
الجيش يتوعد 
بقتل كل من تسول له نفسه 

االقتراب من حدود األردن

االنباط-وكاالت

ُك�����ش��ف ي���وم اجل��م��ع��ة ال��ن��ق��اب ع���ن حت��دي��د 

ارتكبتها  جمزرة  ل�شحايا  جماعي  قرب  مكان 

الع�شابات ال�شهيونية �شد اأ�شرى فل�شطينيني 

الفل�شطيني  ال���داخ���ل  يف  ال��ط��ن��ط��ورة  ب��ق��ري��ة 

املحتل مبايو/ اأيار عام 1948

وح������دد م���ك���ان ال���ق���رب ع��ن��ا���ش��ر م����ن ت��ل��ك 

ال��ع�����ش��اب��ات ����ش���ارك���وا يف امل����ج����زرة ال���ت���ي اأك���د 

املا�شية  الأع��وام  طوال  بالداخل  فل�شطينيون 

من  املزيد  ك�شف  على  قدرتهم  دون  وقوعها، 

»اإ���ش��رائ��ي��ل«  ك��ان��ت  فيما  ب�����ش��اأن��ه��ا،  التفا�شيل 

تخفي اأي معلومات عنها وتفا�شيل ال�شحايا

عن  ُيك�شف  ع��اًم��ا   73 وال��ي��وم بعد م��رور 

خميفة  وتفا�شيل  اجل��م��اع��ي��ة  امل��ق��ربة  م��ك��ان 

العربية،  »هاآرت�س«  �شحيفة  يف  املجزرة  حول 

حيث جاء »اأن القرب اجلماعي يقع على �شاطئ 

م��دي��ن��ة ق��ي�����ش��اري��ة ال�����ش��ه��رة ���ش��م��ال ال��داخ��ل 

املحتل«

ف��ي��ل��ًم��ا وث��ائ��ق��ًي��ا  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وت����وؤك����د 

جنود   فيه  �شيظهر  القادم  الأ�شبوع  �شُيعر�س 

اأعمارهم،  من  والثمانينات  الت�شعينات  بلغوا 

بارتكاب  ويعرتفون  م��روع��ة  �شهادات  ي���روون 

بعد  الأب�����دان  ل��ه��ا  تق�شعر  ب��ط��ري��ق��ة  امل���ج���زرة 

احتالل طنطورة

عددهم و�ألية دفنهم

وح�����ش��ب ال�����ش��ح��ي��ف��ة، ف�����اإن ال��ف��ي��ل��م ال���ذي 

���ش��ي��ع��ر���س ل��ل��م��خ��رج األ�����ون ����ش���وارت���ز ب��ع��ن��وان 

»الطنطورة«.
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بعد 73 عاًما.. فيلم »الطنطورة« يكشف قبر جماعي على شاطئ قيسارية
السلطة الفلسطينية تطالب

 االحتالل بإطالق سراح ٢٥ أسيرا 
معتقلين قبل »أوسلو«

العودات: تجار يخزنون المنتجات ومنها الموز بمبردات الشهر ثم يعرضونها طيلة العام ناقشوا في ملتقى النخبة – elite »مفهوم المعارضة«

مزارعون في االغوار يطالبون بوقف
 استيراد الموز 

مختصون وخبراء: المعارضة االيجابية يجب
 أن تكون بعيدة عن الشخصنة

االنباط - فرح مو�صى

ال�شمالية،  امل���وز يف الغ���وار  ط��ال��ب م��زارع��و 

ي�شببه لهم  مل��ا  ا���ش��ت��راده  ب��وق��ف  ال��زرع��ة  وزارة 

ذلك من خ�شائر وعدم قدرتهم على ال�شتمرار 

يف ال����زراع����ة. و����ش���ددوا ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات 

جاللة امللك عبداهلل الثاين بالهتمام بالزراعة 

واملزارعني لتحقيق المن الغذائي للمملكة .

امل�شكلة  ان  ال��ب�����ش��ت��اوي  خ��ال��د  امل�����زارع  وق����ال 

تكمن ب�شراء التجار كميات كبرة من ال�شناف 

لفرتات  كبرة  ب���رادات  يف  وتخزينها  ال��زراع��ي��ة 

طويلة ل�شمان توفر املنتج طيلة العام .

واب����دى امل�����زارع ح�����ش��ان ه��ري�����س ت��خ��وف��ه من 

الغاء زراعة املوز بحجة حاجتها لكميات كبرة 

بتاأمني  الردن  وادي  �شلطة  مطالبا  امل��ي��اه  م��ن 

املياه باملحافظة على م�شادرها احلالية وان�شاء 

�شدود او برك لتخزين الفاقد منها.

  وط��ال��ب ع����ادل اب���و ع��رق��وب ب��ت��وف��ر امل��ي��اه 

للمزارع  ي�شل  م��ا  لن  امل��وز  ل��زراع��ة  املخ�ش�شة 

من مياه اقل مما هو خم�ش�س، م�شرا اىل انه 

امل��وز اذا  ل��زراع��ة م��زروع��ات بديلة عن  قد يلجاأ 

ا�شتمر الو�شع  املائي كما هو ، وقد  يتوقف عن 

زراعته كليا .
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االأنباط – مرمي القا�صم

 ان املعار�شة موجودة يف كل دول العامل وهي 

جزء ل يتجزاأ من ال�شيا�شة العامة يف الدولة ، 

و�شرورية للتغر لالأف�شل للم�شلحة العامة ، 

لكن يف بع�س الأحيان تكون للمعار�شة »اأجندات 

خا�شة« تخدم �شريحة معينة هدفها التخريب 

وتثبيط  احلكومة  وج��ه  يف  وال��وق��وف  والف�شاد 

دورها ال�شيا�شي .

وانطالقا من اأهميتها، ناق�س ملتقى النخبة 

»مفهوم  ح��واري��ة  جل�شة  يف  اأخ����را   elite  –
منهم  وخ���رباء  خمت�شني  مب�شاركة  املعار�شة« 

من اتفق مع املعار�شة واخرون اعرت�شوا عليها 

املهند�س  .  وق��ال  اأهدافها  وذل��ك ح�شب طبيعة 

ايجابي،  �شيء  املعار�شة  ان   ، ال��دب��ا���س  حممود 

ال�شخ�شنة والهواء  ان تكون بعيدا عن  ويجب 

والرغبات ومبنية على مبادئ وبرامج يقتنع بها 

الفرد او املجموعة التي تاأخذ هذا البعد، مبينا 

هو  من  كل  يكون  الدميوقراطية  ال��دول  يف  اأن 

لي�س يف احلكم يف �شف املعار�شة ل�شالح الوطن، 

ويتم تبادل الدوار كل فرتة ح�شب احلزب الذي 

يت�شدر م�شهد قيادة دفة احلكم.
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االنباط-عمان

عن  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  اأعلنت 

ل�شتقبال  املخ�ش�شة  الزمنية  امل��دة  انتهاء 

ط���ل���ب���ات الع����ت����م����اد ل���ل���ج���ه���ات ال���رق���اب���ي���ة 

انتخابات جمال�س  للمراقبة على  الدولية 

امل��ح��اف��ظ��ات وامل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة وجمل�س 

اأمانة عمان واملقرر اإجراوؤها يف اأذار القادم.

وبح�شب الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب فقد 

والتي  الدولية  الرقابية  اجلهات  عدد  بلغ 

ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب��ات اع��ت��م��اد ل��ل��م��راق��ب��ة على 

النتخابات املقبلة )6( جهات رقابية، حيث 

مت اعتماد خم�س جهات وال�شاد�شة ما زالت 

قيد الدرا�شة والبحث.

قد  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  وك��ان��ت 

للمراقبني  العتماد  ب��اب  فتح  ع��ن  اعلنت 

الدوليني للمراقبة.
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  االنباط-عمان

ال�شيا�شية  ال�شوؤون  اأمني عام وزارة  قال 

ال��دك��ت��ور علي اخل��وال��دة اإن ه��ن��اك ح��راًك��ا 

لت�شكيل اأحزاب جديدة خا�شة بعد �شدور 

خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 

ال�شيا�شية.

واأكدت املخرجات على م�شاركة ال�شباب 

وامل���������راأة وو�����ش����ع �����ش����روط ج����دي����دة ل��ع��م��ل 

احل���زب���ي، وف���ق اخل���وال���دة ال���ذي ل��ف��ت اإىل 

��ا  ن�����س م�����ش��روع الن��ت��خ��اب امل���ط���روح ح��ال��يًّ

ال�شيا�شية  الأح������زاب  وج����ود  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

خالل  الأق���ل  على  مقعًدا   41 وتخ�شي�س 

النتخابات الربملانية القادمة.

العمل  لتطوير  م��ق��رتح��ات  اإىل  ول��ف��ت 

احل��زب��ي وم�����ش��ارك��ة ال�����ش��ب��اب وب��ن��اء تربية 

مدنية .
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  االنباط-برتا

توّقع تقرير للموؤ�ش�شة العربية ل�شمان 

»�شمان«،  ال�����ش��ادرات  وائ��ت��م��ان  ال�شتثمار 

ارتفاع اإجمايل ال�شتثمارات بالأردن خالل 

ال��ع��ام  2022، م��ق��ارن��ة م���ع  ال���ع���ام احل����ايل 

املا�شي.

وتوقع تقرير »�شمان« اأن ي�شل اإجمايل 

ال�شتثمارات يف الأردن خالل العام احلايل 

2022، اإىل 9ر8 مليار دولر مبا ن�شبته 7ر18 

باملئة من الناجت الإجمايل.

قيمة  ت���ك���ون  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  ت���وق���ع  ك��م��ا 

املا�شي  العام  خالل  باململكة  ال�شتثمارات 

من  باملئة  5ر18  ت�شكل  دولر،  مليار  4ر8 

الناجت املحلي الإجمايل لنف�س العام، فيما 

كانت خالل عامي 2019 و2018، ما ن�شبته 

7ر16 باملئة .
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االنباط-وكاالت

ام�س   ، الأو���ش��ط  ال�شرق  �شحيفة  قالت 

ال�����ش��ل��ط��ة ط��ل��ب��ت م���ن دول���ة  اإن  ال�����ش��ب��ت، 

الأ�شرى  من  اأ�شراً   25 اإط��الق  الحتالل، 

واملر�شى القدامى 

ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة، ع���ن م�������ش���ادر من 

ط��ل��ب��ت  ال�����ش��ل��ط��ة  اإن  ق���ول���ه���ا،  ال�����ش��ل��ط��ة، 

م���ن الح����ت����الل، ���ش��م��ن الت�������ش���الت ب��ني 

الأ�����ش����رى  �����ش����راح  ت��ط��ل��ق  اأن  ال����ط����رف����ني، 

ممن  اأ�شراً   25 بينهم  واملر�شى،  القدامى 

التوقيع  قبل  ما  منذ  ال�شجون  يف  يقبعون 

1993 على اتفاقيات اأو�شلو، 

وق��������ال امل���������ش����در اإن��������ه مب�����وج�����ب ه����ذه 

الحتالل  دول��ة  على  يرتتب  الت��ف��اق��ي��ات، 

اأن ت��ط��ل��ق ����ش���راح ج��م��ي��ع الأ����ش���رى ال��ذي��ن 

اأدي���ن���وا يف امل��ح��اك��م م��ا ق��ب��ل ال��ت��وق��ي��ع على 

وقد   ،1995 �شنة  يف  مت  ال��ذي  التفاقيات، 

مت اإط����الق ���ش��راح غ��ال��ب��ي��ت��ه��م، ع��ل��ى ث��الث 

دفعات، وامتنعت عن اإطالق �شراح الدفعة 

ال���راب���ع���ة، وه���ك���ذا اأب���ق���ت 25 اأ����ش���راً داخ���ل 

ال�شجون
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6 جهات رقابية دولية لالنتخابات 
القادمة

»الشؤون السياسية«: حراك 
لتشكيل أحزاب جديدة

توقعات بارتفاع االستثمارات باألردن 
إلى 8.9 مليار دوالر العام الحالي

 �لأحد   20  جمادى �لآخرة   1443 هـ  - املوافق   23  كانون �لثاين  2022 م - العدد  5941 - �ل�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

بعد حصول االردن على المرتبة 11 عربيًا و103 عالميًا بمؤشر 
العالمي... المعرفة 

عايش: االردن غير قادر على تحقيق بعض 
المسارات السباب تتعلق بالوضع االقتصادي 

واالداء السياسي والمنظومة التعليمية

القرعاوي: من المبكر الحديث عن أثر تعديل التعرفة 
على مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة 

الطاقة الشمسية.. مستخدموها يتخوفون 
من التعرفة الجديدة 

االنباط – �صايل ال�صبيحات

و  ع��رب��ي��اً   11 امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى  الردن  ح�شل 

لعام  العاملي  املعرفة  موؤ�شر  يف  عاملياً    103
امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���ربن���ام���ج  ال���ت���اب���ع   2021

ل��دول  امل��ع��ريف  الأداء  وال���ذي يقي�س  الإمن��ائ��ي 

ال���ع���امل يف 7 جم�����الت، وه����ي: ال��ت��ع��ل��ي��م قبل 

اجل���ام���ع���ي، وال���ت���ع���ل���ي���م ال��ت��ق��ن��ي وال���ت���دري���ب 

والتطوير  والبحث  ال��ع��ايل،  والتعليم  املهني، 

والبتكار، وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، 

والقت�شاد، والبيئات التمكينية. وقال اخلبر 

الق��ت�����ش��ادي ح�����ش��ام ع��اي�����س، ان ه���ذا امل��وؤ���ش��ر 

2017 ويف  ع�����ام  م����ن  ب������داأ  امل����ع����ريف ح���دي���ث 

الردن. ح�شلت   2018
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االأنباط – فرح مو�صى

ُي��ع��د م��و���ش��وع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة م��ن اأك��ر 

املوا�شيع اأهمية على م�شتوى الأردن واملنطقة 

العربية، ملا له من تاأثر مبا�شر على املواطن 

ال������ذي ي���ع���اين م����ن ارت�����ف�����اع ر�����ش����وم ال��ط��اق��ة 

الكهربائية امل�شتمر واملتوا�شل، وعدم معرفته 

يرتتب  وما  امل�شتهلكة،  الطاقة  بكمية  حقيقًة 

عليه من م�شروفات حتددها �شركات الكهرباء 

يف الأردن.

املتقاعد حممد  العقيد  وحول ذلك، يقول 

ملحم التل، اإن مو�شوع الطاقة املتجددة مفيد 

مثالية  بطريقة  ا�شتغالله  مت  اإذا  للمواطن، 

ال�شم�شية،  الطاقة  عن  فقط  احت��دث  ل  وهنا 

املتولدة  الطاقة  اأو  ال��ري��اح،  طاقة  ع��ن  واإمن���ا 

الكهرباء،  ع��ن  نتحدث  هنا  ونحن  امل��ي��اه،  م��ن 

ت�شل  ال��ف��ات��ورة  كانت  امل��ث��ال،  �شبيل  ف��اأن��ا على 

يتطلب  مبلغ  وه��ذا  �شهرياً،  دينار   )150( اىل 

الطاقة  ل���ش��ت��خ��دام  فتوجهت  ب��دائ��ل،  اإي��ج��اد 

ب�شكل  ال��ف��ات��ورة  انخف�شت  ل��ه��ذا  ال�شم�شية، 

نظام  لرتكيب  التوجه  اىل  دفعني  مما  كبر، 

جديد لل�شاعة الثانية، لأ�شتفيد منها يف ف�شل 

ال�شتاء.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    23 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة  قائد  توعد 

العميد جني املنا�سري، بقتل كل من ت�سول له 

نف�سه االقرتاب من احلدود االأردنية، م�سرياً 

اإىل تغيري قواعد اال�ستباك.

واأ�سار العميد املنا�سري اإىل “اإظهار الروح 

العدوانية بتنفيذ عمليات التعر�ض ومهاجمة 

اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  ملنعهم  وك��ره��م  املهربني يف 

داخل اأرا�سي وحدود الدولة االأردنية”.

اأينما  “قادرون على الو�سول لهم  واأ�ساف 

كانوا”.

هي  احل���رام  “املنطقة  اإن  املنا�سري  وق���ال 

م��ن��ط��ق��ة ف��ا���س��ل��ة وم���ن���زوع���ة م���ن ال���ق���وات ال 

هي  ودائ��م��ا  ال��ط��رف��ني،  م��ن  اأي  فيها  يتواجد 

اال�ستباك  ق��واع��د  وح�سب  ح��دودي��ة،  مناطق 

اأي كائن  التي نطبقها مينع منعا باتا حترك 

حي داخل املنطقة احلرام”.

ال��واج��ه��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  “اجلميع  اأن  وذك����ر 

االأردن  ث����رى  ع���ن  ل���ل���دف���اع  ����س���ه���ادة  م�������س���روع 

اأب��ن��ائ��ن��ا م��ن ه��ذه ال�سموم  ال��ط��ه��ور وحل��م��اي��ة 

و�سن�سرب  ب���ادن���ا،  ب��اجت��اه  ب��ه��ا  ُي��دف��ع  ال��ت��ي 

بيد م��ن ح��دي��د ك��ل م��ن ي��ح��اول اج��ت��ي��از هذه 

احلدود”.

اللواء  امل�سرتكة  االأركان  رئي�ض هيئة  واأكد 

االإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  ت�سخري  احلنيطي،  يو�سف 

وال�����ق�����درات امل���ت���واف���رة يف ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 

والتهريب  الت�سلل  عمليات  كافة  مع  للتعامل 

وا�ستقرار  اأمن  يحفظ  ب�سكل  لها،  والت�سدي 

املناطق احلدودية.

بتغيري  امل��ا���س��ي  االث��ن��ني  احلنيطي  ووج���ه 

ق���واع���د اال���س��ت��ب��اك امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف ال���ق���وات 

امل�سلحة وماحقة كافة العنا�سر التي ت�سعى 

للعبث باالأمن الوطني.

قوة االنتشار السريع األردنية 
مالي/2 تغادر أرض الوطن

االنباط-عمان

االأردن��ي��ة م��ايل/2،  ال�سريع  ق��وة االنت�سار  غ���ادرت 

بواجب  للم�ساركة  املهمة  اأر����ض  اإىل  اأم�����ض  م�ساء 

االأمم املتحدة )MINUSMA( يف جمهورية 

مايل.

وك��ان قد جرى اال�سبوع املا�سي وداع للقوة يف 

مركز جتمع قوات حفظ ال�سام بح�سور امل�ساعد 

اهلل  ع��ب��د  ال���رك���ن  ال��ع��م��ي��د  وال���ت���دري���ب  للعمليات 

�سديفات.

ويف �سياق مت�سل ع��ادت ق��وة االنت�سار ال�سريع 

االأردنية مايل/1 اإىل اأر�ض الوطن، بعد م�ساركتها 

يف   )MINUSMA( املتحدة  االأمم  ب��واج��ب 

جمهورية مايل.

القوات  اإط��ار موا�سلة  امل�ساركة يف  ه��ذه  وتاأتي 

امل�سلحة االأردن��ي��ة عملها وم�ساركتها ق��وات حفظ 

ال�سام الدولية التابعة لاأمم املتحدة يف عمليات 

حفظ االأمن واال�ستقرار وال�سام وتقدمي العون 

مناطق  خمتلف  يف  املت�سررة  لل�سعوب  االن�ساين 

ال�سراع يف العامل.

ي�سار اإىل اأن القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�ض 

العربي ت�سارك يف قوات حفظ ال�سام يف مايل منذ 

�سهر متوز 2018 من خال تقدمي خدمات االإ�سناد 

االأر�سي يف مطار غاو �سمايل مايل.

االنباط-عمان

ت��اب��ع وزي���ر ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���ض خ��ال��د 

احلنيفات ام�ض ال�سبت، يف مبنى الوزارة 

وب��ح�����س��ور اأم����ني ع���ام ال������وزارة وامل����دراء 

ال��ع��ام��ني ل��اإق��را���ض ال���زراع���ي وامل��رك��ز 

واملوؤ�س�سة  ال��زراع��ي��ة  للبحوث  ال��وط��ن��ي 

ال��ت��ع��اون��ي��ة وم�������س���اع���دي االأم������ني ال��ع��ام 

وم������دراء امل���رك���ز، م���راح���ل ت��ن��ف��ي��ذ خطة 

.2025-2022 الزراعة امل�ستدامة 

ال��ث��ق��ة وال��دع��م  اأن  واأك�����د احل��ن��ي��ف��ات 

م�سوؤولية  اأم��ام  “ي�سعنا  للخطة  امللكي 

خا�سة  كبري  بجد  للعمل  تدفعنا  كبرية 

يف ظل االرتياح من قبل القطاع الزراعي 

الزراعية”. للخطة 

ن��ع��م��ل  اأن  “علينا  احل��ن��ي��ف��ات  وب����ني 

و�سفافة  وا�سحة  زمنية  خطوط  �سمن 

اأعلى  ي�سمن  ومب��ا  اخل��ط��ة  تنفيذ  على 

التنفيذ”. درجات 

وق�������ام ال�����وزي�����ر مب���ن���اق�������س���ة م���راح���ل 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ ل��ل��خ��ط��ة وف���ق ال��ق��ط��اع��ات من 

قطاع  ك��ل  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  االدارة  خ���ال 

ع���ل���ى ح������دة وو������س�����ع االط���������ار ال���زم���ن���ي 

االفقية  والت�ساركية  الدائمة  واملراجعة 

ال���ت���ح���دي���ات  ت���ذل���ي���ل  وال����ع����ام����ودي����ة يف 

وال��ع��ق��ب��ات ووف����ق االإج�������راءات ال��رب��ع��ي��ة 

2022 والتاأ�سي�ض  املبينة يف اخلطة للعام 

وامل��وائ��م��ة م��ع م��راح��ل اخل��ط��ة ل��اع��وام 

القادمة.

فريق  ت�سكيل  اإىل  احل��ن��ي��ف��ات  ووّج����ه 

وتقدير  واملراجعة  التن�سيق  على  يعمل 

االإجن����������از وت����ط����وي����ر ����س���ب���ل ال���ت�������س���اب���ك 

امل�ساند للخطة. االإيجابي 

وح���دد احل��ن��ي��ف��ات امل��ه��م��ات ل��ك��ل جهة 

لتنفيذ  الزمنية  والفرتة  العمل  واآليات 

ال��واردة يف اخلطة، موؤكًدا على  امل�ساريع 

م��وؤ���س�����س��ي��ة اخل���ط���ة و���س��م��ان ا���س��ت��دام��ة 

العمل عليها وبنف�ض الوترية و�سوال اإىل 

اإجناز حقيقي وملمو�ض يوؤ�س�ض اإىل بنية 

حتتية نا�سجة ومتينة للقطاع.

الحنيفات: تنفيذ الخطة الزراعية ضمن خطوط زمنية واضحة وشفافة

حوارية عن رؤية الشباب لمخرجات 
لجنة تحديث المنظومة السياسية

  االنباط-عمان

نظمت هيئة �سباب كلنا االأردن، يف عمان ام�ض 

ال�����س��ب��ت، ج��ل�����س��ة ح���واري���ة ع���ن روؤي�����ة ال�����س��ب��اب 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  مل��خ��رج��ات 

ال�سيا�سية.

واأكد ع�سو جلنة حتديث املنظومة ال�سيا�سية 

النائب ال�سابق الدكتور مد اهلل الطراونة خال 

اجلل�سة التي عقدت بالتعاون مع مركز احلياة 

اأهمية  الوطني،  الدميقراطي  واملعهد  را���س��د 

دور ال�سباب يف املرحلة املقبلة من عمر الدولة 

اإىل من  اأنهم يحتاجون  اإىل  االأردن��ي��ة، م�سريا 

يدعمهم و�سرح لهم كل جديد ليكونوا قادرين 

على تبني وجهة نظر �سيا�سية خا�سة بهم.

ال�سابق  النائب  اللجنة  ع�سو  ق��ال  ب����دوره، 

ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م ال��ب��دور اإن م�����س��روع قانون 

اأكرب  فر�سة  االأح���زاب  منح  اجلديد  االنتخاب 

اإىل  الفتا  براجمها،  وحتقيق  الربملان  لدخول 

ان م�سروع القانون �سيمكن املراأة �سيا�سيا ب�سكل 

ي�سمن و�سولها اإىل الربملان بدرجة اأكرب.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة رم�����س��ان 

الروا�سدة اإن االأردن بحاجة اإىل ثاثة م�سارات 

اإداري،  و  اق��ت�����س��ادي  و  �سيا�سي  االإ����س���اح،  يف 

االآخ����ر، م�سريا  ع��ن  اأهمية  يقل  وك��ل م�سار ال 

اإىل اأن ال�سمانة امللكية للجنة كانت يف ت�سليم 

خمرجاتها للحكومة وجمل�ض االأمة كما هي.

الحنيطي يعزي عشيرة العبيدات 

االنباط-عمان

ق������دم رئ���ي�������ض ه���ي���ئ���ة االأرك����������ان ي��و���س��ف 

احل��ن��ي��ط��ي ت��ع��ازي��ه اإىل ع�����س��رية ال��ع��ب��ي��دات 

با�ست�سهاد النقيب لوؤي العبيدات .

الجيش يتوعد بقتل كل من تسول له نفسه 
االقتراب من حدود األردن

االنباط-عمان

ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزارة  ع��ام  اأم���ني  ق��ال 

اإن ه���ن���اك ح���راًك���ا  ال���دك���ت���ور ع��ل��ي اخل����وال����دة 

���س��دور  ب��ع��د  اأح����زاب ج��دي��دة خ��ا���س��ة  لت�سكيل 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  خم��رج��ات 

ال�سيا�سية.

ال�سباب  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  امل��خ��رج��ات  واأك����دت 

احلزبي،  لعمل  جديدة  �سروط  وو�سع  وامل��راأة 

م�سروع  ن�ض  اإىل  لفت  ال���ذي  اخل��وال��دة  وف��ق 

��ا على اأه��م��ي��ة وج��ود  االن��ت��خ��اب امل��ط��روح ح��ال��يًّ

االأحزاب ال�سيا�سية وتخ�سي�ض 41 مقعًدا على 

االأقل خال االنتخابات الربملانية القادمة.

ال��ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر  م���ق���رتح���ات  اإىل  ول���ف���ت 

احلزبي وم�ساركة ال�سباب وبناء تربية مدنية 

يف اجل���ام���ع���ات ل���زي���ادة م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب يف 

احلياة احلزبية.

واأ�سار لتقدم عديد االأحزاب اإىل الت�سجيل؛ 

امللكية  اللجنة  ت�سكيل  ق��ب��ل  ت��ق��دم��ت  منها   6

وباقي االأحزاب بعد تاأ�سي�ض اللجنة.

كبرية  رغبة  هناك  ت��زال  “ال  ب��اأن��ه  منوها   

وخ�سو�سا لدى ال�سباب لانخراط بالعملني 

احل����زب����ي وال�������س���ي���ا����س���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�������س���ارك���ة 

ال�سيا�سية”.

وعن ت�سكيل االأحزاب حاليًّا، قال اخلوالدة 

اإن����ه ي��ع��ت��م��د ال���ق���ان���ون ال��ن��اف��ذ وال�����ذي ين�ض 

ع��ل��ى 150 ع�����س��ًوا م��وؤ���س�����ًس��ا، م�����س��دًدا ع��ل��ى اأن��ه 

اجلديد  االأح��زاب  قانون  م�سروع  اإق��رار  وبعد 

مطلوب من االأحزاب ت�سويب اأو�ساعها.

ومن اأبرز ما قد ي�سوب؛ العدد الذي يوؤكد 

على جدية العمل احلزبي واالنتماء احلقيقي 

العام  املوؤمتر  والن�سف +1 حل�سور  لاأحزاب، 

الوجاهي، و20% من ال�سباب و20% من الن�ساء 

ومن 6 حمافظات، وفق اخلوالدة.

وت��وق��ع م��ع ���س��دور ال��ق��ان��ون ظ��ه��ور اأح��زاب 

جديدة واختفاء اأخرى، واندماج بع�سها.

»الشؤون السياسية«: حراك لتشكيل أحزاب جديدة

االنباط-عمان

دع��������ت ج����م����اع����ة ع�����م�����ان حل����������وارات 

عامة  موؤ�س�سة  اأو  هيئة  الإن�ساء  امل�ستقبل 

االجتماعي  ال�سحي  للتاأمني  م�ستقلة 

انظمة  بتوحيد  ت��ق��وم  ال��رب��ح��ي(  )غ��ري 

�سندوق  يف  ال�سحي  التاأمني  و�سناديق 

ك���ب���ري، ل���ت���ق���وم ب�������س���راء اخل����دم����ات م��ن 

القطاع ال�سحي العام او اخلا�ض.

وق�����ال�����ت ج���م���اع���ة ع����م����ان حل�������وارات 

موؤمتر  خ��ال  ال�سبت،  ام�����ض  امل�ستقبل 

واق��ع  ورق���ة  ع��ن  خ��ال��ه  اعلنت  �سحفي 

حال القطاع ال�سحي االأردين، اإن هدف 

تغطية  يوفر  �سحي  نظام  اإىل  الو�سول 

خطوات  ات��خ��اذ  يتطلب  �ساملة  �سحية 

اأه����م����ه����ا: ت���وح���ي���د ال���ن���ظ���ام ال�����س��ح��ي، 

وم���راق���ب���ة ن��وع��ي��ة اخل����دم����ات امل��ق��دم��ة 

ال��ت��وزي��ع  ي�����س��م��ن  مب���ا  االداء،  وج������ودة 

ال���ع���ادل ل��اإن��ف��اق وال��و���س��ول امل��ت�����س��اوي 

املواطنني. للخدمة ال�سحية لكل 

ت���ع���زي���ز  اإىل  اجل����م����اع����ة  دع������ت  ك���م���ا 

خال  م��ن  الثانوية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

الب�سرية،  امل����وارد  اإدارة  وحت�����س��ني  دع���م 

وا�����س����ت����ق����ط����اب ال�������ك�������وادر ال�������س���ح���ي���ة، 

واالح���ت���ف���اظ ب��امل��وؤه��ل��ة، وت��ع��دي��ل ن��ظ��ام 

ب�سكل  ال�سحية  للفئات  املدنية  اخلدمة 

عام واالطباء ب�سكل خا�ض.

وطالبت بتح�سني الربامج التدريبية 

ب��رام��ج  وا���س��ت��ح��داث  ال�سحية،  ل��ل��ك��وادر 

االإق����ام����ة امل�������س���رتك���ة ب����ني ال���ق���ط���اع���ات، 

يف  للعاملني  وامل��ه��ارات  املعرفة  وتطوير 

التطوير  نظام  وتفعيل  ال�سحي،  املجال 

امل���ه���ن���ي امل�������س���ت���م���ر، وت����ع����زي����ز ال���رق���اب���ة 

البنية  وحت�سني  وال�سيدالنية  الدوائية 

للم�ست�سفيات. التحتية 

ال�سياحة  دع��م  على  اجلماعة  وحثت 

وزي���ادة  تنظيمها  خ��ال  م��ن  العاجية 

تكنولوجيا  واإدخ��ال  املر�سى،  ا�ستقطاب 

امل����ع����ل����وم����ات واالت�������������س������االت ل���ت���ع���زي���ز 

ر�سا مر�سى  م��دى  ودرا���س��ة  اخل��دم��ات، 

ال�سياحة العاجية عن اخلدمة املقدمة 

لهم.

ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  وت��ط��رق��ت اجل��م��اع��ة 

منها  ال��دوائ��ي،  ال��ق��ط��اع  يواجهها  ال��ت��ي 

لغياب  االأدوي����ة  يف  ال��ه��در  ن�سبة  ارت��ف��اع 

�سيا�سات تر�سيد ا�ستهاك االأدوية وقلة 

االحتياجات  لتقدير  ال��ازم��ة  االأدوات 

بدقة.

ب�������دوره اأ����س���ت���ع���ر����ض م���ق���رر ال��ف��ري��ق 

ال�����س��ح��ي يف اجل��م��اع��ة ال��دك��ت��ور حممد 

الرئي�سية  اخلطوط  ال��ط��راون��ة،  ر�سول 

االأردين،  ال�سحي  القطاع  ح��ال  ل��ورق��ة 

مو�سحا اأن النظام ال�سحي االأردين من 

يتكون  اإذ  القطاعات؛  متعددة  االأنظمة 

م���ن: ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 

والقطاع اخلريي والدويل .

الناجح  ال�سحي  النظام  اأن  واو���س��ح 

يهدف اإىل املحافظة على �سحة ال�سكان 

وح���م���اي���ت���ه���م م����ن االأم������را�������ض امل���ع���دي���ة 

وامل���زم���ن���ة وت���وف���ري ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

والثانوية  االأولية  مب�ستوياتها  لل�سكان 

وعادلة  واآمنة  فعالة  بطريقة  والثالثية 

وباأقل تكلفة ممكنة على م�ستوى الفرد 

واملجتمع.

وقال الطراونة اإن القطاع ال�سحي يف 

االأردن يعاين من عدد من امل�ساكل التي 

توؤثر على م�ستوى اأدائه واأهمها : تعدد 

بينها،  فيما  التن�سيق  و�سعف  مكوناته، 

القطاعات،  لهذه  االأدوار  و�سوح  وع��دم 

اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  التكاملية  وغ��ي��اب 

االأداء  على  �سلباً  انعك�ض  م��ا  ال�سحية، 

الذي  ال�سحي  االإنفاق  ارتفاع  اإىل  واأدى 

اأي   ،2017 ع��ام  دي��ن��ار  مليار   2.5 جت���اوز 

املحلي  الناجت  من  باملئة   8.9 ن�سبته  ما 

االإجمايل.

اأظهرت  اإىل ان جائحة كورونا  وا�سار 

ت���وف���ر ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ع��م��ل امل�����س��رتك بني 

والذي  ال�سحي،  النظام  مكونات  جميع 

يعاين م��ن ارت��ف��اع االن��ف��اق ال��ع��ام، فعلى 

واالج��ت��م��اع��ي��ة،  امل��ال��ي��ة  احل��م��اي��ة  �سعيد 

ف����اأن ن�����س��ب��ة ت��غ��ط��ي��ة ال���ت���اأم���ني ال�����س��ح��ي 

66.9 ب��امل��ئ��ة، وب��ني  ب��ل��غ��ت  ب��ني ال�����س��ك��ان 

االأردنيني 71.8 باملئة موزَّعني على فئات 

االإن��ف��اق  ن�سبة  اأم���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ت��اأم��ني 

اإىل  و�سلت  فقد  امل��واط��ن��ني،  جيوب  م��ن 

ح����دود 30 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج���م���ايل االإن��ف��اق 

ع��ل��ى ال�����س��ح��ة. واأ����س���اف ال��ط��راون��ة اأن 

الطلب  زي��ادة  من  كذلك  يعاين  القطاع 

النمو  نتيجة  ال�سحية  اخل��دم��ات  على 

والتحول  والق�سري،  الطبيعي  ال�سكاين 

ي�سكل  اأ�سبح  الذي  لاأمرا�ض  النمطي 

ال�سارية  غ��ري  ل��اأم��را���ض  ث��ن��ائ��ي��اً  ع��ب��ئ��اً 

اإ�سافة  امل��ع��دي��ة،  واالأم��را���ض  )امل��زم��ن��ة( 

اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  االزدواج����ي����ة يف  اإىل 

ال�����س��ح��ي��ة، وت�����س��رب ال���ك���ف���اءات ال��ف��ن��ي��ة 

ال�سحي  القطاع  موؤ�س�سات  من  املوؤهلة 

العام، ا�سافة اىل اللجوء ال�سوري الذي 

�سكل عبئاً اإ�سافياً منذ عقد من الزمن.

وك����ان رئ��ي�����ض اجل��م��اع��ة ب���ال ح�سن 

اإن اجلماعة  املوؤمتر،  التل قال يف بداية 

ت�����س��ت��ه��ل ن�����س��اط��ات��ه��ا م���ع ب���داي���ة ال��ع��ام 

مهمة  ومركزية  هامة  بق�سية  اجلديد، 

اململكة،  اأر���ض  على  ومقيم  مواطن  لكل 

الأنه يتعلق بال�سحة، من خال اإعانها 

االأردين(،  ال�سحي  القطاع  )حال  ورقة 

ال����ت����ي اأع�����ده�����ا ال����ف����ري����ق ال�������س���ح���ي يف 

نخبة  ي�سم يف ع�سويته  الذي  اجلماعة 

االخت�سا�ض يف خمتلف  اأه��ل  خ��رية  من 

املجاالت ال�سحية ومن اأ�ساتذة الطب يف 

اجلامعات االأردنية .

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن ورقة حال القطاع الصحي



املحلي

االنباط-العقبة

افتتح وزي��ر املياه وال��ري املهند�س حممد 

ال��ن��ج��ار ام�������س ال�����س��ب��ت، م�����س��روع ال��ت��و���س��ع��ة 

ال�سمالية  ال��ع��ق��ب��ة  تنقية  ملحطة  اجل���دي���دة 

مل��ع��اجل��ة م��ي��اه ال�����س��رف ال�����س��ح��ي، بالتعاون 

االأمريكية  والوكالة  العقبة  �سركة مياه  بني 

للتعاون  االأملانية  والوكالة  الدولية  للتنمية 

الدويل.

البنية  حت�����س��ني  اإىل  امل�������س���روع،  وي���ه���دف 

العقبة  ل�سكان  ال�سحي  لل�سرف  التحتية 

البالغ عددهم 150 الف ن�سمة ومواكبة النمو 

ال�سكاين واالقت�سادي امل�ستقبلي فيها.

وح�سر حفل االفتتاح، وزير الطاقة �سالح 

اخل��راب�����س��ة وم��دي��ر ع��ام �سركة م��ي��اه العقبة 

الوكالة  وم��دي��رة  العبيدين  خ��ال��د  املهند�س 

االأمريكية للتنمية الدولية يف االأردن �سريي 

ك��ارل��ني ومم��ث��ل��ة ال��وك��ال��ة االمل��ان��ي��ة للتعاون 

الدويل فروك نيومان ورئي�س هيئة املديرين 

ل�سركة مياه العقبة حممود جراد النعيمات 

وع�����دد م���ن مم��ث��ل��ي امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة 

واجلهات املانحة واجلهات املعنية يف حمافظة 

العقبة.

وقال الوزير النجار، اإن مثل هذه امل�ساريع 

ال�سخمة التي تد�سن يف العقبة اليوم تتميز 

االخت�سا�سات  خمتلف  م��ن  ال�سركاء  بتعدد 

وهدفها افادة امل�ساريع ال�سياحية وال�سناعية 

يف املدينة من املياه املعاجلة واملحافظة على 

املياه العذبة لل�سرب وزيادة الرقعة اخل�سراء، 

مثنيا على اجلهات املانحة وال�سركاء يف هذا 

امل�سروع.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اك�����دت ����س���ريي ك���ارل���ني، اأن 

م�ستمر  ت��زوي��د  م�سدر  مبثابة  ه��ي  املحطة 

وموثوق للمياه الالزمة لدعم اقت�ساد العقبة 

املتحدة  الواليات  اإىل اهتمام  املتنامي، الفتة 

ب���اأن ت��ك��ون ج���زءا م��ن ه��ذه ال�����س��راك��ة القيمة 

اأك��ر  يكون  ل����الأردن  مائي  م�ستقبل  الإي��ج��اد 

اأمانا.

بدوره، او�سح املهند�س العبيدين، اأن �سركة 

االأمريكية  الوكالة  من  وبدعم  العقبة  مياه 

والوكالة االأملانية، قامت ببناء مرافق جديدة 

لزيادة ق��درة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي 

األ���ف مرت   40 اإىل  األ���ف م��رت مكعب   12 م��ن 

�ستعمل  املحطة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ي��وم،  مكعب يف 

ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه  على حت�سني ج���ودة 

العذبة  للمياه  بديل  كم�سدر  ال�ستخدامها 

واحل�سرية  ال�سناعية  االحتياجات  لتغطية 

وري امل�سطحات اخل�سراء.

وق����ال اإن ه���ذا االأم�����ر ���س��ي��زي��د م���ن كمية 

ل�سكان  املنزيل  لال�ستخدام  املخ�س�سة  املياه 

باملئة،   25 بن�سبة  يقدر  العقبة مبا  حمافظة 

م��و���س��ح��ا اأن امل����راف����ق اجل����دي����دة ت��ع��ت��م��د يف 

ت�سغيلها على البدائل اخل�سراء، مثل الطاقة 

م��ن خالل  املنتج  احل��ي��وي  وال��غ��از  ال�سم�سية 

ع��م��ل��ي��ة م��ع��اجل��ة م���ي���اه ال�����س��رف ال�����س��ح��ي، 

والقدرة على حتمل  املحطة  ا�ستدامة  لدعم 

تكاليفها.

من جانبها، بينت فروك نيومان، اننا نعمل 

منذ 60 عاما مع االأردن يف م�ساريع املياه لبناء 

م�ستقبل مائي جيد لالأجيال لتحقيق قفزات 

هامة يف م�ساريع قطاع املياه..

الطفيلة االنباط- 

واالإ�سكان  العامة  االأ���س��غ��ال  وزي��ر  اج��رى 

املهند�س يحيى الك�سبي، ام�س ال�سبت، جولة 

تفقدية �سملت عددا من امل�ساريع التي تعمل 

عليها الوزارة، تخللها اجتماع عقده يف مبنى 

ابناء  ملطالب  لال�ستماع  الطفيلة  حمافظة 

املحافظة ومالحظاتهم.

اع��ت��م��دت  ال��������وزارة  اإن  ال��ك�����س��ب��ي،  وق�����ال 

حمافظات  جلميع  م�سرتكة  ط���وارئ  خطة 

اململكة وخطة طوارئ خا�سة لكل حمافظة 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ظ���روف اجل���وي���ة يف ف�سل 

ال�����س��ت��اء مب���ا ي�����س��م��ن دمي���وم���ة اخل���دم���ات 

املقدمة للمواطنني.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل االج���ت���م���اع يف م��ب��ن��ى 

حم��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة، ب��ح�����س��ور ن�����واب عن 

امل��ح��اف��ظ��ة وامل��ح��اف��ظ ال��دك��ت��ور حم��م��د اأب��و 

جامو�س، وممثلني عن املجتمع املحلي، بحث 

خالله عدد من الق�سايا واملطالب التي تهم 

ابناء حمافظة الطفيلة.

ال����وزارة وال�سركاء  ك���وادر  وث��م��ن، ج��ه��ود 

املا�سي  اجل���وي  املنخف�س  خ��الل  العاملني 

اأي  ب��ع��دم ح���دوث  تتكللت ج��ه��وده��م  وال��ت��ي 

ل��ل��وزارة  تتبع  التي  للطرق  تذكر  اغ��الق��ات 

خ����الل ال����ظ����روف اجل���وي���ة ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا 

املحافظة.

امليدانية  اجل���والت  اأن  الك�سبي،  واأ���س��اف 

مع  ان�سجاماً  تاأتي  يجريها  التي  التفقدية 

للحكومة  ال�����س��ام��ي��ة،  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

ل�������الط�������الع ع�����ل�����ى اخل��������دم��������ات امل����ق����دم����ة 

للمواطنني من امليدان واال�ستماع ملطالبهم 

ب�سكل  الالزم  ومالحظاتهم؛ حللها واجراء 

فوري.

املطالب  م��ن  ع��دد  اإىل  الك�سبي  واأ�ستمع 

واملالحظات، موعزا اإىل املعنيني العمل على 

درا�ستها وحلها وفق االولويات التي حتددها 

الوزارة واالمكانيات املتوفرة وبالتن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة.

طريق  على  االع��م��ال  ال�ستكمال  ووج���ه، 

امام  ارح��اب - حمامات عفرا الع��ادة فتحه 

لكونه  اهمية  من  للطريق  ملا  ال�سري  حركة 

يخدم موقع �سياحي.

اإىل ذل���ك ت��ف��ق��د، م�����س��روع اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل 

العمل  تق�سيم  مت  ال����ذي  امل��ل��وك��ي  ال��ط��ري��ق 

على امل�سروع لعدة مراحل، حيث بلغت ن�سبة 

ت�سمل  وال���ت���ي  االوىل  امل��رح��ل��ة  يف  االجن�����از 

اع���ادة ت��اأه��ي��ل ال��ط��ري��ق م��ن ام���ام م�ست�سفى 

الرتخي�س  دائ��رة  باجتاه  اجلديد  الطفيلة 

عمان  ب��اجت��اه  ال�سرقي  للطريق  باال�سافة 

95% والتي  100%، ويف املرحلة الثانية بلغت 

ت�سمل العمل على اعادة الطريق من قاعدة 

الثالثني  ���س��ارع  ول��غ��اي��ة نهاية  ���س��الح اجل��و 

ب��ل��غ��ت ن�سبة  ف��ي��م��ا  ال��ق��اد���س��ي��ة،  يف م��ن��ط��ق��ة 

االجناز يف املرحلة الثالثة 52% والتي ت�سمل 

الطريق من مقام  تاأهيل  اع��ادة  العمل على 

ر�سي  االزدي  عمري  بن  احل��ارث  ال�سحابي 

اهلل عنه ولغاية دوار ريعا يف منطقة ب�سريا.

كما، تفقد وزير االأ�سغال العامة، م�سروع 

ان�����س��اء م��رك��ز ن��ه��اري ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ذوي 

ن�سبة  بلغت  وال����ذي  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ي��اج��ات 

االجناز فيه %100.

واأك������د ال��ك�����س��ب��ي خ����الل ج���ول���ة ت��ف��ق��دي��ة 

وال��ذي  اجلديد  الطفيلة  م�ست�سفى  مل�سروع 

املا�سي  ال��ع��ام  ال�سحة  ل����وزارة  ت�سليمه  مت 

ت��ويل االه��م��ي��ة الن�����س��اء وتنفيذ  ال����وزارة  اأن 

مرافق  يف  جت��ول  حيث  ال�سحية،  امل�ساريع 

يف  ال��ت��ي مت��ت  االع��م��ال  وت��ف��ق��د  امل�ست�سفى، 

امل�سروع.

واأ�ستمع اإىل ايجاز مف�سل حول امل�سروع، 

حيث تبلغ امل�ساحة االجمالية للمبنى املكون 

من �سبعة طوابق حوايل 30 الف مرت مربع، 

باال�سافة  �سريرا،   150 حوايل  على  يحتوي 

مل��ب��ن��ى ���س��ك��ن وظ��ي��ف��ي و5 غ����رف ل��ل��ح��را���س 

للم�ست�سفى،  االمني  للمركز  مبنى  وان�ساء 

باال�سافة لالعمال اخلارجية كافة.

واأوعز الك�سبي، اإىل املعنيني بالتن�سيق مع 

اجلهات ذات العالقة والقيام باي �سيانة او 

اع��م��ال ج��دي��دة يف ح��ال تطلب االم��ر ذل��ك؛ 

ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف ت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل���دم���ات 

للمواطنني.

تتبع  الك�سبي خ��الل تفقده ط��رق  ووج��ه 

�ساملة  درا���س��ة  ب��اج��راء  الطفيلة  ل��ل��وزارة يف 

فوري  ب�سكل  ال��الزم  واج���راء  الطرق  لواقع 

وف����ق امل��خ�����س�����س��ات واالم���ك���ان���ي���ات امل��ت��اح��ة 

واالولويات التي حتددها الوزارة.

االنباط-عمان

 اخ���ت���ت���م���ت ام�������س ال�������س���ب���ت، ام���ت���ح���ان���ات 

 2021 لعام  العامة  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة 

انطلقت  وال��ت��ي  التكميلي”،  “االمتحان 
اأوىل جل�ساتها يف الثالثني من �سهر كانون 

 95 نحو  مب�ساركة  املا�سي،  االأول/دي�����س��م��ر 

األف م�سرتك وم�سرتكة.

 وت����اب����ع اأم������ني ع�����ام ال���������وزارة ل��ل�����س��وؤون 

االمتحان  �سري  العجارمة،  نواف  التعليمية 

يف يومه االأخري؛ خالل زيارة قام بها لغرفة 

اإدارة االمتحانات واالختبارات،  العمليات يف 

اأعمال  اإجن��از  الدقة يف  اإىل  واط��م��اأن كذلك 

الت�سحيح االإلكرتوين واملراجعة واملطابقة، 

كما اطلع اأي�سا على اخلط الزمني لعمليات 

اإدارة االمتحانات من بدء العمل وحتى وقت 

اإعالن النتائج. 

من جانبها، تفقدت االأمني العام لل�سوؤون 

ع��ددا من  واملالية جن��وى قبيالت  االإداري����ة 

ق��اع��ات االم��ت��ح��ان يف ل���واء ���س��ح��اب، معربة 

ع��ن ارت��ي��اح��ه��ا ل��الل��ت��زام الكبري ب��اإج��راءات 

االمتحانات،  وج��رت  ال�سحي.  الروتوكول 

يف ظل اإجراءات وقائية واحرتازية اتخذتها 

بروتوكول  والتعليم مبوجب  الرتبية  وزارة 

���س��ح��ي، ج����رى ال���ت���واف���ق ع��ل��ي��ه م���ع وزارة 

الوطنية  اجلهود  مع  ين�سجم  ومبا  ال�سحة 

ويحافظ  كورونا  فريو�س  ملكافحة  املبذولة 

على  امل�سرفة  والكوادر  الطلبة  �سالمة  على 

االمتحان.

 وكانت الوزارة قد �سكلت غرفتي عمليات 

ملتابعة  االمتحانات  واإدارة  ال��وزارة  مركز  يف 

����س���ري االم���ت���ح���ان وجم���ري���ات���ه وا���س��ت��ق��ب��ال 

امل���الح���ظ���ات واال���س��ت��ف�����س��ارات م���ن ال��ط��ل��ب��ة 

واملجتمع املحلي، حيث عممت اأرقام هواتفها 

وم��دي��ري  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري  ع��ل��ى 

االإع�����الم  و����س���ائ���ل  يف  واأع��ل��ن��ت��ه��ا  االإدارات 

اليوم  لالمتحان  تقدم  ق��د  وك��ان  املختلفة. 

17932 م�سرتكا وم�سرتكة يف مباحث علوم 

االأر�س والبيئة، واللغة العربية )تخ�س�س( 

الورقة الثانية، وبرجمة احلا�سوب، واإح�ساء، 

وال��ت�����س��ري��ح ووظ���ائ���ف االأع�������س���اء، ل��ل��ف��روع 

 / اخلا�سة  ال�سناعية  والعلوم  االأك��ادمي��ي��ة، 

واإنتاج  احل��ي��واين،  واالإن��ت��اج  الثانية،  الورقة 

والر�سم  الثانية،  الورقة   / الطعام وخدمته 

والت�سميم للفروع املهنية.  .

افتتاح التوسعة الجديدة لمحطة 
التنقية في العقبة

الكسبي يستمع للمواطنين في 
الطفيلة ويوعز بدراسة شاملة للطرق

اختتام امتحانات تكميلية »التوجيهي«

30

مطالبة بتوفير مخصصات كافية الحتفالية إربد عاصمة للثقافة

تسجيل 13 وفاة و4102 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

مختصون وخبراء: المعارضة االيجابية يجب أن تكون بعيدة عن الشخصنة
ناقشوا في ملتقى النخبة – elite »مفهوم المعارضة«

  االنباط-اربد

ط��ال��ب ع���دد م���ن ن����واب حم��اف��ظ��ة اإرب���د 

احتفالية  كافية الإجناح  بر�سد خم�س�سات 

2022، وذلك  اإربد عا�سمة للثقافة العربية 

بال�سورة الالئقة. الإخراجها 

التنفيذي  املكتب  لقائهم  خ��الل  واك��دوا 

املتخ�س�سة،  اللجان  وروؤ���س��اء  لالحتفالية 

رئي�س  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  بح�سور 

ال�������وزراء اال���س��ب��ق ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���روؤوف 

التي  الفعاليات  اأن  ال�سبت،  ام�س  الروابدة 

���س��ت��ت��وزع ع��ل��ى ت�����س��ع��ة األ���وي���ة يف امل��ح��اف��ظ��ة 

حتظى  اأن  ي��ج��ب  وط��ن��ي��ا  م�����س��روع��ا  وت�سكل 

ب����دع����م ك�����اف ي��ع��ك�����س ال���������س����ورة امل�����س��رق��ة 

ع��ن امل��ح��اف��ظ��ة ت��اري��خ��ا وح�����س��ارة وث��ق��اف��ة 

وموروثا.

فر�سة  احل���دث  اأن  اإىل  ال���ن���واب،  وا���س��ار 

لت�سجيع  ا�ستغاللها  ميكن  واع��دة  تنموية 

للمحافظة  واخلارجية  الداخلية  ال�سياحة 

وا����س���ت���ث���م���ار امل����واق����ع ال���ت���ي ���س��ي��ت��م ع��ر���س 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ف��ي��ه��ا ك��ن��ق��اط ج����ذب ���س��ي��اح��ي 

وا�ستثماري.

اإن االح��ت��ف��ال��ي��ة  ب�����دوره، ق���ال ال���رواب���دة 

الإب���راز  منا�سبة  ه��ي  ال�����س��م��ويل  مبفهومها 

دور املحافظة يف كل الوان االبداع والثقافة 

ال�سعد  على  تاريخها  يعك�س  مبا  والفنون 

اهلها  على  الفرح  اج��واء  ي�سيع  ومبا  كافة، 

وروادها.

واالأمكنة  احل��دث  ا�ستثمار  اهمية  واك��د 

ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف ال��ف��ع��ال��ي��ات ك��ح��وا���س��ن 

اال�ستمرارية  �سفة  وتاأخذ  الثقايف  لالإبداع 

والدميومة بان ال ينتهي الفعل الثقايف مع 

الزمنية لالحتفالية. املدة  انتهاء 

االح��ت��ف��ال��ي��ة  اأن  اإىل  ال����رواب����دة  وا����س���ار 

حت����ت����اج مل���خ�������س�������س���ات ت�����ت�����واءم م�����ع ح��ج��م 

م�سروعا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  وت��ن��وع��ه��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الثقافة  وزارة  ودع��م  ب��دور  م�سيدا  وطنيا، 

التح�سري  يف  امل��ك��ت��ب  ج��ان��ب  اىل  ووق��وف��ه��ا 

الفعاليات. النطالق 

م�����ن ج����ان����ب����ه، ع����ر�����س رئ���ي�������س امل���ك���ت���ب 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الح��ت��ف��ال��ي��ة امل��ه��ن��د���س م��ن��ذر 

البطاينة وروؤ�ساء اللجان املتخ�س�سة ما مت 

اجرائية  وخ��ط��وات  حت�سريات  من  اجن��ازه 

م���وج���ز ح��ول  اإىل  اإ����س���اف���ة  الن��ط��الق��ت��ه��ا، 

االحتفالية  وف��ع��ال��ي��ات  وان�����س��ط��ة  م�����س��اري��ع 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���رتت���ي���ب���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ف��ل 

االفتتاح .

للفعاليات  التف�سيلي  االط���ار  وت�سمن 

امل��ع��ار���س ال��دائ��م��ة مل��خ��ت��ل��ف ان����واع ال��ف��ن��ون 

االدب  الرواد يف  وموؤمتر  االبداعي  والفعل 

وم�����س��اب��ق��ات  ���س��ع��ري��ة  واأم�������س���ي���ات  االأردين 

ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��ي��اف��ع��ني وت��خ�����س��ي�����س م�����س��اح��ة 

فنية  ع��رو���س  اىل  ا���س��اف��ة  االط��ف��ال،  الأدب 

حملية  فنية  وور�س  وم�سرحية  ومو�سيقية 

وبرامج  وج��داري��ات  ن�سب  واق��ام��ة  ودول��ي��ة 

وثائقية وغريها.

االنباط-عمان  

وفاة   13 ت�سجيل  عن  ال�سبت،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

لريتفع  اململكة،  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  و4102 

العدد االإجمايل اإىل 13062 وفاة و1134097 اإ�سابة.

باملئة،   17.32 ام�����س،  االإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

املوجز  واأ���س��ار  ال���وزارة.  ال�سادر عن  االإع��الم��ي  املوجز  بح�سب 

44251 حالة،  اإىل  و�سل  الن�سطة حالياً  احل��االت  اأن عدد  اإىل 

امل�ست�سفيات  اإىل  ام�س،  اأدخ��ل��ت،  التي  احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما 

105 حاالت، وعدد احلاالت التي غادرت امل�ست�سفيات 90 حالة، 

فيما بلغ العدد االإجمايل للحاالت املوؤكدة التي تتلقى العالج 

يف امل�ست�سفيات 632 حالة.

واأظهر املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال 

اأ�سّرة العناية احلثيثة  اإ�سغال  9 باملئة، بينما بلغت ن�سبة  بلغت 

27 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س اال�سطناعي 

يف االإقليم ذاته 12 باملئة.

واأ�ساف اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم الو�سط بلغت 

العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  باملئة، يف حني و�سلت   17

التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   32 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف 

ن�سبة  بلغت  اجل��ن��وب،  اإقليم  ويف  باملئة.   13 اإىل  اال�سطناعي 

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

7 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س اال�سطناعي يف 

االإقليم ذاته 5 باملئة.

العدد  لي�سل  �سفاء،  حالة   3362 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 

العزل  ف��رتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�سفاء  حل��االت  االإج��م��ايل 

23680 فح�ساً، ليبلغ العدد  اإج��راء  1076901 حالة. وبني  اإىل 

االإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء 14308220 

فح�ساً.

لقاح  م��ن  االأوىل  ع��دد متلقي اجل��رع��ة  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 

متلقي  عدد  و�سل  فيما  �سخ�سا،   4543024 اإىل  و�سل  كورونا 

اجلرعتني اإىل 4150567 �سخ�سا.

االأنباط – مرمي القا�سم

 ان املعار�سة موجودة يف كل دول العامل وهي جزء ال يتجزاأ 

لالأف�سل  للتغري  و�سرورية   ، الدولة  يف  العامة  ال�سيا�سة  من 

للمعار�سة  تكون  االأح��ي��ان  بع�س  يف  لكن   ، العامة  للم�سلحة 

التخريب  هدفها  معينة  �سريحة  تخدم  خا�سة”  “اأجندات 
والف�ساد والوقوف يف وجه احلكومة وتثبيط دورها ال�سيا�سي .

 elite  – النخبة  ملتقى  ناق�س  اأهميتها،  م��ن  وانطالقا 

مب�����س��ارك��ة  املعار�سة”  “مفهوم  ح���واري���ة  ج��ل�����س��ة  يف  اأخ�����ريا 

امل��ع��ار���س��ة واخ���رون  ات��ف��ق م��ع  خمت�سني وخ����راء منهم م��ن 

اعرت�سوا عليها وذلك ح�سب طبيعة اأهدافها . 

وقال املهند�س حممود الدبا�س ، ان املعار�سة �سيء ايجابي، 

وال��رغ��ب��ات  وااله����واء  ال�سخ�سنة  ع��ن  بعيدا  ت��ك��ون  ان  وي��ج��ب 

ومبنية على مبادئ وبرامج يقتنع بها الفرد او املجموعة التي 

تاأخذ هذا البعد، مبينا اأن يف الدول الدميوقراطية يكون كل 

من هو لي�س يف احلكم يف �سف املعار�سة ل�سالح الوطن، ويتم 

يت�سدر م�سهد  ال��ذي  احل��زب  ف��رتة ح�سب  ك��ل  االدوار  ت��ب��ادل 

قيادة دفة احلكم او القيادة، موؤكدا اأن املعار�سة الر�سيدة هي 

امل�سرية  ت�سحيح  خالل  من  الداعمة  املراقبة  ال�ساهرة  العني 

وامل�����س��اع��دة يف جت��ن��ي��ب ال��ب��ل��د ال��ف��و���س��ى وال���دم���ار واالن��ك�����س��ار 

والرتاجع عن التقدم وال�سمو لالعايل.

ان تعمل  انه يجب  الرحامنة  الرحيم  املهند�س عبد  واأك��د   

هو  ال��وط��ن  يكون  بحيث  ال�سائدة،  التعليمات  وف��ق  املعار�سة 

البناء  غ��ري  النقد  تطبيق  يتم  اأن  املقبول  غ��ري  فمن   ، همها 

واإث����ارة ال��ن��ع��رات ال��دي��ن��ي��ة، وال��ع��م��ل م��ع اخل���ارج �سد م�سالح 

�سفافية  دون  ن�ساطاتها  وممار�سة  العنف،  وا�ستخدام  الوطن، 

قد  مو�سحا   ، متويلها  م�سادر  عن  االإف�ساح  ع��دم  مع  كاملة 

تنتهي  بحيث  جاه  او  من�سب  يف  طمعا  فردية  املعار�سة  تكون 

مبجرد حتقيق املراد. 

املعار�سة  اىل  حتتاج  حكومة  كل  اإن  حويلة  ابراهيم  وق��ال 

الن�سج لوجود احلقيقة فيه،  نتيجته  االآخ��ر  وال��راأي  وال��راأي 

ال�سلبيات  تنتقد  نا�سجة  معار�سة  اىل  بحاجة  اأن��ن��ا  م��وؤك��دا 

ومت����دح االإي��ج��اب��ي��ات ت��ط��رح احل���ل���ول ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ت��ط��اول ، 

تنفيذ  على  وحتر�س  القول  يف  ت�سدق  حكومة  اىل  وبحاجة 

وعودها ،ونريد موؤ�س�سية وال نريد اأهواء تعطي من ال ي�ستحق 

وحترم من ميلك الرامج واالإمكانات.

برامج  متتلك  التي  املعار�سة  اأن  ع��ريوط  م�سطفى  وب��ني 

واالجتماعية  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  للتحديات  واق��ع��ي��ه 

ت�سمن ا�ستمراريتها ، اما التي ال يكتب لها النجاح فهي التي 

وال  ال�سلبيات  وت�سخم  واملنا�سب  ال�سخ�سية  امل�سالح  همها 

اإىل  وحتولها  التوا�سل  من�سات  وت�ستخدم  االإيجابيات  تظهر 

له  من  اأو  املعار�س  اأن  اىل  م�سريا  والفنت،  للتطاول  من�سات 

عن  امل��ع��روف  من  اأن  مو�سحا  علنا  راأي��ه  يقول  اأن  فعليه  راأي 

ال�سعب االردين اأنه مثقف ومل ي�سل قطرة دم الأجل معار�سة 

الها�سمي  احلكم  لنظام  بوالئه  اي�سا  وم��ع��روف   ، معار�س  اأو 

الذي يت�سم باحلكمة والت�سامح .

لدى  ي��رتك  املعار�سة  م�سطلح  اإن  احل��م��وري  با�سم  وق��ال 

من  يقلل  عدائي  ب�سلوك  يت�سم  �سلبيا  انطباعا  النا�س  بع�س 

اأهمية املعار�سة الهادفة، التي من مهامها تقومي اأي اإعوجاج 

ح��ا���س��ل يف ال���دول���ة م��ن خ���الل رف�����س اخل�����س��وع لال�سطهاد 

مبينا من  ديكتاتوري،  نظام حكم  وج��ود  الناجت عن  القمع  اأو 

وجهة نظره اأن هناك اأ�سخا�س خارج الوطن ميتهنون االإ�ساءة 

النظر  �سخ�سية وفيها حماولة للفت  للوطن، الأه��داف غالباً 

يف �سبيل حتقيق ه��ذه االأه���داف ، وه��م بعيدين كل البعد عن 

املعار�سة احلقيقية. 

اأن مفهوم املعار�سة قد تغري، فظهر  وبني حممد العدوان 

معار�سون من اأجل املعار�سة ، ومعار�سون من اأجل معار�سة 

وه��ذا   ، واملكا�سب  املنا�سب  اأج��ل  م��ن  ومعار�سون   ، املعار�سة 

يجب  ال��ت��ي  احلقيقية  امل��ع��ار���س��ة  ع��ل��ى  �سلبا  اث���ر  االخ���ت���الف 

دول��ة  اأي  اأن  مو�سحا  ال�سيا�سية  العملية  م��ن  ج��زءا  تكون  ان 

فيها  تكون  حقيقية  وطنية  قوية  معار�سة  لديها  ال��ع��امل  يف 

مفاهيم احلاكمية الر�سيدة اثبت واكر تاأثريا. 

واأك������د ال���دك���ت���ور ح�����س��ني حم���ادي���ن اأن م��ف��ه��وم امل��ع��ار���س��ة 

املنعك�سة  العملية  ونتائجها  موؤ�س�سيا،  العميقة  مب�سامينها 

ثقافتنا  �سميم  من  لي�س  والعامة  اخلا�سة  احلريات  مناخ  يف 

الن �سانع القرار او املم�سك بال�سلطة ال يوؤمن بقيم املعار�سة 

امل��ل��م��و���س��ة، وب��ال��ت��ايل ال يعطيها  ال��ت��واف��ق��ي��ة  وا���س��ت��ح��ق��اق��ات��ه��ا 

اهتماماّ يدل على اقتناعه الفعلي بها ، فهوؤالء ال يوؤمنون باأن 

الت�ساركية مع االآخر متثل م�سدر قوة للجميع. 

واأ�سار حممود ملكاوي ان االأنظمة الدميقراطية يجب اأن 

ت�ستمد احلكومة واملعار�سة �سرعيتها من الد�ستور وم�سلحة 

برامج  ذات   ، حقيقية  معار�سة  وج��ود  واأن  وال��وط��ن،  ال�سعب 

وا�سحة ، وال تتعار�س مع الد�ستور ، بل هي يف م�سلحة ال�سعب 

والنظام على حد �سواء ، وخا�سة عند اجتياز املراحل املف�سلية 

يف حياة الدولة االأردنية. 

ان  يجب  احلقيقية  املعار�سة  ان  رائ��د حرت  املهند�س  وب��ني 

يكون لها برامج ومبادىء وا�سحة وحمددة تلتزم بها ، بحيث 

او  تهدف اىل حتقيق م�سلحة عامة ولي�س خا�سة وقد تتفق 

ال  ولكنها   ، العمل  واليات  طريقة  على  احلكومة  مع  تختلف 

مكا�سب  حتقيق  مقابل  وامل��ب��ادىء  الثوابت  تعار�س  اأو  تنتقد 

خا�سة على ح�ساب الوطن واملواطن وعلى ح�ساب مبادئها كما 

انها ال تعار�س ملجرد املعار�سة او لل�سهره وت�سجيل املواقف. 

وط����رح غ����ازي امل��ع��اي��ط��ة ع���دة ت�����س��اوؤالت ه��ل ي��وج��د لدينا 

معار�سه ؟ ومن ميثلها؟ هل هي  االأح��زاب؟ هل توجد هوية 

وطنية لالأحزاب؟ وما ابرز ما قامت به املعار�سه؟. 

م�ساحة  واعطاء  النقدي  التفكري  اإن  م�سامرة  حامت  وق��ال 

كافية للنقا�س واملعار�سة البناءة ، هو ما يجب تربية وتن�سئة 

االأجيال القادمة عليه ، وباملقابل اأو�سح اأن املكان الذي ال ي�سمح 

وبالنتيجة  والدكتاتورية،  لال�ستبداد  مهياأ  ل��الآراء  تعدد  فيه 

مهياأ للزوال واالندثار. 

واأو�سح مهنا نافع اأن املعار�سة يجب اأن تقوم بواجبها نحو 

بعيدة  الواحد  البلد  داخ��ل  الوطنية  ال�سوابط  �سمن  الوطن 

بعدم  االق��رتاع  �سناديق  نتائج  وتقبل  اخلارجي،  التدخل  عن 

و�سولها لل�سلطة وتتفرغ للرقابة ، والنقد البناء . 

البناء  النقد  املعار�سة هي  اإن  اجلايح  الدكتور خالد  وق��ال 

املنا�سبة،  احللول  وو�سع  ال��دول��ة،  يف  ما  ل�سلوك  واملو�سوعي 

مو�سحا اأن من �سفات املعار�س اأن ميلك ثقافة وا�سعة ،والثقة 

حلول  و���س��ع  على  ،وال���ق���درة  النقد  يف  وامل��و���س��وع��ي��ة  بالنف�س 

واأب��ح��اث  درا���س��ات  على  مبنية  احل��ل��ول  ت��ك��ون  ب���اأن   ، للم�سكلة 

واأرقام ، حلول منطقية واقعية قابلة للتطبيق ومن�سجمة مع 

الدين واالأعراف يف املجتمع .

ال��دول  ���س��رورة يف  املعار�سة  اأن  اىل  امل��ج��ايل  ها�سم  واأ���س��ار 

اأي�سا  �سرورية  وه��ي  وتراقب  وتقٌيم  وحتا�سب  ت�سحح  الأنها 

اأنها باملفهوم العربي تعد  داخل العائلة او الع�سرية ، مو�سحا 

�سررا ولي�ست �سرورة ، ويف الدولة العميقة فانها ت�سوه �سور 

املعار�سة واملعار�سني وكذلك االأنظمة الديكتاتورية. 

وبينت الدكتورة طيب الفارو�سي اأن املعار�سة غري م�سموح 

بوجودها وان وجدت فلها �سقف معني ال ت�ستطيع او ال جتروؤ 

على جتاوزه وذلك للحفاظ على ا�ستقرار البلد ب�سبب اأننا مل 

التي تهدف  املنطقية  واملعار�سة  التعددية احلزبية  نعتد على 

اإىل ك�سف اأخطاء احلكومة وت�سحيحها. 

على  قيودا  ن�سع  اأن  ن�ستطيع  ال  اننا  جانبك  زه��دي  وق��ال 

ان  م��وؤك��دا  �سرورتها  ع��دم  اأو  �سرورتها  حيث  م��ن  املعار�سة 

وجود املعار�سة امر �سحي وي�ساعد على روؤية ال�سورة االو�سع 

واالكمل الي مو�سوع حمل البحث.

ال�سلطة  اإىل  ال��و���س��ول  تريد  ال  التي  املعار�سة  اىل  ولفت 

لتطبيق براجمها معار�سة عبثية ال داعي لوجودها، فاال�سا�س 

ان اي امر نعار�سه لدينا بديله االمثل، واالأ�سل ان املعار�سة 

اأن  يجب  ولهذا  العليا،  الوطنية  امل�سلحة  حتقيق  اىل  تهدف 

تتفق مع ما يحقق م�سلحة الوطن واملواطن.

االعالميه  املوؤ�س�سات  يف  عطيات  فاطمة  الدكتورة  وبينت 

ا���س��ا���س��ه��ا عمليات  ال��ت��ي مت��ت ع��ل��ى  ال��رتب��وي��ه  ال��ن��ت��ائ��ج  تظهر 

�سياغه الراأي، ويف حالة عدم تظافر هذه النتائج مع معطيات 

وخمرجات �سيا�سيه ال توؤمن باملعار�سة يف الراأي ، فان امل�سكلة 

تكمن هنا ، بالتايل او�سلتنا اىل فقدان روح املعار�سه االيجابيه 

وال���ت���وازن  ب��احل��ك��م��ه  ال�سيا�سيه  احل��ي��اه  وال��ت��ى مت��د  ال��ب��ن��اءه 

وال�سداد ، وال نن�سى انعدام امل�ساركه احلقيقيه للحياه احلزبيه 

واالج���واء  اخل���وف  �سطوه  بف�سل  ُح��ّي��دت يف جمتمعنا  وال��ت��ي 

التي ال تقوى على  الديكور  املريعه، وهذا بدوره خلق احزاب 

املعار�سه احلقيقيه وامل�ساركه البناءه يف احلكم.

وبح�سب الدكتور عيد اأبو دلبوح، فاإن م�سكلة االأردن تكمن 

املعار�سة احلقيقية لتقدم  التي ت�سكل  املتعاقبة  يف احلكومات 

كيانات  حت�سني  على  عملت  ال��ت��ي  وخ��ا���س��ة  ال��دول��ة،  وت��ط��ور 

هذه  �ستكون  والتي   ، الواحد  النبع  ذات  احلكومات  �سالونات 

التعديالت مولدات عنف يف امل�ستقبل ، ولذلك فهذه املعار�سه 

يجب التخل�س منها.

هي  الوطنية  املعار�سة  اأن  عبيدات  عبداهلل  املهند�س  وبني 

التي يكون هدفها امل�سلحه العليا للوطن واملواطن وهي التي 

توؤيد �سيا�سات ايجابيه حتى لو �سدرت عن احلكومة . 

وج��ود  لتقبل  بحاجة  اإن��ن��ا  الليمون  ن��اي��ف  املهند�س  وق���ال 

املعار�سة والتعامل معها على اأنها من مكونات الدولة االأردنية 

اإق�ساوؤها وته�سيمها الأنها ال تقبل قرارات النظام  واأن ال يتم 

واحلكومة والدوائر االأمنية .

االحد   23/ 1 / 2022
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و�شلني فيديو  عباره عن لقاء اإعالمي   من اقت�شادي كبري  تاثرت عندما �شاهدته 

اقام  اردين  م�شتثمر  مل�شوؤوؤلني عن  بعثته  اأو  و�شله  يكون  قد  غييريي ممن  املوؤكد  و من 

ا�شتثمارات كبريه زراعيه الأوىل يف  دوله نعتز بها ونتمنى لها اخلري ومزيد من التقدم 

الهائل   والتطور  القت�شاديه  النمور  لت�شبح من  اأي�شا ويف طريقها  دوله نحبها   لنها 

،وال�شتثمارات الزراعيه الكربى عن اإنتاج حيواين ومزارع اأبقار  كبريه وم�شانع تابعه 

لها  ولكن  ال�شوؤال 

  يف ظل احلديث  عن حلول للبطاله عن طريق ال�شتثمار وكما وجه جاللة �شيدنا 

امللك عبد اهلل الثاين املعظم باأن عام ٢٠٢٢ عام اأولوية البطاله 

ولذلك اقرتح يف �شوء ما �شاهدته 

اول(تغيري اإداري جذري اعتمادا فقط على الكفاءه والإجناز ولي�س تعيينات ار�شاءات 

اأو برب�شوتات اأو الو متنفذين لأ�شخا�س غري كفاءات وغري منجزين ومتابعه وحما�شبه 

لكل من يوؤخر اأو يعيق اي م�شتثمر واي عمل   

ثانيا (اإجراء درا�شه عن ا�شباب خروج اي م�شتثمر وعدم اإقامة ا�شتثماراته اأو التو�شعه 

يف وطنه وحما�شبة اي م�شوؤوؤل عن اي خلل  

ثالثا(وقف اي مكافاءه لي م�شوؤوؤل يف كافة املوؤ�ش�شات والدوائر والوزارات واجلامعات 

الر�شميه مهما كانت العناوين وامل�شميات واملربرات التي يوجدها  اي م�شوؤوؤل  يتقا�شى 

مكافاءات وان تبقى    العالوه املحدده كعالوة النقل وعالوة اي عمل اإ�شايف مربر ومعلن 

كل  بقي  ولو  مكافاءه   اي  و�شطب  ب�شياره حكوميه   يتنقل  كان  اذا  و�شطبها  الداره  اأو 

م�شوؤوؤل طول الليل اأو لديه الف جلنه اأو اجتماعات و�شطب مكافاءات اللجان وخا�شة 

اإذا كانت اأثناء الدوام الر�شمي 

رابعا( تقييم �شهري اأو كل �شتة اأ�شهر للحكومه وكل م�شوؤوؤل  عن اجنازاته  واجنازات  

جذب ال�شتثمار  واالت�شغيل على الواقع واعداد الذين مت ت�شغيلهم ون�شر الأ�شماء  الذين 

مت ت�شغيلهم للنا�س وان تكون يف وظائف دائمه فالبطاله خطر كبري

خام�شا(اإلغاء  التدري�س الإ�شايف يف اجلامعات  بقيام الإدارات اجلامعيه بح�شر ا�شبابه 

التدري�س يف اجلامعات  اع�شاء هيئة  ت�شغيل  والبدء يف تغطيته من خييالل    ومربراته 

اأو من جامعات عربيه  الوطنيه  من خريجي جامعات اردنيه يف املاج�شتري والدكتوراه 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  باإ�شراف  ت�شغل  التي  ودعم اجلامعات  واجنبيه معروفه  

العلمي  

يف  وفنيني  للدار�شني  الت�شغيل  عييدم  يف  ال�شابق  اليييوزراء  جمل�س  قييرار  �شاد�شا(اإلغاء 

اجلامعات احلكوميه اإل عن طريق ديوان اخلدمه املدنيه وان تقوم اجلامعات باإ�شراف 

وزارة التعليم العايل بتعيينات �شمن اأ�ش�س معلنه ت�شرف عليها وزارة التعليم العايل   

للحديث بقيه

أد مصطفى محمد عيروط

االستثمار والبطاله
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االنباط-عمان

اىل  لييييلييييعييييودة  اليييوطييينييييييية  احليييميييلييية  ردت 

امليييدار�يييس- نييحييو عيييودة اآميينيية ملييدار�ييشيينييا- على 

الدارييية  لل�شوؤون  العام  لالأمني  ت�شريحات 

الدكتورة  واملالية يف وزارة الرتبية والتعليم 

دقيقة”   60“ برنامج  عرب  قبيالت  جنوى 

الأردين  التلفزيون  �شا�شة  على  يبث  اليييذي 

تيياأجيييييل دوام  اإن قييييرار   ، والييتييي قييالييت فيييييهييا 

املدار�س حتى 20 �شباط املقبل اتخذ على 4 

م�شتويات، موؤكدة اأن الوزارة قامت با�شت�شارة 

اإبييقيياء  مييع  املييدار�ييس  لييعييودة  الوطنية  احلملة 

�شهر  ميين  الأول  يف  التوجيهي  ال�شف  دوام 

�شباط.

واأبيييييييدت احلييمييليية الييوطيينييييية ليييليييعيييودة اىل 

املييييدار�ييييس يف بيييييييان نيي�ييشييرتييه اليييييييوم اليي�ييشييبييت، 

والذي  القبيالت  ت�شريحات  من  ا�شتغرابها 

با�شت�شارة  قامت  الييوزارة  ان  اإىل  فيه  اأ�شارت 

احلملة مبا يخت�س بتاأجيل الف�شل الدرا�شي 

الثاين، واأن احلملة وافقت على التاأجيل.

ونفت احلملة ، وجود اأي توا�شل معها من 

قبل املعنيني يف وزارة الرتبية والتعليم اأو اأية 

جهة ر�شمية قبل �شدور القرار، م�شددة على 

اأن موقف احلملة ثابت من م�شاألة التاأجيل 

�ييشييواء قبل  بييعييد  الييتييعييلييم عيين  اليييعيييودة اإىل  اأو 

�شدور القرار او بعده.

واأكدت احلملة على اأن مواقفها الر�شمية 

يتم ن�شرها عرب بيانات وت�شريحات �شحفية 

�شفحاتها  على  املعلنة  مواقفها  اإىل  اإ�شافة 

على مواقع التوا�شل الجتماعي، لفتة اإىل 

اأنها حاولت التوا�شل مع وزارة الرتبية اأكرث 

من مرة لطرح وجهة نظرها، اإل اأنه مل يتم 

الرد حتى اللحظة.

الحملة الوطنية للعودة الى المدارس ردا على التربية: 
لم يتواصل معنا أحد

العودات: تجار يخزنون المنتجات ومنها الموز بمبردات الشهر ثم يعرضونها طيلة العام

الصمادي: سمحنا باالستيراد الن مزارعونا اليستطيعون تأمين اال 25% من حاجة السوق 

مزارعون في االغوار يطالبون بوقف استيراد الموز 

6 جهات 
رقابية دولية 

لالنتخابات 
القادمة

االنباط - فرح مو�سى

ال�شمالية،  الغييوار  يف  املوز  مزارعو  طالب 

ي�شببه  مليييا  ا�يييشيييتيييرياده  بييوقييف  اليييزرعييية  وزارة 

لييهييم ذليييك ميين خيي�ييشييائيير وعييييدم قييدرتييهييم على 

تنفيذ  على  و�ييشييددوا  الييزراعيية.  يف  ال�شتمرار 

تيييوجيييييييهيييات جييياللييية امليييليييك عييييبييييداهلل اليييثييياين 

لتحقيق  واملييييزارعييييني  بييياليييزراعييية  بييالهييتييمييام 

المن الغذائي للمملكة .

امل�شكلة  ان  الب�شتاوي  خييالييد  امليييزارع  وقييال 

تييكييميين بييي�يييشيييراء اليييتيييجيييار كيييميييييييات كيييبيييرية ميين 

ال�يييشييينييياف اليييزراعييييييية وتييخييزييينييهييا يف بييييرادات 

املنتج  تييوفيير  ل�شمان  طييويييليية  لييفييرتات  كييبييرية 

طيلة العام .

من  تخوفه  هري�س  ح�شان  امليييزارع  وابيييدى 

بييحييجيية حيياجييتييهييا لكميات  املييييوز  اليييغييياء زراعيييية 

الردن  وادي  �شلطة  مطالبا  املياه  من  كبرية 

بيييتييياأميييني املييييييياه بيياملييحييافييظيية عييلييى ميي�ييشييادرهييا 

احليييالييييييية وانييي�يييشييياء �يييشيييدود او بييييرك لييتييخييزييين 

الفاقد منها.

ابييو عييرقييوب بتوفري املياه    وطييالييب عييادل 

للمزارع  ي�شل  ما  املوز لن  لزراعة  املخ�ش�شة 

اىل  م�شريا  خم�ش�س،  هو  مما  اقييل  مياه  من 

انه قد يلجاأ لزراعة مزروعات بديلة عن املوز 

اذا ا�شتمر الو�شع  املائي كما هو ، وقد  يتوقف 

القييتيي�ييشييادييية  زراعييتييه كليا لن اجلييييدوى  عيين 

للموز اقل من مزروعات اخرى.

وادي  �ييشييلييطيية  او  اليييزراعييية  وزارة  وطييياليييب 

وار�يييشيييادييييا  ميييادييييا   املييييزارعييييني  بيييدعيييم  الردن 

النتاج. ا�شتمرارية  وت�شويقيا ل�شمان 

وا�شار حممد ال�شمالت اىل ان املزارعني يف 

ملنتجاتهم،  لت�شويق  م�شكلة  يواجهون  الغوار 

الذي  املمنهج  الت�شدير  ابييواب  بفتح  مطالبا 

من  له  والدعاية  الزراعة  وزارة  عليه  ت�شرف 

التي تبني  خالل توفري العالنات والتقارير 

الزراعية. جودة منتجاتنا 

وقال نزار علي، ان زراعة املوز لي�شت �شهلة 

لنيييه نييبييتيية حيي�ييشييا�ييشيية جتييياه الييعييوامييل اجلييوييية 

كيياليي�ييشييقيييييع والييييرييييياح وحتيييتييياج لأجييييييواء حيييارة 

عييالييييية جييدا  عييالييييية ون�شبة ري  جييدا ورطييوبيية 

اللحاء  ذات  او  املعمرة  كال�شجار  لي�شت  فهي 

اخل�شبي.

يييعييمييلييون لنييتيياج  املييييزارعييييني   وا�ييييشيييياف ان 

ا�شتعمال  دون  الييبييلييدي  امليييوز  ا�ييشيينيياف  افيي�ييشييل 

التي  اخليي�ييشييائيير  اىل  ميي�ييشييريا  كيميائية،  ميييواد 

رغم  املييوز  ا�ييشييتييرياد  ب�شبب  بيياملييزارعييني  حلقت 

ان النيييتييياج املييحييلييي يييكييفييي حيياجيية  املييواطيينييني 

منا�شبة. وبا�شعار 

   رئي�س �شعبة الت�شويق يف مديرية زراعة 

الييزراعيية  قيييال ان وزارة  اليييعيييودات،  اربيييد عييميير 

متنح  ول  املحلي  املنتج  حماية  �شيا�شة  تنتهج 

اي رخ�شة لي منتج زراعي يف مو�شم قطافه 

يلبي  ول  النتاج  يف  نق�س  هنالك  كييان  اذا  ال 

احتياجات ال�شوق .

املنتجات  يخزنون  التجار  بع�س  ان  وبييني 

اليييييزراعييييييييييية يف ميييييييييربدات لييييعييييدة ا�ييييشييييهيييير ثييم 

اليييعيييام، فيظن  اليي�ييشييوق طيييييليية  يييعيير�ييشييونييهييا يف 

امليييييزارع ان الييييييوزارة ميينييحييت رخيي�ييس ا�ييشييتييرياد 

للمنتج يف وقت بيع ثماره.

واكيييد ان الييييوزارة تعمل عييلييى  دعييم امليييزارع 

الييييذي  يييواجييه الييعييديييد ميين الييتييحييديييات مثل 

البيئية  الييظييروف  مييع  والتعامل  املييييياه  نق�س 

املييتييغييرية وتيييذبيييذب ال�يييشيييعيييار/ وزييييييادة ا�ييشييعييار 

الزراعية. املدخالت 

وقييييييال مييي�يييشييياعيييد المييييييني الييييعييييام لييي�يييشيييوؤون 

املييهيينييد�ييس حييازم  اليييزراعييية  الييتيي�ييشييويييق يف وزارة 

�شنويا  املييوز  ميين  اململكة  حاجة  ان  ال�شمادي 

اليي�ييشييوق  تيييزوييييد  يييتييم  يييقييدر ب280 طييين ول 

باكرث من هذه الكمية ول يجوز احلديث عن 

اغراق ال�شوق من كميات املوز.

وتيييابيييع ميييزارعييينيييا اليييييييوم ييي�ييشييكييو مييين �ييشييوء 

الو�شاع هو عنده على ال�شجار كميات كبرية 

قييادر  مييزارعيينييا  ان  وا�ييشيياف  بجنيها،  يييقييوم  ل 

وان  اليي�ييشييوق،  احتياج  ميين   20% تيياأمييني  على 

املحلي  املنتج  بحماية  معنية  الييزراعيية  وزارة 

وتيياخييذ بييعييني العييتييبييار قيييدرة النييتيياج املحلي 

املوز  مزارعي  ان  وتراعي  لال�شواق  للو�شول 

%25 من  لييي�ييشييتييطيييييعييون تييامييني اكيييرث ميين 

اليي�ييشييوق وبييالييتييايل مت اعييطيياء الرخ�س  حيياجيية 

لإ�شترياد املوز لتكميل الكميات التي يحتاجها 

الييي�يييشيييوق املييحييلييي وا�يييشيييعيييار امليييييوز يف ال�يييشيييواق 

املعرو�شة الكميات  مرتفعة ب�شبب نق�س 

االنباط-عمان

انتهاء  امل�شتقلة لالنتخاب عن  الهيئة  اأعلنت 

املييييدة الييزميينييييية املييخيي�ييشيي�ييشيية ل�ييشييتييقييبييال طييلييبييات 

للمراقبة  الدولية  الرقابية  للجهات  العتماد 

واملجال�س  املحافظات  جمال�س  انتخابات  على 

اإجراوؤها  واملقرر  عمان  اأمانة  وجمل�س  البلدية 

يف اأذار القادم.

وبح�شب الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب فقد بلغ 

تقدمت  والتي  الدولية  الرقابية  اجلهات  عييدد 

بطلبات اعتماد للمراقبة على النتخابات املقبلة 

)6( جهات رقابية، حيث مت اعتماد خم�س جهات 

وال�شاد�شة ما زالت قيد الدرا�شة والبحث.

اعلنت  قد  امل�شتقلة لالنتخاب  الهيئة  وكانت 

عيين فييتييح بييياب العييتييميياد لييلييمييراقييبييني الييدوليييييني 

املحافظات  جمال�س  انييتييخييابييات  على  للمراقبة 

واملجال�س البلدية وجمل�س اأمانة عمان، بتاريخ 

7/12/2021 وا�شتمر لغاية نهاية دوام اليوم 
ال�شبت املوفق 22/1/2022.

االنباط-عمان

اأكييييدت اليي�ييشييفييرية الأوكييرانييييية يف عييّمييان 

مريو�شالفا �شريباتيوك، ام�س ال�شبت، اأن 

العالقات بني الأردن واأوكرانيا تتجه نحو 

مزيد من التعاون يف خمتلف املجالت.

لقاء �شحفي يف مقر  واأ�ييشييافييت خييالل 

اأن البلدين  ال�شفارة الأوكرانية يف عمان، 

يحتفالن الييعييام احلييايل بييالييذكييرى الييي 3٠ 

بينهما،  الدبلوما�شية  العالقات  لتاأ�شي�س 

التعاون  اأتاحت  العالقات  هييذه  اأن  مبينة 

اليينيي�ييشييط بييييينييهييمييا يف امليييجيييالت الييتييجييارييية 

والع�شكرية  واليي�ييشيييييا�ييشييييية  والقييتيي�ييشييادييية 

والأمنية.

روؤييية  يت�شاطران  البلدين  اأن  وبينت 

احلا�شمة،  الق�شايا  ميين  لييعييدد  م�شرتكة 

وييييليييبيييييييان املييتييطييلييبييات الييييالزميييية لييتييعييزيييز 

اليي�ييشييراكيية الييثيينييائييييية بييييينييهييمييا ل�ييشيييييمييا يف 

جمييييييالت الأمييييييين اليييغيييذائيييي واليييعيييالقيييات 

اأن  موؤكدة  والييدفيياع،  والأميين  القت�شادية 

كييال الييبييلييدييين يييقييف بييحييزم �ييشييد اأي �شكل 

ويدافعان  والتطرف  الإرهيياب  اأ�شكال  من 

واملعايري  الييدويل  والقانون  الت�شامح  عن 

الدولية.

تعترب  بالدها  اأن  �شريباتيوك  واأكيييدت 

تعتزم  واأنييهييا  بييه،  مييوثييوقييا  �شريكا  الردن 

للمملكة  اليييدعيييم  اأ�ييشييكييال  تييقييدمي جييميييييع 

التعليمية  وخييا�ييشيية  كيييافييية،  امليييجيييالت  يف 

مكانة  وتييعييزيييز  لتاأكيد  الييغييذائييي  والأميييين 

الأردن كمحور مهم يف ال�شرق الأو�شط يف 

خمتلف املجالت.

و�يييشيييددت عييلييى مييتييانيية اليييعيييالقيييات بني 

البلدين، واأن احلوار على م�شتوى قيادتي 

الدافعة  القوة  هو  ال�شديقتني  الدولتني 

للتعاون الثنائي يف جمال ال�شيا�شة.

اأوكرانيا  اأن  اإىل  �شريباتيوك  واأ�ييشييارت 

اليييييوم ميين كييل عيييام بعيد  حتتفل يف هيييذا 

اأنييه يف مثل هذا  الوطنية، مبينة  الوحدة 

اليييييييوم قييبييل اأكيييييرث مييين 1٠٠ �ييشيينيية وقييعييت 

ال�شعبية واجلمهورية  اأوكرانيا  جمهورية 

ال�شعبية الغربية على قانون التوحيد، ما 

مهد الطريق لظهور اأوكرانيا احلديثة.

وافيييتيييتيييحيييت الييي�يييشيييفيييرية �ييشييريبيياتيييييوك، 

اململكة  يف  الأول  التذكاري  الن�شب  ام�س 

لي�شيا  الأ�شطورية  الأوكييرانييييية  لل�شاعرة 

اأجيال  اأعمالها  األهمت  التي  اأوكرايينكا 

رمزاً  ال�شاعرة  جعل  ما  الأوكرانيني،  من 

لأوكرانيا بثقافتها وتقاليدها الغنية.

االنباط-عمان

حييول  ال�شحة  وزارة  بيييييانييات  اأظييهييرت 

اإ�شابة   511 األفا و   43 وباء كورونا، وجود 

كورونا ن�شطة يف الأردن حتى �شباح اليوم 

ال�شبت.

لييوزارة ال�شحة  اليومي  ووفق اليجاز 

تويف 13 األفا و 49 �شخ�شا يف الأردن جراء 

6 حالة  الفريو�س، بعد اأن �شجلت اململكة 

وفاة اجلمعة.

وبلغ عدد الإ�شابات الرتاكمية امل�شجلة 

يف اململكة منذ ظهور الوباء مليون و1٢9 

األفا و 995 اإ�شابة.

الفريو�س  من  املتعافني  عييدد  بلغ  كما 

مليون و 73 األفاً و 539 حالة �شفاء.

الييعيياملييي  ميييييييرت«  »وورد  ميييوقيييع  ووفيييييق 

املخت�س يف ر�شد الإح�شائيات ب�شاأن وباء 

كورونا بلغ اجمايل الإ�شابات حول العامل 

347 مليون و 14٢ األفا و 556 حالة، �شفي 

منها ٢76 مليوناً و74٠ األفا و 145 حالة.

و  ماليني   5 بحياة  الييفييريو�ييس  واأودى 

6٠3 األفا و 843 حالة وفاة حول العامل.

االنباط-عمان

اأن عدد   اأظهرت بيانات وزارة ال�شحة 

الأردن  كيييورونيييا يف  بييفييريو�ييس  الإ�يييشيييابيييات 

اإ�شابة بفريو�س كورونا  األف   66 تخطى 

ميينييذ بيييدء اليييعيييام، ميين جمييمييل الإ�ييشييابييات 

امل�شجلة منذ انت�شار الوباء.

�شجل  الأردن  اأن  الييبيييييانييات  واأظييهييرت   

 3% بن�شبة  وفيياة   396 الييعييام  بييدء  منذ 

بييدء  امل�شّجلة ميينييذ  الييوفيييييات  ميين جمييمييل 

اجلائحة والبالغ عددها 13،049 وفاة. 

ح�شب  الإ�ييشييابييات  توزيع  �شعيد  وعلى 

العا�شمة  اأن  البيانات  ك�شفت  املحافظات، 

اإربييد  تليها   ) اإ�شابة   37،756  ( عمان 

) 7653 اإ�شابة ( �شجال اأعلى عدد من 

�شجلت  بينما   ،  68.2 بن�شبة  الإ�شابات 

حميييافيييظيييات الييعييقييبيية وميييعيييان والييطييفيييييليية 

اأعيييييييداد اإ�يييشيييابييية اأقيييييل مييين األيييييف اإ�يييشيييابييية. 

الييعييام،  بييدء  الطبّية منذ  الييفييرق  واأجييييرت 

للك�شف  736،303 فحو�شات خمربية 
عييين اليييفيييريو�يييس، مبيييعيييدل اإييييجيييابييييييية بلغ 

.8.88%

نصب تذكاري لشاعرة أوكرانية 
في األردن

ارتفاع حاالت كورونا النشطة 
في األردن الى 43 ألفا و511 إصابة

396 وفاة بكورونا في األردن 
منذ بدء العام
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 لفت انتباهي يف جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبية ما ُي�َسّمونه هناك بـِ”�سيارات امللوك”، 

هناك  فالأطفال  املر�سى،  الأطفال  ُيعاجلون  حيث  امل�س�سفيات”  اإىل  “ت�سري  باأنها  وي�سيفون 

يتمتعون ب�سفِة “الطبقة املُبجلة”، كونهم ينعمون بالكثري من الأف�سليات التي ل ينالها الِكبار 

غار الُعمر يتمتعون هناك يف كوريا الق�سيَّة التي تقع  اأو غريهم )عدا املتقدمني يف ال�سن(، ف�سِّ

على الطرف الأبعد يف قارة اآ�سيا بدرجة اإجتماعية اأعلى، وباهتمام املوؤ�س�سات احلكومية بهم وهي 

متنحهم ما ل متنحه لغريهم من املواطنني من اخلدمات والت�سهيالت التي �سمنها “احل�سانة 

الكاملة”، والطعام، والعالج، والدرا�سة، والرحالت، واملكوث يف العطلتني ال�سيفية وال�ستوية يف 

الطفل  واأهل  لتتاأكد احلكومة  باملجان،  الغابات وغريها  الريفية ويف  الراحة وال�ستجمام  بيوت 

ة، كونهم يقومون باإعداد اأبنائهم منذ  اأي�ساً 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.

املختلفة  احلليب  م�ستقات  بتاأمني  املتخ�س�سة  ال�سيَّارة  املـَـركــبــات  ُي�سّمي  الــكــوري  ال�سعب    

لالأطفال ِبـ”�سيارات املُلوك”، ذلك لأن البالد الكورية قائداً وحكومُة و�سعباً ُتربز اأطفالها كملوك 

منها ولها، وَتعتني بهم “ِمن املَْهِد اإىل اللَّْحِد”، وهو ما راأيته باأم عيني مراراً وتكراراً، و�سنًة بعد 

اأخرى، خالل زياراتي املتكررة اإىل متلف اأرجاء تلك البالد 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، متوجهة 

اأرجــاء البالد  “كل” دور احل�سانة و”ريا�ض الأطفال” مبختلف ت�سمياتها وجتول يف �ستى  اإىل 

دون انقطاع يف يوم عطلة اأو خالل املطبات اجلوية، ول َي�ستثني العمل لتاأمني م�ستقات احلليب 

لالأطفال الذين يخ�سعون للعالج يف امل�ست�سفيات ومواقع العالج املختلفة، وهذا ُمكلف للنظام 

طفل  اأي  اإ�سابة  اإىل  بالقيا�ض  جــداً  متدنية  الُكلفة  هذه  بــاأن  يقولون  لكنهم  هناك،  القت�سادي 

ب�سوء، لأنهم يعتربون الأطفال يف تلك اجلمهورية الإ�سرتاكية “الطبقة املُف�سلة” ويعاملونهم 

اجل�سدية  واإمكانياتهم  ومتطلباتهم  اأعمارهم  العتبار  بعني  تاأخذ  ومتطورة  خا�سة  معاملة 

وغريها العوامل.

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

امل�ست�سفيات ودور احل�سانة وغريها من املوؤ�س�سات ذات العالقة وبدون توقف اأبداً مبختلف اأنواع 

م�ستقات احلليب، مبا فيها لنب البقر احلام�ض وحليبه، وحتى اأنهم ير�سلون احلليب لالأطفال 

يف امل�ست�سفيات مبوجب املِعيار املَُقر ِعلمياً باأنه على درجة جيدة يف تغذية الأطفال ويحتوي على 

املواد الالزمة لنموهم ال�سليم، وهو ما يجري “على ح�ساب الوطن” اأي�ساً. وها هم يقومون يف 

َقَدم و�ساق لتطوير هذا العمل النبيل الذي يعك�ض اجلوهر  ة وعلى  دَّ هذه الأيــام باأعمال م�ستجَّ

اأقطار املَعمورة يف عالقاتها ب�سعبها، فيا لهذا  الإن�ساين العميق للدولة الزوت�سية ومتيزها بني 

املطلوبة  الثاقبة  والــروؤيــة  الواعية  بـــالإدارة  يتمتع  الــذي  “ال�سونغوين” الناجع  ونظامه  البلد 

والقدرة الُكليَّة على خدمة مواطنيه بتوا�سٍل واإخال�ض.

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

األكاديمي مروان سوداح

»سيارات الُملوك” تسير 
إلى المستشفيات!

بعد حصول االردن على المرتبة 11 عربيًا و103 عالميًا بمؤشر المعرفة العالمي...
عايش: االردن غير قادر على تحقيق بعض المسارات السباب 

تتعلق بالوضع االقتصادي واالداء السياسي والمنظومة التعليمية

الطاقة الشمسية.. مستخدموها يتخوفون من التعرفة الجديدة 

بلدية معدي الجديدة: حفر بئر ارتوازي لغايات الشرب

القرعاوي: من المبكر الحديث عن أثر تعديل التعرفة على مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة 

استئناف حمالت التطعيم لطلبة المدارس  اليوم

رياح قطبية وأمطار وثلوج وبرد قارص 
هذا االسبوع

االنباط – �صايل ال�صبيحات

ح�سل الردن على املرتبة 11 عربياً و 103 عاملياً  يف موؤ�سر املعرفة 

والذي  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع   2021 لعام  العاملي 

التعليم  وهـــي:  7 جمـــالت،  يف  الــعــامل  لـــدول  املــعــريف  الأداء  يقي�ض 

قبل اجلامعي، والتعليم التقني والتدريب املهني، والتعليم العايل، 

والت�سالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  والبتكار،  والتطوير  والبحث 

والقت�ساد، والبيئات التمكينية.

املعريف  املوؤ�سر  هــذا  ان  عاي�ض،  ح�سام  القت�سادي  اخلبري  وقــال 

 76 املرتبة  2018 ح�سلت الردن على  2017 ويف  حديث بداأ من عام 

عاملياً ويف 2019 و�سلت للمرتبة 70 وكما ذكرنا �سابقا فان �سنة 2021 

تراجعا  نالحظ  ممــا  عربيا   11 و  عاملية   103 املرتبة  على  ح�سلت 

ملحوظا .

لأنظمة  الأبــعــاد  املتعددة  الطبيعة  يقي�ض  املوؤ�سر  هــذا  ان  وقــال 

ــاديــة والجــتــمــاعــيــة والــتــعــلــيــمــيــة  املــعــرفــة يف �ــســيــاقــاتــهــا القــتــ�ــس

والبتكارية والتكنولوجيا والتمكينية ومن الوا�سح ان الردن وفقاً 

تتعلق  ل�سباب  امل�سارات  بع�ض  حتقيق  على  قــادر  املوؤ�سرغري  لهذا 

باملنظومة  تتعلق  وا�سباب  ال�سيا�سي  والداء  القت�سادي  بالو�سع 

لقت�ساد  عــامــاً  �سياقاً  اللحظة  لغاية  ت�سكل  مل  التي   ، التعليمية 

املتعدد  واملهني  والتكنولوجي  والتطويرالتقني  والبتكار  املعرفة 

البعاد واملتدخالت .

تناف�سيتها  ان مرتبة الردن وتراجعها يعطي فكرة عن  واو�سح 

للمراجعة  يحتاج  المـــر  وان  تــتــقــدم،  اخـــرى  دوًل  وان  وتــراجــعــهــا 

والبحث ل�سباب هذا الرتاجع. ول بد لالردن ان يكون لديه برنامج 

نقاط  ملعرفة  يــوؤدي  ملا  املوؤ�سر  لهذا  املــدخــالت  هــذه  لقيا�ض  اآلية  او 

ال�سعف ومعرفة نقاط القوة لزيادتها ومعرفة الفر�ض التي ممكن 

ا�سبح  الــعــامل  ان  وبالتاأكيد   . التهديدات  معرفة  متاحة  تكون  ان 

يعتمد على هذه املوؤ�سرات لقيا�ض مدى قدرة الدول على الندماج 

اكرث يف املجتمع التقني والقت�سادي العاملي التكايل التكنولوجي ..

ترتيبه  تــراجــع  الـــذي  الردن  ان  الــوا�ــســح  مــن  انــه  عاي�ض  وزاد   

يعاين من م�سكلة يف هذه املجالت والتي تعني ان هناك نوعاً من 

الالمبالة التي بداأت تظهر على موؤ�س�سات وم�سوؤولني فيما يتعلق 

مكانه  فيها  يــراوح  مرحلة  من  الردن  فيها  ينتقل   التي  بالكيفية 

ملتطلبات الندماج مع  ملرحلة اف�سل ب�سرعة واداء اكرث وا�ستلهاماً 

العامل ب�سكل اف�سل.

وا�ــســاراىل وجــود م�سكالت يف جمــال التعليم اجلامعي ومــا قبل 

اىل  الو�سول  على  ال�سباب  وخا�سة  النا�ض  قــدرة  ومنها  اجلامعي 

املكلفة  املعرفة  على  احل�سول  او  املتطور  ب�سكلها  املعرفة  م�سادر 

بطبيعتها .

وقال هناك م�سكلة بارتفاع معدلت البطالة خ�سو�ساً بني الفئات 

العمرية ال�سابة و 80٪ من البطالة من حملة ال�سهادات اجلامعية 

بـــــادواره اخلــالقــة  الــطــريــقــه معطل  بــهــذه  املــجــتــمــع  ان  ممــا يعني 

القت�سادي  بالنموذج  تتعلق  ل�سباب  املتطورة  املبدعة  البتكارية 

ال�سيا�سية  القــتــ�ــســاديــة  التعليمية  الــنــمــوذج  ومـــدخـــالت  احلـــايل 

يوفرها  ان  ميكن  التي  الفر�ض  كبح  اىل  تـــوؤدي  التي  الجتماعية 

والقــتــ�ــســادي  التعليمي  بــادئــه  يتعلق  فيما  مــرونــة  اكـــرث  جمتمع 

والجتماعي ما ينعك�ض متكيًنا لل�سباب والفتيات وبالتايل للمجتمع 

وهذه تعرب عنها الكثري من املوؤ�سرات ومنها املوؤ�سر املعريف العاملي .

وبني اخلبري الرتبوي حممود دروي�ض ان من املفرت�ض ان يكون 

العربي  العامل  التعليم يف  الأوائــل على م�ستوى  الــدول  الردن من 

الردن  يكون  ان  املنطق  من  انــه  قائاًل  التعليمية،  الكفاءات  لتوفر 

باحلد الق�سى رقم 5 عربياً واأن الرقم 11غري منا�سب لكنه جيد .

الذي  الواقع  بذل جهودها لكن  دائماً  ان احلكومة حتاول  وبني 

نعي�سه والمكانات ال�سحيحة املوجودة �سبب يف هذا الرتاجع ا�سافة 

يف  للمعلم  والبدائل  اخل�سو�سية  الــدرو�ــض  عن  املجتمع  بحث  اىل 

املدر�سي يف  والت�سرب  التعليمي،  ادى اىل الرتاجع  ال�سفية  الغرفة 

مرحلة ال�سف التا�سع والعا�سر وخا�سة الذكور. 

الرقمي  التعليم  ظل  ويف  اف�سل  طاقات  الردن  لــدى  ان  وقــال   

اجلديد نتوقع مراتب اف�سل وان يكون الردن �سباقا ويحقق نقلة 

وقفزة اف�سل يف املوؤ�سر املعريف.

مدير عام موؤ�ّس�سة التدريب املهني بالوكالة عمر قطي�سات قال 

تطوير  اإىل  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  وفــق  مت�سي  املوؤ�ّس�سة  اّن 

منظومة التدريب املهنّي بال�سراكة مع القطاعات التنموية كافة مبا 

فيها القطاع اخلا�ّض.

واأكد اأن متكني ال�سباب وتاأهيلهم اأولوية وطنية ت�سعى املوؤ�ّس�سة 

لتحقيقها من خالل برامج تدريب مهني نوعية يف كل حمافظات 

فر�ض  وتــوفــري  املــ�ــســتــدامــة  التنمية  تــعــزيــز  يف  للم�ساهمة  اململكة 

التدريب التي يحتاجها �سوق العمل.

والإنــاث  للذكور  تدريبيا  معهدا   36 املوؤ�س�سة  لــدى  ان  وا�ــســاف   

ل�ستقبال  جمهزا  تدريبيا  م�سغال   348 ت�سم  كافة،  املحافظات  يف 

املتدربني  الذكور والإناث بطاقة ا�ستيعابية حوايل 10 اآلف متدرب 

يف الدفعة الواحدة، يف حني يبلغ عدد اخلريجني اأكرث من 420 األف 

120 تخ�س�ض معتمد من  32٪، ولديها  اإنــاث حــوايل  بن�سبة  خريج 

هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية.

ولفت اأنه �سيتم يف العام احلايل موا�سلة ا�ستقطاب كفاءات فنية 

من القطاع اخلا�ض للعمل كمدربني يف م�ساغل املوؤ�س�سة بالتن�سيق 

الكوادر  كفاءة  رفع  با�ستمرار  يتم  واأّنــه  املدنية،  اخلدمة  ديــوان  مع 

احلالية بالتعاون مع جميع القطاعات التنموية ال�سريكة.

لـــواء اجلــيــزة  املــهــنــي يف مــديــريــة     وقـــال رئــيــ�ــض ق�سم التعليم 

املهند�ض عماد الكعابنة ان عملية التدريب املهني تهدف اىل اك�ساب 

املــتــدرب املــهــارة واخلـــربة الــالزمــة لــدخــول �ــســوق العمل يف الردن 

حيث ان التدريب املهني والتوجه نحو املهن يعد احد اهم الركائز 

العمل  �سوق  برفد  وا�سهم  املا�سي  القرن  الردن منذ  انتهجها  التي 

باليدي املاهرة يف جمالت عديدة ومل يقت�سر التدريب على املهن 

على جن�ض الذكور بل كان الردن من رواد التوجيه والتدريب املهني 

للذكور والناث على حد �سواء ،ولكن كانت هنالك عقبات حقيقية 

التحتية  والبنية  الجتماعي  النمط  ان  مبينا  المــر،  هــذا  واجهت 

املــهــاري  وللتطوير  املــهــن  نــحــو  للتوجه  املـــحـــددات  ابـــرز  مــن  كــانــتــا 

نحو  امل�ستقبلي  التوجه  ذات  املو�سوعة  اخلطط  ان  وزاد  للمتدرب. 

به ويتم حتقيق  ي�ستدل  املهني تعد م�سارا حقيقيا  والتدريب  املهن 

اف�سل النتائج املرجوة منه ولكن تبداأ العقبات من حيث بدا التنفيذ 

وبالتايل لتكون املخرجات بقدر املاأمول.

الــدول التي اعطت الهتمام الكامل  واكد ان الردن من طليعة 

و103  عربيا   11 باملرتبة  وت�سنيفها  وتعليما  تدريبا  املهني  للجانب 

وبالتايل  اجلانب  لهذا  والتخطيط  الهتمام  حجم  ليعك�ض  عامليا 

يجب ان تتم مراجعة ال�سيا�سات اخلا�سة بالتدريب املهني وتوفري 

الدعم الالزم والبنية التحتية.

املهني بال�سكل الذي ي�سمن  التوجيه  ودعا اىل تطوير فعاليات 

اكت�ساب الفرد املهارة واخلربة الالزمة يف املهن ، وانعكا�ض ذلك على 

�سوق العمل والردن ميتلك من اخلرباء واليــدي املاهرة ماي�سهد 

لها القا�سي والداين بحرفيتها.

االأنباط – فرح مو�سى

ــعــد مــو�ــســوع الــطــاقــة املــتــجــددة مـــن اأكـــرث  ُي

واملنطقة  الأردن  م�ستوى  على  اأهمية  املوا�سيع 

املواطن  على  مبا�سر  تاأثري  من  له  ملا  العربية، 

الذي يعاين من ارتفاع ر�سوم الطاقة الكهربائية 

املــ�ــســتــمــر واملـــتـــوا�ـــســـل، وعــــدم مــعــرفــتــه حقيقًة 

عليه من  وما يرتتب  امل�ستهلكة،  الطاقة  بكمية 

م�سروفات حتددها �سركات الكهرباء يف الأردن.

حممد  املتقاعد  العقيد  يــقــول  ذلـــك،  وحـــول 

املتجددة مفيد  اإن مو�سوع الطاقة  التل،  ملحم 

مثالية  بطريقة  ا�ستغالله  مت  اإذا  لــلــمــواطــن، 

ال�سم�سية،  الــطــاقــة  عــن  فقط  احتـــدث  ل  وهــنــا 

اأو الطاقة املتولدة من  واإمنــا عن طاقة الرياح، 

املياه، ونحن هنا نتحدث عن الكهرباء، فاأنا على 

 )150( اىل  ت�سل  الــفــاتــورة  كــانــت  املــثــال،  �سبيل 

بدائل،  اإيجاد  يتطلب  مبلغ  وهــذا  �سهرياً،  دينار 

لهذا  ال�سم�سية،  الــطــاقــة  ل�ستخدام  فتوجهت 

انخف�ست الفاتورة ب�سكل كبري، مما دفعني اىل 

الثانية،  لل�ساعة  جديد  نظام  لرتكيب  التوجه 

لذلك  ونتيجة  ال�ستاء،  ف�سل  يف  منها  لأ�ستفيد 

اأ�سبح عندي حوايل )50( األف كيلو واط خالل 

)3( �سنوات.

وا�ساف، تكمن امل�سكلة الوحيدة بالن�سبة يل، 

اأن اخلاليا التي اأ�ستخدمها يف بيتي تولد فائ�ض 

ال�سركة  وتــقــوم  لل�سركة،  فتذهب  حاجتي،  عــن 

يقارب  مــا  اأي  للكيلو،  قر�ض   )26.5( ب  ببيعها 

وي�سمحوا  لل�سركة،  تذهب  دينار،  اآلف  ثمانية 

يل بالحتفاظ بالكمية ملدة ثالث �سنوات.

عرب الدكتور خالد ابو لوم بدوره، عن غ�سبه 

نتيجة الإرتفاع الكبري لفواتري الكهرباء، وقال، 

ل  و12(   11( ل�سهر  الكهرباء  فــاتــورة  قيمة  اإن 

تختلف عن التي كنا ندفعها قبل تركيب الطاقة 

�سينتظر  وانــه  “�سرقة”،  اإنها  وقــال،  ال�سم�سية، 

حتى نهاية ال�سهر ملعرفة هل هي فرتة ت�سفية، 

اأم �سرقة ممنهجة. 

املهند�ض  ال�سم�سية  للطاقة  �سركة  �ساحب 

فــــوزي عـــبـــيـــدات، قــــال؛ عــنــد تــطــبــيــق الــتــعــرفــة 

يــفــكــرون جــديــا يف  الــنــا�ــض  اجلـــديـــدة، �ستجعل 

التعرفة  اأن  مو�سحاً  ال�سم�سية،  الطاقة  تركيب 

اجلديدة لن توؤثر على من ركب طاقة �سم�سية، 

ومــا يـــدور حــالــيــاً هــو عــبــارة عــن �ــســوء فهم من 

النا�ض، اإذ اعتقدوا اأن كل من ركب طاقة �سم�سية 

زاد عليهم ال�سعر، وهذا فعليا غري �سحيح.

املــــنــــزيل يــنــتــج حــــوايل  الـــنـــظـــام  اإن  وتــــابــــع، 

)800( كيلو بال�سهر، وبعد ذلك ت�سبح التعرفة 

اأنهم  البداية  منذ  فهمت  والنا�ض  قر�ساً،   )12(

�سيدفعون )12( قر�ساً على ال�ستهالك، ولكن يف 

الواقع اأنه بعد ا�ستهالك )800( كيلو واط يكون 

�سعر التكلفة )12( قر�ساً للكيلو واط.

اأمـــا بــروفــيــ�ــســور الــطــاقــة املــتــجــددة بجامعة 

الــــريمــــوك الـــدكـــتـــور حمــمــد حــ�ــســن الــزعــبــي، 

واخلبري بالطاقة املتجددة، وخا�سة تلك املتعلقة 

باجلزء املنزيل، فقال، اإن التعرفة احلالية قائمة 

اأما بعد �سهر )4(  ا�سمه نظام �سايف،  على نظام 

�سي�سبح النظام قائم على ما ياأخذه املواطن من 

لنفرت�ض  املــثــال،  �سبيل  وعلى  الكهرباء،  �سركة 

اأن املــ�ــســرتك والـــــذي يــ�ــســتــخــدم نــظــام الــطــاقــة 

املتجددة، اأعطى )500( كيلو واط لل�سركة، واأخذ 

منها )600( كيلو واط، يدفع فرقية )100( كيلو 

كل  عن  قرو�ض   )3،3( يدفع  كــان  و�سابقاً  واط، 

كيلو واط، اأي اأنه دفع )3 ،3( دينار لغاية )160( 

الثانية من  ال�سرائح  يدفع  ثم  ومن  واط،  كيلو 

)5( قرو�ض اىل )11( قر�ساً.

ويــــقــــول؛ بــعــد �ــســهــر )4( لـــن يــبــقــى الأمــــر 

غري  املــتــجــددة  الــطــاقــة  م�ستخدمي  لأن  هــكــذا، 

اإذ اأن )100( كيلو واط، وهي الفرق  مدعومني، 

املواطن مبلغ )12(  �سيدفع  الــذي حتدثنا عنه، 

قر�ساً لكل كيلو، وهذا فرق كبري بحدود )8 اأو 9( 

دنانري لكل )100( كيلو واط.

اإن الأمــر لي�ض  اأبو زيد، قال:  املواطن ح�سن 

�سي�سر  احلــكــومــة  قـــرار  واأن  اأحـــد،  م�سلحة  يف 

باجلميع، ومن ركب الطاقة املتجددة – الطاقة 

وفق  الــطــاقــة،  لإنــتــاج  معني  حــد  لــه  ال�سم�سية، 

ال�ستهالك، والفائ�ض يذهب لل�سركة، وعندما 

اأكــرث مــن احلــد املخ�س�ض له،  املــواطــن  ي�سرف 

وب�سعر  دعــم،  دون  مــن  عليه  التكلفة  �سعر  فــاإن 

)12( قر�ساً للكيلو واط.

املواطنني  الكهرباء  �سركات  تلزم  ملاذا  وتابع، 

ال�سركة،  تاخذه  والفائ�ض  لالإنتاج،  اأعلى  بحد 

دون احلاجة  يرغب  ما  بانتاج  له  ي�سمح  ل  ملــاذا 

للتقيد بقرارات ال�سركة.

مـــن جــهــتــه، قــــال الـــنـــاطـــق الــر�ــســمــي بــا�ــســم 

اأنــه من  اإربـــد عــالء الــقــرعــاوي،   �سركة كهرباء 

املــبــكــر احلــديــث عــن اأثـــر تــعــديــل الــتــعــرفــة على 

مــ�ــســتــخــدمــي اأنــظــمــة الــطــاقــة املــتــجــددة لكافة 

بنمط  مــرتــبــط  ذلــــك  لأن  نـــظـــراً  الـــقـــطـــاعـــات، 

ال�ــســتــهــالك عــنــد املــ�ــســرتكــني، خــا�ــســة يف ظل 

والــذي  املــقــرتحــة  بالتعرفة  الإنــخــفــا�ــض  بع�ض 

مت العــــالن عــنــه �ــســمــن الــو�ــســائــل الإعــالمــيــة 

بالطاقة  العمل  قطاع  اأن  اىل  اإ�سافة  املختلفة، 

املتجددة، �ساأنه �ساأن اأي قطاع اقت�سادي، واجلهة 

الأقــدر على حتديد مدى تاأثر هذا القطاع هي 

يف  العاملة  ال�سركات  اأو  لذلك،  املنظمة  اجلهة 

هذا احلقل.

االنباط-برتا

انهت بلدية معدي اجلديدة يف لواء دير عال، 

ال�سرب،  لغايات  الرتـــوازي  املــاء  بئر  اعمال حفر 

جلنة  رئي�ض  ح�سب  ديــنــار،  الــف   70 بلغت  بكلفة 

ال�ساكت  وقـــال  ال�ساكت.  ان�ض  املهند�ض  البلدية 

لــوكــالــة الأنـــبـــاء الردنـــيـــة )بــــرتا( امــ�ــض ال�سبت، 

املــوافــقــات  جميع  على  ح�سل  البئر  مــ�ــســروع  اإن 

اأن  اىل  م�سريا  لإقــامــتــه،  الــالزمــة  والرتاخي�ض 

مكعبا  مـــرتا   150 الــتــقــديــريــة  النــتــاجــيــة  �سعته 

التحلية  لعملية  منا�سبة  ملوحة  وذات  بال�ساعة 

لت�سبح �ساحلة لل�سرب. وا�ساف ان البئر �سيتم 

طرح عطاء ت�سغيله ل�سركة مت�سة مبياه ال�سرب 

لتنعك�ض ايراداته على موازنة البلدية، لتمكينها 

مــن تــقــدمي اخلــدمــات لأبــنــاء املــنــطــقــة، وتــوفــري 

فــر�ــض عــمــل لأبـــنـــاء املــنــطــقــة واقـــامـــة مــ�ــســاريــع 

حملية، خ�سو�سا بعد ا�سدار وزارة الدارة املحلية 

 2022 ل�سنة  املــدن والقرى  نظام البنية وتنظيم 

للمناطق  ال�سماح  املخت�سة  للجنة  يجوز  بحيث 

ال�سكنية بتوفري اخلدمات املحلية وابرزها املطابخ 

النتاجية لتقدمي خدماتها ملحيط امل�سروع .واكد 

ال�ساكت، انه �سيتم ا�ستغالل م�سروع البئر لعمل 

حدائق قريبة منه للمواطنني وجتهيزها بحيث 

به  املحيطة  ال�سكنية  املناطق  على  اي�سا  تنعك�ض 

وال�سيدات  القريبة  لالأ�سر  عمل  فر�ض  وايــجــاد 

للبلدية  بئر  ان�ساء  ان فكرة  خ�سو�سا.وا�سار اىل 

جاءت لقلة امل�سادر املائية وتزويد املنطقة مبياه 

املياه ملنطقة معدي  �سلطة  ا�سراف  ال�سرب حتت 

اجلديدة.

االنباط-برتا

   ت�ستاأنف وزارة الرتبية والتعليم، بالتن�سيق 

مع املركز الوطني لالأمن واإدارة الزمات ووزارة 

لطلبة  التطعيم  حملة  الحـــد،  الــيــوم  ال�سحة 

املــمــلــكــة للفئة  املـــدار�ـــض يف جــمــيــع حمــافــظــات 

ال�سف  وحــتــى  الــ�ــســابــع  الــ�ــســف  مــن  امل�ستهدفة 

الــفــا و440   972 والــبــالــغ عــددهــم  الــثــاين ع�سر، 

طالبا وطالبة.

وقــالــت اأمــني عــام الـــوزارة لل�سوؤون الداريـــة 

احلملة،  اإن  قبيالت،  جنــوى  الدكتورة  واملالية، 

تــ�ــســتــهــدف الــطــلــبــة احلــا�ــســلــني عــلــى مــوافــقــات 

خطية م�سبقة من اأولياء المور لتلقي املطعوم 

وطالبة من  الف طالب   43 الآن  وعددهم حتى 

الطلبة  اعداد  ارتفاع  متوقعة  امل�ستهدفة،  الفئة 

احلــا�ــســلــني عــلــى مــوافــقــات لتلقي املــطــعــوم مع 

عودة التعليم الوجاهي للف�سل الدرا�سي الثاين 

يف الع�سرين من �سهر �سباط املقبل.

وا�سافت لوكالة النباء الردنية)برتا( ام�ض 

تطعيم  مركز   42 خ�س�ست  الـــوزارة  اأن  ال�سبت، 

يف مديريات الرتبية والتعليم يف اململكة، مبينة 

ال�سحة  ووزارة  الرتبية  بني  م�سرتكة  فرقا  اأن 

برنامج  مبــوجــب  الــتــطــعــيــم،  حملة  �ست�ستاأنف 

الرتبية  �سيتم العــالن عنه من قبل مديريات 

والتعليم وتعميمه على املدار�ض والطلبة واولياء 

طالبا  و445  الفا   172 اأن  اىل  وا�ــســارت  الأمـــور. 

الفئة  من  باملئة   17.73 ن�سبتهم  ت�سكل  وطالبة 

املطعوم،  من  الوىل  اجلرعة  تلقوا  امل�ستهدفة، 

فيما تلقى 124 الفا و422 طالبا وطالبة اجلرعة 

تلقوا   257 مقابل  بــاملــئــة،   12.7 بن�سبة  الثانية 

اجلرعة الثالثة.

وطــالــبــة  طــالــبــا  و669  الــفــا   112 اأن  وبــيــنــت 

األف طالب توجيهي يف   134 اأ�سل  توجيهي من 

للجرعة   66888 بــواقــع  املطعوم  تلقوا  اململكة، 

و129  الثانية،  اجلــرعــة  تلقوا  و45652  الوىل، 

للجرعة الثالثة.

اأن ا�ستئناف حملة التطعيم لطلبة  وا�سافت 

الــوزارة بالتعاون  اإطار حر�ض  املدار�ض، ياأتي يف 

مع اجلهات املعنية، على �سمان ا�ستمرار التعليم 

الثاين،  الدرا�سي  للف�سل  املدار�ض  يف  الوجاهي 

وانطالقا من دور املطعوم واأهميته يف احلد من 

انت�سار الفريو�ض والتخفيف من �سدة ال�سابة.

ودعت قبيالت، اولياء امور الطلبة للمبادرة 

يف تــ�ــســجــيــع ابــنــائــهــم لــتــلــقــي املـــطـــعـــوم، حــر�ــســا 

والــهــيــئــات  زمــالئــهــم  و�ــســالمــة  �سالمتهم  عــلــى 

الــتــدريــ�ــســيــة يف املــــدار�ــــض، و�ــســمــانــا ل�ــســتــمــرار 

التعليم الوجاهي يف جميع مدار�ض اململكة.

اجلهات  مع  بالتعاون  الـــوزارة،  اأن  اإىل  ي�سار 

اإطـــــار  �ـــســـابـــق، ويف  اأطـــلـــقـــت يف وقـــــت  املـــعـــنـــيـــة، 

يف  الــوجــاهــي  التعليم  ل�ستئناف  ا�ــســتــعــداداتــهــا 

بالربتوكول  للتوعية  مكثفة  حمالت  املــدار�ــض، 

كــورونــا  مطعوم  تلقي  واأهــمــيــة  املتبع،  ال�سحي 

للطلبة.

النباط - �سايل ال�سبيحات

املهند�ض  للمناخ  الــعــربــي  املــركــز  مــديــر  قــال 

مناذج  من  امل�ستلمة  البيانات  اإن  العربيد  احمد 

الطق�ض العاملية بينت ان الردن �سيتاأثر اعتباراً 

من يوم الحد وحتى بداية ال�سبوع املقبل برياح 

قطبية باردة تتمركز حالياً �سرق اوروبا .

وا�ساف ان هذه الرياح الباردة وعند هبوطها 

الــيــونــانــيــة �ستعمل على  �ــســوب ارخــبــيــل اجلـــزر 

ليتوجه   ، ال�سبت  جبهي  جوي  منخف�ض  ت�سكل 

يوم الحــد ويتمركز حول جزيرة قرب�ض حتى 

، ليوؤثر على الردن وفل�سطني و�سوريا  الثنني 

ولبنان وم�سر و�سمال العراق و�سمال ال�سعودية 

من الحد حتى الثنني .

من  غزيرة  زخــات  تت�ساقط  ان  املتوقع  ومــن 

المطار على متلف مناطق الردن وفل�سطني 

ال�سمالية والو�سطى واجلنوبية ويحتمل ت�ساقط 

زخات من الثلوج فوق اجلبال العالية وال�ساهقة 

مع حدوث انخفا�ض كبري على درجات احلرارة . 

تلتف  ان  املــتــوقــع  مـــن   ، الـــثـــالثـــاء  يــــوم  ويف 

الكتلة الهوائية القطبية املتمركزة �سرق البحر 

الأبــيــ�ــض املــتــو�ــســط بــحــركــة دورانـــيـــة ، عــلــى ان 

العرو�ض  من  وبــارد  مبا�سر  قطبي  دعــم  تتلقى 

بن�سوء  �سي�سمح  بـــدوره  هــذا   ، العليا  ال�سمالية 

منخف�ض جوي قطبي بارد �سرق البحر الأبي�ض 

املتو�سط ، ليتمركز حول جزيرة قرب�ض الربعاء 

واخلمي�ض .

املنخف�ض  هــذا  مييز  ما  اأن  العربيد  واو�سح 

ح�سب اخر البيانات امل�ستلمة هو الربودة الكبرية 

يف جــمــيــع الــطــبــقــات واملــرتافــقــة مــع الــرطــوبــة 

بكثافة  الثلوج  بت�ساقط  �سي�سمح  مما   ، العالية 

وفل�سطني  الردن  يف  اجلبلية  املــرتــفــعــات  فــوق 

و�سوريا ولبنان، ويتطور الأمر لأكرث من ذلك .

وذكــــر ان الـــــربودة املــتــوقــعــة كــبــرية يف هــذه 

كبري  حــد  اىل  وت�سابه  الــبــاردة  الهوائية  الكتلة 

الـــــربودة الــتــي اثــــرت عــلــى املــنــطــقــة قــبــل ايــــام ، 

املتوقع  من  الـــربودة  ان  الرئي�سي  الفرق  ولكن 

ت�سبعها  نتيجة  كثيف  هــطــول  مــع  تــتــزامــن  ان 

يرفع  ممــا  البحري  م�سارها  ب�سبب  بالرطوبة 

فــر�ــســة حـــدوث تــ�ــســاقــطــات ثلجية كــبــرية فــوق 

املرتفعات.

* درويش: لدينا طاقات ونتوقع مراتب افضل 
وان نحقق قفزة افضل بالمؤشر المعرفي

* الكعابنة: يجب مراجعة السياسات الخاصة 
بالتدريب المهني وتوفير الدعم الالزم والبنية التحتية

االحد   23/ 1 / 2022
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 االنباط-عمان

كرمت �سركة اأوراجن االأردن، عرب فعالية على 

العرب  ك��اأ���س  م�سابقة  يف  الفائزين  زوم  تطبيق 

للربجمة والذكاء اال�سطناعي.

ال�سبت، نظمت  ام�س  لل�سركة،  بيان  وبح�سب 

ت�����رتاوح  ط���ال���ب   3500 امل�����س��اب��ق��ة مب�����س��ارك��ة 

اأعمارهم بني -8 16 عاما، مثلوا 9 دول عربية، 

ب��ه��دف رع��اي��ة وت�سليط ال�����س��وء ع��ل��ى االأط��ف��ال 

املميزين يف جمال الربجمة والذكاء اال�سطناعي 

م���ن خ�����ال اإب�����رازه�����م ع���رب االإع��������ام وو���س��ائ��ل 

برجمي  تدريب  وتوفري  االجتماعي،  التوا�سل 

على  اإيجابي  ب�سكل  ينعك�س  نحو  على  لاأطفال 

تطوير خميلتهم من خال طرح امل�ساكل واإيجاد 

احللول ورفع م�ستوى مهارات الطلبة، حيث تاأهل 

1000 �سخ�س بعد تقييم اللجنة املنظمة.
اإجن��ازات  »روبوتنا«  فريق  عرب  االأردن  وحقق 

متميزة ب��ال��ف��وز يف اأرب���ع ف��ئ��ات ه��ي ج��ائ��زة بطل 

الطالبة  ح�سدتها  التي  اليافعني  لفئة  ال��ع��رب 

ال��ربجم��ة والت�سميم  ال��ف��ت��ي��اين، وج���ائ���زة  ل��ني 

التي ح�سلت عليها الطالبة زينة نوفل، وجائزة 

واملركز  ع��ودة  قي�س  للطالب  التقدميي  العر�س 

ال��ث��اين يف ج��ائ��زة احل���ل االإب���داع���ي ال����ذي يقدم 

اأف�����س��ل ح��ل مل�سكلة حت��دي ال��ع��ام وال��ت��ي ف��از بها 

عبداهلل الكرنز.

ب��اإجن��از  فخرها  ع��ن  االأردن  اأوراجن  وع���ربت 

ف��ري��ق »روب���وت���ن���ا« ال��ف��ائ��ز ب��ه��ذه اجل���وائ���ز على 

االبتكار  لتعزيز  جهوده  بف�سل  العربي  امل�ستوى 

يف جمال الذكاء اال�سطناعي الذي يعد اأحد اأهم 

مقومات التقدم الرقمي.

وق��ال��ت ان دع���م امل��واه��ب ال�����س��اب��ة ي��ق��ع �سمن 

اأولويات م�سوؤوليتها االجتماعية التي تركز على 

ال�سباب واليافعني يف خمتلف  االرتقاء مبهارات 

التطور  بفر�س  وت��زوي��ده��م  الرقمية  امل��ج��االت 

وامل�ساركة يف الفعاليات املحلية والعاملية.

التنفيذي  وامل��دي��ر  املوؤ�س�س  ب��ني  جانبه،  م��ن 

هذا  اأن  احلرا�سي�س،  جا�سر  »روب��وت��ن��ا«،  ل�سركة 

الفوز يج�سد اأهمية دور ال�سركة يف دعم ال�سباب 

واليافعني وال�سغار لتعلم علوم الروبوت والذكاء 

ال��ت��ط��ورات  م��ع  متا�سيا  والتقنية  اال�سطناعي 

العاملية، كما يبني قدرات ال�سباب االأردين و�سغفه 

اأوراجن  �سركة  م��ب��ادرة  مثمنا  والتميز،  باالبتكار 

لتكرمي الفائزين يف امل�سابقة.

أورانج األردن تكرم الفائزين بكأس العرب للبرمجة 
والذكاء االصطناعي

مطالبة باإلبقاء على القوائم االسترشادية 
لمستوردات األلبسة

توقعات بارتفاع االستثمارات باألردن إلى 8.9 مليار دوالر 
العام الحالي

االنباط-عمان

واالحذية  االلب�سة  قطاع  ممثل  طالب 

واالق��م�����س��ة وامل��ج��وه��رات يف غ��رف��ة جت��ارة 

على  ب��االإب��ق��اء  ال��ق��وا���س��م��ي،  ا���س��ع��د  االردن 

القوائم اال�سرت�سادية املتعلقة مب�ستوردات 

ال��ت��ي مت وق���ف العمل  االأل��ب�����س��ة اجل��دي��دة 

فيها من قبل دائرة اجلمارك.

وقال يف ت�سريح �سحفي، ام�س ال�سبت، 

اال�سرت�سادية  بالقوائم  العمل  ايقاف  اإن 

ي��ع��اك�����س ق�����رار جم��ل�����س ال�������وزراء امل��ت��ع��ل��ق 

على  اجلمركية  بالتعرفة  النظر  ب��اإع��ادة 

بينها  امل��م��ل��ك��ة  م�������س���ت���وردات  م���ن  ال��ك��ث��ري 

االألب�سة.

وا����س���درت دائ����رة اجل���م���ارك ق��ب��ل اأي���ام 

تعميما، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم 

اال�����س����رت�����س����ادي����ة ل���األ���ب�������س���ة اجل����دي����دة 

امل�������س���ت���وردة م����ن ت���رك���ي���ا وم�����ن ال�������س���ني، 

امل�ستورد. ال�سجاد  باالإ�سافة الأ�سناف 

يتم  التي  القوائم  ان هذه  وا�سارت اىل 

اال�ستئنا�س بها عند عملية تقدير القيمة 

فواتري  وا�سدار  اع��داد  يف  ا�ستغالها  يتم 

على  ال��واردة  اال�سعار  مع  قيمتها  تتقارب 

اداء  م��ن  التخل�س  ب��ه��دف  ال��ق��وائ��م  ه��ذه 

الر�سوم ولو ب�سكل جزئي.

ب��ال��ق��وائ��م من  ت�سوهات  وج���ود  واك���دت 

ح��ي��ث ع����دم ���س��م��ول��ه��ا ل��ب��ع�����س االأ���س��ن��اف 

ا���س��ن��اف االأل��ب�����س��ة حت��دي��دا يحكمها  ك��ون 

امل����ودي����ل م����ا ي������وؤدي اىل وج������ود م�����س��اك��ل 

لهذه  املكونة  والرتكيبة  بالتقدير  تتعلق 

االأ�سناف.

القوائم  �سحب  ان  القوا�سمي،  واو�سح 

اال���س��رت���س��ادي��ة ك��اأ���س��ا���س ع��ل��ى ال��ت��خ��م��ني 

ي��ع��اك�����س ق����رار احل��ك��وم��ة ال����ذي ات��خ��ذت��ه 

اخ����ريا ب��خ�����س��و���س ال��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة، 

التخمني  عملية  �سيجعل  ذلك  ان  موؤكدا 

خا�سعة الجتهادات »املخمن اجلمركي«.

كانوا  والتجار  امل�ستوردين  ان  وا�ساف 

ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ة اال���س��رت���س��ادي��ة 

يف حت���دي���د اال����س���ع���ار وت��ع��ج��ي��ل ع��م��ل��ي��ات 

كون  امل�ستوردة  الب�سائع  على  التخلي�س 

ي��ك��ون وا���س��ح��ا وت��ق��ري��ب��ي��ا، مبينا  ال�����س��ع��ر 

�سرورة االبقاء على القوائم اال�سرت�سادية 

اجل��م��ارك  دائ���رة  مبوجبها  تتعامل  ال��ت��ي 

ال��ر���س��وم  خ��ف�����س  لينعك�س  ���س��ن��وات،  م��ن��ذ 

واال���س��ت��ف��ادة  امل�ستهلكني  على  اجلمركية 

احلركة  تن�سيط  يف  القرار  ايجابيات  من 

ال���ت���ج���اري���ة وزي��������ادة ال����ق����درة ال�����س��رائ��ي��ة 

للمواطنني.

  االنباط-برتا

ت���وّق���ع ت��ق��ري��ر ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��رب��ي��ة ل�����س��م��ان 

ارت��ف��اع  »���س��م��ان«،  ال�����س��ادرات  وائ��ت��م��ان  اال�ستثمار 

اإجمايل اال�ستثمارات باالأردن خال العام احلايل 

مقارنة مع العام املا�سي.  ،2022
وت���وق���ع ت��ق��ري��ر »����س���م���ان« اأن ي�����س��ل اإج���م���ايل 

احل���ايل  ال���ع���ام  خ����ال  االأردن  يف  اال����س���ت���ث���م���ارات 

9ر8 مليار دوالر مبا ن�سبته 7ر18  اإىل   ،2022
باملئة من الناجت االإجمايل.

كما توقع التقرير، اأن تكون قيمة اال�ستثمارات 

دوالر،  مليار  4ر8  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ��ال  باململكة 

االإجمايل  املحلي  الناجت  من  باملئة  5ر18  ت�سكل 

 2019 ع��ام��ي  خ���ال  ك��ان��ت  فيما  ال���ع���ام،  لنف�س 

باملئة  و6ر17  باملئة  7ر16  ن�سبته  ما  و2018، 

5ر7  بلغت  بقيمة  االإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 

مليار دوالر، و6ر7 مليار دوالر على التوايل.

وتوقع التقرير الذي �سدر حديثا عن املوؤ�س�سة 

ال��دويل؛  النقد  ل�سندوق  اإح�����س��اءات  اإىل  وا�ستند 

ت�ساوي معدل منو الناجت املحلي االإجمايل لاأردن 
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مبا   2019 ع���ام  من���و  م��ع��دل  م���ع  دوالر،  م��ل��ي��ار 

و�سل اإىل 6ر44 مليار دوالر.

الناجت  �سيوا�سل  ال��ت��ق��ري��ر،  ت��وق��ع��ات  وبح�سب 

مليار  5ر47  اإىل  لي�سل  من��وه،  االإجمايل  املحلي 

دوالر عام 2022، مبا ن�سبته 7ر2 باملئة، يف حني 

ما  و2020،   2018 عامي  يف  النمو  معدل  بلغ 

ن�سبته 9ر1 باملئة، و6ر1 باملئة على التوايل.

من  الفرد  ن�سيب  ارتفاع  احتمالية  اإىل  واأ�سار 

الناجت املحلي االإجمايل اإىل 4394 دوالراً تقريباً 

 ،2020 يف  دوالراً   4286 م���ن   ،2021 ع���ام 

 2019 ع��ام��ي  يف  ت��ق��ري��ب��اً  و4341  و4425، 

التقرير  ت��وق��ع  ح��ني  يف  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  و2018 

اأن يوا�سل ارتفاعه اإىل 4565 دوالراً هذا العام.

الت�سخم مبا  ارت��ف��اع  اإىل  ال��ت��وق��ع��ات  واأ����س���ارت 

مع  مقارنة  احل��ايل،  العام  خ��ال  باملئة   2 ن�سبته 

يف  و5ر4،  و7ر0،  و4ر0،   ،2021 يف  6ر1 
االأعوام 2020 و2019 و2018 على التوايل.

وتوقع التقرير تراجع العجز يف املوازنة بن�سبة 

مع  مقارنة   ،2022 يف  الناجت  من  باملئة  9ر5 

اإىل  2021، لي�سل  باملئة يف  توقعات بن�سبة 7ر7 

من 5ر3 مليار عن العام  بداًل  دوالر  مليار  8ر2 
م��ا بني  االأع����وام  العجز يف  ت���راوح  نف�سه، يف ح��ني 

و9ر3  دوالر  مليار  9ر1  بني  و2020   2018
مليار دوالر.

 2021 ال��دي��ن احلكومي يف  اإج��م��ايل  وارت��ف��ع 

اإىل 2ر41 مليار دوالر، مقارنة مع 5ر38 مليار 

باملئة  9ر90  ن�سبته  مبا   ،2020 دوالر يف العام 

م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل، وم���ن امل��ت��وق��ع اأن 

ي�سل اإىل 43 مليار دوالر يف العام احلايل، بارتفاع 

ن�سبته 6ر90 عن العام ال�سابق.

وحول الدين اخلارجي توقع التقرير اأن ي�سل 

3ر39 مليار دوالر، مبا  اإىل  العام احل��ايل  خال 

ن�سبته 7ر82 باملئة من الناجت، مقارنة مع 6ر37 

م��ل��ي��ار،  و3ر30  م��ل��ي��ار،  و3ر34  دوالر،  م��ل��ي��ار 

و2020   2021 االأع������وام  ع��ن  م��ل��ي��ار  و2ر29 

و2019 و2018 على التوايل.

من  االحتياطي  �سريتفع  التوقعات،  وبح�سب 

العملة االأجنبية خال العام احلايل 8ر17 مليار 

دوالر، مقارنة مع توقعات بقيمة 1ر17 مليار يف 

عام 2021، مبا يغطي قرابة 9 اأ�سهر من واردات 

ال�سلع واخلدمات، لكل عام.

بلغ  االأجنبية  العمات  من  االحتياطي  وك��ان 

يف عام 2020 و2019 و2018، ما قيمته 17 

على  مليار  و6ر14  مليار،  و4ر15  دوالر،  مليار 

التوايل.

وتوقع التقرير ارتفاع عدد ال�سكان اإىل 4ر10 

3ر10  م��ع  م��ق��ارن��ة   ،2022 يف  ن�سمة  م��ل��ي��ون 

عن  9ر9  و  و1و10،  و2ر10،  ن�����س��م��ة،  م��ل��ي��ون 

و2018   ،2019 و2020،   ،2021 االأع����وام 

على التوايل.

وامل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���رب���ي���ة ل�������س���م���ان اال���س��ت��ث��م��ار 

عام  تاأ�س�ست  وال��ت��ي  »�سمان«  ال�����س��ادرات  وائتمان 

من  مم��ل��وك��ة  م�����س��رتك��ة،  ع��رب��ي��ة  كهيئة   1974
اأربع  اإىل  باالإ�سافة  العربية  ال��دول  حكومات  قبل 

الكويت  دول���ة  م��ن  وتتخذ  ع��رب��ي��ة،  مالية  هيئات 

ائتماين مرتفع  لها، وحا�سلة على ت�سنيف  مقراً 

عام  منذ  العاملية  ب���ورز«  اأن���د  »���س��ت��ان��درز  قبل  م��ن 

2008، وُتعد اأول هيئة متعددة االأطراف لتاأمني 
اال�ستثمار يف العامل.

الملكية األردنية تخفض خسائرها إلى 
النصف العام الماضي

تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة 
في االستهالكية المدنية

نقابة الجيولوجيين تحدد موعد إجراء 
انتخاباتها بشهر نيسان المقبل

االنباط-برتا

اخلطوط  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال 

اجلوية امللكية االأردنية املهند�س �سامر املجايل 

العام  خ�سائرها  خف�ست  االأردن��ي��ة  امللكية  اإن 

 ،2020 بالعام  مقارنة  الن�سف  اإىل  املا�سي 

متوقعا الو�سول اإىل نقطة التوازن العام املقبل 

عرب تنفيذ حزمة اإجراءات للنمو والتو�سع.

واأ�ساف املجايل يف مقابلة مع وكالة )برتا( 

حكوميا  دع��م��ا  تنتظر  زال����ت  م��ا  ال�����س��رك��ة  اأن 

تكبدتها  ال��ت��ي  اخل�����س��ائ��ر  جت����اوز  م��ن  ميكنها 

بفعل تداعيات فريو�س كورونا، موؤكدا اأنها لن 

املناف�سة والنمو م�ستقبا  متتلك القدرة على 

ال��ت��ي ت�سل  يف ح��ال مل يتوفر دع��م احل��ك��وم��ة 

م�ساهمتها يف ال�سركة اإىل 85 باملئة.

كبدت  كورونا  جائحة  تداعيات  اأن  واأو�سح 

كخ�سائر  دينار  مليون   160 االأردن��ي��ة  امللكية 

يف عام 2020. وحذر املجايل من اأن اخل�سائر 

ب��ات��ت ت��ق��رتب م���ن راأ������س امل�����ال، م���ا ي�ستدعي 

تدخا حكوميا عاجا الإنقاذ الناقل الوطني 

اإرادت�����ه  ب��خ�����س��ائ��ر خ����ارج  م��ن��ي  ال����ذي  االأردين 

جائحة  خ��ال  االأر����س  على  طائراته  وجثمت 

كورونا.

لرفع  حكوميا  م��ال��ي��ا  دع��م��ا  »طلبنا  وق���ال 

راأ�س املال«، موؤكدا اأن احلكومة اأمام م�سوؤولية 

دعم امللكية االأردنية كاأداة ا�سرتاتيجية للدولة 

االأردنية وت�سل االأردن بالعامل.

واأ�ساف املجايل اأن امللكية االأردنية مل تتلق 

كورونا  جائحة  خ��ال  خ�سائرها  عن  دع��م  اأي 

اأ�سوة بنظرياتها من �سركات الطريان العاملية 

اإدراك��ا منها مب�ستوى  التي دعمتها حكوماتها 

ت��اأث��ري ت��داع��ي��ات اأزم����ة ف��ريو���س ك���ورون���ا على 

اق��ت�����س��ادات��ه��ا ال��ت��ي ه���وت ب��ف��ع��ل ت��وق��ف حركة 

ال�سفر عامليا.

ولفت اإىل اأن م�سوؤولية دعم امللكية االأردنية 

من  فال�سفر  االأردن��ي��ني،  عاتق  على  اأي�سا  تقع 

90 باملئة من  اأن  خال الناقل الوطني يعني 

قيمة التذكرة �ست�سخ يف االقت�ساد االأردين.

واأقرت امللكية االأردنية خطة ت�سغيل خم�سية 

تت�سمن الو�سول اإىل 60 وجهة عاملية خال 

طريان  �سبكة  وبناء  املقبلة،  اخلم�سة  االأع���وام 

اإقليمية متينة من خال العا�سمة عّمان.

 60 اإىل  �ست�سل  ال�سركة  اإن  املجايل  وق��ال 

وج��ه��ة ع��امل��ي��ة م���ن 35 وج��ه��ة ح��ال��ي��ا خ��ال 

اأ���س��ط��ول  و���س��ت��زي��د  امل��ق��ب��ل��ة،  االأع�����وام اخلم�سة 

 45 اإىل  ح��ال��ي��ا  24 ط���ائ���رة  م���ن  ط��ائ��رات��ه��ا 

اأن امللكية االأردنية ت�ستثمر يف  طائرة، م�سيفا 

االقت�سادي  للن�ساط  كمركز  اململكة  اإمكانيات 

يف املنطقة.

اأن خطة التو�سع العملياتي اجلديدة  واأكد 

من  ���س��ن��وات  ل�سفحة  ال�سركة  ط��ي  بعد  ت��اأت��ي 

الركود الذي خلفته الظروف االإقليمية واأزمة 

فريو�س كورونا.

واأعلن املجايل عودة رحات امللكية االأردنية 

اإىل مو�سكو وكوبنهاغن وجنيف وزيورخ بواقع 

ال�سفر  بعد توقف  لكل منها  اأ�سبوعيا  رحلتني 

اأزمة فريو�س كورونا،  الذي فر�سته حمددات 

اإىل ج��ان��ب ا���س��ت��ح��داث وج��ه��ة ج���دي���دة وه��ي 

مدينة النجف العراقية.

واأج������رت امل��ل��ك��ي��ة االأردن����ي����ة ���س��م��ن اخل��ط��ة 

املقدمة  للخدمات  �ساملة  مراجعة  اجل��دي��دة 

اأط��ب��اق  ع��ل��ى  ع��ل��ى م��ن ط��ائ��رت��ه��ا كتح�سينات 

الطعام وال�سيافة �سملت اإدراج اأ�سناف طازجة 

امل�سافرين  اأذواق  خمتلف  ت��واك��ب  وم��ت��ن��وع��ة 

على كل الرحات، وتعزيزات لتدابري الوقاية 

وال�سامة، بح�سب املجايل.

واأعرب املجايل عن قلقه من انت�سار متحور 

ف��ريو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د )اأوم��ي��ك��رون( ال��ذي 

اجلديد  العام  مطلع  بقوة  نف�سه  يفر�س  ب��داأ 

وخماوف النا�س من ال�سفر ب�سببه، م�سريا اإىل 

تراجع حركة ال�سفر خال �سهر كانون الثاين 

العام  بانتعا�سها  �سابقة  تفاوؤالت  رغم  احل��ايل، 

اجلاري.

وع�����ن اال����س���ت���ث���م���ارات امل�������س���ان���دة ل��ل��م��ل��ك��ي��ة 

اإع��ادة اال�ستثمار يف  اإننا نبحث  ق��ال  االأردن��ي��ة، 

اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة ل��ل��ط��ريان، م���وؤك���دا جن��اح 

للملكية  امل�ساندة  ال�سركات  تخا�سية  عملية 

االأردنية رغم اأن خ�سخ�ستها بالكامل مل تكن 

يف حملها.

اأنه »لو امتلكت امللكية االأردنية ح�سة  وزاد 

يف تلك ال�سركات عند خ�سخ�ستها لكانت عونا 

لها يف مواجهة الظروف االقت�سادية الراهنة«.

وح�����ول امل��ن��اف�����س��ة م���ع ����س���رك���ات ال���ط���ريان 

امللكية  اأن  امل��ج��ايل  اأك���د  التكاليف،  منخف�سة 

االأردن�����ي�����ة ق������ادرة ع��ل��ى دع����م ح���رك���ة ���س��ي��اح��ة 

املجموعات من اململكة واإليها لو منحت اأوجه 

الدعم واحلوافز احلكومية ل�سركات الطريان 

العاملية منخف�سة التكاليف.

واملوؤ�س�سة  ب���دور احل��ك��وم��ة  امل��ج��ايل  واأ���س��اد 

العامة لل�سمان االجتماعي يف توفري احلماية 

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف امل��ل��ك��ي��ة االأردن���ي���ة 

وعملياتها  ال�سركة  اأن�سطة  ا�ستدامة  و�سمان 

الت�سغيلية، مبينا اأن ال�سركة م�ستمرة بتطبيق 

برنامج »ا�ستدامة« الذي ا�ستحدثته احلكومة 

االأردنية بالتعاون مع املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 

 )24( رق��م  ال��دف��اع  اأم��ر  االجتماعي مبوجب 

نتيجة جائحة كورونا.

من  ال�سحي  ال�سفر  ج���واز  تفعيل  وح���ول 

االأردن��ي��ة �ستبداأ  امللكية  اأن  امل��ج��ايل  اأك��د  اي��ات��ا، 

العمل به خال �سهر، لكنه يف مراحله النهائية 

االقت�ساد  وزارة  مع  بالتعاون  لتفعيله  متهيدا 

الرقمي والريادة.

واأط����ل����ق االحت������اد ال������دويل ل��ل��ن��ق��ل اجل���وي 

با�سم  النقالة  ال��ه��وات��ف  ع��رب  تطبيقا  )اي��ات��ا( 

اياتا( يوفر حزمة من متطلبات  �سفر  )ج��واز 

كورونا  فريو�س  جائحة  فر�ستها  التي  ال�سفر 

ك��ن��ت��ائ��ج ف��ح�����س ب��ي ���س��ي ار و���س��ه��ادات ال��ل��ق��اح 

وغريها.

  االنباط-عمان

اأج�����رت امل��وؤ���س�����س��ة اال���س��ت��ه��اك��ي��ة امل��دن��ي��ة 

على  كبرية  ترويجية  وع��رو���س��اً  تخفي�سات 

اكرث من 250 �سلعة غذائية وغري غذائية، 

اع��ت��ب��اراً م��ن ال��ي��وم االح���د وح��ت��ى م�ساء يوم 

اخلمي�س 3 �سباط، بن�سبة تراوحت من 5 - 

باملئة.  47
الق�ساة  �سلمان  املوؤ�س�سة  عام  مدير  وقال 

العرو�س  جميع  اإن  ال�سبت،  ام�س  ب��ي��ان،  يف 

وال��ت��خ��ف��ي�����س��ات م��ت��وف��رة يف ج��م��ي��ع ا���س��واق 

اململكة  املنت�سرة مبحافظات والوية  املوؤ�س�سة 

البالغ عددها 68 �سوقاً وبكميات كبرية تلبي 

حاجة املواطنني، داعياً املواطنني لا�ستفادة 

والرجوع  والتخفي�سات  العرو�س  ه��ذه  من 

ل�سفحة املوؤ�س�سة الر�سمية على الفي�س بوك، 

وا�سعار  اال���س��ن��اف  تفا�سيل  على  ل��اط��اع 

ان  وا���س��اف  والتخفي�سات.  ال��ع��رو���س  ه��ذه 

دف��ع��ة ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات ت��اأت��ي ا���س��ت��م��راراً لنهج 

امل��واط��ن��ني،  ك��اه��ل  ع��ن  بالتخفيف  املوؤ�س�سة 

امل���ح���دود وامل��ت��و���س��ط  ال���دخ���ل  ���س��ي��م��ا ذوي  ال 

وحمايتهم من ارتفاع اال�سعار.

امل����واد  ج��م��ي��ع  ان  اىل  ال���ق�������س���اة،  وا�����س����ار 

امل��خ��ف�����س��ة اج���ت���ازت ال��ف��ح��و���س��ات امل��خ��ربي��ة 

واال������س�����رتاط�����ات ال�����س��ح��ي��ة ال����ازم����ة ق��ب��ل 

ط���رح���ه���ا يف اال�������س������واق، م���������س����دداً ع���ل���ى ان 

والفحو�سات  اجل��ودة  معيار  تعتمد  املوؤ�س�سة 

امل��خ��ربي��ة ا���س��ا���س��اً ل�����س��راء ال�����س��ل��ع وب��ي��ع��ه��ا. 

واأك�����د ان خ��دم��ة ال��ت��و���س��ي��ل امل���ن���زيل داخ���ل 

املواطنني  داع��ي��ا  م�ستمرة،  عمان  العا�سمة 

ل���ل���دخ���ول اىل راب������ط امل���ت���ج���ر االل����ك����رتوين 

لطلب   www.jcsccshop.gov.jo
احتياجاتهم من املواد.

ك���م���ا دع�����ا م�����رت�����ادي ا������س�����واق امل��وؤ���س�����س��ة 

اىل ����س���رورة االل���ت���زام ب����اإج����راءات ال��وق��اي��ة 

وال�����س��ام��ة ال���ع���ام���ة م���ن ارت�������داء ال��ك��م��ام��ة 

وحتميل  ال�سوق  داخ���ل  ام���ان  م�سافة  وت���رك 

تطبيق �سند لدخول ا�سواق املوؤ�س�سة، حر�ساً 

املوؤ�س�سة  موظفي  و�سامة  �سامتهم  على 

القائمني على خدمتهم.

االنباط-عمان

موعد  اجليولوجيني  نقابة  جمل�س  حدد 

اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ال���ع���ادي ال�����س��ن��وي 

الثانية  ل��ل��دورة  نقابتها  جمل�س  وانتخابات 

والع�سرين يف �سهر ني�سان املقبل.

فاإن جمل�س  ال�سبت،  ام�س  بيان،  وبح�سب 

لاجتماع  ال��ع��ام��ة  الهيئة  دع���وة  ق��رر  نقابة 

يوم اجلمعة 29 ني�سان املقبل لعقد اجلل�سة 

ال��ن�����س��اب  اك���ت���م���ال  ع�����دم  ح�����ال  ويف  االأوىل 

يوم  الثانية  اجلل�سة  تاريخ  يعتمد  القانوين 

اجلمعة 13 اأيار املقبل، ويكون انعقاد الهيئة 

عندئٍذ قانونياً مبن ح�سر.

ق��ان��ون  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  املجل�س  ق���رار  وج���اء 

ن��ق��اب��ة اجل��ي��ول��وج��ي��ني وال����ق����رار احل��ك��وم��ي 

الهيئات  اجتماعات  بعقد  ال�سماح  املت�سمن 

ال��ع��ام��ة واالن��ت��خ��اب��ات ل��ل��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة يف 

مواعيدها القانونية.

املجل�س  اأن  اإىل  بيانها  يف  النقابة  واأ�سارت 

املواعيد  جميع  االأخ���ري  اجتماعه  يف  ناق�س 

امل���ق���ررة اخل��ا���س��ة ب��اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

النقابة  ق��ان��ون  ح�سب  االن��ت��خ��اب��ات  واإج�����راء 

اأنه �سي�سار اإىل  والنظام الداخلي، الفتة اإىل 

االإعان تباعاً عن املواعيد القانونية.
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االنباط-عمان

ح�ضلت جمموعة فاين ال�ضحية القاب�ضة، 

على  عمل”  ���ض��اح��ب  “اأف�ضل  ���ض��ه��ادة  ع��ل��ى 

م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط للعام 2022.

ال�ضبت،  ام�س  للمجموعة،  بيان  وبح�ضب 

الأف�ضل  العمل  ف��اإن موؤ�ض�ضة ومعهد �ضاحب 

ورع��اي��ة  اإدارة  يف  لتميزها  اخ��ت��ارت��ه��ا  ال��ع��امل��ي، 

فعالة،  ا�ضرتاتيجية  ع��ر  الب�ضرية  م��وارده��ا 

مبا  ل��ه��م،  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  العمل  بيئة  ولتميز 

والأردن  م�����ض��ر  م���ن  ك���ل  يف  ج��ه��وده��ا  يعك�س 

وال�ضعودية والإمارات.

املعايري  اأعلى  بتطبيق  ال�ضركة  تتميز  كما 

اخل��ا���ض��ة ب���امل���وارد ال��ب�����ض��ري��ة يف ال��ع��دي��د من 

املجالت، مبا فيها ال�ضرتاتيجية وال�ضيا�ضات 

املت�ضمة  العمل  وبيئة  امل����وارد،  ب��ه��ذه  املتعلقة 

بالتنوع وال�ضمول، وا�ضتقطاب واإدارة الكفاءات 

واملواهب، ف�ضال عن التاأهيل والتطوير املهني.

واأع��رب الرئي�س التنفيذي ملجموعة فاين، 

جيم�س مايكل لفريتي، عن فخره بال�ضهادة 

يف  عمل  �ضاحب  كاأف�ضل  املجموعة  وت�ضمية 

جمال املنتجات ال�ضتهالكية �ضريعة الدوران، 

موؤكدا ان املجموعة ت�ضعى ملوا�ضلة تعزيز بيئة 

الب�ضرية  الطاقات  اأف�ضل  ل�ضتقطاب  عملها 

واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا، اإىل ج��ان��ب ح��ر���ض��ه��ا على 

تقدير واإبراز املوظفني املتميزين.

وت�ضم فاين نحو 3 اآلف موظف وموظفة 

من اأكرث من 40 جن�ضية، موزعني يف فروعها 

وم�ضانعها املنت�ضرة يف اأنحاء ال�ضرق الأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا، ف�ضال عن مقريها الرئي�ضيني 

يف كل من عمان ودبي.

يذكر ان �ضهادة اأف�ضل �ضاحب عمل متنح 

بعد اإجراء تقييم �ضامل متعدد املراحل �ضمن 

الرنامج ال�ضنوي العاملي الذي تنفذه موؤ�ض�ضة 

وم��ع��ه��د ���ض��اح��ب ال��ع��م��ل الأف�������ض���ل ال��ع��امل��ي، 

الذين  العمل  اأ�ضحاب  متيز  على  للم�ضادقة 

على  تعتمد  ببيئة  املوظفني  متتع  ي�ضمنون 

ممار�ضات متميزة ومتكاملة.

وال�ضيا�ضات  املنهجيات  املوؤ�ض�ضة  وت��در���س 

املتعلقة باملوارد الب�ضرية التي يتم اإدراجها يف 

ا�ضتبيان تف�ضيلي يغطي 6 جمالت ت�ضمل 20 

حمورا خمتلفا.

االنباط-العقبة

ارتفاعا  امل��ا���ض��ي،  للعام  العقبة  م��وان��ئ  حققت 

ب��زي��ادة  دي��ن��ار  66 مليون  اإي��رادات��ه��ا لت�ضل اىل  يف 

ع��دد  2020، فيما و���ض��ل  ع���ام  ع��ن   % 4 م��ق��داره��ا 

امل�ضافرين يف حمطة الركاب اىل ربع مليون بزيادة 

قدرها 17 % .

وق��ال مدير عام �ضركة العقبة لإدارة وت�ضغيل 

املوانئ، الدكتور خالد املعايطة يف ت�ضريح �ضحفي 

ام�س ال�ضبت، اإن زيادة حجم املناولة يدل على تعايف 

موانئ العقبة من جائحة كورونا، م�ضريا اإىل ان 

حجم املناولة يف امليناء و�ضل اىل 15 مليون طن من 

خمتلف ال�ضلع التموينية واملوا�ضي واملركبات.

وا�ضار اىل تدين مناولة احلاويات نظرا لرتفاع 

قبل  م��ن  الطلب  وت��راج��ع  العاملية  ال�ضحن  اج���ور 

ب�ضتى  الب�ضائع  نقل  على  وامل�ضتثمرين  ال��ت��ج��ار 

انواعها من ال�ضوق اخلارجية.

وا�ضاف ان اول ا�ضتثمار ورد اىل املربع الذهبي 

خ��الل العام احل��ايل عر موانئ العقبة ك��ان من 

جمهورية جيبوتي، وهو عبارة عن باخرة حمملة ب� 

1320 راأ�ضا من اجلمال ومت نقلها اىل مدينة معان 

لرتبيتها هناك.

 االنباط-عمان 

�ضناعة  يف  للعاملني  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  وق��ع��ت 

الغزل والن�ضيج واللب�ضة ومنظمة العمل الدولية/ 

م�����ض��روع ع��م��ل اأف���������ض����ل-الردن م���ذك���رة ت��ف��اه��م، 

النقابة وفقا خلطتها  اأه��داف  اإىل تطبيق  تهدف 

ال�ضرتاتيجية لالأعوام 2026-2021.

ام�س  النقابة  بيان �ضحفي �ضادر عن  وح�ضب 

ال�ضبت، فقد وقع املذكرة نيابة عن النقابة رئي�ضها 

فتح اهلل العمراين، وعن م�ضروع عمل اأف�ضل مدير 

امل�ضروع يف الردن طارق ابو قاعود.

واأك���د ال��ع��م��راين واأب���و ق��اع��ود خ��الل التوقيع، 

اإط��ار تعزيز فر�س العمل  اأن هذا التفاق جاء يف 

ال�ضناعي،  ال��ق��ط��اع  يف  العاملة  ل��الأي��دي  ال��الئ��ق 

وحت�ضني القدرة التناف�ضية لل�ضناعات عن طريق 

املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على  القت�ضادي  الداء  تعزيز 

وحت�ضني المتثال لقانون العمل الردين ومعايري 

العمل ال�ضا�ضية ملنظمة العمل الدولية.

وتهدف املذكرة اىل تبادل اخلرات يف جمالت 

حت�ضني التوا�ضل والتفاعل مع عمال الألب�ضة من 

للنقابة  �ضاملة  توا�ضل  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  خالل 

وت��ن��م��ي��ة ق����درات ال��ن��ق��اب��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

بالعالقات  وال��ن��ه��و���س  امل��ج��ال،  ه���ذا  يف  العمالية 

وتعزيز  الردن  يف  الأل��ب�����ض��ة  ق��ط��اع  يف  ال�ضناعية 

اجلماعية،  املفاو�ضة  عمليات  يف  العمال  م�ضاركة 

وتعزيز وتنفيذ اجراءات ال�ضتماع ل�ضكاوى العمال، 

وحت�����ض��ني ال���ق���درات ع��ل��ى حت��دي��د ق�����ض��اي��ا العمل 

بالقطاع.

كما تهدف اإىل تعزيز حوكمة النقابة وقدراتها 

لتعزيز  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  لتطوير  التنظيمية 

الدميقراطية النقابية وتعزيز دور الهيئة العامة 

للنقابة وعمل اللجان النقابية والفرعية وتفعيل 

املنطقة  م�ضتوى  على  امل��ه��اج��ري��ن  ال��ع��م��ال  جل���ان 

ال�ضناعية وغريها.

ويف جمال ال�ضحة النف�ضية، جرى التفاق على 

للعاملني  النف�ضية  بال�ضحة  خا�ضة  عيادة  ان�ضاء 

يف القطاع، ودعم النقابة من خالل م�ضروع عمل 

اف�ضل، وفق خطة عمل يتم التفاق عليها، وبناء 

قدرات العاملني يف ذلك من خالل دورات تدريبية 

 15 �ضملت  ال��ت��ي  امل��ذك��رة  وت�ضمنت  متخ�ض�ضة. 

بندا يتعلق بالعنف القائم على النوع الجتماعي، 

للنقابة  الدعم  تقدمي  على  الطرفان  اتفق  حيث 

لعقد ور�ضات تدريبية تتعلق ب��اإدارة احلالة للعنف 

القائم على النوع الجتماعي لأع�ضائها وفق خطة 

تدريبية وا�ضحة م�ضبقا.

فاين تحصل على شهادة أفضل صاحب عمل في الشرق األوسط

الغزل والنسيج والعمل الدولية توقعان مذكرة تفاهم

ارتفاع ايرادات موانئ العقبة 
الى 66 مليون دينار في 2021

الأحد   23 /1/ 2022 

وول ستريت تتلقى أكبر ضربة منذ 
كورونا.. وسهم »نتفليكس« يهوي

االنباط-وكاالت

لبور�ضة  الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  هبطت 

جل�ضات  اآخ��ر  اإغ��الق  عند  �ضرتيت  وول 

الأ�ضبوع مع هبوط اأ�ضهم نتفليك�س بعد 

اأ�ضبوع  نهاية  يف  �ضعيفة  اأرب���اح  تقرير 

لالأ�ضهم. �ضاق 

���ض��ه��د م���وؤ����ض���را ���ض��ت��ان��درد ان����د ب���ورز 

انخفا�س  اأك��ر  ت�ضجيل  ونا�ضداك   500

اأ����ض���ب���وع���ي ل��ه��م��ا م���ن���ذ ب����داي����ة ج��ائ��ح��ة 

كورونا يف مار�س/ اآذار 2020.

اند  �ضتاندرد  الرئي�ضي  املوؤ�ضر  �ضجل 

الرتاجعات  من  اأ�ضبوع  ثالث   500 ب��ورز 

يف ح���ني ت��ع��م��ق��ت اخل�����ض��ائ��ر ل��ن��ا���ض��داك 

�ضابق من  وق��ت  امل��وؤ���ض��ر يف  اأك��د  اأن  بعد 

مغلقا  ت�ضحيح  عملية  يف  اأن��ه  الأ���ض��ب��وع 

م��ن   %10 م����ن  اأك������رث  ان���خ���ف���ا����س  ع���ل���ى 

الذروة التي �ضجلها يف نوفمر/ت�ضرين 

الثاين.

على  منعك�ضة  نتفليك�س  اأ�ضهم  ه��وت 

ب��ع��د تنبوؤ  500 ون��ا���ض��داك  ب��ي  ان���د  اإ����س 

ب�ضعف النمو يف امل�ضرتكني.

وان��خ��ف�����ض��ت اأي�����ض��ا اأ���ض��ه��م ال�����ض��رك��ة 

انخف�ضت  بينما  دي��زين  وال��ت  املناف�ضة 

اأي�ضا قيمة اأ�ضهم �ضركة روكو.

ه��ب��ط م��وؤ���ض��ر داو ج��ون��ز ال�����ض��ن��اع��ي 

 34265.37 اإىل   %1.3 اأو  نقطة   450.02

نقطة ك��م��ا ت��راج��ع ���ض��ت��ان��درد ان���د ب��ورز 

1.89% ليغلق على  اأو  500 84.79 نقطة 

نا�ضداك  خ�ضر  حني  يف  نقطة   4397.94

اإىل   %2.72 اأو  ن��ق��ط��ة   385.10 امل��ج��م��ع 

.13768.92

�ضهم  �ضهدها   %20 ب�  ح��ادة  تراجعات 

وذل���ك   Netflix نيتفليك�س  ���ض��رك��ة 

م�ضرتكيها  قاعدة  بزيادة  توقعاتها  بعد 

2.5 مليون م�ضرتك جديد خالل الربع 

الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري، وه��و م��ا جاء 

اأقل بكثري من توقعات املحللني.

تاأتي هذه التقديرات بعد اأن اأ�ضافت 

وثالثمئة  ماليني  ثمانية   Netflix
العام  من  الأخ��ري  بالربع  م�ضرتك  األف 

ب�ضكل طفيف  اأق��ل  ج��اء  ما  وه��و  املا�ضي 

التوقعات. عن 

نتائج قوية  ال�ضركة  مع ذلك �ضجلت 

2021 ح��ي��ث فاقت  ب��ال��رب��ع الأخ���ري م��ن 

الأرب��������اح ال�����ض��اف��ي��ة ال���ت���وق���ع���ات ب��ك��ث��ري 

 607 اإىل   %12 ب��ن�����ض��ب��ة  من����وا  وح��ق��ق��ت 

الإي����رادات فجاءت  اأم���ا  دولر.  م��الي��ني 

م��ت��م��ا���ض��ي��ة م���ع ال��ت��وق��ع��ات ومن����ت %16 

لتبلغ 7.7 مليار دولر.

االنباط-عمان

اأف�ضل  انطالقاً من حر�ضها على تقدمي 

رغبات  لتلبية  الأ���ض��ع��ار  وباأف�ضل  ال��ع��رو���س 

واحتياجات زبائنها؛ اأطلقت �ضركة زين الأردن 

عرو�ضاً جديدة مل�ضرتكيها احلاليني واجلدد 

اأ���ض��ح��اب اخل��ط��وط امل��دف��وع��ة م�ضبقاً،  م��ن 

مب��ي��زات ف��ري��دة ومتعددة واإ���ض��اف��ات جديدة 

تنا�ضب كافة الأمناط ال�ضتهالكية.

“زين  تعرفة  اجلديدة  العرو�س  وت�ضمل 

اإن��رتن��ت  ت��ق��ّدم للم�ضرتك ح��زم��ة  ال��ت��ي   ”7

ب�ضعة 10 جيجابايت، ودقائق ات�ضال حملية 

ل حمدودة على �ضبكة زين وال�ضبكات املحلية 

الأخ�����رى، ودق��ائ��ق ات�����ض��ال ل حم����دودة على 

�ضبكة جوال فل�ضطني، ور�ضائل ن�ضية حملية 

ق�����ض��رية ل حم�����دودة، وب��ا���ض��رتاك بقيمة 7 

ال��ع��رو���س تعرفة  ف��ق��ط. كما �ضملت  دن��ان��ري 

اإن��رتن��ت  ح��زم��ة  تت�ضّمن  ال��ت��ي   ”9 “زين 
ب�ضعة 20 جيجابايت، ودقائق ات�ضال حملية 

ل حمدودة على �ضبكة زين وال�ضبكات املحلية 

الأخ�����رى، ودق��ائ��ق ات�����ض��ال ل حم����دودة على 

 9 بقيمة  وبا�ضرتاك  فل�ضطني،  ج��وال  �ضبكة 

بطاقة  ال�ضركة  اأطلقت  حيث  فقط،  دن��ان��ري 

لهذه   )4.50+4.50( بفئة  ج��دي��دة   Mix
التعرفة.

تعرفة  اجل��دي��دة  ال��ع��رو���س  ت�ضمنت  كما 

ب�ضعة  اإنرتنت  حزمة  متنح  11” التي  “زين 
30 ج��ي��ج��اب��اي��ت، ودق���ائ���ق ات�����ض��ال حملية ل 

املحلية  وال�ضبكات  زي��ن  �ضبكة  حم��دودة على 

الأخ�����رى، ودق��ائ��ق ات�����ض��ال ل حم����دودة على 

 30 اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  فل�ضطني،  ج����وال  �ضبكة 

 11 بقيمة  وبا�ضرتاك  جمانية،  دولية  دقيقة 

دينار فقط.

زي��ن ميزة  العرو�س اجلديدة من  ومتنح 

اإ���ض��اف��ي��ة ه��ي ح��زم��ة الإن���رتن���ت ال��رتاك��م��ي��ة، 

ح��ي��ث ���ض��ي��ح�����ض��ل امل�������ض���رتك ع��ل��ى ح���زم���ة 1 

اإ���ض��اف��ي��ة وم��رتاك��م��ة يف ح��ال مت  جيجابايت 

جتديد ال���ض��رتاك يف امل��وع��د امل��ح��دد اأو عند 

اأق�ضى  جتديد ال�ضرتاك املبكر، وذل��ك بحد 

 10 وبحد   ،″7 “زين  لتعرفة  جيجابايت   5

جيجابايت للتعرفات “زين 9” و”زين ″11، 

ومي��ك��ن ل��ل��م�����ض��رتك ال��ت��ح��ق��ق م���ن ال��ر���ض��ي��د 

املتبقي من ه��ذه احلزمة من خ��الل تطبيق 

ال��رم��ز  خ���الل  م���ن  اأو   ،)Zain Jo( زي���ن 

.*121*3#
وميكن للراغبني بال�ضرتاك باأي من هذه 

ال��ت��ع��رف��ات اجل��دي��دة زي���ارة اأي م��ن معار�س 

زين املنت�ضرة يف اململكة، اأو من خالل تطبيق 

اأو   ،)Zain Jo( زين على الأجهزة الذكية

با�ضتخدام الرمز 800#*.

وَدَعت زين الراغبني بالطالع على املزيد 

م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ه���ذه ال��ع��رو���س وك��اف��ة 

لزيارة  لديها  املتوفرة  والعرو�س  اخل��دم��ات 

www.jo.zain.( الإلكرتوين  موقعها 

مواقع التوا�ضل  على  ح�ضاباتها  اأو   ،)com
الت�ضال على مركز خدمات  اأو  الجتماعي، 

1234، ومن  الرقم  زي��ن على  امل�ضرتكني من 

ال�ضبكات الأخرى على الرقم 0795797979.

زين ُتطلق عروضًا جديدة لمشتركي الخطوط 
المدفوعة مسبقًا »زين 7، زين 9، زين 11«

بنك »االستثمار األوروبي« يمول مبادرة 
كوفاكس للقاحات كورونا بـ 300 مليون يورو

االنباط-برتا

على  الأوروب��ي  ال�ضتثمار  بنك  واف��ق 

تقدمي متويل اإ�ضايف بقيمة 300 مليون 

امل�ضادة  اللقاحات  اإي�ضال  لتعزيز  يورو، 

املحتاجة  البلدان  اإىل  كورونا  لفريو�س 

يف اإطار مبادرة “كوفاك�س” العاملية.

ام�س  “يورونيوز”،  وك��ال��ة  وبح�ضب 

ال�����ض��ب��ت، اأك����د رئ��ي�����س ب��ن��ك ال���ض��ت��ث��م��ار 

الأوروب������ي ف��رين��ر ه��وي��ر اأم�����ام م��وؤمت��ر 

العاملي  “التحالف  بعنوان  اف��رتا���ض��ي، 

والتح�ضني”،  ل���ل���ق���اح���ات  ل���ل���و����ض���ول 

ب��ح�����ض��ور ق�����ادة م���ن م��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة 

وم���ب���ادرة  و”اليوني�ضيف”  ال���ع���امل���ي���ة، 

ع��دة  دول  م���ن  ووزراء  “كوفاك�س”، 
ب����ت����وف����ري ج����رع����ات  ال����ب����ن����ك  ال������ت������زام   ،

“كوفيد-19”  ل����ق����اح  م����ن  اإ����ض���اف���ي���ة 

م��ب��ادرة  م��ن خ��الل  الإف��ري��ق��ي��ة  للبلدان 

يف  اللقاح  ن�ضر  وت�ضريع  “كوفاك�س”، 
البلدان الأكرث تعر�ضا للوباء، واإحداث 

ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي ل��ل��دول ذات امل��ي��زان��ي��ات 

ال�ضعيفة.

ال�ضحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأ���ض��اد 

مببادرة  غيري�ضو�س  تيدرو�س  العاملية 

على  مثال  باأنها  وو�ضفها  “كوفاك�س”، 
لفتا  الأطراف”،  متعدد  العمل  “قوة 
امل�ضرتك  والتمويل  “التن�ضيق  اأن  اإىل 

هو ال�ضبيل الوحيد لهزمية الفريو�س«.

واأ�ضار اإىل اأن “عدم امل�ضاواة يف توزيع 

امل��ت��غ��ريات  ظ��ه��ور  اإىل  اأدى  ق��د  ال��ل��ق��اح 

اجل������دي������دة ل���ل���ج���ائ���ح���ة م���ث���ل م���ت���ح���ور 

اأوميكرون«.

مستثمرو النفط يجنون األرباح 
من أعلى األسعار في 7 سنوات

نيويورك - رويرتز

الثاين  لليوم  النفط  اأ�ضعار  تراجعت 

زي���ادة غري  ال��ت��وايل، حت��ت �ضغط  على 

وال��وق��ود  اخل���ام  خم��زون��ات  يف  متوقعة 

امل�ضتثمرون  ج��ن��ى  ح��ني  يف  الأم��ريك��ي��ة 

اأعلى  اإىل  الأ���ض��ع��ار  �ضعود  م��ن  الأرب���اح 

�ضابق  وقت  يف  �ضنوات  �ضبع  يف  م�ضتوى 

من الأ�ضبوع.

م����ع ذل������ك ارت����ف����ع خ����ام����ا ال���ق���ي���ا����س 

ليحققا  ال��ت��وايل،  على  اأ�ضبوع  خلام�س 

نحو 2% هذا الأ�ضبوع. وارتفعت الأ�ضعار 

و�ضط  العام  بداية  10% منذ  باأكرث من 

خماوف من �ضح الإمدادات.

برنت  الآج��ل��ة خل��ام  ال��ع��ق��ود  هبطت 

عند  ال�ضعر  لي�ضتقر   %0.6 اأو  �ضنتا   49

87.89 دولر للرميل يف حني انخف�س 

�ضنتا   41 الو�ضيط  تك�ضا�س  غ��رب  خ��ام 

دولر   85.14 ع��ن��د  ل��ي�����ض��ت��ق��ر   %0.5 اأو 

للرميل.

يف وقت �ضابق من الأ�ضبوع ارتفع كل 

اإىل  الو�ضيط  تك�ضا�س  برنت وغرب  من 

اأكتوبر/  اأعلى م�ضتوى لكل منهما منذ 

ت�ضرين الأول 2014.

وق�������ال ����ض���ت���ي���ف���ن ب����ري����ن����وك امل��ح��ل��ل 

“الرتاجع  اإن  ب�������ي.يف.اإم  بم��وؤ���ض�����ض��ة 

ي����رج����ع ع���ل���ى الأرج����������ح اإىل  الأخ���������ري 

م��زي��ج م��ن ج��ن��ي الأرب����اح ق��ب��ل العطلة 

الأ�ضبوعية وغياب حمفزات التفاوؤل”، 

امل��ت�����ض��ائ��م��ة  ال����ب����ي����ان����ات  اإىل  م�������ض���ريا 

الطاقة  معلومات  اإدارة  م��ن  اخلمي�س 

الأمريكية.

ق���ال حم��ل��ل��ون اآخ�����رون اأي�����ض��ا اإن��ه��م 

ي��ت��وق��ع��ون اأن ي��ك��ون ال�����ض��غ��ط احل��ايل 

املخاوف  ب�ضبب  حم��دودا  الأ�ضعار  على 

من الإمدادات والطلب املتزايد.

وم�����ع ذل�����ك ق���ال���ت وك����ال����ة ال��ط��اق��ة 

اأن  امل��ت��وق��ع  اإن م��ن  ال��دول��ي��ة الأرب���ع���اء 

ي���ت���ج���اوز امل���ع���رو����س ال��ن��ف��ط��ي ال��ط��ل��ب 

قريبا، اإذ اإن من املنتظر اأن ي�ضخ بع�س 

امل�ضتويات  اأع��ل��ى  عند  اخل���ام  املنتجني 

ي�ضمد  فيما  فوقها،  اأو  الإط���الق  على 

اأوميكرون  املتحور  انت�ضار  رغم  الطلب 

من فريو�س كورونا.



انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

محمد خليل احمد خليل           
FA-S00514: الرقم الوظيفي

ناريمان ابراهيم حمزه الصويف      
FA-J02516: الرقم الوظيفي

امينه محمود عبد القادر 
ابو عياش       الرقم 

FA-J02649: الوظيفي
�شركة  يف  عملكم  ع��ن  متغيبني  ان��ك��م  ح��ي��ث 

الناعمة ل�شناعة الألب�شة اجلاهزة  امللبو�شات 

خالل  اي���ام    10 ع��ن  ت��زي��د  ومل���دة  الظليل   /

اجازة  دون   (  2022 ل�شنة  الثاين  كانون  �شهر 

على  توجب  ل��ذا   ) م�شروع  ع��ذر  او  قانونية 

ال�شركة ابالغكم بعدم التغيب لحقًا ويف حال 

 3 اأق�شاها  مدة  خالل  بالدوام  اللتزام  عدم 

عن  بال�شتغناء  ا�شفة  ال�شركة  �شتقوم  اي��ام 

خدماتكم و�شتعتربكم فاقدين لعملكم وجميع 

/28 امل��ادة  باأحكام  عماًل  العمالية  حقوقكم 

ل�شنة   )8( رق��م  الردين  العمل  قانون  من  ه� 

1996 وتعديالته مع احتفاظ ال�شركة بكامل 

حقوقها جتاهكم

شركة امللبوسات الناعمة 
لصناعة االلبسة الجاهزة 

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف : وائل 

جمعه خليل سرحان

نعلمك باأنك متغيب عن العمل 

 2021/12/10 ت��اري��خ  م��ن 

عدم  ح��ال  ويف  اخبارنا  دون 

�شيتم  عملك  ملوقع  رجوعك 

العمل  قانون  ح�شب  ف�شلك  

ن�شر الع���الن يف  ت��اري��خ  م��ن 

اجلريدة الر�شمية .

املنذرة : شركة نبيل 
بعاره وشركاه - العقبة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

عبدالوهاب مصلح 
عبدالرحمن برغل 

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

امل�شانده خلدمات ال�شناد و مراكز 

او  م�شروع  �شبب  ب��دون  الت�����ش��ال 

عذر ر�شمي لذا فان ال�شركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �شيتم 

انهاء خدماتك لديها �شندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الذاع��ي  للبث  الدوليه  الردن  �شركة  دائني  من  اأرج��و 

 ) 9288 وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 2004/10/6(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : عماد الريان 

عنوان امل�شفي : عمان – �ش.ع�شام العجلوين 6

تلفون ) 0795649506 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) 200047487 (

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شيد 

/ال�شادة

مفلح حممد ح�شني ابو �شنب

عزيزه حممد ح�شني ابو �شنب

كوثر حممد ح�شني ابو �شنب

هدى حممد ح�شني ابو �شنب

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة نداء احمد �شادق �شالح و�شركاها وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم  )5427( بتاريخ 1992/5/20

باإبالغ  وقام   2022/1/19 بتاريخ  ال�شركة  من  لن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/1/19

وا�شتنادا لأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  الت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز الت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200156472(

 

ا�شتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة ا�شماء مهدي ب�شري الركيبات و�شريكاتها وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن

حتت الرقم )114762( بتاريخ 2016/9/22 قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/1/20

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة 

 عائدة خمي�ش فرج الدمانيه  م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : معان - احل�شينية 

 ت: 0772306928

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200091689(

 1997 ل�شنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�شتنادا 

باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته 

ال�شيد /ال�شادة حممود حممد ا�شعد القريوتي / تقدم الورثة بالن�شحاب من 

ال�شركة بالرادة املنفردة

ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة ال�شيد حممد ال�شيد عالم و�شريكه

بتاريخ   )88351( ال��رق��م   حت��ت  ت�شامن  ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2007/12/13

باإبالغ  وقام   2022/1/16 بتاريخ  ال�شركة  من  لن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  /�شركائه  �شريكه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/1/20

وا�شتنادا لأحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية

من  التالية  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  الت�شال  يرجى  *لال�شتف�شار 

5600260 – 5600289 ، ومركز الت�شال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة

�شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  ال�شطوع   �شيدلية  �شركة  ب��اأن 

 )62207( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات 

بتاريخ )2022/1/11( 

املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/1/16(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن بيع صيدلية

اأنا حنني حممد عارف ذياب - �شاحبة �شيدلية لوؤلوؤة اجلامعة - �شاأقوم ببيع 

�شيدليتي الكائنة يف �شاحية الر�شيد - حي اجلامعة - اإىل �شركة �شيدلية 

عّمان  �شمال  حمكمة  عدل  كاتب  مراجعة  اعرتا�ش  له  فمن  ال��دواء،  مركز 

خالل )8( ثمانية اأيام من تاريخه.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

�شالمه  حممد  �شركة  ت�شفية  اج��راءات  ا�شتكمال  عن 

عي�شى املو�شى و�شركاه  

الرقم  حت��ت  ت�شامن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

2016/10/27 اعتبارا من تاريخ  )115317 ( بتاريخ 

ن�شر هذا العالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

وامل�شجلة  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوليه  �شركة  دائني  من  اأرجو 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات معفاه حتت الرقم  ) 113 ( بتاريخ 

)2003/3/5 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : اكرم �شم�ش الدين احمد اخلطيب

عنوان امل�شفي : عمان – �شارع امللك ح�شني – عماره بلبي�شي �شتار 

110 – الطابق الرابع 

خلوي ) 0795599287 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الت�شويقيه  لال�شت�شارات  اجناح  �شركة  دائني  من  اأرج��و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 23972 ( 

بتاريخ ) 2011/2/2(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : طارق يو�شف �شالمه ال�شرايره 

عنوان امل�شفي : عمان – خلدا – امتداد �شارع و�شفي التل 

�ش.ب ) 4766 ( رمز بريدي ) 11953 ( 

هاتف ) 5371713 ( فاك�ش ) 5371723 (

خلوي ) 0777994299 / 0797770300 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�شتنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق����م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

علي  اب��و  �شالح  �شركة  ت�شفية  اج���راءات  ا�شتكمال  ع��ن 

و�شريكه  

الرقم  حتت  ب�شيطة   تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا   2005/5/24 بتاريخ   )   11397(

هذا العالن

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

الحد   23/ 1 / 2022

رقم العدد   5941

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

الدوليه  الردن  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة 

للبث الذاعي وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية 

حمدودة حتت الرقم )9288( بتاريخ  2004/10/6  قد قررت 

املوافقة    2022/1/4 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

عماد  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على 

الريان م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عمان – �ش.ع�شام العجلوين 6 – هاتف 0795649506

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

 انذار خطي تمهيدا للفصل
املنذرة :- شركة محمود الذيابات وشركاه ، املسجلة كشركة تضامن 
فتح  محمود  بالتوقيع  ويمثلها   2004/10/17 تاريخ   7318 رقم  تحت 

عبداهلل محمود الخطيب / وعنوانها املختار يف عمان.
وطني  رقم   / الحسنة  محمد  نمر  أحمد   -: املوظف  اىل  اليه  املنذر 

/ 9721001053
عنوانة املختار : الزرقاء - حي مع�شوم / موبايل : 0799084606 .

ك�شائق  عملك  يف  يتمثل  وال��ذي  و�شركاه  الذيابات  حممود  �شركة  لدى  عملك  عقد  اىل  ا�شارة 

واملحدد اوقات الدوام فيه �شمن ورديات خمتلفه فقد ثبت تغيبك عن اوقات العمل الر�شمية يف 

2022/1/15 وذلك ب�شكل كامل و متوا�شل  2021/12/1 وحتى  ال�شركة املنذرة يف الفرتة من 

العمل  عقد  و  ل�شروط  خمالفة  ذلك  ي�شكل  مما  العمل  عن  متغيبا  زلت  ول  م�شروع  �شبب  ودون 

املجرى بينك وبني �شركة حممود الذيابات و�شركاه وي�شكل اي�شا خمالفة لقانون العمل الردين 

وخ�شو�شا املادة 28 /ه�  منه.

لذا فاأنه ومبوجب هذا النذار اخلطي املر�شل اليك بالربيد امل�شجل على عنوانك امل�شار اليه اعاله 

اعاله  بحقك  املذكورة  املخالفة  اقرتفت  باأنك  اعلمك  املحلية  ال�شحف  باأحدى  اي�شا  واملن�شور 

والتي متثلت بتغيبك عن العمل وذلك ب�شكل كامل و متوا�شل ودون �شبب م�شروع لكرث من ع�شرة 

ايام متتالية ول زلت متغيبا عن العمل لذا فاأن املنذرة تعلمك بارتكابك هذه املخالفة وانها �شوف 

تعمل على تطبيق احكام العقد واحكام قانون العمل الردين بحقك ومنها الف�شل من العمل وفق 

28/ه�  من قانون العمل الردين ما مل تربر غيابك عن العمل لأمر م�شروع خالل  احكام املادة 

ثالثة ايام من تاريخ تبلغك لهذا النذار وقد اعذر من انذر.

عن �شركة حممود الذيابات و�شركاه املفو�ش عنها / حممود فتح عبداهلل حممود اخلطيب.

شركة محمود الذيابات وشركاه   
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االنباط- وكاالت

ق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة ال�����س��رق الأو�����س����ط ، ام�����س 

اإن ال�سلطة طلبت من دولة االحتالل،  ال�سبت، 

اأ�����س����راً م���ن االأ�����س����رى ال���ق���دام���ى   25 اإط������الق 

واملر�سى

ال�سلطة،  ونقلت ال�سحيفة، عن م�سادر من 

قولها، اإن ال�سلطة طلبت من االحتالل، �سمن 

االت�������س���االت ب���ن ال��ط��رف��ن، اأن ت��ط��ل��ق ���س��راح 

اأ�سراً   25 بينهم  واملر�سى،  القدامى  االأ���س��رى 

ممن يقبعون يف ال�سجون منذ ما قبل التوقيع 

1993 على اتفاقيات اأو�سلو، 

االتفاقيات،  هذه  مبوجب  اإنه  امل�سدر  وقال 

���س��راح  اأن تطلق  ي��رت��ب ع��ل��ى دول���ة االح��ت��الل 

ج��م��ي��ع االأ����س���رى ال��ذي��ن اأدي���ن���وا يف امل��ح��اك��م ما 

ق��ب��ل ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ات، ال����ذي مت يف 

غالبيتهم،  ���س��راح  اإط���الق  مت  وق��د   ،1995 �سنة 

�سراح  اإط��الق  عن  وامتنعت  دفعات،  ثالث  على 

داخل  اأ�سراً   25 اأبقت  وهكذا  الرابعة،  الدفعة 

ال�سجون

وب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة، ي���وج���د يف ���س��ج��ون 

ويوجد  اأ�سر.  اآالف   5 ح��وايل  اليوم  االحتالل 

اأ�سراً م�سى على اعتقال كل منهم   117 بينهم 

20 عاماً، وهم الذين يطلق عليهم ا�سم »عمداء 

االأ�سرى«

يف  واملحررين  االأ�سرى  �سوؤون  هيئة  وح�سب 

�سمت  االأ���س��رى«  »ع��م��داء  قائمة  ف��اإن  اهلل،  رام 

اأ���س��ري��ن ج��دي��دي��ن، ه���ذا االأ����س���ب���وع، م��ع ب��ل��وغ 

حازم �سادق القوا�سمي )43 عاماً( من اخلليل، 

وع��م��اد راج���ح ���س��رح��ان )43 ع��ام��اً( م��ن مدينة 

ب��ن »ع��م��داء االأ���س��رى«  20 ع��ام��اً. وم��ن  حيفا، 

اعتقالهم  ع��ل��ى  م�سى  اأ����س���راً   35 ن��ح��و  ي��وج��د 

عليهم  ُي��ط��ل��ق  وه������وؤالء  ع����ام����اً،   25 م���ن  اأك�����ر 

ال�سرب«،  »ج����راالت  م�سطلح  الفل�سطينيون 

25 اأ�سراً معتقلون منذ ما قبل »اأو�سلو« منهم 

اأ����س���راً م�سى   13 ب��ن ه����وؤالء  وي��وج��د م��ن 

�سجون  �سنة يف   30 يزيد عن  ما  اعتقالهم  على 

ب��ن ه���وؤالء  االح��ت��الل ب�سكل م��ت��وا���س��ل، وم���ن 

اأكر من  اعتقالهم  اأ�سرى م�سى على   8 يوجد 

االأ���س��ران  اأق��دم��ه��م  م��ت��وا���س��ل،  ب�سكل  �سنة   35

ك����رمي وم���اه���ر ي��ون�����س امل��ع��ت��ق��الن م��ن��ذ ي��ن��اي��ر 

)كانون الثاين( عام 1983

اإىل  اأن����ه وب��االإ���س��اف��ة  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ����س���ارت 

اآخ���رون مم��ن حت��رروا يف  ه��وؤالء هناك ع�سرات 

واعتقلوا   ،2011 ع��ام  ل��الأ���س��رى  ت��ب��ادل  �سفقة 

اع��ت��ق��ال��ه��م  اإع������ادة  2014، ومت����ت  ع����ام  جم�����دداً 

اأبرزهم  ال�سابقة عليهم،  االأحكام  واإعادة فر�س 

اأكر من  اأم�سى  االأ�سر نائل الربغوثي الذي 

41 عاماً على فرتن وال يزال يف االأ�سر

ودعت الهيئة، اأم�س، جميع املوؤ�س�سات املعنية 

وو���س��ائ��ل االإع�����الم امل��خ��ت��ل��ف��ة اإىل م��ن��ح ه���وؤالء 

التي ي�ستحقونها،  االأهمية  القدامى«  »االأ�سرى 

وت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى م��ع��ان��ات��ه��م امل��ت��ف��اق��م��ة، 

والعمل من اأجل �سمان االإفراج عنهم.

االنباط-وكاالت

ُك�������س���ف ي�����وم اجل���م���ع���ة ال���ن���ق���اب ع����ن حت��دي��د 

ارتكبتها  جم���زرة  ل�سحايا  جماعي  ق��رب  م��ك��ان 

فل�سطينين  اأ�سرى  �سد  ال�سهيونية  الع�سابات 

بقرية الطنطورة يف الداخل الفل�سطيني املحتل 

مبايو/ اأيار عام 1948

وحدد مكان القرب عنا�سر من تلك الع�سابات 

فل�سطينيون  اأك�����د  ال���ت���ي  امل����ج����زرة  يف  ����س���ارك���وا 

دون  وقوعها،  املا�سية  االأع���وام  ط��وال  بالداخل 

قدرتهم على ك�سف املزيد من التفا�سيل ب�ساأنها، 

فيما كانت “اإ�سرائيل” تخفي اأي معلومات عنها 

وتفا�سيل ال�سحايا

ُيك�سف عن مكان  73 عاًما  م��رور  واليوم بعد 

امل���ق���ربة اجل��م��اع��ي��ة وت��ف��ا���س��ي��ل خم��ي��ف��ة ح��ول 

حيث  العربية،  “هاآرت�س”  �سحيفة  يف  امل��ج��زرة 

جاء “اأن القرب اجلماعي يقع على �ساطئ مدينة 

قي�سارية ال�سهرة �سمال الداخل املحتل«

وتوؤكد ال�سحيفة اأن فيلًما وثائقًيا �سُيعر�س 

االأ����س���ب���وع ال����ق����ادم ���س��ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه ج���ن���ود  ب��ل��غ��وا 

ي��روون  اأع��م��اره��م،  من  والثمانينات  الت�سعينات 

���س��ه��ادات م��روع��ة وي��ع��رف��ون ب��ارت��ك��اب امل��ج��زرة 

ب��ط��ري��ق��ة ت��ق�����س��ع��ر ل��ه��ا االأب��������دان ب��ع��د اح��ت��الل 

طنطورة

عددهم واألية دفنهم

وح�سب ال�سحيفة، فاإن الفيلم الذي �سيعر�س 

“الطنطورة”  ب��ع��ن��وان  ���س��وارت��ز  األ���ون  للمخرج 

���س��ُي��ع��ر���س االأ����س���ب���وع ال����ق����ادم ع���رب االإن����رن����ت، 

ويت�سمن �سهادات جنود �ساركوا يف املجزرة

دف��ن نحو  “مت  اأن���ه  ع��ن  م��ق��دًم��ا  تك�سف  كما 

200 فل�سطيني اأ�سر بدون �سالح، بعد اإعدامهم 

انتظار  �ساحة  حتت  حالًيا  يقع  جماعي  قرب  يف 

�سيارات-�ساطئ دور«

لهذا  ا  خ�سي�سً ال��ق��رب  ح��ف��ر  مت  “اأنه  وج���اء 

الغر�س، وا�ستمر الدفن الأكر من اأ�سبوع«

وث��ق��وا جم��زرة  م��وؤرخ��ون فل�سطينيون  وك��ان 

الطنطورة التي وقعت يف ليلة 22-23 مايو/اأيار 

1948، دون الك�سف عن تفا�سيل حولها

ال��ت��ي يتم فيها  امل���رة االأوىل  ول��ك��ن ه��ذه ه��ي 

نقل �سهادات عن جنود تواجدوا خالل املجزرة، 

كما اأنها املرة االأوىل التي يتم فيها احلديث عن 

موقع القرب اجلماعي

عليا  درا�سات  طالب  ف��اإن  ال�سحيفة،  وح�سب 

ك�سف  اأن  �سبق  كات�س،  ثيودور  ُيدعى  اإ�سرائيلي 

اأط���روح���ة ماج�ستر  امل��ج��زرة يف  ع��م��ا ج���رى يف 

كتبها، اإال اأن جنوًدا رفعوا دعوى ت�سهر وقذف 

�سده ومت اإرغامه على �سحبها واالعتذار

اإعدام يف براميل

ارتكبها  فظائع  عن  اجلنود  �سهادات  وتك�سف 

ل����واء االإ����س���ك���ن���دروين )ال���ه���اغ���ان���ا( ���س��د اأ���س��رى 

احلرب، واعرف بها عدد من جنود هذا اللواء

ق��ب��ل عر�س  ك�سفت  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  وم���ن 

م�����س��اه��د  ال�����س��اب��ق��ون  اجل���ن���ود  “ي�سف  ال��ف��ي��ل��م 

خم��ت��ل��ف��ة ب���ط���رق خم��ت��ل��ف��ة، وال مي��ك��ن حت��دي��د 

قتلوا  ال���ذي���ن  الفل�سطينين  ال��ق��روي��ن  ع���دد 

رمًيا بالر�سا�س، وت��راوح االأع��داد الناجتة عن 

ال�سهادات من حفنة ُقتلوا اإىل الع�سرات«

وبح�سب اإحدى ال�سهادات التي اأدىل بها اأحد 

الكيان  �سمايل  يعقوب  زخ���رون  منطقة  �سكان 

ال�سحايا،  دف��ن  يف  �ساعد  وال���ذي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

“فاإن عدد القتلى جتاوز 200«
ويدعى مو�سيه  ال�سابقن  اأحد اجلنود  وقال 

متوح�س  بر�سا�س  ال��ق��روي��ون  “ُقتل  دي��ام��ن��ت: 

ب��ا���س��ت��خ��دام م��دف��ع ر���س��ا���س، يف ن��ه��اي��ة امل��ع��رك��ة، 

قبل  املاج�ستر  ط��ال��ب  مالحقة  ح��ول  م�سيًفا 

���س��ن��وات “لقد ك��ت��م��وا االأم����ر، ق��ال��وا ي��ج��ب ع��دم 

ف�سيحة  يف  يت�سبب  فقد  ج���رى،  ع��ّم��ا  احل��دي��ث 

كاملة«

ك���م���ا ق�����ال ج����ن����دي ����س���اب���ق اآخ�������ر مل ت�����س��م��ه 

لقد  ه���ذا،  ق��ول  اجل��ي��د  م��ن  “لي�س  ال�سحيفة: 

يف  ال��ن��ار  عليهم  واأط��ل��ق��وا  برميل  يف  و�سعوهم 

الربميل، اأتذكر الدم يف الربميل«

اجل���ن���ود  اأح�������د  ل���ي���ف���ن  ح���اي���ي���م  ك���م���ا روى 

اإىل  ذه����ب  ال���وح���دة  اأف������راد  “اأحد  ال�����س��اب��ق��ن: 

وقتلهم  ح���رب  اأ���س��ر   20 اأو   15 م��ن  جم��م��وع��ة 

مثل  يت�سرفوا  مل  “بب�ساطة  واأ���س��اف:  جميًعا، 

الب�سر يف القرية«

موؤرخ يعلق

جوين  ب��ال��داخ��ل  الفل�سطيني  امل����وؤرخ  ويعلق 

من�سور الذي كتب عن املجزرة، يف حديث لوكالة 

�سغاًرا وكنا جنل�س على  كنا  “حينما  “�سفا”: 
�ساطئ الطنطورة كان اأهلنا يقولون لنا: هنا يف 

قرب جماعي ل�سهداء قتلتهم اإ�سرائيل عام ال�48، 

لكنهم مل ي�ستطيعوا حتديد املكان بال�سبط«

لي�س  ال�سحيفة  عنه  ك�سفت  “ما  وي�سيف 

فنحن  كفل�سطينين،  ل��ن��ا  بالن�سبة  ب��اجل��دي��د 

امل��ج��زر، واجل��دي��د هو فيما  متاأكدون من وق��وع 

على  تاأتي  املجزرة  وب��اأن  اأواًل  املكان  بدقة  يتعلق 

ل�سان ج��ن��ود ارت��ك��ب��وه��ا، وه���ذا اع���راف باحثن 

اإ�سرائيلين«

من  ال�سحيفة  عنه  حت��دث��ت  م��ا  اإىل  وي�سر 

مالحقة طالب ماج�ستر خالل �سنوات ما�سية 

ك�سف عن املجزرة، قائاًل: “هذا الباحث ا�ستعان 

توثيق  يف  بهم  ا�ستعنت  ال��ذي��ن  ال�سهود  بنف�س 

املجزرة، واعتمد على وثائق ح�سل عليها ب�ساأنها«

رفعوا  اإ�سرائيلين  جنود  “ولكن  وي�ستدرك 

�سده حمكمة، واأرغمته حمكمة اإ�سرائيلية على 

باأنه اعتمد على جمرد  تغير ر�سالته والظهور 

تاريخ �سفوي«

�سهادة  ع��ن  الك�سف  يق�سد  امل���رة  ه��ذه  ول��ك��ن 

فاإن  �سيعر�س-  ال��ذي  الوثائقي  والفيلم  جنود 

اأن القرب  البحث جاء يف االأر�سيفات وك�سف عن 

الواحد ي�سم 90 جثة من �سهداء البلد

امل���ج���زرة  ك�����س��ف  “جمرد  ب���ال���ق���ول  وي�������س���دد 

والتطرق لها بل�سان باحثن وجنود اإ�سرائيلين 

وبنوا  التي طم�سوها  املجزرة  بهذه  اع��راف  هو 

فوق قبور �سحاياها حمطة �سيارات«

ح��ول  اإف�����ادات فظيعة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  وي�����س��ر 

جمازر ارتكبتها “اإ�سرائيل” لدفع اأبناء البلدات 

ال�سبان واإعدامهم  لركها، منها جلب عدد من 

اأم���ام اأه���ل ال��ب��ل��دة وال��ط��ل��ب منهم دف��ن��ه��م، حتى 

يروعوا البقية ويركوا املكان

تبعات الك�سف عن املجزرة

وب�������س���اأن ت���اأث���ر ال��ك�����س��ف ع���ن امل����ج����زرة على 

من�سور: “هي لن  يقول  “اإ�سرائيل” وتبعاتها، 

كما  امل��ق��ربة،  ع��ن  نب�س  اأو  ب��اأي حتقيقات  ت�سمح 

اإ�سرائيلين- لن  كانوا  لو  اأننا كموؤرخن- حتى 

الأن��ه  اإ���س��رائ��ي��ل،  ب��ال��دخ��ول الأر���س��ي��ف  لنا  ُي�سمح 

مكتوب  وه���ذا  االأم�����ام،  اإىل  ع���ام   100 اإىل  مغلق 

ول   ،2081 ع��ام  حتى  مغلق  اأن���ه  عليه،  الف��ت��ة  يف 

اأ�ستبعد جتديد االإغالق يف حينه«

اأن كل ما يتعلق باملجزرة من وثائق  ويو�سح 

اأن ما مييز  اإال  االأر���س��ي��ف،  ودالالت م��وج��ودة يف 

�سكلت  واأن  �سبق  اأن��ه��ا  ه��و  “اإ�سرائيل”  اأر���س��ي��ف 

تلحق  قد  التي  امللفات  عن  م�سبق  فح�س  جلنة 

�سرر باأمنها، والتكتم عليها واإخراجها منه

لذلك يذهب من�سور اإىل القول اإن “التكتم 

ع��ل��ى وث���ائ���ق امل���ج���ازر ال���ت���ي ت��رف�����س اإ���س��رائ��ي��ل 

االعراف بها اأو الك�سف عنها هو م�سروع حمكم 

البناء اإ�سرائيلًيا، حتى حتمي نف�سها«

اإال اأن املوؤرخ الفل�سطيني يوؤكد اأن ذوي �سحايا 

املجزرة التي ُك�سف عنها يعرفون اأبناءهم جيًدا، 

وهم  يعرفونهم  وذويهم  ُقتلوا  “هوؤالء  م�سيًفا 

اإفادة  اإىل  لي�سوا مفقودين، فنحن ل�سنا بحاجة 

“اإن  بالقول  وُيجزم  ذل��ك«  من  لنتاأكد  اإ�سرائيل 

الك�سف وحتى لو  اإنكار املجزرة متوقع بعد هذا 

ظهر جنود يف الفيلم املنتظر، ف�سوف يتم الطعن 

يف روايتهم ومالحقتهم كما مت مالحقة باحث 

املاج�ستر، واإرغامه على الراجع عما وثقه«

وارتكبت الع�سابات ال�سهيونية ما يزيد عن 

70 جمزرة عام 1948 وهجرت ما يزيد عن 800 

اأ�سل  م��ن  ق��راه��م ومدنهم  م��ن  فل�سطيني  األ��ف 

 1300 يف  يقيمون  ك��ان��وا  فل�سطيني  مليون   1.4

االإح�ساء  جهاز  وفق  فل�سطينية،  ومدينة  قرية 

املركزي الفل�سطيني

االنباط-وكاالت

خميم  يف  االأق�سى  �سهداء  كتائب  اأعلنت 

ج���ن���ن، م�������س���اء اجل���م���ع���ة ال���ن���ف���ر ال���ع���ام يف 

���س��ف��وف��ه��ا، وه������ددت االح����ت����الل ب�����س��رب��ات 

موجعة، ردا على جرائمه وم�ستوطنيه.

موؤمتر  يف  الكتائب  با�سم  متحدث  وق��ال 

���س��ح��ف��ي ع��ق��د يف امل��خ��ي��م اإن�����ه م���ع ان���ع���دام 

احل����ل����ول ال�������س���ي���ا����س���ي���ة وت�������س���اع���د ج���رائ���م 

االح����ت����الل يف ب��ي��ت��ا وج���ب���ل ���س��ب��ي��ح وب��رق��ة 

القتل  عرب  امل�ستوطنن  اعتداءات  وت�ساعد 

وال���دم���ار وال���ه���دم وال��ت��غ��ول ال��ر���س��م��ي على 

ب��اإع��الن النفر يف  ال��رد يكون  ف��اإن  االأر����س 

�سفوف كافة املقاتلن

واأ�ساف قائاًل: “نعلن النفر يف �سفوف 

ك���اف���ة م��ق��ات��ل��ن يف خم��ي��م ج��ن��ن ال��ق�����س��ام 

وري��ف��ه��ا ل��ل��ت�����س��دي االح���ت���الل وال�����رد على 

اأماكن  كافة  املحتل ويف  الداخل  جرائمه يف 

تواجده هو وم�ستوطنيه واال�ستباك املبا�سر 

املوجعة«. بال�سربات  معهم ونتوعدهم 

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت وك��ال��ة وف��ا اإن امل��ن��دوب ال��دائ��م لدولة 

ريا�س  ال��وزي��ر  امل��ت��ح��دة،  االأمم  ل��دى  فل�سطن 

كل  اإىل  متطابقة  ر���س��ائ��ل  ث��الث  بعث  من�سور، 

من االأمن العام لالأمم املتحدة، ورئي�س جمل�س 

االأمن لهذا ال�سهر )الرويج(، ورئي�س اجلمعية 

القمع  ت�ساعد  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة 

قبل  من  الفل�سطيني  �سعبنا  على  واالع��ت��داءات 

ب�سكل  ب��االح��ت��الل(  القائمة  )ال��ق��وة  اإ���س��رائ��ي��ل، 

يومي.

وبح�سب الوكالة فقد تطرق من�سور اإىل ما 

يتعر�س له اأبناء �سعبنا يف القد�س ال�سرقية، من 

اإ�سرائيل  موا�سلة  ج��راء  مكثف،  وقمع  متييز، 

حملة وا�سعة لنزع امللكية، بهدف تعزيز �سيطرتها 

اال�ستيطاين  التو�سع  خ��الل  م��ن  امل��دي��ن��ة،  على 

للقانون  خطر  انتهاك  يف  الق�سري  والتهجر 

اأم���ام اأع��ن  اأن��ه��ا نكبة م�ستمرة  ال���دويل، م��وؤك��دا 

املجتمع الدويل

ونوه ال�سفر من�سور اإىل التهجر الق�سري 

عائلة  م��ن  اأ����س���رة مقد�سية  ل��ه  ت��ع��ر���س��ت  ال���ذي 

القد�س،  مبدينة  ج��راح  ال�سيخ  حي  يف  �ساحلية 

ووثقها  ر���س��ده��ا  ج��رمي��ة  يف  منزلها،  ه��دم  بعد 

املجتمع الدويل، االأمر الذي يعك�س مدى اإفالت 

الدويل  للقانون  وازدرائها  العقاب  اإ�سرائيل من 

وحقوق االن�سان

وقال اإن هذه العائلة التي مت تهجرها للمرة 

ك���ارم، وهي  االأ���س��ل م��ن ع��ن  الثانية تنحدر يف 

العرقي  للتطهر  تعر�ست  فل�سطينية  ق��ري��ة 

خالل النكبة

اإ����س���رائ���ي���ل ه���ي ال���ق���وة ال��ق��ائ��م��ة  ول���ف���ت اإىل 

على  �سيادية  حقوق  اأي  لها  ولي�س  ب��االح��ت��الل، 

يف  مب��ا  املحتلة،  ال�سرقية  ال��ق��د���س  يف  االإط����الق 

النظر  بغ�س  القدمية ومقد�ساتها،  البلدة  ذلك 

الركيبة  لتغير  القانونية  اإجراءاتها غر  عن 

اأي  اأو  وو���س��ع��ه��ا  وط��اب��ع��ه��ا  للمدينة  ال�سكانية 

القانون  ي�سمى  فيما  اجلانب،  اأح��ادي��ة  اإع��الن��ات 

املجتمع  من�سور  وطالب  ذل��ك  غر  اأو  االأ�سا�س 

التحرك  اإىل  االأم���ن،  �سيما جمل�س  ال��دويل وال 

الق�سري  ال��ت��ه��ج��ر  حل��م��ل��ة  للت�سدي  ال���ف���وري 

وال��ط��ور،  و���س��ل��وان،  ج����راح،  ال�سيخ  يف  امل�ستمرة 

لتفادي  املحتلة،  فل�سطن  وبقية  والعي�ساوية، 

امل��زي��د م��ن زع��زع��ة اال���س��ت��ق��رار يف ه���ذا الو�سع 

امل�ساءلة  تفعيل  �سرورة  على  م�سددا  امل�سطرب، 

مبا يتما�سى مع واجبات جمل�س االأمن وقراراته

تخترب �سرب  تعد  اإ�سرائيل مل  اأن  اإىل  ولفت 

امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل، ح��ي��ث و����س���ل اإف���الت���ه���ا من 

العقاب اإىل اأعلى م�ستوياته، و�ساد نظام الف�سل 

املجتمع  اإرادة  ع��ل��ى  اال���س��ت��ع��م��اري  ال��ع��ن�����س��ري 

الدويل نتيجة لعقود طويلة من الراخي وعدم 

امل�ساءلة والعديد من القرارات غر املنفذة

ال��دويل،  اأن��ه يتعن على املجتمع  و�سدد على 

وال ���س��ي��م��ا جم��ل�����س االأم�������ن، جت������اُوز ال��ب��ي��ان��ات 

واالإدان����ات وات��خ��اذ اإج����راءات عملية وال��ت��ي طال 

االأرواح  امل�����س��اءل��ة حلماية  اأج���ل  م��ن  ان��ت��ظ��اره��ا، 

الب�سرية وو�سع حد لهذا الظلم التاريخي.

السلطة الفلسطينية تطالب االحتالل بإطالق سراح 
٢٥ أسيرا معتقلين قبل »أوسلو«

بعد 73 عاًما.. فيلم »الطنطورة« يكشف قبر جماعي على شاطئ قيسارية

شهداء األقصى: سنوجه ضربات موجعة في العمق اإلسرائيلي«

فلسطين تبعث برسائل للمجتمع الدولي حول انتهاكات االحتالل

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم ال٢٢

األسير أبو حميد في وضع صحي خطير 
واألطباء يبقونه في حالة تنويم

ثوار بيتا وكفر قدوم يكمنون لجنود االحتالل

االنباط-وكاالت

ي��وا���س��ل االأ����س���رى االإداري�������ون يف ���س��ج��ون 

ملحاكم  مقاطعتهم  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح���ت���الل 

للمطالبة  التوايل،  على   22 لليوم  االحتالل 

�سعار  حتت  االإداري،  االعتقال  �سيا�سة  باإنهاء 

حرية«. “قرارنا 
االح��ت��الل  ق���رار مقاطعة حم��اك��م  وي��اأت��ي 

انتهجتها  التي  الت�سعيد  �سيا�سة  �سوء  على 

�سلطات االحتالل خالل العام املا�سي

اإىل  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  االأ���س��ر،  ن��ادي  ودع��ا 

وم�����س��ان��دة  دع���م  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ  اال���س��ت��ع��داد 

ع��ل��ى ن���ط���اق وا����س���ع الإع����ط����اء ه����ذه اخل��ط��وة 

اأن  اإذ الب���د  واأه��م��ي��ت��ه��ا،  ق��ي��م��ت��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة 

ي��ن��خ��رط اجل��م��ي��ع يف م��ع��رك��ة ك�����س��ر ق��ان��ون 

االعتقال االإداري

وك���ان���ت جل��ن��ة االأ����س���رى االإداري������ن داخ���ل 

اجلاري،  يناير  من  االأول  يف  اأعلنت  ال�سجون 

ب�����دء اخل����ط����وات االح���ت���ج���اج���ي���ة وم��ق��اط��ع��ة 

امل��ح��اك��م ال��ع�����س��ك��ري��ة مب��خ��ت��ل��ف م�����س��ت��وي��ات��ه��ا 

ملزمة  خطوة  يف  عليا(،  ا�ستئناف،  )ب��داي��ة، 

وع����ام����ة، ج�����رى ال��ت��ن�����س��ي��ق ل���ه���ا ����س���اب���ًق���ا م��ع 

املوؤ�س�سات العاملة مبجال االأ�سرى.

االنباط-وكاالت

قال ناجي اأبو حميد �سقيق االأ�سر املري�س 

زال  م��ا  ل�سقيقه  ال�سحي  ال��و���س��ع  اإن  ن��ا���س��ر، 

خطرا، ويبقيه االأطباء يف حالة تنومي، نظرا 

التي  ال�سوائل  اإخ���راج  على  ج�سده  ق��درة  لعدم 

تتجمع يف رئتيه.

واأ����س���اف اأب���و حميد يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 

الأحد  ت�سمح  ال  االحتالل  �سلطات  اأن  “وفا”، 
�سواء  حالته،  على  واالطمئنان  نا�سر  ب��زي��ارة 

ال�سليب االأحمر، اأو العائلة، اأو اأي جهة اأخرى، 

ما يوؤكد اأن و�سعه خطر للغاية، واأن االحتالل 

ال يريد الأحد معاينته

وقال ع�سو اللجنة املركزية حلركة “فتح”، 

الوزير  املدنية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س 

“توير”،  ع��رب  ل��ه  ت��غ��ري��دة  يف  ال�سيخ  ح�سن 

اإن احلكومة االإ�سرائيلية رف�ست طلبا تقدم به 

ر�سميا لزيارة االأ�سر نا�سر اأبو حميد، من اأجل 

االطمئنان على و�سعه ال�سحي«

الكاملة  امل�سوؤولية  اإ�سرائيل  ال�سيخ  وحمل 

عن حياته، مطالبا املوؤ�س�سات الدولية الر�سمية 

اإ���س��رائ��ي��ل م��ن اأج��ل  واالأه��ل��ي��ة بال�سغط ع��ل��ى 

اإط��الق �سراحه للعالج ويف ال�سابع من ال�سهر 

اجل��اري، متكنت العائلة من زي��ارة ابنها نا�سر 

م�ست�سفى  يف  املكثفة  العناية  غرفة  يف  القابع 

من  م�سددة  بحرا�سة  اال�سرائيلي،  “برزالي” 
�سرطة االحتالل، واإدارة ال�سجون، حيث بالكاد 

متكنت والدته و�سقيقه من التعرف عليه وهو 

م�ستلٍق على بطنه، وراأ�سه مت�سل باأنابيب، وبعد 

ذلك منعت العائلة من زيارته

وقبل خم�سة اأيام، اأبلغ االأطباء يف م�ست�سفى 

تعمالن  رئتيه  اأن  ن��ا���س��ر،  �سقيق  “برزالي” 
بن�سبة 30%، وهو يف حالة تنومي، الأن اأي جهد 

االأ�سرى  ق��رر  وم��وؤخ��را،  اأدائهما  يوؤثر على  قد 

اإع��ادة وجبات  يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي 

الطعام، اإ�سنادا لزميلهم االأ�سر املري�س نا�سر 

فقد  باالأ�سر،  رفاقه  ل�سهادة  ووفقا  حميد  اأب��و 

من   2021 يناير  �سهر  ب��داي��ة  حميد  اأب���و  عانى 

اآالم حادة يف ال�سدر و�سعوبة يف التنف�س، وكان 

اأي  اإىل  ي�ستند  ال  ال�سجن  طبيب  ت�سخي�س 

فحو�سات خمربية، واأكد يف حينه اأن ما يعانيه 

هو التهاب عادي ال يحتاج اإىل اأكر من م�ساد 

حيوي

االأ�سرى  التي مار�سها  ال�سغوط  اإث��ر  وعلى 

على اإدارة ال�سجن، مت نقل نا�سر الإجراء ت�سوير 

وك��ان  الرملة”،  “عيادة  �سجن  يف  لي�س  اأ�سعة 

الي�سرى،  ال��رئ��ة  على  كتلة  وج���ود  الت�سخي�س 

ومع ذلك ا�ستمرت عيادة ال�سجن ب�سرف كميات 

اأن  اعتبار  على  احليوية،  امل�سادات  من  كبرة 

بها وم��ع تدهور حالته  ت��زول  اأن  الكتلة ميكن 

ال�سحية وا�ستمرار مطالبات االأ�سرى، مت نقله 

له  اأج��ري��ت  “برزالي” وه��ن��اك  م�ست�سفى  اإىل 

اأنه  اأظهرت  دق��ة  اأك��ر  اأ�سعة  و�سور  فحو�سات 

م�ساب بورم تقرر ا�ستئ�ساله واأخذ خزعة منه، 

وظهر على �سوء ذلك اأن اخلزعة غر �سرطانية

اأن  تبن  ال�سهر،  ت��ق��ارب  زمنية  ف��رة  وبعد 

وع�����ادت اخل��الي��ا لالنت�سار،  ���س��رط��اين  ال�����ورم 

ا�ستغرق  كيميائية  ع��الج  جل�سات  ل��ه  وت��ق��ررت 

البدء بها ما يقارب ال�20 يوما حتى ال�سهر بعد 

نا�سر  تلقى  اأن  بعد  العملية اجلراحية  اإج��راء 

اجلرعة االأوىل، �سعر ب�سغط يف الرئة �ساحبته 

اآالم حادة، واأعيد على اإثرها اإىل امل�ست�سفى ملدة 

الطاقم  اأي��ام، قاموا خاللها كما يدعي  ثالثة 

الهواء  الرئة من  “برزالي” باإفراغ  الطبي يف 

بوا�سطة اإدخال اأنبوب اإليها، وهذا االأنبوب كان 

نا�سر،  رئ��ة  ما حتتاجه  اأ�سعاف  بحجم ثالثة 

لذلك �ساحبت العملية اآالم �سديدة، ومرّد هذا 

املتخ�س�س مبثل هكذا عمليات  اأن  اإىل  اخلطاأ 

بالعملية هو متدرب،  ق��ام  ك��ان من�سغال، وم��ن 

وعلى اإثرها اأ�سيب نا�سر بجرثومة يف الرئة، 

االأمر الذي فاقم من حالته ال�سحية.

االنباط-وكاالت

كمن ثوار بيتا وكفر قدوم جلنود االحتالل 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي وح��ا���س��روه��م ب��احل��ج��ارة واإع���ادة 

اإل����ق����اء ق��ن��اب��ل ال���غ���از ال�������س���ام ع��ل��ي��ه��م، خ��الل 

مواجهات اندلعت اجلمعة.

بيتا  بلدة  ث��وار  اأن  حملية  م�سادر  وذك���رت 

ج��ن��وب ن��اب��ل�����س، ا���س��ت��درج��وا ق����وات االح��ت��الل 

الإ�سابة  اأدى  ما  باحلجارة،  ور�سقوهم  لكمن 

اأحد اجلنود

وت�سهد بلدة بيتا منذ منت�سف العام املا�سي 

الهادفة  اخل��ط��وات  �سمن  اأ�سبوعية  فعاليات 

“افيتار” اال�ستيطانية املقامة  اإزالة بوؤرة  اإىل 

على اأرا�سي جبل �سبيح

وتتخلل الفعاليات مواجهات عنيفة يطلق 

فيها جنود االحتالل الر�سا�س احلي وقنابل 

الغاز ال�سام �سوب املواطنن

وق���د ط���ور ال�����س��ب��ان ال��ث��ائ��رون م��ن��ذ ان���دالع 

اأع���م���ال امل��ق��اوم��ة م��ن اأ���س��ال��ي��ب��ه��م يف م��ق��اوم��ة 

االحتالل، وخا�سة يف فعاليات االإرباك الليلي، 

ك��م��ا ي��ط��ل��ق��ون امل��ف��رق��ع��ات واالأل���ع���اب ال��ن��اري��ة 

ب���اجت���اه ج���ن���ود االح���ت���الل ال���ذي���ن ي��ح��ر���س��ون 

بيتا  ب��ل��دة  ث���وار  وي��وؤك��د  اال�ستيطانية  ال��ب��وؤرة 

دحر  حتى  فعالياتهم  ا�ستمرار  ال����دوام،  على 

االحتالل عن جبل �سبيح.

االحد   23/ 1 / 2022



االنباط-وكاالت

ب������داأ ق���ا����ض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��امل��ح��ك��م��ة 

االب���ت���دائ���ي���ة ب��ت��ون�����س ب��ح��ث��ا حت��ق��ي��ق��ي��ا 

ت�ضليم  ومالب�ضات  ظ��روف  بخ�ضو�س 

امل�������ض���وؤول ال��ل��ي��ب��ي ال�����ض��اب��ق ال��ب��غ��دادي 

�ضنة  ي��ون��ي��و  يف  ل��ي��ب��ي��ا  اإىل  امل���ح���م���ودي 

.2012

القرار  “موزاييك”اأن  اإذاعة  وذكرت 

ال��ع��دل ليلى  اإذن م��ن وزي����رة  اإث���ر  ج���اء 

اال�ضتئناف  ملحكمة  العام  للوكيل  جفال 

ل��وك��ي��ل  ب������دوره  اأذن  وال������ذي  ب��ت��ون�����س، 

اجلمهورية بفتح حتقيق، تعهد به اأحد 

االب��ت��دائ��ي��ة  باملحكمة  التحقيق  ق�����ض��اة 

بتون�س

و���ض��ب��ق اأن حت���دث ال��رئ��ي�����س االأ���ض��ب��ق 

ت�ضليم  كوالي�س  عن  امل��رزوق��ي  املن�ضف 

احل���ك���وم���ة ل��رئ��ي�����س ال���������وزراء ال��ل��ي��ب��ي 

ليبيا،  اإىل  املحمودي  البغدادي  ال�ضابق 

وق���ال ذل���ك مت دون ع��ل��م��ه، م��ع��ت��را ما 

و�ضرف  �ضرفه  يف  “طعنة  اآن��ذاك  ح��دث 

التون�ضية« اجلمهورية 

واأك�������د امل�����رزوق�����ي اأن������ه ك�����ان راف�����ض��ا 

يحرم  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  الأن  لت�ضليمه 

فيه  بلد  اإىل  ال�ضيا�ضي  الالجئ  ت�ضليم 

يف  الو�ضع  اأن  متابعا  االإع����دام،  عقوبة 

ل��ي��ب��ي��ا مل ي��ك��ن ي�����ض��م��ح ب���ذل���ك خ��ا���ض��ة 

م�ضتقلة  ودول����ة  ال�����ض��م��ان��ات  غ��ي��اب  يف 

وق�����ض��اء ع����ادل م�����ض��ت��ق��ل و���ض��م��ان ب���اأال 

يحكم عليه باالإعدام.

الدويل
01 الأحد   23/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت

جامعة  ملجل�س  ع��ادي��ة  غ��ر  دورة  عقد  ت��ق��رر 

الدول العربية على م�ضتوي املندوبني الدائمني 

اليوم االأحد، ملناق�ضة االأحداث  الكويت،  برئا�ضة 

ال���ت���ى ت��ع��ر���ض��ت ل��ه��ا دول�����ة االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة موؤخرا.

وطلبت االإمارات يف مذكرة ر�ضمية، اجلمعة، 

املندوبني  م�ضتوى  على  ع��ادي��ة  غ��ر  دورة  عقد 

لها  تعر�ضت  التي  االإرهابية  “االأحداث  ملناق�ضة 

االإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�ضيا  ا���ض��ت��ه��داف  ج���راء 

ملن�ضاأت مدنية يف اإمارة اأبو ظبي«

العربية  للجامعة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  وق��ام��ت 

العربية،  ال��دول  على  االإماراتي  الطلب  بتعميم 

العربية  ال��دول  وع��دد من  الكويت  دول��ة  واأيدته 

االأخرى

ك��ان��ت قد  اأب����و ظ��ب��ي  اأن  اإىل  االإ����ض���ارة  جت���در 

تعر�ضت قبل اأيام لهجوم بطائرة م�ضرة حوثية 

مما اأدى اإىل مقتل واإ�ضابة عدد من االأ�ضخا�س

القوات  �ضابق من اجلمعة، ن�ضحت  ويف وقت 

يف  اهلل”  “اأن�ضار  جل��م��اع��ة  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����ض��ل��ح��ة 

ال��ي��م��ن ال�����ض��رك��ات االأج��ن��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف دول���ة 

االإمارات باملغادرة، وقالت اإنها “بلد غر اآمن”، 

يف اإ�ضارة اإىل اأنها قد ت�ضتهدفها ثانية.

االنباط-وكاالت

االأوروبي حول �ضر  التفاوؤل  يف ظل 

امل���ف���او����ض���ات يف ف��ي��ي��ن��ا ب�����ض��اأن ال���ن���ووي 

يبدو  االأم��ور على ما  اأن  اإال  االإي���راين، 

تزداد تعقيداً.

ف��ق��د اأف�����ادت م�����ض��ادر اأم��رك��ي��ة ب��اأن 

موؤقتة  ن��ووي��ة  اتفاقية  ناق�ضت  رو�ضيا 

حم��ت��م��ل��ة م���ع اإي�����ران خ���الل االأ���ض��اب��ي��ع 

املا�ضية يف اإطار حماولة اإحياء االتفاق 

النووي، اإال اأن االأخرة رف�ضتها

يف ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل، ن��ق��ل��ت م�����ض��ادر عن 

ت��ك�����ض��ف  اأم����رك����ي����ني مل  م���������ض����وؤول����ني 

امل���وؤق���ت���ة  االت���ف���اق���ي���ة  اأن  اأ�����ض����م����اءه����م، 

للعقوبات  حم���دودا  تخفيفا  ت�ضمنت 

م��ق��اب��ل اإع�������ادة ف���ر����س ب��ع�����س ال��ق��ي��ود 

ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ط��ه��ران ال���ن���ووي، وذل��ك 

�ضي  بي  اأن  �ضبكة  ن�ضرته  لتقرير  وفقا 

االأمركية

ال��والي��ات  اأن  امل��ع��ل��وم��ات  واأو���ض��ح��ت 

الإي��ران،  رو�ضيا  اق��راح  ت��درك  املتحدة 

وال����ذي ي��اأت��ي م��ع ت��زاي��د ال��ق��ل��ق داخ��ل 

يف  ي��ن��ف��د  ال��وق��ت  اأن  م��ن  ب��اي��دن  اإدارة 

العاملية،  والقوى  اإيران  بني  املفاو�ضات 

من  اأق���رب  باتت  اإي���ران  اأن  اإىل  م�ضراً 

على  ال��ق��درة  لتحقيق  م�ضى  وق��ت  اأي 

نووية اأ�ضلحة  ت�ضنيع 

اإي��ران رف�ضت االق��راح الذي  اأن  اإال 

الدائمة  بعثتها  وقالت  رو�ضيا،  قدمته 

اإن  اجل���م���ع���ة،  امل���ت���ح���دة،  االأمم  ل�����دى 

طهران ال تريد اتفاقا موؤقتا وامتنعت 

ع�����ن م���ن���اق�������ض���ة ت���ف���ا����ض���ي���ل االق�������راح 

الرو�ضي، وفق ما ن�ضرته العربية نت

ج����اء ذل����ك ب��ع��دم��ا اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س 

االإيراين اإبراهيم رئي�ضي، اخلمي�س، اأن 

التو�ضل التفاق نووي من  بالده تريد 

اأن وكالة  ال��ع��ق��وب��ات، زاع��م��ا  اأج���ل رف��ع 

اأي انتهاكات  الطاقة الذرية مل تر�ضد 

لرنامج طهران النووي

االتفاق  الإحياء  املفاو�ضات  اأن  يذكر 

وال��دول  ب��ني ط��ه��ران  امل��رم  التاريخي 

وفرن�ضا  امل��ت��ح��دة  )ال���والي���ات  ال��ك��رى 

واأملانيا(  وال�ضني  ورو�ضيا  وبريطانيا 

امل��ا���ض��ي، لكنها  ال���ع���ام  ان��ط��ل��ق��ت  ك��ان��ت 

اإبراهيم  انتخاب  بعد  يونيو  يف  علقت 

رئ��ي�����ض��ي رئ��ي�����ض��اً الإي������ران. وا���ض��ت��وؤن��ف��ت 

املحادثات يف نوفمر

واأت�������اح االت����ف����اق رف�����ع ال���ع���دي���د م��ن 

ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت م��ف��رو���ض��ة على 

اأن�ضطتها  م��ن  احل��د  مقابل  يف  اإي����ران، 

ب��رن��اجم��ه��ا.  �ضلمية  و���ض��م��ان  ال��ن��ووي��ة 

م��ع��ل��ق��ة منذ  ب��ات��ت  م��ف��اع��ي��ل��ه  اأن  غ���ر 

منه  اأحادياً  املتحدة  الواليات  ان�ضحاب 

ال�ضابق  رئي�ضها  ع��ه��د  يف   2018 ال��ع��ام 

واإعادة فر�ضها عقوبات  دونالد ترمب، 

قا�ضية

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت��راج��ع��ت ط���ه���ران عن 

االت��ف��اق،  مب��وج��ب  ال��ت��زام��ات��ه��ا  غالبية 

االن�ضحاب  بعد  تدريجي  ب�ضكل  وذل��ك 

االأمركي. وت�ضعى اإيران اإىل احل�ضول 

ع��ل��ى ���ض��م��ان��ات ب��رف��ع ال��ع��ق��وب��ات وب���اأن 

وا�ضنطن لن تن�ضحب منه جمدداً

ال��غ��رب��ي��ة من  ال���دول  ت�ضكو  ح��ني  يف 

ب���طء ال��ت��ق��دم امل��ح��رز يف امل��ح��ادث��ات يف 

ح���ني ت�����ض��ّرع اإي������ران وت����رة اأن�����ض��ط��ت��ه��ا 

ال���ن���ووي���ة، وع���ل���ى ���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال زي����ادة 

اليورانيوم تخ�ضيب 

ك��م��ا ي��ط��ال��ب ال��غ��رب اإي�����ران ب��ات��خ��اذ 

خطوات عدة مبا يف ذلك التخل�س من 

اأجهزة الطرد املركزي املتطورة.

االنباط-وكاالت

ت�����ض��ت��ق��ب��ل ج��ن��ي��ف، امل��دي��ن��ة امل��ح��اي��دة ال��ت��ي 

كثرا ما ا�ضت�ضافت مفاو�ضات يف فرة احلرب 

واالأمركيني  الرو�س  امل�ضوؤولني  كبار  الباردة، 

النووية  واالأ�ضلحة  ال�ضواريخ  م�ضائل  ملناق�ضة 

ومناطق النفوذ يف وقت ُيخ�ضى معه من تفجر 

نزاع حمتمل

ال�ضوي�ضرية  العا�ضمة  يف  االإ�ضارات  وتكرث 

ال�����ض��رق  ب���ني  ال���ن���ف���وذ  ال�������ض���راع���ات ع��ل��ى  اإىل 

وال���غ���رب يف ال��ق��رن ال��ع�����ض��ري��ن، م��ا ي��ع��ي��د اإىل 

االأذه��������ان احل��ق��ب��ة امل���ت���وت���رة م���ا ب���ني احل���رب 

ال�ضوفياتي  االحت���اد  وانهيار  الثانية  العاملية 

1991، عندما بدا اأن العامل يواجه م�ضًرا  يف 

جمهوال

وب�������داأ امل���ع�������ض���ك���ران امل���ت���ن���اف�������ض���ان يف ط���رح 

امل���راق���ب���ون  ك����ان  واإن  ع��ل��ن��ا، ح��ت��ى  امل���ق���ارن���ات 

يالحظون اختالفات بارزة

االأمم  ل��دى  ال��رو���ض��ي  ال�ضفر  ن��ائ��ب  وق���ال 

املتحدة دميري بوليان�ضكي ال�ضهر املا�ضي ما 

من  جديدة  ن�ضخة  من  نوع  هو  اليوم  ن�ضهده 

، حممال  ب��اردة مطورة  الباردة، حرب  احلرب 

املتحدة للواليات  امل�ضوؤولية 

ذات  يق�ضمها  ك��ان  ال��ت��ي  املدينة  ب��رل��ني،  يف 

ال��ب��اردة، حذر  رم��زا للحرب  اأ�ضبح  ي��وم ج��دار 

بلينكن  اأن���ت���وين  االأم���رك���ي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

اخلمي�س من اأن اأي غزو رو�ضي الأوكرانيا، وهو 

حلظة،  اأي  يف  ح�ضوله  الغرب  دول  تخ�ضى  ما 

من �ضاأنه اأن يعيد العامل اإىل فرة كانت فيها 

ن�ضفني  مق�ضومتني  املدينة  وهذه  القارة  هذه 

اجلميع  على  بثقله  يلقي  �ضاملة  حرب  و�ضبح 

�ضارخة  ال�ضبه  واأوج��ه  الهاوية  حافة  �ضيا�ضة 

تقابل  فمو�ضكو  متطابق،  اجلغرايف  ال�ضق  اأوال 

دول الغرب.

خطر  اأخ���رى  م��رة  ي��رز  اأي�����ض��ا،  وع�ضكريا 

بالوكالة،  ق���وات  تخو�ضه  حملي  ن���زاع  حت��ول 

اأكرث بني  ومبا�ضرة  نطاقا  اأو�ضع  اإىل مواجهة 

قوى عظمى

ح�����ض��دت  ال����ب����اردة،  احل�����رب  ذروة  يف  وك���م���ا 

ال��ق��وت��ان ح��ل��ف��اءه��م��ا وت��داف��ع��ان ع��ن مناطق 

ل��ل��واق��ع��ي��ة  ت���ق���ل���ي���دي  ن���ف���وذه���م���ا يف ع����ر�����س 

ال�ضيا�ضية

ال���رو����س  اأن  يف  االأم���رك���ي���ون  ي�����ض��ت��ب��ه  واإذ 

قاعدة خلفية  بيالرو�س  ا�ضتخدام  يرغبون يف 

حلف  ف��اإن  اأوكرانيا،  على  حمتمل  هجوم  الأي 

�ضمال االأطل�ضي )ناتو( الذي حاولت الواليات 

قد  ال�ضني،  باجتاه  ت�ضويبه  م��وؤخ��را  املتحدة 

عام  تاأ�ضي�ضه  منذ  وج��وده  �ضبب  اكت�ضاف  اأع��اد 

اأوروبا غر  الدفاع عن  بالتحديد  1949، وهو 

ال�ضوفياتية من هجوم حمتمل ت�ضنه مو�ضكو

وال���رئ���ي�������س ال���رو����ض���ي ف���الدمي���ر ب���وت���ني، 

�ضابط اال�ضتخبارات ال�ضوفياتية ال�ضابق )كي 

ه��اوي��ة على  �ضيا�ضة ح��اف��ة  ب���ي(، مي��ار���س  ج��ي 

ال��ب��اردة، وال��ت��ه��دي��د والرهيب  غ���رار احل���رب 

ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ����ض���ورة ب���وت���ني ك���رج���ل ق����وي ، 

�ضارة  ح�ضبما قالت اال�ضتاذة يف جامعة كورنل 

كريب�س لوكالة فران�س بر�س

وي����رخ����ي م����ك����ان اج��������راء امل����ح����ادث����ات اإىل 

ال���ع���ب���ارات امل�����ض��ت��خ��دم��ة وامل�����ض��ائ��ل امل��ط��روح��ة 

ل���ل���ن���ق���ا����س، ب���ط���اب���ع ع��ت��ي��ق ع���ل���ى م���ف���او����ض���ات 

واجلنود  ال�ضواريخ  بن�ضر  املتعلقة  اجلانبني 

على اأبواب الكتلة امل�ضادة

ن االإيديولوجي تراجع املكِوّ

ت��وىل من�ضب  ال��ذي  بولتون  ج��ون  اأن  غر 

م�����ض��ت�����ض��ار االأم����ن ال��ق��وم��ي ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ض��اب��ق 

املبا�ضرة  املواجهة  اأن  اإىل  اأ�ضار  ترامب  دونالد 

امل���ك���ون االي��دي��ول��وج��ي  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  احل��ال��ي��ة 

الليرالية  الدميوقراطية  مقابل  لل�ضيوعية 

والذي �ضكل اإطار احلرب الباردة

ن��وع م��ن مواجهة  ن���راه االآن ه��و  وق���ال م��ا 

التا�ضع  ال��ق��رن  يف  ال��ق��وة  ل�ضيا�ضات  تقليدية 

ع�ضر، وال اأعتقد اأنها حتتوي على اإيديولوجية

ال  نواجهها  التي  املبا�ضرة  امل�ضاألة  واأ�ضاف 

تتعلق فقط باأوكرانيا، بل مبحاولة بوتني اإما 

االحتاد  على  الرو�ضية  ال�ضيطرة  تاأكيد  اإع��ادة 

اأقل تقدير فر�س  اأو على  ال�ضوفياتي ال�ضابق، 

هيمنة رو�ضية عليه

احلالية  االأزم����ة  ف���اإن  ل��ب��ول��ت��ون  وبالن�ضبة 

ن���اجت عن  ن��ه��ائ��ي��ة الب��ت��ع��اد ط��وي��ل  ه��ي نتيجة 

ع���دم ب�����ض��رة ق���ادة ال��غ��رب وامل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن 

اأ�ضكتهم يف الت�ضعينات وهم بناء عامل من دون 

تتقبل  مل  مو�ضكو  اأن  ي��درك��وا  ومل  كبر  ن��زاع 

حقا تفكك اإمراطوريتها. وهذا ما اأ�ضار اإليه 

يف  ال��ك��رى  ال��ك��ارث��ة  بو�ضفه   2005 يف  ب��وت��ني 

القرن االأخر

ب���وت���ني ���ض��ب��ور و���ض��ري��ع  اإن  ب���ول���ن  وق�����ال 

�ضريعة  تكن  مل  العملية  ب��اأن  م�ضيفا  احلركة 

مت���ام���ا، ل��ك��ن��ه��ا ك��ان��ت م��ت�����ض��ق��ة يف اإ�����ض����ارة اإىل 

عام  جورجيا  يف  ال��رو���ض��ي  الع�ضكري  التدخل 

يف  االأوكرانية  القرم  جزيرة  �ضبه  و�ضم   2008

2014

من  ���ض��ي��ك��ون  ال���ي���وم،  اأزم�����ة  ان��دل��ع��ت  واإذا 

للواليات  اجل��زئ��ي  االن�ضحاب  اأي�ضا  اأ�ضبابها 

جو  فالرئي�س  الدولية،  ال�ضاحة  من  املتحدة 

الواليات  زج  يعتزم  ال  اإن��ه  بو�ضوح  قال  بايدن 

املتحدة مبا�ضرة يف نزاع جديد

بوتني  اأن  ال��وا���ض��ح  م��ن  اأن��ه  بولتون  وراأى 

ق��وة  ت��ك��ون  اأن  ل��ه��ا  اأن رو���ض��ي��ا م��ق��در  ي��ع��ت��ق��د 

ع��ل��ى  ال���رو����ض���ي مي��ق��ت  ال���زع���ي���م  واأن  ع��ظ��م��ى 

االأرجح اأن بكني حلت مكان رو�ضيا يف لعب دور 

املناف�س االأول لوا�ضنطن

ف����اإن  ال،  اأم  ب������اردة  ح����رب  يف  ك���ن���ا  و�����ض����واء 

ال���ره���ان���ات اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة ب���ال���ك���اد ت��غ��رت. 

الكثر منها  نووية  اأ�ضلحة  اآنذاك كانت هناك 

اأي م��ن اجلانبني  ي��ك��ن  ال���ردع جن���ح. مل  ل��ك��ن 

�ضيفوز  اأح��د  ال  الأن  نووية  حرب  اإ�ضعال  يريد 

تغر  القليل  و  كريب�س.  وف��ق   ، احل��رب  بتلك 

االأ�ضخا�س  بخالف  الديناميكية  تلك  ب�ضاأن 

امل��ع��ن��ي��ني، ل��ك��ن ال�������ض���يء االأك�����رث اأه���م���ي���ة، اأي 

احل�ضابات اال�ضراتيجية، ما زالت هي نف�ضها

وح�����ذرت ق��ائ��ل��ة ���ض��رى ه���ذه االأن������واع من 

وكما  امل�ضتقبل،  يف  لكن  وتذهب  تاأتي  االأزمات 

الردع  املا�ضي، فاإن  الباردة يف  يف فرة احلرب 

الت�ضعيدية الكرى االإجراءات  �ضيكبح 

المحادثات الروسية األميركية في جنيف تحيي ذكريات الحرب الباردة

خبيرة في الحرب األهلية تحذر
 من أن أمريكا ستشهد حربا أهلية

االنباط-وكاالت

ح�����ذرت اخل���ب���رة امل��ت��م��ر���ض��ة ب��احل��رب 

االأهلية باربرا اإف والر اأن اأمركا �ضت�ضهد 

حرباً اأهلية، اأكرث مما يعتقد معظم النا�س، 

وذلك يف كتاب �ضدر بوقت �ضابق من هذا 

ال�ضهر، حتت عنوان:

اع���ت���م���دت ال��ك��ات��ب��ة ب����ارب����را اف وال���ر 

ع��ل��ى 3 ع��الم��ات ن��ذي��رة احل����رب االأه��ل��ي��ة 

تخفي�س  ال�ضقاق،  )االأن��وق��راط��ي��ة،  وه��ي 

موقع  ال��ي��وم  ن�ضر  م��ا  بح�ضب  الت�ضنيف( 

بزنز�س ان�ضايدر

قالت الكاتبة عن االأنوقراطية م�ضطلح 

ي�ضتخدم للبلدان التي لي�ضت دميقراطية 

بالكامل، اأو ا�ضتبدادية بالكامل، بل بينهما، 

واأمريكا هي دولة اأنوقراطية، معلقة على 

ما جرى يف انتخابات منذ عام 2016

ت��اب��ع��ت ع���ن ال�����ض��ق��اق ن����وع حم����دد من 

اال�ضتقطاب ال�ضيا�ضي

باالأمريكيني  يهتم  ت��رام��ب  اإن  ق��ال��ت: 

ب�ضكل خا�س على اأ�ض�س عرقية ودينية، مع 

الركيز على امل�ضيحني االإجنليني البي�س

اأ�ضارت الكاتبة خف�س الت�ضنيف فقدان 

املجتمع،  يف  ملكانتها  املهيمنة  امل��ج��م��وع��ة 

وال��ذي ميكن اأن ينطبق على جميع اأن��واع 

اجلماعات. حيث ي�ضعر البع�س باال�ضتياء 

العن�ضري بني البي�س الذين يعتقدون اأن 

االأقلية  جمموعات  اأو  ال�ضود  االأم��ري��ك��ني 

يتلقون معاملة غر عادلة

ختمت الكاتبة كتابها باأمثلة عن العنف، 

م�����ض��رة مل��ح��اول��ة اخ��ت��ط��اف ح��اك��م والي���ة 

مي�ضيغان جريت�س ويتمر يف وقت �ضابق.

مستقبل الواليات المتحدة رهن 
القضاء على العنصرية

االنباط-وكاالت

م��ّث��ل رح��ي��ل ال��زع��ي��م وال��ن��ا���ض��ط ال�ضيا�ضي 

الذي  جونيور،  كينغ  لوثر  مارتن  االأمريكي 

قتل يف 4 اأبريل/ ني�ضان 1968، فقدان اأمريكا 

رمز حركة احلقوق املدنية يف البالد

اأك���رث حت���دي���ًدا، ف��ق��دت ال��والي��ات  وب�ضكل 

املتحدة ال�ضوت غر العنيف الذي حاول دفع 

املرددين من البي�س نحو امل�ضاواة العرقية، 

واإل���ه���ام االأم��ري��ك��ي��ني ال�����ض��ود الح��ت�����ض��ان ه��ذا 

املفهوم اجلديد

قتل كينغ بر�ضا�ضة واحدة اأثناء وقوفه يف 

�ضرفة غرفته بفندق لورين يف مدينة ممفي�س 

بوالية تيني�ضي االأمريكية

الثالث  االأمريكيون،  من  الكثر  ويحتفل 

من يناير يف كل ع��ام، بذكرى الزعيم مارتن 

والذي  الفيدرالية،  االأعياد  كاأحد  كينغ  لوثر 

ي�ضادف يوم والدته اأي�ضاً

 ، االأنا�ضول  وكالة  مع  خا�ضة  مقابلة  ويف 

بالن�ضبة  ه���اريف:  الكاتب ه��ارول��د مايكل  ق��ال 

اإىل ال�ضود يف الواليات املتحدة، كان كينغ يعني 

االأمل

واأفاد هاريف، موؤلف كتاب ق�ضتي مع كوردي 

ا�ضتعلت  تيندل فيفيان: ال�ضعلة القوية التي 

براعة ، باأن كينغ األهم ال�ضود للتطلع اإىل يوم 

اأف�ضل، و�ضجعهم على عدم اال�ضت�ضالم اأبًدا يف 

مواجهة عدم امل�ضاواة والظلم

يحكي الكتاب ق�ضة �ضديق املوؤلف وجاره 

ك����وردي ت��ي��ن��دل ف��ي��ف��ي��ان، اأح���د زع��م��اء حركة 

ال��ق��رن  م��ن  ال�ضتينيات  يف  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق 

الع�ضرين

مّثل هاريف، املقيم حالياً يف جورجيا، اأكرث 

القب�س  مت  عندما  جامعًيا  ط��ال��ًب��ا   180 م��ن 

عليهم يف عام 1996 يف اأتالنتا اأثناء اإحيائهم 

طقو�س عطلة الربيع ال�ضوداء املعروفة با�ضم 

ج��ائ��زة احلقوق  اأك�ضبته  وال��ت��ي   ، نيك  فريك 

امل��ح��ام��ني يف مدينة غيت  نقابة  م��ن  امل��دن��ي��ة 

�ضيتي

وق������ال ه�������اريف: ت��ت��ع��ل��ق احل����ق����وق امل��دن��ي��ة 

هذا  ويف  القانون.  مبوجب  العادلة  باملعاملة 

ال�ضدد، تقدمت احلقوق املدنية لالأمريكيني 

للحافلة )جم��ازاً(  اخللفي  املقعد  ال�ضود من 

اإىل املقعد االأمامي

واأ�ضار اإىل اأن هذا التقدم يف احلقوق املدنية 

التي  النظر  وجهة  م��ع  يتما�ضى  تقييماً  يعد 

عر عنها كينغ يف اأكرث خطاباته �ضهرة، لدي 

حلم ، الذي األقاه يف 28 اأغ�ضط�س/ اآب 1963، 

اأمام ح�ضد �ضخم يقدر بنحو 250 األف �ضخ�س 

االأمريكي  للرئي�س  ال��ت��ذك��اري  الن�ضب  اأم���ام 

لنكولن يف العا�ضمة وا�ضنطن

العا�ضمة  يف  حينها  النا�س  اآالف  احت�ضد 

اأجل احلقوق املدنية،  وا�ضنطن للتظاهر من 

يف ح��دث اأق��ره الرئي�س ج��ون كينيدي بعدما 

اأكد له املنظمون، مبن فيهم كينغ، اأن امل�ضرة 

�ضتكون �ضلمية

وج��اء يف خطاب كينغ ال�ضهر: لدي حلم 

يوًما  �ضيعي�ضون  ال�ضغار  االأرب��ع��ة  اأطفايل  اأن 

اأم����ة ل��ن ي��ت��م احل��ك��م عليهم فيها من  م��ا يف 

خالل لون ب�ضرتهم، ولكن من خالل حمتوى 

�ضخ�ضيتهم

وك��ذل��ك: ل��دي حلم اأن��ه يف ي��وم من االأي��ام 

�ضتنه�س هذه االأم��ة وحتيي املعنى احلقيقي 

للعقيدة )اإعالن اال�ضتقالل االأمريكي(. نحن 

واأن  بديهية،  لتكون  احلقائق  بهذه  نتم�ضك 

جميع النا�س خلقوا مت�ضاوون

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي  يف ع���ام 1983، 

مارتن  يوم  اأن  ر�ضمي،  وب�ضكل  ريغان،  رونالد 

ل��وث��ر ك��ي��ن��غ ه��و ي���وم ع��ط��ل��ة ف��ي��درال��ي��ة، لكن 

رف�����ض��ت ب��ع�����س ال����والي����ات االع������راف ب����ه، يف 

العرقية، ومل  امل�ضاواة  موقف معر عن عدم 

حتتفل به جميع الواليات اخلم�ضني حتى عام 

2000

** من هو مارتن لوثر كينغ؟

ولد كينغ يف 15 يناير/ كانون الثاين 1929 

يف اأت��الن��ت��ا، ج��ورج��ي��ا، وه��و االب���ن ال��ث��اين من 

ثالثة للق�س مايكل كينغ. �ضاعد يف تنظيم اأول 

احتجاج كبر على احلقوق املدنية يف اأمريكا 

مونتغومري  واليتي  يف  احلافالت  مبقاطعة 

واأالباما يف عامي 1955 و1956، اإذ رف�س ال�ضود 

اإىل املقاعد  رك���وب احل��اف��الت للفت االن��ت��ب��اه 

عن  معزولة  ك��ان��ت  ال�ضود  )مقاعد  امل��ع��زول��ة 

مقاعد البي�س(

ودع��ا كينغ اإىل الع�ضيان امل��دين واملقاومة 

الال عنفية، لكن احلركة قوبلت يف كثر من 

وال  البي�س،  يرتكبه  ال��ذي  بالعنف  االأح��ي��ان 

�ضيما اجلنوبيني

اأوفياء لعقيدة  اأتباع كينغ  ومع ذل��ك، ظل 

الال عنف، وبداأت احلركة يف النمو، لتنجح يف 

جذب انتباه ال�ضود والبي�س االأكرث ليرالية

ع��ام 1964، ���ض��در ق��ان��ون احل��ق��وق املدنية 

جم��االت  يف  العن�ضري  التمييز  حظر  ال���ذي 

يف  العن�ضري  والف�ضل  والتعليم  التوظيف 

ال��ع��ام ذات���ه، ح�ضل كينغ  امل��راف��ق العامة. ويف 

على جائزة نوبل لل�ضالم

ولكن بعد م��رور 60 عاًما تقريًبا، ال يزال 

الن�ضال من اأجل امل�ضاواة م�ضتمراً

وق�����ال ه������اريف: ه���ن���اك ان��ق�����ض��ام ع���رق���ي يف 

اأم��ري��ك��ا، ورمب��ا �ضيظل م��وج��ودا دائ��م��ا. ناأمل 

باأن يقل نطاقه مع تقدمنا يف القرن احلادي 

والع�ضرين

على  يعتمد  اأم��ري��ك��ا  م�ضتقبل  اأن  وراأى 

الق�ضاء على مر�س التمييز العن�ضري

واأ���ض��اف: هناك �ضيء واح���د م��وؤك��د؛ وهو 

اأنه ال ميكن الأمريكا اأن تتقدم مع العن�ضرية. 

يتم  اأمريكا حتى  �ضيلتهم  �ضرطان  فهي مثل 

كانت  اإذا  ما  الختبار  دم،  حمام  يف  ا�ضتنفادها 

اأم��ري��ك��ا �ضتكون م��وط��ن االم��ت��ي��از االأب��ي�����س، 

ليرتي  االآن�ضة  اأعلنته  ملا  االن�ضهار  وع��اء  اأو 

)مت��ث��ال احل���ري���ة( ال��واق��ف��ة يف ن��ه��ر هد�ضون 

قبالة �ضواطئ مدينة نيويورك.

القضاء التونسي يبدأ التحقيق في ظروف ومالبسات تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا

بعد استهداف اإلمارات.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

المفاوضات تزداد تعقيدا ٠٠٠ مبادرة روسية إلحياء 
االتفاق النووي وإيران ترفض
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مشاركة أردنية في 
كأس األمم للفروسية 

االنباط - عمان  

ي�����س��ارك م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ل��ل��ف��رو���س��ي��ة يف 

بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لقفز 

اخل��م�����س جن����وم، مبناف�سة  ف��ئ��ة  م���ن  احل���واج���ز 

ت��اأه��ي��ل��ي��ة ن��ح��و ل��ق��ب ك���اأ����س ال��ب��ط��ول��ة ب��رع��اي��ة 

ل���وجن���ن، وت���ق���ام ع��ل��ى امل���ي���دان ال��رم��ل��ي ب��ن��ادي 

اأبوظبي للفرو�سية ،با�سراف من االحتاد الدويل 

للفرو�سية  امللكي  االحت���اد  و�سمي   . للفرو�سية 

وفدا ي�سم  ال��رف��اع��ي  ن���ور  ال���ع���ام  االم����ن  وف���ق 

ورع��د  ب�����س��ارات  و مي�سم  ب�����س��ارات  ه��اين  الكابنت 

تقام  العرموطي.  �سارة  و  كيايل  ون�سوح  نا�سر 

الفئة  م��ن  احل��واج��ز  لقفز  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س 

على  اجل��ول��ت��ن  مب��وا���س��ف��ات  و�ستقام  ال��رف��ي��ع��ة، 

حواجز )160( �سم، االرتفاع االأعلى احلواجز يف 

مناف�سة   ، االأح��د  يوم  ي�سهد  كما  القفز،  ريا�سة 

مب�ساركة  ذاتها،  الرفيعة  الفئة  من  االأمم  كاأ�س 

اإيرلندا،  اأملانيا،  بريطانيا،  م�سر،  وهي  ف��رق،   8

بفريق  واالإم�����ارات،  ���س��وري��ا  ال�سعودية،  االأردن، 

ي�سم حممد الهاجري، علي حمد الكربي، حمد 

ع��ل��ي ال��ك��رب��ي، ع��ب��داهلل حم��م��د امل���ري وال��ف��ار���س 

حممد اأحمد.

أبو ليلى ينضم للشباب البحريني 

املنامه - وكاالت 

ليلى، على  اأب�����و  زك����ي  االأردين  امل����داف����ع  وق����ع 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  البحريني  ال�سباب  ف��ري��ق  ك�سوفات 

توقيع  وج��اء  فقط.  مو�سم  لن�سف  �سيمثله  حيث 

الالعب من خالل �سركة بنيان لوكاالت الالعبن، 

خالل  اجل��دي��د،  فريقه  بتدريبات  �سيلتحق  حيث 

االأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة. وي��ع��ت��ر اأب����و ل��ي��ل��ى م��ن امل��داف��ع��ن 

و���س��ب��اب  االأردن  ل�����س��ب��اب  ل��ع��ب  ح��ي��ث  اجل���ي���دي���ن، 

مع  اخل��ارج��ي��ة  االح��راف��ي��ة  لكن جتربته  العقبة، 

االإ���س��ارة  جت��در  م�سريته.  يف  االأوىل  ه��ي  ال�سباب، 

اإىل اأن املدافع االأردين �سيلعب حتت قيادة مواطنه 

البحريني،  لل�سباب  الفني  املدير  حلمي،  اإبراهيم 

الذي مت التعاقد معه منذ بداية املو�سم.

طاولة الوحدات تقترب من الصعود 
االنباط - عمان 

اقرب فريق الوحدات خطوة مهمة يف طريقه 

لكرة  االأوىل  الدرجة  اأندية  م�ساف  اإىل  لل�سعود 

انت�سارات مهمة يف  وذل��ك عندما حقق  الطاولة، 

لقاءات اليوم االأول، من الدور الثاين التي اأقيمت 

امل��ج��زاأ ، يف �سالة ال��ريم��وك  ال����دوري  ن��ظ��ام  على 

مبدينة احل�سن لل�سباب وتفوق فريق الوحدات يف 

مبارياته، على اجلليل بنتيجة 3-1، وعلى كفر املاء 

3-1، وعلى  اأبون�سري بنتيجة  3-0، وعلى  بنتيجة 

رحابا 3-0 والتي مثله فيها كال من مدير ومدرب 

الفريق املخ�سرم وائل حمفوظ، احمد النابل�سي، 

ع��م��ر ال���زغ���ول، وع��م��اد ال��ع��ويف وه��ي��ث��م حم��ف��وظ. 

ا�ستف�سارات  ع��ل��ى  حم��ف��وظ  وائ���ل  امل��خ�����س��رم  ورد 

املركز االإعالمي قائال: “نهدي هذه االنت�سارات 

جل���م���اه���ري ال�����وح�����دات، واق�������در ج���ه���ود زم���الئ���ي 

ال��ن��ادي،  اإدارة  ب��ال��ف��ري��ق، ودع����م ووق��ف��ة جم��ل�����س 

واملتابعة املتوا�سلة من اأمن ال�سر عو�س االأ�سمر، 

واحلمدهلل حددنا هدفنا منذ البداية، بعودة فريق 

الوحدات اإىل مكانه الطبيعي بن الكبار، واقربنا 

اإىل  ونحتاج  االنت�سارات،  ه��ذه  بعد  مهمة  خطوة 

اأم����ام الطفيلة، جر�س،  ل��ق��اءات��ن��ا  ف���وز واح���د م��ن 

والقلعة، والتي جتري ع�سر االأح��د، ونبحث عن 

واأ���س��اف:  االأوىل”.  ال��درج��ة  اإىل  ال�سعود  ب��واب��ة 

جتهيز  يف  و�سول”  بيوميديك�س  دعم”  “نثمن 
اأن تتوا�سل  فريق الوحدات لهذا املو�سم، ونتمنى 

خ��الل  االإجن������ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  �سراكتنا 

اال�ستحقاقات املقبلة”.

ديمبلي يسعى للبقاء مع برشلونة 
مدريد - وكاالت 

مل يغلق الفرن�سي عثمان دميبلي، 

جتديد  اأم���ام  ال��ب��اب  بر�سلونة،  جن��م 

ع��ق��ده م��ع ال��ن��ادي ال��ك��ت��ال��وين، ال��ذي 

ي��ن��ت��ه��ي يف امل��و���س��م احل����ايل. ورف�����س 

البار�سا  من  املقدم  العر�س  دميبلي 

ل��ل��ت��ج��دي��د يف االأي�����ام االأخ������رية، ورد 

م�������س���وؤول���و ب��ر���س��ل��ون��ة ب�����اأن ال��الع��ب 

املريكاتو  ف��وًرا خالل  اأن يرحل  البد 

ل�سحيفة  ووف��ًق��ا  اجل���اري.  ال�ستوي 

ديبورتيفو« االإ�سبانية،  »م����ون����دو 

ف����اإن دمي��ب��ل��ي ال ي��ع��ت��ر م��ف��او���س��ات 

مغلقة،  بر�سلونة  م��ع  عقده  جتديد 

على  التوقيع  اإم��ك��ان��ي��ة  ي�ستبعد  وال 

عقد جديد. وجاء ذلك رغم ما كتبه 

الالعب الفرن�سي عر ح�سابه ب�سبكة 

التعر�س  رف�سه  حول  »اإن�ستجرام«، 

ل���الب���ت���زاز م���ن ال���ن���ادي ال��ك��ت��ال��وين. 

وع��ل��م��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة االإ���س��ب��ان��ي��ة من 

م�سادرها، اأن مو�سى �سي�سوكو، وكيل 

دمي��ب��ل��ي، ���س��ي��ت��واج��د يف ب��ر���س��ل��ون��ة، 

جديد  اجتماع  لعقد  املقبل،  االأ�سبوع 

م��ع م�����س��وؤويل ال��ب��ار���س��ا ح���ول عر�س 

ال��ت��ج��دي��د. وي��ع��ت��ق��د ���س��ي�����س��وك��و اأن���ه 

غري  ب�سكل  لر�سلونة  اأ�سياء  و�سلت 

للتجديد  دقيق حول طلبات دميبلي 

باالإ�سافة  التوقيع،  مب��ك��اف��اأة  تتعلق 

ب��ال��وك��ي��ل.  اخل���ا����س���ة  ال��ع��م��ول��ة  اإىل 

وي���وؤك���د ���س��ي�����س��وك��و اأن����ه و���س��ري��ك��ه يف 

وك�����ال�����ة دمي����ب����ل����ي ي���ح�������س���الن ع��ل��ى 

ال�سرائب  من  معفاة  �سنوية  عمولة 

ي���ورو، يف  األ���ف   150 ت��زي��د قلياًل ع��ن 

 3 ال��وق��ت ال���ذي ح�سل خ��الل��ه ع��ل��ى 

للتعاقد  اأوروبية  اأندية  من  عرو�س 

�سخمة.  عمولة  مقابل  الالعب  مع 

اإن �سي�سوكو  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 

����س���ي���وؤك���د ل���ر����س���ل���ون���ة اأن������ه ال ي����زال 

كان  واإذا  معهم،  للتفاو�س  م�ستعد 

اتفاًقا  اأبرم  باملال، لكان  االأمر يتعلق 

ب��ال��ف��ع��ل م���ع اأن���دي���ة اأخ�����رى وح�����س��ل 

ع��ل��ى ال��ع��م��ول��ة ال�����س��خ��م��ة. واأك�����دت 

م�سادر مقربة من دميبلي اأنه �سدم 

م���ن امل���وق���ف غ���ري امل��ت��وق��ع ل��ل��م��درب 

ت�����س��ايف ه��رين��ان��دي��ز جت��اه��ه، ب��ع��د اأن 

اأو  التجديد  عليه  ب��اأن  االأخ��ري  �سرح 

يعتقد اأن  دمي��ب��ل��ي  وك����ان  ال��رح��ي��ل. 

ي�سمن  ما  معه،  دائًما  ت�سايف وا�سح 

نهاية  حتى  عليه  �سيعتمد  املدرب  اأن 

املو�سم، حتى اإذا مل يجدد.

سحاب يستعيد مهاجمه الجوابرة 

االنباط - عمان 

بات املهاجم الدويل، اإبراهيم اجلوابرة، 

يف  ليمثله  �سحاب،  اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  قريبا 

املو�سم املقبل. وجرت مفاو�سات بن نادي 

على  االت��ف��اق  وال���الع���ب، حيث مت  �سحاب 

تفا�سيل العقد، يف انتظار االإعالن الر�سمي 

عن موعد التوقيع. و�سبق للجوابرة اأن لعب 

وقدم  موا�سم،  ثالثة  قبل  �سحاب،  لفريق 

معه م�ستويات فنية رائعة. وب��داأ اجلوابرة 

م�سريته مع االأهلي، كما لعب لذات را�س، 

ل��ل��وح��دات،  مو�سمن  منذ  ينتقل  اأن  قبل 

حيث حقق معه عدة بطوالت حملية، ومثله 

يف دوري اأبطال اآ�سيا. وكان الالعب قد ودع 

اأ�سبوعن،  نحو  قبل  ال���وح���دات،  جماهري 

ومت��ن��ى  “في�سبوك”،  ع��ل��ى  ح�����س��اب��ه  ع���ر 

لفريقه ال�سابق التوفيق يف املرحلة القادمة. 

ويعتر اجلوابرة من املهاجمن املميزين، 

حيث ميتلك املهارة وال�سرعة، والقدرة على 

�سناعة االألعاب وت�سجيل االأهداف.

منتخب النشامي يواصل االستعداد لودية نيوزيلندا 

االنباط - عمان 

وا�����س����ل امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ل���ك���رة ال���ق���دم، 

تدريباته البدنية والفنية يف اإمارة دبي، بقيادة 

للقاء نظريه  ا���س��ت��ع��داداً  ع��دن��ان ح��م��د،  امل���درب 

النيوزيلندي 28 اجلاري، يف مباراة ودية تقام 

الن�سامى خلو�س  باأبو ظبي، �سمن حت�سريات 

املنتخب   واأجرى   .2023 اآ�سيا  كاأ�س  ت�سفيات 

ت���دري���ب���ات���ه ���س��م��ن م��ع�����س��ك��ر دب������ي، مب�����س��ارك��ة 

ال���الع���ب���ن امل��ح��ل��ي��ن، ب��ان��ت��ظ��ار ب����دء ال��ت��ح��اق 

امل���ح���رف���ن ب����اخل����ارج خ����الل االأي�������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة 

مع  اجل���اري   24 ال�سفوف  لتكتمل  ال��ق��ادم��ة، 

القائمة  وت�سم  امل��ع��ت��م��دة.  فيفا  اأي���ام  ان��ط��الق 

اأب���و  احل��ال��ي��ة ل��ل��ن�����س��ام��ى )25( الع���ب���اً: ي��زي��د 

مهند  الكواملة،  حممود  �سلبية،  مالك  ليلى، 

خرياهلل، حممد اأبو ح�سي�س، حممد الدمريي، 

يزن العرب، عبداهلل ن�سيب، براء مرعي، هادي 

الرحمن،  عبد  بهاء  ح��داد،  اإح�سان  احل���وراين، 

الر�سدان،  ن��زار  �سعادة،  اإبراهيم  عايد،  رجائي 

مر�سي،  حممود  رات���ب،  �سالح  ال��رواب��دة،  ن��ور 

“�سرارة”،  زري��ق  اأب��و  حممد  التعمري،  مو�سى 

اأن�������س ال���ع���و����س���ات، ع��م��ر ه�����اين، ع��ل��ي ع���ل���وان، 

املنتخب  وك��ان  النعيمات  ي��زن  ال���دردور،  حمزة 

الوطني و�سل اإىل دبي، بعد اأن اختتم مع�سكره 

االأرب��ع��اء،  م�ساء  عمان  العا�سمة  يف  التدريبي 

حيث خ�سع خالل الفرة املا�سية اإىل تدريبات 

رف��ع  اإىل  ت��ه��دف  وم�����س��ائ��ي��ة،  ���س��ب��اح��ي��ة  مكثفة 

لقاء  قبيل  والفنية  البدنية  اجلاهزية  م�ستوى 

ن��ي��وزي��ل��ن��دا. يف امل��ق��اب��ل، اأظ���ه���رت ال��ف��ح��و���س��ات 

ال���ط���ب���ي���ة ال���ت���ي خ�����س��ع ل���ه���ا امل���ن���ت���خ���ب حل��ظ��ة 

و���س��ول��ه اإىل دب����ي، اإ���س��اب��ة حم��م��د ال��دم��ريي 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، ل��ي��دخ��ل ب��ال��ت��ايل 

احلجر ال�سحي حلن �سفائه. ويتمنى االحتاد 

االأردين لكرة القدم، ال�سفاء العاجل للدمريي 

التحق  ذلك،  اإىل  للمالعب.  ال�سريعة  والعودة 

مب��ع�����س��ك��ر ال��ن�����س��ام��ى يف دب�����ي، م�����درب ح��را���س 

املنتخب الوطني عامر �سفيع، بعد انتهاء فرة 

كرورنا  بفريو�س  اإ�سابته  اأعقبت  الذي  احلجر 

امل�����س��ت��ج��د، ل��ي��ق��ود ت���دري���ب���ات ح���را����س امل���رم���ى. 

ت�سحب  االآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات  ق��رع��ة  اأن  ي��ذك��ر 

�سباط   24 ك��والمل��ب��ور  امل��ال��ي��زي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

و14  و11   8 اأيام  املباريات  تقام  فيما  القادم، 

حزيران املقبل، على اأن حتدد اأماكن ا�ست�سافة 

املجموعات الحقاً.

االنباط - عمان 

امل�سة،  الالعب حممد  ر�سميا مع  تعاقده  االأردين   ن��ادي معان  اأعلن 

ليمثل فريق كرة القدم خالل املو�سم املقبل. ووقع امل�سة عقده مبقر نادي 

معان، بح�سور عدد من اأع�ساء جمل�س االإدارة. وكان امل�سة قد بداأ م�سريته 

مع �سباب االأردن، حيث �سغل مركز اجلناح االأمين، قبل اأن ينتقل يف املو�سم 

ن��ادي معان يف اليومن املقبلن، الإجناز  املا�سي لفريق ال�سلط. وي�سعى 

املزيد من ال�سفقات، مبا ي�سمن للفريق الظهور ب�سكل مميز. وي�ستعد 

معان لتد�سن ح�سوره، للمرة الثالثة على التوايل، يف م�سابقات االأندية 

املحرفة.

معان يستقطب المهاجم المشة 

هاليب تواصل انتصاراتها في استراليا 

�سيدين - وكاالت 

بلغت الرومانية �سيمونا هاليب، امل�سنفة 

اأ�سراليا  بطولة  نهائي  ثمن  عامليا،  ال���15 

املفتوحة، بعد تغلبها على العبة مونتنيجرو 

دانكا كوفينيت�س. وتغلبت هاليب، املر�سحة 

 2-6 بنتيجة  كوفينيت�س  على  للقب،  ال���14 

وت���واج���ه  دق���ائ���ق.  واأرب������ع  ���س��اع��ة  و6-1 يف 

ه��ال��ي��ب، ال��ت��ي ت�����س��ع��ى ل��ل��ف��وز ب��ث��اين لقب 

بطولة كرى يف م�سريتها بعد وميبلدون 

عام 2019، يف ثمن النهائي الفرن�سية األيز 

تغلبت  التي  عامليا،  ال���61  امل�سنفة  كورنيه، 

على ال�سلوفانية تامارا زيداني�سك بنتيجة 

4-6 و6-4 و2-6.
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االنباط-وكاالت

العرب اجلدل  النجمات  اأثارت زيجات بع�ض 

ومت  ع��رب  باأثرياء  ارتبطن  حني  اجلمهور  بني 

لقاء  عليها  ح�صلن  خيالية  مهور  ع��ن  الك�صف 

الوحيدة  ن�صر  جيهان  تكن  مل  الزيجات،  ه��ذه 

بينهن.

ف��ك��ث��رات ه���ن ال��ن��ج��م��ات ال���ل���وات���ي �صحني 

ح�صلن  ال���دوالرات  ماليني  مقابل  بالنجومية 

ع��ل��ي��ه��ا ك��م��ه��ور ل��ه��ن، و���ص��ن��ت��ع��رف ع��ل��ى اأب�����رز 5 

فنانات تزوجن اأثرياء عرب مبهور خيالية

الفنانة املعتزلة جيهان ن�صر

امل�صرية  ال��ف��ن��ان��ة  اع��ت��زل��ت   1998 ع���ام  يف 

ج��ي��ه��ان ن�����ص��ر ال���ف���ن ب��ع��د زواج����ه����ا م���ن رج��ل 

والذي قدم  ال�صربتلي  �صعود  ال�صعودي  االأعمال 

لها مهر 18 مليون دوالر وق�صر يف لندن. وقيل 

لتتفرغ  ال��ف��ن  اع��ت��زل��ت  ن�صر  جيهان  ان  حينها 

حلياتها الزوجية. وتعي�ض حياة مليئة بالهدوء 

بنات  االأربعة، ثالث  واأوالده��ا  حاليا مع زوجها 

وول����د واب��ت��ع��دت مت��اًم��ا ع��ن اال����ص���واء وارت����دت 

احلجاب

الفنانة هيفاء وهبي

فقيل  وه��ب��ي  ه��ي��ف��اء  اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  اأم���ا 

اإن ث��روت��ه��ا ت��ق��در ب��ع�����ص��رات م��الي��ني ال�����دوالر، 

خطوبة  كمهر  دوالر  م��الي��ني   4 ع��ل��ى  ح�صلت 

طارق  الراحل  ال�صعودي  بالرثي  ارتبطت  حني 

املا�صية،  املجوهرات  اجلفايل، مع جمموعة من 

كما ح�صلت على 20 مليون دوالر تقريباً كمهر 

لها حني تزّوجت برجل االأعمال امل�صري اأحمد 

اأبو ه�صيمة مع موؤخر بع�صرات ماليني الدوالر 

ال���ك���ورب���ة يف م�صر  م��ن��ط��ق��ة  ف���اخ���ر يف  وم���ن���زل 

اجلديدة و�صبكة ما�ض ثمينة

الفنانة اأمل حجازي

هي  حجازي  اأم��ل  اللبنانية  الفنانة  وتن�صم 

على  ح�صلن  اللواتي  الفنانات  قائمة  اإىل  اأي�صاً 

اأث���ن���اء زواج���ه���ا اذ ح�صلت  ال��ث��م��ن  ب��اه��ظ  م��ه��ر 

عندما ارتبطت بزوجها حممد الب�صام على �صقة 

يف لندن وحمل جموهرات كان ميلكه يف بروت، 

رقمها  ع��ن  يك�صف  مل  مالية  مبالغ  جانب  اإىل 

الدقيق، ولكّنه قيل اأّنها مباليني الدوالرات

الفا�صيني�صتا بدور الرباهيم

الفا�صيني�صتا  اأع��ل��ن��ت  ت��ق��ري��ب��ا،  ���ص��ه��ر  وم��ن��ذ 

ال�����ص��ع��ودي��ة ب���دور ال��راه��ي��م زواج���ه���ا م��ن رج��ل 

مرتفع  مهر  على  وح�صلت  اجلن�صية  ���ص��ع��ودي 

كثراً بلغت قيمته مليون ري�ال. وقامت العرو�ض 

بن�صر مقطع فيديو لها وهي تتدحث عن مهرها 

عر  القران  لعقد  �صورة  بجانب  الثمن،  باهظ 

ال�����ص��و���ص��ي��ال م��ي��دي��ا ووظ���ه���ر يف العقد  و���ص��ائ��ل 

املن�صور، رقم مليون ري�ال يف خانة املهر بالعقد، 

بينما اأخ��ف��ت ا���ص��م ال����زوج. ويف وق��ت الح��ق اأك��د 

زوجها اأنه لن ي�صمح لوجه زوجته ان يظهر على 

و�صائل االعالم

النجمة ليلى علوي

علوي  ليلى  امل�صرية  الفنانة  ح�صلت  كذلك 

ع��ل��ى م��ه��ر ك��ب��ر اأث���ن���اء زواج���ه���ا م���ن م��ن�����ص��ور 

اجلمال وهو عبارة عن يخت بقيمة 1.5 مليون 

دوالر مع �صبكة اأملا�ض ثمينة

االنباط-وكاالت

اإن  لالأنباء  ال�صورية  العربية  الوكالة  قالت 

املخرج ال�صوري ب�صام املال تويف ام�ض ال�صبت، عن 

عمر ناهز 66 عاما بعد اأزمة �صحية طارئة.

وك��ت��ب��ت ن��ق��اب��ة ال��ف��ن��ان��ني ال�����ص��وري��ني يف بيان 

وف��اة  اإل��ي��ك��م  »ن��ن��ع��ي  في�صبوك:  ع��ل��ى  ب�صفحتها 

من  ع��دد  نعاه  كما  امل��ال«،  ب�صام  القدير  الزميل 

خويل  وق�صي  ع��رف��ة  اأم���ل  بينهم  م��ن  الفنانني 

و�صكران مرجتى و�صالف فواخرجي

وتخرج   1956 املال يف فراير/�صباط  ُول��د 

لعائلة  ينتمي  وه���و  ل��ل��ف��ن��ون،  ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د  يف 

ف��ن��ي��ة، ف��وال��ده امل��م��ث��ل اأده����م امل���ال واأ���ص��ق��اوؤه هم 

املخرجان موؤمن وب�صار املال واملمثل موؤيد املال

ب����داأ ب�����ص��ام امل���ال م�����ص��واره م�����ص��اع��د اإخ�����راج يف 

م�صل�صل )جتارب عائلية( مع املخرج عالء الدين 

ك��وك�����ض، ث��م خم��رج��ا م��ن��ف��ذا يف بع�ض االأع��م��ال 

عام  االأول )اخل�صخا�ض(  م�صل�صله  يقدم  اأن  قبل 

1991
ب����رع يف ت���ق���دمي امل�����ص��ل�����ص��الت ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

تفا�صيل وتطور احلياة االجتماعية  املعرة عن 

يف ���ص��وري��ا وم��ن��ه��ا )اأي�����ام ���ص��ام��ي��ة( و)اخل�����وايل( 

قدم  كما  و)�صوق احلرير(  ال�صاحلية(  و)ليايل 

وقدم  التاريخ(  و)ب��واب��ة  )العبابيد(  م�صل�صالت 

لالأطفال م�صل�صل )كان يا ما كان(

ل��ك��ن ي��ظ��ل عمله االأ���ص��ه��ر واالأع���م���ق اأث����را يف 

احل���ارة(  )ب���اب  م�صل�صل  ه��و  امل�صاهدين  وج���دان 

و���ص��ارك فيه معظم  12 ج���زءاً  ال���ذي ق��دم��ه يف 

جنوم �صوريا

ومل يقت�صر اإبداعه على الدراما التلفزيونية 

)الليل  املنوعات منها  ب��رام��ج  م��ن  ع���دداً  ق��دم  اإذ 

والنجوم( و)ب�صاط الريح( و)داوود يف هوليود(

نال العديد من اجلوائز يف مهرجان القاهرة 

عن  اإخ��راج  اأح�صن  وجائزة  والتلفزيون  لالإذاعة 

اجل����زء االأول م���ن )ب����اب احل�����ارة( يف م��ه��رج��ان 

التلفزيون العربي بتون�ض عام 2007.
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وفاة السوري بسام المال.. مخرج مسلسل »باب الحارة«

      

ترجمات - اأبوظبي

يف ح�������ادث ج����دي����د ي���ع���ك�������ض »ف���و����ص���ى 

اأطلقت  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  ال�����ص��الح« يف 

����ص���ي���دة ال����ن����ار ع���ل���ى ع���ام���ل���ة يف م��ط��ع��م 

على  بينهما  خ��الف  بعد  »م��اك��دون��ال��دز« 

املقلية. البطاطا  �صعر 

ووج����ه����ت ال�������ص���ل���ط���ات ت���ه���م���ا ج��ن��ائ��ي��ة 

احل��ادث  بعد  ع��ام��ا(،  ك��الي )30  لتريكا 

ال������ذي وق�����ع يف ����ص���ان���ت ل���وي�������ض ب���والي���ة 

ن��ي��وز«  »ف��وك�����ض  ل�صبكة  وف��ق��ا  م��ي�����ص��وري، 

االأمركية. االإخبارية 

واتهمت كالي ب�«االعتداء من الدرجة 

بعد  امل�صلح«،  االإج��رام��ي  والعمل  االأوىل 

جمهولة  موظفة  على  ال��ن��ار  اأطلقت  اأن 

ال���ه���وي���ة، اإث�����ر ت�����ص��اع��د م�����ص��اج��رة ح��ول 

خ�صم على �صعر البطاطا املقلية.

وب��داأ احل��ادث عندما توقفت كالي يف 

التي  ال�صحية،  اإىل  وحت��دث��ت  �صيارتها 

املخ�ص�صة  املطعم  ن��اف��ذة  يف  تعمل  كانت 

وذكرت  ال�صيارات،  لركاب  الوجبات  لبيع 

وثائق املحكمة اأن الزبونة هددت باإطالق 

النار على ال�صحية.

ويف وق����ت الح�����ق، ذه���ب���ت ال��ع��ام��ل��ة يف 

ا�صرتاحة خارج املطعم، حيث كانت كالي 

االأخ��رة  اأن  ال�صرطة  وذك��رت  تنتظرها، 

واأط��ل��ق��ت  �صربتها  ث��م  ال��ع��ام��ل��ة  واج��ه��ت 

ك��ام��رات  ر���ص��دت  ح�صبما  عليها،  ال��ن��ار 

مراقبة.

امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  اإىل  ال���ع���ام���ل���ة  ون���ق���ل���ت 

وقت  يف  غادرتها  فيما  بجروح،  الإ�صابتها 

الحق، فيما األقي القب�ض على كالي.

جريمة ماكدونالدز.. إطالق نار على عاملة بسبب البطاطا المقلية

كورونا يقتحم »البلد اآلمن«.. 
والسبب رحلة طيران

دراسة: األشخاص الذين 
يرتدون أقنعة الوجه، قد يلفتون 

االنتباه لـ عدة أسباب!

شابة تصاب بكورونا أربع مرات

ترجمات - اأبوظبي

ك��ورون��ا  وب���اء  م��ن  خالية  ظلت  اأن  بعد 

م��ن��ذ ظ���ه���وره، ت��ع��ر���ص��ت ك��ري��ب��ات��ي، وه��ي 

دول����ة م��ك��ون��ة م���ن جم��م��وع��ة م���ن اجل���زر، 

ح��دوده��ا  ف��ت��ح��ت  اأن  ب��ع��د  ك��ب��رة،  لنك�صة 

رحلة ط��ران خارجي منذ  اأول  ال�صتقبال 

بع�صرات  حمملة  ج��اءت  التي  اأ�صهر،   10
حاالت االإ�صابة بالفرو�ض.

م�����ص��اب��ا   35 اأن  ال�����ص��ل��ط��ات  وك�����ص��ف��ت 

ب���ك���ورون���ا ك���ان���وا ع��ل��ى م���ن ط���ائ���رة رك���اب 

متنها  على  اجل��م��ع��ة،  فيجي،  م��ن  و�صلت 

م��ن ثلثي رك��اب  اأك��رث  اأن  اأي  راك��ب��ا،   54
الطائرة كانوا مر�صى.

الركاب  جميع  اأن  ال�صلطات  واأو�صحت 

يخ�صعون االآن للحجر ال�صحي ويتعافون 

ب�����ص��ك��ل ج���ي���د، وف�����ق م����ا ذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة 

»غارديان« الريطانية.

كما اكُت�صفت اإ�صابة اأحد حرا�ض االأمن 

يف م��رك��ز احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي ب��ال��ف��رو���ض، 

ال��ث��الث��اء، مم��ا دف��ع ال��دول��ة لفر�ض حظر 

جت���ول مل���دة اأ���ص��ب��وع��ني، وات��خ��اذ اإج����راءات 

اأخرى لل�صحة العامة مثل ارتداء االأقنعة 

وت�صاريح  االجتماعي  والتباعد  االإلزامي 

التطعيم لل�صفر خارج العا�صمة تاراوا.

ومت و�صع ح��ار���ض االأم���ن واث��ن��ني ممن 

خالطهم ب�صكل مبا�صر يف احلجر ال�صحي، 

ملدة  االإغ���الق  قريته حتت  و�صع  بينما مت 

اأ�صبوعني.

اك���ت�������ص���اف ح��ال��ت��ني  واخل����م����ي���������ض، مت 

اإيجابيتني اأخريني، مما دفع احلكومة اإىل 

االإعالن عن بدء االإغالق الكامل، االثنني، 

لالأ�صخا�ض  وال�صماح  املدار�ض  اإغ��الق  مع 

على  للح�صول  م��ن��ازل��ه��م  مب���غ���ادرة  ف��ق��ط 

اخلدمات االأ�صا�صية.

امل�صابني  ال��واف��دي��ن  اأخ���ب���ار  وت�����ص��ب��ب��ت 

19«، وح��ار���ض االأم����ن، يف ذعر  ب���«ك��وف��ي��د 

اأن��ه��ا ت�صربت  امل��ح��ل��ي��ني، خ��ا���ص��ة  ال�����ص��ك��ان 

للجمهور بدال من االإعالن عنها ر�صميا.

وق���ال ك����اروا ن��واي��ا، وه���و م��در���ض يبلغ 

اأطفال:  لثالثة  واأب  عاما  من العمر 32 

الأنهم  اأطفالنا  على  بالقلق  ن�صعر  »ك��اآب��اء، 

ميكنهم  وال  حم�صنني  غ��ر  عك�صنا،  على 

احل�صول على لقاح واحد يف اجلزيرة«.

ال���ف���رو����ض »ك���ان  اأن و����ص���ول  واع���ت���ر 

املمكن  »ك��ان من  اأن��ه  اأ�صاف  حتميا«، لكنه 

تكافح  فيجي  الأن  نظرا  التوقيت،  جتنب 

موجة ثالثة من الفرو�ض«.

اإزاء  ق��ل��ق��ه��م  ع����ن  اآخ����������رون  واأع����������رب 

ُطرحت  كما  االإغ���الق،  فر�ض  يف  التاأخر 

الطائرة  رك��اب  اإ�صابة  كيفية  ح��ول  اأ�صئلة 

احلجر  يف  جميعا  ك��ان��وا  اإذ  ب��ال��ف��رو���ض، 

ال�����ص��ح��ي مل����دة اأ���ص��ب��وع��ني ق��ب��ل ال��رح��ل��ة، 

ُي�صمح  وخ�صعوا الختبارات منتظمة، ومل 

اإع��ادة  بعد  اإال  الطائرة  اإىل  بال�صعود  لهم 

االختبارات ال�صلبية.

وال�������ص���ه���ر امل����ا�����ص����ي، ق����ال����ت ح��ك��وم��ة 

ال�صكان  م��ن  ب��امل��ئ��ة   93.4 اإن  ك��ري��ب��ات��ي 

اأك��رث،  اأو  عاما   18 اأعمارهم  تبلغ  الذين 

ك��ورون��ا،  لقاح  م��ن  االأوىل  جرعتهم  تلقوا 

على  ح�����ص��ل��وا  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة   53.1 ل��ك��ن 

جرعة ثانية.

اأرخبيل  كريباتي  جمهورية  اأن  يذكر 

يقع يف املحيط الهادئ االأو�صط اال�صتوائي، 

وتتكون من 32 جزيرة مرجانية وجزيرة 

اأك��رث  امل��رت��ف��ع، منت�صرة على  امل��رج��ان  م��ن 

م���رب���ع على  ك��ي��ل��وم��رت  م��ل��ي��ون   3.5 م���ن 

جانبي خط اال�صتواء.

االنباط-وكاالت

اأن  اجل������دي������دة  االأب�������ح�������اث  اأظ������ه������رت 

الوجه،  اأقنعة  يرتدون  الذين  االأ�صخا�ض 

مثل قناع وجه »الكمامات الزرقاء الطبية 

حتديدا - كمامات اجلراحني« قد يلفتون 

االنتباه ل� عدة اأ�صباب

اأجريت   »Metro« وبح�صب �صحيفة

ت��رتاوح  40 وج��ًه��ا للذكور  ال��درا���ص��ة على 

لينظر  ع���اًم���ا،  و30   18 ب���ني  اأع���م���اره���م 

اإليهم الن�صاء. حيث مت عر�ض كل وجه يف 

بكمامة  جزئًيا  »مغطى  خمتلفة:  ح��االت 

م���ن ال��ق��م��ا���ض، وق���ن���اع ج���راح���ي، وب��ع�����ض 

اأي  دون  واأخ���رى  بالكتب،  ال��وج��وه غطيت 

تغطية«

43 تقييم  ال����  امل�����ص��ارك��ات  وُط��ل��ب م��ن 

ج��اذب��ي��ة ال���وج���ه ال���ذك���وري ب��ك��ل احل���االت 

اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت   .10 اإىل   1 م���ن 

الوجوه كانت تعتر »االأكرث جاذبية« عند 

تغطيتها بقناع طبي. كما اعتر امل�صاركون 

جاذبية  اأك��رث  الحظوها  التي  ال��وج��وه  اأن 

عند ارتداء قناع من القما�ض مقارنة بعدم 

ارتداء قناع على االإطالق

واأجرى الباحثون من كلية علم النف�ض 

بجامعة »Cardiff« الدرا�صة يف فراير 

اإلزامية  م��ن  اأ�صهر  �صبعة  بعد   ،2021
اأقنعة الوجه يف اململكة املتحدة

وقال املوؤلف امل�صارك للدرا�صة الدكتور 

جري ملعرفة ما 
ُ
»مايكل لوي�ض« اإن البحث اأ

ق��د غ��ر م�صاعر ومواقف  ال��وب��اء  ك��ان  اإذا 

النا�ض جتاه اأقنعة الوجه

وق���������ال ال�����دك�����ت�����ور ل����وي���������ض جل���ام���ع���ة 

مع  ت��ت��ع��ار���ض  »ال��ن��ت��ائ��ج   :»Cardiff«

اأب��ح��اث م��ا ق��ب��ل ال��وب��اء ح��ي��ث ك���ان يعتقد 

اأن االأقنعة جتعل النا�ض يفكرون يف املر�ض 

ويجب جتنب ال�صخ�ض«

ترجمات - اأبوظبي

فرو�ض  ب��اأن  ال�صائد  لالعتقاد  خالفا 

م��رة  ���ص��وى  ال�����ص��خ�����ض  ك���ورون���ا ال ي�صيب 

بريطانية  ���ص��اب��ة  ت��ع��ر���ص��ت  ف��ق��د  واح�����دة، 

اإ�صابات  الأرب��ع  عاما،   20 العمر  تبلغ من 

كوفيد19- منذ �صبتمر 2020.

ميا  اأجرته  اآر«  �صي  »ب��ي  اختبار  واأثبت 

�صفرها  قبل  اجلديد  العام  مطلع  والتون 

بفرو�ض  اإ���ص��اب��ت��ه��ا  اأجن��ل��و���ض،  ل��و���ض  اإىل 

كورونا، لتكون بذلك االإ�صابة الرابعة لها.

غ�����اردي�����ان« عن  »ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 

كانت  عندما  تفاجاأت  اإنها  قولها  وال��ت��ون 

نتيجة فح�صها اإيجابية، اإذ كانت تعتقد اأن 

�صي�صّكل  بكوفيد19-،  مرة  الأول  اإ�صابتها 

لديها مناعة حتول دون تعر�صها للمر�ض 

مرة اأخرى.

بكورونا  اأ�صيبت  اأن��ه��ا  وال��ت��ون  واأك����دت 

رغم حر�صها على ارتداء الكمامة يف مكان 

االإج��راءات  تطبيق  على  وحر�صها  العمل، 

االحرتازية مثل التباعد.

�صعرت  التي  ب��االأع��را���ض  يتعلق  وفيما 

ب��ه��ا خ����الل اإ���ص��اب��ات��ه��ا االأرب������ع ب��ك��ورون��ا، 

واالإعياء  بالتعب  »اأح�ص�صت  والتون:  قالت 

و���ص��ي��الن االأن����ف، لكني ك��ن��ت اأظ���ن يف كل 

مرة اأن االأمر جمرد ح�صا�صية اأعاين منها 

اأ�صال«.

اأين  االأم������ر  »ال���غ���ري���ب يف  واأ�����ص����اف����ت: 

اأ�صيبا  اللذين  ب��وال��دي  االت�صال  جتنبت 

باملر�ض، واتبعت كافة االإجراءات الوقائية، 

لكن ذلك مل مينع اإ�صابتي بكورونا«.

ولفتت والتون اإىل اأن اإ�صابتها االأخرة 

بكوفيد19- كانت خمتلفة عن �صابقاتها، 

حيث كانت اأعرا�صها قريبة جدا من تلك 

اخلا�صة باالإنفلونزا.

واخ���ت���ت���م���ت وال����ت����ون ال���ت���ي ���ص��ب��ق ل��ه��ا 

كورونا  لقاح  من  جرعتني  على  احل�صول 

قائلة:  ال��ري��ط��ان��ي��ة  لل�صحيفة  حديثها 

»امل�����ص��ح��ك يف االأم����ر اأن��ن��ي مل��ا ك��ن��ت اأع��م��ل 

يف م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ح��ي��ة وك��ن��ت ع��ل��ى ات�����ص��ال 

بينما  باملر�ض،  اأ�صب  مل  كورونا  مب�صابي 

حدث معي االأمر اأربع مرات بعدما اتبعت 

بدقة اإجراءات الوقاية وكنت اأعمل مبكان 

اآخر«.

اإح�������ص���اء  اأح�������دث  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

م��ن  اأك�������رث  اأن  اأظ����ه����ر  ق����د  ل��������«روي�������رتز« 

341.63                مليون ن�صمة اأ�صيبوا بفرو�ض 
ك����ورون����ا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال����ع����امل، يف حني 

عن  الناجتة  الوفيات  ع��دد  اإجمايل  و�صل 

الفرو�ض اإىل 5 ماليني و926434.

ب��ال��ف��رو���ض  اإ�����ص����اب����ات  ت�����ص��ج��ي��ل  ومت 

منذ  وم��ن��اط��ق،  دول   210 م���ن  اأك����رث  يف 

ال�صني  يف  االإ�صابة  ح��االت  اأوىل  اكت�صاف 

اأواخر عام 2019.


