللمللت يف اللللدوحلللة, املل�للض االأربلللعلللاء, 

فلللعلللالللليلللات اللللتلللملللريلللن امللللل�للللسللللرك »الللللقللللوة 

الللل�لللسلللاربلللة« بلللني احللللر�لللض امللللللكللي اخلللا�للض 

االأردين واحلر�ض االأمريي القطري.

ووفلللق وكللالللة االأنلللبلللاء الللقللطللريللة, ح�سر 

اختتام التمرين مفت�ض عام القوات امل�سلحة 

الروا�سدة,  �سدقي  الركن  العميد  االأردنية 

االأردين  امللللللكللي اخللللا�لللض  وقلللائلللد احللللر�لللض 

الللعللقلليللد اللللركلللن حللمللد اجللللعلللافلللرة, وقللائللد 

الركن  الفريق  القطري  االأمللريي  احلر�ض 

هلللزاع بللن خليل اللل�للسللهللواين, ومللفللتلل�للض عللام 

را�سد  الركن  اللواء  القطرية  الدفاع  وزارة 

بن نا�سر الفهيد الهاجري.

مع�سكر  الللتللمللريللن يف  فللعللاللليللات  وجللللرت 

»حل�سنيه«, القريب من العا�سمة القطرية, 

وا�ستمرت 10 اأيام.

االأملللريي  قللائللد احلللر�للض  وقلللال م�ساعد 

للعمليات والتدريب يف قطر, العقيد الركن 

»القوة  اإن مترين  املريزيق,  عبداهلل  جا�سم 

امل�سرك  التعاون  �سوء  يف  ياأتي  ال�ساربة« 

االأردين,  اخلللللا�للللض  امللللللللكلللي  احلللللر�للللض  مللللع 

وتللعللزيللزا للللللعللاقللات املللتللملليللزة الللتللي تربط 

التمارين  اأن  مو�سًحا  ال�سقيقني,  البلدين 

امل�سركة ت�سهم يف اإك�ساب املتدربني خربات 

بالفائدة  وتعود  جديدة,  وقتالية  تدريبية 

على اجلانبني من خال بناء روح التعاون 

وتوثيق العاقات بني العنا�سر امل�ساركة.

اأهللملليللة  يللكللتلل�للسللب  اللللتلللملللريلللن  اأن  واأكلللللللد 

كلللربى كللونلله يللاأتللي يف اإطللللار الللتللحلل�للسللريات 

واال�ستعدادات االأمنية املتعلقة بتنظيم كاأ�ض 

قطر  ت�ست�سيفه  الللذي  القدم  لكرة  العامل 

العر�ض  اأن  مو�سًحا  احللللايل,  الللعللام  نهاية 

وا�سحة  نتائجه  كانت  للتمرين  اخلتامي 

املرجوة, حيث  االأهداف  وملمو�سة وحققت 

اأظللهللر مللا يتمتع بلله املللتللدربللون مللن كللفللاءة 

وجاهزية عالية.

املازم  التمرين,  قال مدير  من جانبه, 

من  الللهللدف  اإن  ثلللاين,  اآل  ح�سن  علللللي  اأول 

مترين »القوة ال�ساربة« هو تعزيز التعاون 

االأملللريي واحلر�ض  احلللر�للض  بللني  امل�سرك 

اخلللربات  وتللبللادل  االأردين,  اخلللا�للض  امللكي 

امل�سركة بني اجلانبني يف جمال التدريب.

واأو�سح اأن التمرين يرمي اإىل جملة من 

االأهداف, من بينها تعزيز قدرات واإمكانيات 

امل�ساركني من خال االطاع على التجارب 

الللتللدريللبلليللة املللخللتلللللفللة, وتللطللويللر اأ�للسللاللليللب 

طبيعة  مللع  يتنا�سب  مبللا  املتبعة  الللتللدريللب 

يف  امل�ساهمة  اإىل  اإ�سافة  والواجبات,  املهام 

تطوير م�ستوى املتدربني بغر�ض الو�سول 

اإىل اأعلى درجات اجلاهزية القتالية.

تطبيق  على  اخلتامي  العر�ض  وا�ستمل 

والفر�سيات  ال�سيناريوهات  من  جمموعة 

الرماية  تدريبات  ت�سمنت  والتي  املختلفة, 

ورماية  واملتحركة,  الثابتة  االأهلللداف  على 

الللراجلللللة,  احلللمللايللة  وت�سكيات  القنا�سة, 

ال�سريع,  والللتللدخللل  ال�سخ�سيات,  وحماية 

االأر�سي  بنوعيه  الطبي  االإخللاء  واأ�ساليب 

واجلوي.

  االنباط-عمان

بحثت اللجنة االإداريللة النيابية خال 

برئا�سة  االأربلللعلللاء,  املل�للض  عقدته  اجتماع 

الللنللائللب علللللي اللللطلللراونلللة, مللو�للسللوع عللدم 

احللتلل�للسللاب �لللسلللنلللوات اخللللدملللة علللللى نللظللام 

املكافاأة للعاملني يف جامعة اآل البيت.

وقال الطراونة خال االجتماع الذي 

ح�سره نائب رئي�ض اجلامعة الدكتور عمر 

العطني, وعدد من العاملني املعنيني, اإن 

العايل  التعليم  وزارة  �ستخاطب  اللجنة 

االأ�س�ض  على  الإطاعها  العلمي  والبحث 

واملعايري املعتمدة التي اتبعتها اجلامعات 

االأخللللللرى يف احللتلل�للسللاب �للسللنللوات اخلللدمللة 

للعاملني على نظام املياومة.

جللانللب  اإىل  اللللللللجلللنلللة  وقلللللللوف  واأكللللللللد 

اأثللر  مللن  لذلك  ملللا  واإن�سافهم,  العاملني 

مللعللنللوي ومللللللادي علللللى هللللذه الللفللئللة من 

العاملني.

ملللرن ي�سهل  نللظللام  اإىل وجللللود  واأ�لللسلللار 

اتللخللاذ مثل هذه  على روؤ�للسللاء اجلللامللعللات 

ق�سية  تعترب  اأنللهللا  خ�سو�سا  اللللقلللرارات, 

وطنية مت�ض فئة وا�سعة من اأبناء الوطن 

يف جميع اجلامعات االأردنية.

جامعة  ان  العطني,  الدكتور  او�سح  و 

العاملني  هلللوؤالء  ق�سية  تللويل  البيت  اآل 

اأمله,  عن  معربا  واجلدية,  االهتمام  جل 

النيابية  االإداريللللللة  اللللللجللنللة  خلللال  وملللن 

املللادة  نللظللام  تعديل  يف  الللنللواب,  وجمل�ض 

اجلللامللعللة  يف  املللوظللفللني  نللظللام  مللن   18
اأو احللل�للسللول علللللى ا�للسللتللثللنللاء ملللن رئللا�للسللة 

الوزراء اأو غطاء قانوين باحت�ساب �سنوات 

اخلدمة الإن�ساف هذه الفئة.

باحت�ساب  الللعللاملللللني,  ممثلو  وطللالللب 

الذين  بزمائهم  اأ�للسللوة  اخلدمة  �سنوات 

احللتلل�للسللاب  ذلللللك ومت  قللبللل  تللعلليلليللنللهللم  مت 

واأ�سوة مبوظفني  �سنوات اخلربة لديهم, 

يف جامعات اأخرى مرت بامل�سكلة ذاتها.

الحرس الملكي الخاص يختتم تمرينا 
مشتركا مع الحرس األميري القطري

إدارية النواب تبحث موضوع العاملين 
بالمكافأة في آل البيت
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  االنباط-عمان

النجار،  هيفاء  الثقافة،  وزي���رة  بحثت 

خالل زيارتها اإىل دولة قطر �سبل التعاون 

الثقايف بني البلدين ال�سقيقني، والذي من 

�ساأنه االرتقاء بامل�سهد الثقايف العربي.

ووفقا لبيان �سحفي �سادر عن الوزارة 

اليوم االأربعاء، اأكدت النجار خالل لقائها 

وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال���ق���ط���ري، ال�����س��ي��خ عبد 

الرحمن بن حمد بن جا�سم اآل ثاين، عمق 

العالقات الطيبة بني البلدين ال�سقيقني، 

والتي ج�سدها جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

و�سمو االأمري متيم بن حمد اآل ثاين.

واأث�����ن�����ت ال������وزي������رة، خ�����الل ح�����س��وره��ا 

م��ع��ر���ض ال���دوح���ة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ال���ذي 

على  القطري،  الثقافة  وزي��ر  فيه  رافقها 

ال����ذي ي�ستمل  ال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ت��ن��وع  ح�����س��ن 

والعلوم  املعارف  خمتلف  يف  املعر�ض  عليه 

واالأدب.

ون���وه���ت ب�����اأن امل���ع���ر����ض ال�����ذي ت�����س��ارك 

واملئات من دور  اأردن��ي��ة،  ن�سر  دار   36 فيه 

الدوحة  والعاملية يف مركز  العربية  الن�سر 

ل��دول��ة  ن��اف��ذة معرفية  ل��ل��م��ع��ار���ض، مي��ث��ل 

العامل  ثقافة  فيها  جتتمع  ومن�سة  قطر، 

العربي، الفتة اإىل اأن التقدم التكنولوجي 

الكتاب  واأن  املعرفة،  م�سادر  بتنويع  اأ�سهم 

م���ا زال ي��ح��ظ��ى مب��ك��ان��ة م��ه��م��ة ك��م�����س��در 

للمعرفة.

اأن دول���ة ق��ط��ر ت��ق��دم من  واأ����س���ارت اإىل 

خالل هذا املعر�ض م�سروعا ثقافيا متميزا، 

وال��ك��ت��اب ه���و ق��ل��ب ه���ذا امل�������س���روع، مبينة 

الثقافة  وزارت���ي  ب��ني  املتميزة  العالقة  اأن 

االأردنية والقطرية تدفع الطرفني للعمل 

بروح  العربية  بالثقافة  االرتقاء  اأج��ل  من 

بح�سب  النجار،  واأكدت  ح�سارية.  عروبية 

البيان، اأن هذا احلراك الثقايف الذي يقام 

على هام�ض املعر�ض من فعاليات مو�سيقية 

امل�سهد  ت���ري  وح���واري���ة  �سعرية  ون����دوات 

ال��ث��ق��ايف ال���ع���رب���ي، ومي���ث���ل م��ن�����س��ة مهمة 

ال��ع��رب،  املثقفني  ب��ني  واحل����وار  للتوا�سل 

من  ال��ع��امل.  مثقفي  مع  العرب  واملثقفني 

جهته، اأ�ساد وزير الثقافة القطري باأهمية 

لهم  ال��ذي��ن  ومفكريها  االأردن���ي���ة  الثقافة 

العربي،  الثقايف  امل�سهد  اإغناء  دور مهم يف 

م�سريا اإىل اأن املعر�ض ي�سكل وجهة ثقافية 

ع��رب��ي��ة الل��ت��ق��اء االأف���ك���ار، وت��ب��ادل وج��ه��ات 

النظر واحلوار بني املثقفني، واإظهار املنتج 

الفكري للكتاب واملبدعني العرب.

الن�ساطات  ه���ذه  م��ث��ل  اأه��م��ي��ة  اأن  واأك����د 

وال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ع���ار����ض ت��ن��ب��ع يف ت��وط��ني 

ودعم الثقافة وخلق حوار عربي واإن�ساين 

راق، مبينا اأن هدف املعر�ض ياأتي يف اإطار 

ت��وط��ني ال��ك��ت��اب وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال���ق���راءة، 

ودوره�������ا يف احل����د م���ن ال��ق��ي��م ال�����س��ل��ب��ي��ة، 

االعتزاز  وقيم  االإيجابية  التوجهات  وبناء 

ب��ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة. و����س���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

قيمية  منظومة  بناء  يف  الطفل  اأدب  دور 

�سعيد  وع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ة.  ل��الأج��ي��ال  �سليمة 

الزيارة  االأردنيون  النا�سرون  مت�سل، ثمن 

املعر�ض،  الأجنحة  النجار  بها  قامت  التي 

لهم،  معنوًيا  دع��ًم��ا  ت�سكل  اأن��ه��ا  م��وؤك��دي��ن 

يف  الن�سر  �سناعة  ت�سجع  اأن  �ساأنها  وم��ن 

االأردن، وتدعم ح�سورهم يف املعار�ض التي 

تنظم يف الوطن العربي.

وزيرة الثقافة ونظيرها القطري يبحثان 
سبل التعاون المشترك

العبابنة: تأجيل 
دوام الطالب صحيح 
من الناحية الصحية 

الخرابشة ينتقد توصية 
تأجيل الفصل الدراسي 

الثاني: اجتهادات ارتجالية

   االأنباط – دالل عمر 

 

احل�سا�سية  اأط��ب��اء  جمعية  رئ��ي�����ض  ط��ال��ب    

واملناعة االأردنية الدكتور هاين عبابنة، بتاأجيل 

ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال���ث���اين ل��ط��الب امل���دار����ض 

بعد  ع��ن  بالتعليم  اال���س��ت��م��رار  اأو  واجل��ام��ع��ات، 

لغاية حت�سن الو�سع ال�سحي يف االأردن ، وذلك 

يف ظل انت�سار املتحور »اأوميكرون« من فايرو�ض 

ك���ورون���ا ال�����ذي ي��ن��ق��ل ال���ع���دوى ب�����س��رع��ة اك��ر 

مرتفقا  ال�ستاء  ف�سل  يف  وخا�سة  النا�ض،  بني 

ال��زك��ام  االأخ����رى مثل  ال��ف��ريو���س��ات  انت�سار  م��ع 

واالنفلونزا. 

ق��رار  ال����دوام  ت��اأج��ي��ل  اأن  د. عبابنة،  واأك���د    

���س��ح��ي��ح م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ح��د من 

انت�سار الوباء، وذلك الأن املدار�ض بوؤرة النت�سار 

الفايرو�ض بني الطالب مما يتم نقل الفايرو�ض 

اأوميكرون ي�سيب  لذويهم، وخا�سة ان متحور 

االأطفال اأكر من املتحور ال�سابق »دلتا«.

   واأو�سح العبابنة اأنه عند التقاء فريو�سان 

يف ج�����س��م االن�����س��ان اح��داه��م��ا ك���ورون���ا واالآخ����ر 

ان��ف��ل��ون��زا، ي��زي��د م��ن ح��دة ال��ع��دوى على ج�سم 

االن�سان ويزيد من االعرا�ض اجلانبية .

االنباط-عمان

�سعد  ال��دك��ت��ور  اال�سبق  ال�سحة  وزي���ر  انتقد 

اخل��راب�����س��ة ت��و���س��ي��ة ت��اأج��ي��ل ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 

20 �سباط املقبل وا�سفا التو�سية  الثاين حتى 

باالجتهادات االرجتالية.

وق�����ال اخل��راب�����س��ة يف ت��غ��ري��دة ع���ر ت��وي��رت، 

الدرا�سي  الف�سل  بداية  بتاأجيل  اأو�سوا  »الذين 

وعد  تلقوا  اأنهم  يبدو  �سباط   20 حتى  الثاين 

�سرف من الفريو�ض اأنه �سين�سف وميوت بحلول 

هذا التاريخ!«.

واأ�ساف، »اجتهادات ارجتالية لالأ�سف«.

االنباط-عمان

خ��الل  النيابية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  وا���س��ل��ت 

اج��ت��م��اع ام�������ض االأرب����ع����اء ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب 

امل���ه���ن���د����ض حم���م���د ال���������س����ع����ودي، م��ن��اق�����س��ة 

للدولة  ال��ع��ام��ة  امل��وازن��ة  ق��ان��وين  م�سروعي 

وموازنة الوحدات احلكومية ل�سنة 2022.

ن��اق�����س��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال�����س��ع��ودي  وق�����ال 

و������س�����وؤون  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  م������وازن������ة 

ال����وزراء  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  امل��غ��رتب��ني بح�سور 

وزي��ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون املغرتبني اأمي��ن 

ال�سفدي.

اجلهود  عاليا  تقدر  اللجنة  اأن  واأ�ساف 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا ال������وزارة 

ترجمة جلهود جاللة امللك عبداهلل الثاين 

ل��الأردن  جعلت  التي  املبا�سرة  وتوجيهاته 

م��ك��ان��ة م���رم���وق���ة ع��ل��ى خ���ارط���ة ال���ع���امل، 

العربية  امل��ح��اف��ل  م��ن خ���الل ح�����س��وره يف 

والدولية.

املالية  اللجنة  واأع�ساء  رئي�ض  وناق�ض 

عددا من الق�سايا املتعلقة مبوازنة الوزارة 

وعمل ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية يف 

العديد من دول العامل، اإ�سافة اإىل بع�ض 

االأمور املتعلقة بالق�سايا االإقليمية واأثرها 

على االأردن.

خطة  و�سع  اإىل  احل�سور  النواب  ودع��ا 

ل�����س��راء م���ق���رات ل��ل�����س��ف��ارات االأردن����ي����ة يف 

اخلارج بديال لعمليات االإيجار التي تكلف 

م���وازن���ة ال������وزارة وال���دول���ة ���س��ن��وي��ا مبالغ 

مالية طائلة.

البعثات  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سفدي  واأ���س��ار 

ومنازل ال�سفراء اململوكة 48، يف حني اأن 

البعثات  ت�سع على خطتها ح�سر  ال��وزارة 

امل�ستاأجرة لل�سراء من خالل  والقن�سليات 

نظام اال�ستئجار املنتهي بالتملك.

وعر�ض ال�سفدي ملوازنة الوزارة واأوجه 

اإن��ف��اق��ه��ا وال��ت��ي ت��ق��در يف م��وازن��ة 2022 

ب��ن��ح��و 52 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، وا���س��ف��ا اي��اه��ا 

باملتوا�سعة يف ظل دورها ووجودها املنت�سر 

بالعامل.

ي��ق��وم  ال���ت���ي  اجل����ه����ود  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

م��ن  امل���ل���ك  ج���الل���ة  ب���ق���ي���ادة  االأردن  ب���ه���ا 

االأ���س��ق��اء  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��وا���س��ل  خ���الل 

واالإدارة  ال��ع��رب  واال���س��ق��اء  الفل�سطينيني 

موؤكدا  ال��ع��امل،  دول  وخمتلف  االأم��ريك��ي��ة 

�سامل  ال��و���س��ول حل��ل  دون  ���س��الم  اأن����ه ال 

فل�سطينية  دول��ة  اقامة  وع��ادل مبني على 

اإىل   ،1967 ع����ام  ح����دود  ع��ل��ى  م�����س��ت��ق��ل��ة 

جانب دولة ا�سرائيلية.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ل��ف ال�������س���وري، اأك���د 

موقفه  زال  وم��ا  ك��ان  االأردن  اأن  ال�سفدي 

ثابت من االأزمة ال�سورية بانه ال خيار اال 

احلل ال�سيا�سي للحفاظ على وحدة �سوريا 

و�سالمة اأرا�سيها وا�ستقراراها.

واأ�سار اإىل اأن هناك 1.6مليون الجئ يف 

يقيمون يف  باملئة فقط منهم   10 االأردن، 

املخيمات، وهناك �سغط كبري على البنية 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��راج��ع ال��دع��م 

الدويل لالجئني.

ول��ف��ت اإىل اأن ه��ن��اك ج��ه��ودا ُت��ب��ذل من 

اأجل التقدم يف جواز ال�سفر االأردين حيث 

ج��واز  ت�سنيف  عند  تو�سع  ع��وام��ل  ه��ن��اك 

واأه���داف  امل�سافرين  طبيعة  منها  ال�سفر، 

ال�����س��ف��ر وك��ذل��ك ه��ن��اك اأث���ر ل��ل��ح��ال��ة التي 

واأح����داث  ���س��راع��ات  م��ن  املنطقة  تعي�سها 

الوزارة  ذلك  اللجوء، ومع  واي�سا عمليات 

تبذل جهدا كبريا للتقدم بذلك.

الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر 

ب���ع���ث���ة، وع����دد   60 االأردن�����ي�����ة يف اخل�������ارج 

وال��ب��ع��ث��ات   ،70 ال��ف��خ��ري��ة  ال��ق��ن�����س��ل��ي��ات 

 ،160 امل���ع���ت���م���دة ل�����دى ال����ب����الط امل���ل���ك���ي 

والقن�سليات الفخرية لدى البالط امللكي 

66، وعدد ال�سفارات التي جرى ربطها مع 
مركز الوزارة اإلكرتونيا 57.

االنباط-املفرق

حالة  الكرى  املفرق  بلدية  اأعلنت 

ال��ط��وارئ، يف ظ��ل االأج����واء امل�ساحبة 

ال���ذي  ال��ق��ط��ب��ي  اجل����وي  للمنخف�ض 

يوؤثر على اململكة.

ودع������ت ال���ب���ل���دي���ة، يف ب���ي���ان ام�����ض 

االأرب����ع����اء، امل��واط��ن��ني الت��خ��اذ اأق�����س��ى 

درج�����ات احل��ي��ط��ة واحل�����ذر واالب��ت��ع��اد 

واالأودي���ة وعدم  ال�سيول،  عن جم��اري 

ال������رتدد يف االت�������س���ال ب����اأرق����ام غ��رف��ة 

 0796684721 ال��������ط��������وارئ: 

 0798172705 و 

 0776725357 و 

اإىل  اإ���س��اف��ة   ، و0778224893 

اأرق���������ام م���������س����وؤويل ن����ظ����ام ال����ط����وارئ 

.0796685907
ت�سكيل  اأنه جرى  اإىل  البيان  ولفت 

غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات رئ��ي�����س��ي��ة يف م��ب��ن��ى 

البلدية. 

االنباط-عمان

ن���اق�������س���ت ����س���ل���ط���ة اإق����ل����ي����م ال���ب���رتا 

ال�سياحي، م�سروعا م�سرتكا  التنموي 

م�����ع ال����وك����ال����ة ال���ي���اب���ان���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون 

ال�������دويل »ج���اي���ك���ا« ل��ت��ط��وي��ر اخل��ط��ة 

ال��ب��رتا،  يف  لل�سياحة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

�سنوات   4 م���دار  على  ي�ستمر  وال���ذي 

مقبلة.

وخ������الل ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة ع��ق��دت 

�سلطة  رئي�ض  برئا�سة  االأرب��ع��اء،  ام�ض 

اإق���ل���ي���م ال���ب���رتا ���س��ل��ي��م��ان ال���ف���رج���ات، 

ج���رت م��ن��اق�����س��ة اأب����رز حم����اور اخلطة 

ال��ب��رتا  يف  لل�سياحة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اإع�����داد  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ون��ت��ائ��ج 

اخلطة.

وت����ن����اول����ت اجل��ل�����س��ة ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز 

والو�سع  ال�سياحي  القطاع  تناف�سية 

االإقليمي واأثره على القطاع ال�سياحي 

جذب  اآل��ي��ات  تطوير  و�سبل  ال��وط��ن��ي، 

ال�سياح واإطالة اأمد اإقامتهم يف البرتا، 

وت��ط��وي��ر امل���راف���ق ال�����س��ي��اح��ي��ة جل��ذب 

املزيد من ال�سياح.

واأ�سار الفرجات اإىل �سرورة تكاتف 

اجل���ه���ود وت��ط��وي��ر االآل���ي���ات م���ن اأج���ل 

ال�سياحية  اخل���دم���ات  ن��ط��اق  ت��و���س��ع��ة 

القيمة  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا 

التاريخية ومكانة البرتا على خارطة 

ال�سياحة العاملية مبا يعود بالنفع على 

تناف�سية  وي��ع��زز  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

البرتا عاملياً.

امل�����دي�����رة امل���م���ث���ل���ة مل��ك��ت��ب ال���وك���ال���ة 

اليابانية يف االأردن �سي مياهاىا، قالت 

نتائج  مب�ساركة  ي��ج��رى  »امل�����س��روع  اإن 

بحيث  تنفيذه  مت  ال��ذي  االأويل  امل�سح 

لالأن�سطة  االأ�سا�ض  امل�سح  هذا  �سي�سع 

املنفذة من قبل امل�سروع والتي �ستدعم 

ك��ج��ه��ة �سياحية  ال��ب��رتا  اإق��ل��ي��م  ق��ي��م��ة 

م�ستدامة«.

ال��ي��اب��ان��ي��ة م��ول��ت م�سروع  ال��وك��ال��ة 

متحف برتا، الذي افتتح �سنة 2019 

حت���ت رع���اي���ة م��ل��ك��ي��ة ب���ه���دف ت��ط��وي��ر 

املنتج ال�سياحي يف البرتا.

مالية النواب تناقش موازنة وزارة 
الخارجية وشؤون المغتربين 

بلدية المفرق تعلن حالة الطوارئ 
استعدادا للمنخفض الجوي

بحث تطوير الخطة االستراتيجية 
للسياحة في البترا بدعم ياباني
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 لفت انتباهي يف جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبية ما ُي�َسّمونه هناك بـِ”�سيارات 

املر�سى،  الأطــفــال  ُيعاجلون  حيث  امل�س�سفيات”  اإىل  “ت�سري  باأنها  وي�سيفون  امللوك”، 

من  بالكثري  ينعمون  كــونــهــم  املُبجلة”،  “الطبقة  ب�سفِة  يتمتعون  هــنــاك  فــالأطــفــال 

الُعمر  غار  ف�سِّ ال�سن(،  يف  املتقدمني  )عــدا  غريهم  اأو  الِكبار  ينالها  ل  التي  الأف�سليات 

بدرجة  اآ�سيا  قــارة  يف  الأبــعــد  الطرف  على  تقع  التي  الق�سيَّة  كوريا  يف  هناك  يتمتعون 

اإجتماعية اأعلى، وباهتمام املوؤ�س�سات احلكومية بهم وهي متنحهم ما ل متنحه لغريهم 

والطعام،  الكاملة”،  “احل�سانة  �سمنها  التي  والت�سهيالت  اخلدمات  من  املواطنني  من 

والعالج، والدرا�سة، والرحالت، واملكوث يف العطلتني ال�سيفية وال�ستوية يف بيوت الراحة 

اأي�ساً  الطفل  واأهل  لتتاأكد احلكومة  باملجان،  الغابات وغريها  الريفية ويف  وال�ستجمام 

ة، كونهم يقومون باإعداد اأبنائهم منذ  من منوه الآمن واملُتنا�سق والأح�سن يف جمالت عدَّ

نعومة اأظفارهم ليعملوا م�ستقباًل ُمل�سني يف مواقع امل�سوؤولية الوطنية املناطة بهم، 

و”ليكونوا على قدٍر كاٍف من الوعي الَعَملي الكامل” اإزاء متلف الق�سايا املُهمة التي 

�سين�سغلون بها.

  ال�سعب الكوري ُي�سّمي املَركبات ال�سيَّارة املتخ�س�سة بتاأمني م�ستقات احلليب املختلفة 

ُتــرز  و�سعباً  وحكومُة  قــائــداً  الكورية  الــبــالد  لأن  ذلــك  املُلوك”،  ِبـ”�سيارات  لالأطفال 

اأطفالها كملوك منها ولها، وَتعتني بهم “ِمن املَْهِد اإىل اللَّْحِد”، وهو ما راأيته باأم عيني 

اأرجاء تلك البالد  اأخرى، خالل زياراتي املتكررة اإىل متلف  مراراً وتكراراً، و�سنًة بعد 

اجلميلة واختالطي باأو�ساط �سعبها الب�سيط والذكي والطيب.

 ت�سري هذه ال�سيارات التي اأحتدث عنها “كل يوم” من مواقع اإنتاج م�ستقات احلليب، 

يف  وجتــول  ت�سمياتها  الأطفال” مبختلف  و”ريا�ض  احل�سانة  “كل” دور  اإىل  متوجهة 

َي�ستثني  ول  اجلــويــة،  املطبات  اأو خــالل  يــوم عطلة  انقطاع يف  دون  الــبــالد  اأرجـــاء  �ستى 

امل�ست�سفيات  يف  للعالج  يخ�سعون  الــذيــن  لــالأطــفــال  احلليب  م�ستقات  لــتــاأمــني  العمل 

ومواقع العالج املختلفة، وهذا ُمكلف للنظام القت�سادي هناك، لكنهم يقولون باأن هذه 

الُكلفة متدنية جداً بالقيا�ض اإىل اإ�سابة اأي طفل ب�سوء، لأنهم يعترون الأطفال يف تلك 

تاأخذ  اجلمهورية الإ�سرتاكية “الطبقة املُف�سلة” ويعاملونهم معاملة خا�سة ومتطورة 

بعني العتبار اأعمارهم ومتطلباتهم واإمكانياتهم اجل�سدية وغريها العوامل.

 الالفت جداً لالنتباه يف هذه “امل�ساألة”، باأنه من بيونغيانغ بالذات يتم “بانتظام” 

توقف  وبــدون  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  من  وغريها  احل�سانة  ودور  امل�ست�سفيات  متوين 

اأبداً مبختلف اأنواع م�ستقات احلليب، مبا فيها لنب البقر احلام�ض وحليبه، وحتى اأنهم 

درجة  على  باأنه  ِعلمياً  املَُقر  املِعيار  مبوجب  امل�ست�سفيات  يف  لالأطفال  احلليب  ير�سلون 

يجري  ما  وهو  ال�سليم،  لنموهم  الالزمة  املــواد  على  ويحتوي  الأطفال  تغذية  جيدة يف 

ة وعلى َقَدم  دَّ ح�ساب الوطن” اأي�ساً. وها هم يقومون يف هذه الأيام باأعمال م�ستجَّ “على 
و�ساق لتطوير هذا العمل النبيل الذي يعك�ض اجلوهر الإن�ساين العميق للدولة الزوت�سية 

ومتيزها بني اأقطار املَعمورة يف عالقاتها ب�سعبها، فيا لهذا البلد ونظامه “ال�سونغوين” 

الناجع الذي يتمتع بالإدارة الواعية والروؤية الثاقبة املطلوبة والقدرة الُكليَّة على خدمة 

مواطنيه بتوا�سٍل واإخال�ض.

*ال�سحفي الفخري جلمهورية كوريا الدميقراطية ل�سعبية.

األكاديمي مروان سوداح

»سيارات الُملوك« 
تسير إلى المستشفيات!

بلدية عجلون الكبرى تعلن حالة 
الطوارئ القصوى

اجتماع أممي حول التنمية المستدامة

االنباط-عجلون

اأعلنت بلدية عجلون الكرى حالة   

الــــطــــوارئ الــقــ�ــســوى مـــن خــــالل فتح 

غرفة عمليات رئي�سية يف مركز البلدية 

فــرعــيــة يف  عمليات  غـــرف  اإىل  اإ�ــســافــة 

جميع مناطق البلدية اخلم�ض للتعامل 

يوؤثر على  الــذي  املنخف�ض اجلــوي  مع 

اململكة.

رئي�ض  عجلون  حمافظ  نائب  وقــال 

جلنة البلدية الدكتور علي اللوزي اإنه 

الـــطـــوارئ ورفــع  جـــرى تفعيل خــطــط 

تق�سيم  مــن خــالل  اجلــاهــزيــة  م�ستوى 

اإىل مناوبات على مدار ال�ساعة  الــدوام 

حركة  ان�سيابية  على  احلــفــاظ  بــهــدف 

ال�سري على الطرقات وتقدمي اخلدمات 

على  حفاظاً  مناطقهم  يف  للمواطنني 

�سالمتهم وممتلكاتهم .

الـــطـــوارئ  فــــرق  اأن  الــــلــــوزي  وبــــني 

املــنــتــ�ــســرة يف مــنــاطــق الــبــلــديــة جمهزه 

بالآليات واملعدات الالزمة من ماتورات 

�ــســفــط املـــيـــاه واآلـــيـــات ولــــــودرات وذلـــك 

لــلــقــيــام مبــهــامــهــا عــلــى اأكـــمـــل وجـــه يف 

حال ت�ساقط الثلوج اأو هطول الأمطار 

بغزارة .

اأق�سى  تــوخــي  اإىل  املــواطــنــني  ودعـــا 

يف  خ�سو�ساً  واحلـــذر  احليطة  درجـــات 

من�سوب  وارتــفــاع  ال�سيول  ت�سكل  حــال 

املــــيــــاه يف جمــــــاري الأوديــــــــــة وقـــنـــوات 

وخــــطــــوط تــ�ــســريــف مـــيـــاه الأمــــطــــار 

واأماكن  ال�سيول  جمــاري  عن  بالبتعاد 

جتمع مياه الأمطار والتاأكد من تثبيت 

كـــالألـــواح  للتطاير  الــقــابــلــة  الأجــ�ــســام 

لل�سرورة  اإل  اخلـــروج  وعـــدم  املعدنية 

الليل  �ــســاعــات  يف  خ�سو�ساً  الــقــ�ــســوى 

التي  الباكر  ال�سباح  و�ساعات  املتاأخرة 

على  حــفــاظــاً  اجنــمــاد  حـــالت  �ست�سهد 

�ــســالمــتــهــم وعـــــدم الــــــرتدد بــالتــ�ــســال 

بغرف العمليات لالإبالغ عن اأية �سكوى 

حلها  عــلــى  لــلــعــمــل  مــالحــظــة  اأيـــــة  اأو 

ومتابعتها اأوًل باأول من خالل الت�سال 

على اأرقام غرفة الطوارئ الرئي�سية .

 االنباط .الرمثا 

ـــــارك رئــــيــــ�ــــض جــــامــــعــــة الـــعـــلـــوم  �ـــــس

والتكنولوجيا الدكتور خالد ال�سامل، يف 

الت�سال  افرتا�سية عر  نقا�سية  ندوة 

املرئي، لت�سليط ال�سوء حول م�ساهمات 

حتقيق  يف  ودورهــــا  العاملية  اجلــامــعــات 

واتفاقية  املــ�ــســتــدامــة  التنمية  اأهــــداف 

التنمية  رابطة  للمناخ، نظمتها  باري�ض 

امل�ستدامة التابعة لالأمم املتحدة.

وحتــــدث الـــ�ـــســـامل، امــ�ــض الأربــــعــــاء، 

خــــالل الــــنــــدوة الـــتـــي حــ�ــســرهــا نــائــب 

الـــ�ـــســـكـــرتـــري الــــعــــام لــــــالأمم املـــتـــحـــدة، 

ومــ�ــســاعــد رئــيــ�ــض الــيــونــ�ــســكــو، وروؤ�ـــســـاء 

جــامــعــات مــن اآ�ــســيــا، واأوروبـــــا، وال�سرق 

وتــخــطــيــط  تــعــلــيــم  ووزراء  الأو�ــــســــط، 

اأوروبـــيـــة متلفة،  وخــارجــيــة مــن دول 

التنمية  جمــــال  يف  الأردن  دور  حــــول 

عد  امل�ستدامة وحتقيق اأهدافها على ال�سُ

والجــتــمــاعــيــة،  والبيئية  القــتــ�ــســاديــة 

وكــيــف ا�ــســتــطــاع اأن يــحــول الــتــحــديــات 

التي مير بها اإىل فر�ض وق�س�ض جناح 

مــــن خـــــالل خــطــطــه ال�ــســرتاتــيــجــيــة 

و�سيا�ساته التعليمية.

اإىل جــهــود اجلامعة  الــ�ــســامل  واأ�ــســار 

ـــا وذكـــــــوًرا، يف  يف متــكــني الــطــلــبــة، اإنـــاًث

زيادة  واإىل  نوعي  تعليم  على  احل�سول 

امل�ستدامة  التنمية  يف  بــدورهــم  وعيهم 

هــادفــة  دورات  خـــالل  مــن  ملجتمعاتهم 

وم�ساقات درا�سية متخ�س�سة، مو�سحا 

املــجــتــمــع من  تــنــمــيــة  دور اجلــامــعــة يف 

تاأتي  والتي  البحثية  م�ساريعها  خــالل 

بالتعاون مع موؤ�س�سات بحثية عاملية.

ويف نــهــايــة الـــنـــدوة، اأكـــد الــ�ــســامل اأن 

مع  من�سجمة  تـــاأتـــي  اجلــامــعــة  خــطــط 

عملية  حــلــول  لإتــاحــة  الأردن،  �سيا�سة 

ملــ�ــســاكــل املــجــتــمــع املــخــتــلــفــة ولــتــمــكــني 

قــادة  يــكــونــوا  اأن  مــن  امل�ستقبل  اأجــيــال 

تغيري يف جمتمعاتهم.

االنباط-عمان

خالل  النيابية  املالية  اللجنة  ناق�ست 

النائب  برئا�سة  الأربــعــاء  ام�ض  اجتماعها، 

حممد ال�سعودي، موازنة وزارة ال�ستثمار، 

خريي  املهند�ض  ال�ستثمار  وزيــر  بح�سور 

بــالــوزارة، وذلك  املعنيني  عمرو وعــدد من 

يف اإطــــــار مــنــاقــ�ــســتــهــا ملــ�ــســروعــي قــانــوين 

الوحدات  وموازنة  للدولة  العامة  املوازنة 

احلكومية ل�سنة 2022.

الــلــجــنــة اطــلــعــت  اإن  الـــ�ـــســـعـــودي  وقـــــال 

الوطنية  الــــــوزارة والأهــــــداف  عــلــى مــهــام 

املعنية  تلك  �سيما  بتحقيقها  ت�سهم  التي 

على  قـــادرة  جــاذبــة  ا�ستثمارية  بيئة  بخلق 

وت�سجيع  الأجنبية  الأمـــوال  روؤو�ـــض  جــذب 

املــحــلــيــة وحتــ�ــســني م�ستوى  ال�ــســتــثــمــارات 

والعدالة يف  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

توزيعها. واأ�ساف اأن اللجنة اطلعت كذلك 

على اأهم الق�سايا والتحديات التي تواجه 

الوزارة، لفتا اإىل اأن اللجنة قدمت حزمة 

النواب  ودعــا  ال�ساأن.  بهذا  الت�سورات  من 

احلــ�ــســور اإىل و�ــســع خــطــط ا�ــســتــثــمــاريــة 

وطــنــيــة مـــن �ــســاأنــهــا جــــذب ال�ــســتــثــمــارات 

الأجــنــبــيــة واحلــــفــــاظ عــلــى املــحــلــيــة عر 

ا�سرتاتيجيات عملية واقعية.

وعـــر�ـــض عـــمـــرو، مـــن جــهــتــه، ملـــوازنـــة 

النفقات  اإنفاقها، مو�سحا  واأوجــه  الــوزارة 

الإدارة  وبــرنــامــج  والــراأ�ــســمــالــيــة  اجلــاريــة 

واخلـــدمـــات املــ�ــســانــدة واأهـــــداف الــرنــامــج 

والكوادر العاملة فيه وموؤ�سرات قيا�ض اأداء 

الأن�سطة  ح�سب  وم�س�ساته  الــرنــامــج 

واملــ�ــســاريــع. وقــــدم اإيـــجـــازا حـــول بــرنــامــج 

املرتبطة  واملديريات  واأهــدافــه  ال�ستثمار 

بـــه واخلــــدمــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا والـــكـــوادر 

اأدائه  العاملة بالرنامج وموؤ�سرات قيا�ض 

وامل�ساريع،  الأن�سطة  ح�سب  وم�س�ساته 

وم�س�سات  الــ�ــســادرات  تــرويــج  وبرنامج 

الأن�سطة اجلارية.

النفقات  حـــول  تو�سيحا  عــمــرو  وقـــدم 

اجلــــاريــــة حــ�ــســب الـــرنـــامـــج والأنــ�ــســطــة 

واخلــال�ــســة   2024-2020 مـــن  لــلــ�ــســنــوات 

لل�سنوات  الراأ�سمالية  للنفقات  الإجمالية 

ذاتها.

  االنباط-عمان

دعــت مــديــريــة الأمـــن الــعــام املواطنني 

احليطة  درجــات  اأق�سى  لتوخي  واملقيمني 

واحلـــــذر خـــالل املــنــخــفــ�ــض اجلــــوي الـــذي 

القادمة  ال�ساعات  خــالل  اململكة  به  تتاأثر 

التدفئة  و�سائل  التعامل مع  �سّيما عند  ل 

اأو قــيــادة املــركــبــات والبــتــعــاد عــن املناطق 

املخف�سة املتوقع ت�سكل ال�سيول فيها.

مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 

باململكة  الــطــرق  جميع  اإن  الــعــام،  الأمــــن 

الآن  تــ�ــســهــد  فــيــمــا  الآن،  حـــتـــى  �ــســالــكــة 

للثلوج  ت�ساقط  بداية  اجلنوبية  املرتفعات 

بني احلني والآخر، م�سريا اإىل اأن القيادة 

على الطرق هناك بحاجة لأق�سى درجات 

الن�سباط واحليطة واحلذر ال�سديد.

متابعة  اإىل  الإعـــالمـــي  الــنــاطــق  ودعــــا 

الــنــ�ــســرات اجلــويــة والمــتــثــال لإر�ـــســـادات 

رجـــــــال الأمــــــــن الــــعــــام املـــنـــتـــ�ـــســـريـــن عــلــى 

وعــدم  وم�ساعدتهم،  لدللتهم  الطرقات 

الــــرتدد يف التــ�ــســال عــلــى رقـــم الــطــوارئ 

املوحد 911 عند احلاجة وال�سرورة.

االنباط-عمان

  نـــفـــذت الــهــيــئــة اخلــــرييــــة الأردنــــيــــة 

الــهــا�ــســمــيــة خــــالل الــ�ــســهــريــن املــا�ــســيــني 

و�ــســمــن بــراجمــهــا الإغــاثــيــة الــعــديــد من 

اململكة  حمافظات  متلف  يف  امل�سروعات 

الأردنية  الأ�سر  من  العفيفة  لالأ�سر  دعما 

واأ�سر الالجئني ال�سوريني والفل�سطينيني، 

للتخفيف من اأعباء ف�سل ال�ستاء.

وقــــال بــيــان �ـــســـادر عـــن الــهــيــئــة، امــ�ــض 

الأربعاء، اإن امل�ساعدات ا�ستملت على طرود 

غــذائــيــة وبــطــانــيــات ومــالبــ�ــض وكــوبــونــات 

حمــروقــات، ومــدافــئ كــاز وغـــاز وفــر�ــســات، 

اإ�ــســافــة اىل كــرفــانــات وبــعــ�ــض املــ�ــســاعــدات 

ال�سحية.

ولفت البيان اإىل اأن عدد امل�ستفيدين من 

امل�ساعدات و�سل منذ بدء ف�سل ال�ستاء اىل 

اأ�سرة عفيفة يف متلف  األــف   20 اكرث من 

قافلتي  اىل  اإ�ــســافــة  املــمــلــكــة،  حمــافــظــات 

ال�سعب  اىل  مــتــنــوعــة  اإغــاثــيــة  مــ�ــســاعــدات 

الهيئة  ان  مو�سحا  ال�سقيق،  الفل�سطيني 

بتقدمي  املــقــبــلــة  الــفــرتة  خـــالل  �ست�ستمر 

امل�ساعدات ال�ستوية اىل نهاية املو�سم.

الدكتور ح�سني  الهيئة  اأمــني عام  وقــال 

ال�سبلي اإن الهيئة ت�سعى للو�سول اىل اأكر 

عـــدد ممــكــن مــن الأ�ــســر الــعــفــيــفــة، وتعمل 

جــاهــدة اىل مــالءمــة هــذه املــ�ــســاعــدات مع 

مثل  ال�سائدة  والظروف  الأ�سر  احتياجات 

بالغة  اأهــمــيــة  نعطيه  الـــذي  ال�ستاء  ف�سل 

ملـــا يــتــطــلــبــه مـــن تـــوفـــري مـــــواد �ــســروريــة 

وم�ستلزماتها  واملـــدافـــئ  الــبــطــانــيــات  مــثــل 

الغذائية  الــطــرود  اىل  اإ�ــســافــة  واملــالبــ�ــض، 

الــفــ�ــســل، جنبا  هـــذا  اأعــبــاء  مــن  للتخفيف 

الإغاثية  امل�سروعات  تنفيذ  مع  جنب  اىل 

باإر�سال  وال�ستمرار  امل�ستدامة،  والتنمية 

قوافل امل�ساعدات اىل ال�سعب الفل�سطيني.

ثابتة  بــخــطــى  تــ�ــســري  الــهــيــئــة  اأن  وبـــني 

متكنها  مرنة  ا�سرتاتيجية  خطط  و�سمن 

او اي ظــرف  اأي طــــارئ  مـــع  الــتــكــيــف  مـــن 

ب�سكل  تعمل  الــكــوادر  اأن  اإىل  لفتا  متغري، 

املــ�ــســاعــدات واإيــ�ــســالــهــا اىل  لــتــاأمــني  دوؤوب 

م�ستحقيها.

املترعني  جلميع  �سكره  ال�سبلي  وقــدم 

الــداعــمــني لـــروؤيـــة الــهــيــئــة ور�ــســالــتــهــا من 

ومنظمات  حمــلــيــة  وجــمــعــيــات  مــوؤ�ــســ�ــســات 

دولية، معربا عن تقديره لهم وجلهودهم 

تــعــزز دور الهيئة اخلــرييــة الأردنــيــة  الــتــي 

الها�سمية يف حتقيق اهدافها.

  االنباط-برتا

مناجم  و�سركة  الر�سيفة  بلدية  وقعت 

الفو�سفات الأردنية، ام�ض الأربعاء، اتفاقية 

اللوج�ستي  الدعم  لتقدمي  تهدف  تــعــاون، 

مــن قــبــل الــ�ــســركــة مبــ�ــســاعــدة الــبــلــديــة يف 

على  امللقاة  الأنقا�ض  ونقل  اإزالـــة  عمليات 

جوانب الطرق وال�ساحات العامة.

وقال رئي�ض جلنة البلدية، حمي الدين 

الــعــدوان، لوكالة الأنــبــاء الأردنــيــة )بــرتا( 

امــ�ــض، اإنــــه جـــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة وطــرح 

عـــطـــاء تــنــفــذه كــــــوادر �ــســركــة الــفــو�ــســفــات 

مـــن خــــالل اآلـــيـــاتـــهـــا املــتــخــ�ــســ�ــســة، مبثل 

اإزالــة  البلدية على  مل�ساعدة  الأعــمــال  هــذه 

الأنــقــا�ــض والــطــمــم، وذلــك �سمن م�سروع 

داخل حدود  الفو�سفات  تاأهيل تالل  اإعــادة 

عامة  اإىل حديقة  املنطقة  لتحويل  اللواء، 

م�ستقبال.

الفو�سفات  �سركة  جهود  العدوان  وثمن 

الو�سع  حت�سني  يف  البلدية  مــع  لوقوفها 

الــبــيــئــي واإزالـــــة الــتــ�ــســوهــات داخـــل الــلــواء، 

املجتمعية،  بــاب اخلــدمــة  والـــذي يعد مــن 

اإلـــقـــاء الطمم  اإىل عـــدم  املــخــالــفــني  داعــيــا 

املدينة  حـــدود  داخـــل  قــانــوين  غــري  ب�سكل 

امل�سوؤولية، والإبــالغ فــورا عن  حتت طائلة 

اأي اآلــيــة تــقــوم بــطــرح الأنـــقـــا�ـــض، لتــخــاذ 

الإجراءات القانونية.

  االنباط-عمان

اأو�ــــســــح مـــديـــر عــــام املــوؤ�ــســ�ــســة الــعــامــة 

مهيدات،  نـــزار  الــدكــتــور  والــــدواء،  للغذاء 

اأن مــا نــ�ــســرتــه املــوؤ�ــســ�ــســة قــبــل اأيـــــام، حــول 

لــعــيــنــات  املــــخــــري  الـــتـــحـــلـــيـــل  “نتائج 
الندومي الكوري وخلوها من اأية بكترييا 

ممر�سة”، كان املق�سود به منتج الندومي 

الكوري )النودلز).

الأربــعــاء،  الــيــوم  بيان  يف  مهيدات  ونبه 

اآخــر  ملنتج  ا�سم جتــاري  النــدومــي  اأن  اإىل 

اإنتاج  الــ�ــســاأن، وهــو مــن  ل عالقة لــه بهذا 

لها  الــتــي  الندوني�سية  الــ�ــســركــات  اإحـــدى 

وكيل يف الأردن.

مالية النواب تناقش موازنة وزارة االستثمار

الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية تنفذ برامج إغاثية للشتاء

اتفاقية إلزالة األنقاض بين بلدية الرصيفة والفوسفات

األمن العام تدعو لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خالل المنخفض الجوي

الغذاء والدواء: االندومي ال 
عالقة له بالنودلز الكوري

اخلمي�س   20 / 1 / 2022
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االنباط-عمان

  

حث وزير الطاقة والرثوة املعدنية الدكتور 

الت�سجيل  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ن  اخل��راب�����س��ة،  ���س��ال��ح 

ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات اجل���دي���دة على 

العمل  �سيبداأ  التي  الكهربائية  الطاقة  اأثمان 

وا�سفا  امل��ق��ب��ل،  ني�سان  مطلع  م��ن  اع��ت��ب��ارا  بها 

لتحقيق  ال�سحيح  ب��االجت��اه  ج��اء  ب��اأن��ه  ال��ق��رار 

االأمان االجتماعي.

نظمته  لقاء  خ��ال  اخلراب�سة  الوزير  وق��ال 

ان  الثاثاء،  م�ساء  مبقرها  عمان  جتارة  غرفة 

املحدد  االلكرتوين  املوقع  خال  من  الت�سجيل 

يت�سمن  وال  و���س��ه��ل  وم���ه���م  �����س����روري  ل���ذل���ك 

ت��ع��ق��ي��دات، م��وؤك��دا ان ك��ل ف��رد ب��االأ���س��رة ميكنه 

اأن  ي�سرتط  وال  لا�ستفادة  واح��د  ع��داد  اختيار 

على  للح�سول  امل�ستفيد  ب��ا���س��م  ال��ع��داد  ي��ك��ون 

املدعومة. الكهربائية  التعرفة 

روؤ�ساء  ح�سره  ال��ذي  اللقاء  خ��ال  وا���س��اف 

باملئة   93 ان  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ن��ق��اب��ات واجل��م��ع��ي��ات 

البالغ عددها مليوين  املنزلية  من اال�سرتاكات 

ا�سرتاك يقل ا�ستهاكها ال�سهري عن 600 كليو 

قيمة  تقل  ه��وؤالء  من  مليون  850ر1  وان  واط، 

اىل  م�سريا  �سهريا،  دينارا   50 عن  ا�ستهاكهم 

يتاأثروا  لن  امل�ستهلكن  من  ال�سريحة  ه��ذه  اأن 

اجلديدة. بالتعرفة 

واأو�سح اأن اإعادة تنظيم التعرفة الكهربائية 

ترفع  مل  املا�سي  العام  �سيف  منذ  عنها  املعلن 

�سعر الكهرباء على اأي من القطاعات احليوية، 

ب���ل خ��ف�����س��ت ك��ل��ف ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة على 

بن�سب  ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 

والفندقي  وال�سناعي  التجاري  مثل:  متفاوتة 

وامل�ست�سفيات. والزراعي 

وا�سار اىل ان التعرفة اجلديدة األغت تعرفة 

متكن  بهدف  القطاعات،  لكل  االأق�سى  احلمل 

الت�سغيلية  كلفها  تخفي�ض  من  القطاعات  هذه 

حت�سن  امكانية  وب��ال��ت��ايل  تناف�سيتها  وتعزيز 

املزيد  وا�ستقطاب  االأ�سعار  وتخفي�ض  اخلدمة 

من اال�ستثمارات وفر�ض العمل.

اإزالة  املتحقق من  الوفر  الوزير قيمة  وقدر 

مليون   50 بنحو  الكهربائية  التعرفة  ت�سوهات 

دينار لن يدخل اأي فل�ض منها اىل اخلزينة، بل 

معربا  االقت�سادية،  القطاعات  لدعم  �ستوجه 

التعرفة  تخفي�ض  اآث��ار  تنعك�ض  ان  يف  امله  عن 

على منتجات وخدمات هذه القطاعات.

الكهربائية  التعرفة  تنظيم  خطة  ان  واك��د 

مل�سرتكي  احلكومي  ال��دع��م  توجيه  اإىل  تهدف 

القطاع املنزيل من االأردنين وحملة اجلوازات 

ار���ض  على  املقيمن  غ��زة  قطاع  واب��ن��اء  امل��وؤق��ت��ة 

اململكة.

الطاقة  كلف  تخفي�ض  �سيتم  انه  اىل  ولفت 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن ال��ق��ط��اع��ات 

اأ�سعار  على  ينعك�ض  ومبا  احليوية  االقت�سادية 

ويعزز  للمواطنن  املقدمة  و�سلعها  خدماتها 

ورفد  امل�ستدام  النمو  على  وقدرتها  تناف�سيتها 

الوطني. االقت�ساد 

وبن انه �سيتم مبوجب التعرفة الكهربائية 

االقت�سادية  القطاعات  على  التعرفة  تخفي�ض 

والفندقية  وال�سناعية  )التجارية  الرئي�سية 

وال��زراع��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة(، م��ا ���س��ي��ك��ون ل��ه االأث���ر 

االقت�سادي التحفيزي الكبري على اأن�سطة هذه 

اأهم  اأحد  القطاعات التي ت�سكل فاتورة الطاقة 

الأعمالها. التحديات 

امل�����س��رتك��ن  اإن غ��ال��ب��ي��ة  وق����ال اخل���راب�������س���ة، 

اأي  يلم�سوا  ل��ن  امل��ن��زيل  ال��ق��ط��اع  يف  االأردن���ي���ن 

تغيري على قيمة فواتريهم، ومن كانت فاتورته 

اأق��ل  )ا�ستهاكه  دي��ن��ارا   50 م��ن  اأق��ل  ال�سهرية 

ب��ل قد  ي��ت��اأث��ر،  ل��ن  ���س��اع��ة(  600 كيلو واط  م��ن 

فاتورته قليا. تنخف�ض 

وب���ن اأن����ه ي��ت��ع��ن ع��ل��ى امل�����س��رتك��ن امل��ن��زل��ي��ن 

الكهربائية  التعرفة  م��ن  باال�ستفادة  الراغبن 

امل���دع���وم���ة وت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م �����س����روط ال���دع���م، 

املعلن مبا�سرة  االإلكرتوين  املوقع  الت�سجيل عرب 

دون احلاجة الإرفاق �سند ملكية اأو عقد ايجار.

وح���ول ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ت��ع��رف��ة امل��دع��وم��ة، ق��ال، 

وبا�سرتاك  اأردن��ي��ة  عائلة  كل  منها  »�سي�ستفيد 

التي  االأردن��ي��ة  اختيارها مبا يف ذلك  واح��د من 

�سندوق  ومنتفعو  با�سمها  عائلة  دف��رت  لديها 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة وامل��ك��رم��ة امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة 

وال��ع��ائ��ات ال��ت��ي حت��م��ل ج����وازات �سفر اأردن��ي��ة 

موؤقتة واأبناء قطاع غزة املقيمون يف االأردن.

تلقائي  ب�سكل  �ستطبق  التعرفة  اىل  واأ���س��ار 

ع��ل��ى ا����س���رتاك���ات ع�����دادات اخل���دم���ات اخل��ا���س��ة 

بغ�ض  ال�سكنية(  )ال��ع��م��ارات  امل��ن��زيل  بالقطاع 

ال�سكان  اأو  ال��ع��ق��ار  م��ال��ك  جن�سية  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 

منه. امل�ستفيدين 

واأ�ساف، ان التعرفة املدعومة ت�سمل نوعن 

من الدعم، االأول مبا�سر يح�سل عليه امل�سرتك 

ل��ل��دع��م وي��خ�����س��م  ك����ان م�����س��ت��ح��ق��ا  اإذا  ت��ل��ق��ائ��ي��ا 

م��ب��ا���س��رة م��ن ف��ات��ورت��ه ال�����س��ه��ري��ة مب��ق��دار 5ر2 

دي���ن���ار ل��ل��م�����س��رتك��ن ال���ذي���ن ت�����رتاوح اج��م��ايل 

واط  كيلو   )200  -51( ب��ن  م��ا  ا�ستهاكاتهم 

اجمايل  ي��رتاوح  ملن  دينارين  اأو  �سهريا،  �ساعة 

واط  كيلو   )600  -201( ب��ن  م��ا  ا�ستهاكاتهم 

���س��اع��ة ���س��ه��ري��ا، وذل�����ك ل�����س��م��ان حت��ي��ي��د اأث���ر 

وي�ستثنى  ال�����س��ه��ري��ة،  ال��ف��وات��ري  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف��ة 

م��ن ه��ذا ال��دع��م ا���س��رتاك��ات ع���دادات اخل��دم��ات 

اخلا�سة بالقطاع املنزيل )العمارات ال�سكنية).

الدعم ف�سيكون ح�سب  الثاين من  النوع  اأما 

التعرفة  ب�سرائح  ب��ال��ت��درج  وذل���ك  اال���س��ت��ه��اك 

�سرائح  ثاث  اإىل  �سبع  من  تخفي�سها  مت  التي 

فل�سا   50 �ساعة  واط  كيلو   )300  -1( وت�سمل 

لكل كيلو واط �ساعة �سهريا، ومن )301- 600( 

كيلو واط �ساعة 100 فل�ض لكل كيلو واط �ساعة 

 200 �سهريا، واأكرث من )600( كيلو واط �ساعة 

فل�ض لكل كيلو واط �ساعة �سهريا.

ال����دع����م غ��ري  ا����س���ت���ح���ق���اق  اأن  ع���ل���ى  و�����س����دد 

مرتبط بكمية اال�ستهاك ويف حال زيادة كمية 

 600 عن  الدعم  مل�ستحقي  ال�سهري  اال�ستهاك 

من  ب��اال���س��ت��ف��ادة  �سي�ستمر  ���س��اع��ة،  واط  ك��ي��ل��و 

املدعومة،  االأوىل  ال�سرائح  على  املطبق  الدعم 

 10 وق���د ت��رت��ف��ع ف��ات��ورت��ه قليا وب��ح��د اأق�����س��ى 

اعتمادا  قليلة  بن�سب  تنخف�ض  ورمب���ا  دن��ان��ري 

على كمية اال�ستهاك.

املدعومة،  غري  املنزلية  للتعرفة  وبالن�سبة 

فقط،  ���س��ري��ح��ت��ن  ت�سمل  اأن��ه��ا  ال���وزي���ر  اأو����س���ح 

و�سعر  �ساعة  واط  كيلو   )1000  -1( االأوىل من 

ال�سريحة  ل��ه��ذه  ال�سهري  اال���س��ت��ه��اك  تعرفة 

وال�سريحة  ���س��اع��ة،  واط  كيلو  ل��ك��ل  فل�سا   120

�ساعة  واط  ك��ي��ل��و   )1000( م��ن  اأك����رث  ال��ث��ان��ي��ة 

150 فل�سا لكل كيلو واط �ساعة �سهريا. مبقدار 

التعرفة  عليها  �ستطبق  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات  وع��ن 

امل�سرتكن  ت�ستهدف  اإن��ه��ا  ق���ال،  امل��دع��وم��ة  غ��ري 

غ��ري االأردن��ي��ن، ومالكي اأك��رث م��ن ع��داد واح��د 

)ع����داد واح����د م���دع���وم م���ن اخ��ت��ي��ار امل�����س��رتك(، 

وامل����ن����ازل غ���ري امل���اأه���ول���ة ب��ال�����س��ك��ان ال���ت���ي ي��ق��ل 

ا�ستهاكها عن 50 كيلو واط �ساعة لثاثة اأ�سهر 

الطاقة  اأنظمة  مالكي  اإىل  باالإ�سافة  متتالية، 

امل��ت��ج��ددة ب��ا���س��ت��ث��ن��اء امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن ���س��ن��دوق 

ال�سامية. امللكية  املعونة الوطنية واملكرمة 

للقطاعات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ت��ع��رف��ة  وب��ح�����س��ب 

االق��ت�����س��ادي��ة، ا���س��ار وزي���ر ال��ط��اق��ة اىل اأن���ه مت 

ي�ستهلك  ملن  التجاري  القطاع  على  التخفي�ض 

اأكرث من 2000 كيلو واط �سهريا من 175 فل�سا 

على  واالإب��ق��اء  فل�سا،   152 اإىل  �ساعة  واط  كيلو 

التعرفة لا�ستهاك من 1 اىل 2000 كيلو واط 

120 فل�سا. �ساعة والبالغة 

وح���ول ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي، اأ���س��ار اىل اأن���ه مت 

البالغة )2( دينار  اإلغاء تعرفة احلمل االأق�سى 

لكل كيلوواط/ �سهر، وتخفي�ض تعرفة )زراعي 

55 فل�سا، والزراعي  اإىل  60 فل�سا  م�ستوية( من 

 55 59 فل�سا اىل  الثاثي )نهارية تنخف�ض من 

الليلية )زراعي ثاثي( فتبقى عند  اأما  فل�سا(، 

49 فل�سا للكيلو واط �ساعة.

الوزير  او�سح  الفندقي،  للقطاع  وبالن�سبة 

االأق�سى  احلمل  تعرفة  اإلغاء  مت  اأنه  اخلراب�سة 

�سهر،  ك��ي��ل��وواط/  ل��ك��ل  دي��ن��ار  ال��ب��ال��غ��ة )3.79( 

وت��وح��ي��د ال��ت��ع��رف��ات )امل�����س��ت��وي��ة وال���ث���اث���ي - 

باالإ�سافة  فل�سا،   82 مببلغ  والليلة(  النهارية 

من  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  تعرفة  تخفي�ض  اإىل 

160 فل�سا اإىل 140 فل�سا.

م��ن ج��ه��ت��ه، دع��ا رئ��ي�����ض غ��رف��ة جت���ارة عمان 

خليل احلاج توفيق، اىل ان ال يكون قرار اإعادة 

�سرائح  ح�ساب  على  الكهربائية  التعرفة  هيكلة 

اأخ����رى وان ال مي�����ض ذل���ك ال��ط��ب��ق��ات ال��ف��ق��رية 

وامل��ت��و���س��ط��ة م��ن امل��واط��ن��ن ال��ذي��ن ع��ان��وا من 

اململكة  على  اثرت  التي  االقت�سادية  التحديات 

وتاأثروا اأي�سا من تبعيات جائحة كورونا.

وقال، ان من حق القطاع اخلا�ض ان ي�ستمع 

التعرفة  اح��ت�����س��اب  ب��ك��ل و���س��وح الآل���ي���ات  ال��ي��وم 

امل�سلحة  على  التخفي�سات  تلك  واأثر  اجلديدة 

العامة.

وبن احلاج توفيق ان تخفي�ض كلف االإنتاج 

ال��ت��ج��اري واخل��دم��ي  ال��ق��ط��اع  ال��ط��اق��ة يف  �سيما 

م�سريا  للقطاع،  رئي�سيا  مطلبا  كان  وال��زراع��ي 

�سيكون  الكهربائية،  التعرفة  تخفي�ض  ان  اىل 

له اأثر اإيجابي على القطاع التجاري و�سيخفف 

م���ن ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة وامل�����س��اري��ف ال��ت��ي 

�سالح  ي�����س��ب يف  ال���ق���رار  ه���ذا  وان  ي��دف��ع��ون��ه��ا، 

الوطني. االقت�ساد 

وط���ال���ب احل����اج ت��وف��ي��ق ب��ات��خ��اذ امل���زي���د من 

القرارات التحفيزية يف ظل ما يعانيه االقت�ساد 

خا�سة  ك��ورون��ا،  جائحة  تداعيات  من  الوطني 

اجلمركية  وال��ر���س��وم  ب��ال�����س��رائ��ب  يتعلق  فيما 

االجتماعي،  ال�سمان  واقتطاعات  واالإي��ج��ارات 

ومب�����ا ي���ع���زز ت��ن��اف�����س��ي��ة االق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي، 

من  ع���ددا  لي�سمل  ب��ال��ق��رار  التو�سع  اىل  داع��ي��ا 

القطاعات اخلدمية والزراعية االأخرى.

وق���دم احل�����س��ور خ���ال ال��ل��ق��اء ال��ع��دي��د من 

الأثمان  اجلديدة  بالتعرفة  املتعلقة  املاحظات 

وكيفية  اأخرى،  فئات  �سمول  و�سرورة  الكهرباء 

واآلية  الكهربائية،  الطاقة  فائ�ض  مع  التعامل 

ت��وزي��ع ال��دع��م ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة، 

الرتاخي�ض،  وقف  ومربرات  املتجددة  والطاقة 

وم���ن���ح ال���ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ي ت��خ��ف��ي�����س��ات اع��ل��ى 

امل��ع��ت��دي��ن ع��ل��ى �سبكات  امل���ق���رر، وحم���ارب���ة  م���ن 

الكهرباء.

وزير الطاقة يحث على االستفادة من تخفيضات التعرفة الكهربائية

وزير االستثمار يبحث وسفير أستراليا تطوير التعاون االقتصادي

وزير الطاقة: توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء األردنية 
األربعاء المقبل 

الحموي: المخابز تعمل على مدار الساعة وال تهافت على الخبز

االنباط-عمان

خريي  املهند�ض  اال�ستثمار  وزي��ر  بحث 

اململكة  يف  االأ���س��رتايل  ال�سفري  م��ع  عمرو 

ب���رن���ارد ل��ي��ن�����ض، ت��ط��وي��ر اآل���ي���ات ال��ت��ع��اون 

ب���ن اجل��ان��ب��ن يف ال��ع��دي��د م���ن امل��ج��االت 

بن  والتعاون  واال�ستثمارية،  االقت�سادية 

القطاعن اخلا�ض االأردين واالأ�سرتايل.

االأرب��ع��اء  ام�����ض  ال����وزارة  ب��ي��ان  وبح�سب 

اأه����م  ال���ل���ق���اء اىل  ت���ط���رق ع���م���رو خ�����ال 

ال���ف���ر����ض اال����س���ت���ث���م���اري���ة وامل����ي����زات ال��ت��ي 

وال��ت��ي ج��ع��ل��ت��ه وج��ه��ة  االأردن  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع 

للعمل  الناظمة  كالقوانن  للم�ستثمرين 

مع  وعاقاته  واال�ستثماري،  االقت�سادي 

دول ال���ع���امل م���ن خ����ال ت��وق��ي��ع ال��ع��دي��د 

م����ن ات���ف���اق���ي���ات ال���ت���ج���ارة احل������رة وال���ت���ي 

اأكرث  اإىل  الو�سول  االأردين  للُمنتج  تتيح 

حول  م�ستهلك  مليار  ون�سف  مليار  م��ن 

العامل.

االأردن  به  يتمتع  ما  اإىل  كذلك  واأ���س��ار 

م���ن ا���س��ت��ق��رار وه�����دوء ب��ف�����س��ل ال�����س��ي��ا���س��ة 

ما  اإىل  الفتاً  الها�سمية،  للقيادة  احلكيمة 

ب�سرية متطورة  كفاءة  االأردن من  ميتلكه 

ب�سكل متميز. وموؤهلة 

اأن  اال���س��رتايل  ال�سفري  اأك��د  من جانبه 

للم�ستثمرين،  جاذبة  بيئة  يعترب  االأردن 

االأ���س��رتال��ي��ة  ال�����س��رك��ات  اأن  اىل  م�����س��ريا 

يف  خ��ا���س��ة  االأردن  يف  باال�ستثمار  مهتمة 

املعلومات. الطاقة وتكنولوجيا  قطاعات 

  االنباط-عمان
ي��وق��ع االأردن ول��ب��ن��ان و���س��وري��ا، ام�����ض االأرب��ع��اء 

املقبل، اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من 

احتياجاته من الطاقة الكهربائية من االأردن عرب 

ال�سبكة الكهربائية ال�سورية.

الدكتور  املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزي���ر  واأك���د 

�سالح اخلراب�سة يف ت�سريح �سحايف، ام�ض االأربعاء، 

جزء  ل�سد  اللبنانين  م�ساعدة  يف  االتفاقية  اأهمية 

تنفيذا  الكهربائية،  الطاقة  م��ن  احتياجاتهم  م��ن 

لتوجيهات جالة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سن 

يف  وم�ساندتهم  اللبنانين  االأ���س��ق��اء  م��ع  ب��ال��وق��وف 

جتاوز العقبات التي يواجهونها يف قطاع الطاقة.

وقال اإن االتفاق ين�ض على تزويد لبنان بحوايل 

وحتى  الليل  منت�سف  من  كهرباء  ميغاواط   150
باقي  خ���ال  م��ي��غ��اواط  و250  �سباحا  ال�����س��اد���س��ة 

االأوقات.

واأكد اخلراب�سة اأن امل�سروع �سيعود بالفائدة على 

تزويد  �سيجري  حيث  االأردين،  الكهربائي  النظام 

اأن  على  م�سددا  مبا�سرة،  النقل  �سبكات  من  لبنان 

اأية  يلحق  لن  للبنان  الكهربائية  الطاقة  بيع  �سعر 

خ�سائر بالنظام الكهربائي االأردين، حيث لن تدخل 

كلفة التوزيع يف �سعر البيع.

االنباط - دالل عمر 

  اأكد نقيب اأ�سحاب املخابز عبد االه احلموي 

باأن كميات الطحن  تكفي الدام��ة عمل املخابز 

لثاثة  احلجرية  واملخابز  اأي��ام  خلم�سة  االآل��ي��ة 

اأيام . 

  واأ���س��اف يف ح��دي��ث خ��ا���ض ل«االن���ب���اط« اأن 

عمليات ال�سراء يف حدودها الطبيعية ، وال يوجد 

املخابز  عمل  على  م��وؤك��داً  ال�����س��راء،  على  تهافت 

ول��دي��ه��ا خم��زون  ال�ساعة  م���دار  وامل��ط��اح��ن على 

كايف الدامة عملها .

  واأو�سح باأن كميات االنتاج انخف�ست بن�سبة 

30 ب��امل��ئ��ة ن��ت��ي��ج��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي اأث���رت 

كما  للمواطنن  واملالية  ال�سرائية  القدرة  على 

ب�����س��ورة  ت��ع��م��ل  للطحن  ال��ت��وري��د  ���س��ا���س��ل  اأن 

اعتيادية.

ورشة عمل لتحديد محاصيل مشروع 
التنمية االقتصادية الريفية

وزارة الصناعة تدعو لإلبالغ 
عن شكاوى األسواق

الحمل الكهربائي يسجل
 3880 ميغاواط  

االنباط-عمان

املوؤ�س�سة  من  متخ�س�ض  فني  فريق  ناق�ض 

االردن����ي����ة ل��ت��ط��وي��ر امل�������س���اري���ع االق��ت�����س��ادي��ة 

)جيدكو( �سمن ور�سة عمل متخ�س�سة، نتائج 

امل�ستهدفة  امل��ح��ا���س��ي��ل  اإع�����ادة حت��دي��د  درا����س���ة 

الريفية  االقت�سادية  التنمية  م�سروع  �سمن 

وال��ت�����س��غ��ي��ل امل���م���ول م���ن ال�������س���ن���دوق ال����دويل 

للتنمية الزراعية واحلكومة الهولندية.

ووف���ق���ا ل��ب��ب��ان ����س���ادر ع���ن امل��وؤ���س�����س��ة ام�����ض 

االرب������ع������اء، �����س����ارك يف ال����ور�����س����ة امل�������س���درون 

وامل��ن��ت��ج��ون ال��زراع��ي��ون وال�����س��رك��ات ال��زراع��ي��ة 

وال�سباب  الريفية  ب��امل��راأة  املعنية  واجلمعيات 

وال�سركاء يف تنفيذ امل�سروع.

وقال املدير التنفيذي للموؤ�س�سة عبدالفتاح 

امل��ب��ادرات  اإح����دى  امل�����س��روع يعترب  اإن  ال��ك��اي��د، 

للمرحلة  امل��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال����واع����دة 

ال���ث���ان���ي���ة ب���ه���دف ت��ن��م��ي��ة ال�����ق�����درات ال��ت��ق��ن��ي��ة 

وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل�����س��غ��ار امل����زارع����ن، وامل�����س��اري��ع 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة وم��ت��ن��اه��ي��ة ال�����س��غ��ر يف 

امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة، م��ن خ���ال ت��ق��دمي ال��دع��م 

واجلمعيات  امل��زارع��ن  ل�سغار  وامل���ايل  الفني 

وامل��ن��ت��ج��ن وم�������س���دري امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة، 

وحت�سن  ال��زراع��ي،  القطاع  دور  تعزيز  بهدف 

للن�ساء  العمل  فر�ض  وتوفري  امل��زارع��ن  دخ��ل 

و�سامة  ج���ودة  م�ستوى  وحت�سن  وال�����س��ب��اب، 

يف  للم�ستهلك  امل��ع��رو���س��ة  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 

معظم حمافظات اململكة.

واأ�سار اإىل اأن الور�سة تهدف اىل ا�ستعرا�ض 

امل�ستهدفة  امل��ح��ا���س��ي��ل  درا����س���ة حت��دي��د  ن��ت��ائ��ج 

���س��م��ن اأن�����س��ط��ة امل�����س��روع وال��ت��واف��ق ع��ل��ى اه��م 

املحا�سيل التي �سيتم ا�ستهداف متويلها خال 

امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل رف���ع ال��وع��ي 

واالن�سطة  والتدخات  بامل�سروع ونطاق عمله 

التي �سيتم تنفيذها.

واو�سى امل�ساركون يف الور�سة بالرتكيز على 

دعم �سغار املزارعن، والتوافق على املحا�سيل 

ب��امل�����س��روع  ا���س��ت��ه��داف��ه��ا  ال��ت��ي �سيتم  ال��زراع��ي��ة 

خ�سو�سية  مراعاة  مع  املقبلة،  املرحلة  خال 

االإن��ت��اج ال��زراع��ي لكل حمافظة، واالأخ��ذ بعن 

االع��ت��ب��ار االخ��ت��اف��ات ال��زراع��ي��ة ب��ن املناطق 

الغورية واملناطق املرتفعة.

 االنباط-عمان

وال�����ت�����ج�����ارة،  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  دع�������ت 

ام�������ض االرب�����ع�����اء، امل���واط���ن���ن ل����اإب����اغ عن 

اأي ���س��ك��اوى ت��ت��ع��ل��ق ب���االأ����س���واق ع��ل��ى ه��ات��ف 

من�سات  خ��ال  م��ن  اأو   ،065661176
يف  ب��ال��وزارة  اخلا�سة  االجتماعي  التوا�سل 

حال وجود �سكاوى اأو خمالفات.

واأكدت الوزارة �سرورة اإدامة عمل املخابز 

واالأ�سواق يف ظل االأحوال اجلوية ال�سائدة.

االنباط-عمان

اأف������ادت ���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة ب���اأن 

احل���م���ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي م�����س��اء ال���ث���اث���اء، بلغ 

 3125 ال����ن����ه����اري  ب���ل���غ  ف���ي���م���ا   ،3880
ميغاواط.

االأربعاء  ام�ض  بيان  يف  ال�سركة  وتوقعت 

باالرتفاع  الكهربائية  االأح��م��ال  ت�ستمر  اأن 

ت��دري��ج��ي��ا م��ع ا���س��ت��م��رار ان��خ��ف��ا���ض درج���ات 

احل������رارة ال�����س��ائ��دة يف ال���ب���اد خ���ال �سهر 

كانون الثاين احلايل.

واك�����دت ق��درت��ه��ا ع��ل��ى م��واج��ه��ة الطلب 

تنفيذ  خ��ال  م��ن  الكهربائية  الطاقة  على 

اخل���ط���ط ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة امل���ائ���م���ة، وال���ت���اأك���د 

م���ن ق����درة حم��ط��ات ال��ت��ول��ي��د وج��اه��زي��ت��ه��ا 

الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  ال�ستيعاب 

املتوقعة خال �ستاء 2021/2022.
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االنباط-وكاالت

دان���ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال���دول 

حي  من  عائالت  تهجري  جرمية  العربية، 

املحتلة،  ال��ق��د���س  مدينة  يف  ج���راح  ال�شيخ 

ا�شتمرارا  مكانهم،  امل�شتوطنني  لإح���الل 

للفل�شطينيني  الق�شري  التهجري  ل�شيا�شة 

من املدينة املقد�شة.

وح���ذر الأم����ني ال��ع��ام امل�����ش��اع��د ل�����ش��وؤون 

ف��ل�����ش��ط��ني والأرا������ش�����ي ال��ع��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة 

ب��اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ���ش��ع��ي��د اأب�����و ع��ل��ي يف 

ت�شريح لوكالة “وفا”، ام�س الأربعاء، من 

يف  خا�شة  القد�س  مدينة  يف  يجري  ما  اأن 

اإل جرمية حرب  ما هو  ج��راح  ال�شيخ  حي 

وتطهري عرقي خطري يف �شل�شلة اجلرائم 

بحق  الح��ت��الل  يرتكبها  ال��ت��ي  املتوا�شلة 

�شياق  يف  عقود،  منذ  الفل�شطيني  ال�شعب 

ا����ش���ت���م���رار ال�����ع�����دوان ال�������ش���اف���ر وامل��م��ن��ه��ج 

وامل���ت�������ش���اع���د ال�������ذي ي�������ش���ت���ه���دف ال�����ش��ع��ب 

يف  خا�شة  وحقوقه،  ووج��وده  الفل�شطيني 

مدينة القد�س ب�شكل خطري وغري م�شبوق

م���ن���ازل  ه������دم  ����ش���ي���ا����ش���ة  اأن  واأ�������ش������اف 

الحتالل  �شلطات  قبل  من  الفل�شطينيني 

يف  �شاحلية  لعائلة  منزلني  ه��دم  واآخ��ره��ا 

اأفرادها  13 من  حي ال�شيخ جراح وت�شريد 

واإعتقال  ال�شقيع  اأج��واء  العراء يف ظل  يف 

27 م���واط���ن���ا حت����ت م�����ش��م��ي��ات وم������ررات 

واح��دة  نتيجة  لتحقيق  تاأتي  كلها  واه��ي��ة، 

وطنهم  م��ن  الفل�شطينيني  تهجري  وه���ي 

عليهم والت�شييق 

100 م��ن عنا�شر  اأك��ر م��ن  اأن  واأو���ش��ح 

هدم  جرمية  يف  �شاركوا  الإح��ت��الل  �شرطة 

ب��ط��ري��ق��ة وح�شية  م��ن��زل ع��ائ��ل��ة ���ش��احل��ي��ة 

القانون  مبوجب  حرب  جرمية  اإىل  ترقى 

لنكبة تهجري  وت��ك��رار  والإن�����ش��اين  ال��دويل 

العائلة من عني كارم عام 1948

وط���ال���ب، امل��ج��ت��م��ع ال����دويل واجل��ن��ائ��ي��ة 

ال��دول��ي��ة ب��ال��ت��ح��رك ال���ف���وري ل��و���ش��ع حد 

ل���ه���ذا ال��ت��ط��ه��ري ال���ع���رق���ي ب���ح���ق ال�����ش��ع��ب 

ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�������ش���ريا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 

ال�شيخ  اإ���ش��ت��ه��داف��ا م��ب��ا���ش��را وك��ام��ال حل��ي 

ج�����راح و���ش��ت��ة اأح����ي����اء اأخ������رى يف ���ش��ل��وان، 

م�����ش��ددا ع��ل��ى ����ش���رورة ال��ت�����ش��دي ب�����ش��ورة 

�شريعة وحا�شمة لتلك اجلرائم والرتحيل 

ال���ق�������ش���ري ت��ق��ت�����ش��ي��ه��ا خ���ط���ورة اجل���رائ���م 

املرتكبة.

االنباط-وكاالت

يتزعمها  ال��ت��ي  “فتح”  ح��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

الفل�شطيني حممود عبا�س م�شاء  الرئي�س 

احلركة  م��ن  مر�شحني  انتخاب  ال��ث��الث��اء، 

ل��ع�����ش��وي��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ن��ظ��م��ة 

املجل�س  ورئ��ا���ش��ة  الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر 

املنظمة(،  )ب��رمل��ان  الفل�شطيني  ال��وط��ن��ي 

بعد ت���وارد ال��ت��ق��اري��ر ع��ن خ��الف��ات اأع��اق��ت 

ذلك.

فتح  حل��رك��ة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  وج���ددت 

خ����الل اج���ت���م���اع ع��ق��دت��ه ال���ث���الث���اء مب��ق��ر 

وبالإجماع،  )و���ش��ط(،  اهلل  رام  يف  الرئا�شة 

زعيما  عبا�س،  حممود  الرئي�س  يف  ثقتها 

ملنظمة  التنفيذية  للجنة  ورئي�شا  للحركة، 

فل�شطني،  ولدولة  الفل�شطينية،  التحرير 

ب��ح�����ش��ب م����ا ذك����رت����ه ال���وك���ال���ة ال��ر���ش��م��ي��ة 

“وفا« الفل�شطينية لالأنباء 

واأف�����ادت ال��وك��ال��ة اأن ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة 

ع��زام  بع�شوها،  ثقتها  وب��الإج��م��اع  ج��ددت 

الأح�����م�����د، مم����ث����اًل ل���ل���ح���رك���ة يف ال��ل��ج��ن��ة 

التحرير التنفيذية ملنظمة 

انتخبت  امل��رك��زي��ة  اللجنة  اأن  واأ���ش��اف��ت 

هيئة  رئي�س  ع�شوها،  وب��الإج��م��اع  ك��ذل��ك 

مر�شحاً  ال�شيخ،  ح�شني  امل��دن��ي��ة  ال�����ش��وؤون 

لفتح يف اللجنة التنفيذية نف�شها

حكومة  مبثابة  هي  التنفيذية  واللجنة 

م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر، وع����دد اأع�����ش��ائ��ه��ا 18، 

لأ�شباب  حاليا،  �شاغرة  املقاعد  بع�س  لكن 

خمتلفة

الراحل  مقعد  بذلك  ال�شيخ  و�شيخلف 

���ش��ائ��ب ع��ري��ق��ات ال���ذي ك���ان ي��ت��وىل اأي�شا 

دائرة �شوؤون املفاو�شات واأمانة �شر اللجنة 

التنفيذية

وم���ن���ذ رح���ي���ل ع���ري���ق���ات، ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

التفاو�س  م�شوؤولية  ال�شيخ  ت��وىل   ،2020

مع  والت�����ش��الت  الإ�شرائيلي  اجل��ان��ب  م��ع 

الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي وعدد 

من الدول العربية

و�شيف�شح انتخاب ال�شيخ ع�شوا باللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير اأن يتوىل دائرة 

الوا�شح  من  لي�س  لكن  املفاو�شات،  �شوؤون 

اأمانة  موقع  اأي�شا  �شيتوىل  ال�شيخ  كان  اإن 

�شر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير

كذلك  مت  اأن��ه  “وفا” مو�شحة  وتابعت 

انتخاب ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح، 

للحركة  مر�شحاً  وبالإجماع،  فتوح،  روحي 

الفل�شطيني الوطني  املجل�س  لرئا�شة 

املركزي  املجل�س  انتخاب فتوح يف  وحال 

فراير  �شهر  �شيلتئم  ال��ذي  الفل�شطيني، 

 88( الزعنون  �شليم  �شيخلف  فاإنه  املقبل، 

عاما( املقيم يف عمان والذي يراأ�س املجل�س 

من  ا�شتقالته  وق���دم  طويلة  ���ش��ن��وات  منذ 

من�شبه

ويف ه���ذا ال�����ش��دد، ق���ال ع�����ش��و م��رك��زي��ة 

فتح عزام الأحمد يف ت�شريحات لتلفزيون 

اإقرار  عند  الزعنون  اإن  الر�شمي  فل�شطني 

اأ�شر  الفل�شطيني  امل��رك��زي  املجل�س  عقد 

لأ�شباب  ال�شتمرار  على  قادر  يعد  مل  باأنه 

تقدمه بالعمر وم�شاكل �شحية وطلب من 

الرئي�س عبا�س اختيار بديال منه

الزعنون  با�شتقالة  اأنه  الأحمد  واأ�شاف 

اأع�شائه م�شتقيل مبا  بكافة  املجل�س  يكون 

فيه من�شب نائبي رئا�شة املجل�س الوطني، 

ف�شائل  ك��اف��ة  ���ش��ت��ب��ل��غ  ف��ت��ح  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

بانتخاب  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

فتوح لأخذ املوافقة منها

وت���اأت���ي اخل���ط���وة امل���ق���رر ع��ر���ش��ه��ا على 

اجتماع املجل�س املركزي الفل�شطيني حلقة 

ال��و���ش��ل ب���ني امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي وال��ل��ج��ن��ة 

الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 

الذي �شيعقد يف مطلع �شهر فراير املقبل

انعقاد  اأن  الث��ن��ني  ���ش��رح  ال�شيخ  وك���ان 

�شيتم  التحرير  ملنظمة  امل��رك��زي  املجل�س 

يف م���وع���ده امل���ح���دد ب���داي���ة ال�����ش��ه��ر ال��ق��ادم 

والتنظيمية  ال�شيا�شية  “امللفات  و�شيناق�س 

لالأخبار  �شحة  ل  اأنه  موؤكدا  والوطنية”، 

التي تتحدث عن تاأجيل الجتماعات

وحتدثت م�شادر فل�شطينية عن تاأجيل 

التي  امل��رك��زي  املجل�س  اج��ت��م��اع��ات  ان��ع��ق��اد 

بني  ما  الفرتة  اهلل يف  رام  كانت مقررة يف 

ب�شبب  اجل�����اري  ال�����ش��ه��ر  م���ن   23 اإىل   20

خ��الف��ات داخ���ل فتح واأخ���رى ب��ني احلركة 

وف�شائل منظمة التحرير

هيئة  هو  الفل�شطيني  املركزي  واملجل�س 

دائمة منبثقة عن املجل�س الوطني )برملان 

دورة  اآخ��ر  عقد  وك��ان  ال��ت��ح��ري��ر(،  منظمة 

اجتماعات له يف اأكتوبر عام .2018

موؤخرا  فل�شطينيون  م�شوؤولون  و�شرح 

اجتماعات  دورة  لعقد  مباحثات  ب��اإج��راء 

م�شتقبل  بحث  ب��ه��دف  امل��رك��زي  للمجل�س 

ال��ع��الق��ة م��ع اإ���ش��رائ��ي��ل وت��ق��ي��ي��م ت��ط��ورات 

انتخاب  عن  ف�شال  الفل�شطينية  الق�شية 

اأع�شاء اللجنة التنفيذية. �شواغر 

االنباط-وكاالت

حممد  العليا،  املتابعة  جلنة  رئي�س  دع��ا 

العليا  التوجيه  بركة، وبالتن�شيق مع جلنة 

اجتماع  اإىل  الأرب��ع��اء،  ام�س  النقب،   لعرب 

ال�شاعة  ال�شبت،  طارئ للمتابعة، يعقد يوم 

يف  الح���ت���ج���اج  خ��ي��م��ة  يف  ظ����ه����ًرا،   12:30

ا�شتفحال  ���ش��وء  على  النقب،  يف  الأط��ر���س 

العتقالت وا�شتمرارها، بني �شبان و�شابات 

ال��ن��ق��ب، ردا ع��ل��ى الح��ت��ج��اج��ات امل�����ش��روع 

والطبيعية، لأهلنا الذين هّبوا للدفاع عن 

اأرا�شيهم.

باخلطوات  التداول  الجتماع  و�شيتم يف 

اأجل  امل�شتويات، من  على خمتلف  ال�شعبية 

النقب  يف  اجلماهريي  احل��راك  ا�شتنها�س 

اأهلنا  مع  ت�شامنا  البالد،  اأنحاء  وخمتلف 

على  ال�شلطوية  الهجمة  ���ش��د  ال��ن��ق��ب،  يف 

املعتقلني،  جانب  اىل  وال��وق��وف  اأرا�شيهم، 

���ش��راح��ه��م، ووق����ف عمليات  اإط�����الق  ح��ت��ى 

يوميا  اجلارية  البيوت  لع�شرات  املداهمات 

يف النقب.

وعمم رئي�س املتابعة حممد بركة، ر�شالة 

على اللجان ال�شعبية يف خمتلف البلدات يف 

جميع املناطق، ل�شتنها�س احلراك ال�شعبي 

“على  اأن��ه  الر�شالة،  يف  وج��اء  الت�شامني، 

ومداهمات  واملحاكمات  العتقالت  خلفية 

ال��ب��ي��وت يف ال��ن��ق��ب ال����ش���ّم، اق����رتح تنظيم 

نهاية  خ���الل  منطقية  اأو  حم��ل��ي��ة  وق��ف��ات 

ال�شبوع احلايل يف خمتلف مناطق البالد«.

قا�شية  “الأو�شاع  اأن  الر�شالة،  وتابعت 

الن�����ش��ان والر����س  ع��ل��ى  وال��ه��ج��م��ة �شاملة 

والبيت يف النقب وحتتاج اىل وقفة عّز«.

االنباط-وكاالت

اإىل اجلزائر  التي ت�شل  الفل�شطينية  الف�شائل 

تباعا تلبية لدعوة ر�شمية للتباحث يف �ُشبل اإجناح 

متعددة  روؤى  حتمل  الفل�شطيني،  الوطني  احل��وار 

لإن���ه���اء الن��ق�����ش��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���داخ���ل���ي وحتقيق 

امل�شاحلة الوطنية.

��ت ع��ل��ي��ه��ا روؤى  وم����ن اأب������رز ال���ب���ن���ود ال���ت���ي ن�����شّ

الف�شائل والتي ر�شدتها وكالة الأنا�شول، التفاق 

على برنامج �شيا�شي م�شرتك، واإع��ادة بناء النظام 

ال�شيا�شي، والبناء على اتفاقيات امل�شاحلة ال�شابقة 

وبحث اآليات تطبيقها

والإث�����ن�����ني و����ش���ل وف�����د م����ن ح���رك���ة امل���ق���اوم���ة 

الإ�شالمية حما�س اإىل اجلزائر، ليكون الثاين الذي 

ي�شل العا�شمة اجل��زائ��ري��ة، بعد و���ش��ول وف��د من 

حركة التحرير الوطني الفل�شطيني فتح ، ال�شبت

اجلبهة  وه��ي  الف�شائل  توا�شل  اأن  املقرر  وم��ن 

ال�شعبية لتحرير فل�شطني و اجلبهة الدميقراطية 

لتحرير فل�شطني و اجلبهة ال�شعبية-القيادة العامة 

و اجلهاد الإ�شالمي ، و�شولها اإىل اجلزائر خالل 

ال�شهر اجلاري، للتح�شري للموؤمتر اجلامع

6 دي�شمر/  اأعلن يف  وك��ان الرئي�س اجل��زائ��ري 

كانون اأول املا�شي يف موؤمتر �شحفي عقب ا�شتقباله 

نظريه الفل�شطيني حممود عبا�س يف مقر الرئا�شة 

ب��اجل��زائ��ر، اع��ت��زام ب��الده ا�شت�شافة م��وؤمت��ر جامع 

للف�شائل الفل�شطينية

ومل يحدد الرئي�س اجلزائري موعداً لعقد هذا 

اللقاء، واكتفى بقوله اإنه �شيكون قريباً

وتعاين ال�شاحة الفل�شطينية من انق�شام �شيا�شي 

وجغرايف منذ عام 2007، حيث ت�شيطر حما�س على 

قطاع غزة، يف حني تدير احلكومة الفل�شطينية التي 

�شكلتها حركة فتح ، بزعامة الرئي�س عبا�س، ال�شفة 

الغربية

وم��ن��ذ ���ش��ن��وات، ُع���ق���دت ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ق��اءات 

اأجل  والجتماعات بني الف�شائل الفل�شطينية من 

اأن  اإنهاء النق�شام وا�شتعادة الوحدة الوطنية، دون 

ُت�شفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك

الإعالمي  املكتب  رئي�س  يقول منري اجلاغوب، 

فتح  حلركة  التابعة  والتنظيم  التعبئة  مبفو�شية 

مع  اجتماعاته  يوا�شل  زال  م��ا  احل��رك��ة  وف��د  اإن   ،

امل�شوؤولني اجلزائريني

واأ�شاف يف حديثه لوكالة الأنا�شول: ل يوجد 

امل�شتمرة،  لالجتماعات  نتائج  اللحظة  ه��ذه  حّتى 

لأنها مل تنته بعد

امل�شاحلة  باتفاقيات  تلتزم  حركته  اأن  واأو���ش��ح 

واإن���ه���اء الن��ق�����ش��ام ال��ت��ي مت ت��وق��ع��ي��ه��ا يف امل��ا���ش��ي، 

ت�شرين  اأكتوبر/   12 يف  املوّقعة  التفاقية  واأبرزهم 

الأول 2017 يف العا�شمة امل�شرية القاهرة

اأن وف��د حركته يبحث م��ع اجل��زائ��ري��ني  وذك���ر 

ال��ت��ي ت�شع حال  ت��ل��ك الت��ف��اق��ي��ات  اآل���ي���ات تطبيق 

لغالبية امللفات

و�شدد على اأن اأي حكومة وطنية �شيتم ت�شكيلها 

وّقعتها  التي  بالتفاقيات  تلتزم  اأن  يجب  لح��ًق��ا، 

منظمة التحرير وبال�شرعية الدولية، كون معظم 

امل�شاعدات  على  تعتمد  الفل�شطينية  احل��ك��وم��ات 

الدولية

ب��دوره، قال حازم قا�شم، املتحدث با�شم حما�س 

، اإن حركته �شتقّدم روؤية متكاملة و�شاملة لرتتيب 

وحتقيق  الن��ق�����ش��ام  واإن���ه���اء  الفل�شطيني،  ال��ب��ي��ت 

ال�����ش��راك��ة  م�����ش��احل��ة حقيقية م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى م���ب���داأ 

ال�شيا�شية الكاملة

اإن هذه  الأن��ا���ش��ول،  واأ���ش��اف يف حديثه لوكالة 

ال�شابقة،  ال��ت��ج��ارب  ك��اف��ة  م��ن  �شت�شتفيد  ال���روؤي���ة 

واحلوارات املا�شية، والتفاقيات التي مت توقعيها

واأو���ش��ح اأن ه��ذه ال��روؤي��ة ترتكز على اإع���ادة بناء 

نظام �شيا�شي فل�شطيني على اأ�شا�س التعددية، وعلى 

مبداأ ال�شراكة لكل القوى الفل�شطينية؛ بعيدا عن 

منطق الإق�شاء والهيمنة املمار�س من ال�شلطة

واأ���ش��اف: ل بد من و�شع الق�شايا الوطنية يف 

ال�شيا�شي، خا�شة يف ظل  ب��وؤرة اهتمام ه��ذا النظام 

الفل�شطينية  الق�شية  �شد  املت�شاعدة  التحديات 

اخل��ي��ار  اع��ت��م��اد  اإىل  ت�����ش��ت��ن��د  ال����روؤي����ة  اأن  وب�����نّي   ،

الدميقراطي يف اإعادة بناء النظام ال�شيا�شي

النظام  ب��ن��اء  )اإع�����ادة  ت�شتند  اأن  يجب  واأك��م��ل: 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي( ل��الن��ت��خ��اب��ات و���ش��رع��ي��ة اجل��م��اه��ري، 

امل�شتويات،  كافة  ت�شمل  اأن  يجب  النتخابات  ه��ذه 

باقي  ثم  الوطني،  واملجل�س  والت�شريعية  الرئا�شية 

املكّونات التمثيلية مثل البلديات والنقابات وغريها

ت�شكيل  اإىل  قا�شم،  ال��روؤي��ة، بح�شب  ت�شتند  كما 

ا�شتكمال  حني  اإىل  وموؤقتة،  موّحدة  وطنية  قيادة 

بناء النظام ال�شيا�شي الذي ي�شمل منظمة التحرير 

اأول ثم ال�شلطة الوطنية واجلهات املُنبثقة عنها

اإن مهمة هذه القيادة تتمثل يف  وق��ال املتحدث 

اإدارة احلالة الفل�شطينية، ملواجهة التحديات التي 

مير بها ال�شعب ومواجهة التغّول ال�شهيوين على 

مكّونات الق�شية

الإ�شالمي  اجلهاد  يف  القيادي  ق��ال  جانبه،  من 

داود �شهاب، اإن وفد احلركة الذي �شي�شل اجلزائر 

يف 30 من يناير/كانون ثاين اجلاري، �شيطرح روؤية 

احلركة اخلا�شة

واأ���ش��اف �شهاب ل��الأن��ا���ش��ول: امل��دخ��ل احلقيقي 

ل�شتعادة ال��وح��دة واإن��ه��اء الن��ق�����ش��ام، ي��ب��داأ ب��اإع��ادة 

العتبار ملنظمة التحرير الفل�شطينية، وهذا يتطلب 

ال�شروع بعدة خطوات تبداأ باحلوار الوطني للتوافق 

بناء منظمة  اآليات  يت�شمن  �شيا�شي؛  برنامج  على 

التحرير على اأ�ش�س جديدة

���ش��رورة  �شهاب،  بح�شب  ال���روؤي���ة،  تت�شمن  كما 

اإجراء انتخابات املجل�س الوطني

ال�شهيوين  الإره����اب  ح��دة  ت�شاعد  اأن  واأو���ش��ح 

يف ال�شفة، و�شيادة الحتالل على الأر���س، تفر�س 

على الفل�شطينيني التفكري يف كيفية مواجهة هذا 

الحتالل حلماية ما تبّقى من الأر�س

والإره���اب  وال�شتيطان  التهويد  وق��ال: يف ظل 

الذي ي�شتهدف اأر�شنا و�شعبنا ومقد�شاتنا علينا اأن 

نبني ا�شرتاتيجية وطنية للتحرير وحلماية الأر�س 

ولي�س ال��ذه��اب نحو تكري�س الح��ت��الل من خالل 

وت�شعى  به  �شلطة تعرتف  اأو  احلديث عن حكومة 

للتعاي�س معه وتن�شق معه اأمنًيا

وا����ش���ت���ك���م���ل: اخل������الف احل���ا����ش���ل يف ال�����ش��اح��ة 

ال�شيا�شي،  الرنامج  على  خ��الف  هو  الفل�شطينية 

ولي�س نزاع على �شلطة بدون اأي �شيادة فعلية على 

الأر�����س؛ لأن احل��اك��م الفعلي ه��و الح��ت��الل ال��ذي 

يتحكم بكل �شيء من معابر واقت�شاد وجو وبحر وبر

اه��ت��م��ام��ا كبريا  ت���ويل  ح��رك��ت��ه  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

لتحقيق  ال�شحيح  امل��دخ��ل  اأّن  وت����رى  ب��امل��ق��اوم��ة، 

ق��اع��دة حماية  اأي�شا على  يقوم  اأن  ال��وح��دة، يجب 

املقاومة، اإىل جانب التوافق على الرنامج ال�شيا�شي

املكتب  ال���غ���ول، ع�شو  ك��اي��د  ق���ال  ال�����ش��ي��اق،  ويف 

 ، فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  ل�  ال�شيا�شي 

حالة  من  للخروج  خا�شة  روؤي���ة  تتبنى  اجلبهة  اإن 

النق�شام

واأ���ش��اف ال��غ��ول، وه��و اأح��د اأع�شاء وف��د اجلبهة 

املزمع اأن ي�شل اجلزائر يف 26 من يناير: تت�شمن 

الروؤية معاجلًة �شيا�شية ووطنية للخروج من حالة 

م�شرتك  �شيا�شي  برنامج  على  والتفاق  النق�شام، 

بعد اأن و�شل خيار اأو�شلو )اتفاق موقع بني منظمة 

التحرير واإ�شرائيل عام 1993(، لطريق م�شدود

واأو�شح يف حديثه لالأنا�شول، اأن ا�شتمرار دولة 

و�شم  بال�شتيطان  تغّولها  يف  )اإ���ش��رائ��ي��ل(  الكيان 

الأرا�شي والتهويد، يتطلب روؤي��ة وطنية م�شرتكة 

ت�شكل اأ�شا�شا لاللتقاء

وبنّي اأن املعاجلة ال�شيا�شية يجب اأن تبداأ بعالج 

منظمة التحرير باعتبارها املمثل ال�شرعي والوحيد 

للفل�شطينيني، والإطار اجلامع لكل مكّونات ال�شعب

وا�شتكمل قائال: يجب اأن تفتح الأبواب للجميع 

واأن يجري التوافق على مرحلة انتقالية اإن مل تكن 

انتخابات لت�شكيل جمل�س وطني جديد ي�شم جميع 

الف�شائل، ومبني على مبداأ ال�شراكة

�شبق واأن اأعلنت اجلبهة الدميقراطية لتحرير 

النق�شام  لإن��ه��اء  م��ب��ادرة  ع��ن  الأح�����د،   ، فل�شطني 

اإنه  قائلة  الوطنية،  الوحدة  وا�شتعادة  الفل�شطيني 

والف�شائل  وم�شر  اجل��زائ��ر  م��ن  لكل  ت�شليمها  مت 

الفل�شطينية

ن��ائ��ب الأم����ني العام  ال��ك��رمي،  وق���ال قي�س عبد 

ح���وار وطني  ب���دء  اإىل  ت��دع��و  امل���ب���ادرة  اإن  للجبهة، 

الق�شية  تواجهها  التي  التحديات  ظ��ل  يف  �شامل، 

ال��دم��ار  حل��ال��ة  ح���د  اإي���ج���اد  ب��ه��دف  الفل�شطينية، 

والت�شرذم الداخلي وتابع عبد الكرمي، خالل موؤمتر 

امل��ب��ادرة حتث  اإن  �شحفي عقده يف مدينة رام اهلل، 

على وق��ف الرتا�شق الإع��الم��ي بني ط��ريف ال�شراع 

ملمار�شات  متبادل  ووقف  )فتح وحما�س(،  الداخلي 

القمع والعتقال ال�شيا�شي، متهيدا للمبا�شرة بحوار 

وطني �شامل يهدف للتو�شل اإىل خطة ترتجم اإىل 

خطوات تنفيذية جمدولة زمنيا

العمل �شمن م�شارين:  املبادرة تقرتح  اأن  وبنّي 

يف  ال�شامل  والتمثيل  ال�شراكة  على  يرتكز  الأول 

على  يعتمد  والثاين:  التحرير،  منظمة  موؤ�ش�شات 

اإعادة توحيد موؤ�ش�شات ال�شلطة الفل�شطينية و�شول 

اإىل انتخابات عامة كما ت�شّمنت املبادرة، وفق عبد 

موؤ�ش�شات  مع  بال�شراكة  تتعلق  الكرمي، مقرتحات 

م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر، واخ���ت���ت���ام ع����ام 2022 ب���اإج���راء 

النتخابات الت�شريعية والرئا�شية يف مواعيد متفق 

عليها م�شبقا يف اإطار احلوار الوطني.

الجامعة العربية: ما يجري في القدس جريمة حرب وتطهير عرقي

فتح تنتخب مرشحيها لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 

اجتماع طارئ للجنة المتابعة في النقب »السبت«.. ودعوات الستئناف الحراك الشعبي

مباحثات المصالحة الفلسطينية بالجزائر.. الفصائل برؤى متعددة

آالف اإلسرائيليين يتظاهرون 
ضد حكومة بينيت

مفتي القدس: عائلة األسير أبو حميد 
مدرسة في التضحية والصبر

ضباط أمن المستوطنات ينضمون لعناصر جيش 
االحتالل ويوجهون رصاصهم صوب الفلسطينيين

االنباط-وكاالت

اأك����د امل��ف��ت��ي ال���ع���ام ل��ل��ق��د���س وال���دي���ار 

الأق�شى  امل�شجد  خطيب  الفل�شطينية، 

املبارك، ال�شيخ حممد ح�شني، اأن �شمود 

لن  القوية  واإرادت���ه  الفل�شطيني  �شعبنا 

اجل��ائ��رة  الح��ت��الل  مم��ار���ش��ات  تف�شلهما 

وال���ع���دوان���ي���ة ال���ه���ادف���ة ل���ن���زع ح��ق��ن��ا يف 

احلياة، ولن تنال من عزميتنا.

جاء ذلك خالل زيارته على راأ�س وفد 

ال�شيخ  �شم  الفل�شطينية  الإفتاء  دار  من 

املفتي  نائب  اهلل،  عو�س  خليل  اإب��راه��ي��م 

العام، ومفتي حمافظة رام اهلل والبرية، 

اأع�����رج، وع����دد م���ن موظفي  وم�����ش��ط��ف��ى 

الت�شامنية  الع��ت�����ش��ام  خل��ي��م��ة  ال�����دار، 

الأ�شري  مع  الأمعري  اأمام خميم  املقامة 

ن��ا���ش��ر اأب�����و ح��م��ي��د، وزي����ارت����ه خل��ن�����ش��اء 

فل�شطني اأم نا�شر اأبو حميد يف منزلها

نا�شر  بالأ�شري  ح�شني،  ال�شيخ  واأ�شاد 

و���ش��ر ذوي���ه ورب��اط��ة ج��اأ���ش��ه��م، م�����ش��دداً 

العائلة  ه��ذه  وم����وؤازرة  دع��م  اأهمية  على 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة امل���ن���ا����ش���ل���ة وال�������ش���اب���رة 

الفل�شطينية،  ال��ع��ائ��الت  م��ن  واأم��ث��ال��ه��ا 

موؤكداً اأن احلاجة اأم نا�شر باتت مدر�شة 

يف الت�شحية وال�شر وال�شمود، واأيقونة 

القوة  روح��ه��ا  م��ن  ن�شتلهم  ال��ت��ح��دي،  يف 

الت�شحية،  يف  ملحمة  وه��ي  وال��ع��زمي��ة، 

�شيخلدها التاريخ، و�شتبقى رمزاً للمراأة 

ت�شحي  ال��ت��ي  امل��ن��ا���ش��ل��ة،  الفل�شطينية 

ب���ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����س يف ���ش��ب��ي��ل احل��ري��ة 

وال�شتقالل

وط��ال��ب امل��ف��ت��ي ال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

التدخل  ب�شرورة  كافة  والدولية  املحلية 

الأ���ش��رى يف �شجون  ل��الإف��راج ع��ن جميع 

الحتالل

املنا�شلة  احل��اج��ة  اأك���دت  جانبها،  م��ن 

�شلطات  مت��ار���ش��ه  م��ا  اأن  ع��ل��ى  ن��ا���ش��ر  اأم 

الحتالل بحق نا�شر واإخوانه لن يثنيها 

اإل  يزيدها  ولن  �شمودها،  موا�شلة  عن 

ثباتاً وثقة باحلرية والن�شر.

النباط-وكالت

اجل��دي��د  الفل�شطيني  ال��ت��ق��ري��ر  رك���ز 

ال����ذي ي��ر���ش��د ع��م��ل��ي��ات ال���ش��ت��ي��ط��ان يف 

التناغم  ع��ل��ى  الفل�شطينية،  الأرا����ش���ي 

احل��ا���ش��ل يف ه����ذه الأوق�������ات ب���ني ج��ن��ود 

الهجمات  يف  وامل�����ش��ت��وط��ن��ني،  الح���ت���الل 

با�شتخدام  الفل�شطينيني  ت�شن �شد  التي 

الأ����ش���ل���ح���ة ال����ن����اري����ة، يف ال����وق����ت ال����ذي 

تت�شاعد فيه الهجمات ال�شتيطانية.

وي��وؤك��د ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ادر ع��ن املكتب 

ل��ل��دف��اع ع��ن الأر����س ومواجهة  ال��وط��ن��ي 

ال���ش��ت��ي��ط��ان، ال��ت��اب��ع مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 

ي�شود  الأي���ام  ه��ذه  يف  اأن���ه  الفل�شطينية، 

التناغم  اإ�شرائيل حول عالقات  جدل يف 

ال���ق���ائ���م���ة ب����ني ج���ن���ود الح����ت����الل وب���ني 

يف  الأم��ن  مركز  ي�شمى  وم��ا  امل�شتوطنني 

التي  العملية  بعد  خا�شة  امل�شتوطنات، 

م�شتوطنني  اأ���ش��ب��وع��ني  ق��ب��ل  ا���ش��ت��ه��دف��ت 

بالقرب من م�شتوطنة حوم�س املخالة

م�شوؤول  و�شف  اإىل  التقرير  وتطرق 

باأن  الغربية  ال�شفة  يف  اإ�شرائيلي  اأمني 

اإ���ش��رائ��ي��ل ت��ف��ت��ع��ل ح��ال��ة ف��و���ش��ى اأم��ن��ي��ة 

ع��ارم��ة، ت�����ش��اع��دت م��وؤخ��را يف ظ��ل ع��دم 

انتهاكاتهم  على  امل�شتوطنني  حما�شبة 

اإىل  ك��ذل��ك  واأ���ش��ار   ، الفل�شطينيني  �شد 

�شباط  �شببها  الأمنية  الفو�شى  هذه  اأن 

الأمن يف امل�شتوطنات، الذين ل يخ�شعون 

ج��ه��ة خا�شة  اأي  م��راق��ب��ة  ول  مل�����ش��وؤول��ي��ة 

من  �شرطة  اأف��راد  اأو  جنودا  لي�شوا  اأنهم 

الثانية هم م�شوؤولون  جهة، ومن اجلهة 

ويحملون  امل�����ش��ت��وط��ن��ات،  يف  الأم����ن  ع��ن 

ال�������ش���الح وي�������ش���ت���دع���ون ف����رق احل���را����ش���ة 

)م���ن امل�����ش��ت��وط��ن��ني(. وت�����ش��م��ح ���ش��ل��ط��ات 

فل�شطينيني،  ب��اع��ت��ق��ال  ل��ه��م  الح���ت���الل 

اجلي�س  م��ق��اب��ل  اأي�����ش��ا  يعملون  وال��ذي��ن 

وكذلك  الغربية،  ال�شفة  يف  الإ�شرائيلي 

فيها  مبا  امل�شتوطنات،  يف  احلدود  حر�س 

تلك املحيطة بالقد�س

واأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر اأن����ه ي��ت��م ت��وظ��ي��ف 

بوا�شطة  امل�شتوطنات  يف  الأم���ن  �شباط 

م��ن��اق�����ش��ات، ح��ي��ث ت���دف���ع امل�����ش��ت��وط��ن��ات 

روات��ب��ه��م م��ن م��ي��زان��ي��ات ي��ت��ل��ق��ون��ه��ا من 

اجل��ي�����س  ي���ق���وم  ف��ي��م��ا  اجل���ي�������س،  وزارة 

الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي ب����ت����زوي����ده����م ب���ال�������ش���الح 

ه��وؤلء  اأن  ويت�شح  الأم��ن��ي��ة،  وب��ال��ع��رب��ات 

ال�شباط الذين يالحقون الفل�شطينيني 

لأمر  يخ�شعون  النار،  واإطالق  بال�شالح 

ع�����ش��ك��ري مي��ن��ح��ه��م ���ش��الح��ي��ات وا���ش��ع��ة 

فل�شطيني  توقيف  اإمكانية  ت�شمل  ج��دا، 

اأ�شياء  م�شادرة  اأو  تفتي�شه  اأو  اعتقاله  اأو 

�شالحياتهم  تو�شيع  مت  حيث  �شخ�شية، 

2009، ب�شكل ي�شمح لهم بالعمل  يف العام 

 ، احلرا�شة  بند  حتت  امل�شتوطنات،  خ��ارج 

ومبا ي�شمل بوؤرا ا�شتيطانية ع�شوائية

وي�����ش��ري ال��ت��ق��ري��ر ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي اإىل 

نفذ  ال�شالحيات  ه��ذه  تو�شيع  بعد  اأن���ه 

االنباط-وكاالت

ال��ي��م��ني  يف  ال��ن�����ش��ط��اء  اآلف  ت��ظ��اه��ر 

بينيت،  نفتايل  حكومة  �شد  الإ�شرائيلي 

م�����ش��اء اأم�����س ال��ث��الث��اء، يف األ���ف م��ف��رتٍق 

ومب�شاركة  وج�شر يف اأنحاء “اإ�شرائيل”، 

نواب يف “الكني�شت«.

اأّن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي   )i24( م��وق��ع  واأف����اد 

���ش��ارك  “احتجاجات  ن��ّظ��م��وا  ال��ن�����ش��ط��اء 

الن�شطاء  وق��ال  �شخ�س”.  األ��ف   20 فيها 

“اأ�شخا�شاً  اإّن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة   13 للقناة 

يف  معاً  اجتمعوا  املجتمع  اأبناء  كافة  من 

نف�س الوقت يف كافة املفرتقات واجل�شور 

اإدارة  اأنحاء البالد، كج�شٍد واحد �شد  يف 

اإ�شرائيل« حكومة 

كتب  ���ش��ع��ارات  املحتجني  بع�س  ورف��ع 

اأو  اإ�شرائيل”  على  خطٌر  “بينيت  عليها 

“ال�شعب يريد دولة يهودية«
“يديعوت  ���ش��ح��ي��ف��ة  واأ������ش�����ارت  ك���م���ا 

م��ن  الآلف  اأّن  اإىل  اأحرونوت” 

يف  “اإ�شرائيل  �شعار  رفعوا  الإ�شرائيليني 

لدى اأكر  خطر - نريد دولة يهودية”، 

جميع  يف  وج�شر  ط��رق  مفرتق   100 من 

اأنحاء البالد.
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االنباط – وكاالت

االذرب��ي��ج��ان��ي��ة على  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اك���دت 

حال  الالزمة  اخلطوات  �ستتخذ  اأذرب��ي��ج��ان،  اأن 

اأو  �سواء ملمثل فرن�سا  زي��ارة غري قانونية  جتدد 

املعرتف  االأذربيجانية  االأرا�سي  اأخرى اىل  دول 

بها دوليا.

يف  االذربيجانية  اخلارجية  وزارة  واو�سحت   

ليلى  ال���وزارة  ل��دى  االإع���الم  اإدارة  ملديرة  تعليق 

عبد الالييفا، على ان ما تفوه به وزير اخلارجية 

الفرن�سي يف اجلمعية الوطنية الفرن�سية ال تليق 

بدبلوما�سي وتوجب عليه اأن يرد ردا �سارما على 

الوطنية  اجلمعية  يف  اجلمهوريني  حزب  ع�سو 

اأذربيجان  جمهورية  رئي�س  اإه��ان��ة  ح��اول  ال��ذي 

الأغرا�س اإ�ستفزازية.

يوؤ�سف  “مما  االذرب��ي��ج��اين،  البيان  وج��اء يف 

له باالإ�سارة اأن وزير ال�سوؤون اخلارجية واأوروبا 

ق��ام يف اجلمعية  ل��ودري��ان،  اإي��ف  الفرن�سي ج��ان 

تليق  ال  بطريقة  بت�سريح  الفرن�سية  الوطنية 

بدبلوما�سي. وانه توجب عليه اأن يرد ردا �سارما 

ع��ل��ى ع�����س��و ح����زب اجل��م��ه��وري��ني يف اجل��م��ع��ي��ة 

الوطنية اأيريك �سيوتّيا الذي حاول اإهانة رئي�س 

واأن  اإ�ستفزازية  الأغ��را���س  اأذرب��ي��ج��ان  جمهورية 

ي��خ��ره ب��احل��د. بينما ق��ال ال��وزي��ر ل��ودري��ان اأن 

اآراء رئي�س جمهورية اأذربيجان اخلا�سة بالزيارة 

غري القانونية لفالريي باكري�سني اىل منطقة 

“غري م��ق��ب��ول��ة �سكال  ب���اغ االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  ق���ره 

وم�سمونا«.

جمهورية  رئ��ي�����س  ت�����س��ري��ح  ان  اىل  وا����س���ارت 

اأذرب���ي���ج���ان ب�����س��اأن زي������ارة ف���ال���ريي ب��اك��ري�����س��ني 

متاما.  و�سحة  مبنطق  يتمتع  امل�����س��روع��ة  غ��ري 

وتتناق�س طريقة التعليق غري املقبولة وعدمية 

اأخ��رى من  دول��ة  رئي�س  ت�سريح  امل�سوؤولية على 

قبل الوزير لودريان مع التقاليد الدبلوما�سية. 

لبلد  اخلارجية  وزي��ر  اأن  اىل  االإ���س��ارة  وتوؤ�سفنا 

ال  فرن�سا،  مثل  الكبرية  ال��دول��ة  تقاليد  ميلك 

الرئي�س  ت�سريح  ُي��ع��ت��ر  وب��ي��ن��ت،  ذل���ك.  ي���درك 

التي  ال�سرعية  غري  الزيارة  حول  علييف  اإلهام 

بارنيار  ومي�سيل  باكري�س  ف��ال��ريي  بها  ق��ام��وا 

وب��رون��و ري��ت��اّي��ون اىل االأرا���س��ي االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة، 

ردا  ي��ع��د  ان���ه  ك��م��ا  ت���ام،  ب�سكل  �سرعيا  ت�سريحا 

م��ن��ا���س��ب��ا ب��ال��ك��ام��ل جت����اه االأ����س���خ���ا����س ال��ذي��ن 

تر�سيح  وان  االأذربيجانية.  القوانني  ينتهكون 

اإمتياز  مينحها  ال  الفرن�سية،  للرئا�سة  باركي�س 

قبولها  ويجب  االأذربيجانية.  القوانني  جت��اوز 

اأنه يتم  اآخ��ر.  ونذكر  اأجنبيا  باإعتبارها مواطنا 

اإتخاذ االإجراءات املتوافقة اإما االإدارية، اإما وفقا 

للقانون اجلنائي بحق املواطنني االأجانب الذين 

ي����زورون االأرا����س���ي االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة ب�����س��ورة غري 

مبخالفة  اأذربيجاين  مواطن  قام  ولو  قانونية. 

الفرن�سية  االأرا���س��ي  ودخ��ل  الفرن�سية  القوانني 

ب�سكل ال يتجاوب مع قوانينها، يتم التعامل معه 

متا�سيا مع االإجراءات املتبعة.    

اإن��ح��ي��از احلكومة  اأن  ال��ق��ول  ن���ود  وا���س��اف��ت، 

الفرن�سية ل�سالح اأرمينيا املغت�سبة خالل حرب 

44 يوما وما بعدها، لي�س م�ستورا. وقد اأ�سدرت 

اىل  الداعية  الوثائق  الفرن�سي  الرملان  غرفتا 

مل  ال��ت��ي  باغ”  ق���ره  ب”جمهورية  االإع������رتاف 

تعرتف بها حتى اأرمينيا نف�سها.

اأثناء  ماكرون  الرئي�س  ر�سائل  اأن  اىل  وننوه 

الرئي�س علييف  وب��ني  بينه  ال��ذي مت  االإج��ت��م��اع 

2021 مب��ب��ادرة من اجلانب  ع��ام  دي�سمر  يف 15 

الفرن�سي، تتعار�س مع ت�سريح وزير اخلارجية 

ل����ودري����ان ال�����ذي ال ي���خ���دم حت�����س��ني ال��ع��الق��ات 

االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة. وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة 

االذرب��ي��ان��ي��ة، “يف ال��وق��ت ذات����ه، ن�����س��دد ع��ل��ى اأن 

اأذرب��ي��ج��ان، ���س��وف تتخذ اخل��ط��وات ال��الزم��ة يف 

اإطار د�ستورها والت�سريعات املتوافقة حال جتدد 

دول  اأو  فرن�سا  ملمثل  ���س��واء  قانونية  غ��ري  زي���ارة 

بها  املعرتف  االأذربيجانية  االأرا���س��ي  اىل  اأخ��رى 

دوليا.

االنباط-وكاالت

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  “االأخبار”  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت   

اإن���ه ب��ع��د م�����س��ّي ن��ح��و ثمانية  ام�����س االأرب���ع���اء، 

يف  ال��ق��د���س«  »�سيف  معركة  ان��ت��ه��اء  على  اأ���س��ه��ر 

 ��� االإ�سرائيلية  ال��ل��ق��اءات  جت��ّددت  املا�سي،  اأي��ار 

االإع��م��ار  اإع����ادة  ت���زال عجلة  ال  فيما  امل�����س��ري��ة، 

���س��دي��د، لربطها  ب��ب��طء  ت�����س��ري  غ���زة  ق��ط��اع  يف 

واالمتناع  ل�”التهدئة  االإ�سرائيلية  بال�سروط 

عن الت�سعيد يف ال�سفة الغربية املحتلة”

عملية  جت��ِر  مل  ف��اإن��ه  ال�سحيفة،  وبح�سب 

اإع�����ادة االإع���م���ار وف���ق »اأول����وي����ة« غ����زة، ب��ل وف��ق 

عنها  م��ع��لَ��ن  م�����س��اري��ع  بتنفيذ  امل�����س��ري  ال��ت��ل��ك��وؤ 

���س��اب��ق��اً ع��ر ال��ب��طء يف اإدخ�����ال امل����واد ال��الزم��ة 

ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��رق��ل��ة م��ن ِق��َب��ل 

حت��وي��ل  رف�����س��ت  ال��ت��ي  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة 

عملية  النطالق  والكويتية  القطرية  االأم��وال 

لالأ�سر  امل�����س��اع��دات  اإر���س��ال  يتم  فيما  االإع��م��ار، 

عر مراكز جتارية تعاقدت مع »االأمم املتحدة«

اأمنياً  باأن وفداً  واأفادت هيئة البث العرية، 

امل��ح��ت��ل��ة لبحث  االأرا����س���ي  اإىل  و���س��ل  م�����س��ري��اً 

اأن  ب��ق��ط��اع غ����زة، م�����س��رية اإىل  م��ل��ف��ات خ��ا���س��ة 

الزيارة تنتهي اليوم، من دون الك�سف عن هوية 

اأع�ساء الوفد امل�سري

وقالت هيئة البث: “و�سل وفد من ال�سباط 

الإج���راء  ال��ي��وم  �سباح  اإ���س��رائ��ي��ل  اإىل  امل�سريني 

االإ�سرائيليني،  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ع  مباحثات 

اإع���ادة تاأهيل ق��ط��اع غ��زة، وحم��اول��ة دفع  ح��ول 

ق�سية االأ�سرى واملفقودين اإىل االأمام«

وتاأتي هذه الزيارة و�سط ت�ساعد املواجهات 

ب���ني ق����وات االح���ت���الل وف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي ال�����س��ف��ة، 

امل�ستوطنني  العدو  الراف�سني العتداءات قوات 

ع��ل��ى عمليات  ع��ل��ى م��ن��ازل��ه��م وق���راه���م، ع��ط��ف��اً 

امل��ق��اوم��ة امل��ت��وا���س��ل��ة ع��ر ال��ده�����س، وال��ط��ع��ن، 

واإطالق النار

معلن  اإ�سرائيلي   ��� م�سري  لقاء  اآخ��ر  وك��ان 

ج���م���ع، ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي، ال���رئ���ي�������س امل�������س���ري، 

العدو  خ��ارج��ي��ة  ووزي���ر  ال�سي�سي،  ال��ف��ت��اح  عبد 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي، ي��ائ��ري ل��ب��ي��د، يف ال��ق��اه��رة ال��ت��ي 

اأع��ل��ن��ت اأن��ه��ا ت��وا���س��ل ج��ه��وده��ا الإع�����ادة اإع��م��ار 

الفل�سطيني  اجلانبني  ب��ني  التوتر  ومنع  غ��زة 

واالإ�سرائيلي

من جهته، اأ�سار البيد، عقب اللقاء، اىل اأنه 

اإ�سرائيل  خطة  امل�����س��ري  الرئي�س  على  ع��ر���س 

لالقت�ساد مقابل االأمن يف غزة

امل�سرية االأخرية  الزيارة  وفيما مل تت�سمن 

اأي جديد  لقطاع غزة، يف كانون االأول املا�سي، 

حول ملف اإعادة االإعمار، حملت طلباً اإ�سرائيلياً 

اإىل املقاومة ب�االمتناع عن الت�سعيد يف ال�سّفة 

ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ّل��ة، حم������ّذراً م���ن اأن ا���س��ت��م��رار 

اإ�سرائيل اإىل  العمليات هناك �سيوؤّدي اإىل عودة 

�سيا�سة االغتياالت يف غزة واخلارج، وخ�سو�ساً 

�سّد من تكون لهم �سلة بالعمليات يف ال�سّفة

يف امل��ق��اب��ل، ك��ان��ت ح��رك��ة حما�س ق��د اأع��رب��ت 

من  متّل�سهم  م��ن  امتعا�سها  ع��ن  للم�سريني 

الوعود التي كانوا قد قطعوها مل�سلحة القطاع، 

رفح،  معر  يف  بالعمل  يتعّلق  ما  يف  وخ�سو�ساً 

التجاري  باجلانب  وربطاً  االأفراد،  جلهة مرور 

اأي�ساً، اإذ مل حتُدث اأّي تطّورات اأو حت�سينات يف 

ذلك املجال

يف  العامة  واالأ�سغال  االإ�سكان  وزارة  وكانت 

اّت��ه��م��ت ح��ك��وم��ة االح��ت��الل وال�سلطة  ق��د  غ��زة 

غزة،  قطاع  اإعمار  اإع��ادة  ب�عرقلة  الفل�سطينية 

االإع��م��ار  ا�ستئناف  ع��ن  االإع���الن  م��ع  بالتزامن 

امل�سرية  م��ط��ال��ب��ًة احل��ك��وم��ت��ني  ���س��ه��ري��ن،  ق��ب��ل 

والقطرية بو�سع جدول زمني لبدء االإعمار

م�سر  ت�سعها  التي  االأولويات  اأن  واأو�سحت 

الإع����م����ار غ����زة ت��خ��ت��ل��ف ع���ن اأول����وي����ات ال��ل��ج��ن��ة 

احلكومية الإعمار غزة واملتمّثلة يف اإعادة اإعمار 

ال�سناعية  واملن�ساآت  ال�سكنية،  واالأب��راج  املنازل، 

والتجارية، التي دّمرها العدوان االأخري

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي، ن��ي��ك��وال���س 

مطالبا  قريبا،  �سوريا  �سيزور  اأن��ه  م���ادورو، 

وحتقيق  االإع��م��ار  اإع����ادة  يف  حقها  ب��اح��رتام 

االزدهار.

وخ������الل ت���ق���ل���ي���ده ����س���ف���ري ����س���وري���ا ل���دى 

اال�ستحقاق من  و�سام  بيطار  كراكا�س خليل 

الدرجة االأوىل مبنا�سبة انتهاء مهامه، اأعلن 

لالحتفال  قريبا  �سوريا  �سيزور  اأنه  م��ادورو 

ال�سالم  بجو  وقيادته  ال�سوري  ال�سعب  م��ع 

اإليه  الو�سول  الذي متكنت من  واال�ستقرار 

بعد مواجهة العدوان االإرهابي عليها.

ال�سعب  ب��ت��اري��خ  معجبون  “نحن  وق���ال: 

ال�������س���وري وم���ع���ج���ب���ون ب��ب��ط��ول��ت��ه وح���زم���ه 

وك���ف���اح���ه ����س���د ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات االإره����اب����ي����ة، 

ون�����س��ي��د ب�����س��ج��اع��ة ال��رئ��ي�����س ب�����س��ار االأ����س���د 

م��اأث��رة  ق��اد  حيث  ال��ب��ط��ويل  موقفه  ونحيي 

االأمريكي  االإره��اب��ي  العدوان  �سد  تاريخية 

الن�سر  وح��ق��ق  ال��ع��امل  وامل��ت��واط��ئ��ني معه يف 

ب��ف�����س��ل م�������س���اع���دة ح���ل���ف���ائ���ه م���ث���ل رو����س���ي���ا 

املعادية  االأخ��رى  وال�سعوب  واإي��ران  وال�سني 

ل��الم��ري��ال��ي��ة وب���دع���م ف���ن���زوي���ال امل��ع��ن��وي 

والروحي«

�سوريا يف  ب�”احرتام حق  مادورو  وطالب 

موؤكدا  االزدهار”،  وحتقيق  االإع��م��ار  اإع���ادة 

اأنها مركز الثقافات

االقت�ساد  معر�س  اإق��ام��ة  ف��ك��رة  واق���رتح 

واال�ستثمار يف دم�سق جلميع رجال االأعمال 

فنزويال  يف  ال�سورية  واجلالية  الفنزويليني 

اإعادة  يف  للم�ساعدة  اال�ستعداد  على  للتاأكيد 

االإعمار

االنباط-وكاالت

وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  اأعلنت 

ال��الج��ئ��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ال�����س��رق االأدن����ى 

“االأونروا” اأنها ت�سعى للح�سول على 1،6 مليار 
دوالر من املجتمع الدويل يف عام 2022

اإن   ، عنها،  �سدر  بيان  وقالت “االأونروا” يف 

تغطية  م��ن  الوكالة  ميكن  �سوف  التمويل  ه��ذا 

احتياجات املاليني من الجئي فل�سطني، وتاأمني 

اخل��دم��ات وال���رام���ج احل��ي��وي��ة امل��ن��ق��ذة للحياة 

واملعونات  وال�سحة  التعليم  ت�سمل  والتي  لهم، 

متويال  ي�سمل  “الطلب  اأن  واأ�سافت  الغذائية 

ل���الأون���روا لتلبية االح��ت��ي��اج��ات  اإ���س��اف��ي��ا  ط��ارئ��ا 

االإن�سانية الناجمة عن االأزمات يف غزة وال�سفة 

ال��غ��رب��ي��ة مب��ا فيها ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة و���س��وري��ا 

فيليب  ل��الأون��روا،  العام  املفو�س  وق��ال  ولبنان« 

“يدرك املجتمع الدويل الدور املنقذ  الزاريني: 

االأون������روا وم�ساهمتها  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ل��ل��ح��ي��اة 

ال�سرق  التي ال غنى عنها كداعم لال�ستقرار يف 

االأو�سط. كما اأنه يدرك مدى كفاءة االأونروا من 

حيث تقدمي هكذا خدمات بتكلفة مقبولة«

اأن يكون هذا  2022، يجب  “يف عام  واأ�ساف: 

االع��رتاف مدعوما مب�ستوى كاف من التمويل 

فل�سطني”،  لالجئي  احلرجة  املرحلة  ملواجهة 

ميزانية  يف  امل��زم��ن  “النق�س  اأن  اإىل  م�����س��رًيا 

ال���وك���ال���ة ي���ه���دد ���س��ب��ل ع��ي�����س ورف���اه���ي���ة الج��ئ��ي 

وي�سّكل  االأون������روا،  تخدمهم  ال��ذي��ن  فل�سطني 

املحافظة  على  الوكالة  ل��ق��درة  خطريا  تهديدا 

على اخلدمات«

 2022 اأن مقرتح ميزانية عام  واأو�سح البيان 

ياأتي يف وقت تواجه فيه االأون��روا عجزا مزمنا 

يف ال��ت��م��وي��ل ي��ق��ّو���س ج��ه��وده��ا ل��ت��ق��دمي ال��دع��م 

الالجئني  لبع�س  الب�سرية  والتنمية  االإن�ساين 

االأ����س���د ع��ر���س��ة ل��ل��م��خ��اط��ر يف ال���ع���امل، وال��ذي��ن 

تتزايد احتياجاتهم با�ستمرار

عالوة على ذلك، ال تزال جائحة كوفيد-19 

ت�سّكل خماطر �سحية خطرية وتوؤدي اإىل تفاقم 

ال�سعوبات االقت�سادية يف جميع اأنحاء املنطقة، 

من  الج��ئ  مليون   2،3 نحو  اأن  االآن  يقّدر  حيث 

فل�سطني يعي�سون يف حالة فقر

�سريان  ه��ي  “االأونروا”  اأن  البيان  واأ���س��اف 

الكرب  اأ�سبح  لقد  لهم،  املتبقي  الوحيد  احلياة 

وال���ي���اأ����س ه���و ال���ق���اع���دة ال�������س���ائ���دة ب���ني الج��ئ��ي 

و�سوريا  غ��زة  الكثريون يف  اأف��اد  فل�سطني، حيث 

و�سيلة  اأي  ال�ستخدام  ا�ستعدادهم  ع��ن  ولبنان 

ملحاولة الهجرة خارج املنطقة

اكت�سبتها  التي  الطويلة  اخل��رة  اإن  وت��اب��ع: 

“االأونروا” يف العمل فى خ�سم مناطق االأزمات 
تقدمي  يف  رائ���دة  باعتبارها  �سمعة  منحتها  ق��د 

اخل��دم��ات ل��الج��ئ��ني، ومي��ك��ن ال��ق��ول اإن��ه��ا اأك��ر 

وفعالية  كفاءة  االإن�سانية  املتحدة  االأمم  وكاالت 

قامت  اجلائحة،  بداية  منذ  التكلفة.  حيث  من 

اإىل  الو�سول  �سبل  وحت�سني  بتو�سيع  ال��وك��ال��ة، 

عن  والتطبيب  االإلكرتونية  ال�سحية  اخلدمات 

ملا  ال�سحية  تقدمي اخلدمات  بعد، وعملت على 

جمموعه 1،7 مليون الجئ يف عام 2021

وت��ل��ت��زم االأون������روا ب��اال���س��ت��ث��م��ار يف االإ���س��الح 

والتحديث الراجمي ال�سامل لتلبية احتياجات 

ال��الج��ئ��ني ب��ط��ري��ق��ة اأك�����ر ف��ع��ال��ي��ة م���ن حيث 

التكلفة والكفاءة

ميزانية  اأن  بيانها  يف  “االأونروا”  واأك����دت 

الوكالة يف  �ست�ساعد   2022 لعام  بالكامل  ممولة 

جهودها لك�سر حلقة الياأ�س بني الجئي فل�سطني 

م��ن خ���الل ت��ق��دمي ق��رو���س ال��ت��م��وي��ل ال�سغري 

حت�سينات  واإدخ����ال  دوالر؛  مليون   31،2 بقيمة 

بيئات  خللق  الالجئني  ملخيمات  حيوية  هيكلية 

املعونات  وت��اأم��ني  و�سحة؛  اأم��ان��ا  اأك��ر  معي�سية 

النقدية والغذائية ملاليني الالجئني املت�سررين 

من االأزمات االإن�سانية امل�ستمرة يف املنطقة

تطلبه  ال�����ذي  امل��ب��ل��غ  “اإن  الزاري����ن����ي  وق�����ال 

مبا�سر  ب�سكل  �سي�ساهم   2022 ل��ع��ام  االأون������روا 

مكافحة  ج��ه��ود  ويف  فل�سطني،  الج��ئ��ي  رف���اه  يف 

واح���ت���واء ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19 ويف اال���س��ت��ق��رار 

تكون  اأن  ي��ج��ب  اأن���ه  ع��ل��ى  م�����س��دًدا  االإقليمي”، 

االأون����روا وك��ال��ة مف�سلة ل��دى ك��ل م��ان��ح، حيث 

اإنها ت�ساهم يف التنمية الب�سرية، وتقدم امل�ساعدة 

التي  املنطقة  ا�ستقرار  على  وت�ساعد  االإن�سانية 

تعج باالأزمات

مينح  اأن  ال����دويل  املجتمع  “على  واأ����س���اف: 

حتى  ب��ه  التنبوؤ  وميكن  كافيا  متويال  االأون����روا 

نتمكن من اال�ستمرار يف تزويد الجئي فل�سطني 

ال�����س��ع��ور ب����االأم����ان واحل����ي����اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي 

ي�ستحقونها«

باكو: إنحياز باريس لصالح أرمينيا خالل حرب 44 يوما ليس سرا

»خارجية أذربيجان«: سنتخذ الخطوات الالزمة حال تجدد زيارة 
غير قانونية سواء لممثل فرنسا أو غيرها لألراضي األذربيجانية 

االحتالل يعرقل اعادة اعمار غزة 

رئيس فنزويال: سأحتفل مع الشعب السوري قريبا

»األونروا«: النقص المزمن في ميزانية الوكالة يهدد سبل عيش الجئي فلسطين

ليست سنوات للعد بل فيها من األمل والصبر 
نحو الحرية.. قائمة عمداء األسرى ترتفع ل117

طالبان تناشد دول العالم اعترافا 
بحكمها أفغانستان 

االنباط-وكاالت

اإن  واملحررين  االأ�سرى  �سوؤون  هيئة  قالت 

يطلقه  م�سطلح  وهو  االأ�سرى  عمداء  قائمة 

اعتقالهم  الفل�سطينيون على من م�سى على 

20 ع��اًم��ا ع��ل��ى ال��ت��وايل يف �سجون  اأك���ر م��ن 

االأربعاء  اليوم  ارتفعت  االإ�سرائيلي  االحتالل 

مع  وذل��ك  فل�سطينيا،  اأ���س��رياً   117 اإىل  لت�سل 

القوا�سمي  ���س��ادق  ح���ازم  االأ���س��ريي��ن  ان�سمام 

�سرحان  راج��ح  وعماد  اخلليل  من  عاماً(   43(

)43 ع���ام���ا( م���ن م��دي��ن��ة ح��ي��ف��ا يف االأرا����س���ي 

املحتلة عام ال�48.

االح��ت��الل  �سلطات  اأن  الهيئة  واأو���س��ح��ت 

���س��رح��ان وح����ازم ���س��ادق  اعتقلت ع��م��اد راج���ح 

ال��ق��وا���س��م��ي يف ح���ادث���ني م��ن��ف�����س��ل��ني ب��ت��اري��خ 

بتهمة  وذل��ك   2002 الثاين/يناير  ك��ان��ون   20

م��ق��اوم��ة االح��ت��الل واالن��ت��م��اء حل��رك��ة ف��ت��ح ، 

املوؤبد  بال�سجن  �سرحان حكماً  بحق  واأ�سدرت 

باالإ�سافة اإىل ع�سر �سنوات، وبحق القوا�سمي 

حكما بال�سجن ملدة )25 �سنة(

ب��ني  م����ن  اأن  ب��ي��ان��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة يف  وب���ي���ن���ت 

م�سى  اأ�سريا   35 نحو  يوجد  االأ���س��رى  عمداء 

ع��ل��ى اع��ت��ق��ال��ه��م اأك����ر م��ن 25 ع��اًم��ا وه����وؤالء 

ُي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��م م�����س��ط��ل��ح ج������راالت ال�����س��ر 

م��ن��ه��م 25 اأ�����س����رياً اع��ت��ق��ل��وا م���ا ق��ب��ل اأو���س��ل��و 

ال��ت��ي تن�سلت  ال��راب��ع��ة  ب��ال��دف��ع��ة  وي��ع��رف��ون 

اإطار  االإف��راج عنهم يف  حكومة االحتالل من 

عام  اأمريكية  برعاية  ال�سيا�سية  التفاهمات 

2013

ك��م��ا ي��وج��د م���ن ب���ني ال��ع��م��داء 13 اأ����س���رياً 

�سنة  م�سى على اعتقالهم ما يزيد عن )30( 

اأي�����س��ا  بينهم  م��ن  وي��وج��د  م��ت��وا���س��ل،  ب�سكل 

اأ�سرى م�سى على اعتقالهم اأكر من  ثمانية 

35 �سنة ب�سكل متوا�سل اأقدمهم كرمي وماهر 

يون�س منذ يناير 1983

اإىل  وب��االإ���س��اف��ة  اأن���ه  اإىل  الهيئة  واأ����س���ارت 

اآخرين ممن حترروا يف  هوؤالء هناك ع�سرات 

ُتعرف  وم��ا   2011 ع��ام  االأ���س��رى  تبادل  �سفقة 

واعتقلوا  االأح��رار(  )وف��اء  ب�سفقة  فل�سطينيا 

ل��ه��م االأح���ك���ام  ع����ي����دت 
ُ
2014 واأ جم�����ددا ع����ام 

ال�����س��اب��ق��ة اأب���رزه���م االأ���س��ري ن��ائ��ل ال��رغ��وث��ي، 

41 عاما على فرتتني  اأكر من  اأم�سى  الذي 

وما زال يف االأ�سر.

املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  بيانها  يف  الهيئة  ودع���ت 

منح  اإىل  املختلفة  االإع����الم  وو���س��ائ��ل  املعنية 

ي�ستحقونها  ال��ت��ي  االأه��م��ي��ة  ال��ق��دام��ى  ه���وؤالء 

املتفاقمة  م��ع��ان��ات��ه��م  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط 

والعمل من اأجل �سمان االإفراج عنهم

االنباط-وكاالت

دع���ا ال��ق��ائ��م ب���اأع���م���ال رئ��ي�����س ال������وزراء يف 

ام�س  اأخ��ون��د  ح�سن  حممد  امل��ال  اأفغان�ستان 

االأربعاء، دول العامل لالعرتاف ر�سميا باإدارة 

م���وؤمت���ر �سحايف  ق��ائ��ال يف  ل��ل��ب��الد،  ط��ال��ب��ان 

بكابول اإنه “مت الوفاء بجميع ال�سروط«.

وق����ال اأخ���ون���د خ���الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف يف 

زم���ام  امل�����س��ل��م��ة الأخ����ذ  ال����دول  “اأدعو  ك���اب���ول 

اآمل  ثم  ر�سميا. ومن  بنا  واالع��رتاف  املبادرة 

باأن نتمكن من التطور �سريعا«

اأول ظهور علني مو�سع  ويعد هذا املوؤمتر 

اأفغان�ستان  يف  ال��وزراء  رئي�س  باأعمال  للقائم 

امل��ا���س��ي  �سبتمر  يف  امل��ن�����س��ب  ت���وىل  اأن  م��ن��ذ 

االأزم���ة  اإىل  للتطرق  ل��ع��ق��ده  ال��دع��وة  ومت���ت 

التي تعي�سها البالد الهائلة  االقت�سادية 

ودع���ا اأخ��ون��د اأي�����س��ا احل��ك��وم��ات ال��دول��ي��ة 

ب�������اإدارة ط��ال��ب��ان يف  اإىل االع������رتاف ر���س��م��ًي��ا 

جميع  ا�ستيفاء  “مت  اأن��ه  اإىل  م�سريا  ال��ب��الد، 

ال�����س��روط وال��و���س��ول مب��ع��دالت ال��ف�����س��اد اإىل 

اأدنى م�ستوى«

ب��ح��ك��وم��ة  ب���ع���د  دول�������ة  اأي  ت����ع����رتف  ومل 

الو�سع  الغربية  الدول  تراقب  فيما  طالبان، 

�سيحكم  ال���ت���ي  ال��ط��ري��ق��ة  مل��ع��رف��ة  ك��ث��ب  ع���ن 

خاللها  من  البالد  االإ�سالميون  املت�سددون 

يف  االإن�سان  حقوق  بانتهاكهم  ُع��رف��وا  بعدما 

واليتهم االأوىل من العام 1996 حتى 2001

ح�سا�سة  مهمة  ت��واج��ه  ال��ع��امل  دول  ل��ك��ن 

لدعم  امل�ساعدات  اإي�سال  حماولة  يف  تتمّثل 

نظام  دعم  عدم  مراعاة  مع  املنهار  االقت�ساد 

اأع�����س��اء ما  ط��ال��ب��ان، ع��ل��م��ا اأن ال��ع��دي��د م���ن 

ت�����س��ي��م��ه��ا ط��ال��ب��ان ح��ك��وم��ت��ه��ا امل���وؤق���ت���ة، على 

الدولية العقوبات  قائمة 

وق������ال اأخ����ون����د يف م���ع���ر����س ح���دي���ث���ه ع��ن 

االع������رتاف ب��ح��ك��وم��ت��ه “ال ن���ري���د امل�����س��اع��دة 

م��ن اأي ط��رف ك���ان. ال ن��ري��د ذل��ك م��ن اأج��ل 

م�سيفا  العامة”،  اأج��ل  من  بل  امل�سوؤولني... 

االأ�سا�سية  التزاماتها  ك��ل  ن��ّف��ذت  طالبان  اأن 

عر اإعادة ال�سلم واالأمن

وك����ث����ف امل���ج���ت���م���ع ال���������دويل امل�������س���اع���دات 

االحتياجات  تلبية  ت�ستهدف  التي  االإن�سانية 

امل���ل���ح���ة ل���ك���ن يف ال����وق����ت ال������ذي ت���ع���اين ف��ي��ه 

الو�سع  تدهور  ومن  نقدية  اأزم��ة  من  البالد 

االق��ت�����س��ادي خ���الل ف�����س��ل ال�����س��ت��اء ال��ق��ا���س��ي 

ي�سقط ماليني االأفغان يف براثن الفقر

وحت��دث��ت م��ب��ع��وث��ة االأم����ني ال��ع��ام ل��الأمم 

امل��ت��ح��دة الأف��غ��ان�����س��ت��ان دي���ب���ورا ل��ي��ون��ز كذلك 

االق��ت�����س��ادي��ة  “االأزمة  اإن  ق��ائ��ل��ة  امل��وؤمت��ر  يف 

على  يتعني  خطرية  م�سكلة  متثل  االأفغانية 

جميع الدول العمل على معاجلتها«

ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  امل���ت���ح���دة  “االأمم  واأ����س���اف���ت 

اإن����ع����ا�����س اق���ت�������س���اد اأف���غ���ان�������س���ت���ان وم���ع���اجل���ة 

اأ�سا�سي« ب�سكل  االقت�سادية  امل�سكالت 

وقال اأمري خان متقي القائم باأعمال وزير 

اخلارجية اإن “حكومة طالبان ت�سعى الإقامة 

روابط اقت�سادية مع املجتمع الدويل«

واأ�ساف “امل�ساعدات االإن�سانية حل ق�سري 

املطلوب  لكن  االقت�سادية  للم�سكالت  االأم��د 

تنفيذ  هو  الطويل  االأج��ل  يف  امل�سكالت  حلل 

التحتية« للبنية  م�سروعات 

طالبان  حركة  اأقرت  االأ�سبوع،  نحو  ومنذ 

ال�سلطة  على  ا�ستيالئها  منذ  ميزانية  اأول 

وتغّطي  دول��ي��ة،  م�ساعدة  اأّي  على  ت�ستمل  ال 

اأّول ثالثة اأ�سهر من 2022، بح�سب ما اأفادت 

وزارة املالية

اأح��م��د وايل  ال����وزارة  ال��ن��اط��ق با�سم  وق���ال 

قمنا  ع��ق��دي��ن،  منذ  االأوىل  “للمرة  حقمال 

امل�����س��اع��دة  اإىل  ت�����س��ت��ن��د  م��ي��زان��ي��ة ال  ب���اإع���داد 

الدولية، وهو اإجناز كبري يف نظرنا«

وت���غ���ّط���ي امل���ي���زان���ي���ة ال���ت���ي مّت����ت امل��واف��ق��ة 

اأف��غ��اين  م��ل��ي��ار   53.9 بقيمة  ال��ث��الث��اء  عليها 

من  االأّول  الربع  دوالر(  مليون   516 )قرابة 

لنفقات  �سة  خم�سّ وه��ي  ف��ق��ط،   2022 ال��ع��ام 

تقريبا بالكامل  احلكومة 

منت�سف  يف  احل���ك���م  اإىل  ع��ودت��ه��ا  وم���ن���ذ 

التظاهرات  طالبان  حركة  منعت  اأغ�سط�س، 

امل���ن���اه�������س���ة ل���ه���ا وف���ر����س���ت احل�������س���ول ع��ل��ى 

ل��ت��ن��ظ��ي��م جت���ّم���ع���ات، وغ��ال��ب��ا ما  م�����س��ب��ق  اإذن 

ي���ف���رق م��ق��ات��ل��وه��ا امل���ت���ظ���اه���ري���ن، خ�����س��و���س��ا 

واالآخ��ر  احل��ني  ب��ني  ينظمن  اللواتي  الن�ساء 

احتجاجات �سد احلركة واإن باأعداد حمدودة

املا�سية،  االأ�سهر  خالل  احلركة  وفر�ست 

اإىل االأذه��ان القيود امل�سددة  اأع��ادت  اإج��راءات 

التي كانت تفر�سها خالل الفرتة االأوىل من 

حكم طالبان يف الت�سعينيات

موؤ�س�سات  يف  امل��وظ��ف��ات  احل��رك��ة  وم��ن��ع��ت 

طلبت  كما  اأعمالهّن،  اإىل  العودة  من  الدولة 

من املحطات التلفزيونية عدم بث م�سل�سالت 

ت���ظ���ه���ر مم����ث����الت ن���������س����اء، وف����ر�����س����ت ع��ل��ى 

االإعالميات ارتداء احلجاب على ال�سا�سة

وح���ظ���رت ط��ال��ب��ان ع��ل��ى ال��ن�����س��اء اخل���روج 

ت��زال  ال  كما  حم���رم،  دون  طويلة  رح���الت  يف 

ال��ف��ت��ي��ات يف  اأم����ام  ال��ث��ان��وي��ة مغلقة  امل���دار����س 

حم��اف��ظ��ات ع���دة. وت�����س��ر احل��رك��ة ع��ل��ى اأن��ه��ا 

���س��ت��ح��رتم احل���ري���ات وح��ق��وق امل�����راأة، ل��ك��ن يف 

االإ�سالمية. ال�سريعة  اإطار 
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النشامى الى دبي للقاء نيوزيلندا الودي 

منتخبنا لكرة اليد يخسر اولى لقاءاته االسيوية 

هدف حكيمي االسطوري يثير اعجاب مبابي 

االنباط - عمان 

الوطني  منتخبنا  وف��د  اخلمي�س  اليوم  م�ساء  عمان  يغادر 

لكرة القدم متوجها اىل دبي تاأهباً للقاء نيوزيلندا 28 اجلاري، 

�سمن حت�سريات الن�سامى خلو�س ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا 2023. 

وك���ان منتخبنا ق��د وا����س���ل  ت��دري��ب��ات��ه ال��ب��دن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، يف 

املنتخب  واأج��رى  امل��درب عدنان حمد  بقيادة  العا�سمة عمان، 

القدم،  االأردين لكرة  التابع لالحتاد  اللياقة  متريناً يف مركز 

قبل اأن يتدرب ع�سراً على ملعب الكرامة، بح�سور الالعبني 

امل��ح��ل��ي��ني، ب��ان��ت��ظ��ار اك��ت��م��ال ال�����س��ف��وف يف دب����ي، م��ع ال��ت��ح��اق 

اأي���ام فيفا املعتمدة  ب��ال��ت��زام��ن م��ع ب��دء  امل��ح��رف��ني ب��اخل��ارج، 

لو�سائل  الن�سامى يف حديثه  م��درب  اأك��د  ب���دوره،  اجل���اري   24

االإعالم التي تابعت التدريبات، اأن املنتخب الوطني يتطلع من 

املع�سكر احلايل ومواجهة نيوزيلندا الودية، اإىل رفع م�ستوى 

االآ�سيوية  للت�سفيات  ت��اأه��ب��اً  والبدنية  الفنية  التح�سريات 

اأ�ساف: تعد مواجهة املنتخب النيوزيلندي حمطة اإعداد جيدة 

قيا�ساً مبا ميلكه من اأ�سماء دولية ت�سارك يف اأف�سل الدوريات 

العاملية.. نتطلع للوقوف على جاهزية الالعبني فنياً وبدنياً، 

واختبار العبني جدد. وحول غياب بع�س االأ�سماء عن القائمة 

احلالية، اأو�سح حمد اأن ذلك ال يعني ا�ستبعادهم، “بل اتاحة 

املجال ال�ستدعاء العبني جدد مل ينالوا الفر�سة خالل الفرة 

اأمثال �سالح راتب وعمر هاين وبراء مرعي«. وقال:  املا�سية 

الوطني  للمنتخب  الفنية  اجل��اه��زي��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  ن�سعى 

ال��ق��ادم،  ال�سهر  ت�سحب  ال��ق��رع��ة  االآ���س��ي��وي��ة..  امل��ح��ط��ة  قبيل 

خا�سة  ع��م��ان،  العا�سمة  يف  الت�سفيات  ال�ست�سافة  ون�سعى 

قال   ،23 ت  منتخب  �سعيد  وعلى  التجمع.  بنظام  تقام  واأنها 

حمد: وجهنا اجلهاز الفني ال�ستدعاء العبني مواليد )2001 

للوقوف  غ��داً،  يبداأ  الذي  التدريبي  املع�سكر  فما فوق( خالل 

ت�سفيات  يف  املنتخب  ن��واة  ت�سكل  جديدة  اأ�سماء  م�ستوى  على 

2024. وتابع: نتطلع لبدء  2023 واملوؤهلة الأوملبياد  اآ�سيا  كاأ�س 

التح�سري الأوملبياد باري�س من االآن، وا�ستثمار الفرة القادمة 

املطلوبة،  العمرية  الفئة  �سمن  فريق  لبناء  وا�ستحقاقاتها 

خلو�س الت�سفيات االأوملبية العام القادم، حيث ي�سهد املع�سكر 

احلايل ا�ستدعاء نحو )17( العباً للمرة االأوىل ملنتخب ت23. 

العا�سمة  يف  ت�سحب  االآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات  ق��رع��ة  اأن  ي��ذك��ر 

اأيام  املباريات  تقام  فيما  القادم،  �سباط   24 كوالملبور  املاليزية 

ا�ست�سافة  اأم��اك��ن  حت��دد  اأن  على  املقبل،  ح��زي��ران  و14  و11   8

املجموعات الحقاً. وت�سم قائمة الن�سامى احلالية )25( العباً: 

يزيد اأبو ليلى، مالك �سلبية، حممود الكواملة، مهند خرياهلل، 

ال��ع��رب، عبداهلل  ي��زن  ال��دم��ريي،  اأب��و ح�سي�س، حممد  حممد 

ن�سيب، ب���راء م��رع��ي، ه���ادي احل����وراين، اإح�����س��ان ح���داد، بهاء 

الر�سدان،  ن��زار  �سعادة،  اإبراهيم  عايد،  رجائي  الرحمن،  عبد 

نور الروابدة، �سالح راتب، حممود مر�سي، مو�سى التعمري، 

اأن�س العو�سات، عمر ه��اين، علي  “�سرارة”،  اأب��و زري��ق  حممد 

علوان، حمزة ال��دردور، يزن النعيمات. ويعد التجمع احلايل، 

اال�ستحقاق  قبيل  للن�سامى  اخلام�سة  التح�سريية  املحطة 

القاري املنتظر، حيث اأقام املنتخب مع�سكراً تدريبياً يف اأيلول 

اأمام  2-1 وخ�سر  املا�سي باملنامة، تغلب خالله على البحرين 

العا�سمة  يف  وديتني  مباراتني  يخو�س  اأن  قبل   ،2-0 هاييتي 

عمان، فاز يف االأوىل على ماليزيا 4-0، ثم على اأوزبك�ستان 0-3، 

الثاين مع كو�سوفو يف بري�ستينا  ليلتقي بعد ذلك يف ت�سرين 

 .1-0 من�سيك  يف  بيالرو�سيا  اأم��ام  يتعرث  اأن  قبل   ،0-2 ويفوز 

مناف�سات  الرابعة،  التح�سريية  حمطته  يف  املنتخب  وخا�س 

بالدوحة،  املا�سي  ال�سهر  مطلع   ”2021 “فيفا  العرب  كاأ�س 

يف  و�سيفاً  ح��ل  اأن  بعد  النهائي  رب��ع  ال���دور  اإىل  و���س��ل  حيث 

جمموعة �سمت املغرب وال�سعودية وفل�سطني، قبل اأن يتوقف 

بعد مباراة قوية و�سلت  امل�سري )3-1(  اأمام نظريه  م�سوراه 

لالأ�سواط االإ�سافية.

االنباط - عمان 

اأمام املنتخب  تعر�س املنتخب الوطني لكرة اليد للخ�سارة 

يف  االأوىل  املجموعة  مباريات  �سمن   31-42 بنتيجة  الكويتي 

االآ�سيوية  البطولة  من   20 ال���  الن�سخة  يف  م�ساركته  م�ستهل 

املنتخب  وظهر  ال�سعودية.  الدمام  مدينة  ت�ست�سيفها  والتي 

اأن  الوطني ب�سكل جيد يف بداية املباراة وتقدم بالنتيجة قبل 

اخل��رة  وتلعب  الكويتي  املنتخب  ل�سالح  ال�سيطرة  تتحول 

الوطني يف  املنتخب  اأه��داف  للمباراة. وج��اءت  دوراً يف ح�سمه 

اأب��و ح�سان )12(  : خالد  الالعبني  امل��ب��اراة عر كل من  ه��ذه 

 )2( الهنداوي  وحممود   )3( طه  ومعاذ   )٦( العتيبي  واأحمد 

واأحمد   )2( رم��ان  اأب��و  و�سهيب   )2( العقرباوي  عبدالرحمن 

ومعت�سم   )1( بكر  وع��ادل   )1( معابرة  و�سامل   )1( االأن�ساري 

ال��ك��وري  املنتخب  حقق  املجموعة  ذات  و�سمن   .)1( الدبعي 

.٩-40 بنتيجة  ال�سنغافوري  املنتخب  على  ال��ف��وز  اجل��ن��وب��ي 

املنتخب  م��ع  االأرب��ع��اء  ام�س  م�ساء  الوطني  منتخبنا  والتقى 

االأل��ق��اب يف  بعدد  القيا�سي  ال��رق��م  - حامل  ال��ك��وري اجلنوبي 

البطولة - يف ثاين مبارياته بالبطولة والتي ت�سهد م�ساركة 

1٦ منتخباً.

الكامريون - وكاالت

قال اأ�سرف حكيمي العب منتخب املغرب، 

الثمني  التعادل  ه��دف  بت�سجيله  �سعيد  اإن��ه 

�2، وال����ذي م��ّك��ن ال��ف��ري��ق  اأم����ام اجل���اب���ون 2 

م��ن ت�����س��در امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة، ب��ك��اأ���س اأمم 

يف  حكيمي  وت��اب��ع  الكامريون.   يف  اأفريقيا 

هدف  اأف�سل  “�سجلت  تلفزيوين:  ت�سريح 

يف م�����س��واري ال���ك���روي م��ن رك��ل��ة ح���رة، لقد 

���س��اب��ق حل���ار����س منتخب  ف��ي��دي��و  ����س���اه���دت 

اأن���ه يتحرك م��ن مكانه،  اجل��اب��ون، وع��رف��ت 

الركلة،  يل  ي��رك  اأن  بوفال  لزميلي  وقلت 

اأن��ه  واأ����س���اف  الهدف”.  منها  �سجلت  ال��ت��ي 

تدرب اأي�سا على الركالت احلرة مع العبي 

امل��ا���س��ي��ة. وا�ستطرد  ال��ف��رة  امل��غ��رب خ���الل 

امل��ن��ت��خ��ب  ���س��ع��ب��ة،  م����ب����اراة  “كانت  ق���ائ���ال: 

امل��را���س، وق���دم هو  اجل��اب��وين مل يكن �سهل 

االآخر مباراة جيدة وكان خ�سما قويا، لكن 

االأهم”.  املغربي عرف كيف يحقق  املنتخب 

وختم جنم باري�س �سان جريمان الفرن�سي: 

دع��م��ه  ع���ل���ى  امل���غ���رب���ي  اجل���م���ه���ور  “اأ�سكر 
وم�ساندته لنا، نحن نفكر فيه دائما، ونعده 

اإ�سعاده  اأج���ل  م��ن  جهد  اأي  ن��دخ��ر  ل��ن  باأننا 

والفوز باللقب”. 

باري�س  م��ه��اج��م  م��ب��اب��ي،  كيليان  وداع����ب 

الفريق،  يف  زميله  الفرن�سي  جريمان  �سان 

املغربي  ال��ن��ج��م  ه���دف  ب��ع��د  اأ���س��رف حكيمي 

ك��اأ���س  ال��رائ��ع يف م��رم��ى اجل���اب���ون، ببطولة 

االأفريقية. ون�سر مبابي عر ح�سابه  االأمم 

ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة اإن�����س��ت��ج��رام، ���س��ورة 

حل��ك��ي��م��ي وه�����و ي��ح��ت��ف��ل ب���ال���ه���دف، وك��ت��ب 

اأنت  “اأ�سرف.. هل  عليها »جنوين«. ووا�سل 

حكيمي  اأ���س��رف  و�سجل  م���اذا؟«.  اأم  مري�س 

هدفا بت�سديدة رائعة يف املق�س االأمين من 

اأطل�س  الأ�سود  لي�سمن  مبا�سرة،  ح��رة  ركلة 

املجموعة.  �سدارة  يف  الثاين  للدور  التاأهل 

منذ  حكيمي  م��ع  ب�سداقة  مبابي  ويرتبط 

الباري�سي  ال��ن��ادي  ل�سفوف  االأخ���ري  انتقال 

مطلع املو�سم اجلاري، قادما من اإنر ميالن 

واقتن�س  ي��ورو.  ٦0 مليون  االإيطايل مقابل 

الثالثة،  املجموعة  ���س��دارة  امل��غ��رب،  منتخب 

بنتيجة  اجل��اب��ون،  اأم��ام  الثمني  تعادله  بعد 

املجموعات  ل���دور  االأخ����رية  اجل��ول��ة  2-2 يف 

اأفريقيا. و�سجل للمغرب �سفيان  اأمم  بكاأ�س 

ب��وف��ال م��ن رك��ل��ة ج���زاء واأ���س��رف حكيمي يف 

للجابون  اأح����رز  بينما  و84   74 الدقيقتني 

اأكرد باخلطاأ يف مرماه  األفينيا ونايف  جيم 

يف الدقيقتني 21 و81. ورفع املنتخب املغربي 

املجموعة  ���س��دارة  ن��ق��اط يف   7 اإىل  ر���س��ي��ده 

ثم  نقاط  بخم�س  اجل��اب��ون  وخلفه  الثالثة 

بنقطة  غانا  واأخ���ريا  نقاط  ب���3  القمر  ج��زر 

واحدة.

الحواري وابو نبهان جديد معان 

مصطفى محمد على رادار فرق أوروبا 

البخيت سعيد بنتائج أم صالل 

االنباط - عمان 

ت���ع���اق���د ن�����ادي م����ع����ان، ر����س���م���ًي���ا، م��ع 

ليمثل فريق  امل��داف��ع ط��الل احل���واري، 

ووقع  املقبل.  املو�سم  خالل  القدم  كرة 

احل��������واري ع���ق���ده مب���ق���ر ن������ادي م��ع��ان 

اأع�������س���اء جمل�س  وب��ح�����س��ور ع����دد م���ن 

ك��ذل��ك  م���ع���ان  ن�����ادي  واأجن������ز  االإدارة. 

���س��ف��ق��ة ال��ت��ع��اق��د م���ع ح���ار����س امل��رم��ى 

نبهان  اأب���و  ويعتر  ن��ب��ه��ان.  اأب���و  حممد 

م��ك�����س��ب��ا ل���ف���ري���ق م���ع���ان ح���ي���ث ي��ت��م��ت��ع 

يف  املميزة  وال��ق��درات  الكافية  باخلرة 

نبهان  اأب��و  وب��داأ  املرمى.  حرا�سة  مركز 

لينتقل  ال��وح��دات  �سفوف  يف  م�سريته 

ب��ع��ده��ا ل��ف��ري��ق ال��ب��ق��ع��ة ال���ذي ل��ع��ب له 

معان  ن���ادي  وي�ستعد  امل��ا���س��ي.  امل��و���س��م 

الثالث على  التاريخي  لتد�سني ظهوره 

املحرفة  االأندية  م�سابقات  يف  التوايل 

وال���ت���ي ���س��ت��ن��ط��ل��ق ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل م��ن 

خالل بطولة الدرع.

باري�س - وكاالت  

و�سع اأوملبيك ليون الفرن�سي، املهاجم 

امل�سري م�سطفى حممد، العب جالطة 

اأول ح���ال ف�سل  ال��رك��ي، ك��ب��دي��ل  ���س��راي 

ال��ت��ع��اق��د م��ع االإي������راين ����س���اردار اآزم����ون، 

مهاجم زينيت �سان بطر�سرج الرو�سي.  

واأع���ل���ن ج��ال��ط��ة ���س��راي ر���س��م��ًي��ا، ي���وم 31 

تفعيل  املا�سي،  الثاين  كانون  دي�سمر/ 

من  حممد  م�سطفى  ���س��راء  اأح��ق��ي��ة  بند 

ال���زم���ال���ك امل�������س���ري، م��ق��اب��ل 4 م��الي��ني 

م��ون��ت  “راديو  اإذاع������ة  وب��ح�����س��ب  دوالر. 

كارلو” الفرن�سية، فاإن ليون ي�سع اآزمون 

ل��ت��دع��ي��م ه��ج��وم��ه، لكنه  ل��ه  اأول  ك��خ��ي��ار 

�سيواجهها  التي  ال�سعوبات  حجم  يعلم 

اأك��ر  اأن��دي��ة  رغبة  واأب��رزه��ا  ال�سفقة،  يف 

وبداأ  يوفنتو�س.   اأهمها  الالعب،  يف �سم 

ليون يف البحث عن بديل، حت�سًبا لف�سل 

�سفقة املهاجم االإي��راين، وبالفعل �سوب 

امل�سري م�سطفى  ال��دويل  اأن��ظ��اره جت��اه 

حممد، والذي ي�سارك مع منتخب بالده 

حالًيا يف كاأ�س االأمم االإفريقية.  واأ�ساف 

الوحيد  الفريق  لي�س  ليون  اأن  التقرير، 

واإمن��ا  حم��م��د،  م�سطفى  ل�سم  ال�ساعي 

��ا م��ن م��واط��ن��ه ليل،  ه��ن��اك اه��ت��م��ام اأي�����سً

االإ�سباين وهريتا  اإ�سبيلية  اإىل  باالإ�سافة 

برلني االأملاين.  وم��ع ذل��ك، ف��اإن ليون ال 

ي��ع��رف م��وق��ف ج��ال��ط��ة ����س���راي م���ن بيع 

املطلوب  امل��ادي  املقابل  حتى  اأو  ال��الع��ب، 

فيه.

الدوحة - وكاالت 

اأعرب االأردين يا�سني بخيت، العب اأم 

�سالل، عن �سعادته بالفوز الثمني الذي 

امل��ب��اراة  ال��غ��راف��ة يف  ف��ري��ق��ه ع��ل��ى  حققه 

م��ب��اري��ات  اإط���ار  بينهما يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 

اجلولة 15 من الدوري القطري. 

ت���������س����ري����ح����ات  يف  ب�����خ�����ي�����ت  وق�������������ال 

�سعداء  »نحن  املباراة  عقب  لالإعالميني 

ب����ال����ع����ودة ل���الن���ت�������س���ارات ع����ر حت��ق��ي��ق 

الغرافة”. مثل  كبري  فريق  على   الفوز 

وجنحنا  جيدة  ب�سورة  “لعبنا  واأ�ساف: 

ا�ستثمار  وعلينا  نقاط  الثالث  ح�سد  يف 

نوا�سل  حتى  القادمة  املباريات  يف  ذل��ك 

النقاط«. وعن  املزيد من  الفوز وح�سد 

اأم �سالل  ف��ري��ق  ���س��ه��ده  ال���ذي  ال��ت��غ��ي��ري 

امل��ع��ان��اة يف دائ���رة الهبوط  وحت��ول��ه م��ن 

ل��ل��م��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى امل���رب���ع ال���ذه���ب���ي، ق��ال 

امل���درب  ت���ويل  “منذ  االأردين:  ال��الع��ب 

�سواء  تغري،  �سيء  وكل  املهمة  رزق  و�سام 

اأو ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي«.  ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ع��ن��وي 

وختم: “املدرب جنح يف اإخراج اأف�سل ما 

الكثري  لدينا  ي��زال  وم��ا  الالعبني  ل��دى 

لنقدمه خالل املباريات القادمة«.

سواريز يرفض اللعب في السعودية 
مدريد - وكاالت 

االنتقال  من  �سواريز  لوي�س  م��دري��د،  اأتلتيكو  جنم  موقف  عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 

ال�سحفي  واأ�سار  ال�ستوية اجلارية.  ال�سعودي للمحرفني خالل فرة االنتقاالت  للدوري 

�سواريز  ل�سم  ال�سعودية  العربية  اململكة  وج��ود عر�س من  اإىل  روم��ريو  ج��ريارد  االإ�سباين 

�سمن العرو�س االأخ��رى التي و�سلته اأخ��ريا، واأب��رزه��ا من ال��رازي��ل. وكتب روم��ريو عر 

باملريا�س  ال��رازي��ل��ي  ال����دوري  ث��الث��ي  ع��رو���س  ���س��واري��ز  “رف�س لوي�س  ت��وي��ر  يف  ح�سابه 

وكورنثيانز واأتلتيكو مينريو«. وتابع “باالإ�سافة اإىل هذه العرو�س رف�س �سواريز اأي�سا اأحد 

العرو�س ال�سعودية”، دون اأن يحدد ا�سم النادي. واأكد رومريو اأن رف�س �سواريز يرجع اإىل 

رغبته يف “الركيز على عر�س اأ�ستون فيال االإجنليزي«. وكانت تقارير اإيطالية قد اأ�سارت 

اأي�سا قبل اأيام عن اهتمام نادي يوفنتو�س باحل�سول على خدمات �سواريز، خالل املريكاتو 

ال�ستوي اجلاري، مقابل ترك مهاجمه األفارو موراتا اإىل فريق بر�سلونة. ويلعب االإ�سباين 

يونيو/  حتى  يوفنتو�س  لفريق  االإع���ارة  �سبيل  على  مدريد  اأتلتيكو  مهاجم  موراتا  األ��ف��ارو 

حزيران من عام 2023.
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  االنباط-عمان

»ع��م��ان  م�سابقة  ع��م��ان  �أم���ان���ة  �أط��ل��ق��ت 

بعيوننا«، مبنا�سبة يوم مدينة عمان �لذي 

ي�سادف 2 �آذ�ر من كل عام.

ودع����ت �لأم���ان���ة �مل�����س��وري��ن �مل��ح��رف��ن 

بهدف  �مل�سابقة،  بهذه  للم�ساركة  و�ل��ه��و�ة 

�إظهار جمال مدينة عمان و�إبر�ز ميز�تها 

ع���ل���ى �لأ�����س����ع����دة ك���اف���ة ب���ع���ي���ون ���س��ك��ان��ه��ا 

ر�سميا  حدثا  �ملدينة  يوم  ويعد  وز�ئريها. 

ت��ع��ارف��ت عليه �ل��ع��دي��د م��ن م���دن �ل��ع��امل، 

�ملدينة  ت��اري��خ  ��ستح�سار  خ��ال��ه  ي��ج��ري 

و����س��ت�����س��ر�ف م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا، وت��ع��ظ��ي��م دور 

�لنتماء  قيم  وتر�سيخ  وز�ئريها  �ساكنيها 

للمكان و�لزمان.

يف  للم�ساركة  �سروطا  �لأم��ان��ة  وح���ددت 

�مل�����س��اب��ق��ة وج���و�ئ���ز ن��ق��دي��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن من 

فئتي �ملحرفن و�لهو�ة.

االنباط-عمان

كثب  عن  تتابع  �أنها  �لأردن��ي��ة  �مللكية  ك�سفت 

ت��ط��ور�ت �إط����اق �جل��ي��ل �خل��ام�����س )5G( من 

�سبكات �لت�سالت يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

�ت�سالت مكثفة  �أج��رت  �إذ  �م�س؛  بدوؤها  �ملتوقع 

�ملتحدة  �ل���ولي���ات  د�خ���ل  �ملعنية  �ل�سلطات  م��ع 

ع  �ل��دويل لتتبُّ �لأمريكية، و�حت��اد �لنقل �جلوي 

�لقيا�سية  �لإج����ر�ء�ت  على  �ملحتملة  �ل��ت��اأث��ر�ت 

�لأمريكية  �ملطار�ت  و�إىل  للرحات �جلوية من 

خال �ل�ستة �أ�سهر �ملا�سية.

�لإج���ر�ء�ت  �لأردن��ي��ة جميع  �مللكية  و�ت��خ��ذت 

“بوينغ”  �سركة  م��ن  بها  �مل��و���س��ى  �لحتياطية 

��ع  ت��ت��بُّ ج���ان���ب  �إىل   ،787 ل���ط���ائ���ر�ت  ��ع��ة  �ملُ�����س��نِّ

تعليمات هيئة �لطر�ن �لأمريكية بالتن�سيق مع 

هيئة تنظيم قطاع �لطر�ن �لأردين.

�إط���اق �جليل  ت��اأث��ر  يكون  �أن  �ملتوقع  وم��ن 

�خلام�س )5G( حمدود�ً على جميع �لطائر�ت 

�مللكية  �أ���س��ط��ول  فيها  – مب��ا   787 ط���ر�ز  م��ن 

�لأردن���ي���ة، وم��ن غ��ر �مل��ت��وق��ع �أن ت��ت��اأث��ر رح��ات 

�مل��ل��ك��ي��ة �لأردن����ي����ة م���ن و�إىل �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 

�لتي  �لح��ر�زي��ة  �لإج���ر�ء�ت  ب�سبب  �لأمريكية 

�تخذتها �ل�سركة.

و�أك�����دت �مل��ل��ك��ي��ة �لأردن����ي����ة �أن���ه���ا ���س��ت��ظ��ل على 

ملُر�قبة  �ملعنية  �جل��ه��ات  جميع  م��ع  د�ئ��م  �ت�سال 

�أي تطور�ت م�ستقبلية لت�سمن �مل�ستوى �ملعهود 

�لذي حتافظ عليه من �إج��ر�ء�ت �ل�سامة على 

جميع رحاتها.

األمانة تطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي بمناسبة يوم عمان

الملكية تتابع تطورات إطالق الجيل الخامس من شبكات 
االتصال في اميركا

      

االنباط-وكاالت

���س��ج��ت م����و�ق����ع �ل���ت���و�����س���ل �لج��ت��م��اع��ي 

�لربودة يف �حدى  �سدة  مبقطع فيديو يوثق 

�مل��ح��اف��ظ��ات �ل�����س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث وث����ق م����ز�رع 

�سعودي جتمد ثوبه »ب�سكل م�ستقيم«.

�مل����ز�رع ظ��اه��ر ع��ت��ي��ق �ل�����س��ر�ري، ظ��ه��ر يف 

�لثوب  �لرب��ع��اء،ي��ظ��ه��ر  �م�����س  م�سور  مقطع 

متجمد ويبدو وكاأن �سخ�سا يرتديه.

وقال �ل�سر�ري: »�ل�سام عليكم �أ�سعد �هلل 

يناير   19 �ليوم  �لتاريخ  خر  بكل  �سباحكم 

�ل�سغل  �ل��ث��وب  ه��ذ�  متجمد  �ل��ث��وب   ..  2022

حق �ملزرعة ونحمد �هلل ون�سكره«.

سعودي 
يوثق 

»تجمد 
ثوبه« 

من شدة 
البرودة

بعد سحبه وديعته البنكية بقوة 
السالح.. لبناني يضرب عن الطعام

تدهور الحالة الصحية للفنان 
السعودي خالد سامي

وفاة أكبر معمر في العالم 
عن 112 عاما

االنباط-وكاالت

ب������د�أ ����س���اب ل���ب���ن���اين، مت �إي���ق���اف���ه ب��ع��د 

�ق��ت��ح��ام��ه م�����س��رف��اً و�ح��ت��ج��ازه �مل��وظ��ف��ن 

كرهائن، �لثاثاء، ل�سحب وديعته بالقوة، 

�إ�سر�باً عن �لطعام.

�للبنانين«،  �ملودعن  »جمعية  و�أعلنت 

ب��د�أ  �ل�ساعي  ع��ب��د�هلل  �أن  �لأرب���ع���اء،  �م�����س 

�إ�سر�باً عن �لطعام �إىل حن �لإفر�ج عنه.

وق����ال����ت �جل���م���ع���ي���ة يف ت���غ���ري���دة ع��ل��ى 

»توير«: »يخو�س عبد�هلل معركة �لأمعاء 

�خلاوية دفاعاً عن جميع �للبنانين«.

�أن  �أم�����س  �أع��ل��ن��ت  ق��د  وك��ان��ت �جلمعية 

�لأمنية  �ل��ق��وى  �إىل  نف�سه  �سلم  �ل�ساعي 

بنك  موظفي  �حتجاز  على  �أق���دم  �أن  بعد 

BBAC يف جب جنن ل�ساعات كرهائن، 
مطالباً باحل�سول على وديعته.

على  �حل�سول  »��ستطاع  �أن��ه  و�أ���س��اف��ت 

وديعته �ملحتجزة يف �لبنك و�لبالغ قيمتها 

50 �ألف دولر �أمركي حيث �سلمها لأحد 
�أفر�د عائلته قبل �أن ي�سلم نف�سه«.

يف �مل���ق���اب���ل، ع��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة م�����س��ارف 

»�لعتد�ء�ت  ر�ف�سًة  �حلادثة،  على  لبنان 

�مل��ت��ك��ررة �ل��ت��ي ط��ال��ت م���وؤخ���ر�ً ع�����دد�ً من 

�ل��ف��روع م��ه��ددًة ح��ي��اة �مل��وظ��ف��ن وو�سلت 

بالقنابل  وتهديدهم  رهائن  �أخذهم  حلد 

هم  فيما  كر�متهم،  م��ن  و�ل��ن��ي��ل  و�حل���رق 

�لعي�س  لقمة  لتاأمن  بو�جباتهم  يقومون 

بظروف باتت �سعبة على كل �للبنانين«.

وتعك�س هذه �حلادثة خطورة �لأو�ساع 

�لأم��ن��ي��ة ب��ل��ب��ن��ان يف ظ��ل �لن��ه��ي��ار �لكبر 

من  �لآلف  مل��ئ��ات  �ملعي�سية  �ل���ظ���روف  يف 

�ل��ع��ائ��ات م��ع �ح��ت��ج��از �ل��ب��ن��وك منذ نحو 

�نهيار  وو���س��ط  �مل�سرفية  للود�ئع  عامن 

�سعر �للرة.

وم���ن���ذ �ن�������دلع �ح���ت���ج���اج���ات �أك���ت���وب���ر 

خمتلف  يف  �ل���ب���ن���وك  ���س��ه��دت   ،2019
�لعا�سمة  ذل��ك  يف  مب��ا  �للبنانية،  �ملناطق 

��ستهدفتها  وه��ج��م��ات  ت��ظ��اه��ر�ت  ب���روت، 

�لع�سر�ت  و�سجلت  و�حل��ر�ئ��ق،  بالتك�سر 

م��ن ح��الت �لق��ت��ح��ام ل��ف��روع �لبنوك من 

�لبنوك  �حتجزت  �ل��ذي��ن  �مل��ودع��ن  جانب 

ود�ئعهم دون �سابق �إنذ�ر، �أو فر�ست قيود�ً 

م�سددة على �سحبها.

�إج����������ر�ء�ت ت��ق��ي��ي��د �ل�����ود�ئ�����ع �ل��ب��ن��ك��ي��ة 

بلد  يف  كثرين  ع��وز  مفاقمة  يف  �ساهمت 

�أ���س��و�أ �لأزم����ات �مل��ال��ي��ة على  ي�سهد �إح���دى 

بح�سب  �سنة،   150 منذ  �لعامل  م�ستوى 

�لبنك �ل��دويل، ما �ساعف ظاهرة �قتحام 

�لغا�سبن  �مل���ودع���ن  م��ن ج��ان��ب  �ل��ب��ن��وك 

ووق����وع �إ���س��ك��الت م��ع �ل��ق��وى �لأم��ن��ي��ة �أو 

موظفي �لبنوك.

�لتي  يبدو  م��ا  على  �لأوىل  �مل��رة  لكنها 

يقع فيها هجوم يحتجز خاله موظفون 

�لعملية  وتنتهي  �ل�����س��اح،  ب��ق��وة  وزب��ائ��ن 

بت�سليم �ملقتحم �أمو�له بعد مفاو�سات.

االنباط-وكاالت

تدهورت �حلالة �ل�سحية للفنان خالد 

�سامي وتوقف قلبه.

و�أو���س��ح ت��رك��ي �ب��ن �ل��ف��ن��ان يف تغريدة 

�أن و�لده يف �لعناية �ملركزة و�لو�سع �سيئ 

وتوقف قلبه.

وكتب يف تغريدته: »لحول ول قوة �إل 

باهلل. �أبوي بالعناية �ملركزة و�لو�سع �سيئ 

وت��وق��ف �ل��ق��ل��ب ق��ب��ل ���س��وي، ويف �ح��ت��م��ال 

رجويل  �لطاقم،  ك��ام  على  يوقف  يرجع 

مات�سيلني يارب عديها على خر �أبوي �أعز 

ما �أملك«.

حالة  تابعت  قد  »�لعربية.نت«  وكانت 

�لفنان منذ دخوله �مل�ست�سفى، �إثر تعر�سه 

غيبوبة  بحالة  ودخ��ول��ه  بالتنف�س  ل�سيق 

مل���دة 18 ي���وم���اً يف ي��ن��اي��ر �مل��ا���س��ي، وب��ع��د 

�أج��ه��زة  عنه  ُرف��ع��ت  �لغيبوبة  م��ن  �إف��اق��ت��ه 

�أطر�فه  يحرك  وب��د�أ  �ل�سناعي،  �لتنف�س 

و�لأحاديث،  للموؤثر�ت  و��ستجاب  وعينيه، 

و�سمح لزوجته بزيارته و�لتحدث معه. �إل 

�أن حالته �ل�سحية �نتك�ست خال �لأ�سهر 

و�أدخ��ل  �لكبد،  زر�ع��ة  عملية  بعد  �ملا�سية 

على �إثرها �لعناية �ملركزة.

االنباط-وكاالت

»�إي  �لإ�سبانية  �لأن��ب��اء  وكالة  و�أف���ادت 

فوينتي  ل  دي  �ساتورنينو  بوفاة  �إي«  �إف 

د�خ���ل يف م��ن��زل��ه مب��دي��ن��ة ل��ي��ون �ل��و�ق��ع��ة 

�سمال غربي �إ�سبانيا.

ت�سنفه  �ل���ذي  ف��وي��ن��ت��ي  دي ل  وت���ويف 

�لقيا�سية  ل��اأرق��ام  »غيني�س«  مو�سوعة 

باأنه �أكرب معمر يف �لعامل، عن عمر ناهز 

عاما.  112
بوينتي  ح��ي  يف  فوينتي  ل  دي  وول���د 

ك��ا���س��رو مب��دي��ن��ة ل��ي��ون يف 11 ف��رب�ي��ر 

.1909
ومن �سطور حياته �نه عمل »��سكافيا« 

ك��م��ا �ن����ه جن���ا م���ن ج��ائ��ح��ة �لإن���ف���ل���ون���ز� 

من  و�أجن�����ب   ،1918 ع����ام  �لإ���س��ب��ان��ي��ة 

زوجته �أنتونينا 8 �أطفال، ورزق بعد ذلك 

ب�14 حفيد� و22 من �أبناء �لأحفاد.


