
مجلس الوزراء يقرر تعيين 
الوشاح وغنما نائبين لمحافظ 

البنك المركزي

االنباط-عمان

اأقرَّ جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها، 

الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأح��د،  ام�س 

الإداري  ��ن��ظ��ي��م  ال��تَّ ن���ظ���ام  اخل�������س���اون���ة،  ب�����س��ر 

ل�سنة  ��ة  الأردن��يَّ والتلفزيون  الإذاع���ة  ملوؤ�س�سة 

2022م.

وياأتي النظام اجلديد لغايات منع التَّداخل 

��ات  والزدواج����ي����ة ب��ن امل��ه��ام يف بع�س م��دي��ريَّ

امل���وؤ����س�������س���ة، وذل������ك م����ن خ�����ال دم�����ج واإل����غ����اء 

فيها،  ج��دي��دة  تنظيميَّة  وح���دات  وا���س��ت��ح��داث 

��ن��ظ��ي��م��ي مب���ا ي�����س��ه��م يف  وت��ر���س��ي��ق ال��ه��ي��ك��ل ال��تَّ

تقلي�س النَّفقات املاليَّة.

تنظيمي  هيكل  ال��ن��ظ��ام  مب��وج��ب  وي��و���س��ع 

د ارت��ب��اط  ي��ن��ظ��م امل���ه���ام يف امل��وؤ���س�����س��ة، وي���ح���دِّ

التِّ�سال  واأ�ساليب  فيها  التنظيميَّة  الوحدات 

والتَّن�سيق فيما بينها. كما اأقرَّ املجل�س تعليمات 

�سناديق ادخار موظفي اخلدمة املدنيَّة ل�سنة 

2022م.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

بال  وال��دة  تقول  عاي�س«،  اإن��ه  »اإح�سا�سي 

تعي�س حزناً  التي  العائلة  اأوج��اع  عن  رواجبة 

يومياً وهي تبحث عن م�سريه اإن كان �سهيداً 

اأم اأ�سرياً

ج��ي�����س  اإع�������ان  ع���ل���ى  م�����رت  ����س���ه���راً   14
الح���ت���ال اإط�����اق ال���ن���ار ع��ل��ى ب����ال خ��ال 

م�����روره ع��ل��ى ح��اج��ز ح�����وارة ج��ن��وب ن��اب��ل�����س، 

لكن  فدائية،  عملية  تنفيذ  حماولته  بحجة 

الإ�سرائيلية  الرواية  ت�سديق  ترف�س  عائلته 

وتطالب بالك�سف عن م�سريه

�سقيقته  مها رواج��ب��ة يف لقاء مع  وق��ال��ت 

»�سبكة قد�س«: بال اإبن جهاز الأمن الوقائي 

وقبل احلادث كان متوجهاً للعمل، واملفرو�س 

اأن اجلهاز يتابع ق�سيته ومعرفة وم�سريه

اأطلقت  العائلة  اأن  اإىل  رواج��ب��ة  واأ����س���ارت 

واأ�سافت:  م�سريه،  مبعرفة  للمطالبة  حملة 

»اإح�����ن�����ا ن��ف�����س��ن��ا ط����وي����ل واأط���������ول م����ن ع��م��ر 

حقنا  وم���ن  حملتنا  يف  �سن�ستمر  الح���ت���ال، 

معرفة م�سري بال«.وقالت: معرفة م�سري 

بال حق على كل اجلهات وامل�سوؤولن، بال 

�سهراً   14 الوطن، منذ  ق�سيته متثل ق�سية 

قالت  ج��ان��ب��ه��ا  م��اأ���س��اة.م��ن  يف  نعي�س  ون��ح��ن 

والدته: بال �سهيد اأم اأ�سري؟ اهلل اأعلم اأ�سعر 

امل�سوؤولة يف متابعة ق�سيته  بتق�سري اجلهات 

يردون  ل  لكنهم  للم�سوؤولن  الر�سائل  نوجه 

علينا حتى لو بتلفون

التفا�صيل �ص »7«

»إحساسي إنه عايش«... من يسكن قلق والدة بالل رواجبة؟
األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم 23 على التوالي

العضايلة: تضامن األردن مع اإلمارات مطلق 
ويرتكز إلرث تاريخي

الحواتمة يزور مديرية الدفاع المدني ويشكر 
مرتباتها على جهودهم

  االنباط-برتا

جامعة  ل���دى  ال���دائ���م  الأردن  م���ن���دوب  اأك����د 

الع�سايلة،  اأجمد عودة  ال�سفري  العربية  الدول 

اأن مواقف اململكة وت�سامنها مع �سقيقتها دولة 

مطلق  ت�سامن  ه��و  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

ويرتكز على اإرث تاريخي من العاقات الأخوية 

املتينة، رعتها قيادتا البلدين احلكيمتن.

اأم��ام  الأردن  كلمة  خ��ال  الع�سايلة،  وج��دد 

ال������دورة غ���ري ال��ع��ادي��ة مل��ج��ل�����س ج��ام��ع��ة ال���دول 

التي  الدائمن  املندوبن  العربية على م�ستوى 

عقدت ام�س الأح��د، بطلب من دول��ة الإم��ارات 

اإمكاناته  بكل  الردن  وق��وف  املتحدة،  العربية 

اإىل جانب الأ�سقاء يف الإمارات ودعم الجراءات 

اأمنهم  ي��ه��دد  م��ا  ك��ل  مل��واج��ه��ة  يتخذونها  ال��ت��ي 

ومواطنيهم  من�ساآتهم  وح��م��اي��ة  وا���س��ت��ق��راره��م 

اجلل�سة  يف  و���س��دد  اأرا���س��ي��ه��م.  على  والقاطنن 

الأعمال  ملناق�سة  الكويت  برئا�سة  عقدت  التي 

اأخ��ريا،  الإم����ارات  لها  تعر�ست  التي  الإره��اب��ي��ة 

ع��ل��ى اإدان�����ة امل��م��ل��ك��ة ب��اأ���س��د ال��ع��ب��ارات الع��ت��داء 

الرهابي اجلبان الذي نفذته ميلي�سيا احلوثي 

العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  مدنية  من�ساآت  على 

اأم��ن  اإن  ال��ع�����س��اي��ل��ة،  وق���ال  ال�سقيقة.  امل��ت��ح��دة 

الإمارات من اأمن الأردن، م�سدداً يف كلمته على 

اأن »اأمننا ل يتجزاأ، وحا�سرنا واحد، وم�ستقبلنا 

نبنيه بتعا�سدنا.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اللواء الركن ح�سن  العام  اأكد مدير الأم��ن 

احلوامتة على امل�ستوى املتقدم الذي و�سلت له 

للمواطنن  وم��ا يقدموه  امل��دين،  الدفاع  ك��وادر 

واملقيمن على مدار ال�ساعة من خدمات اإ�سعاف 

واإنقاذ واإطفاء وخدمات اإن�سانية �ساملة.

واأ�����س����ار م��دي��ر الم����ن ال���ع���ام خ����ال زي��ارت��ه 

مبا�سرة  ومنذ  اأن��ه  اإىل  امل��دين  ال��دف��اع  مديرية 

دم����ج الج����ه����زة الم���ن���ي���ة ك����ان ل���ل���دف���اع امل���دين 

الولوية يف عمليات التطوير والتاأهيل، ودخلنا 

املنظومات  اأح��دث  لإدخ���ال  الزمن  �سباق مع  يف 

احلديثة ملنظومة احلماية املدنية، وهو ما ظهر 

جلياً من خال التعامل مع جائحة كورونا وما 

فر�سته من ظروف وواجبات ا�ستثنائية.

اإننا مل ندخر جهداً يف ال�ستمرار يف  وق��ال« 

ه��ذه العملية ومب��ا ميكن ك���وادر ال��دف��اع امل��دين 

اإ�سافية  خدمات  وتقدمي  واجباتهم  اإن��ف��اذ  من 

والرتقاء بنوعية وجودة اخلدمات ال�سابقة«.

و�سدد على �سرورة ان يحظى متلقو اخلدمة 

ث��رى الردن  ك��ان��وا على  اينما  ب���ذات اخل��دم��ات 

وبذات الكفاءة ، م�سرياً اىل ما حتقق من اجناز 

يف خ��ف�����س زم���ن ال���س��ت��ج��اب��ة ون��ت��ط��ل��ع للمزيد 

م�ستقبًا.

ووجه احلوامتة اىل �سرورة تفعيل اخلطط 

الازمة كافة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

الأردين  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  ق��ائ��د  ق��ال 

الب�ساب�سة،  اأن���ور  ال��رك��ن  العقيد  غ����زة/69 

امللك عبداهلل  ملكارم جالة  وا�ستمراراً  اإنه 

ال�����ث�����اين، ج������رى رف������د م����رك����ز الأط��������راف 

ال�سناعية يف غزة بخربات فنية متقدمة يف 

جمال الأطراف ال�سناعية لتقدمي امل�سورة 

وال��ت��دري��ب، وجتهيز الأط����راف والأج��ه��زة 

ممن  املر�سى  م��ن  ل��ع��دد  امل�ساندة  الطبية 

م���رارات الأمل والإع��اق��ة ليعاد لهم  ع��ان��وا 

الأمل والب�سمة.

ج��اء ذل��ك خ��ال زي��ارت��ه، ام�س الأح��د، 

لتتويج  ال�سناعية  الأط�����راف  م��رك��ز  اإىل 

هذا اجلهد الكبري املتمثل بعاج 5 حالت 

وال���ع���م���ل م�����س��ت��م��ر م���ن ق��ب��ل ف��ن��ي��ن على 

م�ستوى عاٍل.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-عمان

وقعت �سركة مناجم الفو�سفات الردنية 

و����س���رك���ة ارك�������ان ل���ل���م���ق���اولت الن�����س��ائ��ي��ة 

تو�سل  �سلح،  عقد  التعدينية،  والتعهدات 

مبوجبه الطرفان اىل اتفاق ر�سائي لإنهاء 

النزاعات القانونية بينهما.

 وج������اء ع���ق���د ال�������س���ل���ح، ال������ذي وق���ع���ه، 

بح�سور رئي�س جمل�س ادارة �سركة مناجم 

ال���ف���و����س���ف���ات الردن�����ي�����ة ال���دك���ت���ور حم��م��د 

الذنيبات وعدد من اع�ساء جمل�س الدارة، 

عبد  املهند�س  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

الوهاب الرواد.

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط - عمرالكعابنة 

اإن  النفطي ه��ا���س��م ع��ق��ل،  ق���ال اخل��ب��ري 

اأ�سعار  يف  جديدا  ارتفاعا  �سي�سهد  الأردن 

النفط .

   وبن عقل ل�«الأنباط« اأن �سعر مادة ) 

4% اأي مبقدار  90( �سريتفع بن�سبة  بنزين 

�سريتفع  )بنزين95(  و�سعرمادة  قر�سا   36

بن�سبة 3.2% اأي مبقدار 35 فل�سا.

)ال����دي����زل(  ����س���ع���رم���ادة  اأن  واأو������س�����ح    

�سريتفع ارتفاعا تراكميا منذ �سهر ت�سرين 

الول/ اكتوبر قدره 82 فل�سا وهناك ارتفاع 

ب�  يقدر  دي�سمرب  الول/  ك��ان��ون  �سهر  ع��ن 

�سعر  اإذا احت�سب  اأنه  اإىل  45 فل�سا، م�سريا 

لتحديد  مرجعا  دي�سمرب  الول/  ك��ان��ون 

ال�سعر فاإن الرتفاعات ت�سبح 7% اأما اإذا ما 

مت احت�ساب.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

مقاطعة  الإداري������ون  الأ����س���رى  ي��وا���س��ل 

 23 ال� لليوم  الإ�سرائيلي  الحتال  حماكم 

اإطار مواجهتهم لظروف  التوايل، يف  على 

العتقال الإداري.

وك���ان الأ����س���رى الإداري������ون ق��د ات��خ��ذوا 

م��وق��ف��اً  اجل�������اري،  ال�����س��ه��ر  م���ن  الأول  يف 

ال�ساملة  املقاطعة  اإعان  يف  متثل  جماعياً 

املتعلقة  الق�ساء  اإج���راءات  لكل  والنهائية 

امل��راج��ع��ة  ي�����س��م��ل:  اإداري مي��ا  ب��الع��ت��ق��ال 

عليا ال�ستئناف،  الق�سائية، 

واأكدوا ، باأنهم لن نكون جزءاً من هذه 

الوحيد  امل�ستفيد  التمثيلية،  امل�����س��رح��ي��ة 

م��ن��ه��ا ه���و الح���ت���ال واأج���ه���زت���ه الأم��ن��ي��ة 

املقرر  ال�ساباك  املخابرات  جهاز  خ�سو�ساً 

الفعلي لإبقاء املعتقلن رهن هذا العتقال 

.،وفق ما نقلت وكالة الأنباء الر�سمية وفا

اأع���ل���ن���ت احل���رك���ة  ال�������س���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 

الأ������س�����رية يف ����س���ج���ون الح����ت����ال دع��م��ه��ا 

وتاأييدها الكامل لقرار الأ�سرى الإدارين 

الع�سكرية،  للمحاكم  ال�ساملة  باملقاطعة 

�ستقوم  التنظيمية  هيئاتها  اأّن  مو�سحة 

القرار مبتابعة 

ودع�����ت ج��م��ي��ع الأ�����س����رى الإداري��������ن يف 

الكامل  الل��ت��زام  اإىل  الأ���س��ر  ق��اع  خمتلف 

والنف�س  بال�سرب  والتحلي  اخلطوة،  بهذه 

الطويل.

التفا�صيل �ص »7«

المستشفى األردني غزة 69 يرفد 
مركز األطراف الصناعية بخبرات فنية

إسقاط وتسوية جميع الدعاوى 
القضائية بين »الفوسفات« 

وشركتي أركان والعون للمقاوالت

عقل: ارتفاع جديد على اسعار 
المشتقات النفطية 

 الثنني   21  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   24  كانون الثاين  2022 م - العدد  5942 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

أقوى منخفض قطبي يضرب المملكة األربعاء 
وتوقعات بتساقط الثلوج

مطالبات بتكثيف الرقابة على مطاعم الشاورما

االنباط-عمان

تبداأ اململكة واعتبارا من يوم الأربعاء تتاأثر 

باأقوى منخف�س جوي لهذا املو�سم والذي مت 

وهي  الرابعة  ال��درج��ة  م��ن  اأن��ه  على  ت�سنيفه 

درجة املنخف�س اجلوي عايل الفعالية، والذي 

ن�ستعر�سها  ج��وي��ة  ظ��اه��ر  ب��ع��دة  ���س��ي��راف��ق 

بالنقاط التالية :

انخفا�س حاد وكبري على درجات احلرارة

ال�سمالية  املناطق  عموم  يف  غزيرة  اأمطار 

والو�سطى واأجزاء من املنطقة اجلنوبية

ث���ل���وج ع���ل���ى ارت����ف����اع����ات م���ت���دن���ي���ة ت�����س��م��ل 

العا�سمة عمان وتكون مراكمة

ري�����اح ن�����س��ط��ة م���ث���رية ل��ل��غ��ب��ار يف امل��ن��اط��ق 

ال�سحراوية

التفا�سيل، تعرب اململكة جبهة هوائية  ويف 

من  الع�سر  �ساعات  م��ن  ب���دءاً  ُمثلجة  قطبية 

يوم الأربعاء، بحيث تنخف�س درجات احلرارة 

���س��ري��ع��اً و ي��ك��ون ال��ط��ق�����س ���س��دي��د ال�����ربودة و 

من  ب���دءاً  الثلوج  تت�ساقط  و  غ��ائ��م  و  عا�سفاً 

التي  اجلبلية  املُرتفعات  ف��وق  الع�سر  �ساعات 

�سطح  ع���ن  800مر  ع���ن  ارت��ف��اع��ه��ا  ي���زي���د 

و  العا�سمة  من  ِع��ّدة  مناطق  ت�سمل  و  البحر 

ح��دوث  م��ع  ت��راف��ق  و  الرئي�سية  امل���دن  �سائر 

ال��رع��د اأح��ي��ان��اً. و ي��ك��ون الهطل م��ط��ري��اً دون 

ذل���ك الرت���ف���اع يف اأغ��ل��ب امل��ن��اط��ق م��ع ترافقه 

د بزخات من الرَبَ

والثلجية  ال�ستوية  الأج���واء  ه��ذه  وت�ستمر 

يف اجلبال التي يزيد ارتفاعها عن 800 مر 

اخلمي�س،  ي��وم  ونهار  الأربعاء/اخلمي�س  ليل 

ت�سكل  مع  بالتزامن  مراكمة،  الثلوج  وتكون 

لل�سباب بفعل الغيوم املام�سة ل�سطح الأر�س

وب�سبب هذه احلالة اجلوية املتوقعة اأ�سدر 

طق�س العرب �سل�سلة من التنبيهات:

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط – فرح مو�صى

التي  امل���اأك���ولت  ا�سهر  م��ن  ال�����س��اورم��ا  تعد 

فئة  وخا�سة  املجتمع  �سرائح  معظم  تف�سلها 

الرقابة  تكثيف حمات  ال�سباب، لذلك وجب 

ال���ذي وفق  »ال�����س��ي��خ«  ب���وزن  عليها، والل���ت���زام 

قانون الغذاء والدواء يجب اأن يكون بن )60 - 

65( كلغم، خا�سة وان اي زيادة على هذا الوزن 

وب��ال��ت��ايل  واحل�����رارة  ال�سغط  ب�سبب  تف�سده 

يكون املطعم ارتكب خمالفة ت�ستوجب حتويله 

املحكمة.

   وق����ال خ��ال��د حم��م��د ���س��اح��ب م��ط��ع��م يف 

التي تعود جذورها  ال�ساورما  ان رغيف  ارب��د، 

ي��ك��ون وزن���ه )100  ال�����س��ام ي��ج��ب ان  ب���اد  اإىل 

اللحم  م��ادة  على  ويحتوي  غ��رام��اً،   )120 اىل 

العنا�سر  من  وغريها  والبطاطا،  الدجاج،  اأو 

باختيار  املطاعم  مطالبا  امل��ع��روف��ًة،  الغذائية 

والدجاج لا�ستخدام،  اللحوم  نوعيات  اف�سل 

والأدوات  وامل��ك��ان  العمال  بنظافة  واله��ت��م��ام 

امل�ستخدمة يف عملية اإعداد ال�ساورما.

وك���ان���ت م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���غ���ذاء وال�������دواء وع����دد من 

ال���دوائ���ر ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى مت��ا���س م��ب��ا���س��ر مع 

امل��ط��اع��م، �سبطت ال��ع��دي��د م��ن امل��خ��ال��ف��ات يف 

املخالفة،  عليها  واوق��ع��ت  ال�����س��اورم��ا،  مطاعم 

م����ن����ذرة اي����اه����ا ان�����ه يف ح�����ال ال���ت���ك���رار ���س��ي��ت��م 

اأ�سحابها  وحتويل  الأحمر،  بال�سمع  اإغاقها 

املقت�سى  لإج����راء  املحكمة  اأو  امل��ح��اف��ظ،  اىل 

القانوين املائم ملثل هذه احلالت.

ودعا املواطن ح�سن غرايبة بدوره، مطاعم 

ال�ساورما لالتزام بالنظافة العامة وان تكون 

ا�سياخ ال�ساورما مطابقة للموا�سفات مطالبا 

املطاعم خا�سة  الرقابة على  بتكثيف حمات 

يف املنا�سبات والعياد.

وق����ال����ت ال����دك����ت����ورة ال�������س���ي���دلن���ي���ة ط��ي��ب 

فارو�سي م�ست�سارة �سيدلنية / ما�سر غذاء 

وتغذية وكيمياء، ان هناك قوانن �سارمة من 

فيما يخ�س  وال��دواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة 

 70 وه��و  ال�����س��اورم��ا  ل�سيخ  ب��ه  امل�سموح  ال���وزن 

�سارمة  مراقبة  هناك  وكذلك   ، بال�سبط  كغ 

اللحوم  لنوعية  بالن�سبة  املوؤ�س�سة  من  ودائمة 

اللحوم  �سواء  ال�ساورما  �سنع  يف  امل�ستخدمة 

ه��ذا ل مينع بن  ولكن   ، الدجاج  اأو  احلمراء 

حن واآخر.

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    24 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

اأقرَّ جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها، 

الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  برئا�سة  االأح��د،  ام�س 

ب�سر اخل�ساونة، نظام التَّنظيم االإداري ملوؤ�س�سة 

2022م. االإذاعة والتلفزيون االأردنيَّة ل�سنة 

وياأتي النظام اجلديد لغايات منع التَّداخل 

��ات  واالزدواج����ي����ة ب��ن امل��ه��ام يف ب��ع�����س م��دي��ريَّ

امل���وؤ����س�������س���ة، وذل������ك م����ن خ�����ال دم�����ج واإل����غ����اء 

فيها،  ج��دي��دة  تنظيميَّة  وح���دات  وا���س��ت��ح��داث 

��ن��ظ��ي��م��ي مب���ا ي�����س��ه��م يف  وت��ر���س��ي��ق ال��ه��ي��ك��ل ال��تَّ

املاليَّة. النَّفقات  تقلي�س 

تنظيمي  ه��ي��ك��ل  ال��ن��ظ��ام  وي��و���س��ع مب��وج��ب 

د ارت���ب���اط  ي��ن��ظ��م امل���ه���ام يف امل��وؤ���س�����س��ة، وي���ح���دِّ

االتِّ�سال  واأ�ساليب  فيها  التنظيميَّة  الوحدات 

بينها. فيما  والتَّن�سيق 

ادخ��ار  �سناديق  تعليمات  املجل�س  اأق���رَّ  كما 

2022م. موظفي اخلدمة املدنيَّة ل�سنة 

تنظيم  التَّعليمات  ه��ذه  مبوجب  و�سيجري 

جتميع  اإىل  ت���ه���دف  خ������ار  ادِّ ���س��ن��ادي��ق  اإن�������س���اء 

م���دخ���رات امل�����س��رتك��ن وا���س��ت��ث��م��اره��ا، وت��ق��دمي 

بهدف  فيها،  امل�سرتكن  اإىل  املاليَّة  امل�ساعدات 

��ة، وت��ع��زي��ز قيم  حت�����س��ن اأو����س���اع���ه���م امل��ع��ي�����س��يَّ

بينهم. االجتماعي  التَّكافل 

التي  جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�س  ر  ق���رَّ ك��م��ا 

ال���وزراء  رئي�س  برئا�سة  االأح���د،  ام�س  عقدها، 

عبد  خلدون  تعين  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 

ملحافظ  نائبن  غنما  اأ�سعد  وزي��اد  الو�ساح  اهلل 

املركزي. البنك 

��د حم��م��ود  ر امل��ج��ل�����س ت��ع��ي��ن حم��مَّ ك��م��ا ق����رَّ

راعي،  دوجان مديراً عاماً ملوؤ�س�سة االإقرا�س الزِّ

وذل���ك ب��ع��د ح�����س��ول��ه ع��ل��ى اأع��ل��ى ال���درج���ات يف 

التعين  نظام  مبوجب  اأج��ري��ت  التي  امل�سابقة 

على الوظائف القياديَّة.

المستشفى األردني غزة 69 يرفد 
مركز األطراف الصناعية بخبرات فنية

االنباط-عمان

االأردين غ��زة/69  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  ق��ال قائد 

العقيد الركن اأنور الب�ساب�سة، اإنه وا�ستمراراً ملكارم 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ج���رى رف���د مركز 

االأطراف ال�سناعية يف غزة بخربات فنية متقدمة 

امل�����س��ورة  ل��ت��ق��دمي  ال�سناعية  االأط������راف  يف جم���ال 

وال��ت��دري��ب، وجتهيز االأط����راف واالأج��ه��زة الطبية 

امل�ساندة لعدد من املر�سى ممن عانوا مرارات االأمل 

واالإعاقة ليعاد لهم االأمل والب�سمة.

جاء ذلك خال زيارته، ام�س االأحد، اإىل مركز 

الكبري  اجل��ه��د  ه��ذا  لتتويج  ال�سناعية  االأط�����راف 

قبل  م��ن  م�ستمر  والعمل  ح���االت   5 بعاج  املتمثل 

فنين على م�ستوى ع��اٍل من الكفاءة والتميز من 

طواقم ومرتبات امل�ست�سفى لاأهل يف قطاع غزة.

وبن مدير امل�ست�سفى الرائد الطبيب موؤيد اأبو 

اإع���داد برنامج تدريبي لطواقم  اأن��ه ج��رى  ق��اع��ود 

امل��رك��ز وت��زوي��ده��م ب���اخل���ربات امل��ط��ل��وب��ة النظرية 

والفنية.

بغزة  ال�سناعية  االأط����راف  مركز  مدير  وثمن 

حم��م��د دومي�����ة، امل���ك���ارم ال��ه��ا���س��م��ي��ة جت���اه ال�سعب 

الفل�سطيني وخا�سة يف قطاع غزة، م�سرياً اإىل اأنه 

اأثناء اإن�ساء املركز ومبكرمة ملكية من جالة املغفور 

ل��ه امللك احل�سن ب��ن ط��ال ، ج��رى يف ع��ام 1976 

ابتعاث عدد من طواقم املركز اإىل م�ست�سفى ماركا 

الع�سكري لتدريبهم وتطوير قدراتهم واال�ستفادة 

من اخل��ربات االأردن��ي��ة الع�سكرية املتطورة يف هذا 

غ��زة  يف  ال�سناعية  االأط������راف  م��رك��ز  واأن  امل���ج���ال، 

يتمتع بعاقات تعاون وتن�سيق وثيقة مع امل�ست�سفى 

امل��ي��داين االأردين يف غ��زة من خ��ال حتويل بع�س 

احلاالت التي حتتاج اإىل متابعة وعناية حثيثة.

وق���در امل��راج��ع��ون وال��ع��ام��ل��ون يف امل��رك��ز، مكارم 

وم��واق��ف ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين امل�ستمرة 

بالتخفيف من معاناتهم يف قطاع غزة.

  االنباط-برتا

ل���دى  ال����دائ����م  االأردن  م����ن����دوب  اأك������د 

ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ف��ري اأجم��د 

امل��م��ل��ك��ة  م���واق���ف  اأن  ال��ع�����س��اي��ل��ة،  ع�����ودة 

االإم���ارات  دول��ة  �سقيقتها  مع  وت�سامنها 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ه���و ت�����س��ام��ن م��ط��ل��ق 

العاقات  من  تاريخي  اإرث  على  ويرتكز 

البلدين  قيادتا  رعتها  املتينة،  االأخ��وي��ة 

احلكيمتن.

االأردن  كلمة  خ��ال  الع�سايلة،  وج��دد 

ملجل�س جامعة  العادية  ال��دورة غري  اأم��ام 

املندوبن  م�ستوى  على  العربية  ال���دول 

الدائمن التي عقدت ام�س االأحد، بطلب 

م���ن دول����ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 

جانب  اإىل  اإم��ك��ان��ات��ه  بكل  االردن  وق���وف 

االأ���س��ق��اء يف االإم�����ارات ودع���م االج����راءات 

ال��ت��ي ي��ت��خ��ذون��ه��ا مل��واج��ه��ة ك���ل م���ا ي��ه��دد 

من�ساآتهم  وحماية  وا�ستقرارهم  اأمنهم 

اأرا�سيهم.  على  والقاطنن  ومواطنيهم 

برئا�سة  ع��ق��دت  ال��ت��ي  اجلل�سة  يف  و���س��دد 

ال���ك���وي���ت مل��ن��اق�����س��ة االأع����م����ال االإره���اب���ي���ة 

على  اأخ��ريا،  االإم���ارات  لها  تعر�ست  التي 

االع��ت��داء  ال��ع��ب��ارات  ب��اأ���س��د  اململكة  اإدان����ة 

ميلي�سيا  نفذته  ال��ذي  اجل��ب��ان  االره��اب��ي 

احل���وث���ي ع��ل��ى م��ن�����س��اآت م��دن��ي��ة ب��دول��ة 

االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة. وقال 

ال��ع�����س��اي��ل��ة، اإن اأم���ن االإم�����ارات م��ن اأم��ن 

“اأمننا  اأن  على  كلمته  يف  م�سدداً  االأردن، 

وم�ستقبلنا  واح���د،  وحا�سرنا  يتجزاأ،  ال 

وجه  يف  �سفاً  ووقوفنا  بتعا�سدنا  نبنيه 

ق���وى ال���ظ���ام واالإره�������اب، وي��ج��ب اأن ال 

نتوانى عن دعم كل اجلهود ملحاربة هذه 

متكامل”.  ���س��م��ويل  ن��ه��ج  ���س��م��ن  ال��ق��وى 

الها�سمية  االردن��ي��ة  اململكة  ت��اأي��ي��د  واأك���د 

للقرار الذي �سي�سدر عن اجتماع الدورة 

غ���ري ال���ع���ادي���ة ل��ل��م��ن��دوب��ن ال���دائ���م���ن، 

ب��ال��ب��ي��ان  االأردن  ت��رح��ي��ب  اإىل  م�������س���رياً 

ال�������س���ادر ع���ن جم��ل�����س االأم������ن ال�����دويل، 

ال��ه��ج��وم  ه�����ذا  ب����االإج����م����اع  دان  وال�������ذي 

ميلي�سيا  قادته  الذي  واجلبان،  االرهابي 

القانون  مبادئ  احلائط  بعر�س  ت�سرب 

الدين  وقيم  االإن�سانية  واملواثيق  الدويل 

باحلفاظ  اأمرنا  الذي  ال�سمح  االإ�سامي 

الب�سرية. النف�س  على 

اجلهود  ت�سافر  اإىل  الع�سايلة  ودع���ا 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة مل��واج��ه��ة اإره�����اب 

انتهاكاتها  لوقف  وردعها  اجلماعة  هذه 

االإرهابية  واعتداءاتها  االن�سان  حلقوق 

ال���ت���ي ت���ه���دد اأم������ن وا����س���ت���ق���رار امل��ن��ط��ق��ة 

برمتها.

العضايلة: تضامن األردن مع اإلمارات مطلق ويرتكز إلرث تاريخي

سالمة  يدعو لربط الترقيات العلمية 
بالجامعات بنتائج البحث العلمي 

االنباط-الزرقاء

 دعا امن عام احتاد اجلامعات العربية الدكتور 

العلمية  الرتقيات  رب��ط  اىل  �سامة   ع��زت  عمرو 

العربية  اجل��ام��ع��ات  يف  التدري�س  هيئات  الع�ساء 

مبدى ارتباط نتائج بحوثهم العلمية وابتكاراتهم 

مع الن�سر العلمي واحتياجات املجتمع.

وخ���ال زي��ارت��ه ج��ام��ع��ة ال���زرق���اء ام�����س االح��د 

للتعليم  الزرقاء  ادارة �سركة  التقى رئي�س جمل�س 

اجلامعة  ورئي�س  �سعرية  اب��و  حممود  واال�ستثمار 

الدكتور ن�سال الرحمي ونواب الرئي�س وعددا من 

العمداء ومدير االعام والعاقات العامة باالحتاد 

وهيب كراجة .

ودع����ا ���س��ام��ة اىل ا���س��ت��ح��داث ب��رام��ج ت��دري��ب 

جلميع القيادات اجلامعية وامل�سوؤولن يف املوؤ�س�سات 

النف�س  وامل��ال وعلم  االدارة  التعليمية يف جم��االت 

بيئة  تطوير  على  م�سددا  املعلومات،  وتكنولوجيا 

ال��ع��رب��ي��ة من  االل���ك���رتوين يف اجل��ام��ع��ات  التعليم 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واع������داد ال���ك���وادر ال��ب�����س��ري��ة وحتفيز 

اال�ساتذة والطلبة وتدريبهم ون�سر ثقافة التعليم 

االلكرتوين ملفردات اخلطط الدرا�سية .

واأو����س���ح  اأن ج��ام��ع��ة ال���رزق���اء م��ن اجل��ام��ع��ات 

التعليم  بيئة  ت��ط��وي��ر  يف  ال�سباقة  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 

االلكرتوين اذ بداأت من منذ بداية العام الدرا�سي 

التعليم  ع��رب  م��ت��ع��ددة  م�ساقات  بتدري�س  احل���ايل 

االلكرتوين وفق خططها الدرا�سية املعتمدة .

ووافق الدكتور �سامة على عقد موؤمتر دويل 

بالتعاون  احل��ايل  العام  منت�سف  االجنليزية  للغة 

ب��ن احت���اد اجل��ام��ع��ات العرببة وج��ام��ع��ة ال��زرق��اء 

جامعة  يف  امل��وؤمت��ر  �سكرتارية  ا�ست�سافة  و�ستتم 

���س��وة ب��امل��وؤمت��ر ال���دويل ل�سمان اجل��ودة 
ُ
ال��زرق��اء اأ

واالعتماد التابع الحتاد اجلامعات العرببة وتقوم 

اجلامعة با�ست�سافة ال�سكرتارية الدائمة للموؤمتر 

منذ اكرث من 12 عاما.

�سامة  الدكتور  م��ن  ر�سمياً  اجلامعة  وطلبت 

ا���س��ت�����س��اف��ة امل���وؤمت���ر ال��ع��رب��ي ال�����س��ي��ن��ي ل��روؤ���س��اء 

اجلامعات اخلام�س الذي ا�ست�سافت اعمال موؤمتره 

الرابع .

 واع�����رب ال��دك��ت��ور ���س��ام��ة ع��ن اع��ج��اب��ه ب��دور 

املتوا�سل  وال���دع���م  التن�سيق  يف  ال���زرق���اء  ج��ام��ع��ة 

مل�ساريع االحتاد ، م�سريا اىل  ان اجلامعة ت�ست�سيف 

االلكرتونية  احلا�سبات  لكليات  العلمية  اجلمعية 

التابعة  العلمية  اجلمعيات  اف�سل  م��ن  تعد  التي 

ل��احت��اد وت��ق��وم ب��اإ���س��دار جم��ات علمية حُمكمة 

ب�سكل دوري ومنتظم.

وبن  الدكتور الرحمي  ت�سبيك جامعة الرزقاء 

اجلامعة  ان  اىل  م�سريا  العربية،  اجل��ام��ع��ات  م��ع 

وبتوجيهات مبا�سرة من قبل رئي�س جمل�س االدارة 

ال��دك��ت��ور حم��م��ود اأب����و ���س��ع��رية، مت��ت��ل��ك ع��اق��ات 

متميزة م��ع احت���اد اجل��ام��ع��ات العربية م��ن خال 

وموؤمترها  احلا�سبات  كليات  جلمعية  ا�ست�سافتها 

ال�سنوي التابعة لاحتاد.

واأو�سح ان جامعة الزرقاء ا�ستحدثت تخ�س�سات 

جديدة تتواءم مع التطورات التكنولوجية احلديثة 

لتوفري  واالقليمية  املحلية  ال�����س��وق  واح��ت��ي��اج��ات 

فر�س عمل لل�سباب االردين والعربي، وت�سعى اىل 

ا�ستحداث تخ�س�سات جديدة خال الفرتة املقبلة 

لتلبية املتغريات يف �سوق العمل وحاجة املُجتمعات 

اىل  ا�سافة  واملهني  ال�سحي  اجلانب  يف  ا  خ�سو�سً

تقدميها خدمات البناء املجتمع املحلي.

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى قعوار وأبو هدبة

االنباط-عمان

امللكي الها�سمي يو�سف  نقل رئي�س الديوان 

ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي ت���ع���ازي ج���ال���ة امل���ل���ك اإىل 

واإىل  قعوار،  �سليم  غالب  بوفاة  قعوار  ع�سرية 

ع�����س��رية اأب���و ه��دب��ة ب��وف��اة حم��م��د ي��و���س��ف اأب��و 

هدبة.

واأعرب العي�سوي، يف ات�سالن هاتفين مع 

اأ�سرتي الفقيدين، عن تعازي وموا�ساة جالة 

امللك، �سائا اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته.

مجلس الوزراء يقرر تعيين الوشاح وغنما نائبين 
لمحافظ البنك المركزي

  االنباط-عمان

في�سل  االع��ي��ان  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى 

االع��ي��ان،  ب���دار جم��ل�����س  ال��ف��اي��ز يف مكتبه 

والهر�سك  البو�سنة  �سفري  االح���د،  ام�����س 

ل����دى امل��م��ل��ك��ة م���ات���و زي���ك���و، وب���ح���ث م��ع��ه 

وتطوير  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تعزيز  �سبل 

ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت، 

وال�سيا�سية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��اق��ات  خا�سة 

واالق���ت�������س���ادي���ة وت���ع���زي���ز اال����س���ت���ث���م���ارات 

امل�سرتكة.

وقال الفايز، ان العاقات بن البلدين 

ال�سديقن قوية وتخدم امل�سالح امل�سرتكة 

م�ستعر�سا  املتبادل،  االح��رتام  على  وتقوم 

يف الوقت ذاته االو�ساع الراهنة يف املنطقة 

امل��ل��ك  ج���ال���ة  ب���ق���ي���ادة  االردن  وم����وق����ف 

عبداهلل الثاين من عملية ال�سام والعمل 

على عودة االمن واال�ستقرار للمنطقة.

م����ن ج��ه��ت��ه اأك������د ال�����س��ف��ري ال��ب��و���س��ن��ي 

بقيادة  االأردين  للدور  تقدير باده عالياً 

ال�سعي  ال��ث��اين يف  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ج��ال��ة 

اإىل  املنطقة، متطلعاً  واأمن  ا�ستقرار  نحو 

مبختلف  االردن  مع  التعاون  اآف��اق  تعزيز 

جديدة  اآف��اق  فتح  على  والعمل  املجاالت، 

ل���ل���ت���ع���اون اال����س���ت���ث���م���اري واالق���ت�������س���ادي 

وال�سياحي.

رئيس مجلس األعيان يلتقي 
سفير البوسنة والهرسك

  االنباط-عمان

دع����ا وزي�����ر اال���س��ت��ث��م��ار امل��ه��ن��د���س خ����ريي ع��م��رو، 

ام�س االأح��د، رجال االأعمال البحرينين اإىل تعظيم 

ا�ستفادتهم من اتفاقيات التجارة احلرة املربمة بن 

تف�سيلية  م��ي��زات  وال��ت��ي متنح  ال��ع��امل،  ودول  االأردن 

لل�سلع املنتجة يف اململكة.

الوزير عرب و�سائل  الدعوة خ��ال رعاية  وج��اءت 

االأردين  اال����س���ت���ث���م���اري  م��ن��ت��دى  امل���رئ���ي  ال���ت���وا����س���ل 

البحريني واأعمال الدورة الرابعة من جمل�س االأعمال 

االأردين البحريني امل�سرتك بالتعاون مع جمعية رجال 

االأعمال البحرينية.

وع���ر����س ع��م��رو خ���ال امل��ن��ت��دى، م���زاي���ا وح��واف��ز 

يقدمها  وجمركية  �سريبية  واإع���ف���اءات  ا�ستثمارية 

باملثل  ومعاملتهم  االأج���ان���ب  للم�ستثمرين  االأردن 

ط��ور  يف  احل��ك��وم��ة  اأن  مبيناً  االأردن���ي���ن  كامل�ستثمر 

حقوق  حماية  ي�سمن  جديد  ا�ستثمار  ق��ان��ون  اإع���داد 

و�سمان  اال�ستثمارية  البيئة  وا�ستقرار  امل�ستثمرين 

زيادة التناف�سية للم�ستثمر باململكة.

واأكد عمرو خال منتدى رجال االأعمال االأردنين 

وال��ب��ح��ري��ن��ي��ن، ����س���رورة زي����ادة ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات 

امل�سرتكة بن البلدين، وتطوير العاقات اال�ستثمارية 

بينهما، من خال تبادل املعلومات عن اأبرز الفر�س 

ذات  االقت�سادية  القطاعات  يف  املتاحة  اال�ستثمارية 

مع  بالتعاون  ال����وزارة  اأن  م��وؤك��دا  امل�سرتك  االه��ت��م��ام 

اللقاءات  تكثيف  على  �ستعمل  العاقة  ذات  اجل��ه��ات 

اال�ستثمارية امل�سرتكة وتبادل زيارات للوفود التجارية 

واالقت�سادية.

بدوره اأكد رئي�س جمعية رجال االأعمال االأردنين 

تعزيز  ع��ل��ى  حري�سة  اجلمعية  اأن  ال��ط��ب��اع،  ح��م��دي 

املجاالت  خمتلف  يف  البحرينية  االأردن��ي��ة  العاقات 

والت�سبيك  واالق��ت�����س��ادي��ة،  واال�ستثمارية  التجارية 

بن جمتمعي االأعمال من كا اجلانبن مبا ي�ساهم 

اىل  ُترتجم  حقيقية  ا�سرتاتيجية  �سراكات  ايجاد  يف 

م�ساريع ا�ستثمارية على اأر�س الواقع.

امل��ايل  بقطاعها  تتميز  ال��ب��ح��ري��ن  اأن  اىل  ول��ف��ت 

اأنها حتتل مرتبة  كما  العربي،  امل�ستوى  على  املتقدم 

متميزة كاأحد اأب��رز امل�ستثمرين يف بور�سة عمان من 

دول اخلليج العربي بعد كل من ال�سعودية والكويت، 

وحتتل املرتبة اخلام�سة على م�ستوى الدول العربية 

بقيمة ا�ستثمار تقارب 714.3 مليون دينار م�سكلًة ما 

العام  يف  اال�ستثمارات  اجمايل  من  باملئة   4.1 ن�سبته 

املا�سي.

واأ�سار اىل اأن اختاف موا�سفات املنتجات الفنية، 

وط�����ول وت���ع���دد اج�������راءات ال��ت��خ��ل��ي�����س ع��ل��ى احل����دود 

تاأ�سريات،  على  ال�سائقن  ح�سول  و�سعوبة  وطولها، 

وت��ف��اوت  ال��ب��ح��ري  النقل  تكاليف  ارت��ف��اع  ج��ان��ب  اىل 

املزايا والت�سهيات مبا فيها ر�سوم املوانئ، تعيق حركة 

التبادل التجاري بن البلدين.

الت�سديرية من  القاعدة  اإىل تنويع  ودعا الطباع 

ال�سلع املتبادلة بن البلدين، من خال درا�سة فر�س 

ت�سديرية حمتملة وغري م�ستغلة ميكن من خالها 

الرتكيز  م��ع  ال��ت��ج��اري،  للتعاون  ج��دي��دة  اآف����اق  فتح 

الكيميائية  واملنتجات  املاب�س  على كل من قطاعات 

والغذائية.

ودع��ا رج��ال االأعمال البحريني اىل زي��ارة االأردن 

واالطاع على احلوافز اال�ستثمارية املقدمة وفر�س 

اال�ستثمار املتاحة يف خمتلف املناطق احلرة والتنموية، 

م�سرياً اىل اأن وزارة اال�ستثمار تعمل حالياً على تعديل 

يواكب  ع�سري  ب��ق��ان��ون  ل��ل��خ��روج  اال�ستثمار  ق��ان��ون 

اأف�سل املمار�سات العاملية وي�ساهم يف جذب املزيد من 

اال�ستثمارات.

اأحمد  البحرينية  االأع��م��ال  رج��ال  جمعية  رئي�س 

اأك��د اأهمية عقد املنتدي لتطوير  عبداهلل بن هندي، 

وتنمية التعاون االقت�سادي وبحث �ُسبل زي��ادة حجم 

التبادل التجاري واال�ستثماري بن البلدين ال�سقيقن 

م�سريا اإىل اأنه ما يزال دون امل�ستوى املاأمول وال يعك�س 

امكانيات كا البلدين.

اأن اجلمعية حري�سة على تعزيز  وبن بن هندي 

ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ف��ه��ي وق��ع��ت م��ع جمعية رج��ال 

ب��روت��وك��وال لتاأ�سي�س  االأع��م��ال االأردن��ي��ن ع��ام 2002 

وال��ذي جاء  اأردين بحريني م�سرتك  اأع��م��ال  جمل�س 

لقاء اليوم لتفعيل وتن�سيط اأعمال املجل�س امل�سرتك يف 

�سبيل تعريف رجال االأعمال من كا اجلانبن باأهم 

الفر�س اال�ستثمارية املتاحة الإقامة �سراكات جتارية 

يف القطاعات ذات االأولوية يف املرحلة القادمة.

البلدين حري�سة على تعزيز  اأن قيادة كا  واأك��د 

العاقات وفتح اآفاق جديدة لا�ستثمار، داعياً رجال 

البحرين واالط���اع  زي����ارة  االأع���م���ال االردن���ي���ن اىل 

احلكومة  تقدمها  عديدة  ا�ستثمارية  امتيازات  على 

البحرينية.

بدوره، اأكد ال�سفري االأردين لدى مملكة البحرين 

اأهمية عقد ه��ذا املنتدى خا�سة مع  ال��ع��دوان،  رام��ي 

بداية التعايف االقت�سادي من جائحة كورونا، م�سرياً 

وقوية  وطيدة  البحرينية  االأردنية  العاقات  اأن  اىل 

ورا���س��خ��ة وت�ستمد قوتها م��ن ج��ه��ود ك��ل م��ن جالة 

امللك عبد اهلل الثاين وجالة امللك حمد بن عي�سى 

بن �سلمان اآل خليفة وحر�س جالتهما على االرتقاء 

مب�ستوى العاقات بن البلدين.

وبن العدوان اأن العاقات الثنائية على امل�ستوى 

جنب  اىل  جنباً   1975 ع��ام  منذ  ت��ط��ورت  االقت�سادي 

م��ع ت��ط��ور ع��اق��ات��ه��م��ا ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، م�����س��رياً اىل 

اأنهما  كما  ل���اأردن  ه��ام  �سريك جت��اري  البحرين  اأن 

ي��رت��ب��ط��ان ب���ع���دد ك��ب��ري م���ن ب���روت���وك���والت ال��ت��ع��اون 

والتفاهم يف خمتلف املجاالت.

بدوره، اأعرب �سفري مملكة البحرين لدى اململكة، 

احمد بن يو�سف الرويعي، عن �سعادته لدعوته الأعمال 

املنتدى اال�ستثماري، م�سيداً بعمق العاقات االأخوية 

الوطيدة التي جتمع كا البلدين يف خمتلف املجاالت.

واأكد الرويعي اأن هناك تعاونا كبريا بن البلدين 

يف  تفاهم  وم���ذك���رات  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات  يجمعهما  اإذ 

خمتلف املجاالت التعليمية، والثقافية، واالإعامية، 

دور اجلمعيتن  واجل��م��ارك مثمنا  اجل���وي،  وال��ن��ق��ل 

من كا اجلانبن يف خدمة القطاع اخلا�س وتطوير 

العمل اال�ستثماري والتجاري.

وت�سمن املنتدى عددا من جل�سات العمل فعر�س 

تن�سيط  هيئة  م��ن  ع��ن��زة  اأب���و  ال��دك��ت��ور ج�سنت  فيها 

ال�سياحة  دع��م  يف  الهيئة  دور  ع��ن  م��وج��زاً  ال�سياحة 

والرتويج ملختلف اأنواع ال�سياحة.

وبن اأبو عنزة، اأن القطاع ال�سياحي يف االأردن بداأ 

اأعداد  خال العام املا�سي بالتعايف خا�سة مع ارتفاع 

 ،2020 بعام  مقارنة  املا�سي  العام  للمملكة  الزائرين 

م�سريا اإىل اأنه مت العمل على تطوير منتجات �سياحية 

جديدة وت�سجيع ال�سياحة الداخلية من خال برنامج 

اأردننا جنة.

للعام  اأه��داف��ه��ا  يف  �سرتكز  الهيئة  اأن  اىل  ول��ف��ت 

وا�ستخدام  ال�سياحية  االإي�����رادات  زي���ادة  على  احل���ايل 

م�ستعر�سا  تقليدية  وغري  حديثة  ت�سويقية  اأ�ساليب 

االآليات املزمع تطبيقها لتحقيق هذه االأهداف.

رج��ال  جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  ا�ستعر�س  فيما 

اال�ستثمار  فر�س  ح�سن،  نا�سر  البحرينية  االأعمال 

يف البحرين، اأهداف اجلمعية يف توفري مناخ منا�سب 

يقارب  م��ا  ال��ذي ميتلك  البحريني  االأع��م��ال  ملجتمع 

العربي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م�����س��رتك  اأع��م��ال  20 جمل�س 

والدويل.

ا�سرتاتيجية  طرحت  البحرين  اأن  ح�سن  وب��ن 

 2026  -  2022 ل��اأع��وام  االقت�سادي  للتعايف  وطنية 

اقت�سادية  قطاعات  خم�سة  على  خالها  م��ن  رك���زت 

رئ��ي�����س��ي��ة وه������ي:امل������ايل، وال�������س���ي���اح���ي، وال�����س��ن��اع��ي، 

واالت�������س���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واالق��ت�����س��اد 

الرقمي، العقارات واالإ�سكان.

ويف خ��ت��ام امل��ن��ت��دى ن��اق�����س امل�����س��ارك��ون ع�����دداً من 

البلدين  كا  يف  اخلا�س  القطاع  تهم  التي  الق�سايا 

كان من اأهمها: الرتكيز على االأمن الغذائي، وتعزيز 

ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري يف جم���ال ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، 

ب��اأه��م  لتعريف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ل��ق��اءات  تكثيف  واأه��م��ي��ة 

يف  خا�سة  البلدين  يف  املتاحة  اال�ستثمارية  الفر�س 

القطاع ال�سياحي.

عمرو: ضرورة زيادة االستثمارات المشتركة مع البحرين



املحلي

الثورة الوطنية لكل �شعب” )حيدر علييف( هما  والإ�شتقالل  احلرية   “اإن 
حب�س العامل اأنفا�شه ع�شية تفكك املنظومة ال�شوفيتية الذي ترافق مع قمع اأ�شوات 

اآلت  م��ن  الأذرب��ي��ج��اين  ال�شعب  ينج  ومل  والإ�شتقاللية.  باحلرية  املطالبة  ال�شعوب 

واأدوات هذا القمع التي ما تورعت ال�شلطة املركزية ال�شوفييتية عن ت�شخريها بهدف 

احليلولة دون التحرر الإجتماعي-ال�شيا�شي والإقت�شادي الذي كان �شعبي يهرول اليه 

ب�شوق ولهفة، معتربا اإياه �شالة من �شواله املن�شودة.

ال�شيوعي  للحزب  العام  الأمني  راأ�شها  وعلى  ال�شوفييتية  املركزية  القيادة  لقدكانت 

لل�شعب  اأ�شمرت  و�شائرهما،  ي��ازوف  دمييرتي  ال��دف��اع  ووزي��ر  قوربات�شوف  ميخائيل 

اجلي�س  ق��وات  منه  تتقزز  مل  ال��ذي  امل��ف��رط  العنف  يف  جتلى  ال��ذي  �شرا  الأذرب��ي��ج��اين 

ال�شوفييتي يف �شوارع باكو يف 20 يناير عام 1990.

الزمني  للت�شل�شل  ونعود  املدنيني،  بحق  الإن�شانية  الفظائع غري  نكتنه حيثيات  واإذا 

التي  اجلبلية  ب��اغ  ق��ره  ق�شية  ي�شمى  ما  اأن  فنكت�شف  يناير،   20 ماأ�شاة  اىل  ق��اد  ال��ذي 

ال�شوفييتية،  املركزية  القيادة  يف  واأن�شارهم  الأرم��ن  القوميون  جديد  من  طرحوها 

اإ���ش��ت��ه��دف اإن��ت��ه��اك وح���دة ال����رتاب الأذرب���ي���ج���اين واإح���ت���الل اأرا���ش��ي��ن��ا وت��ه��ج��ري م��ئ��اآت 

بني  فيما  ن�شب  ال��ذي  ال�شراع  هذا  كان  وقد  الأم.  اأرا�شيهم  من  الأذربيجانيني  اآلف 

الأرم��ن  توطني  �شيا�شة  من  التالية  املرحلة  ال�شابق،  ال�شوفييتي  الإحت��اد  جمهوريتي 

�شعبنا  بحق  املمنهج  وامل��ذاب��ح  العرقي  التطهري  و  الأذربيجانية،  الأرا���ش��ي  يف  املتواتر 

خالل املئوية الع�شرين واحلادية والع�شرين.

اأرم��ي��ن��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  مل��زاع��م  امل��ب��ا���ش��ر  وغ���ري  امل��ب��ا���ش��ر  ال�شوفييتية  ال��ق��ي��ادة  دع���م  اإن 

قبل  م��ن  الإن��ف�����ش��ال��ي��ة  اإذك����اء  و  ج��م��ه��وري��ت��ن��ا،  اأرا����ش���ي  ع��ل��ى  الإ���ش��رتاك��ي��ة  ال�شوفييتية 

الإجرامي  التقاع�س  بل  مواطنينا،  جتاه  اجلماعي  العنف  واأعمال  الأرم��ن،  القوميني 

نحو  ب�شعبنا  دفع  قد  الوطنية،  للم�شالح  املناه�شة  اأذربيجان حينئذ وخطواتهم  لقادة 

الإنتفا�شة  اىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  اجلمهورية،  اأرا���ش��ي  وح��دة  حماية  اأج��ل  من  القيام 

لتحولها  اأر�شية  التطورات  ل�شري  وفر  التي  الوا�شع  الإجتماعي  الطيف  ذات  ال�شعبية 

التدريجي اىل احلركة التحررية الوطنية. 

تق�شعر  اجلرمية  اىل  ال�شوفييتية  القيادة  اإحتكمت  الوطنية،  ال�شحوة  هذه  ظل  يف 

باكو  مدينة  يف  ال��ط��وارئ  حالة  بفر�س  يناير   20 ليلة  يف  �شرعت  اأنها  اإذ  اجل��ل��ود.  لها 

وقوانني  برمتها  ال��دويل  القانون  باأحكام  �شاربة  �شكانها،  تنبيه  دون  الأخ��رى  وامل��دن 

البلد عر�س احلائط. وتعر�س �شكان العا�شمة لت�شفية قا�شية تفوق املخيلة الإن�شانية 

على اأيد قوات اجلي�س ال�شوفييتي والفرق اخلا�شة والقوام ال�شخم للقوات الداخلية، 

والتي  الأرم��ن،  ال�شكان  كثافة  ذات  الأخ��رى  املناطق  من  الإحتياطيني  الع�شكريني  بل 

اأ�شفرت عن مقتل واإ�شابة وفقدان مئاآت املدنيني الأبرياء.

البعثة  اىل  علييف  ح��ي��در  العظيم  �شعبنا  اإب��ن  و���ش��ل  امل��اأ���ش��اة،  م��ن  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 

الدائمة الأذربيجانية لدى مو�شكو، وتقدم ببيان اإتهم فيه ب�شدة ال�شلطات ال�شوفييتية 

والقيادة الأذربيجانية الفا�شلة. كما اأدانت القوى املتقدمة عامليا هذا الإرهاب املده�س 

والقا�شي.

اإل  متاحا  اأ�شبح  فقد  الفاجعة،  لهذه  ال�شائب  والتقييم  امل�شتفي�شة  الدرا�شة  اما 

اأنه يف  اإذ  �شيا�شيا وحقوقيا.  الوطني حيدر علييف، حيث تلقت تقييما  الزعيم  يف عهد 

 20 اأ�شماء املتورطني يف ماأ�شاة  اإعتمد املجل�س الوطنيقرارا يحدد   ،1994 29 مار�س عام 

النظام  اإرتكبها  ع�شكرية  وجرمية  اإعتداء  باإعتباره  الدموي  العمل  هذا  وق��ّدر  يناير، 

وثقة  ال��ع��زمي��ة  وك�شر  الوطنية  ال��ت��ح��رري��ة  احل��رك��ة  قمع  لغاية  ال�شمويل  ال�شيوعي 

ال�شعب.

اأج���ل حريته  م��ن  ���ش��ه��داء   1990 ع���ام  ي��ن��اي��ر   20 الأذرب��ي��ج��اين يف  ال�شعب  ق���دم  ل��ق��د 

الوطن  وبنات  اأبناء  كتبوا  وقد  ثقته.  تخلخلت  وما  عزميته  اإنك�شرت  وما  واإ�شتقالله. 

�شفحة  الوطنية،  املنافع  عن  دفاعا  الإبادة  تلك  يف  واأ�شت�شهدوا  بحياتهم  جادوا  الذين 

الأذربيجاين  ال�شعب  له.ويحيي  بتفانيهم ل مثيل  البطولية  �شعبنا  جميدة يف ملحمة 

20 يناير من كل عام مبثابة يوم احلزن العام ويزور ممر ال�شهداء.

إيلدار سليموف السفير 

يناير األسود

االنباط-برتا

اأع���ل���ن وزي����ر ال�����ش��ح��ة ال���دك���ت���ور ف��را���س 

اإ���ش��اب��ت��ه ال��ي��وم الأح���د، بفريو�س  ال��ه��واري 

الفح�س  نتيجة  ظ��ه��رت  اأن  ب��ع��د  ك���ورون���ا، 

الذي اأجراه اأخريا باأنها ايجابية.

الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  الوزير  واأك��د 

ال�����ش��ح��ي��ة  ح��ال��ت��ه  اأن  )ب�������رتا(،  الأردن�����ي�����ة 

م�����ش��ت��ق��رة، واأن����ه م��ل��ت��زم ب����اإج����راءات ال��ع��زل 

املتعلقة  ال���ربوت���وك���ولت  وت��ط��ب��ي��ق  امل��ن��زيل 

بامل�شابني. 

االنباط-عمان

ام�س  النيابية،  ال��ل��ج��ان  م��ن  ع��دد  تعقد 

املرتبطة  الجتماعات  من  �شل�شلة  الأح��د، 

امل�شوؤولني  من  ع��دد  بح�شور  عملها  باآلية 

واملعنيني.

وق����رر رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 

موا�شلة  ال�شعودي  حممد  املهند�س  النائب 

ال���ل���ج���ن���ة م���ن���اق�������ش���ة م�������ش���روع���ي ق���ان���وين 

الوحدات  وموازنة  للدولة  العامة  املوازنة 

�شتناق�س  ح��ي��ث   ،2022 ل�����ش��ن��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

ديوان  موازنة  ظهرا  الواحدة  ال�شاعة  عند 

اخلدمة املدنية، معهد الإدارة العامة، فيما 

2 بعد الظهر  �شتناق�س اللجنة عند ال�شاعة 

عند  يليه  والتعليم،  الرتبية  وزارة  موازنة 

�شلطة  موازنات  مناق�شة  ع�شرا   3 ال�شاعة 

اقليم  �شلطة  اخلا�شة،  القت�شادية  العقبة 

تطوير  �شركة  ال�شياحي،  التنموي  البرتا 

املوانئ. العقبة، وموؤ�ش�شة 

وت���خ���ت���ت���م ال���ل���ج���ن���ة اج���ت���م���اع���ات���ه���ا ع��ن��د 

املركز  م��وازن��ة  مبناق�شة  ع�شرا   4 ال�شاعة 

الوطني لالأمن ال�شيرباين.

وال�شباب  التعليم  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  واأع��ل��ن 

ال�شرايرة،  الدكتور طالب  النائب  النيابية 

ب���زي���ارة اإىل حم��اف��ظ��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن ق���ي���ام 

املحافظة  احتياجات  على  لالطالع  العقبة 

يف جمال الرتبية والتعليم والتعليم العايل 

ويف قطاع ال�شباب.

وامل��ي��اه  ال��زراع��ة  جلنة  رئي�س  يعقد  كما 

والبادية النيابية النائب حممد العالقمة، 

واأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��اع��ا ع��ن��د ال�����ش��اع��ة 

املبيعات  �شريبة  ملف  ملناق�شة  �شباحا   11

الإنتاج  مدخالت  على  اجلمركية  والر�شوم 

على  الكربى  عمان  اأمانة  ور�شوم  الزراعي 

الزراعية. املنتجات 

وت���ع���ق���د ال��ل��ج��ن��ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 

العودات  النائب املحامي عبداملنعم  برئا�شة 

اج��ت��م��اع��ا ل��ب��ح��ث ب��ع�����س الأم������ور امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وجتتمع  11�شباحا.  ال�شاعة  عند  باللجنة 

جل��ن��ة الق���ت�������ش���اد وال����ش���ت���ث���م���ار ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ابو �شعيليك  الدكتور خري  النائب  برئا�شة 

بنك  لقانون  معدل  قانون  م�شروع  ملناق�شة 

.2020 تنمية املدن والقرى ل�شنة 

إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا

لجان نيابية تعقد اجتماعاتها 
لمناقشة قوانين وقضايا عامة

30

مالية النواب تناقش موازنة ديوان الخدمة ومعهد اإلدارة

االقتصاد النيابية تقر معدل 
المدن والقرى

تسجيل 11 وفاة و6951 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

الحواتمة يزور مديرية الدفاع المدني ويشكر مرتباتها على جهودهم

االنباط-عمان

النواب  املالية يف جمل�س  اللجنة  ناق�شت 

ام�س الأحد، موازنة ديوان اخلدمة املدنية 

ط��ال��ب��ت  وال���ت���ي  ال���ع���ام���ة،  الإدارة  وم��ع��ه��د 

من  للبطالة  وحلول  اآليات  اإيجاد  ب�شرورة 

املهني والتقني. الت�شغيل  خالل 

وق����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ه��ن��د���س حممد 

تتنا�شب  ل  التعليم  خمرجات  اإن  ال�شعودي 

م���ع ����ش���وق ال��ع��م��ل، يف ظ���ل زي�����ادة خم���زون 

خريجي  من  الديوان  يف  التوظيف  طلبات 

التعليم  على  القبال  اإىل  داعيا  اجلامعات، 

ملا يوفره من فر�س  التقني واملهني، وذلك 

من  اخل��ا���س.  ال��ق��ط��اع  يف  ك��ب��رية  ت�شغيلية 

املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�س  ق��ال  جهته، 

92 ب��امل��ئ��ة م��ن م��وازن��ة  ���ش��ام��ح ال��ن��ا���ش��ر، اإن 

ديوان اخلدمة ومعهد الإدارة من النفقات 

ن��ف��ق��ات راأ���ش��م��ال��ي��ة.  ب��امل��ئ��ة  اجل����اري����ة، و8 

مع  بال�شراكة  م�شاريع  ه��ن��اك  ان  واأو���ش��ح 

برامج  ومنها  لتنفيذها،  ال��دي��وان  �شركاء 

ال���ش��ت��خ��دام الأم���ث���ل ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة، 

التوجيه  يف  احلكومية  املنهجيات  وتعزيز 

ال����ش���رتات���ي���ج���ي ل���الن���ت���ق���ال م����ن م��ف��ه��وم 

التوظيف احلكومي اإىل مفهوم الت�شغيل يف 

الرخ�شة  برنامج  واأي�شا  اخلا�س،  القطاع 

ال��وط��ن��ي��ة ل���ري���ادة الأع���م���ال وال����ذي يهدف 

ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح����دة ال��ب��ط��ال��ة. وب����ني اأن 

دي��وان  ال��ف طالب وظيفة يف خم��زون   424

األفا يف تخ�ش�س   56 اخلدمة املدنية، منهم 

الهند�شة، و12 الفا من الإناث يف تخ�ش�س 

ظل  يف  العدد  زي��ادة  مرجحا  عربية،  اللغة 

ال����ع����زوف ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، 

وال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��م اجل���ام���ع���ي. م��ن 

العامة  الإدارة  معهد  مديرة  قالت  جانبها، 

���ش��ه��ام اخل���وال���دة، اأن����ه ���ش��ارك يف ال��ربام��ج 

التدريبية التابعة للمعهد عام 2021 املا�شي 

ي�شكل قفزة واجن��ازا  م��ت��درب، مما  ال��ف   14

ل��ر���ش��ي��د ال��ت��دري��ب ف��ي��ه، م���وؤك���دة ���ش��رورة 

ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س 

لتعزيز التاأهيل والتدريب ملوظفي اخلدمة 

امل��دن��ي��ة. وط��ال��ب اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة، ب��اإي��ج��اد 

ح��ل��ول ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى خم����زون ال���دي���وان 

وتطبيق  ال���راك���دة،  التخ�ش�شات  �شيما  ل 

الح����الل ال��وظ��ي��ف��ي، ودرا����ش���ة ق���رار ال��غ��اء 

للتناف�س  عاما   48 عمره  و�شل  من  طلبات 

وت��وف��ري فر�س  ال��رتب��وي��ة،  ال��وظ��ائ��ف  على 

ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة يف ظ���ل زي�����ادة ن�����ش��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة. 

و���ش��دد اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اإع����ادة ال���دور 

من  مدربني  وا�شتقطاب  للمعهد،  الرئي�س 

ذوي ال��ك��ف��اءة ل��ت��دري��ب م��وظ��ف��ي اخل��دم��ة 

املدنية. واأكد اع�شاء اللجنة �شرورة توفري 

معاهد واأكادمييات للتعليم املهني والتقني، 

اللجنة  ودعت  املخزون.  زي��ادة  من  للتقليل 

لتطوير  الب�شري  بالعن�شر  اله��ت��م��ام  اإىل 

دع��م  و����ش���رورة  الأردن����ي����ة،  ال��ع��ام��ة  الإدارة 

تطوير  يف  الدارة  ومعهد  اخل��دم��ة  دي���وان 

لها  الألق  واإعادة  الردنية  العامة  الوظيفة 

كما كان �شابقا.

واأو�����ش����ت ب��اح��ت�����ش��اب اق���دم���ي���ة ال��ت��خ��رج 

يف ال��ت��ع��ي��ني ل���ل���وظ���ائ���ف احل���ك���وم���ي���ة ب���دل 

م���ن الم��ت��ح��ان��ات ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة وامل��ق��اب��الت 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، وع����دم ا���ش��ت��ب��ع��اد ط��ل��ب��ات من 

48 عاما فاأكرث من خمزون  بلغت اعمارهم 

وزارة  يف  ل���وظ���ائ���ف  ل���ل���رت����ش���ح  ال�����دي�����وان 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م. --)ب������رتا( ع د/ف ق 
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االنباط-عمان

اأق�������رت جل���ن���ة الق���ت�������ش���اد وال���ش��ت��ث��م��ار 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا ام�����س الأح���د، 

تنمية  بنك  لقانون  معدل  ق��ان��ون  م�شروع 

املدن والقرى ل�شنة 2020.

�شعيليك،  اأبو  خري  اللجنة  رئي�س  وقال 

والت�شريع  ال����راأي  دي����وان  رئ��ي�����س  ب��ح�����ش��ور 

فداء احلمود، ومدير عام بنك تنمية املدن 

املعنيني،  من  وع��دد  العزام  اأ�شامة  والقرى 

بعد  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  اأق�����رت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن 

ودرا�شته  عليه  الالزمة  التعديالت  اإج��راء 

املعنيني. مع 

وح�شر الجتماع، النواب اأمين املدانات، 

عبدال�شالم  عيا�س،  هايل  زيد،  اأبو  عبداهلل 

الذيابات.

االنباط-عمان

 11 ت�شجيل  ع��ن  الأح���د،  ام�س  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

اململكة،  يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  و6951  وف��اة 

 1141048 وف����اة   13075 اإىل  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع 

اإ�شابة.

 19.54 ام�����س،  الإي��ج��اب��ّي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات  ن�شبة  وب��ل��غ��ت 

ب��امل��ئ��ة، بح�شب امل��وج��ز الإع��الم��ي ال�����ش��ادر ع��ن ال���وزارة. 

اأن عدد احلالت الن�شطة حالياً، و�شل  اإىل  واأ�شار املوجز 

اأدخلت،  التي  احل��الت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   45768 اإىل 

غادرت  التي  احلالت  وعدد   ،129 امل�شت�شفيات  اإىل  ام�س، 

للحالت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ب��ل��غ  فيما   ،  70 امل�شت�شفيات 

. 680 املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 

اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز  واأظهر 

اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   11 بلغت  ال�شمال 

العناية احلثيثة 27 باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة 

11 باملئة. التنف�س ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 

اإقليم الو�شط  اأ�شّرة العزل يف  اإ�شغال  اأن ن�شبة  واأ�شاف 

بلغت 18 باملئة، يف حني و�شلت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية 

اإ�شغال  ون�شبة  ب��امل��ئ��ة،   35 اإىل  ذات���ه  الإق��ل��ي��م  يف  احلثيثة 

اإقليم  ويف  باملئة.   15 اإىل  ال�شطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة 

باملئة، ون�شبة   6 العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  اجلنوب، 

ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   7 احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال 

 5 ذات��ه  الإقليم  يف  ال�شطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ�شغال 

باملئة.

لي�شل  �شفاء،  حالة   3396 ت�شجيل  اإىل  املوجز  واأ���ش��ار 

ال��ع��دد الإج��م��ايل حل���الت ال�����ش��ف��اء امل��ت��وق��ع��ة ب��ع��د انتهاء 

 35576 اإج��راء  اإىل  اأ�شار  كما   .1082207 اإىل  العزل  فرتة 

اأجريت  التي  للفحو�شات  الإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�شاً، 

منذ بدء الوباء 14343796.

من  الأوىل  اجل��رع��ة  متلقي  ع���دد  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 

لقاح كورونا و�شل اإىل 4551296، فيما و�شل عدد متلقي 

اجلرعتني اإىل 4157442.

االنباط-عمان

اأك���د م��دي��ر الأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن ح�شني احل��وامت��ة 

املدين،  الدفاع  ك��وادر  له  و�شلت  ال��ذي  املتقدم  امل�شتوى  على 

من  ال�شاعة  م��دار  على  واملقيمني  للمواطنني  يقدموه  وم��ا 

خدمات اإ�شعاف واإنقاذ واإطفاء وخدمات اإن�شانية �شاملة.

الدفاع  مديرية  زي��ارت��ه  خ��الل  العام  الم��ن  مدير  واأ���ش��ار 

امل���دين اإىل اأن���ه وم��ن��ذ م��ب��ا���ش��رة دم���ج الج��ه��زة الم��ن��ي��ة ك��ان 

ل��ل��دف��اع امل���دين الول���وي���ة يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��اأه��ي��ل، 

ودخ��ل��ن��ا يف ���ش��ب��اق م���ع ال���زم���ن لإدخ������ال اأح�����دث امل��ن��ظ��وم��ات 

من  جلياً  ظهر  ما  وه��و  املدنية،  احلماية  ملنظومة  احلديثة 

ظروف  من  فر�شته  وما  كورونا  جائحة  مع  التعامل  خالل 

ا�شتثنائية. وواجبات 

وقال” اإننا مل ندخر جهداً يف ال�شتمرار يف هذه العملية 

ومبا ميكن كوادر الدفاع املدين من اإنفاذ واجباتهم وتقدمي 

خ���دم���ات اإ����ش���اف���ي���ة والرت�����ق�����اء ب��ن��وع��ي��ة وج������ودة اخل���دم���ات 

ال�شابقة«.

و����ش���دد ع��ل��ى ����ش���رورة ان ي��ح��ظ��ى م��ت��ل��ق��و اخل���دم���ة ب���ذات 

اخل��دم��ات اي��ن��م��ا ك��ان��وا ع��ل��ى ث���رى الردن وب����ذات ال��ك��ف��اءة ، 

ال�شتجابة  زم��ن  خف�س  يف  اجن��از  من  حتقق  ما  اىل  م�شرياً 

م�شتقباًل. للمزيد  ونتطلع 

ووجه احلوامتة اىل �شرورة تفعيل اخلطط الالزمة كافة 

على  �شيوؤثر  ال��ذي  القطبي  اجل��وي  املنخف�س  م��ع  للتعامل 

اململكة ابتداًء من يوم الأربعاء املقبل وبني خمتلف ت�شكيالت 

المن العام وت�شخري المكانات واملعدات والآليات املخ�ش�شة 

او حوادث  نداءات  امليدان لال�شتجابة لأية  كافة وو�شعها يف 

-ل قدر اهلل- بكل كفاءة و�شرعة واقتدار.

من  الب�شرية  الكوادر  بتاأهيل  ال�شتمرار  ب�شرورة  واأوع��ز 

م��رك��ب��ات  اأ���ش��ط��ول  وم��ت��اب��ع��ة حت��دي��ث   ، وم��ن��ق��ذي��ن  م�شعفني 

الإ���ش��ع��اف والإن��ق��اذ وت��زوي��ده��ا ب��الأج��ه��زة وامل��ع��دات ال��الزم��ة، 

ل��ت��م��ك��ن ط��واق��م��ه��ا م���ن ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه��م وت���ق���دمي خ��دم��ات 

اأنظمة حتديد  وا�شتخدام  اأكمل وجه  والإنقاذ على  الإ�شعاف 

ملوقع  املتخ�ش�شة  ال��ف��رق  و���ش��ول  ���ش��رع��ة  لت�شهيل  امل���واق���ع 

الق�شوى. بال�شرعة  احلدث 

اأوج��ز خالله  اإي��ج��ازاً  امل��دين بالإنابة  ال��دف��اع  وق��دم مدير 

اأب���رز اخل��ط��ط والح�����ش��اءات ل��ل��ح��وادث واخل��دم��ات املقدمة 

دخلت 
ُ
اأ التي  واملعدات  الآليات  واأبرز  املدين،  الدفاع  قبل  من 

العمليات  غرفة  احلوامتة  وتفقد  املدنية.  احلماية  ملنظومة 

خطة  ح���ول  لإي���ج���از  م�شتمعا  امل����دين،  ال���دف���اع  يف  ال��رئ��ي�����ش��ة 

التعامل مع الظروف اجلوية خالل اليام املقبلة.

االثنني   24/ 1 / 2022
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 قراأت على م�قع »وزارة اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني« باأن العالقات ال�سيا�سية التي تربط بني 

املَملكة الأردنيَّة الها�سميَّة وجمه�رية اأذربيجان ق�يَّة ومبنيَّة على ال�سداقة املتينة بني قيادَتي 

التفاهم،  ومذكرات  التفاقيات  وت�قيع  املتبادلة،  الر�سمية  الزيارات  يف  ذلك  ويتجّلى  البلدين، 

والثقافة،  والتعليم،  ال���دويل،  التعاون  بينها:  من  ع��دة  جم��الت  يف  امل�سرتكة  ال��رام��ج  وتنفيذ 

يتقا�سم  كما  وحمايتها،  ال�ستثمارات  وت�سجيع  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  والت�سالت  وال�سباب، 

البلَدان الدعَم يف املحافل الدولية، فقد »ن�ساأت العالقات الدبل�ما�سية بني الدولتني يف 28 كان�ن 

اأذربيجان  2007م، وجلمه�رية  اأيار   1 بتاريخ  باك�  الأردنية يف  ال�سفارة  وافُتتحت  1991م،  الأول 

�سفري معتَمد ومقيم يف عّمان.

 خالل مطالعتي هذا اخلر الق�سري والغني يف م�سم�نه يف ذات ال�قت عن عالقات بلدينا 

ال�س�فييتي يف  الثقايف  ال�سهري للمركز  الأول  املدير  واأذربيجان، تذكرت ف�راً  الأردن  ال�سقيقني 

»عادل  املرح�م  املدير ه�  اللحظة.  املركز حتى هذه  م��دراء هذا  ي��زال يذكرُه  وال��ذي ما  ان،  عمَّ

قربان�ف« الذي قاد املركز والنجاحات الكبرية لهذا املركز خالل عدة �سن�ات متيزت بالنجاح 

ردنيني الذين در�س�ا 
ُ
امللح�ظ يف تط�ير العالقات الثقافية والتعليمية، وزيادة عديد الطلبة الأ

يف تلك البالد وبخا�سة يف جامعات باك�، وتبادل الزيارات والأعمال يف خمتلف املجالت، وقد كان 

فني  رحمه اهلل حري�ساً كل احلر�ص يف عمله باإعطائه دفقاً ملم��ساً ومت�ا�ساًل، ولهذا ال�سبب وظَّ

م��سك�  جلامعة  التح�سريية  »الكلية  يف  طالباً  كنت  عندما  قربان�ف«  »ع��ادل  املرح�م  ا�ستاذي 

احلك�مية »م. ل�م�ن��س�ف«، كاتباً يف جريدة »اأنباء م��سك�« الأ�سب�عية ال�سهرية التي �سدرت 

املُنط�ي،  القرن  من  ال�سبعينيات  يف  حتريرها  رئا�سة  اآن��ذاك  ه�  وت��راأ���ص  م��سك�،  يف  بالعربية 

الت املختلفة الفاعلة بينهما،  لأكتب اأي�ساً عن م�سرتكات �سعبينا الأردين والأذري، وتط�ير ال�سِّ

بها  يتفرد  التي  والأخ���ي��ة  احل�سنة  والن�ايا  الطيبة  بالكلمة  ذل��ك  كل  على  الأ���س���اء  وت�سليط 

البلدان والأمتان.

 اأذكر كيف كنَّا يف عّمان ن�ستقبل ال�ف�د الثقافية والإعالمية من باك�، حيث كانت تقام لها 

حفالت ا�ستقبال وحما�سرات وندوات يف املركز الثقايف ال�س�فييتي وجمعية ال�سداقة الأردنيَّة 

ال�س�فييتية، ويف غريهما من امل�ؤ�س�سات املحلية، اأ�سف اإليها لقاءات مع خمتلف الهيئات الأردنية 

لة. كانت ال�ف�د الأذرية َتلقى احتفاءات وا�سعة يف العا�سمة من لدن خمتلف اجلهات  ذات ال�سِّ

اأذربيجان  اأيامنا هذه التي نرحب فيها بجميع ال�ف�د من  وال�سخ�سيات املحلية، متاماً كما يف 

الطريان  خ��ط  بافتتاح  و���س��ع��داء  وغ��ريه��ا،  و�سياحيَّة  وعلميَّة  ثقافيَّة  فعالية  وبكل  ال�سقيقة، 

من  ع  ي��سِّ اأن  ب�سري  بدفق  ورف���ده  ر�سمياً  تط�يره  ���س��اأن  م��ن  وال���ذي  العا�سمتني  ب��ني  املبا�سر 

م�ساحة العالقات الأردنية - الأذرية يف الف�ساءات الثقافيَّة والعلميَّة والتعليميَّة، بل والتجاريَّة 

الي�م  انفكت ت�سكن يف قل�بنا وماثلة يف عق�لنا  فاأذربيجان ما  اأي�ساً،  والقت�ساديَّة وال�سياحيَّة 

وكل ي�م.

 بني حني وحني اأقراأ عن فعاليات ال�سيد اإيلدار �سليم�ف، �سفري جمه�رية اأذربيجان الُهَمام 

والكرمي لدى املَملكة الأردنيَّة الها�سميَّة، وبالذات عن الأن�سطة التي يبادر اإليها خلدمة عالقات 

اجلامعة  ِرح��اب  يف  امل�سه�دة  الحتفالية  كانت  ه��ذه  من  واح��دة  منها.  امل���ردود  وتعظيم  بلدينا 

�َست للذكرى ال�880 مليالد العالمة واملُفِكر وال�ساعر الكبري نظامي الكنج�ي،  الأردنية التي ُكرِّ

وعك�ست اهتمام املثقفني واأ�سحاب القلم املحليني والعرب بهذه املنا�سبة، التي �سارك فيها عدد 

ال�ساد، وه�  اأذربيجان وبلدان  الكنج�ي من  العظيم لنظامي  الإرث  املتخ�س�سني يف  كبري من 

اإىل التقريب الأخ���ي املت�ا�سل بني  ما ي�سهد على �سرورة تكرار هكذا فعاليات ثقافية تهدف 

�سعبينا من بع�سهما البع�ص، من خالل الكلمة، وامل�ساعر الأخ�ية، والتفاهم الثنائي، والتزاوج 

والزيارات بني بلدينا والتي ميكن تعظيمها بجه�د مركزين ثقافيني اأردين يف باك�، واأذربيجاين 

ان، واإىل جانب ذلك تفعيل التعاون اجلامعي على يد املتخ�س�سني من الأردنيني والأذريني  يف عمَّ

اأذربيجان؛ وانت�سار اللغة الأذرية  رة لتقدم اللغة العربية يف  عر مزيٍد من بناء اجل�س�ر املَُج�سِّ

الأردنية ويف  تدري�سها يف اجلامعات  يتم  التي  الأخ��رى  اللغات  »كالكثري« من  الأردن، متاماً  يف 

مفرداتها  يف  تتقاطع  الأذري��ة  اأن  نلم�ص  اإذ  املحلية؛  اجلامعات«  »اأم  الأردن��ي��ة  اجلامعة  طليعتها 

ل التالقي الإن�ساين وغريه من �س�ر العالقات  املُ�ستخدمة ي�مياً مع اللغة العربية، وه� ما ُي�سهِّ

امل�سرتكة، وَيتبَّدى ذلك لنا يف �سياقات متابعاتنا لرامج حمطات التلفزة الأذربيجانية على قمر 

ننا من اإحراز جناحات ُكرى يف هذا املِ�سمار الإن�ساين، بل ويف ذِلُكم احلقل  »ه�ت بريد«، ما مُيكِّ

الذي يجمع بحنٍ� الأ�سقاء يف الدين، واللغة، والعادات والتقاليد والتطلعات وامل�سرتكات بيننا 

والتي ل نهاية لها.       

*متخ�س�ص يف �س�ؤون اأذربيجان.

األكاديمي مروان سوداح

األردن وأذربيجان 
ة  والعالقات الثقافيَّ

ة والتعليميَّ

  االثنني    24  /  1  / 2022

االنباط-مادبا

ن��ظ��م م��رك��ز احل��ي��اة را���س��د ب��ال��ت��ع��اون مع 

برنامج »انا ا�سارك« وهيئة �سباب كلنا الأردن 

ال�����ذراع ال�����س��ب��اب��ي ل�����س��ن��دوق امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين يف م����اأدب����ا، ج��ل�����س��ة ح�����اري����ة �سمن 

امل�ؤمتر ال�طني »روؤية ال�سباب الأردين ح�ل 

املنظ�مة  لتحديث  امللكية  اللجنة  خمرجات 

ال�سيا�سية«.

و����س���ارك يف اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي ع��ق��دت ام�����ص 

الح������د، ع�����س���ا ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

املنظ�مة ال�سيا�سية، الدكت�ر فار�ص بريزات، 

املهند�ص  ال�سيا�سية،  الأح��زاب  جلنة  ورئي�ص 

ع����دن����ان ال�������س����اع���ري، وب���ح�������س����ر ع�����دد م��ن 

ال�سباب.

وقال بريزات اإن اللجنة عملت على تعزيز 

امل��راأة  ومتكني  للم�اطن  ال�سيا�سية  امل�ساركة 

وال�سباب، م�سيفا اأن مقرتح قان�ن النتخاب 

�سيك�ن اإ�سافة �سيا�سية مميزة ذات خمرجات 

خمرجات  اأن  اإىل  م�سريا  الطم�حات،  تلبي 

اأعلى معايري  اإىل  اللجنة �ست�سمن ال��س�ل 

النزاهة النتخابية.

واأكد ال�س�اعري اأن مقرتح قان�ن الأحزاب 

والن�ساء  لل�سباب  �سديق  قان�ن  ه�  اجلديد 

الح��زاب  ب��س�ل  وي�سمح  الإع��اق��ة،  ول���ذوي 

اإىل جمل�ص الن�اب، وبناء حتالفات لل��س�ل 

اإىل ت�سكيل احلك�مات.

يف  الأردن  كلنا  �سباب  هيئة  من�سق  وق��ال 

ماأدبا، الدكت�ر ح�سن ال�س�ابكة اإن هذا اللقاء 

يهدف اإىل رفع ال�عي لدى ال�سباب الأردين 

اإىل  وي����ؤدي  واحلزبية،  ال�سيا�سية  بالعملية 

م�ساركة  ولرفع  ال�سيا�سية،  العملية  جت�يد 

ول  وال�سيا�سة  احل��زب��ي��ة  احل��ي��اة  يف  ال�سباب 

والالمركزية  البلدية  النتخابات  اأن  �سيما 

على الب�اب، الأمر الذي يدع� اإىل �سرورة 

رفع م�ست�ى املعرفة ال�سيا�سية لدى ال�سباب.

حوارية في مأدبا عن مخرجات اللجنة الملكية

مطالبات بتكثيف الرقابة على مطاعم الشاورما

المالية النيابية توصي بإنهاء ملف التعليم اإلضافي في التربية

وزير العمل يؤكد أهمية التزام المنشآت الصناعية
 بمعايير السالمة

االنباط - فرح مو�سى

ت��ع��د ال�������س���اورم���ا م���ن ا���س��ه��ر امل����اأك�����لت ال��ت��ي 

فئة  وخ��ا���س��ة  امل��ج��ت��م��ع  ���س��رائ��ح  م��ع��ظ��م  تف�سلها 

الرقابة  ح��م��الت  تكثيف  وج��ب  ل��ذل��ك  ال�����س��ب��اب، 

عليها، واللتزام ب�زن »ال�سيخ« الذي وفق قان�ن 

 )65  - الغذاء والدواء يجب اأن يك�ن بني )60 

ك��ل��غ��م، خ��ا���س��ة وان اي زي�����ادة ع��ل��ى ه����ذا ال�����زن 

ال�سغط واحل��رارة وبالتايل يك�ن  ب�سبب  تف�سده 

املطعم ارتكب خمالفة ت�ست�جب حت�يله املحكمة.

   وقال خالد حممد �ساحب مطعم يف اربد، 

ان رغيف ال�ساورما التي تع�د جذورها اإىل بالد 

 )120 اىل   100( وزن��ه  يك�ن  ان  يجب  ال�سام 

ال��دج��اج،  اأو  اللحم  م���ادة  على  ويحت�ي  غ��رام��اً، 

وال��ب��ط��اط��ا، وغ���ريه���ا م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة 

املعروفًة، مطالبا املطاعم باختيار اف�سل ن�عيات 

اللح�م والدجاج لال�ستخدام، والهتمام بنظافة 

عملية  يف  امل�ستخدمة  والأدوات  وامل��ك��ان  العمال 

اإعداد ال�ساورما.

وك����ان����ت م���ؤ���س�����س��ة امل����ا����س���ف���ات وامل��ق��اي��ي�����ص 

وبالتعاون مع الغذاء والدواء وعدد من الدوائر 

التي تقع على متا�ص مبا�سر مع املطاعم، �سبطت 

ال��ع��دي��د م��ن امل��خ��ال��ف��ات يف م��ط��اع��م ال�����س��اورم��ا، 

واوقعت عليها املخالفة، منذرة اياها انه يف حال 

التكرار �سيتم اإغالقها بال�سمع الأحمر، وحت�يل 

امل��ح��ك��م��ة لإج����راء  اأو  امل��ح��اف��ظ،  اأ���س��ح��اب��ه��ا اىل 

املقت�سى القان�ين املالئم ملثل هذه احلالت.

ب��دوره، مطاعم  امل�اطن ح�سني غرايبة  ودعا 

تك�ن  وان  العامة  بالنظافة  لاللتزام  ال�ساورما 

مطالبا  للم�ا�سفات  مطابقة  ال�ساورما  ا�سياخ 

بتكثيف حمالت الرقابة على املطاعم خا�سة يف 

املنا�سبات والعياد.

فارو�سي  طيب  ال�سيدلنية  الدكت�رة  وقالت 

وتغذية  غ���ذاء  ما�سرت   / �سيدلنية  م�ست�سارة 

امل�ؤ�س�سة  �سارمة من  ق�انني  هناك  ان  وكيمياء، 

ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�������دواء، ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال����زن 

امل�سم�ح به ل�سيخ ال�ساورما وه� 70 كغ بال�سبط 

، وك��ذل��ك ه��ن��اك م��راق��ب��ة ���س��ارم��ة ودائ���م���ة من 

امل�ستخدمة يف  اللح�م  لن�عية  بالن�سبة  امل�ؤ�س�سة 

�سنع ال�ساورما �س�اء اللح�م احلمراء اأو الدجاج 

، ولكن ه��ذا ل مينع ب��ني ح��ني واآخ���ر يف ح��دوث 

ب��ه��ذا اخل�س��ص  امل��ط��اع��م  بع�ص  م��ن  جت����اوزات 

خا�سة مبا يتعلق بتخزين اللح�م ونظافة املكان 

والعاملني فيه .

ول�  الردن  يف  الت�سمم  ح����ادث  ان  وا���س��اف��ت 

م���ج���دة وحت��دث خا�سة يف  ولكنها  قليلة  كانت 

ف�سل ال�سيف حيث درجات احلرارة املرتفعة جدا 

الأمر الذي يف�سد اللح�م ب�سبب ا�سابتها باأن�اع 

ن�سمع  البكرتيا )اجلراثيم(.  وع��ادًة  معينة من 

بهذه احل���ادث مرة او مرتني يف العام وباأماكن 

متفرقة من البالد وغالبا ما حت�سل كما ذكرنا 

ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة و���س���ء التخزين  ب�سبب 

ال�سحية  ال�سروط  مراعاة  وع��دم  النظافة  وقّلة 

ب�سكل عام يف اأماكن البيع .

وبينت مل ن�سمع العام املا�سي بح�ادث ت�سمم 

العام  يف  ولكن   . النا�ص  من  كبري  لعدد  ح�سلت 

ح�سلت  ح��ادث��ة  م��ن  اأك���ر  ه��ن��اك  ك��ان   2020
�سحيتها  وراح   8 و   7 ���س��ه��ري  ال�����س��ي��ف  يف 

ورج��ل  اخلام�سة  يف  طفل  بينهم  اأ�سخا�ص  ع��دة 

اأع���داد ال�سابات  ، وك��ان��ت  ب��الأرب��ع��ني م��ن عمره 

ال��ت��ي ا���س��اب��ه��ا الت�سمم ح��ي��ن��ذاك ك��ب��رية م��ا بني 

7 وح�ايل 800 م�ساب  �سهر  700 �سخ�ص يف 
يف �سهر 8 .

وال�سبب الرئي�سي بالت�سمم كان �س�ء تخزين 

ال��ل��ح���م خ��ا���س��ة ال���دج���اج وذل����ك ب�����س��ب��ب ارت��ف��اع 

هذه  ف�ساد  وب��ال��ت��ايل  ال�سديدة  احل���رارة  درج���ات 

انرتك�ك�ص  ببكترييا  ا�سابتها  ب�سبب  ال��ل��ح���م 

فيكال�ص ) اجلرث�مة املع�ية الرازية ( وبكترييا 

املنثنية(  اأو  العطيفة  )اجلرث�مة  كامبيل�باكرت 

وا�سهال  حمى   ( الك�ل�ن  التهاب  ت�سبب  وال��ت��ي 

واآلم ومغ�ص يف البطن (…. 

لالن�سان  اجلراثيم  ه��ذه  انتقال  ان  م�سيفة 

يتم ب�سبب �س�ء النظافة وعدم غ�سل اليدي من 

قبل العاملني يف املطاعم قبل مل�ص الطعام ، وحتى 

البكترييا  ف����اإّن   ل��ل��ن��ار  ال�����س��اورم��ا  تعر�ست  ول���� 

ال�سخ�ص  لت�سيب  تنتقل  امل�����س��اب��ة  ال��ل��ح���م  يف 

وغري  مل�ثة  ال��ع��ام��ل  اأي���دي  ك��ان��ت  اذا  بالت�سمم 

نظيفة …

ومن الن�سائح التي يحب على النا�ص اأخذها 

عدم   - فارو�سي  الدكت�رة  وف��ق   - العتبار  بعني 

ت���ن���اول ال�������س���اورم���ا ال م���ن امل���ط���اع���م امل��ع��روف��ة 

والأف�����س��ل  ج���دا،  والنظيفة  �سحياً  ��ة  وامل��رخ�����سّ

التقليل م��ن ت��ن��اول ال�����س��اورم��ا ق���در الم��ك��ان ) 

املنزل( والبتعاد عن تناول  وحماولة �سنعها يف 

امل��اي���ن��ي��ز ف��ي��ه��ا وال���ت���اأك���د م���ن ن��ظ��اف��ة اخل�����س��ار 

امل�سافة اليها

»ام«  ف��ردو���ص  حنان  الدكت�راة  طالبة  وقالت 

انها من مدمني ال�ساورما اذ انها جتد بال�ساورما 

�سالتها حيث انها تعمل لفرتات ط�يلة ول جتد 

لعائلتها  الع�ساء  او  الغداء  لتح�سر  وقتا  احيانا 

عن  تف�سلها  وانها  ال�ساورما  ل�سراء  تلج�  فانها 

الكثري من باقي الطعمة اجلاهزة

من جهتها، ت�سك� ام حممد من ادمان اولدها 

على ال�ساورما م��سحة انها تعمل لبيتها ما لذ 

تن�ع غذائي وذو  التي فيها  وطاب من الطعمة 

انهم ل  ال  لبناء ج�سمي مثايل لولده��ا  فائدة 

ان تلبث قليال حتى  القليل وما  ال  ياأكل�ن منه 

عن  معرة  ال�ساورما  بطلب  ق��ام���ا  ق��د  جتدهم 

قلقها من ادمانهم لل�ساورما.

وقال رئي�ص جمعية حماية امل�ستهلك الدكت�ر 

الناحية  ال�ساورما من  م��ادة  اإن  عبيدات،  حممد 

ال�سحية، هي من امل�اد الغذائية احل�سا�سة جداً 

ال�سحية  بالطرائق  معها  التعامل  يجب  ال��ت��ي 

ال�����س��ل��ي��م��ة، ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة و���س��الم��ة 

اأننا ن�سمع من فرتة اىل اأخرى  الن�سان، خا�سة 

حدوث ت�سممات غذائية.

اجلهات  قبل  م��ن  ال��رق��اب��ة  بت�سديد  وط��ال��ب 

ب��ي��ع  ع���ل���ى حم������الت  ال���ع���الق���ة  ذات  ال�������س���ح���ي���ة 

امل��ح��ددة من قبل  ب���الأوزان  ال�ساورما، والل��ت��زام 

اجلهات ذات العالقة، وذلك حتقيقاً ملبداأ العدالة 

حق  ف��م��ن  ال��ت��ب��ادل��ي��ة،  العملية  اأط�����راف  جلميع 

اأو  ال�ساورما،  رغيف  على  يح�سل  اأن  امل�ستهلك 

اأو  اللحم  م��ادة  يف  نق�سان  دون  ال�ساورما،  وجبة 

الدجاج.

االنباط-عمان

اأو�ست اللجنة املالية يف جمل�ص الن�اب خالل 

الرتبية  وزارة  م���ازن��ة  الأح���د،  ام�ص  مناق�ستها، 

رف���د م���ازن��ة  ب�����س��رورة  ل��ل��ع��ام احل����ايل،  والتعليم 

ال�زارة مببلغ 26 ملي�ن دينار لتتمكن من اإنهاء 

ملف التعليم الإ�سايف واإيجاد بديل عنه من خالل 

التعيينات.

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة، ام�ص، برئا�سة 

حممد ال�سع�دي وح�س�ر وزير الرتبية والتعليم 

لل�س�ؤون  ال��ع��ام  والأم����ني  ع�ي�ص  وج��ي��ة  ال��دك��ت���ر 

وعدد  قبيالت  الدكت�رة جن�ى  والداري��ة  الفنية 

من اإداريي ال�زارة.

ق�سية  اإن  الج��ت��م��اع،  ب��داي��ة  يف  ع�ي�ص  وق���ال 

منها  تعاين  التي  امل�سكالت  اأب���رز  م��ن  التعيينات 

 10 م��ن  اأك���ر  اإىل تعيني  ال������زارة، حيث حت��ت��اج 

اأقر جدول الت�سكيالت  اآلف معلم ومعلمة، فيما 

تعيني 4 اآلف وظيفة فقط.

نق�ص  �سد  على  تعمل  ال�����زارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الك�ادر التعليمية من خالل التعيينات على ملف 

مقدارها  �سن�ية  روات���ب  يكلفها  ال���ذي  الإ���س��ايف 

املعلمة  اأو  امل��ع��ل��م  مت��ن��ح  اإذ  دي���ن���ار،  م��ل��ي���ن   24
دينارا   260 راتبا مقداره  الإ�سايف  التعيني  على 

�سهرياً. واأ�ساف ع�ي�ص اأن ملف التدريب من اأبرز 

تعتمد حاليا يف  اإذ  ال����زارة،  ت�اجه  التي  املعيقات 

اجلامعات  بع�ص  على  وتاأهليهم  املعلمني  تدريب 

ال��ت��ي ي���ج��د ب��ه��ا ت��خ�����س�����س��ات ل��ت��دري��ب املعلمني 

اجلدد قبل احل�س�ل على ال�ظيفة.

تدريبي  مركز  اإن�ساء  ال����زارة  نية  ع��ن  واأع��ل��ن 

رافدا  لي�سبح  دوائرها  �سمن  للمعلمني  متكامل 

اأ�سا�سيا للك�ادر التعليمية يف امليدان.

اأك���د ع�ي�ص  ال�������زارة،  يتعلق مب���ازن��ة  وف��ي��م��ا 

اإىل م��ل��ي��ار و13 ملي�ن  ال��ع��ام  اأن��ه��ا و���س��ل��ت ه���ذا 

دينار، م�سرياً اإىل اأن ال�زارة ت�سم 92 األف معلم 

األ��ف  و20  التعليمية  ك����ادره���ا  ���س��م��ن  وم��ع��ل��م��ة 

اإداري.

وح�����ل ال��ن��ق�����ص يف اأع������داد امل����دار�����ص، ب���ني اأن 

ال�زارة بحاجة اىل اأكر من 600 مدر�سة خالل 

تعمل  اأنها  اإىل  م�سريا  املقبلة،  اخلم�ص  ال�سن�ات 

على  احل�����س���ل  خ���الل  م��ن  النق�ص  تغطية  ع��ل��ى 

قرو�ص ومنح لإن�ساء مدرا�ص وا�ستئجارها.

ال����زارة  اإن  ق��ال  امل��ه��ن��ي،  التعليم  بند  وب�����س��اأن 

���س��رف��ت ع��ل��ي��ه خ����الل ����س���ن����ات ���س��اب��ق��ة م��الي��ني 

الطلبة  ت���ج��ه  ع��دم  امل�سكلة ه��ي  »ل��ك��ن  ال��دن��ان��ري 

اإىل هذا التعليم، واأنه ل ميكن تلقي تعليم مهني 

ال����زارة  اأن  اإىل  م�سريا  ع��ام��ني«،  خ��الل  منا�سب 

تدر�ص خيار رفع مدة النت�ساب اإىل التعليم املهني 

لل�س�ؤون  العام  الأم��ني  وقالت  لأك��ر من عامني. 

ال��ف��ن��ي��ة ال��دك��ت���رة جن����ى ق��ب��ي��الت، م��ن جهتها، 

خطة  خم��رج��ات  تنفيذ  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال�������زارة  اإن 
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املبكرة، وال��س�ل  �سملت تعليم وتنمية الطف�لة 

املهني،  والتعليم  ال��ن��ظ��ام،  وت��ع��زي��ز  امل�����س��اواة  اىل 

واجل�دة وامل�ارد الب�سرية.

الفرتة  ال���زارة راجعت خالل  اأن  اإىل  واأ�سارت 

اإغالق  فرتة  �سمن  ج��اءت  ك�نها  اخلطة  املا�سية 

امل���دار����ص ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، وع��م��ل��ت على 

اأو  الإل���ك���رتوين  التعليم  بند  واإ���س��اف��ة  مت��دي��ده��ا 

اأن  قبيالت  واأ�سافت  اإىل اخلطة.  املدمج  التعليم 

ال�زارة عدلت خمططات اإن�ساء عدد من املدار�ص 

اإن�سائها ب�سكل كبري، وتخفي�سها  لرتفاع تكاليف 

ن�سبة  اأن  اإىل  م�سرياً  املطل�بة،  املبالغ  ن�سف  اىل 

املدار�ص احلك�مية امل�ستاأجرة ل تزيد عن 9 باملئة.

اأن��ه  ال��ن���اب  ا�ستف�سارات  رده��ا على  واأك���دت يف 

ل قرار باإغالق الغرف ال�سفية التابعة لرنامج 

�سع�بات التعلم، لفتة اإىل اأن ما اغلق منها عائد 

اإىل عدم ت�فر معلم لأ�سغال تلك الغرف ال�سفية. 

واأك����د رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة حم��م��د ال�����س��ع���دي، 

اأو م��ن��ح خ��ارج��ي��ة  اأي م��ب��ال��غ  ا���س��ت��غ��الل  ����س���رورة 

عن  بالبتعاد  ال�����زارة  مطالباً  امل��دار���ص،  لإن�����س��اء 

العالية  التكاليف  وذات  الكبرية  امل��دار���ص  اإن�ساء 

امل�����س��اح��ات  ب���امل���دار����ص ذات  وال���س��ت��ع��ا���س��ة ع��ن��ه��ا 

ال�����س��ف��ي��ة لتتمكن  ال���غ���رف  ال�����س��غ��رية وم��ت��ع��ددة 

عدد  اأك��ر  لإن�ساء  والقرو�ص  املنح  ا�ستغالل  من 

ال��ن���اب، خ��الل مداخالتهم  امل��دار���ص. و�سدد  من 

وم��ن��اق�����س��ات��ه��م، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دع���م م����ازن���ة وزارة 

�سامية يف تخريج  ر���س��ال��ة  ت��ق��دم  ك���ن��ه��ا  ال��رتب��ي��ة 

ذلك  لينعك�ص  واملعرفة،  بالعلم  مت�سلحة  اأج��ي��ال 

ع��ل��ى اأر�����ص ال����اق���ع م��ن خ���الل ان��ت�����س��ار امل��دار���ص 

وزيادة عدد الك�ادر التدري�سية والدارية فيها.

  االنباط-عمان

التزام  اأهمية  ا�ستيتية،  نايف  العمل  وزير  اأكد 

وال�سحة  ال�سالمة  مبعايري  ال�سناعية  املن�ساآت 

و�سالمتهم  العاملني  اأرواح  على  للحفاظ  املهنية 

و�سمان دمي�مة عملها.

ودع����ا خ���الل زي���ارت���ه ام�����ص الح�����د، اإىل اح��د 

امل�سانع يف ل�اء دير عال كان قد اندلع فيه حريق 

تكثيف  اإىل  �سخ�ص،  وفاة  واأ�سفر عن  اأم�ص  م�ساء 

اجل�لت امليدانية للتاأكد من مدى التزام املن�ساآت 

مب��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة. واط��م��اأن 

يف  للعاملني  ال�سحية  الأو����س���اع  ع��ل��ى  ا�ستيتية 

امل��دين  ال��دف��اع  ل��ك���ادر  �سكره  ع��ن  امل�سنع، معرا 

ومهنيتهم  احل���ري���ق  اخ���م���اد  يف  ����س���ارك����ا  ال���ذي���ن 

من  ومنعه  عليه  ال�سيطرة  يف  و�سرعتهم  العالية 

ال��س�ل اإىل امل�سانع املجاورة.

كما تفقد خالل ج�لته مديرية عمل البلقاء 

ومكتب عمل ل�اء دير عال.

فرا�ص  الدكت�ر  البلقاء  حمافظ  اأ���س��ار  ب��دوره 

ت�سم  عامة  �سالمة  جلنة  ت�سكيل  اإىل  قاع�د  اب��� 

ال����دوائ����ر امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن ت��ط��ب��ي��ق امل�����س��ان��ع 

العامة،  وال�سالمة  ال���ق��اي��ة  ملتطلبات  وامل��ن�����س��اآت 

م�سددا على عدم ال�سماح بفتح اأي من�ساأة �سناعية 

جديدة ال بعد احل�س�ل على امل�افقات الالزمة.

واأكد اأب� قاع�د اأهمية التفتي�ص امل�ستمر للتاأكد 

من قان�نية العمالة ال�افدة، داعيا امل�اطنني اإىل 

عند  املخت�سة  اجل��ه��ات  اإع��اق��ة  او  التجمهر  ع��دم 

حدوث اي طارئ.

االنباط-برتا

ب���ا����س���رت م���دي���ري���ة زراع������ة ل������اء الأغ�������ار 

اأ�سرار  بعملية ح�سر  الأحد،  ام�ص  ال�سمالية، 

م����ج���ة ال�����س��ق��ي��ع ال���ت���ي ���س��رب��ت امل��ح��ا���س��ي��ل 

م�ساحات  واأتلفت  املا�سي  الأ���س��ب���ع  ال��زراع��ي��ة 

�سا�سعة يف الزراعات ال�ست�ية.

وقال مدير الزراعة يف الل�اء املهند�ص رائد 

ال�سرمان ل�)برتا( اإنه جرى ت�سكيل 4 جلان من 

ك�ادر املديرية لهذه الغاية، حيث با�سرت بعمل 

جميع  يف  ت�سررت  ال��ت��ي  ل��ل��زراع��ات  م�س�حات 

م��ن منطقتي  وال��ت��ي متتد  ال��زراع��ي��ة،  املناطق 

العد�سية �سماًل وحتى الكرمَية جن�باً.

للمزارع  مب�سح  �ستق�م  اللجان  اأن  واأ�ساف 

وبيان الأ�سرار، وفقا ملعايري حمددة تت�سمن 

ن����ع امل��ح�����س���ل وم�����س��اح��ت��ه ال��زراع��ي��ة وع��م��ره 

الإنتاجي، م�سرياً اإىل اأنه �سيجري رفع تقارير 

من  النتهاء  ح��ال  ال��زراع��ة  وزارة  اإىل  اللجان 

حتى  ا�ستمرارها  يت�قع  التي  احل�سر  عملية 

لتع�ي�ص  الأ���س��ب���ع احل����ايل، مت��ه��ي��داً  ن��ه��اي��ة 

املزارعني.

واأك����د ال�����س��رم��ان اأن م��دي��ري��ة ال���زراع���ة ل 

ت�سرتط التقدم بطلب من اأي مزارع مت�سرر 

ب��اع��ت��ب��ار اأن ال��ل��ج��ان ���س��ت��ق���م ب��ع��م��ل��ي��ة امل�����س��ح 

كافة،  املت�سررة  الزراعية  للم�ساحات  امليداين 

تبقى  بالطلب  ال��ت��ق��دم  عملية  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

�سمن حرية امل��زارع��ني م��ن ب��اب ال��ت��ع��اون مع 

املديرية.

من  التح�ط  م�ا�سلة  اإىل  املزارعني  ودعا 

اجل�ية  الن�سرات  ومتابعة  ال�سقيع  م���ج��ات 

بال�قاية  اخلا�سة  ال��زراع��ة  وزارة  وتعليمات 

واحلد من اأ�سرار ال�سقيع.

الأخ��رية،  ال�سقيع  م�جة  اأ���س��رار  وتركزت 

وف����ق م����زارع����ني، ع��ل��ى حم��ا���س��ي��ل ال��ب��ط��اط��ا 

وال��ك������س��ا وال���ب���ن���دورة وال���ب���اذجن���ان وال��ف��ل��ف��ل 

اأتلفت  كما  املك�س�فة،  ال��زراع��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 

الب�باي  واأ���س��ج��ار  امل���ز  اأ���س��ج��ار  م��ن  م�ساحات 

اإىل ت�سرر  اإ���س��اف��ة  والأف����ك���ادو ال���س��ت���ائ��ي��ة، 

الزورية  املناطق  مزارع احلم�سيات خا�سة يف 

القريبة من نهر الأردن.

الأغ����ار  ل���اء  يف  ال��زراع��ي��ة  امل�ساحة  وتبلغ 

معظمها  دومن،  األ����ف   118 ن��ح���  ال�����س��م��ال��ي��ة 

األ�����ف دومن،   66 م���ن احل��م�����س��ي��ات مب�����س��اح��ة 

و12  دومن،  األ���ف   34 واخل�����س��روات مب�����س��اح��ة 

األف دومن للقمح وال�سعري، اإ�سافة اإىل 3 اآلف 

دومن من امل�ز ومثلها لأ�سجار النخيل.

االنباط-عمان

حكماً  عجل�ن،  جنايات  حمكمة  اأ���س��درت 

ق�سائيا بحِقّ اأحد املكررين، ورفعت العق�بة 

ة 4  م��ن 3 ���س��ن���ات اإىل الأ���س��غ��ال امل���ؤق��ت��ة م���َدّ

�سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجل�ص الق�سائي، 

حكم  ويف  ق�ست  املحكمة  اإَنّ  الأح����د،  ام�����ص 

ري��ن خالفاً  امل��ك��ِرّ اأح���د  بتجرمي  عنها  ���س��ادر 

العق�بات،  ق��ان���ن  امل������ادة)401( م��ن  لأح��ك��ام 

وو���س��ع��ه ب��الأ���س��غ��ال امل���ؤق��ت��ة م���دة 3 ���س��ن���ات، 

ك�نه  الت�قيف،  م��دة  له  حم�س�بة  والر�س�م 

املحكمة  رت  ق��َرّ القان�ين فقد  باملعنى  مكررا 

ت�����س��دي��د ال��ع��ق���ب��ة ب��ح��ق��ه ل��ت�����س��ب��ح و���س��ع��ه 

والر�س�م  �سن�ات  اأرب��ع  ملدة  امل�ؤقتة  بالأ�سغال 

حم�س�بة له مدة الت�قيف.

�سنداً  ياأتي  العق�بة  ت�سديد  اأَنّ  واأ�سافت 

العق�بات،  ق��ان���ن  م��ن  امل���ادة )101(  لأح��ك��ام 

حال  يف  بها  امل��ح��ك���م  العق�بة  ت�سدد  وال��ت��ي 

ك��ان مرتكب اجل��رمي��ة م��ن م��ك��رّري ارت��ك��اب 

اأح���ك���ام مل مي�ِص  بحقه  و���س��در  اجل��ن��اي��ات، 

الأم���ر  ع��ن��ه،  ت�سقط  ومل  ���س��ن���ات   10 عليها 

املحك�م  ال��ع��ق���ب��ة  ت�سديد  ي�ست�جب  ال���ذي 

لتحقيق  ي��اأت��ي  الت�سديد  ه��ذا  مثل  وان  بها، 

الردع العام واخلا�ص والق�ساء على الظ�اهر 

اجلرمية.

زراعة األغوار الشمالية تباشر بحصر 
أضرار الصقيع

قرار قضائي برفع عقوبة شخص كرَّر 
السرقة إلى 4 سنوات بعجلون
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 اأول القول ......  من دواع �سروري وغبطتي اأن تعود زاويتي “بدها �صرب” للظهور 

جمددا والبوح من خاللها مبا اأ�ستطيع البوح به من خالل �سفحات العزيزة “الأنباط” 

يقارب  م��ا  قبل  ب��داأت��ه  ال��ذي  الإع��الم��ي  العمل  اأن  ي��وم حيث  بعد  يوما  اليومية مبعدل 

الع�سرين عاما كون عندي ع�سق للورق يختبئ يف جنبات القلب وخربات ال�سنني.

وال�ستاذ ح�سني اجلغبري  الزميل  “الأنباط” وقابلت عميدها  العزيزة  زرت  وعندما 

اأحب  ال��ذي  الأزع��ر  ال�سديق  ابو حاكمة والزميل  الرحمن  الأحباء اخل��ال عبد  بح�سور 

“زعرنته” خليل النظامي وقررنا عودة وطريقة التنقيب وا�ستخراج هذه املحبة واخلربة 
من خالل �سفحات احلبيبة “الأنباط” وها اأنا ابتداأ التنقيب مب�سارحة الأحباء القراء  

واملتابعني مبا حدث و�سيحدث لأطل عليكم من على هذه ال�سفحة بزاويتي التي بداأت 

بها منذ بداية عمل ال�سحفي عام 1996 وهي زاوية “بدها �صرب”.... لإمياين اأن العمل 

الإعالمي واحلقل ال�سيا�سي ل يجوز اأن تت�سرع فيه باحلكم اأو الت�سرف جتاه اأي حدث 

خا�سة اأن اأحوالنا يف الأمة العربية من �سيء اىل ا�سواأ واأ�سكال الفرقة  والتفرع يف الهويات 

الإع��الم  اأي حدث ونحن خا�سة يف حقل  اأو احلكم على  بالتعليق  تبداأ  ت��زداد.. وعندما 

والنخبة ممن يوؤخذ كالمها وتعليقها اأحيانا على حممل اجلد والقول الف�سل.. لذلك 

واجب علينا قبل غرينا اأن نتاأنى  قبل احلكم والكتابة عن اأي حدث لأنه رمبا يحدث راأينا 

بلبلة اأو ي�سري  بالأمور باإجتاهات على الأقل غري الذي نوينا الكتابة لأجلها .     

اأحتمل  بع�سها   رمب��ا  امل��ط��ب��ات  م��ن  بالعديد  ووق��ع��ت  العملية  حياتي  ب���داأت  هنا  م��ن 

باملادة  املعني  امل�سوؤول  ك��ان  الخ��ر  والبع�ض  بالقرار  والت�سرع  التهور  حيث  م�سوؤوليتها 

اأو املقال يوؤخذها على حممل ال�سخ�سنة وت�سري الأم��ور اىل ما جرت عليه..  ال�سحفية 

لكن وبعد وبعد مرور ال�سنني وتعدي الأربعني من العمر والع�سرين من عمر املهنة... 

اأعتقد اأن التاأين وال�سرب واحلكمة يجب اأن تكون ديدن الكلمة قبل كتابتها.. من هنا جاء 

تركيزي  على ا�سم الزاوية “بدها �صرب” حتى ما اّلت اليه الأمور من اأحداث وتطورات 

تدعونا كمحبني عا�سقني لرتاب هذا الوطن ولعروبتنا التي لن اأتخلى عن اأهميتها يف 

حل العديد مع�سالت اأمتنا العربية 

اأن احل��ي��اة واأح��ول��ن��ا فعال بدها ���س��رب.. واأخ���ريا القراء  ك��ل ذل��ك وغ��ريه يدعونا اىل 

لكم  من جديد عرب  تعود  “بدها �صرب” التي  بزاوية  �ساأطل عليكم  واملتابعني  الأحباء 

�سفحات الغالية “النباط” �ساكرا الأ�ستاذ ح�سني اجلغبري والأحباء اأ�سرة الأنباط على 

�سرتونها يف هذه  التي  والفكرية  القلبية  مكنوناتي  التنقيب عن  على مهمة  م�ساعدتي 

الزاوية لعلي اأ�ساهم بالتغيري املن�سود.

رامز ابو يوسف

بدها صبر 
أقوى منخفض قطبي يضرب المملكة األربعاء 

وتوقعات بتساقط الثلوج

افتتاح دورة مدى معرفة المسعفين باإلجراءات الالزمة للمحافظة على األدلة الجرمية 

إسقاط وتسوية جميع الدعاوى القضائية بين »الفوسفات« 
وشركتي أركان والعون للمقاوالت

األشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تحسبا 
للحالة الجوية المتوقعة

الصحفيين تنظم دورة تدريبية حول 
تغطية االنتخابات المحلية

االنباط-عمان

باأقوى  تتاأثر  الأربعاء  اململكة واعتبارا من يوم  تبداأ 

على  ت�سنيفه  مت  وال��ذي  املو�سم  لهذا  ج��وي  منخف�ض 

اجلوي  املنخف�ض  درجة  وهي  الرابعة  الدرجة  من  اأنه 

جوية  ظ��اه��ر  ب��ع��دة  �سيرتافق  وال���ذي  الفعالية،  ع��ايل 

: التالية  بالنقاط  ن�ستعر�سها 

انخفا�ض حاد وكبري على درجات احلرارة

اأمطار غزيرة يف عموم املناطق ال�سمالية والو�سطى 

واأجزاء من املنطقة اجلنوبية

عمان  العا�سمة  ت�سمل  متدنية  ارتفاعات  على  ثلوج 

وتكون مرتاكمة

رياح ن�سطة مثرية للغبار يف املناطق ال�سحراوية

قطبية  هوائية  جبهة  اململكة  تعرب  التفا�سيل،  ويف 

الأرب���ع���اء،  ي���وم  م��ن  الع�سر  ���س��اع��ات  م��ن  ب����دءاً  ُمثلجة 

ب��ح��ي��ث ت��ن��خ��ف�����ض درج�����ات احل������رارة ���س��ري��ع��اً و ي��ك��ون 

تت�ساقط  و  غائم  و  عا�سفاً  و  ال��ربودة  �سديد  الطق�ض 

الثلوج بدءاً من �ساعات الع�سر فوق املُرتفعات اجلبلية 

800م���رت ع��ن �سطح البحر  ي��زي��د ارت��ف��اع��ه��ا ع��ن  ال��ت��ي 

و ت�����س��م��ل م��ن��اط��ق ِع����ّدة م��ن ال��ع��ا���س��م��ة و ���س��ائ��ر امل��دن 

اأحياناً. و يكون  الرئي�سية و ترتافق مع حدوث الرعد 

الهطل مطرياً دون ذلك الرتفاع يف اأغلب املناطق مع 

د ترافقه بزخات من الرَبَ

ال�ستوية والثلجية يف اجلبال  الأجواء  وت�ستمر هذه 

ال��ت��ي ي��زي��د ارت��ف��اع��ه��ا ع���ن 800 م���رت ل��ي��ل الأرب���ع���اء/

اخلمي�ض ونهار يوم اخلمي�ض، وتكون الثلوج مرتاكمة، 

املالم�سة  الغيوم  بفعل  لل�سباب  ت�سكل  مع  بالتزامن 

الأر�ض ل�سطح 

طق�ض  اأ�سدر  املتوقعة  اجلوية  احلالة  هذه  وب�سبب 

التنبيهات: �سل�سلة من  العرب 

النتباه من خماطر النزلق نتيجة ت�ساقط الثلوج

على  اجلليد  ت�سكل  ج���راء  ال�سديد  احل���ذر  ���س��رورة 

ُطرقات ِعّدة مبا فيها الُطرق اخلارجية و الداخلية

اأقل من  اإىل  انخفا�ض درجات احل��رارة  النتباه من 

املئوي. ال�سفر 

ان��ت��ب��اه املُ���زارع���ني ت��دين درج���ات احل����رارة وخم��اط��ر 

حدوث الإجنماد واجلليد

ُمراعاة ال�ستخدام الآمن لو�سائل التدفئة

االنباط-ال�سلط

وتاأهيل  للتدريب  الوطني  املركز  افتتح 

امل�����س��ع��ف��ني  م���ع���رف���ة  م�����دى  دورة  امل����درب����ني 

بالإجراءات الالزمة للمحافظة على الأدلة 

اجل���رم���ي���ة يف م�����س��رح اجل���رمي���ة ب��ال��ت��ع��اون 

م���ع اك��ادمي��ي��ة الم����ري ح�����س��ني ب���ن ع��ب��داهلل 

وبح�سورال�ستاذ  املدنية  للحماية  ال��ث��اين 

الكادميية  عميد  اخلالدي  موفق  الدكتور 

وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��م��ري مدير 

امل��خ��ت��ربات والدل�����ة اجل��رم��ي��ة وع��دد  ادارة 

داخ���ل حرم  ال��داخ��ل��ي��ة  الإدارات  م���دراء  م��ن 

امل��دي��ن��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة / ال��دف��اع امل���دين حيث 

الدورة  باأن عقد هذه  العمري  الدكتور  اكد 

العليا  القيادة  توجيهات  مع  اإن�سجاماً  ياأتي 

التطوير  لأهمية  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  يف 

ال��ع��ام  الأم����ن  مل��دي��ري��ة  امل�ستمر  وال��ت��ح��دي��ث 

وك���اف���ة ت�����س��ك��ي��الت��ه��ا ل��ل��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق 

ال���واح���د مب���ا ي��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى ت��ط��وي��ر الأداء 

لكافة  تقدميها  يتم  ال��ت��ي  اخل��دم��ة  وج���ودة 

�سرائح املجتمع

ومن جانبه �سكر  الأ�ستاذ الدكتور موفق 

اخل��ال��دي ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اح��م��د فخري 

العجلوين  رئي�ض جامعة البلقاء التطبيقية 

ع��ل��ى دع���م���ه امل���و����س���ول يف اجن����اح ال�����دورات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ق��د ب���ني الك���ادمي���ي���ة 

بالتعاون  التطبيقية وذلك  البلقاء  وجامعة 

مع املركز الوطني للتدريب وتاأهيل املدربني 

ال�ستمرارية يف عقد عدة  ع��ل��ى   اك��د  وك��م��ا 

دورات متميزه بني الكادميية واملركز .

وكما ا�سار اىل  اأن مهنة الإ�سعاف الطبي 

يف  الإ�ستمرارية  اإىل  حتتاج  التي  املهن  من 

تعليم وتدريب امل�سعف ملا تتطلبه املهنة من 

واختيار  والظروف  للمواقف  خمتلف  تقيم 

ال���ق���رارات امل��ن��ا���س��ب��ة وت��ط��رق ل��ل��ح��دي��ث عن 

بعلوم  تخت�ض  اأن��ه��ا  ح��ي��ث  الأك��ادمي��ي��ة  دور 

احلماية املدنية وتدريب الطلبة يف خمتلف 

التخ�س�سات نظرياً وعملياً.

االنباط-عمان

الردنية  الفو�سفات  مناجم  �سركة  وقعت 

و����س���رك���ة ارك�������ان ل���ل���م���ق���اولت الن�����س��ائ��ي��ة 

تو�سل  �سلح،  عقد  التعدينية،  والتعهدات 

مبوجبه الطرفان اىل اتفاق ر�سائي لإنهاء 

النزاعات القانونية بينهما.

 وجاء عقد ال�سلح، الذي وقعه، بح�سور 

رئي�ض جمل�ض ادارة �سركة مناجم الفو�سفات 

الردن��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد ال��ذن��ي��ب��ات وع��دد 

ال��رئ��ي�����ض  الدارة،  جم��ل�����ض  اع�������س���اء  م����ن 

ال��وه��اب  عبد  املهند�ض  لل�سركة  التنفيذي 

�سركة  يف  امل��دي��ري��ن  هيئة  ورئ��ي�����ض  ال�����رواد، 

اركان املهند�ض �سخر الن�سور واع�ساء هيئة 

اتفاق الطرفني  ا�ستنادا اىل  املديرين فيها، 

ر���س��ائ��ي��ا يف ال��ت��ا���س��ع م��ن ���س��ه��ر ك��ان��ون اأول 

املا�سي، على اقالة اتفاقية ال�سركاء املوقعة 

بينهما يف وقت �سابق.

 وات��ف��ق ال��ط��رف��ان مب��وج��ب ال��ع��ق��د، على 

قطع اخل�سومة وزوال النزاع بني الطرفني 

�سركة  اق��ام��ت��ه��ا  ق�سائية  دع����اوى  ارب��ع��ة  يف 

ارك�������ان ب���ح���ق ����س���رك���ة م���ن���اج���م ال��ف��و���س��ف��ات 

لل�سلح  ب��دل  العقد  ه��ذا  واعتبار  الردن��ي��ة، 

بني الطرفني، وتنح�سر فيه جميع احلقوق 

والدعاءات واملطالبات يف الق�سايا املت�سمنة 

اتفاق ال�سلح.

اأركان  �سركة  ا�سقاط  على  العقد،  ون�ض   

ا�سقاطا نهائيا ل رجعة فيه، جميع املطالبات 

بالدعاوى  امل�سمولة  واحل��ق��وق  والدع����اءات 

واملقامة  العقد،  ت�سمنها  ال��ت��ي  الق�سائية 

�سد �سركة مناجم الفو�سفات الردنية لدى 

حمكمة حقوق عمان، وحمكمة بداية حقوق 

عمان.

ت�سوية  اأ���س�����ض  على  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق  كما 

 ،)2019/2336( رق����م  ال���دع���وى  م���و����س���وع 

بداية حقوق عمان  واملنظورة لدى حمكمة 

واملقامة من �سركة اركان �سد �سركة مناجم 

ال��ف��و���س��ف��ات الردن����ي����ة، وت�����س��وي��ة م��و���س��وع 

الدعوى رقم )2019/2546( واملنظورة لدى 

حمكمة ب��داي��ة ح��ق��وق ع��م��ان وامل��ق��ام��ة من 

اركان،  �سركة  الفو�سفات �سد  �سركة مناجم 

ح��ي��ث ات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ط��ل��ب امل��ح��ام��ي 

امل�ساحلة  بت�سجيل  الق�سية  يف  ميثله  الذي 

ل���دى امل��ح��ك��م��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���ض ال��ب��دل امل��ح��دد 

لل�سلح املتفق عليه.

ال�سلح  عقد  مبوجب  الطرفان،  وتعهد   

ابراء كل منهما لالأخر  بينهما، على  املوقع 

اأو  مطالبات  اأي��ة  عن  ومطلقاً  نهائياً  اب���راًء 

�سلة  ذات  اأو  م�سمولة  ح��ق��وق  اأو  ادع�����اءات 

امل�سمولة  الأم����ور  م��ن  اأي  ع��ن  متفرعة  اأو 

اأن حقوقه  ف��ري��ق  ك��ل  ي��ق��ر  بحيث  ب��ال��ع��ق��د، 

وي�سقط  العقد،  يف  حم��دد  هو  مبا  تنح�سر 

بالرجوع  الآخ��ر  كل فريق حقه يف مواجهة 

اأو ادعاء م�سمول بالعقد  عليه باأي مطالبة 

بينهما.

الفو�سفات،  مناجم  �سركة  وق��ع��ت  كما    

اتفاقية  للمقاولت  املتطورة  العون  و�سركة 

ت�����س��وي��ة، ت��ت��ع��ه��د مب��وج��ب��ه��ا ���س��رك��ة ال��ع��ون 

باإ�سقاط الدعويني املقامتني من قبلها لدى 

عمان  بداية  حمكمة  القت�سادية/  الغرفة 

���س��د ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات الردن���ي���ة، 

وذلك ا�سقاطا نهائيا ل رجوع فيه.

 ووقع اتفاق الت�سوية الرئي�ض التنفيذي 

ل�������س���رك���ة م���ن���اج���م ال���ف���و����س���ف���ات الردن����ي����ة 

العام  واملدير  ال��رواد،  الوهاب  املهند�ض عبد 

الطراونة،  حممد  املهند�ض  ال��ع��ون  ل�سركة 

مناجم  ل�سركة  القانوين  امل�ست�سار  بح�سور 

فريحات  ال��غ��ف��ار  عبد  امل��ح��ام��ي  الفو�سفات 

وف��ري��ق��ه ال��ق��ان��وين وم��دي��ر وح���دة ال�����س��وؤون 

القانونية يف ال�سركة املحامي لرا املبي�سني 

ومدير اإدارة ال�سوؤون املالية �سناء قراعني. 

�سركة  ت�سقط  الت�سوية،  اتفاق  ومبوجب 

مناجم  �سركة  على  ب��ال��رج��وع  حقها  ال��ع��ون 

ال��ف��و���س��ف��ات الردن�����ي�����ة، ب���اأي���ة ادع��������اءات اأو 

عن  متفرعة  اأو  نا�سئة  حقوق  اأو  مطالبات 

املوؤرخة  ال�سركاء  اتفاقية  اأو عن  الدعويني، 

يف 2012/10/2.

 ك���م���ا ت��ت��ع��ه��د ال����ع����ون مب����وج����ب ات���ف���اق 

الت�سوية، بالطلب من املحامي الذي ميثلها 

الالزمة  الإج����راءات  باتخاذ  ال��دع��وي��ني،  يف 

الفو�سفات،  �سركة  حم��ام��ي  م��ع  بالتن�سيق 

ام���ام املحكمة  لإ���س��ق��اط ال��دع��وي��ني ن��ه��ائ��ي��اً 

التي تنظر فيهما.

 ومب���وج���ب ات���ف���اق ال��ت�����س��وي��ة، ي���ربئ كل 

ط��رف ال��ط��رف الخ���ر اب���راء ع��ام��اً ومطلقاً 

اأو  متعلقة  م��ط��ال��ب��ات  اأو  ادع�����اءات  اأي���ة  م��ن 

املوؤرخة بينهما  ال�سركاء  باتفاقية  ذات �سلة 

بتاريخ 2012/10/2.

توقيع  خ��الل  الذنيبات  الدكتور  واأ���س��اد   

التفاقيات، بالروح اليجابية واملرونة التي 

�سادت احلوار بني جميع الطراف املعنية، ما 

عك�ض ح�سن النوايا واحلر�ض على الو�سول 

اىل نتائج ايجابية ت�سمن حقوق اجلميع.

 وقال ان هذا التفاق يوؤ�سر اىل التعاون 

اليجابي بني الطراف املعنية، ويوؤ�س�ض اىل 

ال�سراكة  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  يف  ان��ط��الق��ة 

ال��ب��ن��اءة، م��وؤك��دا ان ه��ذا الت��ف��اق ي�سكل يف 

بني  التعاون  يف  ايجابيا  در�سا  الوقت  نف�ض 

�سركات القطاع اخلا�ض وحافزا لها لإيجاد 

احللول للق�سايا العالقة.

واو�����س����ح ال���دك���ت���ور ال���ذن���ي���ب���ات، ان ه��ذه 

روح  تعزز  ايجابية  درو�سا  ت�سكل  التفاقات 

التناف�ض والعمل امل�سرتك و�سول اىل نتائج 

�ست�ساهم  مثلما  ت�ساركية،  وعالقة  مر�سية 

ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة يف اث����راء ع��م��ل ال��ت��ع��دي��ن يف 

الردن.

تقديره  عن  الذنيبات،  الدكتور  واأع��رب   

ل���ل���ج���ه���ود ال����ت����ي اث����م����رت يف ت���وق���ي���ع ه���ذه 

التفاقيات، مثمنا دور ادارة هذه ال�سركات، 

م��ن��اج��م  ����س���رك���ة  ادارة  جم��ل�����ض  واع���������س����اء 

وال��ف��رق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  والدارة  ال��ف��و���س��ف��ات 

اأ�سهم  وكل من  الط��راف  القانونية جلميع 

يف اجناح هذه اخلطوة اليجابية.

اأك����د امل��دي��ر ال��ع��ام ل�سركة   م��ن ج��ان��ب��ه، 

حممد  املهند�ض  للمقاولت  املتطورة  العون 

العالقة  ا�ستمرار  على  احلر�ض  الطروانة، 

الي��ج��اب��ي��ة م��ع ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات 

الردنية، واحرتام �سيا�سة ال�سركة وقرارات 

�سيا�ستها  مع  ين�سجم  مبا  ادارت��ه��ا،  جمل�ض 

التعدينية.

 وقال ان �سركة العون، �ستوا�سل املناف�سة 

ع��ل��ى ع���ط���اءات ال��ت��ع��دي��ن يف ���س��رك��ة مناجم 

ال���ف���و����س���ف���ات الردن�����ي�����ة، ح�����س��ب ال���ق���وان���ني 

والن���ظ���م���ة امل��ت��ب��ع��ة ل����دى ال�����س��رك��ة يف ه��ذا 

امل��ج��ال، م��وؤك��دا ح��ر���ض ���س��رك��ة ال��ع��ون على 

التعاون املثمر بني الطرفني.

مب�ستوى  ال��ط��روان��ة  املهند�ض  اأ���س��اد  كما 

العداد  رافق  الذي  والهادف  البناء  احل��وار 

والتح�سري لهذه التفاقيات، التي �ستنعك�ض 

ايجابا على جميع الطراف.

ادارة  واأع��رب عن �سكره لرئي�ض جمل�ض   

وادارتها  الأردنية  الفو�سفات  مناجم  �سركة 

التنفيذية، وكل من اأ�سهم يف حتقيق واجناح 

هذا التفاق.

واأكد رئي�ض هيئة املديرين يف �سركة اركان 

�سخر الن�سور، اهمية الدرو�ض والعرب التي 

ت�سكلها هذه اخلطوة بني جميع الط��راف، 

على  وه���ام  اي��ج��اب��ي  ب�سكل  �ستنعك�ض  ال��ت��ي 

قطاع التعدين يف اململكة، باعتباره من اأبرز 

روافع القت�ساد الوطني.

التجربة وما  باأهمية هذه  الن�سور  وا�ساد 

متثله من درو�ض ايجابية لالأخرين.

االنباط-عمان

والإ���س��ك��ان  العامة  الأ���س��غ��ال  وزارة  اأعلنت 

ام�ض الأحد، العمل بخطة الطوارئ املتو�سطة 

اعتبارا من م�ساء اليوم تزامناً مع الظروف 

اجلوية املتوقعة التي توؤثر على اململكة.

واأكدت الوزارة يف بيان �سحفي، جاهزيتها 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال����ظ����روف اجل���وي���ة امل��ت��وق��ع��ة 

مدار  على  لها  ال���واردة  املالحظات  ومعاجلة 

24 �ساعة من خالل فرقها ال�98 املوزعة على 

خمتلف حمافظات اململكة.

وعممت ال��وزارة على مديرياتها ومكاتبها 

ال��ت��ام  ال���س��ت��ع��داد  اململكة  اأن���ح���اء  خمتلف  يف 

واإج���راء  املتوقعة،  اجل��وي��ة  ال��ظ��روف  ملواجهة 

ج��ولت تفقدية دوري��ة للمناطق كافة، ورفع 

حالة الطوارئ ح�سب تقييم مديري املديريات 

واملكاتب واملعلومات الواردة من اإدارة الأر�ساد 

اجلوية وذلك نظراً لختالف تاأثري املنخف�ض 

اجلوي على حمافظات اململكة.

ال���وزارة يف تعميمها على �سرورة  و�سددت 

التن�سيق الدائم وامل�ستمر مع �سركائها للعمل 

حلل ومعاجلة املالحظات كافة، وب�سكل �سريع 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى دمي��وم��ة اخل���دم���ات املقدمة 

للمواطنني.

ودعت املواطنني اإىل اأخذ احليطة واحلذر، 

والب��ت��ع��اد ع��ن جم����اري ال�����س��ي��ول والأودي������ة، 

والتاأين خالل القيادة على الطريق اخلارجية 

اململكة ب�سبب تدين مدى  يف معظم مناطق 

الروؤية الأفقية لحتمال ت�سكل ال�سباب فوق 

المطار، خا�سة  املرتفعات اجلبلية وهطول 

يف م��ن��اط��ق و���س��ط و���س��م��ال اململكة مب��ا فيها 

منطقة البحر امليت.

كما دع��ت اىل ع��دم ال����رتدد ب��الإب��الغ عن 

املبا�سر  التوا�سل  اأي حالة طارئة من خالل 

ال����وزارة  يف  الرئي�سية  العمليات  غ��رف��ة  م��ع 

اأو من  امل���ح���اف���ظ���ات،  ال��ع��م��ل��ي��ات يف  وغ�����رف 

خ��الل تطبيق ن��ظ��ام ب��الغ��ات الأ���س��غ��ال على 

الهواتف الذكية اأو من خالل غرف عملياتها، 

العمليات  غ��رف��ة  ارت���ب���اط  ب�سابط  متمثلة 

ال��وزارة/  وط��وارئ   ،0780377223 )وات�ساب( 

 ،065850111 ال��رئ��ي�����س��ي��ة:  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف 

 ،0780377231 الكرك  اأ�سغال  عمليات  غرفة 

م��اأدب��ا  اأ���س��غ��ال   ،0780377187 ج��ر���ض  اأ���س��غ��ال 

 ،0780377338 معان  اأ�سغال   ،0780377366

البلقاء  اأ�سغال   ،0780377389 املفرق  اأ�سغال 

0780377413، اأ�سغال الطفيلة 0780377435، 

اأ�سغال الزرقاء  اأ�سغال عجلون 0780377324، 

 ،0780377351 العقبة  اأ�سغال   ،0780377125

الرمثا  اأ���س��غ��ال   ،0780377273 اإرب����د  اأ���س��غ��ال 

0780377394، اأ�سغال العا�سمة 0780377291، 

اأ�سغال البرتا 0780377012.

االنباط-عمان

ال�سحفيني  ن��ق��اب��ة  ت���دري���ب  م���رك���ز  ن��ظ��م 

الأردنيني، ام�ض الأحد، دورة تدريبية يف مقر 

“التغطية  امل�ستقلة لالنتخاب بعنوان  الهيئة 

املحافظات  جم��ال�����ض  لن��ت��خ��اب��ات  ال�سحفية 

وامل��ج��ال�����ض ال��ب��ل��دي��ة وجم��ل�����ض اأم��ان��ة عّمان” 

املقرر اإجراوؤها اآذار املقبل.

واأك�������د ع�����س��و جم��ل�����ض م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

كلمة  امل��وم��ن��ي يف  ج��ه��اد  ل��الن��ت��خ��اب  امل�ستقلة 

التدريبي،  الربنامج  اأعمال  افتتاح  خ��الل  له 

بني  والتكاملية  الت�ساركية  ال��ع��الق��ة  اأه��م��ي��ة 

الهيئة والإعالم مبختلف اأ�سكاله واملبنية على 

وامل�ساواة.  واملهنية  واحليادية  الوطني  احل�ض 

وثمن املومني دور الإع���الم يف جن��اح العملية 

النتخابية مبراحلها كافة، مو�سحا اأن الهيئة 

امل�ستقلة لالنتخاب اأعدت دليال تدريبيا خا�سا 

بالإعالميني وال�سحفيني وفقا لقانون الإدارة 

التوعية  بهدف  عّمان،  اأمانة  وقانون  املحلية 

التعليمات  اإىل  اإ�سافة  النتخابي،  والتثقيف 

ال�سحفيني  ب��اع��ت��م��اد  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

امل��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  اأو  والإع���الم���ي���ني 

الإعالمية املرئية وامل�سموعة واملقروءة لتغطية 

اإىل  اإ���س��اف��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية  جم��ري��ات 

امل�سطلحات القانونية امل�ستخدمة يف العملية 

اإع���داد اجل��داول  النتخابية ب��دءا من مرحلة 

وحتى اإعالن النتائج.بدوره، قال مدير مركز 

التدريب يف نقابة ال�سحفيني الأردنيني عماد 

عبد الرحمن، اإن الدورة �ستكون �سمن �سل�سلة 

نقابة  جمل�ض  �سيعقدها  ال��ت��ي  ال�����دورات  م��ن 

املوؤ�س�سات  م��ع  �سراكته  لتفعيل  ال�سحفيني؛ 

ال�ستحقاقات  �سعيد  على  الفاعلة  الوطنية 

الوطنية وتعزيز دور و�سائل الإعالم املختلفة 

�سيتم  اأن��ه  اإىل  م�سريا  املقبلة،  النتخابات  يف 

تنظيم دورات تدريبية اأخرى يف املحافظات.

وبني اأن مركز تدريب ال�سحفيني اأخذ على 

عاتقه تنمية وتعزيز املعارف املهنية يف خمتلف 

والإع�����الم  ال�سحفي  ال��ع��م��ل  وف���ن���ون  اأ���س��ك��ال 

اإي��ج��اب��ا على  ال��رق��م��ي احل���دي���ث، م��ا ينعك�ض 

املواطن ومتكينه من اتخاذ قراره املنا�سب. ويف 

الرباعي،  زي��اد  امل��درب  او�سح  الأوىل،  اجلل�سة 

النتخابات،  تغطية  واأ�ساليب  اأمن���اط  اأهمية 

واأنواعها،  لالنتخابات  املتخ�س�سة  والتغطية 

بالإ�سافة اإىل كيفية واآلية كتابة هذه التغطية، 

ما  للمواطنني،  النتخابية  املفاهيم  ون�سر 

ينعك�ض اإيجابا على اأداء ال�سحفي ب�سكل خا�ض 

وعلى العملية النتخابية ب�سكل عام.

وا����س���ت���ع���ر����ض اخل���ب���ري ال���ق���ان���وين ���س��خ��ر 

اخل�������س���اون���ة، ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة للعمل 

ال�����س��ح��ف��ي خ���الل الن��ت��خ��اب��ات، واأخ��الق��ي��ات 

العمل ال�سحفي والتعاطي الأح��داث مبهنية 

و���س��ف��اف��ي��ة.اىل ذل���ك، ع��ر���س��ت ع�سو جمل�ض 

ال��ه��ي��ئ��ة ع��ب��ري دب���اب���ن���ة، يف كلمتها  م��ف��و���س��ي 

للتدريب،  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  ختام  خ��الل 

ونقل  التوعية  ن�سر  اللقاءات يف  هذه  لأهمية 

حقيقيني  �سركاء  كونهم  لل�سحفيني  املعرفة 

يف العملية النتخابية، مثنية على دور النقابة 

ا�ستعدادات  تتزامن مع  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 

الهيئة لإج��راء انتخابات جمال�ض املحافظات 

واملجال�ض البلدية وجمل�ض اأمانة عّمان.

من جهته، قال الناطق الإعالمي للنقابة 

الزميل علي فريحات اإن الدورة ا�ستمر 4 اأيام 

املهنية  وامل��ع��اي��ري  الإع����الم  وت�سمل  متتالية، 

والأحزاب والنتخابات واحلمالت النتخابية 

للمر�سحني، والقرتاع والفرز واإعالن النتائج، 

من  و���س��ح��ف��ي��ة  �سحفيا   19 ف��ي��ه��ا  وي�������س���ارك 

خمتلف املوؤ�س�سات الإعالمية املحلية. واأ�ساف 

التي  ال�����دورات  ت��اأت��ي �سمن  ال�����دورة  اأن ه���ذه 

بهدف  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  النقابة  تنظمها 

تعزيز قدرات ال�سحفيني وتعزيز اأدائهم.

االثنني   24/ 1 / 2022



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  االثنني    24   /  1   / 2022  

  االنباط-عمان

»اي  خ��دم��ة  ع��ن  امل�ستخدمني  ر���س��ا  ن�سبة  بلغت 

ال�سركة  ن�سرتها  درا�سة  باملئة، وفق   89 فواتريكم«، 

االأردنية الأنظمة الدفع والتقا�ص )جوباك( ونفذتها 

�سركة »اإب�سو�ص«، حول تبني اخلدمات املالية الرقمية 

يف االأردن.

املواطنني  م��ن  باملئة   70 اأن  ال��درا���س��ة  واأظ��ه��رت 

اىل  م�����س��رية  ف��وات��ريك��م«،  »اإي  خ��دم��ة  ي�ستخدمون 

ت��ن��ام��ي اإق���ب���ال ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب ع��ل��ى اخل���دم���ات املالية 

الرقمية يف االأردن.

املالية  باخلدمات  الوعي  برفع  الدرا�سة  واأو�ست 

والتي  ماليا  امل�ستبعدة  الفئات  وتعريف  الرقمية، 

ت�سعر ب��ع��دم وج���ود درج���ة اأم���ان كافية يف اخل��دم��ات 

لت�سجيعهم على  ه���ذه اخل���دم���ات  امل��ق��دم��ة، مب��زاي��ا 

جتربة هذه اخلدمات، لزيادة قناعاتهم بتبني هذه 

اإىل  ال��درا���س��ة  ل��ه��ا. وت��ه��دف  اخل��دم��ة وا�ستخدامهم 

تق�سي مدى اعتماد فئات املجتمع للخدمات املالية 

الرقمية وا�ستخدامهم لها وتقييم جتربتهم، يف ظل 

التطور املت�سارع للخدمات املالية الرقمية يف االأردن 

للإقبال  اأع��م��ق  فهم  وحتقيق  ا�ستخدامها،  وازدي����اد 

عليها ولل�سلوكيات املالية مل�ستخدميها. واأظهرت اأن 

اأكرث من 95 باملئة من االأفراد ي�ستخدمون االإنرتنت 

ي��وم��ي��ا، وه����و م���ا ي�����س��ك��ل م��ق��وم��ا اأ���س��ا���س��ي��ا للتعامل 

ب��امل��دف��وع��ات ال��رق��م��ي��ة، م���وؤك���دة ان���ه وب��ال��رغ��م من 

تف�سيل البع�ص التعامل بالنقد، اإال اأن هناك اإقباال 

من  والرقمية  االإلكرتونية  اخلدمات  على  متزايدا 

قبل اأ�سحاب احل�سابات البنكية، حيث ان 77 باملئة 

واك��دت  واالإلكرتونية.  املوؤمتتة  اخلدمات  يف�سلون 

الدرا�سة ان عدم وجود م�سدر دخل ثابت، يعد �سببا 

يف عدم فتح بع�ص االأف���راد ح�سابات مالية وبالتايل 

الرقمية،  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  م��ن  ا�ستفادتهم  �سعف 

م�سرية اىل ان االأف��راد من الفئات العمرية االأ�سغر 

�سنا ي�سكلون الن�سبة االأك��ر التي تفكر يف ا�ستخدام 

االإلكرتونية  واملحافظ  الرقمية  البنكية  اخلدمات 

ب��ه��دف اال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات التحويل ال��ف��وري. 

اإن�ساء  ويتمثل ال�سبب الكامن وراء رغبة االأف��راد يف 

حمفظة اإلكرتونية بح�سب الدرا�سة، يف احلاجة اإىل 

اإج��راء حتويلت مالية رقمية بن�سبة 44 باملئة، يف 

حني عر 45 باملئة من عينة الدرا�سة عن اعتقادهم 

باأن طرق الدفع االإلكرتونية اآمنة و62 باملئة يثقون 

مبوؤ�س�ستهم املالية.

امل�ساركني،  من  باملئة   59 اأن  الدرا�سة  واأظ��ه��رت 

ع��ل��ى دراي����ة ب��خ��دم��ة امل��ح��اف��ظ االإل��ك��رتون��ي��ة، حيث 

املحفظة  املجتمع  اأف�����راد  م��ن  ب��امل��ئ��ة   14 ي�ستخدم 

الذكور  اأكرث بني  ا�ستخدامها  االإلكرتونية، وينت�سر 

ال��ذي��ن  واالأف������راد   ،)44 ال��ع��م��ري��ة )-25  وال��ف��ئ��ات 

يعملون حل�سابهم اخلا�ص، واالأف��راد الذين ميلكون 

ح�سابات بنكية. واأبدى 3 من بني 10 اأفراد عزمهم 

الإن�ساء حمافظ اإلكرتونية لهم على الهواتف النقالة 

م�ستقبل، �سيما االإن��اث والفئات العمرية االأقل �سنا 

باملئة من  واالأفراد الذي يعملون حاليا، وميلك 27 

دف���ع مربوطة  ب��ط��اق��ات  امل��ح��اف��ظ  ه���ذه  م�ستخدمي 

باملئة   17 م��ع  م��ق��ارن��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة  مبحافظهم 

بح�سب درا�سة مماثلة اأجريت العام املا�سي.

اأي  ي��واج��ه��وا  باملئة مل   78 اإن  ال��درا���س��ة  وق��ال��ت 

االإل��ك��رتون��ي��ة  املحفظة  ح�ساب  اإن�����س��اء  عند  م�ساكل 

م��ق��ارن��ة م��ع 62 ب��امل��ئ��ة يف ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت 

اأنهم  اأك��دوا  باملئة   84 اأن  اىل  املا�سي، م�سرية  العام 

املحفظة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن��د  م�ساكل  اأي  ي��واج��ه��ون  ال 

االإل��ك��رتون��ي��ة ح��ال��ي��ا م��ق��ارن��ة م��ع 65 ب��امل��ئ��ة ال��ع��ام 

املا�سي. واأو�سحت الدرا�سة اأن 82 باملئة من االأفراد 

اكدوا عدم مواجهتهم اأي �سعوبات يف ا�ستخدام تقنية 

)كليك( للدفع الفوري من خلل احل�سابات البنكية.

خدمة  تعرف  التي  الفئة  من  باملئة  واأب��دى 59 

جتربة  تعزيز  يتطلب  ما  جتربتها،  نيتهم  )كليك(، 

امل�ستخدم وتقليل ال�سعوبات التقنية ل�سمان االنتقال 

ب�سكل  وا�ستخدامها  تبنيها  اإىل  من جتربة اخلدمة 

اال�ستجابة  رم��ز  ع��ر  ال��دف��ع  يخ�ص  وفيما  متكرر. 

ال�سريعة )كيو اآر( اأ�سارت الدرا�سة اىل اأن ا�ستخدامه 

ما يزال حمدودا، ويتوقع اأن تزيد الن�سبة مع انت�سار 

هذه الو�سيلة للدفع من خلل تطبيقات احل�سابات 

اخلدمة  تتوفر  حيث  )كليك(،  خدمة  عر  البنكية 

حاليا من خلل املحافظ االإلكرتونية.

ولفتت الدرا�سة اإىل اأن املعرفة باخلدمات املالية 

الرقمية تاأتي ب�سكل رئي�سي من االإعلنات البنكية، 

�سواء من الر�سائل الن�سية اأو الريد االإلكرتوين اأو 

البنوك  عاتق  على  ي�سع  ما  العملء،  خدمة  مركز 

م�سوؤولية اأكر يف الرتويج للخدمات.

وا�سافت، ان 1 من بني كل 10 اأفراد ا�ستخدموا 

التجارة االإلكرتونية خلل االأ�سهر الثلثة املا�سية، 

االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ع��ر  املنتجات  ل�سراء 

يف  ال�سراء  عمليات  وترتكز  االإلكرتونية،  املواقع  اأو 

امللب�ص واالإك�س�سوارات وحاجات املنزل. و�سملت عينة 

اململكة،  حمافظات  من  �سخ�سا   1013 الدرا�سة، 

وبن�سبة 55 باملئة ذكور و45 باملئة اإناث، ميلك 55 

باملئة منهم ح�سابا ماليا بنكيا اأو حمفظة اإلكرتونية. 

دراسة: 89 % نسبة الرضا عن خدمة إي فواتيركم

عقل: ارتفاع جديد 
على اسعار المشتقات 

النفطية 

إطالق النسخة الجديدة من تطبيق سند

الحكومة الفلسطينية: ال بوادر قريبة لحل 
أزمة السلطة المالية

االأنباط - عمرالكعابنة 

عقل،  ها�سم  النفطي  اخل��ب��ري  ق��ال 

يف  جديدا  ارتفاعا  �سي�سهد  االأردن  اإن 

اأ�سعار النفط .

اأن  ل�������«االأن������ب������اط«  ع���ق���ل  وب������ني     

�سريتفع   )90 ب��ن��زي��ن   ( م����ادة  ���س��ع��ر 

قر�سا   36 مب��ق��دار  اأي   4% بن�سبة 

���س��ريت��ف��ع  )بنزين95(  و����س���ع���رم���ادة 

بن�سبة %3.2 اأي مبقدار 35 فل�سا.

  واأو���س��ح اأن ���س��ع��رم��ادة )ال��دي��زل( 

�سهر  منذ  تراكميا  ارت��ف��اع��ا  �سريتفع 

فل�سا  ت�سرين االول/ اكتوبر قدره 82 

وهناك ارتفاع عن �سهر كانون االول/ 

ف��ل�����س��ا، م�سريا   45 ب���  ي��ق��در  دي�����س��م��ر 

اإىل اأنه اإذا احت�سب �سعر كانون االول/ 

فاإن  ال�سعر  لتحديد  مرجعا  دي�سمر 

اإذا ما مت  اأما   7% االرتفاعات ت�سبح 

االول/  ت�سرين  �سهر  زي���ادة  احت�ساب 

�ستكون  الزيادة  فاإن  اليوم  اإىل  اأكتوبر 

اىل  ت�سل  ك��ب��رية  بن�سبة  فل�سا   80
.  12%

  االنباط-عمان

اأط��ل��ق��ت وزارة االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة، 

ام�����ص االح�����د، ال��ن�����س��خ��ة اجل���دي���دة م���ن تطبيق 

بع�ص  اإ�سافة  من  االنتهاء  بعد  احلكومي،  �سند 

التحديثات واال�سافات اجلديدة.

وقالت ال��وزارة، يف بيان، اإنها عملت على رفع 

متاجر  ع��ل��ى  التطبيق  م��ن  اجل���دي���دة  الن�سخة 

 / اأن���دروي���د   / )اأي.او.ا�������ص  ال��ث��لث  التطبيقات 

هواوي(، حيث اأ�سبح ا�ستخدامها متاحا من قبل 

احلالية  الن�سخة  حتديث  طريق  عن  املواطنني 

حتميل  او  ق��ب��ل  م��ن  التطبيق  بتحميل  ق���ام  مل��ن 

التطبيق  ي�ستخدم  مل  مم��ن  مبا�سرة  التطبيق 

قبل ذلك.

امل��زاي��ا  م��ن  ع���ددا  اجل��دي��دة  الن�سخة  وت�سمل 

الت�سجيل  ع��ن��د  امل�����س��ت��خ��دم  ت�����س��ه��ل رح��ل��ة  ال��ت��ي 

االلكرتونية  احلكومية  اخلدمات  مع  والتعامل 

ل��ل��خ��دم��ات احلكومية  امل��رك��زي��ة  امل��ن�����س��ة  ل��ت��ك��ون 

الإجناز العديد من اخلدمات احلكومية الرقمية 

يف اأي وقت ومن اأي مكان.

ان���ه م��ن خ���لل الن�سخة اجل��دي��دة  وا���س��اف��ت 

م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق، اأ���س��ب��ح ب��اإم��ك��ان امل���واط���ن اإن�����س��اء 

هوية رقمية متكنه من الو�سول اىل م�ستنداته 

ت�سمل  ال��ت��ي  ال�سخ�سية،  و���س��ج��لت��ه  ال��رق��م��ي��ة 

ورخ�سة  امل��ي��لد  و���س��ه��ادة  ال�سخ�سية  ال��ب��ط��اق��ة 

القيادة ورخ�سة املركبة و�سهادات الثانوية العامة 

الهوية  اىل  الو�سول  اإىل  باالإ�سافة  واجلامعية، 

ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ���س��ه��ادة التطعيم 

وكذلك  بامل�ستخدم،  اخلا�سة  كورونا  وفحو�سات 

�سيتيح  كما  احلكومية،  اخلدمات  من  جمموعة 

التطبيق قيام امل�ستخدم بدفع الفواتري اخلا�سة 

ب��ه م��ن خ��لل رب��ط التطبيق م��ع ق��ن��وات الدفع 

املتوفرة.

واأو����س���ح���ت ال��������وزارة ان����ه ول���غ���اي���ة ا���س��ت��ف��ادة 

امل���واط���ن���ني م���ن ت��ل��ك اخل���دم���ات ال���ت���ي ي��وف��ره��ا 

الرقمية  الهوية  تفعيل  من  بد  ال  �سند،  تطبيق 

من خلل زيارة حمطات �سند املنت�سرة يف جميع 

انحاء اململكة بال�سراكة مع املوؤ�س�سات احلكومية 

وال��ب��ن��وك وال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، ح��ي��ث ب��االإم��ك��ان 

من  �سند  حمطات  مواقع  قائمة  على  احل�سول 

داخ��ل  م��ن  »بقربي«  قائمة  على  ال�سغط  خ��لل 

التطبيق نف�سه واختيار »حمطات �سند«.

واك����دت ان���ه ب��اإم��ك��ان امل��واط��ن��ني اي�����س��ا اإن�����س��اء 

ح�����س��اب يف ت��ط��ب��ي��ق ���س��ن��د ب����دون ت��ف��ع��ي��ل ال��ه��وي��ة 

ال��رق��م��ي��ة واحل�����س��ول ع��ل��ى اخل���دم���ات امل��ت��وف��رة 

ل��ت��ل��ك ال���غ���اي���ة، وف��ي��م��ا ي��خ�����ص غ���ري االأردن���ي���ني 

للو�سول  كزائر  الدخول  و  الت�سجيل  باإمكانهم 

ال��وزارة  �ستقوم  حيث  املختارة،  اخلدمات  لبع�ص 

م��واق��ع  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة  خ���لل �سفحاتها  وم���ن 

عن  مف�سل  �سرح  بتقدمي  االجتماعي  التوا�سل 

الية الت�سجيل بتطبيق �سند والية تفعيل الهوية 

الرقمية من خلله.

احلالية مت  املرحلة  ويف  ان��ه  ال����وزارة  واأك���دت 

يف  احلكومية  اخلدمات  من  ب�سيط  ع��دد  اإ�سافة 

احل�سول  ب��ه��دف  للتطبيق  اجل���دي���دة  الن�سخة 

ع��ل��ى امل��لح��ظ��ات وال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة م��ن قبل 

ا�سافة  على  ال���وزارة  �ستعمل  حيث  امل�ستخدمني 

اك���رث م��ن 400 خ��دم��ة ح��ك��وم��ي��ة ت��ب��اع��ا خ��لل 

ربعية و���س��وال اىل  ال��ع��ام احل���ايل، و�سمن خطة 

تاأخذ  اولويات  م�سفوفة  وح�سب  املطلوب  العدد 

بعني االعتبار جمموعة من املعايري.

عدد  م��ن  باملئة   20 اخل��دم��ات  ه��ذه  وت�سكل 

اخلدمات احلكومية التي ت�سكل اأي�سا 60 باملئة 

م���ن جم���م���وع احل���رك���ات ال���س��ت��خ��دام اخل���دم���ات 

من  اك��رث  وي�ستخدمها  احلكومية  االإلكرتونية 

كما  مبا�سر،  ب�سكل  امل��واط��ن��ني  م��ن  باملئة   80
الرقمي،  التوقيع  خ��دم��ة  ا���س��اف��ة  قريبا  �سيتم 

امل��خ��اط��ب��ات ال��رق��م��ي��ة، وال��ك��ث��ري م���ن اخل��دم��ات 

واملقيمني  املواطنني  حاجات  تلبي  التي  امل�ساندة 

بالدرجة االأوىل.

ي�سار اىل ان عدد مرات حتميل تطبيق »�سند« 

احلكومي تخطى حاجز املليونني ون�سف املليون 

الثلثة  التطبيقات  متاجر  خ��لل  م��ن  حتميل 

وذلك خلل الفرتة منذ انطلقته ولغاية ام�ص.

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية  احلكومة  با�سم  الناطق  قال   

بوادر  تبدو  االآن ال  »اإن��ه حتى  اإبراهيم ملحم، 

املالية  ل��لأزم��ة  �سريعة  الإي��ج��اد خم��ارج  قريبة 

لل�سلطة«.

واأ����س���اف م��ل��ح��م، ل���«���س��وت ف��ل�����س��ط��ني«، اأّن 

»ه��ن��اك وع����ود ج��دي��ة م��ن امل��م��ول��ني، وال����دول 

الدعم  تقدمي  ا�ستئناف  الإمكانية  االأوروب��ي��ة، 

املايل للخزينة خلل االأ�سهر القليلة املقبلة«.

وب�����س��اأن اج��ت��م��اع احل��ك��وم��ة امل��ق��رر غ����ًدا يف 

االق��رتاب  »�سي�ستهدف  ملحم:  ق��ال  طوبا�ص، 

اأك�������رث م����ن ه����م����وم واح����ت����ي����اج����ات امل���واط���ن���ني 

واال����س���ت���ج���اب���ة ق������در امل�������س���ت���ط���اع ل���ل���ح���اج���ات 

املتعلقة  املحافظة وخا�سة  لهذه  اال�سطرارية 

باملياه والكهرباء والبنية التحتية«.

وت������اب������ع م����ل����ح����م: »ه������ن������اك ال����ك����ث����ري م��ن 

واالأغ��وار  طوبا�ص  حتتاجاه  التي  االحتياجات 

ال�سمالية، وهذه االحتياجات لرمبا ُنّفذ منها 

التجمعات  ودع���م  ال���زراع���ة،  جم��ال  يف  خا�سة 

احتياجات  هناك  يكون  لرمبا  ولكن  البدوية، 

اأخرى مثل وجود اإ�سافات مل�ست�سفى املحافظة، 

بالرثوة  يتعلق  وفيما  الطبي،  الكادر  وتو�سيع 

النباتية واحليوانية وتاأهيل امللعب البلدي«.

لطوبا�ص  االحتياجات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

���س��ت��ك��ون م���و����س���ع درا�����س����ة واه���ت���م���ام جل��ل�����س��ة 

الطارئ  خ�سو�سا  واال�ستجابة  غدا،  احلكومة 

منها.

الجبالي نقيبًا لوكالء السيارات 
وقطع الغيار

نقابة تجار األثاث تدعو إلى استمرار 
العمل بالقوائم االسترشادية للسجاد

نقابة األلبسة تطالب 
باإلبقاء على القوائم االسترشادية

  االنباط-عمان

العامة  للنقابة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اخ��ت��ارت 

ل��وك��لء ال�����س��ي��ارات وجّت����ار ق��ط��ع ال�����س��ي��ارات 

العادي  ال�سنوي  اجتماعها  خلل  ولوازمها، 

جمل�سا جديدا للنقابة برئا�سة �سلمة عطا 

اجلبايل، يف االنتخابات التي جرت، ال�سبت.

واأو����س���ح ب��ي��ان ل��ل��ن��ق��اب��ة، اأن االن��ت��خ��اب��ات 

اأف��رزت ك��ًل من حمزة اأب��و ال��راغ��ب، ون�سال 

�ساهني،  وحممد  ن�سري،  وم��وؤي��د  هيكل،  اأب��و 

و�سادي  املحت�سب،  الدين  فايز، وعماد  وفايز 

ال�سويدي، واأ�سامة دغي�ص، كاأع�ساء.

و������س�����ادق�����ت ال���ه���ي���ئ���ة ب�����االإج�����م�����اع ع��ل��ى 

التقريرين االإداري واملايل للأعوام -2020

للعام  للح�سابات  مدققاً  واختارت   ،2021
.2022

ومتثل النقابة التي تاأ�س�ست عام 1980، 

وكلء ال�سيارات ومعار�ص ال�سيارات واالآليات 

وال�����س��اح��ن��ات وال����دراج����ات ال���ن���اري���ة، وق��ط��ع 

وال�سحومات،  وال��زي��وت  واالإط����ارات،  الغيار، 

وال��ب��ط��اري��ات، ول����وازم وزي��ن��ة واك�����س�����س��وارات 

ال�سيارات.

االنباط-عمان

طالبت نقابة جتار ومنتجي االأثاث اإىل 

ا���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل ب��ال��ق��وائ��م اال���س��رت���س��ادي��ة 

ل���ل�������س���ج���اد، وال������رتاج������ع ع�����ن ق�������رار وق���ف 

ال��ع��م��ل ب��ه��ا، وا���س��ت��ك��م��ال ال��ع��م��ل ب��ال��ق��وائ��م 

اال�سرت�سادية للموكيت.

االأحد،  ام�ص  بيان  يف  النقابة  واأو�سحت 

اأق��رت  لل�سجاد  اال���س��رت���س��ادي��ة  ال��ق��وائ��م  اأن 

اأن  ب��ع��د   ،2020 ع����ام  اأواخ������ر  يف  ر���س��م��ي��ا 

ا�ستغرق اإعدادها قرابة 6 �سنوات.

ودعت النقابة اللجنة التي ت�سم ممثلني 

والنقابة  القطاع  و�سناعيي  م�ستوردي  عن 

ووزارة ال�سناعة والتجارة، اإىل اأخذ فواتري 

اال�سترياد وارتفاع تكاليف االإنتاج، باالعتبار 

اإن���ت���اج امل���رت امل��رب��ع من  ع��ن��د ت��ق��دي��ر تكلفة 

اأن  اإىل  م�سرية  املحلية،  امل�سانع  يف  ال�سجاد 
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�سنفا من ال�سجاد ال ي�سنع حمليا.

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

بالقوائم  العمل  اإيقاف  فيه  قررت  تعميما، 

امل�ستوردة  اجلديدة  للألب�سة  اال�سرت�سادية 

اأ�سناف  اإىل  باالإ�سافة  وال�سني،  تركيا  من 

ال�سجاد امل�ستورد.

يجري  التي  القوائم  هذه  اأن  واو�سحت 

القيمة،  تقدير  بها عند عملية  اال�ستئنا�ص 

تقارب  واإ���س��دار فواتري  اإع��داد  ت�ستخدم يف 

القوائم  هذه  على  ال��واردة  االأ�سعار  قيمتها 

ال���ر����س���وم ول��و  اأداء  ال��ت��خ��ل�����ص م���ن  ب��ه��دف 

جزئيا.

االنباط-عمان

دع���ت ن��ق��اب��ة جت���ار االل��ب�����س��ة واالح���ذي���ة 

واالق���م�������س���ة، اىل االإب�����ق�����اء ع���ل���ى ال���ق���وائ���م 

اململكة  مب�ستوردات  اخلا�سة  اال�سرت�سادية 

عاما   12 منذ  بها  وامل��ع��م��ول  االألب�سة  م��ن 

ما�سية، وال��رتاج��ع ع��ن ق��رار وق��ف العمل 

بها.

واك��������د ن����ائ����ب ن���ق���ي���ب جت������ار االأل���ب�������س���ة 

واالأق��م�����س��ة واالأح����ذي����ة ���س��اه��ر ح���م���دان يف 

اال���س��رت���س��ادي��ة  ال��ق��وائ��م  ال��غ��اء  ان  ت�سريح 

جمل�ص  ل��ق��رار  ال��ك��ب��رية  االأه��م��ي��ة  �سيفقد 

الر�سوم  بتخفي�ص  املتعلق  االأخ��ري  ال���وزراء 

اجلمركية وتوحيد بنود التعرفة.

على  ح��ري�����س��ة  ال��ن��ق��اب��ة  اأن  اىل  وا����س���ار 

اجل���م���ارك، وم�ستعدة  دائ����رة  م��ع  ال��ت��ع��اون 

القوائم  بخ�سو�ص  معها  والنقا�ص  للحوار 

امل�سلحة  يلبي  بحل  للخروج  اال�سرت�سادية 

العامة ومن دون االإ�سرار بتجار القطاع.

اأن ال��ق��رار ج��اء ب�سكل  واو���س��ح ح��م��دان 

مع  م�سبق  تن�سيق  اأي  دون  وم���ن  م��ف��اج��ئ 

ال��ن��ق��اب��ة، م�����س��ريا اىل ان جم��ل�����ص ادارت���ه���ا 

املقبل اجتماعا طارئا  �سيعقد يوم الثلثاء 

ال��و���س��ل حل��ل ودي، وذل��ك  يف ح��ال مل يتم 

لبحث تداعيات القرار على التجار.

تخمني  ق�سية  �سيجعل  القرار  ان  وبني 

ل��ل��م��زاج��ي��ة بتحديد  االأل��ب�����س��ة  م�����س��ت��وردات 

معيار  اأو  حم��دد  �سقف  دون  الر�سوم  قيمة 

ثابت ما �سيوؤثر على اال�سعار كون التاجر ال 

يعلم على اي ا�سا�ص �سيقوم باال�سترياد كون 

القيمة اجلمركية للر�سوم غري وا�سحة.

ال�����ق�����وائ�����م  اىل  ب������ال������ع������ودة  وط�������ال�������ب 

اال�سرت�سادية على اأقل تقدير حاليا، خا�سة 

�سحنات  با�سترياد  ق��ام��وا  جت��ار  ه��ن��اك  واأن 

من االألب�سة بح�سب التعليمات ال�سابقة ويف 

حال اإلغائها �سيتعر�سون خل�سائر مادية.

و���س��دد ح��م��دان ع��ل��ى ���س��رورة ان تعالج 

دائرة اجلمارك ب�سكل جدي ق�سية الطرود 

واعتماد  حمو�سب  ن��ظ��ام  وع��م��ل  ال��ري��دي��ة 

ب��ه��ذا اخل�سو�ص  ال��ت��ي ���س��درت  ال��ت��ع��ام��ي��م 

حلماية التجارة التقليدية.

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

بالقوائم  العمل  ايقاف  فيه  قررت  تعميما، 

امل�ستوردة  اجلديدة  للألب�سة  اال�سرت�سادية 

من تركيا ومن ال�سني، باالإ�سافة الأ�سناف 

ال�سجاد امل�ستورد.

يتم  التي  القوائم  ه��ذه  ان  اىل  وا���س��ارت 

القيمة  تقدير  عملية  عند  بها  اال�ستئنا�ص 

فواتري  وا���س��دار  اع���داد  يف  ا�ستغللها  يتم 

ت��ت��ق��ارب قيمتها م��ع اال���س��ع��ار ال����واردة على 

ه���ذه ال��ق��وائ��م ب��ه��دف ال��ت��خ��ل�����ص م���ن اداء 

الر�سوم ولو ب�سكل جزئي.

واكدت الدائرة وجود ت�سوهات بالقوائم 

االأ�سناف  لبع�ص  �سمولها  ع��دم  حيث  م��ن 

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

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

لهذه  املكونة  والرتكيبة  بالتقدير  تتعلق 

االأ�سناف.



الدويل
70

االنباط-وكاالت

الإداري��ون مقاطعة حماكم  الأ�سرى  يوا�سل 

التوايل،  ال�23 على  لليوم  الإ�سرائيلي  الحتالل 

يف اإطار مواجهتهم لظروف العتقال الإداري.

وكان الأ�سرى الإداريون قد اتخذوا يف الأول 

م��ن ال�سهر اجل����اري، م��وق��ف��اً ج��م��اع��ي��اً مت��ث��ل يف 

اإعالن املقاطعة ال�ساملة والنهائية لكل اإجراءات 

ي�سمل:  مي��ا  اإداري  بالعتقال  املتعلقة  الق�ساء 

املراجعة الق�سائية، ال�ستئناف، عليا

واأك������دوا ، ب��اأن��ه��م ل���ن ن��ك��ون ج�����زءاً م���ن ه��ذه 

منها  ال��وح��ي��د  امل�ستفيد  التمثيلية،  امل�سرحية 

جهاز  الأمنية خ�سو�ساً  واأجهزته  الحتالل  هو 

املخابرات ال�ساباك املقرر الفعلي لإبقاء املعتقلني 

رهن هذا العتقال .،وفق ما نقلت وكالة الأنباء 

الر�سمية وفا

يف  الأ�سرية  احلركة  اأعلنت  ال�سياق،  هذا  ويف 

�سجون الحتالل دعمها وتاأييدها الكامل لقرار 

ال�ساملة للمحاكم  باملقاطعة  الإداري��ني  الأ�سرى 

التنظيمية  هيئاتها  اأّن  مو�سحة  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

�ستقوم مبتابعة القرار

ودع��ت جميع الأ���س��رى الإداري���ني يف خمتلف 

اإىل اللتزام الكامل بهذه اخلطوة،  قالع الأ�سر 

وال���ت���ح���ل���ي ب��ال�����س��ر وال���ن���ف�������س ال���ط���وي���ل، م��ن 

�سيا�سة  ب��اإل��غ��اء  امل��رج��وة  الأه����داف  اأج���ل حتقيق 

حم��اك��م  م��ق��اط��ع��ة  وُت�����س��ك��ل  الإداري  الع��ت��ق��ال 

الحتالل  ملالحقة  واملرتكز  املقدمة  الح��ت��الل 

ال�سيا�سة  ه��ذه  ت�سكله  مل��ا  ال��دول��ي��ة،  امل��ح��اف��ل  يف 

الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  اأب���ن���اء  ب��ح��ق  ج��رائ��م  م��ن 

وف���ق���اً ل���ن���ادي الأ����س���ري م���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن رئي�س 

ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون الأ����س���رى وامل��ح��رري��ن ق����دري اأب��و 

وم�ساندة  بدعم  امل�سوؤول  الوطني  الل��ت��زام  بكر 

الن�سالية �سد  الإداري��ني يف خطواتهم  الأ�سرى 

حماكم الحتالل الع�سكرية الإ�سرائيلية، والتي 

اأ�سبحت ت�ستخدم هذه ال�سيا�سية كو�سيلة عقاب 

لالأ�سرى، وعائالتهم

اأب����و ب��ك��ر اأن ا���س��ت��م��رار امل��ق��اط��ع��ة لكل  واأك�����د 

املحاكم بكافة اأ�سكالها )تثبيت، ا�ستئناف، عليا(، 

ي��ع��زز م��ن مكانة واأه��م��ي��ة ه��ذه اخل��ط��وة، والتي 

اأن  اأو  يف م��رح��ل��ة ح��رج��ة، وح�����س��ا���س��ة، حت��دي��دا 

العتقالت الإدارية وقرارات التجديد اأ�سبحت 

مت����ار�����س ب�����س��ك��ل ه�����س��ت��ريي م����ن ق���ب���ل ���س��ب��اط 

املخابرات وال�ساباك

اإدارة  ملواجهة  اجلماعية  اخل��ط��وات  واأ���س��اف 

ال�سجون والأجهزة الع�سكرية الإ�سرائيلية اأكرث 

املقاطعة  املتبعة يف  الإدارة  وان  وت��اأث��رياً،  جناحا 

ال��ي��وم م��ن قبل ق��ادة الأ���س��رى الإداري����ني، تدلل 

وعلى  ومنظم،  م��درو���س،  التوجه  ه��ذا  اأن  على 

قدر كبري من امل�سوؤولية، حتديداً انه يرتكز على 

عمل م�سرتك وجلان م�سماة.

االنباط-وكاالت

بالل  والدة  تقول  عاي�س”،  اإنه  “اإح�سا�سي 
حزناً  تعي�س  ال��ت��ي  العائلة  اأوج���اع  ع��ن  رواج��ب��ة 

�سهيداً  كان  اإن  م�سريه  عن  تبحث  وهي  يومياً 

اأم اأ�سرياً

اإع��الن جي�س الحتالل  �سهراً مرت على   14

اإطالق النار على بالل خالل مروره على حاجز 

تنفيذ  حماولته  بحجة  نابل�س،  ج��ن��وب  ح���وارة 

ت�سديق  ت��رف�����س  عائلته  ل��ك��ن  ف��دائ��ي��ة،  عملية 

عن  بالك�سف  وت��ط��ال��ب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���رواي���ة 

م�سريه

ل��ق��اء مع  رواج��ب��ة يف  م��ه��ا  �سقيقته   وق��ال��ت 

“�سبكة قد�س”: بالل اإبن جهاز الأمن الوقائي 
واملفرو�س  للعمل،  متوجهاً  كان  احل��ادث  وقبل 

اأن اجلهاز يتابع ق�سيته ومعرفة وم�سريه

اأط��ل��ق��ت  ال��ع��ائ��ل��ة  اأن  اإىل  رواج���ب���ة  واأ�����س����ارت 

واأ���س��اف��ت:  م�سريه،  مبعرفة  للمطالبة  حملة 

“اإحنا نف�سنا طويل واأطول من عمر الحتالل، 

م�سري  معرفة  حقنا  ومن  حملتنا  يف  �سن�ستمر 

بالل«

كل  على  ح��ق  ب��الل  م�سري  معرفة  وق��ال��ت: 

اجلهات وامل�سوؤولني، بالل ق�سيته متثل ق�سية 

الوطن، منذ 14 �سهراً ونحن نعي�س يف ماأ�ساة

ب����الل �سهيد  م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت وال����دت����ه: 

اجل��ه��ات  بتق�سري  اأ���س��ع��ر  اأع��ل��م  اهلل  اأ����س���ري؟  اأم 

ال��ر���س��ائ��ل  ن��وج��ه  م��ت��اب��ع��ة ق�سيته  امل�����س��وؤول��ة يف 

لو  ح��ت��ى  علينا  ي����ردون  ل  لكنهم  ل��ل��م�����س��وؤول��ني 

بتلفون

ال���ذي تعي�سه  الأم���ل  ال��وال��دة على  و���س��ددت 

اإنه عاي�س ويف يوم  “اإح�سا�سي  بعودته لها حياً: 

وما  ا�سي  �سفت  م��ا  لأين  يرجع  راح  الأي���ام  م��ن 

حدا خرنا اإ�سي«

بينما ي�سفه والده باأنه “�سهيد حي”، وقال: 

عند  اأ����س���رياً  اأم  ���س��ه��ي��داً  ب���الل  ك���ان  اإن  ن��ع��ل��م  ل 

الحتالل، را�سلنا كل املوؤ�س�سات ومل نتلق اإجابة 

وا�سحة، يوجد تناقل للرواية الإ�سرائيلية وهي 

من  م�سورة  مقاطع  ولدينا  وخاطئة  مفركة 

ال��رواي��ة، الح��ت��الل  م��ك��ان احل��دث تثبت عك�س 

مروحية  بطائرة  نقلوه  ثم  عليه  النار  اأطلقوا 

وهذا يوؤكد اأنه م�ساب

وت���اب���ع: م����اذا ح�����س��ل ل��ل�����س��ه��ي��د احل����ي ب��الل 

بق�سايا  الهتمام  اأن  ن�سعر  نعلم،  ل  ذلك؟  بعد 

ال�سهداء والأ�سرى دون امل�ستوى املطلوب.

االنباط-وكاالت

ا������س�����ت�����ول�����ت ������س�����ل�����ط�����ات الح������ت������الل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ام�����س ع��ل��ى م�����س��اح��ات من 

اأرا�����س����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ب���ل���دة ك��ف��ر 

بال�سفة  �سلفيت  م��دي��ن��ة  غ���رب  ال��دي��ك 

الغربية.

الحتالل  اأن قوات  وكالة معا  وذكرت 

ا�ستولت على 30 دومناً من اأرا�سي البلدة 

ال���زراع���ي���ة و���س��ل��م��ت ���س��اح��ب��ه��ا اإخ���ط���اراً 

باقتالع اأ�سجار الزيتون املزروعة فيها

وجرفت قوات الحتالل يف وقت �سابق 

اليوم 50 دومنا من اأرا�سي الفل�سطينيني 

يف بلدة دورا جنوب اخلليل.

االنباط-وكاالت

الُقطري  املجل�س  رف�����س  م��ن  �سنوات   3 بعد 

للنفايات وحديقة  اإقامة مكب  والبناء  للتنظيم 

اأه����ايل ق��ري��ة العي�سوية  اأرا����س���ي  ت��وارت��ي��ة ع��ل��ى 

تعود  ع��ن��ات��ا،  وب��ل��دة  و�سعفاط  �سعفاط  وخم��ي��م 

تنظيمية  هيكلية  لالإعالن عن خارطة  البلدية 

مل�سروع جديد

خلارطة  اإع��الن��ات  الح��ت��الل  بلدية  ون�سرت 

وخميم  العي�سوية  ق��ري��ة  يف  تنظيمية  هيكلية 

����س���ع���ف���اط، ب���زع���م اإن�������س���اء م���وق���ع دف�����ن ف��ائ�����س 

احلفريات يف ناحل اأوج، وتنفيذ ا�ستعادة املناظر 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر ال��ب��ي��ئ��ي وا���س��ت��ع��م��الت 

لرفاهية اجلمهور فوقها

ومب���وج���ب ه����ذه اخل���ري���ط���ة، ت�����س��ادر ب��ل��دي��ة 

الحتالل 500 دومن من اأرا�س اأهايل العي�سوية 

و�سعفاط وخميم �سعفاط وبلدة عناتا، ومنحت 

امل��ت�����س��رري��ن م��ه��ل��ة ���س��ه��ري��ن ل��الع��رتا���س على 

اخلريطة

ع�سو جلنة اأهايل العي�سوية هاين العي�ساوي 

املوؤ�س�سات  من  جمموعة  اأن   ”“ لوكالة  يو�سح 

 3 قبل  امل�����س��روع  على  للبلدية  ��ا  اع��رتا���سً قدمت 

�سنوات ورف�سته

اأن  امل�سروع توقف، بعد  اأن  العي�ساو�س  ويبني 

قدم م�ست�سفى “هدا�سا” -العي�سوية درا�سة عن 

النفايات  مكب  من  والبيئية  ال�سحية  الأ�سرار 

ال�سلبة ع��ل��ى ال�����س��ك��ان، وط��ل��ب م��ن ال��ب��ل��دي��ة يف 

حينها البحث عن موقع بعيد عن اأماكن ال�سكن

بالقد�س  الح���ت���الل  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  وي�����س��ري 

التفت على قرار منع املخطط ال�سابق، واأ�سافت 

تعديالت عليه من حيث الرقم وتقلي�س امل�سافة 

اإىل 500 دومن، لتظهر اأنه خمطط جديد

وي��وؤك��د مدير ع��ام الئ��ت��الف الأه��ل��ي للدفاع 

زك��ري��ا  ال��ق��د���س  يف  الفل�سطينيني  ح��ق��وق  ع���ن 

ال�سيا�سات  القرار جزٌء من  “” اأن  عودة لوكالة 

الإ�سرائيلية  املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  املمنهجة 

منذ احتاللها للمدينة

ويبني اأن املخطط يعمل على م�سادرة مئات 

الفل�سطينيني  م��ن  امل��ئ��ات  وت��ه��ج��ري  ال���دومن���ات 

والبدو املقيمني يف املنطقة

ويقول اإن املخطط ي�ستهدف منطقة البوابة 

ملخطط  ام��ت��داد  اأن��ه��ا  حيث  للقد�س،  ال�سرقية 

م�ستوطنة » E1« التي ت�سم 3600 وحدة �سكنية، 

ومتتد اإىل م�ستوطنة “معاليه اأدوميم«

ف�سل  اإىل  ي��ه��دف  امل��خ��ط��ط  اأن  اإىل  وي�����س��ري 

جغرافيا،  جنوبها  ع��ن  الغربية  ال�سفة  �سمال 

واحليلولة دون اإقامة دولة فل�سطينية م�ستقباًل

ويو�سح عودة اأن البلدية رف�ست العرتا�س 

واحلديقة  للنفايات  مكب  اإق��ام��ة  خمطط  على 

التي �ستتم م�سادرتها ونقل ملكيتها للبلدية

كما ج��اء يف الع��رتا���س ال���ذي ق��دم��ه مركز 

ع��دال��ة والئ���ت���الف الأه��ل��ي ل��ل��دف��اع ع��ن حقوق 

الفل�سطينيني اأن املخطط �سيوؤدي اإىل هدم بيوت 

تنفيذ  وتعرقل  قانونية  غري  اأنها  بحجة  كثرية 

املخطط

ويوؤكد العرتا�س اأنه يف حال تنفيذ املخطط 

مي��ن��ع ت��ط��وي��ر ع��ن��ات��ا وال��ع��ي�����س��وي��ة، ك��م��ا �سيمنع 

املنطقة،  يف  الفل�سطيني  ال�����س��ك��اين  ال��ت��وا���س��ل 

الوقت  يف  الفل�سطينية،  املناطق  اأو�سال  ويقطع 

ذات�����ه، ي�����س��م��ن امل��خ��ط��ط ت��وا���س��ال ���س��ك��ان��ي��ا بني 

ومنطقة   «  E1  « منطقة  ال�سفة  م�ستوطنات 

نفوز بلدية القد�س

ين�سجمان  واإ�سقاطاته  املخطط  اأن  اإىل  ي�سار 

املنطقة  ب��ني  يف�سل  ال����ذي  ال��ف�����س��ل  ج����دار  م��ع 

ال�سكنية يف قرية عناتا وبني اأرا�سي القرية التي 

ت�سكل جزءا من املخطط

من جانبها، عقبت املحامية مي�سانة موراين 

من مركز عدالة على القرار اأن اللجنة جتاهلت 

ك��ل��ًي��ا ت��ن��اق�����س امل��خ��ط��ط م���ع ال���ق���ان���ون ال����دويل 

باملمتلكات  مي�س  املخطط  لأن  وذل��ك  الن�ساين، 

ي��ق��دم��ه��ا  ح��ي��وي��ة  ح���اج���ة  اأي  دون  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

لالأهايل

وت���وؤك���د م����وران اأن امل��خ��ط��ط ي��خ��دم اأه��داف��ا 

���س��ي��ا���س��ي��ة ل��الح��ت��الل يف امل��ن��ط��ق��ة، وع��ل��ي��ه ف���اإن 

الهدف الأ�سا�سي منها هو غري �سرعي

جتاهلت  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ���س��ل��ط��ات  اأن  وت�����س��ي��ف 

لالأهايل،  التطويرية  احلاجات  طويلة  ل�سنوات 

القرى  خلنق  اإل  تهدف  ل  مبخططات  ودفعت 

الفل�سطينية حتت غطاء تطويري«

اإ�سايف ل�سيا�سة  اللجنة ف�سل  اأن قرار  وتبني 

ال�����س��ل��ب ال���س��ت��ع��م��اري��ة ال��ت��ي مت��ار���س��ه��ا �سلطات 

التخطيط يف �سرق القد�س

طه  عناتا  بلدية  رئي�س  يو�سح  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

اجلنوبية  املنطقة  ي�ستهدف  امل�سروع  اأن  نعمان 

ال��غ��رب��ي��ة م���ن ال��ب��ل��دة ، ب��ه��دف ال�����س��ي��ط��رة على 

م��ا تبقى م��ن اأرا���س��ي��ه��ا امل��وج��ودة خلف اجل��دار 

الفا�سل

الت�سييق  من  يهدف  امل�سروع  ل�”” اإن  وق��ال 

ع��ل��ى ���س��ك��ان ال���ب���ل���دة وم�������س���ادرة م���ا ت��ب��ق��ى من 

اأرا���س��ي  وتو�سعة  ال�ستيطان  ل�سالح  اأرا���س��ي��ه��ا 

بلدية الحتالل

ل�سالح  وامل�سادرة  ال�ستيالء  م�سروع  ويهدد 

يف  القاطنني  ال�سكان  ع�سرات  الح��ت��الل  بلدية 

كر�سان  ب��دو  جتمع  بينهم  امل�ستهدفة  املنطقة 

خ��ل��ف اجل�����دار ال��ف��ا���س��ل، وع��ائ��ل��ت��ي اأب����و ع�سب 

و�سندوقة يف راأ�س �سحادة

التجمع جدوع كر�سان  بل�سان  الناطق  ويبني 

ت��ق��ط��ن يف  40 ع��ائ��ل��ة  ن��ح��و  ي���ه���دد  امل�������س���روع  اأن 

التجمع، ويبلغ عدد �سكانه 150 فردا، يعي�سون يف 

املنطقة منذ عهد الأردن

القاطنة  اأبو ع�سب  عائلة  امل�سروع  يهدد  كما 

يف راأ�س �سحادة مبخيم �سعفاط منذ اأكرث من 15 

عاًما، ويبلغ عدد اأفرادها نحو 15 فرًدا

وجنله  زوجته  مع  ع�سب  اأب��و  داوود  ويقطن 

يف  واآدم  الرحمن  عبد  وجنليه  منزل،  يف  وابنته 

منزلني مع زوجتيهما واأولدهم

وي����ب����ني اأب�������و ع�������س���ب وه�����و رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة 

واأولده  يعي�س وعائلته  اأنه  ال�سالم”  “�ساحية 
يف راأ�س �سحادة منذ �سنوات طويلة، ولديه طابو 

مبلكية الأر�س التي تبلغ م�ساحتها 6 دومنات

اإقامة مكب نفايات ملدة  اإىل تداعيات  ويلفت 

20 عاًما يف املنطقة واأ�سراره التي تتمثل بتلوث 

وطالب  ال�سكان  على  وتاأثريهما  والبيئة  اجل��و 

ال�سجيج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  امل���دار����س 

الدائم من �سوت ال�ساحنات وك�سارات النفايات

ويعلق بالقول: اأي رفاهية يهدف لها امل�سروع 

واأرا�سينا  ممتلكاتنا  من  اقتالعنا  ح�ساب  على 

وبيوتنا؟«

وي��ت�����س��اءل مل�����اذا ل ت��ن��ف��ذ ب��ل��دي��ة الح���ت���الل 

امل�سروع بني م�ستوطنة “ب�سغات زئيف” وخميم 

ل  اأن���ه���م  ال���وا����س���ح  وي�سيف:” م���ن  ���س��ع��ف��اط؟ 

ي���ري���دون ت��ع��ر���س ���س��ح��ة امل�����س��ت��وط��ن��ني للخطر 

وازعاجهم، ويريدون اقامته هنا لأننا عرب«

يقطن  ال��ذي  �سندوقة  جميل  املقد�سي  اأم��ا 

يف راأ�س �سحادة منذ 15 عاًما مع زوجته واأولده 

خمطط  ه����ذا  فيقول:”  اأف��������راد،   6 وع����دده����م 

اأرا����س  م��ن  دومن���ا   500 نهب  ه��دف��ه  ا�ستيطاين 

ال�سكان على ح�ساب هدم نحو 35 منزل »

اأي ت�سوية واخل��روج من  وي�سيف:” نرف�س 

اأرا�سينا وبيوتنا اإل على قبورنا«

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم 23 على التوالي

»إحساسي إنه عايش«... من يسكن قلق والدة بالل رواجبة؟

االحتالل يستولي على 30 دونمًا من أراضي الفلسطينيين غرب سلفيت

بزعم إقامة مكب للنفايات وحديقة توراتية.. خريطة تنظيمية 
لبلدية االحتالل تصادر 500 دونًما من أراضي القدس

ظروف استشهاد المسن عمر أسعد.. 
ادعاءات جديدة قد ُتبرئ القتلة

البيد: صفقة الغواصات أخطر قضية 
فساد أمني في تاريخ اسرائيل

وزير إسرائيلي يقر بممارسة 
المستوطنين إرهابا منظما

االنباط-وكاالت

الأح��د  ام�س  عرية،  اإع��الم  و�سائل  ن�سرت 

الع�سكرية  الح��ت��الل  ���س��رط��ة  م��ن  ت�����س��رب��ي��ات 

اأن��ه��ا اأج��رت��ه مع  ح��ول التحقيق ال���ذي ادع���ت 

امل�����س��ن عمر  ال�سهيد  اأوق���ف���وا  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود 

الثاين  كانون   12 ي��وم  فجر  عاماً(   80( اأ�سعد 

اإث��ر  با�ست�سهاده  وت�سببوا  احل����ايل،  )ي��ن��اي��ر( 

التنكيل به من دون اأ�سباب.

اإدع���اءات  الإل��ك��رتوين  واي��ن��ت  ون�سر موقع 

اع���رت����س على  اأ���س��ع��د  ال�����س��ه��دي  اأن  م��ف��اده��ا 

من  متاأخرة  �ساعة  يف  مفاجئ  ب�سكل  توقيفه 

لنقله  دفعهم  م��ا  اجل��ن��وج،  على  و���س��رخ  الليل 

�سيارته  فيها  اأوقفوا  التي  النقطة  بالقوة من 

واأخ���رج���وه م��ن��ه��ا اإىل ب��ي��ت م��ه��ج��ور ي��ب��ع��د 80 

اأحد �سراخه  مرتاً، وغطوا فمه كي ل ي�سمع 

ويك�سف وجود القوة الع�سكرية يف القرية

وا�ساف اأن جنود الحتالل نكلوا بال�سهيد 

�ساحة  يف  اأجل�سوه  اأن  بعد  اأ�سعد،  ع��رم  امل�سن 

ي��دي��ه وغ��ط��وا عينيه  امل��ه��ج��ور، وك��ب��ل��وا  البيت 

بقطعة قما�س

التحقيق  خ����الل  الح���ت���الل  ج��ن��ود  وق����ال 

البيت  �ساحة  م��ن  اق��رتب��وا  عندما  اإن��ه  معهم، 

اأو  قليال،  م�سطول  يبدو  اأ�سعد  ب��داأ  املهجور 

اأنه  يحر�سه  ال��ذي  للجندي  ب��دا  ثم   ، مرتبك 

بداأ يغط يف النوم

وخالل ذلك، اأوقف جنود الحتالل ثالث 

البيت  اإىل  ركابها  ونقلوا  فل�سطينية،  �سيارات 

�سبيلهم بعد  اإخ���الء  امل��ه��ج��ور. وق���رر اجل��ن��ود 

م�ستبه  منهم  اأح��د  ل  واأن  ق�سري،  ا�ستجواب 

كذلك  بحوزتهم.  �سالح  يوجد  ول  �سيء  ب��اأي 

ي��زال يغط بالنوم  اأ�سعد وه��و ل  ت��رك اجلنود 

ع��دة  ب��ع��د  عليه  وُع���رث  ال��ك��ر���س��ي.  يف  ويجل�س 

�ساعات وقد فارق احلياة

لكن  الع�سكرية،  القوة  يف  م�سعف  وتواجد 

ال�سهيد  اأج���ل فح�س  م��ن  ا���س��ت��دع��اوؤه  يتم  مل 

اأ�سعد، وفقا ل� واينت

مل  اإن���ه  معهم  التحقيق  يف  اجل��ن��ود  وزع���م 

ن�سخ�س عالمات لديه باأنه يعاين من �سائقة 

على  ي��ده  و���س��ع  اأن���ه  اأو  م�ساعدة  ا�ستدعاء  اأو 

���س��دره . وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف��اإن��ه ل توجد 

عالمات على اأن ال�سهيد اأ�سعد تعر�س لل�سرب 

اأو للتنكيل. كذلك زعم اجلنود اأن ال�سهيد بدا 

اأ�سغر من �سنه بع�سرين عاما

و�سّرب جي�س الحتالل اأنه ل يعتزم تقدمي 

لئ��ح��ة ات���ه���ام ���س��د ج���ن���وده، ك��م��ا اأن����ه مل يتم 

اإبعاد اجلنود عن وحدتهم. وهم يخدمون يف 

فيها جنود  يخدم  التي   ، يهودا  نيت�ساح  كتيبة 

متدينون

اأ�سهر جرى التحقيق مع جنود  وقبل عدة 

من هذه الكتيبة واتهموا بالتنكيل بفل�سطيني 

بعد اعتقاله، وفق موقع واينت الإلكرتوين

خم�سة  م���ع  الآن  ح��ت��ى  ال��ت��ح��ق��ي��ق  وج����رى 

اأع��ق��اب ا�ست�سهاد  ج��ن��ود م��ن ه��ذه ال��وح��دة يف 

امل�سن اأ�سعد، بينهم �سابطان

ويك�سف تقرير واينت عن ممار�سات جي�س 

ال�سفة  يف  الفل�سطينية  القرى  يف  الح��ت��الل 

ال��غ��رب��ي��ة، ف��ق��د مت ت��وق��ي��ف ���س��ي��ارة اأ���س��ع��د يف 

عمل  خطة  مبوجب  القرية،  يف  رئي�سي  �سارع 

بالقرب  اجلنود  اإط��اره��ا  يف  يختبئ  ع�سكرية، 

م��ن ال�����س��ارع، وي��وق��ف��ون ���س��ي��ارات م���ارة ب�سكل 

عليه  يطلق  اإج���راء  وه��ذا   ، للتفتي�س  مفاجئ 

جي�س الحتالل ت�سمية ت�سيك بو�ست

وقال اجلنود يف التحقيق اأنه مل تكن لديه 

)لدى اأ�سعد( بطاقة هوية، ونقلناه، مثل باقي 

ت�سيك  يف  اأوق��ف��ن��اه��م  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني 

بو�ست، اإىل بيت مهجور وجانبي كي ل ُنكت�سف 

يف و�سط القرية

ميثل  الذي  الع�سكري،  العام  الدفاع  وزعم 

اجلنود، اإنه مت اإخالء �سبيله يف نهاية العملية 

وفيما كان و�سعه �سليماً ول يحتاج اإىل تدخل 

ب��اأداء  مرتبطة  لي�ست  وف��ات��ه  وظ���روف  طبي. 

القوة الع�سكرية

ع��ام��اً(، يف   80( اأ�سعد  امل�سن عمر  اأن  يذكر 

ويحمل  اهلل  رام  مدينة  �سمايل  جلجليا  قرية 

اجلن�سية الأمريكية.

االنباط-وكاالت

يائري  الإ�سرائيلي  اخلارجية  وزير  اعتر 

اأخطر ق�سية  باأنها  الغوا�سات  لبيد، �سفقة 

ف�ساد اأمني يف تاريخ الدولة

وق���ال لب��ي��د يف ت��غ��ري��دة ل��ه ���س��ب��اح ام�س 

األ  “وعدت  “تويرت”:  ح�سابه  ع��ر  الأح���د 

ت�سكيل  ي��ت��م  ح��ت��ى  اأرت����اح  اأو  ال�����س��م��ت  األ���ت���زم 

الق�سية(  يف  بالتحقيق  )خمت�سة  اللجنة 

على  ج��اء  م��ا  بح�سب  الأمر”،  بهذا  واأوف��ي��ن��ا 

موقع )رو�سيا اليوم(.

الغوا�سات..  “ق�سية  التغريدة:  وتابع يف 

ه���ي اأخ���ط���ر ق�����س��ي��ة ف�����س��اد اأم���ن���ي يف ت��اري��خ 

اإ���س��رائ��ي��ل وم���ن ال�����س��روري ق��ل��ب ك��ل حجر 

ل��ل��و���س��ول اإىل احل��ق��ي��ق��ة، ه���ذا ه��و ال��ت��زام��ن��ا 

جتاه جنود اجلي�س وال�سرائيليني«

الإ�سرائيلي  البث  هيئة  اأف��ادت  ذل��ك،  اإىل 

�ستقر  الإ�سرائيلية  احلكومة  ب��اأن  “مكان” 
بت�سكيل جلنة  الق���رتاح  ح��ول  الأح���د  ال��ي��وم 

حتقيق ب�ساأن �سراء الغوا�سات واملوافقة على 

اأملانية مل�سر بيع غوا�سات 

اأبرمتها  ب�سفقة   3000 الق�سية  وتتعلق 

و�سفن  غ��وا���س��ات  لق��ت��ن��اء  نتنياهو  ح��ك��وم��ة 

 Thyssenkrupp ���س��رك��ة  م��ن  ح��رب��ي��ة 

الأمل���ان���ي���ة، وت��ع��د م���ن اأك����ر ق�����س��اي��ا ال��ف�����س��اد 

اإ����س���رائ���ي���ل واإح������دى  احل���ك���وم���ي يف ت����اري����خ 

اتهامات  نتنياهو  فيها  يواجه  التي  الق�سايا 

جنائية.

االنباط-وكاالت

ام�س لأحد، مبمار�سة  اإ�سرائيلي  وزير  اأقر 

اإرهابا منظما �سد الفل�سطينيني  امل�ستوطنني 

بال�سفة الغربية املحتلة.

ج���اء ذل���ك يف ت�����س��ري��ح��ات اأدىل ب��ه��ا وزي��ر 

البث  لهيئة  ب��ارل��ي��ف،  ال��داخ��ل��ي عومر  الأم���ن 

اع��ت��داء  على  تعليقا  )ر���س��م��ي��ة(،  الإ�سرائيلية 

اإ�سرائيليني  ن�سطاء  على  ملثمني  م�ستوطنني 

بال�سفة  نابل�س  مدينة  جنوب  وفل�سطينيني 

العربية، قبل يومني.

بينهم  مت�سامنني،   10 ���س��ي��ب 
ُ
اأ واجل��م��ع��ة، 

عاما(، يف   70 ال�  فوق  )بع�سهم  اإ�سرائيليني   4

اإ�سرائيليون  م�ستوطنون  نفذه  عنيف  هجوم 

بالهراوات واحلجارة، بالقرب من بلدة بورين 

الفل�سطينية، واأ�سرموا النار يف �سيارة لهم

وق�������ال ب���ارل���ي���ف امل���ن���ت���م���ي حل������زب ال��ع��م��ل 

اإرهابية  جلماعة  منظم  ن�ساط  هذا  )و�سط(: 

ج���اءت ل��ت��وؤذي م��واط��ن��ي ال��دول��ة ال��ذي��ن اأت���وا 

للتظاهر يف املكان

اأعلن  اأن  بارليف �سبق  الوزير  اأن  اإىل  ي�سار 

بات  اأن��ه  املا�سي،  الأول  دي�سمر/كانون   27 يف 

24 �ساعة،  يخ�سع حلرا�سة م�سددة على مدار 

ب��ل من  ع��رب،  م��ن  لي�س  تهديدات  تلقيه  بعد 

يهود

بارليف  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى خلفية  ذل���ك  ج���اء 

م�����س��ط��ل��ح ع��ن��ف امل�����س��ت��وط��ن��ني ؛ م���ا ج��ع��ل��ه يف 

م��رم��ى ن����ريان اأح�����زاب ال��ي��م��ني يف الئ��ت��الف 

احلكومي واملعار�سة على حد �سواء

ب��ارل��ي��ف م��غ��ردا:  ك��ت��ب  12 دي�����س��م��ر،  ويف 

ال��ت��ق��ي��ت ال���ي���وم مب�����س��اع��دة وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

الأمريكي ال�سيدة فيكتوريا نولند، التي كانت 

مهتمة، �سمن اأمور اأخرى، بعنف امل�ستوطنني 

وكيفية احلد من التوترات يف املنطقة وتقوية 

ال�سلطة الفل�سطينية

ال��وزراء نفتايل بينيت  اأعلن رئي�س  ووقتها 

)من حزب ميينا اليميني( رف�سه لت�سريحات 

بارليف، وقال يف تغريدة له اإن امل�ستوطنني هم 

الدرع الواقي لإ�سرائيل

كل  هام�سية يف  ت��اأث��ريات  هناك  اأن  واعتر 

لكن  الو�سائل،  بكل  معاجلتها  يجب  جمهور، 

اإ�سارة  يف   ، كامل  جمهور  على  نعمم  األ  يجب 

لرف�سه تعميم و�سف العنف على امل�ستوطنني

ويف الآون��������ة الأخ���������رية، ت�����س��اع��ف م��ع��دل 

الفل�سطينيني  ع��ل��ى  امل�ستوطنني  اع���ت���داءات 

اجل�سدية  الع���ت���داءات  ذل��ك  يف  مب��ا  بال�سفة 

وتخريب وحرق املمتلكات واملزارع، فيما يقول 

املمار�سات ترتكب على  تلك  اإن  الفل�سطينيون 

مراأى من جنود اجلي�س الإ�سرائيلي

ويتوزع نحو 666 األف م�ستوطن اإ�سرائيلي 

يف 145 م�ستوطنة كبرية و140 بوؤرة ا�ستيطانية 

ع�����س��وائ��ي��ة )غ�����ري م��رخ�����س��ة م����ن احل��ك��وم��ة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة( ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، مب��ا فيها 

القد�س ال�سرقية، وفق بيانات حلركة ال�سالم 

الآن احلقوقية الإ�سرائيلية.

االثنني   24/ 1 / 2022



انذار بالعودة اىل العمل

املنذرة: مدرسة وروضة 

العمرية االسالمية 
ال�شرقي- ال��دي��ر  ج���ر����ش-وادي  عنونها: 

مقابل م�سجد الفاروق

املنذر اليها: السيدة منى 

احمد خلف الزعبي
 عنوانها:جر�ش-كفرخل

�سندا الحكام املادة 28/هـ من قانون العمل 

ع�سرة  من  الكرث  العمل  عن  لتغيبكم  ونظرا 

عودتكم  ب�سرورة  ننذركم  متوا�سلة  ايــام 

للعمل خــال يــوم مــن تــاريــخ هــذا االنــذار 

حلقوقكم  فاقدين  تعتربوا  ذلــك  وبعك�ش 

اليها  املنذر  على  بالرجوع  احلق  وللمنذرة 

باأي ا�سرار حلقت باملنذرة       جراء ترك 

املنذرة لها العمل دون �سابق انذار.

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املــادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رقــم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

رمــان  رائــد  �سركة  ت�سفية  اجـــراءات  ا�ستكمال  عــن 

و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)14961 ( بتاريخ 2009/9/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعدياته

اأرجو من دائني �سركة راية للتطوير واال�ستثمار ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 10505 ( بتاريخ 

)2005/8/3 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : معاذ حممد ريان 

رقم  الربكه  – عماره  الوكاالت  – �سارع  : عمان  امل�سفي  عنوان 

19 – مكتب رقم 204 

خلوي ) 0795292901 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املــادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رقــم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ح�سن عطا اهلل 

النوافله و�سركاه  

الرقم  حتــت  ت�سامن   �ــســركــات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)114598 ( بتاريخ 2016/9/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

اللوائية  اللجنة  ان  حكما  منطقة  يف  العموم  الطــاع  يعلن 

للتنظيم قد قررت بقرارها رقم ) 2393 ( تاريخ  2021/11/30 

 )  223  ( املحلية ملنطقة حكما رقم  اللجنة  املعطوف على قرار 

تاريخ 2021/11/16 املت�سمن املوافقة على تعديل م�سار ال�سارع 

التنظيمي مع املحافظة على �سعته 12م باجلزء املار بالقطع ذوات 

الواقعة  االبنية  لهدم  وتفاديا   )  29،74،278،308  ( االرقــام 

ب�سعته حو�ش ) 1 / اجلورة ( لوحة رقم 2 من ارا�سي حكما .

باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لاعرتا�ش  ذلك  واعــان 

تقدمي  العاقة  لــذوي  ويجوز  حمليتني  وجريدتني  الر�سمية 

ما  كان  اذا  حكما  منطقة  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم 

يوجب االعرتا�ش على ان تكون مرفقة باملخططات التو�سيحية.

محافــــــظ اربــــــــد

رضــــوان العتـــــوم

رئيس اللجنة اللوائية 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ب�سري  مهدي  ا�سماء  �سركة  ت�سفية  ـــراءات  اج ا�ستكمال  عــن 

الركيبات  

 )  114762( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعان

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعدياته

وامل�سجلة  للتجميل   ذ.م.م   القمر  �سركة  دير  اأرجو من دائني 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 43306 ( بتاريخ

)2016/3/3 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام علي احمد ابو ن�سري

عنوان امل�سفي : مادبا – دوار املحبه – جممع الطوال التجاري 

– الطابق االول 
�ش ب )5(  الرمز الربيدي ) 16197( االردن

هاتف ) 0795102733( خلوي ) 07917111171 (

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

)م�ستودع ادوية العنقاء( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )188297( با�سم 

) فداء عبد اجلليل كامل مرعي( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) االء عبدالرحيم جميل 

احلايك( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعان .

م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  للمفرو�سات(  الغرف  احلى  )معر�ش 

با�سم ) عي�سى  لي�سبح  ملكية  نقل  العب�سي( جرى عليه  با�سم ) قي�ش فريد حممد   )203558(

حممد �سعيد العب�سي( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعان .

م�سجل اال�سماء التجارية

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

التجارية بالرقم )177225(  البناء( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء  ال�سحابه ملواد  انوار   (

با�سم ) فاروق خالد فاروق ابو �سبايك ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ان�ش خالد فاروق 

ابو �سبايك ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعان . 

م�سجل اال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعدياته

ذ.م.م   ال�سيارات  وت�سميم  لتجارة  ادر  �سركة  دائني  من  اأرجــو 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 30803 ( 

بتاريخ ) 2012/12/12(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال / وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عزيز جورج عزيز ابو عطا 

�سارع   – اجلامعه  حــي   – اجلبيهه   – عمان   : امل�سفي  عــنــوان 

ال�سيماء ال�سعديه – بنايه 221 – ط1 

خلوي ) 0796080784 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املــادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رقــم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة رائد و�سامر رمان  

الرقم  حتــت  ت�سامن   �ــســركــات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/9/16 بتاريخ   )  107918(

ن�سر هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املــادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رقــم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

زر  ابــو  بكر  �سركة  ت�سفية  ـــراءات  اج ا�ستكمال  عــن 

واخوانه  

الرقم  حتــت  ت�سامن   �ــســركــات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)71152 ( بتاريخ 2004/5/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعدياته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  والت�سدير  لا�سترياد  مرنان  �سركة  باأن 

املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

حتت الرقم )61041( بتاريخ )2021/9/15( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

املحدودة بتاريخ )2022/1/23(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن بلدية املفرق الكربى
للمرة األوىل

ح�سب  وذلك  )16(م3  �سعة   )2( عدد  نفايات  كاب�سة  توريد  و  �سراء  عطاء  طرح  عن  الكربى  الفرق  بلدية  تعلن 

املوا�سفات و ال�سروط املدة من قبل وزارة االإدارة املحلية. وذلك بناًءا على منحة مقدمة من برنامج قدرة2- تعزيز 

�سمود الاجئني و النازحني داخليا و العائدين و املجتمعات امل�سيفة ا�ستجابة لاأزمتني ال�سورية و العراقية اللتني 

طال اأمدهما . وهو برنامج اإقليمي بتمويل م�سرتك بني ال�سندوق االإئتماين االإقليمي لاإحتاد االأوروبي لاإ�ستجابة 

لاأزمة ال�سورية »مدد” والوزارة االإحتادية االملانية للتعاون االإقت�سادي و التنمية ) BMZ  ( و الوكالة االإ�سبانية 

.)AECID( للتعاون الدويل من اأجل التنمية

فعلى ال�سركات الراغبة بامل�ساركة يف العطاء مراجعة مديرية العطاءات )مقابل حمكمة البلدية( ل�سراء ن�سخة من 

�سروط و موا�سفات العطاء علًما باأن ثمن الن�سخة )100 ( مئة دينار َغريرْ م�سرتدة و اأن اأخر موعد لتقدمي العرو�ش 

ال�ساعة)10(  العا�سرة �سباحا من يوم االأحد املوافق لـ 2022/2/13 و موعد فتح العرو�ش ال�ساعة  )11 (احلادية 

ع�سرة �سباًحا من نف�ش اليوم.

ماحظة:

1 .  اأجور االإعان و الن�سر على من بر�سو عليه العطاء مهما تكرر .

2. يرفق مع العر�ش كفالة دخول عطاء بن�سبة 5% من قيمة العر�ش املقدم )كفالة بنكية معتمدة اأو �سيك م�سدق(.

3.  يجب تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و �سجل جتاري عند �سراء ن�سخة العطاء.

الن�سف  و  الثامنة  ال�ساعة )8.30(  2022/1/24 من   لـ  املوافق  اإعتباًرا من يوم االإثنني  العطاء  ن�سخ  4- يبداأ بيع 

�سباحا و حتى ) 12.30(  الثانية ع�سرة ظهًرا.

ه- اآخر موعد لبيع ن�سخ العطاء يوم االإثنني املوافق  2022/2/7 .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
د. هاني عبيد الشوره

االثنني   24/ 1 / 2022

رقم العدد   5942

مربوك للفائزين

عن  والــتــ�ــســديــر  لــا�ــســتــرياد  �سيئ  كــل  �ــســركــة  تعلن 

احلا�سلة  الــرتويــجــيــة  باحلملة  الــفــائــزيــن  ا�ــســمــاء 

الرقم  حتت  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  موافقة  على 

23761/28/2/4 تاريخ 2021/10/21 .

جائزة وقيمتها مائة دينار فقط باال�سافة اىل 1 كيلو 

حمار تركي لكل �سخ�ش :

روان الوهداين ، امين حماد ، ان�سام �سلبي ، �سعاد را�سد 

، روند �سلطان

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( املــادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�ش التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 58 ( 

تاريخ 2021/1/25  عدم املوافقة على خمطط  تغيري 

( اىل جتاري حملي �سمن  اأ   ( �سكن  ا�ستعمال من  �سفة 

احلو�ش رقم ) 3 ( امللتقى من ارا�سي ايدون .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )  215  (  ،  )13( املــادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن    1997 ل�سنة  ــم)22(  رق

ال�سناعة والتجارة بان �سركة ر�سوان والعب�سي وامل�سجلة يف �سجل 

  2017/10/1 بتاريخ   )117273( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن اىل �سركة 

تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل خ�سره و�سريكها.

يرجى ممن لع اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

على  ال�سركات  مراقبة  بــدائــرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200079324 (

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   احلــوامــده  م�سطفى  �سركة  بــاأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )56949( بتاريخ 2000/8/16  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/1/9 

حممود  م�سطفى  الهادي  عبد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

احلوامده م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سيخ  جــبــل   – جــر�ــش   : امل�سفي  ــوان  ــن ع ـــاأن  ب علما 

0791619330

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي



االنباط-وكاالت

ك�����ض��ف��ت ن�����ض��رت غ��ن��ي ال��ع�����ض��و يف 

جم��ل�����س �ل��ع��م��وم �ل��ري��ط��اين �أن��ه��ا 

يف  وزاري  م��ن�����ض��ب  م���ن  ا���ض��ت��ب��ع��دت 

بوري�س  برئا�سة  �ملحافظني  حكومة 

لأ�سباب عن�سرية. جون�سون 

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة روي����رز ع��ن غني 

دولة  ك��وزي��رة  من�سبها  فقدت  �لتي 

�ملا�سي  �ل��ع��ام  م��ن  �سباط  يف  للنقل 

�لن�سباط  ع��ن  م�����س��وؤوًل  �إن  قولها 

�أبلغني  �لعموم  جمل�س  يف  �حل��زب��ي 

ط��رح��ت  �لإ����س���ام���ي���ة  دي���ان���ت���ي  �أن 

�جتماع  يف  �إق��ال��ت��ي  خ���ال  كق�سية 

د�ون���ي���ن���غ  �ل�����������وز�ري يف  �ل���ت���ع���دي���ل 

�سريت و�أن و�سعي كوزيرة م�سلمة 

جعل زمائي ي�سعرون بعدم �رتياح

وق��ال��ت ل��ن �أت��ظ��اه��ر ب���اأن ه���ذ� مل 

ي��ه��ز �إمي�����اين ب���احل���زب وق����د ف��ك��رت 

�إذ�  فيما  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  بجدية 

ك��ن��ائ��ب يف جمل�س  ���س��اأ���س��ت��م��ر  ك��ن��ت 

�لعموم

وقال زعيم حزب �لعمال �ملعار�س 

�إن ع��ل��ى �مل��ح��اف��ظ��ني  ك���ر ���س��ت��ارم��ر 

�ل��ف��ور ف��ي��م��ا قالته  �ل��ت��ح��ق��ي��ق ع��ل��ى 

غني

و���س��ب��ق حل���زب �مل��ح��اف��ظ��ني �ل���ذي 

يتزعمه جون�سون �أن و�جه �تهامات 

وه��و  �لإ���س��ام��ي  �ل��دي��ن  مبناه�سة 

م����ا دع�����ي ب���الإ����س���ام���وف���وب���ي���ا ك��م��ا 

�ن��ت��ق��د ت��ق��ري��ر يف �أي������ار م���ن �ل��ع��ام 

�ملا�سي �حلزب ب�ساأن طريقة تناوله 

�مل�سلمني �لتمييز �سد  ل�سكاوى 

�أي��ام  بعد  غني  ت�سريحات  وت��اأت��ي 

رئي�س  ر�ج  وليام  زميلها  ك�سف  من 

�ل�����س��وؤون  و  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  جل��ن��ة 

�أن  �ل��ع��م��وم  جمل�س  يف  �ل��د���س��ت��وري��ة 

�لب��ت��ز�ز  مت��ار���س  جون�سون  حكومة 

����س���د �أع�������س���اء يف �مل��ج��ل�����س لإب���ق���اء 

�لأخر يف من�سبه؟

الدويل
90 االثنني   24/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت

�أحمد  �ل�سيخ  �لكويتي  �خلارجية  وزي��ر  �أعلن 

“مقرحات”  ق��دم  �أن���ه  �ل�سباح،  �ملحمد  نا�سر 

“بناء  �أج��ل  ع��ون، من  �للبناين مي�سال  للرئي�س 

�لثقة” جمدد�، بني دول �خلليج �لعربي وبروت.

وبعد �أن �سهدت عاقات لبنان مع دول �خلليج 

�لعربية توتر� لفرة طويلة ب�سبب نفوذ جماعة 

�إي��ر�ن، �نزلقت  حزب �هلل �للبنانية �لتي تدعمها 

�ل��ع��اق��ات �إىل �أزم���ة ج��دي��دة يف �أك��ت��وب��ر �ملا�سي، 

بعد ت�سريحات �أدىل بها م�سوؤول حكومي لبناين 

�سابق تنتقد �لتدخل �لع�سكري بقيادة �ل�سعودية 

يف �ليمن

�ل��ت��ع��اون  �إح����دى دول جمل�س  و�ل��ك��وي��ت ه��ي 

�خلليجي، �لذي ي�سم �أي�سا �ل�سعودية، و�لتي ردت 

�ل�سابق  �للبناين  �لإع���ام  وزي��ر  ت�سريحات  على 

ج���ورج ق��رد�ح��ي، �ل���ذي ق��دم ��ستقالته يف مطلع 

لبنانيني  دبلوما�سيني  ب��ط��رد  �مل��ا���س��ي،  دي�سمر 

و�سحب �سفر�ئها من بروت

خ��ال موؤمتر �سحايف،  �ل�سباح  �ل�سيخ  وق��ال 

ع���ق���ب ل���ق���ائ���ه �ل���رئ���ي�������س �ل���ل���ب���ن���اين يف �ل��ق�����س��ر 

�جلمهوري يف بعبد�، �سرقي بروت، “�إنني �أحمل 

ر�سالة كويتية خليجية عربية ودولية كاإجر�ء�ت 

لبنان،  �لثقة جم��دد� مع  لبناء  و�أف��ك��ار مقرحة 

و�ملعنيون �لآن ب�سدد در��ستها، و�إن �ساء �هلل ياأتينا 

�لرد قريبا«

ورد� على ���س��وؤ�ل خ��ال �مل��وؤمت��ر عن تفا�سيل 

ه��ذه �ملقرحات و�لأف��ك��ار، ق��ال �ل��وزي��ر �لكويتي 

“�أف�سل �أل �أحتدث عنها، و�أترك �لأمر لل�سلطات 
�للبنانية يف هذ� �لأمر«

لكنه �أ�ساف “طالبنا ب��األاّ يكون لبنان من�سة 

عن�سر�  يكون  و�أن  فعلي،  �أو  لفظي  ع���دو�ن  لأياّ 

متاألقا و�أيقونة مميزة يف �مل�سرق �لعربي«

و�أك��د �ل�سيخ �ل�سباح �أن��ه “ل يوجد �أي توجه 

للتدخل يف �ل�سوؤون �لد�خلية للبنان، ونعمل على 

�إجر�ء�ت بناء �لثقة مبا يفيد �جلميع«

ورد� على زي��ارة وزي��ر �خلارجية �للبناين �إىل 

�لكويت بعد �لدعوة �لر�سمية �لتي قدمها مليقاتي، 

�لدبلوما�سية  �لعاقات  “�إن  �ل�سباح  �ل�سيخ  قال 

مل تنقطع مع �لكويت، لقد مت ��ستدعاء �ل�سفر 

للت�ساور«

و�أ�ساف �أن “دعوة وزير �خلارجية �للبناين �إىل 

عربي  ت�ساوري  �جتماع  خ��ال  من  تاأتي  �لكويت 

�سوف ُيعقد �آخر هذ� �ل�سهر يف �لكويت، بحكم �أنها 

�لآن تر�أ�س جمل�س وزر�ء خارجية �لدول �لعربية«

وتابع “نحن ن�ست�سيف ما يقارب خم�سة �آلف 

لبناين، و�سعد�ء يف دوره��م �لتنموي، كما نرحب 

باللبنانيني بكافة م�ستوياتهم يف زي��ارة �لكويت. 

وزي��ارة وزير �خلارجية ثنائية، ولكن يف �لأ�سا�س 

�سمن �لتحرك �لعربي«

�ل�سبت يف  ب��روت  �إىل  �ل�سباح  �ل�سيخ  وو�سل 

زيارة ر�سمية ليومني هي �لأوىل مل�سوؤول خليجي 

�ندلعت  �ل��ت��ي  �لدبلوما�سية  �لأزم����ة  منذ  رف��ي��ع، 

خليجية  ودول  لبنان  بني  �ملا�سي  �أكتوبر  �أو�خ���ر 

بينها �لكويت

و�أب���ل���غ �ل��رئ��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين وزي�����ر �خل��ارج��ي��ة 

ب���اأي حت��رك ع��رب��ي من  ب���اده  �لكويتي ترحيب 

�ساأنه �إع��ادة �لعاقات �لطبيعية بني لبنان ودول 

�خلليج �لعربي، �نطاقا من حر�س لبناين ثابت 

لبنان  بني  �لعاقات  �أف�سل  على  �ملحافظة  على 

و�لدول �لعربية

�ل�سباح  �ل�سيخ  ل��ل��وزي��ر  ع��ون  �لرئي�س  و�أك����د 

�ل��ط��ائ��ف وق���ر�ر�ت  �ت��ف��اق  �ل��ت��ز�م لبنان بتطبيق 

�ل�سرعية �لدولية و�لقر�ر�ت �لعربية ذ�ت �ل�سلة، 

�ملذكرة  يف  وردت  �لتي  �ملقرحات  �أن  �إىل  م�سر� 

�لتي �سلمها �لوزير �لكويتي �ستكون مو�سع ت�ساور 

لإعان �ملوقف �ملنا�سب منها

�ل���وزر�ء �للبناين جنيب  وك��ان رئي�س جمل�س 

ميقاتي، قد ��ستقبل وزير خارجية �لكويت م�ساء 

�إىل  و�سوله  ف��ور  �حلكومية،  �ل�سر�يا  يف  �ل�سبت 

لبنان يف زيارة ر�سمية ت�ستمر يومني

و�أك�����د �ل���وزي���ر �ل��ك��وي��ت��ي، يف م��وؤمت��ر �سحايف 

بوحبيب،  عبد�هلل  �للبناين  نظره  مع  م�سرك 

عقب لقائه ميقاتي، �أن “هناك ثاث ر�سائل نريد 

توجيهها«

و�لر�سائل، بح�سب �ل�سيخ �أحمد نا�سر �ملحمد 

رغبة  و�لثانية  لبنان  مع  تعاطف  “هي  �ل�سباح، 

با�ستعادة لبنان رونقه من خال �أل يكون من�سة 

وعدم  و�خلليجية  �لعربية  �ل���دول  على  للتهجم 

خليجية  روؤي���ة  ه��ي  و�لثالثة  ب�سوؤونها،  �لتدخل 

كويتية حيال لبنان، وهي �أن يكون و�قفا �سلبا على 

رجليه وملتزما بتعهد�ته �لدولية وبالإ�ساحات 

�ملطلوبة منه«

ورغ��م ما تنطوي عليه �ل��زي��ارة من موؤ�سر�ت 

�أن��ه ل  ميكن و�سفها بالإيجابية، يرى مر�قبون 

ل��اأزم��ة، يف  نهاية  على  م��وؤ���س��ر�  �عتبارها  ميكن 

�لوقت �لذي ل يز�ل فيه حزب �هلل يحاول �لتاأثر 

�أن�سطة  ور�ء  ويقف  د�خليا،  �ل�سيا�سي  �ل��ق��ر�ر  يف 

م�سبوهة يف �خلارج، ول�سيما يف دول �خلليج

�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ودول  �ل�����س��ع��ودي��ة  وق��دم��ت 

�ل��دولر�ت،  للبنان م�ساعد�ت مبليار�ت  �لأخ��رى 

وما ز�لت توفر �لوظائف وت�ست�سيف �لكثر من 

�أبناء �جلالية �للبنانية يف �خلارج، لكن �ل�سد�قة 

�سابها �لتوتر ل�سنو�ت ب�سبب تنامي نفوذ جماعة 

حزب �هلل �للبنانية �ملدججة بال�ساح

�ل���دول �خلليجية  م��ن �سمن  �لكويت  وك��ان��ت 

�ل��ت��ي وق��ف��ت �إىل ج��ان��ب ل��ب��ن��ان، خ�����س��و���س��ا من 

�ل��ن��اح��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة، ل��ك��ن��ه��ا خ����ال �لأ���س��ه��ر 

�لأخ��رة �أع��ادت �لنظر يف �لكثر من تعاماتها 

ب�سبب  لبروت،  �ملالية  وم�ساعد�تها  �لقت�سادية 

ن�ساطات حزب �هلل

وقبل نحو ثاثة �أ�سهر، �أطاحت �أجهزة �لأمن 

�لكويتية بخلية تابعة حلزب �هلل، وقالت �إن مهمة 

�خللية كانت “جتنيد �ل�سباب للعمل مع �حلزب 

�للبناين �مل�سلح يف كل من �سوريا و�ليمن«

�لوزير  زي��ارة  تكون  �أن  مر�قبون  ي�ستبعد  ول 

�ل��ك��وي��ت��ي ����س��ت��ج��اب��ة ل��ت��ح��رك��ات دول����ي����ة، ورمب���ا 

�للبناين  لل�سعب  م�����س��اع��دة  ل��ت��ق��دمي  �أم��رك��ي��ة، 

ولي�س للحكومة وللنظام �ل�سيا�سي �لذي ل يز�ل 

حتت �سيطرة حزب �هلل

االنباط-وكاالت

�لأح��د  �م�س  �إي��ر�ن��ي��ون  دبلوما�سيون  ب��د�أ 

�مل�����س��ارك��ة يف �ج��ت��م��اع��ات م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ع��اون 

منذ  �لأوىل  للمرة  �ل�سعودية،  �ل�سامي يف 

�لإقليميني  �خل�سمني  بني  �لعاقات  قطع 

ذك��ر  ك��م��ا   ،2016 و�ل��ري��ا���س مطلع  ط��ه��ر�ن 

م�سوؤولن يف �ملنظمة لوكالة فر�ن�س بر�س.

و�سلو�  �لإير�نيون  �لدبلوما�سيون  وك��ان 

�ل�سعودية  جدة  مدينة  �إىل  �ملا�سي  �ل�سبوع 

 57 ت�سم  �ل��ت��ي  �ملنظمة  يف  ب��اده��م  لتمثيل 

بلد�

وقال م�سوؤول يف �ملنظمة طلب عدم ك�سف 

�جتماع  يف  �ساركو�  �لدبلوما�سيني  �إناّ  ��سمه 

كبار �ملوظفني �لتح�سري لجتماع جمل�س 

و�ل��ت��ي  �مل��ن��ظ��م��ة،  �أع�������س���اء  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء 

 22 يف  �آب���اد  �إ���س��ام  يف  باك�ستان  ت�ست�سيفها 

�آذ�ر/مار�س 2022

د �أنه �لجتماع �لأول �لذين ي�ساركون  و�أكاّ

به منذ عودتهم �إىل جدة �ل�سبوع �ملا�سي

�����د م�����س��وؤول ث���ان ب��امل��ن��ظ��م��ة م�����س��ارك��ة  و�أكاّ

�لوفد �لإير�ين يف �لجتماع

عدم  �أي�سا  طلب  �ل��ذي  �مل�سوؤول  و�أو���س��ح 

يعملون  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  �أناّ  ����س��م��ه  ك�����س��ف 

م���ن م��ق��ر �مل��ن��دوب��ي��ة �مل���وؤق���ت���ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 

�لإ�سامية �لإير�نية يف جدة ، مو�سحا �أنها 

كيان م�ستقل عن قن�سلية �إير�ن يف جدة

�إي��ر�ن  م��ع  عاقاتها  �ل�سعودية  وقطعت 

تعر�س  بعد   ،2016 �لثاين/يناير  كانون  يف 

م�سهد،  يف  وقن�سليتها  طهر�ن  يف  �سفارتها 

�إع���د�م رجل  لع��ت��د�ء�ت م��ن حمتجني على 

�لدين �ل�سعودي �ل�سيعي منر �لنمر

وزر�ء  م��ن  �إد�ن����ة  �لهجمات  تلك  ولقيت 

�خلارجية �لأع�ساء يف �ملنظمة

�ملا�سي، عقد جل�سات  �لعام  �لبلد�ن  وب��د�أ 

ح���و�ر يف ب��غ��د�د ب��ه��دف حت�سني �ل��ع��اق��ات. 

وع��ق��دت �أرب����ع ج��ل�����س��ات ب��ني ن��ي�����س��ان/�أب��ري��ل 

و�أيلول/�سبتمر، مع تاأكيد طهر�ن �أن جولة 

خام�سة �ستكون رهن جدية �لريا�س

و�ل�سعودية  �لإ�سامية  �جلمهورية  وتعد 

�أبرز قوتني �إقليميتني يف �خلليج، وهما على 

�لقليمية  �مل��ل��ف��ات  معظم  يف  نقي�س  ط��ريف 

�أب��رزه��ا �ل��ن��ز�ع يف �ل��ي��م��ن، حيث تقود  وم��ن 

للحكومة  د�ع��م��ا  ع�سكريا  حتالفا  �لريا�س 

�مل��ع��رف ب��ه��ا دول���ي���ا، وت��ت��ه��م ط��ه��ر�ن بدعم 

�مل��ت��م��ردي��ن �حل��وث��ي��ني �ل���ذي���ن ي�����س��ي��ط��رون 

�أبرزها  �لباد  �سمال  و��سعة يف  على مناطق 

�سنعاء

ك�����ذل�����ك، ت����ب����دي �ل�������س���ع���ودي���ة �حل��ل��ي��ف��ة 

للوليات �ملتحدة، �لعدو �للدود للجمهورية 

�لإ�سامية، قلقها من نفوذ �إير�ن �لإقليمي 

ل يف دول عربية مثل �سوريا  وتتاّهمها ب� �لتدخاّ

برناجمها  م��ن  �س  وتتوجاّ ولبنان،  و�ل��ع��ر�ق 

�لنووي وقدر�تها �ل�ساروخية

وك���ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لإي����ر�ين ح�سني 

�أم���ر ع��ب��د �ل��ل��ه��ي��ان �أك���د يف ك��ان��ون �لأول/

دي�سمر �أن �ململكة و�فقت على منح تاأ�سر�ت 

لدى  معتمدين  دبلوما�سيني  لثاثة  دخول 

ت��اأت��ي و���س��ط مباحثات  �مل��ن��ظ��م��ة، يف خ��ط��وة 

بد�أها �خل�سمان �لإقليميان منذ �أ�سهر �سعيا 

لتح�سني �لعاقات �ملقطوعة بينهما

�ملتحدث  �ملتحدث  �ملا�سي، كرر  و�ل�سبوع 

�سعيد خطيب  �لإي��ر�ن��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  ب��ا���س��م 

�سفارتها  فتح  �إع���ادة  ل���  ب��اده  ��ستعد�د  ز�ده 

ذلك  حتقيق  �أن  �ىل  م�سر�  �ل�سعودية،  يف 

يرتبط �أي�سا ب� خطو�ت من �لريا�س.

االنباط-وكاالت

بامل�سجد  و�مل��ع��روف  �لكبر  �مل�سجد  يعاين 

و���س��ط مدينة طريا،  �ل��ع��م��ري  �أو  �ل��زي��د�ين 

�ل�����ذي ي��ع��ت��ر م���ن �أه�����م م�����س��اج��د فل�سطني 

�سيا�سات  بفعل  �لن��ه��ي��ار  خ��ط��ر  �ل��ت��اري��خ��ي��ة، 

�لحتال.

�ملعامل  م��ن  تبقى  م��ا  �آخ��ر  �مل�سجد  ويعتر 

�لوجود  على  �ل�ساهدة  و�لإ�سامية  �لعربية 

�لفل�سطيني يف �ملدينة

�أن���ه يعاين  �إع��ام��ي��ة على  وت�سر م�����س��ادر 

خطر حُمدق بفعل �سيا�سات �لتهويد ملحو كل 

ما عربي وفل�سطيني، و�لتي متار�سها �سلطات 

�لحتال يف فل�سطني �لتاريخية منذ �لنكبة.

ي�سار �إىل �أن �مل�سجد �لزيد�ين يقع يف و�سط 

مدينة طريا- �سمايل فل�سطني، وُبني على يد 

�ذ مراّ على  ظاهر �لعمر �لزيد�ين عام 1748، 

ت�سييده 274 عاما

قال  �لر�سمية  �لأن��ب��اء  لوكالة  حديث  ويف 

�لكاتب و�لباحث مبجال �جلغر�فيا �لتاريخية 

طارق ب�سول �إنه يف �لعام 1950 �سنت �إ�سر�ئيل 

ما ي�سمى بقانون �م��اك �لغائبني ، �إذ تعتر 

�مل��و�ق��ع �لأث���ري���ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة، ومنها �أوق���اف 

�إ�سامية كاأماك غائبني، وعليه مت �ل�ستياء 

عليها من قبل �ل�سلطات �لإ�سر�ئيلية

�جلدير ذكره �أنه يعرف �أي�سا قانون �أماك 

ر �أو نزح �أو ترك حدود دولة  �لغائبني من ُهجاّ

�إ�سر�ئيل حتى ت�سرين ثاين 1947، خا�سة على 

�أثر �لنكبة، على �أناّه غائب

وت��ع��ت��ر ك���ل �أم���اك���ه )ي�����س��م��ل �لأر������س����ي، 

مبثابة  وغ��ره��ا(  �لبنوك  وح�سابات  �لبيوت 

�أماك غائبني تنقل ملكياّتها لدولة �إ�سر�ئيل، 

ويديرها و�سياّ من قبل �لدولة

�لإ�سر�ئيلية  �ل�سلطات  �إن  �لباحث  وق���ال 

تهمل �لعناية بهذه �ملو�قع �لأثرية، لرمبا ملحو 

ما تبقى من �آثار عربية يف طريا، وغرها من 

�لأماكن، وعلى ما يبدو �ن �مل�سجد �لزيد�ين يف

وكحال م�سجد �لزيد�ين يف طريا، ما ز�ل 

عدد من �مل�ساجد معر�سة لانهيار، و�أخرى مت 

تدمرها، فيما ُي�ستخدم ق�سم ثالث لغر ما 

�أن�ِسئ من �أجله، على وجه �خل�سو�س يف �ملدن 

�ملختلطة و�لقرى �ملُهجرة

ي�سار �إىل �أن �لدر��سات تقول �إن 15 م�سجد� 

ُحولت �إىل كن�س ومعابد لليهود، و40 م�سجد� 

هدمت �أو �أغلقت �أو باتت مهملة، �إ�سافة �إىل 17 

م�سجد� ُحولت �إىل حظائر لاأغنام و�لأبقار �أو 

�أو مكب  مطاعم وخمار�ت ومتاحف وخم��ازن 

للنفايات.

مسجد الزيداني في طبريا يعاني خطر االنهيار بسبب سياسات االحتالل

سجن صحفية تركية أهانت 
أردوغان خالل مقابلة مباشرة

االنباط-وكاالت

�عتقلت �ل�سحفية �لركية، �سيد�ف كابا�س 

يف �إ�سطنبول ، �تهمت ب� �إهانة �لرئي�س �لركي، 

رج��ب طيب �ردوغ���ان خ��ال مقابلة مبا�سرة 

على �لهو�ء

 Tele1 �أجرتها كابا�س على قناة  �ملقابلة 

و�عتقلت عقبها،  �ملعار�سة، �جلمعة،  �لركية 

وف��ق��ا ه��ي��ئ��ة �لإذ�ع�������ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل��رك��ي��ة 

TRT Haber حلكومية�

و����س��ت��خ��دم��ت ك��اب��ا���س �لأم����ث����ال �ل��رك��ي��ة 

�إعطاء  �أردوغ���ان دون  �إىل  �لتقليدية لاإ�سارة 

�ملتوج  �ل��ر�أ���س  �إن  ق��ال��ت  حيث  �لرئي�س.  ����س��م 

�أن����ه لي�س  �أك����ر ح��ك��م��ة ول��ك��ن��ن��ا ن���رى  ي�سبح 

�سحيًحا . يف �إ�سارة �إىل ما يقرب من 20 عاًما 

رئي�ًسا  �أ�سبح  �أن  منذ  �ل�سلطة  يف  لأردوغ����ان 

)CNN(  للوزر�ء ثم رئي�ًسا، وفق

ق�سًر�  �ملا�سية  ت��دخ��ل  عندما  و�أ���س��اف��ت: 

�سيتحول  �لق�سر  ه��ذ�  لكن  ملًكا،  تكون  فلن 

 ،TRT Haber ل����  وف���ًق���ا  ح���ظ���رة  �إىل 

�تخذ مكتب �ملدعي �لعام يف ��سطنبول قر�ًر� 

و�ح��ُت��ج��زت  �لتحقيق.  بعد  ك��اب��ا���س  باحتجاز 

كابا�س يف فندق كانت تقيم فيه ليل �جلمعة، 

ويف وقت مبكر من �سباح �ل�سبت، مت نقلها �أوًل 

�إىل مركز �ل�سرطة ثم �إىل مكتب �ملدعي �لعام

وك����ان����ت �ل����ك����ام����ر�ت ت�����س��ج��ل ع��ن��دم��ا مت 

�إح�سار �ل�سحفية �لركية �إىل �ملحكمة حيث 

مثلت �أمام �لقا�سي يف حمكمة ��سطنبول ومت 

�لقب�س عليها على �لفور

وزي���ر �ل��ع��دل �ل��رك��ي، عبد�حلميد غ��ول، 

كابا�س:  ت�سمية  دون  �ل�سبت،  بتغريدة،  ق��ال 

�ألعن �لكلمات �لقبيحة �لتي ت�ستهدف رئي�سنا 

�أمتنا. هذه �لتعبر�ت  باأ�سو�ت  �لذي �نتخب 

عن  �لنا�سئة  �لقانونية  وغ��ر  �لامتناهية 

�حل�سد و�لكر�هية �ستجد �لرد �لذي ت�ستحقه 

يف �سمر �لأمة و�أمام �لعد�لة.

االحتالل يجرف 50 دونمًا من أراضي 
الفلسطينيين جنوب الخليل

االنباط-وكاالت

�قتحمت قو�ت �لحتال �لإ�سر�ئيلي 

�خلليل  مدينة  جنوب  دور�  بلدة  �م�س 

ب��ال�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وج���رف���ت ع�����س��ر�ت 

�لفل�سطينيني. �أر��سي  �لدومنات من 

وذكرت وكالة وفا �أن قو�ت �لحتال 

�لبلدة  يف  �لفقيقي�س  منطقة  �قتحمت 

ت��و���س��ي��ع  ب���ه���دف  50 دومن�������اً  وج����رف����ت 

�أر��سي �ملنطقة م�ستوطنة مقامة على 

�ملا�سي  �لأ�سبوع  �لحتال  و��ستوىل 

5 دومن������ات م����زروع����ة ب��ال��زي��ت��ون  ع��ل��ى 

وج��رف  ب�سلفيت  �ل��دي��ك  ك��ف��ر  ب��ل��دة  يف 

م�������س���اح���ات و�����س���ع���ة م����زروع����ة ب��ال��ق��م��ح 

و�خل�������س���ار يف خ��رب��ة �ب���زي���ق ب���الأغ���و�ر 

�ل�سمالية.

عنصرية حزب جونسون تحرم نائبة بريطانية من منصب وزاري

وزير الخارجية الكويتي يقدم مقترحات للبنان لتخفيف التوتر مع دول الخليج 

ألول مرة منذ قطع العالقات قبل6 سنوات

هيئة األسرى: االحتالل يمارس التعتيم 
على الوضع الصحي لألسير ناصر أبو حميد

االنباط-وكاالت

�لأ�سرى  �سوؤون  هيئة  با�سم  �ملتحدث  ق��ال 

و�ملحررين، ح�سن عبد ربه: �إن �لأ�سر نا�سر 

�أب��و حميد ما ز�ل يف �لعناية �ملكثفة يف و�سع 

���س��ح��ي ح����رج، و���س��ط تعتيم �لح���ت���ال على 

معلومة  �أي  ب��و���س��ول  �ل�سماح  وع���دم  و�سعه 

ب�ساأنه.

و�أك���د عبد رب��ه لإذ�ع���ة )���س��وت فل�سطني( 

و�لتحركات  �جل��ه��ود  ��ستمر�ر  �لأح����د،  �م�����س 

حممود  �ل��رئ��ي�����س  م��ن  بتوجيهات  �لر�سمية 

عبا�س

للمطالبة بالفر�ج عن �لأ�سر �أبو حميد 

�أن �لح��ت��ال مل ي�ستجب  �إل  �ن��ق��اذ� حلياته، 

حتى �للحظة لهذه �جلهود

و�أو�سح عبد ربه �أن �سلطات �لحتال متنع 

�أب���و حميد م��ن قبل �ملحامني  زي���ارة �لأ���س��ر 

وحتى �أفر�د �لعائلة

نخلة  �أم���ل  �لفتى  ب��الأ���س��ر  يتعلق  وفيما 

�ملحكوم �إد�ري����ا، ق��ال عبد رب��ه �إن��ه يعاين من 

وه���ن ع�����س��ل��ي، وك����ان ي��ع��اين م��ن ���س��رط��ان يف 

�لقولون عند �عتقاله، ومُتار�س بحقه �سيا�سة 

�لإهمال �لطبي ويو��سل �لأ�سرى �لإد�ري��ون، 

لليوم �لر�بع و�لع�سرين على �لتو�يل، مقاطعة 

حماكم �لحتال، وذلك يف �إط��ار مو�جهتهم 

�سيا�سة �لعتقال �لإد�ري
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ذيابات يقود تدريبات منتخب الشباب 
االنباط - عمان 

بداأ املنتخب الوطني ت 20 لكرة القدم، تدريباته 

ا�ستعدادا  ذي��اب��ات،  اإ���س��ام  امل���درب  بقيادة  اليومية 

تدريبه  املنتخب  واأج���رى  املقبلة.  لا�ستحقاقات 

على ملعب البولو يف مدينة احل�سني لل�سباب، حيث 

البدنية.  اللياقة  متارين  على  الفني  اجلهاز  ركز 

عليان،  معتز  الع��ب��ا:   27 املنتخب  قائمة  وت�سم 

يو�سف ح�سان،  ال��رب،  ابو  املحارمة، معاذ  حممود 

اإب��راه��ي��م ن��وف��ل، اأح��م��د اأمي���ن، ع��اء ورق، عا�سم 

اأبو التني، �سهيب القا�سي، عامر جمدوبة، ريان 

العزايزة، عاء دية، ح�سني الروا�سدة، عمر �ساح، 

عمر ال��ع��زازم��ة، حممد اأب���و ه���زمي، حممد رائ��د، 

رامي املعيويف، �سيف دروي�ش، اإيهاب العقلة، اأحمد 

معاذ  الرفاعي،  اأده��م  عبيدات،  ال��دوي��ري، حممد 

عليمات، اأو�ش اأبو ه�سيب، �سلطان ال�سياب، خلدون 

الت�سفيات  امل��ن��ت��خ��ب خل��و���ش  وي�����س��ت��ع��د  ����س���رة. 

اأن  على  القادم،  اأيلول  مبنت�سف   ،2022 االآ�سيوية 

يحدد مكان اال�ست�سافة الحقا.

انتخاب اتحاد جديد للمبارزة 

االنباط - عمان 

االأردين  لاحتاد  العامة  الهيئة  انتخبت 

للدورة  اإدارتها  جمل�ش  اأع�ساء  للمبارزة، 

االأوملبية القادمة، والتي تنتهي بعد انتهاء 

)باري�ش  القادمة  االأوملبية  االأل��ع��اب  دورة 

202٤(، وذلك خال االجتماع االنتخابي 

ال����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر االحت�����اد وب��ح�����س��ور 

و�سم  االأردنية.  االأوملبية  اللجنة  مندوبي 

للمبارزة،  االأردين  االحت��اد  اإدارة  جمل�ش 

ع��ن ف��ئ��ة امل��ع��ي��ن��ني، ال�����س��ي��د ن��ع��ي��م دح��ب��ور 

اإي���اد  وال��دك��ت��ور  الهباهبة  الرا  وال�����س��ي��دة 

مغايرة وعن فئة الاعبني املعتزلني، فاز 

وال�سيد  عطيات  خالد  الدكتور  بالتزكية 

ح��ك��م اخل���ال���دي وال�����س��ي��دة اإمي����ان ال��ع��زب 

توزيع  و�سيتم  اخلالد. هذا  لينا  وال�سيدة 

االأردين  االحت���اد  اإدارة  جمل�ش  منا�سب 

للمبارزة يف اجلل�سة القادمة.

فريق نيوكاسل يعسكر في جدة 
لندن - وكاالت 

اأع�����ل�����ن ن�������ادي ن���ي���وك���ا����س���ل ي���ون���اي���ت���د 

االجن����ل����ي����زي، ر���س��م��ي��ا االأح��������د، ال�����س��ف��ر 

ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة  ج�����دة  م���دي���ن���ة  اإىل 

ملدة  ي�ستمر  مع�سكر  الإقامة  ال�سعودية، 

اأ���س��ب��وع مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ط��ل��ة ال�����س��ت��وي��ة يف 

الر�سمي  احل�ساب  وق��ال  الرميريليج. 

ل���ل���ن���ادي االإجن����ل����ي����زي ع���ل���ى »ت����وي����ر«: 

ب��امل��م��ل��ك��ة  ج�����دة  اإىل  ي�����س��اف��ر  »ف���ري���ق���ن���ا 

ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ال����ي����وم حل�����س��ور 

مل��دة  ال��داف��ئ  للطق�ش  ت��دري��ب��ي  مع�سكر 

احل�ساب  واأكد  االأم�ش«.  فوز  بعد  اأ�سبوع 

وقع  االخ��ت��ي��ار  اأن  لنيوكا�سل،  الر�سمي 

املع�سكر،  ه��ذا  الإق��ام��ة  ج��دة  مدينة  على 

ن���ظ���ًرا ل����اأج����واء ال���داف���ئ���ة ه����ذه االأي�����ام 

ب��امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ت��ت��واج��د ف��ي��ه��ا ج��م��اه��ري 

م��ع كبار  ع��ن االج��ت��م��اع  ل��ل��ن��ادي، ف�سًا 

����س���ن���دوق اال����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة. م��ن 

ج��ان��ب��ه، رح����ب ���س��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات 

ال��ع��ام��ة ال�����س��ع��ودي، ب��زي��ارة ال��ف��ري��ق اإىل 

الر�سمية  ال�سفحة  ح�سب  ال�����س��ع��ودي��ة، 

وكان �سندوق  “توير«.  لل�سندوق على 

اال����س���ت���ث���م���ارات ال��ع��ام��ة ال�������س���ع���ودي، قد 

املا�سي،  اأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر/  يف  اأع��ل��ن 

ن���ادي  ع��ل��ى   %100 ب��ن�����س��ب��ة  اال����س���ت���ح���واذ 

نيوكا�سل  وي��ح��ت��ل  ي��ون��اي��ت��د.  ن��ي��وك��ا���س��ل 

الدوري  ترتيب  الئحة  على   18 ال��� املركز 

 21 15 ن��ق��ط��ة م��ن  االإجن��ل��ي��زي ب��ر���س��ي��د 

 9 مباراة، حيث فاز يف مباراتني، وتعادل 

مرات، وخ�سر 10 مواجهات.

السولية  تمريرة 
لصالح االفضل 

الكامريون - وكاالت 

القدم  لكرة  االإفريقي  االحت��اد  اختار 

ال�����س��ول��ي��ة  مت����ري����رة ع����م����رو  “كاف”، 
الع���ب م��ن��ت��خ��ب م�����س��ر، ل��زم��ي��ل��ه حممد 

�����س����اح، ال���ت���ي ت�����س��ب��ب��ت يف ه�����دف ف���وز 

يف  االأف�سل  بي�ساو،  غينيا  الفراعنة اأمام 

االأمم  كاأ�ش  لبطولة  املجموعات  مرحلة 

امل��ق��ام��ة يف ال���ك���ام���ريون. وع���ل���ق ال��ك��اف 

التمريرة،  الر�سمية على  عر ح�ساباته 

ق��ائ��ا: »ع��ل��ى ط��ب��ق م��ن ذه���ب، مت��ري��رة 

اإىل حممد  ال��ط��ول��ي��ة  ال�����س��ول��ي��ة  ع��م��رو 

اأ���س��ي�����س��ت يف مرحلة  اأف�����س��ل  ���س��اح ه��ي 

االإف��ري��ق��ي��ة«.  االأمم  ب��ك��اأ���ش  امل��ج��م��وع��ات 

16 من  وكان منتخب م�سر تاأهل لدور ال�

البطولة االإفريقية، بعدما احتل و�سافة 

من  نقاط   6 وح�سد  الرابعة  املجموعة 

ف���وزي���ن ع��ل��ى غ��ي��ن��ي��ا ب��ي�����س��او وال�����س��ودان 

منتخب  و�سرب   .)0-1( النتيجة  بنف�ش 

م�����س��ر م���وع���دا م���ع ك�����وت دي����ف����وار ي���وم 

 16 ال� دور  لقاءات  �سمن  املقبل،  االأربعاء 

من كاأ�ش االأمم االإفريقية .

ابو عابد يعود لشباب االردن 

االنباط - عمان 

الاعب  م��ع  االأردن   �سباب  تعاقد 

خال  الفريق  لتمثيل  عابد،  اأبو  زيد 

م��ن��اف�����س��ات امل��و���س��م ال���ك���روي امل��ق��ب��ل. 

النادي  عابد عقده يف مقر  اأبو  ووقع 

يف غمدان، بح�سور �سليم خري رئي�ش 

الفني  وامل���دي���ر  االأردن  ���س��ب��اب  ن����ادي 

اأبو عابد قد لعب  و�سيم البزور.وكان 

ال�سلط،  فريق  مع  املا�سي  املو�سم  يف 

لعب  ال���ذي  االأردن  �سباب  م��ن  ق��ادم��ا 

عابد  اأب���و  وي��ع��د  ط��وي��ل��ة.  ل�سنوات  ل��ه 

يتمتع  مل���ا  االأردن،  ل�����س��ب��اب  م��ك�����س��ب��ا 

ب���ه م���ن م���ه���ارة و���س��رع��ة ���س��ت��ع��زز من 

ال���ق���درات ال��ه��ج��وم��ي��ة ل��ف��ري��ق. وك��ان 

مهاجمه  عقد  جدد  قد  االأردن  �سباب 

خ��ال��د ال�����دردور، وت��ع��اق��د م��وؤخ��را مع 

املدافع الدويل �سليم عبيد. 

منتخب السيدات الكروي يواصل االستعداد
االنباط - عمان  

ا������س�����ت�����اأن�����ف امل����ن����ت����خ����ب ال����وط����ن����ي 

وال��ب��دن��ي��ة،  الفنية  ت��دري��ب��ات��ه  ال��ن�����س��وي 

ب���ق���ي���ادة امل������درب دي��ف��ي��د ن��ا���س��ي��م��ي��ن��ت��و، 

ا����س���ت���ع���داداً ل��ا���س��ت��ح��ق��اق��ات ال��ق��ادم��ة. 

على  االأول  ت��دري��ب��ه  امل��ن��ت��خ��ب  واأج����رى 

م��ل��ع��ب ال���ب���ول���و، ب��ح�����س��ور ال���اع���ب���ات 

امل���ح���ل���ي���ات: ����س���ري���ن ال�������س���ل���ب���ي، م��ل��ك 

���س��ن��ك، رون����د ك�����س��اب، اأن���ف���ال ال�����س��ويف، 

ن���ور زوق�������ش، ال��ع��ن��ود غ�����ازي، رن���د اأب���و 

ح�������س���ني، اإن���������س����راح ح���ي���ا����س���ات، ري���ت���ال 

اأب��و  ت�سنيم  ال��زب��ريي،  تقى  ال�سوبكي، 

البطو�ش،  ل��ني  ا���س��ل��ي��م،  ت�سنيم  ال���رب، 

ال�سند�ش،  اأب��و  رام��ا  االأج���رب،  يا�سمني 

���س��ه��ن��از ج���ري���ن، ل��ي��ن��ا ����س���اح���ب، ت��اال 

ال���رغ���وث���ي. وي��ح��ت��ج��ب ع���ن امل��ع�����س��ك��ر 

باخلارج  املحرفات  الاعبات  احل��ايل 

اآي��ة امل��ج��ايل، مي�ساء ج��ب��ارة، مي  وه��م: 

وروزب��ه��ان  اجل��م��اع��ني،  اإي��ن��ا���ش  �سويلم، 

الفحو�سات  اأظهرت  املقابل،  يف  فريج. 

املنتخب �سباح  لها  التي خ�سع  الطبية 

اخل��م��ي�����ش امل���ا����س���ي، اإ����س���اب���ة ك����ل م��ن 

ال��اع��ب��ت��ني ب��ان��ا ال��ب��ي��ط��ار وزي��ن��ة ح��ازم 

يفر�ش  ما  امل�ستجد،  كورونا  بفايرو�ش 

دخ���ول���ه���م���ا ب���احل���ج���ر ال�������س���ح���ي حل��ني 

االأردين  االحت�����اد  وي��ت��م��ن��ى  ���س��ف��ائ��ه��م. 

للبيطار  العاجل  ال�سفاء  ال��ق��دم،  لكرة 

يف  للماعب.  ال�سريعة  والعودة  وحازم 

ذات االجتاه، بداأ مدرب احلرا�ش وليد 

ميخائيل، ومدرب اللياقة قي�ش معمر، 

مهامهما مع املنتخب الوطني الن�سوي 

التدريب  يف  �ساركا  ر�سمي، حيث  ب�سكل 

الن�سميات  مع�سكر  وياأتي  اليوم.  االأول 

لا�ستحقاقات  التح�سريات  اإط���ار  يف 

املقبلة، ويف مقدمتها بطولة غرب اآ�سيا 

املنتظر اإقامتها اآب القادم يف االأردن.

الريا�ض - وكاالت 

ال�����س��ع��ودي،  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ري���ن���ارد،  ه���رييف  الفرن�سي  ق���رر 

ا���س��ت��ب��ع��اد الع����ب خ�����ط ال��و���س��ط ع��ب��د ال��رح��م�����ن غ��ري�����ب، م�����ن مع�سكر 

غري�ب  الرحم�ن  عبد  ا�ستبعاد  وي��اأت��ي  ج�دة.   ف�ي  حالي�ا  املق�ام  االأخ�سر 

���س��اح��ب ال�24 ع����اًم����ا، ب���ن���اء ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ال��ط��ب��ي ل��ل��ج��ه��از ال��ط��ب��ي 

ف�ي  لاإ�ساب�ة  الاعب  تع�ر�ش  ع�ن  ك�س�ف  وال��ذي  ال�سعودي،  للمنتخب 

لان�سمام  ع�����س��ريي،  هيثم  ال��اع��ب  ري��ن��اد  وا���س��ت��دع��ى  الفخذ.   ع�سلة 

من  والثامنة  ال�سابعة  اجلولتني  خل��و���ش  ا���س��ت��ع��داًدا  االأخ�����س��ر،  ملع�سكر 

 .»2022 “قطر  العامل  لكاأ�ش  املوؤهلة  النهائية  االآ�سيوية   الت�سفيات 

وي�ست�سيف االأخ�سر يوم اخلمي�ش املقبل، منتخب عمان على �ستاد مدينة 

امللك عبد اهلل الريا�سية بجدة، فيما �سيحل االأخ�سر �سيًفا على املنتخب 

الياباين يف االأول من �سهر فراير/�سباط على �ستاد �سايتاما بطوكيو. 

مدرب السعودية يستبعد غريب عن المنتخب 

اتحاد السلة لن يرضخ ألي ضغوطات 

االنباط - عمان 

ال�����س��ل��ة  ل���ك���رة  االأردين  االحت�������اد  ع��ق��د 

ب��ح�����س��ور رئ��ي�����س��ه حم��م��د ع��ل��ي��ان واالأم����ني 

العام املهند�ش نبيل اأبو عطا، اجتماعا مع 

وحث  املمتازة.  الدرجة  اأندية  دوري  حكام 

�سرورة  على  احل��ك��ام  كافة  االحت���اد  رئي�ش 

ت����دارك ال��ه��ف��وات واالأخ���ط���اء يف امل��ب��اري��ات 

املقبلة. واأكد عليان عدم تدخل االحتاد يف 

الآلية  وفقا  املباريات،  الإدارة  احلكام  تعيني 

امل���داورة املتبعة. و�سدد على اأن��ه االحت��اد ال 

تطبيق  اأن  م��وؤك��دا  �سغوطات،  الأي  ير�سخ 

القانون �سيكون على اجلميع دون ا�ستثناء، 

اأو حماباة الأي طرف، موؤكدا حر�سهم على 

ا�ستقالية جلنة احلكام، و�سيادة االحتاد يف 

الوقت ذاته. بدورها، راجعت جلنة احلكام 

برئا�سة م�سر جمذوب احلاالت التحكيمية 

املا�سية،  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �سهدتها  ال��ت��ي 

حكام  لتقييم  االأ�سبوعية  جل�ستها  �سمن 

احلكام  جلنة  االأردنية.و�سددت  ال�سلة  كرة 

يف االحتاد االأردين لكرة ال�سلة، على وجود 

ل��دى االحت��اد  املعتمدة  7 حكام يف قائمتها 

الدويل لكرة ال�سلة “فيبا”، التي ت�ستبدل 

حكما   30 وج����ود  عامني.واأكدت على  ك��ل 

لل�ساحة يتناوبون على اإدارة كافة البطوالت 

املحلية ملختلف الفئات.



الريا�ضي
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نادال يواصل التألق في استراليا للتنس 

بنزيما يحلم الفوز بالكرة الذهبية 

ابرا ينصح مبابي باالنتقال للريال 

الكرة العربية مرشحة الكبر ظهور في قطر 

�سيدين – وكاالت 

اق��ت��ن�����ص الإ����س���ب���اين راف���ائ���ي���ل ن�����ادال، 

ن��ه��ائ��ي  ل����رب����ع  ال����ت����اأه����ل  ب���ط���اق���ات  اأوىل 

ب��ع��د تغلبه  امل��ف��ت��وح��ة،  اأ���س��رال��ي��ا  ب��ط��ول��ة 

مانارينو. اأدري���ان  الفرن�سي  على  الأح���د، 

ال�����س��اد���ص للقب  امل��ر���س��ح  ن������ادال،  ومت��ك��ن 

باملو�سم،  الكربى  الأرب��ع  البطولت  اأوىل 

-16(  6-7 بنتيجة  مانارينو  هزمية  م��ن 

دقيقة.  و40  �ساعتني  يف  و2-6  و2-6   )14

جون  الأ�سرايل  مع  ن��ادال  تعادل  وبفوزه 

نيوكومب بخو�ص 14 مباراة يف ربع نهائي 

ب��ط��ول��ة اأ���س��رال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة، يف ت��رت��ي��ب 

يت�سدره ال�سوي�سري روجر فيدرر بر�سيد 

النهائي  ربع  ن��ادال يف  ويواجه  مباراة.   15

 .14 ال� املر�سح  الكندي ديني�ص �سابوفالوف 

عامليا،  اخل��ام�����ص  امل�سنف  ن����ادال،  وي�سعى 

الثاين  املفتوحة  اأ�سراليا  بلقب  للتتويج 

بطولت  يف  األقابه  ع��دد  ورف��ع  م�سواره  يف 

ال�سراكة  ليف�ص   ،21 اإىل  �سالم  اجل��ران��د 

ديوكوفيت�ص  نوفاك  ال�سربي  غرمييه  مع 

وف���ي���درر وي��ن��ف��رد ب��ك��ون��ه الأك�����ر ح�����س��دا 

لألقاب البطولت الكربى يف التاريخ.

�سابوفالوف  ديني�ص  ال��ك��ن��دي  اأط���اح  و 

ب����الأمل����اين األ��ك�����س��ن��در زف���ري���ف م���ن ثمن 

لي�سرب  املفتوحة  اأ�سراليا  بطولة  نهائي 

م��وع��دا م��ع الإ���س��ب��اين راف��ائ��ي��ل ن����ادال يف 

املر�سح  �سابوفالوف،  وتغلب  النهائي.  ربع 

الثالث  املر�سح  زفريف  على  للقب،   14 ال���

بنتيجة 6-3 و7-6 )7-5( و6-3 يف �ساعتني 

�سابوفالوف،  �سرب  وب��ف��وزه  دقيقة.  و21 

14 ع���امل���ي���ا، م����وع����دا يف رب���ع  امل�����س��ن��ف ال��������

للقب  ال�ساد�ص  املر�سح  ن��ادال  مع  النهائي 

باملو�سم،  الكربى  الأرب��ع  البطولت  اأوىل 

الذي اأطاح يف وقت �سابق اليوم بالفرن�سي 

 )14-16(  6-7 بنتيجة  م��ان��اري��ن��و  اأدري����ان 

وعن  دقيقة.  و40  �ساعتني  يف  و2-6  و2-6 

عامليا،  اخلام�ص  امل�سنف   ، ن��ادال  مواجهة 

ت��اأه��ل لأول مرة  ال���ذي  ���س��اب��وف��ال��وف  علق 

“اإنه من ال�سرف  اإىل ربع نهائي البطولة 

اأمامه، لعبنا �سويا منذ فرة  األعب  اأن  يل 

يف مباراة ا�ستعرا�سية ولكن الأمر خمتلف 

الآن، �ستكون مواجهة �سعبة للغاية ولكن 

اإىل فوزه  اإ�سارة  امتنى ال�ستمتاع بها” يف 

مبادلة  بطولة  يف  الإ�سباين  الالعب  على 

باأبوظبي.

باري�س – وكاالت 

اأكد الفرن�سي كرمي بنزميا مهاجم ريال 

بجائزة  ال��ف��وز  زال  م��ا  ه��دف��ه  اأن  م��دري��د، 

مقابلة  يف  بنزميا  و�سرح  الذهبية.  الكرة 

ل��ربن��ام��ج )ت��ي��ل��ي��ف��وت( ال��ف��رن�����س��ي الأح����د 

بها،  الفوز  هو  الذهبية  الكرة  يف  “الأهم 
الثاين  اأو  الثالث  اأو  الرابع  املركز  احتالل 

38، لي�ص يف و�سعي  ال� املركز  ل يختلف عن 

فعل املزيد بعد ما قدمته يف امللعب”، علما 

الكرة  ترتيب  ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  احتل  ب��اأن��ه 

اأن  واأك����د  امل��ا���س��ي��ة.  ن�سختها  يف  ال��ذه��ب��ي��ة 

الفوز بالكرة الذهبية مازال هدفه واأنه كل 

مو�سما  ليقدم  “امل�ستحيل  �سيفعل  مو�سم 

الذهبية  “الكرة  وتابع  قبله«.  مما  اأف�سل 

ب��ال��ن�����س��ب��ة يل ت��ذه��ب مل���ن ي�����س��ج��ل وي�����س��ن��ع 

الأه�������داف وي���ك���ون ح���ا����س���را يف ال��ل��ح��ظ��ات 

ولي�ص  الأ���س��ي��اء  م��ن  الكثر  اإن��ه��ا  ال�سعبة، 

من  اأن��ا  ل�ست  ح�سنا  ب��األ��ق��اب..  الفوز  فقط 

مينح اجلائزة«. واأبدى بنزميا، رابع هداف 

ت��اري��خ��ي يف ري���ال م��دري��د، ف��خ��ره بالنادي 

ان�سمامه  وق���ت  اأن���ه  اإىل  م�����س��را   ، امل��ل��ك��ي 

للريال يف 2009 كان يخطط للبقاء “15 اأو 

20 عاما والفوز بالألقاب لأنه اأف�سل ناد يف 

بنزميا  اأخ��رى حت��دث  ناحية  ال��ع��امل«. من 

الثاين  ج��زءه��ا  ب��ث  �سيتم  ال��ت��ي  املقابلة  يف 

الأح���د امل��ق��ب��ل، ع��ن م��واج��ه��ة ب��اري�����ص �سان 

جرمان يف ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

اآخ��ر  خ�سم  م��واج��ه��ة  نتمنى  “كنا  م�سرا 

من  “�سيكون  واأ�ساف  م�ستعدون«.  ولكننا 

املميز اللعب اأمام )مواطنه كيليان( مبابي 

م��ب��اراة  �ستكون  اأي�����س��ا،  مي�سي  و)ل��ي��ون��ي��ل( 

جيدة«. وحتدث بنزميا عن ان�سمام مي�سي 

ل��ب��اري�����ص ���س��ان ج��رم��ان ال�����س��ي��ف امل��ا���س��ي 

اأن  م��ربزا  للتاأقلم”،  وق��ت��ا  “يحتاج  ق��ائ��ال 

موؤكدا  �سيئا”  يفهمون  “ل  ينتقدونه  من 

ت�سجيله  وعن  مي�سي«.  انتقاد  ميكننا  “ل 
ل���ري���ال م���دري���د واح��ت��م��ال��ي��ة  اأه������داف   303

اإذا  للملكي  التاريخي  ال��ه��داف  ي�سبح  اأن 

هذا  اإن  بنزميا  قال  الوترة،  بهذه  ا�ستمر 

هدف ميكن حتقيقه اإذا فعل ما يجب عليه 

حتوله  وع��ن  امللعب.  اأر���ص  على  ب��ه  القيام 

للفريق عقب رحيل  الرئي�سي  الهداف  اإىل 

كري�ستيانو رونالدو من ريال مدريد، اأ�سار 

النجم  ال��ك��ث��ر م��ن  ت��ع��ل��م  اأن���ه  اإىل  ب��ن��زمي��ا 

رحيله.  “اأكر” بعد  واأنه عمل  الربتغايل 

“كفاءتي يف امللعب لي�ست جديدة،  واأ�ساف 

ك����ان ع���ل���ي ف���ق���ط ت�����س��ج��ي��ل اأه�������داف اأك���ر 

القيادة  �سارة  ارت��داء  اأن  م�سيفا  ح�سما”، 

يحفزه اأكر ويجعله يريد اأن يكون قدوة. 

ويف مقتطف من اجلزء الثاين من املقابلة 

ق��دم��ت��ه )ت��ي��ل��ي��ف��وت( حت����دث ب��ن��زمي��ا عن 

م��واط��ن��ه اأن��ط��وان ج��ري��زم��ان وع��ن ع��ودت��ه 

جعله  ال���ذي  الأم����ر  ال��ف��رن�����س��ي،  للمنتخب 

فرة  منذ  اأرادت���ه  “اجلماهر  لأن  �سعيدا 

طويلة«.

باري�س – وكاالت 

وج���ه ال�����س��وي��دي زلت�����ان اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ص، 

مبابي،  كيليان  للفرن�سي  ن�سيحة  ميالن،  جنم 

م�ستقبله  ب�ساأن  جرمان،  �سان  باري�ص  مهاجم 

يف ح��دي��ق��ة الأم����راء والن��ت��ق��ال ل��ري��ال م��دري��د. 

ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  اإبراهيموفيت�ص،  وقال 

وقلت  مبابي  “�ساألني  الفرن�سية،  “ليكيب” 
ريال مدريد«.  اإىل  �ساأنتقل  لو كنت مكانك،  له، 

اأت��ي��ح��ت يل  “لقد  اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ص:  واأ����س���اف 

مع  خم��ت��ل��ف��ة،  ودول  ف����رق  يف  ل��ل��ع��ب  ال��ف��ر���س��ة 

وت��رع��رع��ت،  تعلمت  وه��ك��ذا  اأب���ط���ال خم��ت��ل��ف��ني، 

وم���ع ذل����ك، اأع��ت��ق��د اأن م��وق��ف م��ب��اب��ي اأ���س��ه��ل«. 

مبابي  يريده  ما  على  يعتمد  �سيء  “كل  وتابع: 

وم���ا ي��ع��ت��ق��ده، ل���و ك��ن��ت يف م��ك��ان ب��اري�����ص ���س��ان 

جرمان، �ساأحاول الحتفاظ به، لكن هو الذي 

لكن  معه،  يريده  جرمان  �سان  باري�ص  �سيقرر، 

ا  اأي�سً “اأعتقد  وختم:   . البقاء؟«  يريد  هو  هل 

مديًرا  كنت  اإذا  ت��ري��ده،  اأخ��رى  اأن��دي��ة  هناك  اأن 

فاأنت  مبابي،  �سم  تريد  ول  الإمكانيات  ولديك 

م��ب��اب��ي يف  ع��ق��د  ال��وظ��ي��ف��ة اخل���ط���اأ«. وينتهي  يف 

و�سط  اجل��اري،  املو�سم  بنهاية  الأم��راء،  حديقة 

على  مدريد  ريال  مع  باتفاقه  تفيد  قوية  اأنباء 

من  ب��دًءا  جمانية  �سفقة  يف  ل�سفوفه  النتقال 

املو�سم املقبل، مع وجود رغبة �سر�سة من جانب 

�سان جرمان يف جتديد عقده.

الدوحة – وكاالت 

ب���ات���ت امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة ���س��اح��ب��ة ف��ر���ص 

التاأهل اإىل كاأ�ص العامل قطر 2022، على اأعتاب 

اإجناز تاريخي ينتظرهم يف املونديال الذي يقام 

للمرة الأوىل يف بلد عربي. ومن الوارد اأن ي�سهد 

مونديال قطر، اأكرب م�ساركة عربية يف التاريخ 

بتواجد 7 منتخبات، منهم منتخب �سمن مقعده 

البلد  ق��ط��ر مم��ث��ل  وه���و منتخب  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

امل�ست�سيف للم�سابقة. ويف قارة اأفريقيا، تخو�ص 

4 منتخبات عربية الت�سفيات النهائية وهي م�سر 

تلتقي م�سر  وامل��غ��رب، حيث  واجل��زائ��ر  وتون�ص 

واجل��زائ��ر  م���ايل،  ت��واج��ه  وتون�ص  ال�سنغال،  م��ع 

ت���واج���ه ال���ك���ام���رون، وامل���غ���رب ي���واج���ه الكونغو 

ب���ات على  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة. منتخب 

مقربة من التاأهل اإىل كاأ�ص العامل 2022، حيث 

يت�سدر املجموعة الثانية بالت�سفيات الآ�سيوية، 

حيث ميلك يف ر�سيده 16 نقطة، بعدما لعب 6 

مباريات ففاز يف 5 وتعادل يف واحدة ومل يخ�سر 

املركز  يف  اليابان  منتخب  ويتواجد  الآن.  حتى 

ثم  نقطة،   12 بر�سيد  ال�سعودية،  خلف  ال��ث��اين 

ال��راب��ع  ع��م��ان  ث��م  11 نقطة،  اأ���س��رال��ي��ا بر�سيد 

بر�سيد 7 نقاط، وياأتي منتخب ال�سني خام�سا 

ب��دون نقاط.  واأخ����ًرا فيتنام  ن��ق��اط،   5 بر�سيد 

الأول  ي��وؤه��ل  الآ���س��ي��وي��ة،  الت�سفيات  ن��ظ��ام  لكن 

والثاين من كل جمموعة لكاأ�ص العامل، ويخو�ص 

الفريقان يف املركز الثالث باملجموعتني، مواجهة 

م��ب��اراة  خل��و���ص  الفائز  وي��ت��اأه��ل  بينهما  فا�سلة 

اأمريكا اجلنوبية.  اأم��ام خام�ص ت�سفيات  امللحق 

ويتواجد منتخب اإي��ران يف ال�سدارة بر�سيد 16 

نقطة، وياأتي يف الو�سافة منتخب كوريا اجلنوبية 

ب�14 نقطة، ثم الإمارات بر�سيد 6 نقاط، ولبنان 

رابًعا بر�سيد 5 نقاط، والعراق خام�ًسا بر�سيد 4 

نقاط، واأخًرا �سوريا بر�سيد نقطتني. الرتيب 

وفارق النقاط ي�سعان اإمكانية لتواجد منتخب 

ما  وه��و  الآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات  ع��رب��ي يف ملحق 

عربي  منتخب  لظهور  متاحة  الفر�سة  يجعل 

�سابع يف املونديال لأول مرة يف التاريخ.

الكامريون - وكاالت

من  النهائية  املرحلة  قرعة  اأ�سفرت 

ملونديال  املوؤهلة  الأفريقية  الت�سفيات 

مبدينة  �ُسحبت  ال��ت��ي   ،”2022 “قطر 
م��واج��ه��ات   5 ع��ن  ال��ك��ام��رون��ي��ة،  دوال 

للقارة  5 مقاعد  اأج��ل حجز  م��ن  ن��اري��ة 

ال�����س��م��راء ب��ك��اأ���ص ال��ع��امل يف ن��وف��م��رب/

ت�����س��ري��ن ث���ان امل��ق��ب��ل. وج����اءت ال��ق��رع��ة 

�سُيواجه  الذي  املغرب  ملنتخب  متوازنة 

ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ف��ي��م��ا ج��اءت 

ال�سنغال،  ���س��ُت��واج��ه  ال��ت��ي  مل�سر،  ن��اري��ة 

وكذلك ملنتخب اجلزائر الذي ا�سطدم 

ب���ال���ك���ام���رون، ف��ي��م��ا ت����واج����ه ت��ون�����ص، 

م���ن���ت���خ���ب م�������ايل. وج���������اءت امل���واج���ه���ة 

ديربي  يف  خال�سة،  اأفريقية  اخلام�سة 

غ���رب اأف��ري��ق��ي��ا ب��ني ن��ي��ج��ري��ا، وغ��ان��ا.

وجُترى املباريات بني 23 اإىل 29 مار�ص/

م��ب��اري��ات  ت���ق���ام  اأن  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل،  اأذار 

ال���ذه���اب ع��ل��ى م��الع��ب ك��ل م��ن م�سر، 

وغانا، والكونغو الدميقراطية، ومايل، 

والكامرون، فيما تقام مباريات الإياب 

ع��ل��ى م���الع���ب ال�����س��ن��غ��ال، ون��ي��ج��ري��ا، 

واملغرب، وتون�ص، واجلزائر.

جدة – وكاالت 

اأكد املغربي عبد ال��رزاق حمد اهلل، جنم فريق 

احتاد جدة؛ اأن اختياره اللعب لالحتاد كان قرارا 

�سائبا، م�سيدا بزمالئه داخل قلعة العميد و�سعيه 

لتقدمي الإ�سافة وحتقيق لقب الدوري ال�سعودي 

ل��ل��م��ح��رف��ني وق�����ال ع��ب��د ال�������رزاق ح��م��د اهلل يف 

ت�سريحات لربناجمي “اأك�سن مع وليد” و”ملعب 

اأمام الحتاد بندية،  �ستلعب  الفرق  »كل   :»SBC
هناك  اأن  واأعتقد  الفي�سلي،  بها  لعب  التي  مثل 

فر�سة واحدة فقط للفي�سلي وهذا يعني اأنه دافع 

والت�سجيل  امل��ب��اراة  علينا  �سّعب  وه��ذا  دقيقة،   90

مبكرا، والأه��م فوزنا بالنقاط الثالث«. واأ�ساف: 

النادي  “اختياري لالحتاد كان قرارا �سائبا، لأن 
ميلك م�سوؤولني مميزين اإداريا وفنيا وجماهريا، 

واحلمد هلل على وجودي يف فريق كبر، واأمتنى اأن 

اأق��دم الإ�سافة القوية وحتقيق ال��دوري ال�سعودي 

اإىل  للمحرفني«. وعن وج��ود لعبني يحتاجون 

اأن كل الالعبني  “اأعتقد  اأو�سح:  معاملة خا�سة، 

�سوا�سية ول اأحد له متييز، ونعمل جميعا لإ�سعاد 

ب��اإذن اهلل«. وبخ�سو�ص وجود  الكبرة  اجلماهر 

م��واط��ن��ه ك���رمي الأح���م���دي وامل��ه��اج��م روم��اري��ن��ي��و 

“كل  رد:  ب��الحت��اد،  �سريعا  تاأقلمه  يف  وم�ساعدته 

الالعبني بالحتاد مميزين ما �ساء اهلل.. احلمد 

هلل، و���س��وف اأق��ات��ل م��ن اأج���ل الحت���اد وجماهره 

وباإذن اهلل اأكون عند ح�سن ظنهم«.

القاهرة – وكاالت 

م��ن��ح م��رت�����س��ى م��ن�����س��ور، رئ��ي�����ص ن���ادي 

الزمالك، يو�سف اإبراهيم “اأوباما”، �سانع 

األ���ع���اب ال��ف��ري��ق، ف��ر���س��ة اأخ����رة ل���س��ت��ع��ادة 

ارت��داء  يف  اأحقيته  على  وال��ت��اأك��ي��د  م�ستواه 

من�سور،  مرت�سى  وك��ان  ال��ف��ري��ق.  قمي�ص 

اأع��ل��ن ع��ن ق�����رارات ���س��ارم��ة ت��خ�����ص ف��ري��ق 

ال���ك���رة، ع��ق��ب اخل�������س���ارة م���ن غ����زل امل��ح��ل��ة 

الثالثة  اجلولة  يف  رد،  دون  اأه��داف  بثالثة 

مرت�سى  واتخذ  ال��ع��رب.  كاأ�ص  بطولة  من 

اثنني  ببيع  ق��رارا  ر�سمي،  بيان  يف  من�سور، 

النتقالت  فرة  خالل  الفريق  لعبي  من 

اجلاري،  ثان  يناير/كانون  ب�سهر  ال�ستوية 

الفني.  م�ستواهم  اإىل  الفريق  حاجة  لعدم 

اأن املجل�ص   ، الزمالك  وك�سف م�سدر داخل 

“اأوباما”،  اإب��راه��ي��م  يو�سف  منح  الأب��ي�����ص 

ل�ستعادة  املو�سم  نهاية  حتى  اأخرة  فر�سة 

م�����س��ت��واه ال��ف��ن��ي وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى اأح��ق��ي��ت��ه 

وت��اب��ع  ال��ب��ي�����س��اء.  القلعة  قمي�ص  ب��ارت��داء 

الفني  امل�ستوى  على  اأوب��ام��ا  ا�ستمر  “اإذا 
الفرة  خ��الل  عليه  ظهر  ال���ذي  ال�سعيف 

القلعة  داخ��ل  مكان  له  يكون  فلن  املا�سية، 

البي�ساء يف املو�سم املقبل«.

قرعة نارية للتصفيات االفريقية للمونديال

حمد اهلل يقاتل من أجل االتحاد 

فرصة اخيرة امام أوباما 
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االنباط-وكاالت

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب يف ال��رمل��ان امل�����ص��ري، م�صطفى 

اأع��ز«  وال  »اأ�صحاب  فيلم  �صد  عاجل  ببيان  بكري، 

املثري للجدل يف العامل العربي، الذي لعب بطولته 

عدد كبري من الفنانني منهم منى زكي واإياد ن�صار.

هاتفية  مداخلة  ع��ر  الفيلم  على  تعليقه  ويف 

اإعالمية، قال النائب م�صطفى بكري: »هناك فارق 

كبري بني احلرية ال�صخ�صية التي ال ي�صتطيع اأحد 

اإنتاجه  يف  ي�صارك  ال��ذي  والفيلم  فيها،  يتدخل  اأن 

فيلم  �صاحب  حفظي،  حممد  وه��و  م�صري،  منتج 

»ري�ش«، الذي اأظهر الفقر املدقع متجاهاًل مبادرة 

ح��ي��اة ك��رمي��ة، واأي�����ص��ا فيلم »ا���ص��ت��ب��اك«، بعد ث��ورة 

يف اأحداثه تعاطفا كبريا  اأظهر  الذي  يونيو،   30
مع اجلماعة االإرهابية«، متهما من�صة »نتفليك�ش« 

ر�صالة  ي��وج��ه  فيلما  »اأن��ت��ج��ت  ب��اأن��ه��ا   ،Netflix
مفادها �صرب القيم والثوابت املجتمعية«.

اإبداعيا  واأ�صاف بكري قائال: »هذا لي�ش عمال 

فهو ماأخوذ عن فيلم اإيطايل مت تكراره 18 مرة.. 

الفيلم يحوي 20 لفظا اإباحيا.. كيف يتم الدفاع 

���ص��رق��ي،  ون��ح��ن يف جم��ت��م��ع  امل��ث��ل��ي��ة اجلن�صية  ع��ن 

حماكمة  ومتت  وف�صق..  فجور  ثقافتنا  يف  واملثلية 

الكثريين ب�صبب املثلية«.

واأكمل النائب امل�صري بالقول: »عاوزين نعرف 

ك��ي��ف نحمي اأن��ف�����ص��ن��ا واأ���ص��رن��ا ب��ع��ي��دا ع��ن احل��ري��ة 

ال�صخ�صية؟«

االإيطايل  الفيلم  عن  امل��اأخ��وذ  الفيلم  اأن  ُيذكر 

هو  ب���ات   »Perfect strangers« ال�����ص��ه��ري 

العامل  تقدميها حول  يتم  التي   19 رقم  الن�صخة 

يف  عر�صه  اأن  اإال  ال�صهري،  االإي��ط��ايل  الفيلم  م��ن 

املنطقة العربية مل مير مرور الكرام.

ف��ل��م مت�����ش ����ص���وى ����ص���اع���ات ع��ل��ى ط����رح �صبكة 

»نتفلك�ش« الأحدث اأعمالها العربية، بعدما عر�صت 

فيلم »اأ�صحاب وال اأعز« الذي يعد اأول فيلم عربي 

تنتجه املن�صة ال�صهرية، اإال اأنه تعر�ش لهجوم كبري 

ب�صبب ما احتوى عليه من اأفكار يرى البع�ش اأنها 

ال تنا�صب املجتمع العربي، واألفاظ مل تكن ت�صمع 

يف االأعمال العربية من قبل.

االأوىل  االإخ��راج��ي��ة  التجربة  يعد  ال��ذي  العمل 

عدد  بطولته  يف  يت�صارك  �صمرية،  و���ص��ام  ملخرجه 

واإي��اد ن�صار  اأب��رزه��م منى زك��ي  كبري من الفنانني 

ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز، و�صرعان ما 

ت�صدر حمرك بحث االأعمال الرائجة عر ال�صبكة 

املعرو�صة  االأع��م��ال  رق��م واح��د يف  الرقمية و���ص��ار 

مب�صر.

فيلم »�أ�ضحاب وال �أعز« يثري �ضجة.. 

وهجوم حاد يطال منى زكي

ثقافة وفن

وهجوم  �صجة..  يثري  اأع��ز«  وال  »اأ�صحاب  فيلم 

حاد يطال منى زكي

فني،  منظور  من  الفيلم  انتقاد  ح��اول  البع�ش 

ب��اع��ت��ب��اره ج���اء ن��اق��ال ل��ك��ل م��ا ع��ر���ش يف الن�صخة 

يتنا�صب  تعريب  اأو  فني  اإب��داع  اأي  دون  االإيطالية، 

العمل من خالله، وهو  ال��ذي يعر�ش  مع املجتمع 

ما جعله ن�صخة طبق االأ�صل من الفيلم االإيطايل، 

وج��اءت االأح���داث كما هي دون اأي تغيري، وه��و ما 

اأفقد الفيلم الكثري من الناحية الفنية.

على  ك��ب��ريا  ه��ج��وم��ا  االآخ����ر  البع�ش  ���ص��ن  فيما 

يعتادوا  مل  ال��ت��ي  ج��راأت��ه  ب�صبب  و�صناعه  الفيلم 

عليها، يف ظ��ل م��ا ورد م��ن األ��ف��اظ واأح����داث داخ��ل 

املجتمع  قيم  مع  تتنا�صب  ال  اأنها  اعتروا  الفيلم، 

العربي.

ويبدو اأن اأبطال الفيلم ف�صلوا التزام ال�صمت، 

خا�صة واأن عر�ش الفيلم عر ال�صبكة الرقمية مل 

مير عليه �صوى يوم واحد فقط، ورغم ذلك اأحدث 

هذه ال�صجة الوا�صعة.

االنباط- وكاالت

اُت���ه���م اإي���رل���ن���دي رف�����ش و���ص��ع ك��م��ام��ة خ��الل 

رح��ل��ة ج��وي��ة ب��ني دب��ل��ن ون��ي��وي��ورك ب���«االع��ت��داء« 

ي��واج��ه مرتكبها  و«ال���ره���ي���ب« وه���ي »ج���رمي���ة« 

عقوبة بال�صجن ت�صل اإىل 20 عاماً، على ما اأعلن 

الق�صاء االأمريكي.

ومثل �صني ماكنريين )29 عاماً( من غالواي 

الفدرالية  اأمام املحكمة  14 يناير  اأيرلندا يف  يف 

تهمة  اإليه  ُوجهت  حيث  بنيويورك،  بروكلني  يف 

»االع���ت���داء وال��ره��ي��ب يف ح��ق اأح���د اأف����راد طاقم 

الطائرة خالل رحلة رقم 45 على خطوط دلتا 

اجل��وي��ة م��ن دب��ل��ن اإىل م��ط��ار ج��ون كينيدي« يف 

نيويورك يف 7 يناير، بح�صب وثيقة ق�صائية.

وتتهمه العدالة االأمريكية باأنه »رف�ش ب�صكل 

متكرر و�صع كمامة« و«اأطلق علبة �صراب اأ�صابت 

راأ�ش اأحد الركاب« و«نزع قبعته لي�صعها على راأ�ش 

قائد الطائرة« كما قام بحركات خاد�صة للحياء.

التهم  اإن  بروكلني  با�صم حمكمة  ناطق  وق��ال 

امل��وج��ه��ة مل��اك��ن��ريين ت�����ص��ّك��ل »ج���رمي���ة، ويف حالة 

اإدان����ت����ه مي��ك��ن اأن ي���واج���ه امل���دع���ى ع��ل��ي��ه ع��ق��وب��ة 

بال�صجن حتى 20 عاماً«.

ط���ل���ق م��اك��ن��ريين، ال���ذي ك���ان م�����ص��اف��را اإىل 
ٌ
واأ

فلوريدا للعمل كمدرب كرة قدم، بكفالة مقدارها 

املحاكمة. انتظار  يف  دوالر  األف   20
واأ������ص�����درت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال����ط����ريان امل����دين 

ق���راراً   2021 ي��ن��اي��ر  يف   )FAA(االأمريكية

ي��ق�����ص��ي ب��ع��دم ال��ت�����ص��ام��ح م��ط��ل��ق��اً جت���اه ال��رك��اب 

واج��ه  ح��ني  يف  الكمامة،  و�صع  يرف�صون  ال��ذي��ن 

كبرياً من  ع��دداً  الرحالت اجلوية  اأف��راد طواقم 

حاالت العنف املبلغ عنها �صواء لفظياً اأو ج�صدياً، 

من اأ�صخا�ش يرف�صون االمتثال لهذا القرار.

»اأم��ريي��ك��ان  ل�صركة  تابعة  ط��ائ��رة  ع���ادت  وق��د 

اإيرالينز« اخلمي�ش اأدراجها اإىل نقطة االنطالق 

يف ميامي يف منت�صف الرحلة نحو لندن، ب�صبب 

رف�ش راكبة و�صع كمامة.

»ألفاظ إباحية وفجور«.. فيلم منى زكي المثير للجدل 
يصل للبرلمان المصري

شاب يواجه عقوبة السجن 20 عامًا بأميركا.. لرفضه وضع كمامة

      

االنباط-وكاالت

بني  تنت�صر  ال����زواج  ط��ق��و���ش  اأغ����رب 

اإىل ���ص��رب  ي�����ص��ل  ب��ع�����ص��ه��ا  ال�����ص��ع��وب؛ 

ال��ع��ري�����ش، وج���ع���ل ال���ع���رو����ش يف اأق��ب��ح 

الزواج  قبل  العرو�ش  اإر�صال  اأو  �صورة، 

اإىل »خميمات الدهون«.

تتحكم العادات والتقاليد يف طقو�ش 

ال������زواج ح����ول ال���ع���امل ب��ع�����ص��ه��ا غ��ري��ب 

العري�ش؛  لدرجة مذهلة ي�صل ل�صرب 

والبع�ش  لعرو�صه،  الو�صول  من  ملنعه 

االآخر يقدم العرو�ش لعري�صها يف اأقبح 

�صورة يف ليلة العمر.

العامل  يف  الغرائب  متابعو  ويتوقف 

عند 5 من اأغرب طقو�ش الزواج اأحدها 

يف دولة عربية.

�صجرة العرو�س يف ال�صني

ت�صعد العرو�ش اإىل �صجرة مرتفعة، 

ي��ت�����ص��ل��ق  اأن  ع���ري�������ص���ه���ا  ع���ل���ى  وي����ج����ب 

العرو�ش  عائلة  تقف  بينما  ال�صجرة، 

الو�صول  م��ن  منعه  وحت���اول  اأ�صفلها، 

متكن  واإذا  الع�صي،  با�صتخدام  اإل��ي��ه��ا 

م���ن ت�����ص��ل��ق ال�����ص��ج��رة وال���و����ص���ول اإىل 

ويح�صل  بها  ال��زواج  ا�صتطاع  العرو�ش 

على ثقة عائلتها.

العرو�ش باأقبح �صورة يف ا�صكتلندا

حت���ر����ش ال���ع���رو����ش يف ي����وم زف��اف��ه��ا 

وتقوم  ���ص��ورة،  اأق��ب��ح  ت��ك��ون يف  اأن  على 

والبي�ش  القمامة  ب��اإل��ق��اء  �صديقاتها 

امل��ت��ع��ف��ن ع��ل��ي��ه��ا، واأح���ي���ان���ا ال��ق��ط��ران 

�صورة،  اأب�صع  يف  العرو�ش  تظهر  حتى 

واملغزى من وراء هذا الطق�ش الغريب 

ق��ادرة على حتمل كل  اإذا كانت  اأن��ه  هو 

ت�صتطيع  ���ص��وف  ف��اإن��ه��ا  االأ���ص��ي��اء؛  ه��ذه 

حتمل م�صوؤوليات الزواج.

خميمات �لدهون يف موريتانيا

اإر�صال العرو�ش قبل الزواج اإىل  يتم 

يزيد  حتى  وذل��ك  الدهون«،  »خميمات 

وتبذل  الزواج  االإمكان قبل  وزنها قدر 

ك�صب  اجل��ه��د يف  م��ن  الكثري  ال��ع��رو���ش 

الوزن قبل موعد الزواج.

العرو�ش ال تلم�ش االأر�ش يف اأيرلندا

باأن هناك  االإيرلندي  ال�صعب  يوؤمن 

ت�����ص��رق ك��ل م��ا ه��و جميل على  ج��ّن��ي��ات 

االأر�������ش، وي��ن��ع��ك�����ش ه���ذا امل��ع��ت��ق��د على 

عادات وتقاليد الزواج، فالعرو�ش تكون 

زفافها؛  يوم  االأر���ش يف  على  ما  اأجمل 

اأن  االأي��رل��ن��دي  ال�صعب  يخ�صى  ل��ذل��ك 

ترفع  اأال  العرو�ش  على  فيجب  ُت�صرق، 

واأن حت��ت��ف��ظ  االأر���������ش،  ع���ن  ق��دم��ي��ه��ا 

ب��ق��دم��ي��ه��ا الم�����ص��ت��ني ل���الأر����ش ح��ت��ى ال 

تخطف.

عرو�ش بالليمون والكركم يف الهند

يف ي�����وم احل����ن����اء ت���ده���ن ال���ع���رو����ش 

ب��ال��ل��ي��م��ون وال��ك��رك��م، وت��و���ص��ع احل��ن��اء 

العرو�ش  وتلب�ش  وقدميها،  يديها  على 

»رداء ال��ر���ص��ني« اخل��ا���ش ب��ه��ذا ال��ي��وم. 

اأما يوم الزفاف فيخلع العري�ش حذاءه 

ق��ب��ل االق������راب م���ن م���ذب���ح ال���زف���اف، 

حماولة  ال��ع��رو���ش  اأه��ل  على  ويتوجب 

���ص��رق��ة احل�����ذاء وع���ل���ى اأه����ل ال��ع��ري�����ش 

حال  ويف  ال�صرقة،  من  احل��ذاء  حماية 

جن�����اح اأه������ل ال���ع���رو����ش ي���ت���وج���ب ع��ل��ى 

اأن يدفع فدية الأهل العرو�ش  العري�ش 

قبل ا�صرداد احلذاء.

أغرب 5 عادات زواج حول العالم .. أشهرها 
ضرب العريس

هل يجب التخلص من فرشاة 
أسنانك بعد تعافيك من كورونا؟

االنباط- وكاالت

زالت  ما  االأ�صئلة  من  والعديد  العديد 

ُت���ط���رح ع���ن ف���ريو����ش ك���ورون���ا وحت���ورات���ه 

واأع���را����ص���ه وع��واق��ب��ه ب��ع��د ال��ت��ع��ايف. وم��ن 

�صمن االأ���ص��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت���ردد ك��ث��ريا.. هل 

اأثناء  االأ�صنان  فر�صاة  من  التخل�ش  يجب 

االإ����ص���اب���ة وب���ع���د ال��ت��ع��ايف م���ن ال��ف��ريو���ش 

امل�صتجد؟

بريثا  الدكتورة  قالت  ال�صاأن،  هذا  ويف 

هيداجلو، االأ�صتاذ امل�صاعد يف علم االأوبئة 

اإنه يجب  برمنغهام،  اأالباما« يف  ب�«جامعة 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ش  امل�����ص��اب  ال�صخ�ش  على 

منزله  تعقيم  االإ���ص��اب��ة،  م��ن  تعافيه  بعد 

مو�صحة  اأ�صنانه،  فر�صاة  م��ن  والتخل�ش 

ذل���ك �صاللة  ك���ورون���ا مب��ا يف  ف��ريو���ش  اأن 

ولكن  االأ�صطح،  على  ي�صتقر  ال  اأوميكرون 

من اجليد تغيري فر�صاة االأ�صنان اأو روؤو�ش 

فر�صاة االأ�صنان بعد املر�ش، وفقا ملا ن�صره 

.eatingwell »موقع »اإيتنغ ويل

ال�����ص��ي��ط��رة على  اأن م��راك��ز  واأ����ص���اف���ت، 

االأمرا�ش والوقاية منها توؤكد اأن فريو�ش 

 3 اإىل  مل��دة ت�صل  اأن يعي�ش  ك��ورون��ا ميكن 

ال�صائعة،  امل�صامية  االأ�صطح غري  اأيام على 

حوايل  بعد  )اأو  تتعافى  اأن  مبجرد  لذلك 

نتيجة االختبار  ج��اءت  اأن  منذ  اأي��ام   10
اإي��ج��اب��ي��ة(، م���ن امل��ف��ي��د ا���ص��ت��ب��دال ف��ر���ص��اة 

كنت  اإذا  خا�صة  ج��دي��دة  بفر�صاة  اأ�صنانك 

�صخ�ش  م��ع  اأ�صنان  فر�صاة  حامل  ت�صارك 

اآخر.

االأ�صنان  ط��ب  جمعية  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

كل  الفر�صاة  با�صتبدال  تو�صي  االأمريكية 

معظم  يفعله  ال  ما  وهو  اأ�صهر   4 اإىل   3
االأ�صخا�ش.

اأهمية ع��دم ترك  االأط��ب��اء على  و���ص��دد 

فر�صاة االأ�صنان معر�صة للهواء، واأنه يجب 

تغطيتها حلمايتها من البكترييا املوجودة 

يف الهواء.

ُي��ذك��ر اأن درا����ص���ات ع��دي��دة ق��د اأ���ص��ارت 

اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  اللعاب  تبادل  اأن  اإىل 

لدرا�صة  ووفًقا  التاجي،  الفريو�ش  انتقال 

ُن�صرت يف »جملة االأمرا�ش املعدية«، ميكن 

لبع�ش غ�صوالت الفم اأن تقلل من احلمل 

الفريو�صي ل�صالالت كورونا يف اللعاب.


