
مندوبًا عن الملك.. الخصاونة يفتتح مصنع 
2الشركة العالمية لتكنولوجيا الدهانات

الملك يؤكد دعمه للشباب والمرأة 
لتمكينهم وتقوية دورهم في المشاركة 

السياسية واالنخراط باألحزاب

الملك خالل لقائه شبابا ناشطين: نريد أحزابا قائمة 
على برامج ال أشخاص

االنباط-وكاالت

الأ�سري  ال��ت��وايل، يرقد  20 على  ال���  لليوم 

على  حميد،  اأب���و  نا�سر  بال�سرطان  امل��ري�����ض 

باأحد  املكثفة،  العناية  العالج يف غرفة  �سرير 

اإ�سرائيل، ل يعلم ما يدور من حوله،  م�سايف 

ب�سبب تنوميه طبيا، يف وقت تزداد فيه ماأ�ساة 

ب��اق��ي الأ�����س����رى، م���ع زي�����ادة ع����دد الإ����س���اب���ات 

بفريو�ض كورونا يف �سفوفهم.

ول ي����زال ال��و���س��ع ال�����س��ح��ي ل��الأ���س��ري اأب��و 

حميد، خطريا للغاية، جراء امل�ساعفات التي 

ال�سجون  �سلطات  ت��اأخ��ري  ب�سبب  بها  اأ���س��ي��ب 

عالجه من مر�ض ال�سرطان، ومن ثم ارتكاب 

الأطباء خالل رحلة العالج خطاأ طبيا، اأ�سابه 

بالتهابات حادة يف الرئتني

اأب���و حميد، يف  امل��ع��اجل��ون  الأط��ب��اء  ويبقي 

ح��ال��ة ت��ن��ومي ط��ب��ي، ب�����س��ب��ب خ���ط���ورة و�سعه 

ال�سحي، حيث مل يحدث بعد 20 يوما على 

اأي تقدم  وج����وده يف غ��رف��ة ال��ع��ن��اي��ة امل��ك��ث��ف��ة، 

ي�سري اإىل حت�سن و�سعه

وقد اأكد الناطق با�سم هيئة �سوؤون الأ�سرى 

اأن ال��و���س��ع  وامل����ح����رري����ن، ح�����س��ن ع��ب��د رب�����ه، 

زال  م��ا  حميد  اأب��و  املري�ض  لالأ�سري  ال�سحي 

خطريا، واأن الأطباء يبقوه يف حالة تنومي،.
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األسير ناصر أبو حميد يصارع الموت لليوم ال20.. واإلصابات 
بـ »كورونا« ترتفع بشكل خطير بين األسرى

قيادي حمساوي: الفلسطينيون 
»متجهون إلى المجهول«..والتوافق 

على برنامج هو المخرج

بواسل الجيش العربي على الحدود الشمالية 
يقفون بالمرصاد ألي محاولة تستهدف الوطن

»كورونا« 00 قفزة كبيرة بعدد اإلصابات 
و«االيجابي« يالمس الـ ٪2٣

  االنباط-برتا

ع��ل��ى ام��ت��داد 380 ك��ي��ل��وم��را م��ن احل���دود 

ال�سمالية ال�سرقية الأردنية، يقف جنود وبوا�سل 

العربي،  اجلي�ض   – الأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

عن  وال��دف��اع  ال��وط��ن  �سبيل  يف  �سهادة  م�ساريع 

يعي�ض  وم��ن  اأردين  كل  لينعم  وا�ستقراره  اأمنه 

على ثرى هذا احلمى العربي بالأمن وال�سالم 

والطماأنينة.

ت�ساري�سها  و���س��ع��وب��ة  احل����دود  ط���ول  ورغ����م 

يف  املناخية  الظروف  وتنوع  وق�ساوة  اجلغرافية 

منت�سبو  يت�سدى  و���س��ت��اء،  �سيفا  املنطقة  تلك 

م��رت��ب��ات حر�ض  م��ن  الأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

احل�����دود، ب��ك��ل ع��زمي��ة واإ����س���رار ل��ك��ل حم���اولت 

امل�ض باأمن الأردن، وكل من يفكر باتخاذ احلدود 

الأردنية مركز عبور لد�ض �سمومه التي ت�ستهدف 

وا�ستقرار  �سبابه  و�سحة  الأردن،  اأم���ن  زع��زع��ة 

جمتمعه، والو�سول بها اإىل دول اجلوار.

امل��ت��اب��ع ل��ل��م�����س��ه��د ع��ل��ى احل�����دود ال�����س��م��ال��ي��ة 

واع��ت��زاز،  فخر  بكل  يلحظ  الأردن��ي��ة،  ال�سرقية 

ت�����س��ح��ي��ات ي��ق��دم��ه��ا اأب����ن����اء اجل���ي�������ض ال��ع��رب��ي 

الأردين، ممن نذروا اأنف�سهم للدفاع عن الوطن 

متلوناً  ع��دواً  فيه  يواجهون  وق��ت  يف  و�سيادته، 

ومتعدد الولءات والنتماءات والغايات، ل ياألو 

جهداً يف ابتكار اأ�ساليب.
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االنباط-عمان

قالت ع�سو اللجنة الوطنية لكافحة الأوبئة 

والأمرا�ض ال�سارية الدكتورة جنوى خوري، اإن 

اأعداد الإ�سابات بفريو�ض كورونا التي �سجلت يف 

الأردن، ام�ض الثنني، كانت »متوقعة«

عقب  الأه����م  اأن  ت�سريح  يف  خ���وري  واأك����دت 

تكثيف  على  الركيز  هو  الأرق���ام  ه��ذه  ت�سجيل 

احلمالت اخلا�سة بتلقي اللقاح، بالإ�سافة اإىل 

ال�سحية، والب��ت��ع��اد عن  ب���الإج���راءات  الل��ت��زام 

التجمعات قدر الإمكان

يف  الوبائية  احلالة  يحدد  من  اأن  واأو�سحت 

اإدخالها  يتم  التي  الإ�سابات  اأع��داد  هي  الأردن، 

للم�ست�سفيات وحالت الوفاة التي يتم ت�سجيلها 

يوميا، وه��ذه الأرق��ام ل زال��ت حتى الآن �سمن 

املتوقعة

وحول ت�سجيل العا�سمة عمان لنحو 6 اآلف 

اأن عمان يوجد  اأك���دت خ���وري،  اإ���س��اب��ة الث��ن��ني 

فيها اأكرب اكتظاظ �سكاين ويتوفر بها جامعات 

بها  يوجد  التي  الأماكن  من  والكثري  ومقاهي 

جتمعات �سكانية كبرية

التي  الفحو�سات  اأع��داد  اإن  قائلة:«  وختمت 

اأجرتها وزارة ال�سحة لها كذلك الدور الكبرية 

يف ت�سجيل الإ�سابات، ورمبا تكون العا�سمة هي 

الأعلى يف اإجراء فحو�سات كورونا«
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االنباط-عمان

خالل  النيابية،  فل�سطني  جلنة  بحثت 

اج��ت��م��اع ام�����ض الث���ن���ني، م���ع مم��ث��ل��ني عن 

الأردن،  يف  امل��ق��ي��م��ني  ك�����ارم  ع���ني  اأه������ايل 

مو�سوع تهجري اأهايل حي ال�سيخ جراح يف 

القد�ض املحتلة من منازلهم.

وق���ال م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة، ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور 

الجتماع،  ت��راأ���ض  ال��ذي  اخلاليلة،  حممد 

املوؤ�سفة  الأح�����داث  ن��ت��اب��ع  الأردن  يف  »اإن��ن��ا 

ا�ستنكار  م���وؤك���دا  ج�����راح«،  ال�����س��ي��خ  ح���ي  يف 

والنتهاكات  لالعتداءات  اللجنة  وتنديد 

هذا  اأه���ل  بتهجري  املتمثلة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

الدويل  املجتمع  احلي من منازلهم. ودعا 

اإىل حم��ا���س��ب��ة اإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى ج��رائ��م��ه��ا، 

والوقوف اإىل جانب ال�سعب الفل�سطيني .
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  االنباط-عمان

تخ�سي�ض  ع��ن  اجل��م��ارك  دائ���رة  اأعلنت 

ال��ب��الغ��ات عن  رق���م ه��ات��ف ج��دي��د لتلقي 

املخالفات اجلمركية حيث مت تفعيل الرقم 

القطاعات  ال�سراكة مع  تعزيز  بهدف   105

ال�������س���ن���اع���ي���ة وال����ت����ج����اري����ة وت���ف���ع���ي���ل دور 

واملجتمع  القت�ساد  حماية  يف  امل��واط��ن��ني 

اأن ت��رت��ب على  م���ن الآث������ار ال��ت��ي مي��ك��ن 

دخول وتداول الب�سائع املقلدة واملغ�سو�سة 

وكذلك املواد ال�سارة ب�سحة املواطن.

ودع����ت اجل���م���ارك امل��واط��ن��ني ب���الإب���الغ 

ه����ذا اجل���ان���ب على  م��ع��ل��وم��ات يف  اأي  ع���ن 

الرقم املخ�س�ض وتغليب م�سلحة اأبناءهم 

وحماية املجتمع من الب�سائع املهربة التي 

مل تتم اإجازة دخولها للمملكة من اجلهات 

الرقابية.
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االنباط - ديانا البطران

اي��دون  ا�ستكى مواطنون يف منطقة      

مبدينة ارب���د م��ن  وج���ود ح��ف��رة ك��ب��رية يف 

يف  وبالتحديد  الرئي�سية،  ال�����س��وارع  اح��د 

ال��واق��ع��ة  باملنطقة  احل��م��ود  ���س��ارع حم��م��د 

�سمايل  ال��وردي��ة  راه��ب��ات  م�ست�سفى  خلف 

م�سجد عمر بن اخلطاب.

 وق��ال��وا ل����«الن���ب���اط«   ان ���س��رك��ة مياه 

الريموك حفرت احلفرة  قبل نحو �سهرين 

ارباكات  �سبب  ما  الآن،  لغاية  تردمها  ومل 

ل��ل��ح��رك��ة امل����روري����ة، وخ��ا���س��ة ان احل��ف��رة 

واأ�سبحت م�سيدة للمركبات وادت  عميقة 

اىل ا�سرار ببع�سها .

فيها  تتجمع  احل���ف���رة   ان  واأ����س���اف���وا،   

املياه ملرور انبوب مياه داخلها يت�سرب منه 

كميات كبرية .
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االنباط-وكاالت

ق����ال ن��اي��ف ال���رج���وب ال���ق���ي���ادي ال��ب��ارز 

يف ح��رك��ة ح��م��ا���ض ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، اإن 

�سيا�سي  م��اأزق  م��ن  يعانون  الفل�سطينيني 

كبري، و«يتجهون نحو املجهول«..

وك��ال��ة  م���ع  خ���ا����س���ة،  م��ق��اب��ل��ة  يف  وراأى 

اإط���الق  اأي����ام قليلة ع��ل��ى  ب��ع��د  الأن��ا���س��ول، 

�سراحه من ال�سجن الإ�سرائيلي، اإن املَخرج 

من »حالة التيه الفل�سطينية احلالية« هو 

التفاق على »برنامج �سيا�سي م�سرك«.

واأف������رج������ت ����س���ل���ط���ات الح������ت������الل ع��ن 

الرجوب، الذي ُيقيم يف بلدة دورا باخلليل 

جنوبي ال�سفة الغربية، الثالثاء املا�سي.

»)ن��ح��ن( متجهون  ال��رج��وب:  واأ���س��اف 

اإىل املجهول حتى الآن«.

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الو�سع  وو�سف 

امل�سوؤولية  حممال  ال�سوء«،  غاية  »يف  باأنه 

1993 )بني  عام  اأو�سلو  اتفاقية  »وّقعوا  ملن 

م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر واإ���س��رائ��ي��ل( وع��رق��ل��وا 

وال��ث��ان��ي��ة   )1987( الأوىل  الن���ت���ف���ا����س���ة 

)2000(، مقابل �سراب«.

اأن »م��ا حتقق م��ن »اأو���س��ل��و«، هو  وت��اب��ع 

اعراف الحتالل، لي�ض بدولة فل�سطني.
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فلسطين النيابية تبحث قضية تهجر 
أهالي حي الشيخ جراح في القدس

الجمارك تخصص الرقم 105 لإلبالغ عن 
المخالفات الجمركية

حفرة بمنطقة ايدون باربد تسبب 
ارباكا للمرور وهدر للمياه 

 الثالثاء   22  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   25  كانون الثاين  2022 م - العدد  5943 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

زوانة : المواطن سيلمس اثر قرار تعديل التعرفة 
الجمركية باألشهر القادمة

مطالبات باعادة تأهيل طريق كفر اسد - دوقرا 

االأنباط - عمرالكعابنة 

ي���ط���رح الإع�������الن احل���ك���وم���ي ب�����اأن 53% 

معفاة  �ست�سبح  ل����الأردن  ال��داخ��ل��ة  امل����واد  م��ن 

اإىل  �سيخ�سع  م��ن��ه��ا  و40%  ال���ر����س���وم،  م���ن 

مفاده،  ت�ساوؤل   ،5% بن�سبة  جمركية  تعرفة 

وما  املحلي  القت�ساد  على  ذل��ك  �سيوؤثر  ه��ل 

ه��و م���دى ت��اأث��ريه ع��ل��ى ال�سيولة ال��ن��ق��دي��ة يف 

الأ�سواق؟.

 وح������ول ه�����ذا امل����و�����س����وع ي���ق���ول امل��خ��ت�����ض 

ق��رار  اإن  زوان����ة،  زي���ان  ال�سيا�سي  ب��الق��ت�����س��اد 

ت��ع��دي��ل ال��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة ���س��ي��ك��ون ل��ه اأث��ر 

، م�سريا  يليها  وم���ا  ال��ق��ادم��ة  الأ���س��ه��ر  خ���الل 

اإىل اأن ال�سبب وراء ذلك يعود لوجود خمزون 

ب�سائع لدى التجار دفعوا تعرفتها اجلمركية 

قبل التعديل .  واأ�ساف زوانة ل�«النباط«، اأنه 

على  ودفعهم  التجار  ا���س��ت��رياد  ب��دء  ح��ني  اإىل 

التعرفة اجلمركية اجلديدة �سيلم�ض املواطن 

ال�سرائية  قدرته  من  �سريفع  ما  ال��ق��رار،  اأث��ر 

ميكنه  م��ا  ال��ت��اج��ر  ���س��ي��ول��ة  �سي�ساعد  واأي�����س��ا 

ال�سوق  تلبي حاجة  اأك��ر  كميات  ا�سترياد  من 

اأن  القرار �سيقلل من  وامل��واط��ن.  واأ���س��ار اإىل 

فر�ض التهرب والتهريب اجلمركي، موؤكدا يف 

اأنه يتطلب من احلكومة مراقبة  الوقت ذاته 

ال�سوق للتاأكد من انعكا�ض التعرفة اجلمركية 

اجلديدة املخف�سة على ال�سعار .

وبالن�سبة لحتجاج الدوائر ال�سناعية على 

ال�سناعة  اأن��ه ج��اء على ح�ساب  ال��ق��رار بحجة 

املحلية، قال زوانه اإنه يلتزم منهم تفهم واجب 

ال��ت��وازن بني  التي حتقق  وق��رارت��ه��ا  احلكومة 

م�سالح القطاعات القت�سادية املختلفة . 

واأو�سح اأن قرار احلكومة يخرج اإىل حد ما 

القطاع التجاري من ال�سائقة التي عانى منها 

خالل ال�سنوات الخرية.
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االأنباط – فرح مو�صى

 

اإرب���د،  ط��ال��ب ع��دد م��ن �سكان بلدية غ��رب 

وخا�سة �سكان قريتي كفراأ�سد، ودوقرا، باإعادة 

ت��اأه��ي��ل، و���س��ي��ان��ة ط��ري��ق دوق�����را- ك��ف��ر ا���س��د، 

هذا  واإن��ارة  عاك�سات،  وو�سع  ال�سارع،  وتو�سعة 

الطريق املهم الذي يربط العديد من البلدات 

والقرى غرب اإربد.

رئي�ض جلنة بلدية غرب اإربد �سقر الدروع، 

قال اأن الطريق الوا�سل بني دوقرا وكفرا�سد، 

ال��ع��ام��ة،  ال���س��غ��ال  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  م�ستملك 

وحالياً  كبرية،  م��وازن��ة  اىل  بحاجة  وتو�سعته 

الطريق  »الأ�سغال« ل متلك خم�س�سات، لأن 

وكثرية  �سعبة  ت�ساري�ض  ذات  منطقة  يف  يقع 

و�سيانتها،  تو�سعتها،  ولأج����ل  الإن���ح���ن���اءات، 

حت���ت���اج م��ي��زان��ي��ة م��رت��ف��ع��ة ج�����داً ويف ال��وق��ت 

احلايل، ل يوجد خم�س�سات لتنفيذ ال�سيانة.

ا���س��ارة  ب��ني  ال��واق��ع��ة  املنطقة  وبخ�سو�ض 

ك���ف���ري���وب���ا وحم����ط����ة حم�����روق�����ات ك���ف���ري���وب���ا، 

اأزم��ة  ت�سهد  املنطقة  ه��ذه  �سحيح،  نعم  ق��ال، 

اأ�سحاب  لأن  ذل��ك  يف  ال�سبب  وي��ع��ود  خ��ان��ق��ة، 

واأي�ساً  العام،  ال�سارع  على  يعتدون  الكراجات 

اأ�سحاب  من  العام  ال�سارع  على  اعتداء  هناك 

ي��رت��ادون  ال��ذي��ن  املواطنني  ان  كما  الب�سطات 

املطاعم يقومون بالوقوف ب�سكل مزدوج، وقد 

خاطبنا امل�سوؤولني بالأمن العام لر�سال رقيب 

ولغاية  ال�����س��ارع،  على  املعتدين  ملخالفة  �سري 

البلدية  يف  ونحن  اأح���د،  ن��ر  مل  اللحظة  ه��ذه 

التجارية،  للمحال  وخمالفات  تنبيهات  نقدم 

و�سنتابع الأمر مع اجلهات املعنية.

 امل���واط���ن حم��م��د ال�����س��ل��ول ط��ال��ب ب����دوره، 

ب�سرورة اإغالق هذا الطريق يف ف�سل ال�ستاء، 

لأن����ه ي��ك��ون يف غ��اي��ة اخل���ط���ورة، ع����الوة على 

العاك�سة،  الإ���س��ارات  م��ن  وخ��ل��وه  حالته،  �سوء 

لالإنهيارات  تتعر�ض  كما  اإن���ارة،  وج��ود  وع��دم 

اجلبلية اخلطرية، وبالتايل لبد من �سيانته 

اأو اإغالقه.

دوق��را،  بلدة  �سكان  م��ن  �سلول  خالد  وق��ال 

اإن ال��ط��ري��ق ال��وا���س��ل ب��ني دوق����را وك��ف��را���س��د، 

طريق يف غاية اخلطورة وبحاجة اىل تو�سعة، 

وت���وف���ري اإن�����ارة ع����الوة ع��ل��ى اأن����ه ب��ح��اج��ة اىل 

تزفيت، و�سرورة و�سع اإ�سارات، وعاك�سات.

اإن��ه  ق��ال،  ججني،  �سكان  م��ن  جالبنة  علي 

حينما يريد.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    25 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

اأهمية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأكد 

ال�سيا�سي،  التحديث  م�سار  يف  ال�سباب  دور 

م�������س���ددا ع���ل���ى �����س����رورة ت���وف���ري احل��م��اي��ة 

ال�سيا�سية. مل�ساركتهم يف احلياة 

ق�سر  يف  لقائه  خالل  جاللته،  اأك��د  كما 

نا�سطني  �سبابا  االث��ن��ني  ام�����س  احل�سينية 

ال�سيا�سي واالجتماعي من خمتلف  بالعمل 

املحافظات، دعمه لل�سباب واملراأة لتمكينهم 

وت��ق��وي��ة دوره�����م يف امل�����س��ارك��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واالنخراط باالأحزاب.

ال��ذي  اللقاء  امل��ل��ك، خ��الل  وب��ني جاللة 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  ح�سره 

ت�����س��ك��ي��ل  ������س�����رورة  ال���ع���ه���د،  ال�����ث�����اين، ويل 

�سيا�سية  برامج  اإىل  ت�ستند  وطنية  اأح��زاب 

لل�سباب  ي��ك��ون  واج��ت��م��اع��ي��ة،  واق��ت�����س��ادي��ة 

اأح���زاب���ا  “نريد  ق��ائ��ال  ف��ي��ه��ا،  ق���وي  ���س��وت 

قائمة على برامج، ال اأ�سخا�س«.

ولفت جاللته اإىل اأنه ال يوجد اأي خوف 

م��وؤك��دا  ال�سيا�سي،  ب��االإ���س��الح  ال��ت��ق��دم  م��ن 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل ب��ني م�����س��ارات ال��ت��ح��دي��ث 

لتنعك�س  واالإداري،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 

اإيجابا على حياة املواطن.

اأو���س��ح  ال��ع��ه��د،  ل�سمو ويل  م��داخ��ل��ة  ويف 

اأول��وي��ة،  ال�سباب  ب��ني  البطالة  حم��ارب��ة  اأن 

م����وؤك����دا �����س����رورة االإق����ب����ال ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م 

�سي�ساعد  كونه  والتقني،  املهني  والتدريب 

ال�سباب على دخول �سوق العمل.

خ��ط��ة  ه����ن����اك  اأن  اإىل  ����س���م���وه  واأ������س�����ار 

بقطاع  للنهو�س  متكاملة  وا�سرتاتيجية 

القطاع،  وماأ�س�سة  والتقني  املهني  التدريب 

و���س��ت�����س��م��ل ت���ط���وي���ر امل���ن���اه���ج واالرت�����ق�����اء 

مب�����س��ت��وى ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة، 

اإ�سافة اإىل تطوير وتفعيل املراكز ال�سبابية 

باملحافظات.

العمل  اأهمية  من جهتهم، بني احل�سور 

احلزبي  العمل  باآليات  ال�سباب  تثقيف  على 

والتوجهات  االآراء  تقبل  على  وت�سجيعهم 

للح�سول  تطلعهم  عن  معربني  املختلفة، 

فاعل وموؤثر يف  بدور  للقيام  الفر�سة  على 

ت�سكيل االأحزاب و�سياغة براجمها.

واأ�ساروا اإىل اأهمية الالمركزية يف زيادة 

�سنع  عملية  يف  امل�ساركة  ب�����س��رورة  ال��وع��ي 

االقت�ساد،  على  اإيجابا  ينعك�س  ما  القرار، 

التنمية. مكت�سبات  وتوزيع 

وا�����س����ت����ع����ر�����س ع������دد م���ن���ه���م امل�������س���اري���ع 

وال��ت��ي  بتنفيذها،  ق��ام��وا  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 

املجتمع،  خدمة  يف  ملمو�س  ب�سكل  �ساهمت 

وتعزيز مفهوم املواطنة الفاعلة.

ال���دي���وان امللكي  ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س  وح�����س��ر 

العي�سوي. الها�سمي يو�سف ح�سن 

 الشباب الحاضرون: أهمية العمل على تثقيف الشباب بآليات العمل الحزبي وتشجيعهم على تقبل اآلراء والتوجهات المختلفة

 الشباب الحاضرون يؤكدون تطلعهم للحصول على الفرصة للقيام بدور فاعل ومؤثر في تشكيل األحزاب
االنباط-عمان

امل��ل��ك��ي��ة لتحديث  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  دع���ا 

امل���ن���ظ���وم���ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة، ال����ع����ني ���س��م��ري 

واملنتمني  املختلفة،  احل��راك��ات  الرفاعي، 

اإل���ي���ه���ا خ���ا����س���ة م����ن ف���ئ���ة ال�������س���ب���اب اإىل 

احل����زب����ي����ة  ال����ع����م����ل����ي����ة  يف  االن��������خ��������راط 

اإح��داث  يف  يرغبون  كانوا  اإن  وال�سيا�سية 

حقيقي. تغيري 

ال��ي��وم  ال��ف��ر���س��ة  اأن  ال���رف���اع���ي  واأك������د 

اأمام احلراكات لالنخراط الفاعل  كبرية 

التغيري  واإح���داث  ال�سيا�سية  العملية  يف 

احل��راك��ات  اأن  مو�سحا  ي��ري��دون،  ال��ذي��ن 

والد�ستور  القانون  حترتم  التي  املعتدلة 

ولديها م�سروع تقدمه للوطن، �ستجد يف 

االإطار احلزبي و�سيلة فاعلة للتعبري عن 

الراأي وامل�ساركة يف �سنع القرار.

وقال اإن التنفي�س عر و�سائل التوا�سل 

املمنهج  غري  العمل  واأ�ساليب  االجتماعي 

ق����د مت���ن���ح ال����ف����رد ����س���ع���ورا ب���ال���راح���ة اأو 

حقيقيا.  تغيريا  ت�سنع  ال  لكنها  االإجن��از، 

ننتقد عمل  اأن��ن��ا  االإط����ار  ه���ذا  م�����س��ريا يف 

تدين  وننتقد  املتالحقة،  النواب  جمال�س 

ونهمل  االن��ت��خ��اب��ات،  يف  امل�����س��ارك��ة  ن�سبة 

غياب  هو  ذلك  وراء  احلقيقي  ال�سبب  اأن 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل،  ال��راجم��ي��ة يف 

حت�سني االأداء ورفع ن�سب امل�ساركة.

واأ����س���اف ال��رف��اع��ي خ���الل ل��ق��اء جمعه  

ام�������س االث����ن����ني، ب���ع���دد م����ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 

وال��ن�����س��ط��اء وال�����س��خ�����س��ي��ات يف حم��اف��ظ��ة 

اأن ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات وم��ن��اط��ق  ج���ر����س، 

امل���م���ل���ك���ة ت�������س���ت���ح���ق ن�������س���ي���ب���ا ع�������ادال م��ن 

خم���رج���ات ال��ت��ن��م��ي��ة، وه����و م���ا ي�����س��ت��دع��ي 

ال��ع��م��ل��ي��ة  م�����زي�����دا م�����ن االن������خ������راط يف 

ملن  �ست�سمن  والتي  م�ستقبال،  ال�سيا�سية 

مي��ار���س��ه��ا ن�����س��ي��ب��ا اأك����ر م��ن ال��ت��م��ث��ي��ل يف 

احلكومة والرملان، وبالتايل قوة اأعلى يف 

عملية �سنع القرار.

وب��احل��دي��ث ع��ن ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 

اأك����د ال��رف��اع��ي اأن امل����دن ال���ك���رى ت��ع��اين 

دائما من تدين ن�سب امل�ساركة ب�سبب قلة 

وت�����س��رذم ال���رواب���ط اجل��ه��وي��ة وال��ف��ئ��وي��ة، 

االأ�سغر،  وامل��دن  والبلدات  القرى  بعك�س 

الأن  ي�ستمر  اأن  يجوز  ال  االأم���ر  ه��ذا  لكن 

االنتخاب على هذه االأ�س�س ياأتي بنتائج ال 

الناخبني،  وحاجات  طموحات  عادة  تلبي 

الفاعلة  واملحا�سبة  املراقبة  عملية  ومتنع 

من الناخب على ممثليه.

اأه���ايل ج��ر���س ع���دا عن  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ك��ون��ه��م م���ن االأع����ل����ى يف ن�����س��ب ال��ت��ع��ل��ي��م 

�سيا�سيا،  االأن�����س��ط  م��ن  ف��ه��م  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

وامل��ح��اف��ظ��ة ت�����س��م ع����ددا م���ن احل���راك���ات 

وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ن��ا���س��ط��ة ع���ل���ى ال�����س��اح��ة 

يكون  اأن  االأدع��ى  من  يجعل  ما  الوطنية، 

االنتخابية  العملية  يف  اأع��ل��ى  انخراطها 

واحل���زب���ي���ة، داع���ي���ا ال�����س��ب��اب خ��ا���س��ة، اإىل 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة على  ال��ع��م��ل��ي��ة  االن���خ���راط يف 

ال��ف��ك��ري��ة ال على  ال��ق��ن��اع��ات  اأ���س�����س م���ن 

اأ�سا�س جهوي وفئوي.

اأن  ال�������س���ب���اب  ال����رف����اع����ي  ن�������س���ح  ك���م���ا 

بالهم  وي�سغل  يهمهم  م��ا  بكل  يتحدثوا 

ووا�سحة،  موؤطرة  موؤ�س�سية،  قنوات  عر 

ت��غ��ي��ريا م��ل��م��و���س��ا عر  ت��ن��ت��ج  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 

احلقيقة. املتابعة 

ال��ت��ح��دي��ث  اأن م��ن��ظ��وم��ة  و����س���دد ع��ل��ى 

ال�����س��ي��ا���س��ي مب����ا ت�����س��م��ل��ه م����ن ت��ع��دي��الت 

للمواطن  تعطي  وق��ان��ون��ي��ة  ال��د���س��ت��وري��ة 

زم�����ام امل����ب����ادرة وال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري، 

العمل  اأو  الرملان  اأو  االأح��زاب  �سواء عر 

ه���ذه  ف���ك���ل  امل���ح���ل���ي���ة،  واالإدارة  ال���ب���ل���دي 

لتمنح  ���س��ي��غ��ت  وال��ت��و���س��ي��ات  ال���ق���وان���ني 

اآليات  يف  امل�ساركة  من  قدر  اأك��ر  املواطن 

�سنع القرار، والتغيري ال�سيا�سي والثقايف 

واالجتماعي.

ون�����س��ح ال��رف��اع��ي ال�����س��ب��اب ب��االل��ت��ف��ات 

وا�ستثمارا،  عمال  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  اإىل 

املهني  والتدريب  التعليم  نحو  والتوجه 

وال��ت��ق��ن��ي، واإق����ام����ة م�����س��اري��ع م��ت��و���س��ط��ة 

�سواء  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  يقيمها  وك��ب��رية 

ع���ر راأ�����س امل����ال ال��وط��ن��ي اأو اال���س��ت��ث��م��ار 

االأج���ن���ب���ي، وي��دع��م��ه��ا اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع��ات 

النهو�س االقت�سادي. لتعزيز  املحلية، 

  االنباط-الزرقاء

م����ن����دوب����اً ع����ن ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

الثاين، افتتح رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر 

ال�سركة  م�سنع  االثنني،  ام�س  اخل�ساونة، 

العاملية لتكنولوجيا الدهانات يف حمافظة 

الت�سغيل  مرحلة  باإطالق  اإيذاناً  الزرقاء، 

خ��الل  ب���ن���اوؤه  مت  ال����ذي  للم�سنع  ال��ك��ام��ل 

جائحة كورونا عام 2020.

واأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء، دع���م احل��ك��وم��ة 

ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��رتج��م دور 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف االإ�����س����ه����ام ب��ع��م��ل��ي��ة 

عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

لالأردنيني.

ل��ت��ط��وي��ر  ���س��ع��ي احل��ك��وم��ة  اإىل  واأ�����س����ار 

ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف امل��م��ل��ك��ة وت��ع��زي��ز 

اال���س��ت��ث��م��ارات امل��ح��ل��ي��ة، وج��ل��ب امل��زي��د من 

اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة، الفتا 

التي  اجل��دي��دة  الكهربائية  ال��ت��ع��رف��ة  اإىل 

���س��ت��خ��ف�����س ك��ل��ف االإن����ت����اج ع��ل��ى ع����دد من 

فيها  مبا  احليوية  االقت�سادية  القطاعات 

ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي وال�����س��ي��اح��ي وال���زراع���ي 

وال����ت����ج����اري وال�������س���ن���اع���ي، ب����ه����دف رف���ع 

النمو  عجلة  وحتريك  التناف�سية،  قدرتها 

االقت�سادي.

فخره  عن  اخل�ساونة  الدكتور  واأع��رب 

م�سيداً  ال��وط��ن��ي��ة،  بال�سناعات  واع���ت���زازه 

ب��امل�����س��ت��وى امل��ت��ط��ور ال���ذي و���س��ل��ت اإل��ي��ه يف 

ع��ال��ي��ة ت�ساهي  ب��ج��ودة  م��ن��ت��ج��ات  ت��ق��دمي 

امل��ن��ت��ج��ات ال��ع��امل��ي��ة وت��ن��اف�����س يف االأ����س���واق 

اخلارجية.

اأق�سام ومرافق  الوزراء يف  رئي�س  وجال 

امل�����س��ن��ع، واط���ل���ع ع��ل��ى خ���ط���وط االإن���ت���اج، 

التنفيذي  امل��دي��ر  م��ن  اإي��ج��از  اإىل  م�ستمعا 

املنتجات  حول  العنبتاوي  �سادي  للم�سنع 

واجل�������ودة، وم����ا ���س��ي��ق��دم��ه امل�����س��ن��ع ال���ذي 

م����ن اخل����رة  ع�����ام   100 ي��ع��ت��ر خ���ال����س���ة 

“جوتن” الرنويجية العاملية. ل�سركة 

واأ�سار العنبتاوي اإىل اأن امل�سنع يحر�س 

ع���ل���ى ا����س���ت���خ���دام امل���ن���ظ���وم���ات احل���دي���ث���ة 

املناف�سة  يف  وي�ساهم  االإنتاجية،  بالعملية 

�سواعد  خ��الل  م��ن  املنطقة  م�ستوى  على 

كلف  لتخفي�س  ال�سعي  اإىل  الفتاً  اأردن��ي��ة، 

مبا�سرة  ينعك�س  مب��ا  وال��ت��خ��زي��ن،  ال��ن��ق��ل 

ع��ل��ى اأ���س��ع��ار ال��ب��ي��ع ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون اإح���دى 

والعاملية،  املحلية  االأ�سواق  يف  القوة  نقاط 

اإىل جانب تدريب اخلرات املحلية ملواكبة 

التطورات العاملية يف هذا املجال.

بدوره، اأعرب الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

“جوتن” العاملية مورتون فون، عن فخره 
االأردن،  يف  لل�سركة  م�سنع  اأول  ب��اإن�����س��اء 

والذي �سي�سهم يف دعم ال�سناعات املحلية، 

م���وؤك���داً م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

التي جتمع بني االأردن والرنويج.

العاملية  ال�����س��رك��ة  م�سنع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ده���ان���ات، ي��ن��ت��ج م���ا ي�سل 

ت�سل  اأن  على  �سنوياً،  لرت  مليون   15 اإىل 

ل��رت يف  35 مليون  اإىل  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة 

حلول عام 2024.

وي���خ���ت�������س امل�������س���ن���ع ب����اإن����ت����اج وت����وزي����ع 

ال��ع��ال��ي��ة  امل��ائ��ي��ة ذات اجل�����ودة  ال���ده���ان���ات 

)جوتن  االأم  ال�سركة  ملوا�سفات  واملطابقة 

بخرة  تتمتع  والتي  الرنويجية  ا���س(  اآي 

100 ع����ام، ومت���ت���از ب��االع��ت��م��اد  ت��زي��د ع��ل��ى 

عمليات  يف  التقنية  الو�سائل  اأح��دث  على 

اإ�سراف  حتت  الكاملة،  واالأمتتة  الت�سنيع 

اأردنية. �سواعد 

وح�������س���ر االف����ت����ت����اح وزي�������ر ال�����س��ن��اع��ة 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن ي��و���س��ف ال�����س��م��ايل، 

عمرو،  خ��ريي  املهند�س  اال�ستثمار  ووزي��ر 

وال�سفري  ا���س��ت��ي��ت��ي��ة،  ن��اي��ف  ال��ع��م��ل  ووزي����ر 

اف��ي��ن��ت  اي�����س��ب��ني  االأردن  يف  ال���رنوي���ج���ي 

ل���ي���ن���دب���اك، وحم���اف���ظ ال����زرق����اء ح��ج��ازي 

ع�����س��اف، وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

االقت�سادية  امل�����س��اري��ع  لتطوير  االأردن���ي���ة 

)ج��ي��دك��و( ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ك��اي��د، ورئ��ي�����س 

املهند�س  وع��م��ان  االأردن  �سناعة  غرفتي 

فتحي اجلغبري.

مندوبًا عن الملك.. الخصاونة يفتتح مصنع الشركة العالمية لتكنولوجيا الدهانات

إصابة وزير التخطيط والتعاون 
الدولي بفيروس كورونا

االنباط-برتا

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  اأعلن 

ن��ا���س��ر ال�����س��ري��دة اإ���س��اب��ت��ه ام�����س االث��ن��ني، 

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

الفح�س الذي اأجراه اأخريا باأنها ايجابية.

ل���وك���ال���ة  ت�������س���ري���ح  ال������وزي������ر يف  واأك���������د 

واأنه  م�ستقرة،  ال�سحية  حالته  اأن  )ب��رتا(، 

امل��ن��زيل وتطبيق  ال��ع��زل  ب���اإج���راءات  م��ل��ت��زم 

بامل�سابني.  املتعلقة  الروتوكوالت 

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى عشيرة الحاللمة

االنباط-عمان

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

عبداهلل  امللك  جاللة  تعازي  العي�سوي  ح�سن 

ال���ث���اين اإىل ع�����س��رية احل���المل���ة، ب���وف���اة ���س��الح 

احلالملة، �سقيق وزير الداخلية االأ�سبق توفيق 

احلالملة.

واأع����رب ال��ع��ي�����س��وي، يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 

اأ���س��رة امل���رح���وم، ع��ن ت��ع��ازي وم��وا���س��اة جاللة 

امللك، �سائال املوىل اأن يتغمده بوا�سع رحمته.

الملك خالل لقائه شبابا ناشطين: نريد أحزابا قائمة على برامج ال أشخاص

االنباط-برتا

ع��ل��ى ام��ت��داد 380 ك��ي��ل��وم��رتا م��ن احل��دود 

ال�����س��م��ال��ي��ة ال�����س��رق��ي��ة االأردن����ي����ة، ي��ق��ف ج��ن��ود 

– اجلي�س  االأردنية  امل�سلحة  القوات  وبوا�سل 

ال��وط��ن  �سبيل  ���س��ه��ادة يف  م�����س��اري��ع  ال��ع��رب��ي، 

والدفاع عن اأمنه وا�ستقراره لينعم كل اأردين 

العربي  احل��م��ى  ه��ذا  ث��رى  ع��ل��ى  يعي�س  وم��ن 

والطماأنينة. وال�سالم  باالأمن 

ت�ساري�سها  و�سعوبة  احل��دود  ط��ول  ورغ��م 

املناخية  الظروف  وتنوع  وق�ساوة  اجلغرافية 

يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة ���س��ي��ف��ا و����س���ت���اء، ي��ت�����س��دى 

منت�سبو القوات امل�سلحة االأردنية من مرتبات 

ح��ر���س احل�����دود، ب��ك��ل ع��زمي��ة واإ�����س����رار لكل 

يفكر  من  وك��ل  االأردن،  باأمن  امل�س  حم��اوالت 

ب��ات��خ��اذ احل���دود االأردن��ي��ة م��رك��ز ع��ب��ور لد�س 

االأردن،  اأم��ن  زعزعة  ت�ستهدف  التي  �سمومه 

والو�سول  وا�ستقرار جمتمعه،  �سبابه  و�سحة 

بها اإىل دول اجلوار.

ال�سمالية  احل����دود  ع��ل��ى  للم�سهد  امل��ت��اب��ع 

االأردنية، يلحظ بكل فخر واعتزاز،  ال�سرقية 

ت�����س��ح��ي��ات ي��ق��دم��ه��ا اأب���ن���اء اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي 

ل��ل��دف��اع عن  اأن��ف�����س��ه��م  ن����ذروا  االأردين، مم��ن 

ي���واج���ه���ون فيه  ال���وط���ن و���س��ي��ادت��ه، يف وق����ت 

واالنتماءات  ال���والءات  ومتعدد  متلوناً  ع��دواً 

اأ�ساليب  اب��ت��ك��ار  يف  ي��األ��و ج��ه��داً  وال��غ��اي��ات، ال 

م��ت��ن��وع��ة ل��ت��ه��ري��ب ���س��م��وم��ه م���ن امل���خ���درات 

اأ���س��ل��ح��ة  اإىل ج���ان���ب  واأ����س���ن���اف���ه���ا،  ب���اأن���واع���ه���ا 

متعددة.

امل�����س��ت��م��رة  امل������ح������اوالت  ت���ل���ك  ومل مت���ن���ع 

وال��ب��ائ�����س��ة رغ����م خ���ط���ورت���ه���ا، ول����و ل��ل��ح��ظ��ة، 

اأهبة  البقاء على  منت�سبي حر�س احلدود من 

لها  للت�سدي  الزناد  على  واأيديهم  اال�ستعداد 

ال  بعزمية  ُمت�سحلني  واإف�سالها،  واإحباطها 

ت��ل��ني، وه��ام��ات ع��ال��ي��ة ال ت��ع��رف اخل���وف وال 

امللل، ر�سالتها “منوت ليحيى الوطن”.

وت��ف��ر���س امل��ت��غ��ريات ع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ���ر 

االأردنية، حتديات ج�سام وكبرية  من احلدود 

ع��ل��ى ب��وا���س��ل ال��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، يف ظ��ل تغري 

ذلك  يف  مبا  املهربون  يتبعها  التي  االأ�ساليب 

ال���ط���ائ���رات امل�������س���رية، وال���ل���ج���وء ك���ذل���ك اإىل 

اأ�سلحة خفيفة  ا�ستخدام كل ما بحوزتهم من 

باالأ�سلحة  جمهزة  و�سيارات  متنوعة،  وثقيلة 

وو�سائل االت�سال الخرتاق احلدود والو�سول 

اإىل مبتغاهم الظالمي.

القوات  اأعلنتها  التي  واالأرق����ام،  احلقائق 

تظهر  العربي،  اجلي�س   – االأردن��ي��ة  امل�سلحة 

ب��ال اأدن����ى ���س��ك، زي����ادة ك��ب��رية وم�����س��اع��ف��ة يف 

حماوالت التهريب باأ�سكال واأ�ساليب متنوعة، 

منذ العام 2020 وحتى العام احلايل.

ف���ف���ي ال����وق����ت ال������ذي ج�����رى ف���ي���ه ���س��ب��ط 

الكميات  زادت   ،2020 ع��ام  ح�سي�س  كف   9522

لتبلغ  وم�����س��اع��ف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  امل�����س��ب��وط��ة 

امل��ا���س��ي،  ال���ع���ام  ك���ف ح�����س��ي�����س خ���الل   17878

ال��ع��ام  ب���داي���ة  م��ن��ذ  ���س��ب��ط��ه��ا  ك��ف��ا مت  و6643 

احلايل.

وت�����س��ري اأرق�����ام اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي، اإىل اأن��ه 

اأك����ر من  2020 ���س��ب��ط  ال���ع���ام  ج���رى خ���الل 

امل���خ���درة  احل����ب����وب  م����ن  األ�����ف  و400  م���ل���ي���ون 

ب�سكل الفت  “كبتاوغون”، ت�ساعفت كمياتها 
و500  مليونا   15 لتبلغ  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ��الل 

األف حبة، بينما جرى �سبط نحو 5.5 مليون 

ال��ث��اين احل��ايل  ك��ان��ون  �سهر  ب��داي��ة  حبة منذ 

فقط.

ال�سموم  تقت�سر على  التهريب مل  عمليات 

اإذ  متنوعة،  اأ�سلحة  اأي�ساً  �سملت  بل  املخدرة، 

جرى �سبط 24 قطعة �سالح خالل عام 2020، 

العام  143 قطعة خالل  يف حني جرى �سبط 

العربي  اجلي�س  ب��وا���س��ل  �سبط  كما  امل��ا���س��ي، 

نحو 340 نوعاً من الذخائر عام 2020، والتي 

نوعا خالل   3236 لتبلغ  ب�سكل ملحوظ  زادت 

العام املا�سي 2021.

ونوعا،  كما  التهريب  عمليات  زي��ادة  وم��ع 

ت�سكله  م��ا  ظ��ل  ويف  وو�سائله،  اأ�سكاله  وت��ع��دد 

و�سيادتها  االأردنية  احل��دود  على  خطورة  من 

واأمن االأردنيني و�سالمتهم، ال �سيما يف �سوء 

هيئة  رئي�س  ق��رار  ج��اء  االأخ���رية،  امل�ستجدات 

اال�ستباك؛  قواعد  لتغيري  امل�سرتكة،  االأرك��ان 

م�سبوهة  ح��رك��ة  ل��ك��ل  امل��ب��ا���س��ر  ل��ال���س��ت��ه��داف 

خطراً  وت�سكل  االأردن��ي��ة  احل��دود  من  بالقرب 

على اأمن الوطن وا�ستقراره.

وج������ددت ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن�����ي�����ة – 

ت��رتدد يف  ل��ن  اأن��ه��ا  تاأكديها  ال��ع��رب��ي،  اجلي�س 

وقدرات  اإمكانات  من  لديها  ما  كل  ا�ستخدام 

االأردن  حل���م���اي���ة  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ة،  ع�����س��ك��ري��ة 

و���س��ي��ادة ح����دوده واأرا����س���ي���ه، م��ع احل��ف��اظ يف 

ر�سالة  من  امل�ستمدة  ثوابتها  على  الوقت  ذات 

ال���دول���ة االردن���ي���ة يف اح����رتام اجل����وار وع���دم 

التدخل يف �سوؤون االآخرين.

وت�����س��ن��د ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن�����ي�����ة يف 

خططها امل�ستجدة للتعامل مع املتغريات على 

منظومة  اإىل  ال�����س��رق��ي��ة،  ال�سمالية  احل���دود 

اأم�������ن ح�������دود م���ت���ط���ورة ع���ال���ي���ة اجل���اه���زي���ة 

امل��وؤه��ل��ة  الب�سرية  ال��ق��وى  �سعيد  ع��ل��ى  ���س��واء 

الع�سكرية  اللوج�ستية  والتجهيزات  واملُدربة، 

الت�سدي  اأج��ل  من  احلديثة،  والتكنولوجية 

ل���ك���ل حم�������اوالت امل�������س ب�����احل�����دود االأردن�����ي�����ة 

واالق���������رتاب م���ن���ه���ا، يف اإط�������ار م����ن ال���ت���ع���اون 

الع�سكرية  ال���وح���دات  جميع  ب��ني  والتن�سيق 

املعنية واالأجهزة االأمنية االأخرى.

بواسل الجيش العربي على الحدود الشمالية يقفون بالمرصاد ألي محاولة تستهدف الوطن

الشبول: حل قضية المنقولين من اإلذاعة 
والتلفزيون على جدول تشكيالت 2022

االنباط-عمان

االإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اأعلن 

ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي ب���ا����س���م احل��ك��وم��ة 

ق�����س��ي��ة  ح����ل  اأن  ال�������س���ب���ول،  ف���ي�������س���ل 

امل���ن���ق���ول���ني م����ن م���وؤ����س�������س���ة االإذاع��������ة 

العام  الوطنية  املكتبة  اإىل  والتلفزيون 

ت�سكيالت  �سيكون على جدول  املا�سي، 

.2022

واأ�����س����اف ال�����س��ب��ول ل����دى م��ن��اق�����س��ة 

ال���ل���ج���ن���ة االإداري����������ة ال���ن���ي���اب���ي���ة خ���الل 

االثنني،  ام�س  عقدته  الذي  االجتماع 

ب����رئ����ا�����س����ة ال����ن����ائ����ب ال�����دك�����ت�����ور ع��ل��ي 

اأنه وبعد عقد االجتماعات  الطراونة، 

م��ع وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ورة هيفاء 

االإذاعة  اإدارة موؤ�س�سة  النجار بح�سور 

الوطنية،  املكتبة  واإدارة  والتلفزيون، 

ورئ��ي�����س دي����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، مت 

املنقولني من  االتفاق على حل ق�سية 

والتلفزيون. االإذاعة  موؤ�س�سة 

وبحكم  الثقافة  وزي��رة  اأن  اإىل  ونوه 

اأن املنقولني ا�سبحوا على كادر املكتبة 

ال���وط���ن���ي���ة خ���اط���ب���ت رئ���ي�������س ال�������وزراء 

االإذاعة  ملوؤ�س�سة  نقلهم  على  للموافقة 

والتلفزيون.

االأردنيني  ال�سحفيني  نقيب  وثمن 

الوزير  ال�سعايدة جهود  راكان  الزميل 

متابعة  يف  االإداري���ة  واللجنة  ال�سبول 

االإذاعة  موؤ�س�سة  من  املنقولني  اأو�ساع 

وال��ت��ل��ف��زي��ون وال����ذي ت��اب��ع��ت��ه ال��ن��ق��اب��ة 

وجمل�سها منذ اليوم االأول.

االإداري���������ة، بحثت  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 

خالل االجتماع، مو�سوع املعينني على 

موؤ�س�سة  يف  اخل���دم���ات  ���س��راء  ح�����س��اب 

االإذاع��������ة وال���ت���ل���ف���زي���ون، ح��ي��ث ج��رى 

ال�سواغر  م��ن  ع��دد  فتح  على  االت��ف��اق 

عن  منهم  عدد  ال�ستيعاب  املوؤ�س�سة  يف 

التناف�س. طريق 

الملك يؤكد دعمه للشباب والمرأة لتمكينهم وتقوية 
دورهم في المشاركة السياسية واالنخراط باألحزاب

ولي العهد: العمل جار على تطوير وتفعيل المراكز الشبابية بالمحافظات
الرفاعي: التنفيس عبر التواصل االجتماعي 

يمنح الفرد شعورا باإلنجاز دون تغيير



املحلي

االنباط-عمان

اأق�����ر جم��ل�����س ال����ن����واب يف ج��ل�����س��ت��ه ام�����س 

االثنني، برئا�سة رئي�س املجل�س عبد الكرمي 

الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  وح�سور  ال��دغ��م��ي، 

ع���ددا من  ال�����وزارة،  ب�سر اخل�����س��اون��ة وهيئة 

م��واد قانون رخ�س املهن داخ��ل ح��دود اأمانة 

ع��م��ان ال���ك���رى، ق��ب��ل رف����ع اجل��ل�����س��ة ب�سبب 

اإىل  املجل�س  اأح���ال  الن�ساب، يف ح��ني  ف��ق��دان 

قانون  النيابية  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة 

ال�سخ�سية مع منحه �سفة  البيانات  حماية 

اال�ستعجال.

ووقف اأع�ساء املجل�س واحلكومة يف بداية 

اجلل�سة، دقيقة �سمت، وق��راأوا الفاحتة على 

روحي ال�سهيدين الوكيل اأول حممد امل�ساقبة، 

اجلي�س  مرتبات  من  عبيدات  علي  والنقيب 

العربي.

ال�سهيدين  املجل�س،  با�سم  الدغمي  ونعى 

الوطن  ���س��رف  ع��ن  مدافعني  ق�سيا  اللذين 

وكرامته وحماوالت العبث باأمنه وا�ستقراره، 

مقدماً التعازي لذويهما واأ�سرتيهما والقوات 

امل�سلحة االردنية وقائدها االأعلى جاللة امللك 

عبداهلل الثاين، وويل عهده االأمني.

ال��دائ��م  مكتبه  املجل�س  ف��ّو���س  ذل���ك،  اإىل 

ي�ستنكر االع��ت��داءات احلوثية  بيان  الإ���س��دار 

على دولة االإمارات العربية املتحدة، واململكة 

العربية ال�سعودية.

وكان املجل�س ا�ستمع اإىل مداخالت 38 نائباً 

�سمن بند ما ي�ستجد من اأعمال، ثم وا�سل 

مناق�سة مواد قانون رخ�س املهن داخل امانة 

لرئي�س  الثاين  النائب  يقرر  اأن  قبل  عمان، 

املجل�س هيثم زيادين الذي تراأ�س جانبا من 

اجلل�سة، رفعها ملدة ن�سف �ساعة ب�سبب فقدان 

الن�ساب القانوين، واالإعالن بعد انق�ساء املدة 

عن اإرجاء اجلل�سة اإىل �سباح اليوم الثالثاء.

االنباط-وكاالت

��رج��ات  اإن مخُ ال��ع��رب  ق���ال م��وف��ع طق�س 

النماذج اجلوية العددية املعاجلة لدى ق�سم 

ال��ع��رب  طق�س  م��رك��ز  يف  اجل��وي��ة  العمليات 

كبري  ارت���ف���اع  ح���دوث  اإىل  ت�سري  االإق��ل��ي��م��ي 

على ن�سب الرطوبة ال�سطحية ليل االثنني/

الثالثاء وحتى �ساعات �سباح اليوم  الثالثاء 

يف مناطق وا�سعة من اململكة لتتجاوز ن�سبة 

الرطوبة حاجز ال�90% يف انحاء عدة

وي��ت��زام��ن ذل���ك م��ع ح���دوث ت��راج��ع على 

حب  ال�سخُ كميات  يف  وتناق�س  ال��ري��اح  �سرعة 

حيث يت�سكل ال�سباب يف مناطق وا�سعة من 

ال�سهول ال�سرقية ي�سمل منطقة مطار امللكة 

البادية مبا  ملناطق  باالإ�سافة  الدويل  علياء 

فيها الطريق ال�سحراوي

تلك  يف  كثيفاً  ال�سباب  يكون  ان  ويخُتوقع 

املخُتاأخرة  الليل  �ساعات  مع  وال�سيما  املناطق 

بحدوث  يت�سبب  مما  الثالثاء  �سباح  وحتى 

تدين ورخُمبا اإنعدام يف مدى الروؤية االأفقية، 

وَين�سح موقع طق�س العرب �سالكي الطرقات 

التي ت�سهد ت�سكاًل لل�سباب وخا�سة الطريق 

ال�سحراوي ب�سرورة تخفيف ال�سرعة واخذ 

اق�سى درجات احليطة واحلذر جراء تدين 

مدى الروؤية االأفقية

من جهة اخرى قال مدير اإدارة االأر�ساد 

اجلوية رائد اآل خطاب اإن املنخف�س اجلوي 

�سمن  االأردن،  اإىل  ال��ث��ل��وج  ي��ج��ل��ب  ال�����ذي 

املنخف�سات الطبيعية

واأ����س���اف اآل خ��ط��اب ام�����س  االإث���ن���ني، اأن 

حاليا  متمركزة  القطبية  الهوائية  الكتلة 

فوق  الكتلة  تتعمق  اأن  متوقعا  تركيا،  ف��وق 

معها  وت�����زداد  االأرب���ع���اء  ي���وم  االأردن  ���س��م��اء 

ال��ه��واء �سديد ال����رودة وان��خ��ف��ا���س درج��ات 

احلرارة وا�ستداد �سرعة الرياح التي �ست�سل 

اإىل 70 كيلو مرت يف ال�ساعة

على  �ستكون  املنخف�س  بداية  اأن  واأو�سح 

الكتلة  تعمق  وم���ع  االأرب���ع���اء،  اأم��ط��ار  �سكل 

ي��ب��داأ ب��ع��د ���س��اع��ات ال��ظ��ه��ر ت�����س��اق��ط ال��ث��ل��وج 

اإىل  ال�سمالية متتد  املرتفعات اجلبلية  فوق 

املرتفعات  اإىل  والح��ق��ا  الو�سطى  املرتفعات 

امل�ساء  ���س��اع��ات  خ��الل  وتتح�سن  اجل��ن��وب��ي��ة، 

والليل وحتى فجر اخلمي�س

�سيكون  الثلجي  الت�ساقط  اأن  اإىل  ولفت 

ع��ل��ى امل��رت��ف��ع��ات م��ن 800 م��رت ف���وق �سطح 

البحر فما فوق، مع حدوث تراكمات

اإدارة  اإنه وفقا حل�سابات  اآل خطاب  وقال 

االأر�����س����اد ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة، ف�����اإن امل��رت��ف��ع��ات 

الثلوج  عليها  �سترتاكم  ال�سمالية  اجلبلية 

وامل���رت���ف���ع���ات  ���س��ن��ت��ي��م��رتا   25 اإىل  وت�������س���ل 

ت�سل  ع��م��ان  العا�سمة  فيها  مب��ا  الو�سطى 

الرتاكمات بني 10 اإىل 15 �سنتيمرتا، وما بني 

12 �سنتيمرتا يف املرتفعات اجلنوبية،  اإىل   8

واملرتفعات ال�سرقية يف املفرق �سي�سل تراكم 

الثلوج فيها اإىل 10 �سنتيمرتات

وب����ني اأن�����ه يف ����س���اع���ات م�����س��اء اخل��م��ي�����س 

���س��ي��ت��وق��ف ت�����س��اق��ط ال���ث���ل���وج يف امل��رت��ف��ع��ات 

املرتفعات  يف  وي�ستمر  والو�سطى،  ال�سمالية 

اجلبلية اجلنوبية وجبال ال�سراه

الهوائية  الكتلة  بقايا  مع  االأردن  ويبقى 

ال����ب����اردة اجل��م��ع��ة وت���ك���ون االأج�������واء غ��ائ��م��ة 

جزئيا، مع توقعات ب�سقوط زخات متقطعة 

اململكة  وجنوب  وو�سط  �سمال  االأم��ط��ار  من 

حتى �ساعات الليل، وفقا الآل خطاب

االنباط-عمان

اأن������ه������ى ال�����ف�����ري�����ق امل����ك����ل����ف مب����راج����ع����ة 

اال�ستي�ساحات املوثقة لدى ديوان املحا�سبة، 

املخالفات  جميع  م��راج��ع��ة  االث��ن��ني،  ام�����س 

التي جرى ر�سدها عام 2021، وذلك خالل 

اجتماع عقده يف دار رئا�سة ال��وزراء برئا�سة 

الدكتور  ال���وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر 

اإبراهيم اجلازي.

اأن  وب��نينَّ اجل��ازي يف ت�سريحات �سحفية 

الفريق اأنهى مراجعة اال�ستي�ساحات املوثقة 

للعام املا�سي يف اإطار نهج املراجعة ال�سهرينَّة 

اأك��ر من ع��ام، واتخذ  ال��ذي داأب عليه منذ 

هذه  لت�سويب  ال��الزم��ة  االإج�����راءات  جميع 

املخالفات.

ال���ت�������س���وي���ب  اإج��������������راءات  اأن  واأو��������س�������ح 

�سواء  ل��الأ���س��ول،  وف��ق��ا  ���س��ارت،  للمخالفات 

ر�سد  التي جرى  املعنية  مبخاطبة اجلهات 

املخالفات لديها واإلزامها بالت�سويب خالل 

اأو من خ��الل اتخاذ املقت�سى  م��دد حم��ددة، 

القانوين، م�سرياً اإىل وجود حاالت ا�ستدعت 

النزاهة  هيئة  اإىل  املخالفات  بع�س  اإح��ال��ة 

حال  يف  الق�ساء  اإىل  اأو  الف�ساد  ومكافحة 

توافرت االأ�سباب املوجبة لذلك.

ونوه اجلازي اإىل اأنه �سي�سار اإىل الك�سف 

ر�سدها  ج��رى  التي  املخالفات  جمموع  عن 

الق�ساء  اأو  الهيئة  اإىل  واإحالتها  وت�سويبها 

جماميع  ر�سد  وبعد  املقبلة،  الفرتة  خ��الل 

خالل  ت�سويبها  جرى  التي  اال�ستي�ساحات 

االأ�سهر املا�سية.

��ة  ال�����س��ه��رينَّ امل��راج��ع��ة  ن��ه��ج  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

�سي�ستمر  املحا�سبة  دي����وان  ال�ستي�ساحات 

نهاية  بعد  الفريق  و�سيبداأ  الوترية،  بنف�س 

���س��ه��ر ك����ان����ون ال����ث����اين احل������ايل مب��راج��ع��ة 

امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي ر���س��ده��ا خ���الل���ه، م���وؤك���داً 

يف  كبري  ح��د  اإىل  �ساهمت  العملية  ه��ذه  اأن 

تقليل عدد املخالفات ومنع تراكمها، وتعزيز 

الرقابة على املال العام واالإدارة العامة.

النواب يقر مواد بقانون رخص المهن 
في حدود األمانة

ضباب كثيف صباح الثالثاء 
يشمل الطريق الصحراوي و المطار
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الصداقة األردنية اليابانية في األعيان تلتقي السفير الياباني

فلسطين النيابية تبحث قضية تهجر أهالي حي الشيخ جراح في القدس

محاضرة عن القانون الدولي اإلنساني في كلية الدفاع الوطني

زوانة : المواطن سيلمس اثر قرار تعديل التعرفة الجمركية باألشهر القادمة

االنباط-عمان

اأك����د رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��داق��ة االأردن���ي���ة 

نا�سر  العني  االأع��ي��ان  جمل�س  يف  اليابانية 

ج�������ودة، ع���م���ق ال���ع���الق���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ب��ني 

وعلى  املجاالت  متلف  يف  واليابان  االأردن 

االأ���س��ع��دة ك��اف��ة، وال��ت��ي ت��ع��ززه��ا ال��ع��الق��ة 

اخلا�سة بني جاللة امللك عبد اهلل الثاين، 

وجاللة االإمراطور ناروهيتو.

واأ�سار جودة، خالل لقاء جلنة ال�سداقة 

االأردن����ي����ة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف جم��ل�����س االأع���ي���ان، 

عّمان  يف  ال��ي��اب��اين  ال�سفري  االث��ن��ني،  ام�����س 

ال�سيا�سي  ال��ت�����س��اور  اإىل  �سيمزاكي،  ك���اورو 

للق�سايا  خ��دم��ة  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  امل��ت��وا���س��ل 

م��وؤك��ًدا  امل�سرتك،  االهتمام  وذات  الثنائية 

حر�س جاللة امللك على ت�سجيع اال�ستثمار 

وال��ت��ع��اون ع��ل��ى االأ���س��ع��دة ك��اف��ة مب��ا فيها 

والتكنولوجيا. والثقافة  التعليم 

ال��ي��اب��ان وم�����س��ان��دت��ه ل��دع��م  وث��م��ن دور 

خ��الل  خ��ا���س��ة  ك���اف���ة،  امل���ج���االت  يف  االأردن 

ف�����رتة ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، ودع������م ال���ي���اب���ان 

الق�سية  جت��اه  ال�سيما  االأردن��ي��ة،  للمواقف 

امل�سرتكة  املواقف  جانب  اإىل  الفل�سطينية، 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني ل��ل��و���س��ول اإىل 

واآمنة. منطقة م�ستقرة 

وث���م���ن ال�����س��ف��ري ال���ي���اب���اين، م���ن ج��ه��ت��ه، 

القائمة  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

ع��ل��ى االح�����رتام امل��ت��ب��ادل، وت���واف���ق ال����روؤى 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل�����س��رتك��ة، م�����س��رًيا اإىل ال���دور 

ب��ق��ي��ادة  االأردن  ب���ه  ي���ق���وم  ال����ذي  امل���ح���وري 

ج��الل��ة امل��ل��ك م��ن اأج���ل اإح���الل ال�����س��الم يف 

املنطقة.

ودع����ا اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة، ب����دوره����م، اإىل 

التن�سيق  م�ستوى  ورف���ع  اجل��ه��ود،  تكثيف 

متلف  لت�سمل  ال�سديقني،  البلدين  بني 

جم����االت ال��ت��ع��اون امل��م��ك��ن��ة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا 

ال�سياحة، خا�سة العالجية والدينية منها، 

مثل  اال�ستثمار  قطاعات  اأمام  االآفاق  وفتح 

الرقمي. واالقت�ساد  ال�سناعة 

واأ�ساروا اإىل اأهمية رفع م�ستوى التبادل 

�سيما  ال  االأردن��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  الثقايف 

والتي  والتقنية،  التكنولوجية  التخ�س�سات 

مت��ت��از ب��ه��ا ال��ي��اب��ان ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل، 

بني  الرملانية  العالقات  تعزيز  جانب  اإىل 

م�سالح  يخدم  مبا  عليها  والبناء  البلدين، 

و�سعبهما. البلدين 

االنباط-عمان

خالل  النيابية،  فل�سطني  جلنة  بحثت 

اج��ت��م��اع ام�����س االث���ن���ني، م��ع مم��ث��ل��ني عن 

االأردن،  يف  امل��ق��ي��م��ني  ك�����ارم  ع���ني  اأه������ايل 

مو�سوع تهجري اأهايل حي ال�سيخ جراح يف 

القد�س املحتلة من منازلهم.

وق���ال م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة، ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور 

االجتماع،  تراأ�س  ال��ذي  اخلاليلة،  حممد 

املوؤ�سفة  االأح��داث  نتابع  االأردن  يف  “اإننا 
ا�ستنكار  م���وؤك���دا  جراح”،  ال�����س��ي��خ  ح��ي  يف 

واالنتهاكات  لالعتداءات  اللجنة  وتنديد 

هذا  اأه���ل  بتهجري  املتمثلة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

احلي من منازلهم.

ال�����دويل اإىل حم��ا���س��ب��ة  امل��ج��ت��م��ع  ودع����ا 

اإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى ج��رائ��م��ه��ا، وال���وق���وف اإىل 

حقوقه  لنيل  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب 

واإن�ساء دولته امل�ستقلة على ترابه الوطني.

النائب  اللجنة،  رئي�س  قال  جهته،  من 

ت���راأ����س جانبا  ال����ذي  ال���ظ���ه���راوي،  حم��م��د 

املحتلة،  القد�س  مدينة  اإن  االجتماع،  من 

وح���ي ال�����س��ي��خ ج���راح ف��ي��ه��ا، ع��ن��وان وخطة 

اأن  م�سيفا  النيابية”،  ل�”فل�سطني  عمل 

منازل  بهدم  الغا�سم  االإ�سرائيلي  االعتداء 

م��ن �سمود  ي��ن��ال  ل��ن  ال�سيخ ج��راح  اأه���ايل 

اأرا�سيهم  اأهله يف �سعيهم الإثبات حقهم يف 

ومنازلهم وا�سرتداد حقوقهم كافة.

م����ن ج���ه���ت���ه���م، اأك������د اأع���������س����اء ال��ل��ج��ن��ة 

ال��ه��م��الن، وفايز  ال��ن��واب مغري  احل�����س��ور، 

ب�سبو�س، وعماد العدوان، اأهمية الو�ساية 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات االإ���س��الم��ي��ة 

ال��ق��د���س، وال��ت�����س��دي لكل  وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

القائم  الو�سع  لتغيري  الرامية  املحاوالت 

يف مدينة القد�س.

واأعلنوا عن ت�سامنهم املطلق مع ق�سية 

اأه����ايل ح��ي ال�سيخ ج����راح، وال��ت��وا���س��ل مع 

بهدف  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة 

تقدمي الدعم واالإ�سناد الأهايل احلي.

بدورهم، اأكد ممثلو اأهايل عني كارم اأن 

القد�س تقع على راأ�س اأولويات واهتمامات 

جاللة امللك عبداهلل الثاين واحلا�سرة يف 

كبار  يعقدها مع  التي  لقاءات جاللته  كل 

االأثر  لها  كان  والتي  الدوليني،  امل�سوؤولني 

الكبري يف الت�سدي للعديد من االنتهاكات 

االإ�سرائيلية.

وقالوا اإن ا�ستمرار اإ�سرائيل بانتهاكاتها 

يعد  ذل���ك،  اإزاء  ال���دويل  املجتمع  و���س��م��ت 

وحتديا  والتطرف،  لالإرهاب  خ�سبة  بيئة 

ملعاهدات ال�سالم املرمة.

االنباط-عمان

امل��ك��ت��ب االإق��ل��ي��م��ي للجنة  األ���ق���ت م���دي���ر 

���س��ارة  االأح����م����ر/االأردن  لل�سليب  ال��وط��ن��ي��ة 

اأف���ري���ل���ود، ام�����س االث���ن���ني، يف ك��ل��ي��ة ال��دف��اع 

بعنوان  حما�سرة  االأردن��ي��ة،  امللكية  الوطني 

يف  )ال��ق��ان��ون  االإن�����س��اين  ال���دويل  “القانون 
احلرب(” للدار�سني يف دورة الدفاع 19.

اآم����ر الكلية  ب��ح�����س��ور  اأف���ري���ل���ود،  وق��ال��ت 

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ع��و���س ال��ط��راون��ة ورئ��ي�����س 

عمل  فيها،” اإن  ال��ت��وج��ي��ه  ه��ي��ئ��ة  واأع�����س��اء 

ال��ل��ج��ن��ة ي���ق���وم ع���ل���ى ع�����دة م����ب����ادئ اأه��م��ه��ا 

االن�������س���ان���ي���ة، وع�������دم ال���ت���ح���ي���ز، واحل����ي����اد، 

واال�ستقالل، واخلدمة التطوعية، والوحدة 

وم�ستقلة  حم��اي��دة  منظمة  وه���ي  ال��ع��امل��ي��ة، 

االإن�سانية  مهمتها  تتمثل  متحيزة،  وغ��ري 

�سحايا  وك���رام���ة  اأرواح  ح��م��اي��ة  يف  ال��ب��ح��ت��ة 

االأخ��رى  العنف  وح��االت  امل�سلحة  النزاعات 

اللجنة  اأن  مبينة  لهم”،  امل�ساعدة  وتقدمي 

تعمل على تعزيز احرتام القانون االإن�ساين 

واملبادئ االإن�سانية العاملية، وهي لي�ست جزءاً 

من منظومة االأمم املتحدة.

اللجنة تقوم على  اأن مهمة  اإىل  واأ���س��ارت 

منع املعاناة من خالل ن�سر وتعزيز احرتام 

االأن�سطة  االإن�ساين، وتوجه وتن�سق  القانون 

الدولية يف النزاعات امل�سلحة وحاالت العنف 

االأخرى.

ال��ل��ج��ن��ة  ب��ع��ث��ة  اأن  اأف����ري����ل����ود،  واأ����س���اف���ت 

للدعم  مهماً  تعد مركزاً  االأردن  الدولية يف 

والتطوير  والتعلم  وال��ت��دري��ب  اللوج�ستي 

اللجنة  متويل  ويتم  العاملي،  ال�سعيد  على 

ال��دول  من  الطوعية  امل�ساهمات  خ��الل  من 

االأط������راف يف ات��ف��اق��ي��ة ج��ن��ي��ف واجل��م��ع��ي��ات 

الوطنية لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر، 

الوطنية  احل���دود  تتجاوز  ال��ت��ي  واملنظمات 

وامل�سادر العامة واخلا�سة.

مو�سع  نقا�س  جرى  املحا�سرة  نهاية  ويف 

اأج���اب���ت خ��الل��ه رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة ع��ن اأ�سئلة 

وا�ستف�سارات الدار�سني.

االأنباط - عمرالكعابنة 

ي��ط��رح االإع����الن احل��ك��وم��ي ب���اأن 53% م��ن امل���واد ال��داخ��ل��ة 

�سيخ�سع  منها  و%40  الر�سوم،  من  معفاة  �ست�سبح  ل��الأردن 

�سيوؤثر  هل  مفاده،  ت�ساوؤال   ،%5 بن�سبة  جمركية  تعرفة  اإىل 

ذل����ك ع��ل��ى االق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي وم����ا ه���و م����دى ت���اأث���ريه على 

ال�سيولة النقدية يف االأ�سواق؟.

ال�سيا�سي  باالقت�ساد  املخت�س  يقول  املو�سوع  هذا  وحول   

له  �سيكون  اجلمركية  التعرفة  تعديل  ق��رار  اإن  زوان��ة،  زي��ان 

اأثر خالل االأ�سهر القادمة وما يليها ، م�سريا اإىل اأن ال�سبب 

دفعوا  التجار  ل��دى  ب�سائع  م��زون  لوجود  يعود  ذل��ك  وراء 

تعرفتها اجلمركية قبل التعديل . 

ا�سترياد  ب��دء  ح��ني  اإىل  اأن��ه  ل�”االنباط”،  زوان��ة  واأ���س��اف 

�سيلم�س  اجلديدة  اجلمركية  التعرفة  على  ودفعهم  التجار 

واأي�سا  ال�سرائية  قدرته  من  �سريفع  ما  القرار،  اأثر  املواطن 

اأكر  كميات  ا�سترياد  من  ميكنه  ما  التاجر  �سيولة  �سي�ساعد 

تلبي حاجة ال�سوق واملواطن.

واأ�سار اإىل اأن  القرار �سيقلل من فر�س التهرب والتهريب 

احلكومة  من  يتطلب  اأن��ه  ذات��ه  الوقت  يف  موؤكدا  اجلمركي، 

ال��ت��ع��رف��ة اجلمركية  ان��ع��ك��ا���س  ل��ل��ت��اأك��د م��ن  ال�����س��وق  م��راق��ب��ة 

اجلديدة املخف�سة على اال�سعار .

ال�سناعية على القرار بحجة  وبالن�سبة الحتجاج الدوائر 

يلتزم  اإنه  زوان��ه  قال  املحلية،  ال�سناعة  ح�ساب  على  جاء  اأنه 

التوازن  حتقق  التي  وقرارتها  احلكومة  واج��ب  تفهم  منهم 

بني م�سالح القطاعات االقت�سادية املختلفة . 

اأن ق����رار احل��ك��وم��ة ي��خ��رج اإىل ح��د م��ا ال��ق��ط��اع  واأو����س���ح 

ال��ت��ج��اري م��ن ال�����س��ائ��ق��ة ال��ت��ي ع��ان��ى منها خ���الل ال�����س��ن��وات 

االخ�����رية ب�����س��ع��ف ال��ن��م��و و���س��ع��ف ال�����س��وق وال��ط��ل��ب امل��ح��ل��ي 

فر�س  ويخلق  اأردن��ي��ة  عمالة  يوظف  قطاع  وه��و  وال��ك��ورون��ا، 

معاجلة  املخت�سة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ط��ال��ب��ا  ل��ه��م،  ع��م��ل 

فائدة  ب��اأي  تعود  ال  التي  االليكرتونية  بالتجارة  ي�سمى  م��ا 

اإقت�سادية ملزاحمتها ال�سوق املحلي التجارية . 

التعرفة  هيكلة  ب��اإع��ادة  ق��راراً  اتخذت  احلكومة  اأن  يذكر 

لت�سبح  اجلمركي،  الر�سم  فئات  عدد  تقليل  عر  اجلمركَية 

11 فئة وتخفي�س الر�سم اجلمركي للفئات  4 فئات بداًل من 

كانت  بعدما  فقط  و%25   0 بني  ف�سترتاوح  اجل��دي��دة  االأرب��ع 

يف  التناف�سَية  ل��ت��ع��ِزي��ز  وذل���ك  امل��ن��ت��ج��ات  الأغ��ل��ب  �سابقا   %40

مطلع  يف  املعدلة  التعرفة  تطبيق  ب��دء  �سيتم  و  االق��ت�����س��اد، 

ني�سان .

الثالثاء   25/ 1 / 2022



املحلي
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هذ� عنو�ن لربناجمي �لتلفزيوين �لذي قدمته ل�سنو�ت يف �لتلفزيون �الردين من ١٩٨٥ �إىل 

١٩٩٠ عندما كان �الإعالم �عالما يقاد ويد�ر مبهنيه وثقافه ويقوم بدور �لنقد �لبناء بكل جر�أه 

و�سجاعه مهنيه وطنيه ويدور باد�ر�ت قويه مهنيه همهما)�لوطن ومل�سلحة �جلميع ( فاالعالم 

�لتو��سل  وق��ن��و�ت  �ملجتمعي  �الإع���الم  بعد وج��ود  و�ل��ي��وم  �لتحديات   �ل��دول��ه يف مو�جهة  �سالح 

�الجتماعي �ملوؤثره وقيام كل مو�طن بدور �إعالمي يحتاج )�إىل هندره �د�ريه مهنيه �عالميه(

قائمه على �لكفاءه و�الإجناز و�ي مو�طن وم�سوؤوؤل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص يهمه) مل�سلحة 

(ل�سنو�ت يف  برنامج)متابعات  نفذت  و�ملتابعه)و�أي�سا  �لبناء(  )�لنقد  بدور  يقوم  �ن    ) �جلميع 

�الأخطاء  وتتابع  �الإجن��از�ت  تتابع  �لتي  �لرب�مج  يذكر هذه  ز�ل  ما  وهناك  �لر�سمي  �لتلفزيون 

بالوثائق وعلنا بال�سوت و�ل�سوره ومتار�ص �لنقد �لبناء مبهنيه ولذلك �ليوم بحاجه �ىل �عالم 

�لبناء  �لنقد  عن  بعيد�  م�سوؤوؤل  يوجد  فال  �الأه��م  �لدوله  ك�سالح  �لعمل  ميار�ص  مهني  وطني 

بوجود �عالم ميار�ص �لرقابه �ملو�سوعيه  �ملهنيه  فامل�سوؤوؤل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص  �لذي 

ي�ستغل موقعه و�سلطته و�مل�سوؤوؤل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص  �لذي ياأخذ مكافاء�ت دون وجه 

حق �ن وجدت باثباتات و�مل�سوؤوؤل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص �لذي مييز  بني ��سرته موثقا يف 

موؤ�س�سته عامه �أو خا�سه وينفذ فقط اللو متنفذين وميار�ص �لظلم  �ن وجد موثقا   و�مل�سوؤوؤل 

يف �لقطاعني �لعام �أو �خلا�ص �لذي يحاول عرقلة �أدو�ت �لرقابه �أو �غر�ئها   فهذ� م�سوؤوؤل يف 

�لقطاعني �لعام �أو �خلا�ص  �يا كان فوق �الأر�ص فعلى �الإعالم �ملهني �لوطني �ن يناق�سه ويتابعه 

مبا قام به ويقوم به ومن حقه �لدفاع عن نف�سه و�ملو�طن �لقارئ �و�مل�ستمع �و�مل�ساهد هو حر يف 

�لتقييم و�لنتيجه �لتي يتو�سل �إليها 

ومعروف يف �ي بلد باأن �ي م�سوؤوؤل ال يبقى يف مكانه   ولذلك يف �لدول �ملتقدمه فال�سعوب هي 

�لتي تقيم وتختار �لذي يحقق م�ساحلها يف �إيجاد �حللول �القت�ساديه و�الجتماعيه و�ل�سحيه 

و�مل�سوؤوؤل يف �لقطاعني �لعام �أو �خلا�ص �لذي يذهب  عليه �أن يد�فع عن نف�سه �أن كانت هناك 

�ل�سعوب  ولكن  �ىل موقع  �ل��ع��وده   ي��ح��اول  �أن  وم��ن حقه  عنها  �لك�سف  �أو مت  مار�سها  �أخ��ط��اء  

و�الإعالم �ملهني �ملجتمعي لها دور فعامل �ليوم يف ظل �ل�سعوب �ملثقفه و�ملتابعه و�حليه ويف ظل 

ثورة �الإعالم �ملجتمعي يهمها �لعمل و�الجناز  وقادره على ن�سر �ل�سود�ويه يف ظل وجود بطاله 

وفقر وما ت�سمعه عن ف�ساد �أو �حل�سول على مكافاء�ت و�متياز�ت حتت �أ�سماء خمتلفه وخمالفه 

و قد ال يكون �سحيحا �إال �إذ� كان موثقا  و�ليوم مل�سلحة �جلميع هو

ماذ� �جنزت؟

وماذ� �ستنجز ؟ 

و�الهم يف ظل )مل�سلحة �جلميع(فاملكان و�ملوقع )لي�ص طابو� الحد( وال يجوز للذ�هب من 

فالقادم  �لقادم  بوجه  وعر�قيل  �ل��زو�ب��ع  ويثري  يتدخل  �ن  يبقى  �ن  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 

�أي�سا يحاول ويرغب يف �الإجن��از ومن و�جب �جلميع �لتعاون و�لعمل كفريق و�حد ما ز�ل هم 

باحلق  �لرقابه  �أدو�ت  دعم  �جلميع  ومل�سلحة  �جلميع  و�ج��ب  ومن  �جلميع(  �جلميع)م�سلحة 

ولي�ص �لقلب و�لقيل ولي�ص من حق �أي �سخ�ص ن�سر �لفنت و�ال�ساعات و�غتيال �ل�سخ�سيه  ولكن 

و�الإجن��از�ت  و�لعمل  �الأخطاء  لت�سحيح  �ملهني  �ملو�سوعي  �لبناء  �لنقد  ممار�سة  �جلميع  مل�سلح 

باحلق وم�ساعدة �لنا�ص باحلق و�ملتابعه باحلق

أد مصطفى محمد عيروط

»لمصلحة الجميع«)١(
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  االنباط-عمان

�لنفطية ع��امل��ي��اً يف  �مل�����س��ت��ق��ات  �أ���س��ع��ار  �رت��ف��ع��ت 

�حل��ايل،  �لثاين  كانون  �سهر  من  �لثالث  �الأ�سبوع 

مقارنة مع معدالت �أ�سعارها يف �الأ�سبوع �لثاين.

وبح�سب بيانات وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية، 

�م�����ص �الث��ن��ني، ف���اإن �ل��ب��ن��زي��ن �أوك���ت���ان 90 �سجل 

معدل  مع  مقارنة  للطن  دوالر�   830 بلغ  �سعر� 

�سعره يف �الأ�سبوع �لثاين و�لذي بلغ 798.7 دوالر 

�سعر  �سجل  كما  باملئة،  وبن�سبة �رتفاع بلغت 3.9 

دوالر   849.4 بلغ  ���س��ع��ر�ً   95 �أوك��ت��ان  �لبنزين 

�الأ���س��ب��وع  يف  �مل�سجل  دوالر�   818 مقابل  للطن 

�لثاين وبن�سبة �رتفاع بلغت 3.8 باملئة.

و�رتفع �سعر �لديزل من 725.5 دوالر للطن 

 4.7 بلغت  �رت��ف��اع  وبن�سبة  دوالر   759.3 �إىل 

باملئة، و�رتفع �سعر �لكاز من 769.6 دوالر للطن 

 4.3 بلغت  �رت��ف��اع  وبن�سبة  دوالر   802.4 �إىل 

 456.1 من  �لوقود  زي��ت  �سعر  �رتفع  كما  باملئة، 

وبن�سبة  للطن  دوالر   483.4 �إىل  للطن  دوالر 

�رتفاع بلغت 6 باملئة.

وب���امل���ق���اب���ل، �ن��خ��ف�����ص ���س��ع��ر �ل���غ���از �ل���ب���رويل 

دوالر   717.5 �إىل  �لثاين  كانون  �سهر  يف  �مل�سال 

كانون  �سهر  يف  �مل�سجل  �سعره  م��ع  مقارنة  للطن 

وبن�سبة  دوالر   761.3 بلغ  و�لذي  �ملا�سي،  �الأول 

�نخفا�ص بلغت 5.7 باملئة، بح�سب �لبيانات.

و�سجل �سعر خام برنت يف �الأ�سبوع �لثالث من 

للربميل  دوالر   89.5 بلغ  �سعر�ً  �حل��ايل  �ل�سهر 

مقابل 85.3 دوالر �مل�سجل يف �الأ�سبوع �لثاين.

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا

الدروع: عدم توفر المخصصات يحول دون توسعة وصيانة الشارع

لخطورته على المواطنين.. مطالبات باعادة تأهيل 
طريق كفر اسد - دوقرا 

»األوبئة«: أعداد اإلصابات المعلنة كانت متوقعة؟؟
»كورونا« ٠٠ قفزة كبيرة بعدد اإلصابات و«االيجابي«

 يالمس الـ ٢٣٪

الجمارك تخصص الرقم ١٠5 لإلبالغ عن المخالفات الجمركية

االأنباط - فرح مو�سى

 

�إرب��د،  طالب ع��دد من �سكان بلدية غ��رب 

وخ��ا���س��ة ���س��ك��ان ق��ري��ت��ي ك��ف��ر�أ���س��د، ودوق����ر�، 

كفر  دوق��ر�-  طريق  و�سيانة  تاأهيل،  باإعادة 

����س��د، وت��و���س��ع��ة �ل�����س��ارع، وو���س��ع ع��اك�����س��ات، 

و�إنارة هذ� �لطريق �ملهم �لذي يربط �لعديد 

من �لبلد�ت و�لقرى غرب �إربد.

رئ��ي�����ص جل��ن��ة ب��ل��دي��ة غ����رب �إرب������د �سقر 

�لدروع، قال �أن �لطريق �لو��سل بني دوقر� 

وكفر��سد، م�ستملك من قبل وز�رة �ال�سغال 

�لعامة، وتو�سعته بحاجة �ىل مو�زنة كبرية، 

خم�س�سات،  مت��ل��ك  ال  »�الأ����س���غ���ال«  وح��ال��ي��اً 

ت�ساري�ص  ذ�ت  منطقة  يف  يقع  �لطريق  الأن 

�سعبة وكثرية �الإنحناء�ت، والأجل تو�سعتها، 

و�سيانتها، حتتاج ميز�نية مرتفعة جد�ً ويف 

�لوقت �حلايل، ال يوجد خم�س�سات لتنفيذ 

�ل�سيانة.

��سارة  ب��ني  �لو�قعة  �ملنطقة  وبخ�سو�ص 

ك��ف��ري��وب��ا وحم���ط���ة حم����روق����ات ك��ف��ري��وب��ا، 

�أزمة  ت�سهد  �ملنطقة  نعم �سحيح، هذه  ق��ال، 

�أ�سحاب  الأن  ذل��ك  يف  �ل�سبب  ويعود  خانقة، 

�لكر�جات يعتدون على �ل�سارع �لعام، و�أي�ساً 

هناك �عتد�ء على �ل�سارع �لعام من �أ�سحاب 

يرتادون  �لذين  �ملو�طنني  �ن  كما  �لب�سطات 

�مل��ط��اع��م ي��ق��وم��ون ب��ال��وق��وف ب�سكل م���زدوج، 

وقد خاطبنا �مل�سوؤولني باالأمن �لعام الر�سال 

�ل�سارع،  على  �ملعتدين  ملخالفة  �سري  رقيب 

�أح���د، ونحن يف  ن��ر  �للحظة مل  ه��ذه  ولغاية 

للمحال  وخمالفات  تنبيهات  نقدم  �لبلدية 

�لتجارية، و�سنتابع �الأمر مع �جلهات �ملعنية.

ب���دوره،  �ل�سلول ط��ال��ب  �مل��و�ط��ن حممد   

�ل��ط��ري��ق يف ف�سل  �إغ������الق ه����ذ�  ب�������س���رورة 

�ل�ستاء، الأنه يكون يف غاية �خلطورة، عالوة 

ع��ل��ى ���س��وء ح��ال��ت��ه، وخ���ل���وه م���ن �الإ�����س����ار�ت 

تتعر�ص  كما  �إن����ارة،  وج��ود  وع��دم  �لعاك�سة، 

وب��ال��ت��ايل  �خل��ط��رية،  �جلبلية  ل��الإن��ه��ي��ار�ت 

البد من �سيانته �أو �إغالقه.

وقال خالد �سلول من �سكان بلدة دوقر�، 

وكفر��سد،  دوق��ر�  بني  �لو��سل  �لطريق  �إن 

ط���ري���ق يف غ���اي���ة �خل����ط����ورة وب���ح���اج���ة �ىل 

ت��و���س��ع��ة، وت���وف���ري �إن�������ارة ع�����الوة ع��ل��ى �أن���ه 

�إ�سار�ت،  بحاجة �ىل تزفيت، و�سرورة و�سع 

وعاك�سات.

�إنه  علي جالبنة من �سكان ججني، قال، 

�الأغ���و�ر،  ي�سطر  �ىل  �لذهاب  يريد  حينما 

�ىل �لرجوع ملنطقة كفريوبا ثم ينزل للغور، 

لكفر  �لو��سل  �لطريق  ��ستخد�م  ليتجنب 

����س��د م��ن دوق���ر� الأن���ه ي�سكل خ��ط��ورة وغري 

�جلهات  مطالبا  �ل�����س��ي��ارة،  ل��ق��ي��ادة  منا�سب 

�ملعنية بالعمل على �سيانة �ل�سارع.

�ل�����س��الم م��ه��ي��د�ت م��ن �سكان  و ق��ال عبد 

�لطريق  �سيانة  يتمنى  �إن��ه  ��سد،  كفر  قرية 

�ل��و����س��ل ل��ق��ري��ة دوق����ر�، وي��ط��ال��ب بتو�سعة 

�لطريق، وتوفري �إنارة منا�سبة.

�سائقي  ��ستكى عدد من  �آخ��ر،  من جانب 

ب��ا���س��ات �إرب����د �ل���ك���ورة، م��ن ع���دم �إي��ج��اد حل 

جذري لالأزمة �خلانقة يف منطقة كفريوبا، 

مطالبني ب�سرورة تو�جد مر�قب �سري ملنع 

�ال�سطفاف �ملزدوج، �أمام �ملحاالت �لتجارية.

االنباط-عمان

ق��ال��ت ع�����س��و �ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة لكافحة 

�الأوبئة و�الأمر��ص �ل�سارية �لدكتورة جنوى 

خوري، �إن �أعد�د �الإ�سابات بفريو�ص كورونا 

�لتي �سجلت يف �الأردن، �م�ص �الثنني، كانت 

»متوقعة«

و�أك��دت خوري يف ت�سريح �أن �الأهم عقب 

ت�سجيل هذه �الأرقام هو �لركيز على تكثيف 

باالإ�سافة  �للقاح،  بتلقي  �خلا�سة  �حلمالت 

�إىل �اللتز�م باالإجر�ء�ت �ل�سحية، و�البتعاد 

عن �لتجمعات قدر �الإمكان

�لوبائية  �حلالة  يحدد  �أن من  و�أو�سحت 

�ل��ت��ي يتم  �أع����د�د �الإ���س��اب��ات  يف �الأردن، ه��ي 

�لتي  �لوفاة  وح��االت  للم�ست�سفيات  �إدخالها 

يتم ت�سجيلها يوميا، وهذه �الأرق��ام ال ز�لت 

حتى �الآن �سمن �ملتوقعة

 6 لنحو  عمان  �لعا�سمة  ت�سجيل  وح��ول 

�أن عمان  �أكدت خوري،  �إ�سابة �الثنني  �آالف 

يوجد فيها �أكرب �كتظاظ �سكاين ويتوفر بها 

جامعات ومقاهي و�لكثري من �الأماكن �لتي 

يوجد بها جتمعات �سكانية كبرية

�لفحو�سات  �أع����د�د  �إن  ق��ائ��ل��ة:«  وختمت 

�لتي �أجرتها وز�رة �ل�سحة لها كذلك �لدور 

تكون  ورمب��ا  �الإ�سابات،  ت�سجيل  يف  �لكبرية 

فحو�سات  �إج���ر�ء  يف  �الأع��ل��ى  ه��ي  �لعا�سمة 

كورونا«

�ل�سحة،  وز�رة  �أعلنت  �أن  بعد  ذل��ك  ج��اء 

�م�������ص �الث�����ن�����ني، ع����ن ت�����س��ج��ي��ل 15 وف����اة 

�إ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا  و11478 

يف �مل��م��ل��ك��ة؛ ل��ريت��ف��ع �ل��ع��دد �الإج���م���ايل �إىل 

�إ�سابة  1152526 و  وفاة   13088
وبلغت ن�سبة �لفحو�سات �الإيجابّية �م�ص، 

�الإعالمي  �ملوجز  بح�سب  باملئة،   22.98
�ل�سادر عن �لوز�رة. و�أ�سار �ملوجز �إىل �أن عدد 

�حلاالت �لن�سطة حالياً، و�سل �إىل 49357 

�أدخلت،  �لتي  حالة، بينما بلغ عدد �حل��االت 

وعدد  حالة،   158 �مل�ست�سفيات  �إىل  �م�ص، 

 107 �مل�ست�سفيات  غ����ادرت  �ل��ت��ي  �حل����االت 

للحاالت  �الإجمايل  �لعدد  بلغ  فيما  ح��االت، 

�مل�ست�سفيات  يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �مل��وؤك��دة 

حالة  714
�ل��ع��زل  �أ����س���ّرة  �إ���س��غ��ال  ن�سبة  �أن  و�أظ���ه���ر 

بينما  ب��امل��ئ��ة،   10 بلغت  �ل�����س��م��ال  �إق��ل��ي��م  يف 

�حلثيثة  �لعناية  �أ���س��ّرة  �إ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت 

�أجهزة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   26
�لتنف�ص �ال�سطناعي يف �الإقليم ذ�ته 9 باملئة

�أ���س��ّرة  �إ���س��غ��ال  ن�سبة  �أن  �مل��وج��ز  و�أ����س���اف 

باملئة،   19 بلغت  �ل��و���س��ط  �إق��ل��ي��م  يف  �ل��ع��زل 

�لعناية  �أ���س��ّرة  �إ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني  يف 

ب��امل��ئ��ة،   35 �إىل  ذ�ت����ه  �الإق��ل��ي��م  �حل��ث��ي��ث��ة يف 

�ال�سطناعي  �لتنف�ص  �أجهزة  �إ�سغال  ون�سبة 

�إىل 14 باملئة

�إ�سغال  ن�سبة  بلغت  �جل��ن��وب،  �إق��ل��ي��م  ويف 

�أ�سّرة  �إ�سغال  ون�سبة  باملئة،   8 �لعزل  �أ���س��ّرة 

ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 �حلثيثة  �لعناية 

�إ����س���غ���ال �أج���ه���زة �ل��ت��ن��ف�����ص �ال���س��ط��ن��اع��ي يف 

�الإقليم ذ�ته 5 باملئة

حالة   2387 ت�سجيل  �إىل  �ملوجز  و�أ�سار 

����س���ف���اء، ل��ي�����س��ل �ل���ع���دد �الإج����م����ايل حل���االت 

�ل�سفاء �ملتوقعة بعد �نتهاء فرة �لعزل �إىل 

�إج��ر�ء  �إىل  �أ�سار  كما  حالة.   1090081
�الإج��م��ايل  �ل��ع��دد  ليبلغ  فح�ساً،   49956
�لوباء  ب��دء  منذ  �أج��ري��ت  �لتي  للفحو�سات 

فح�ساً  14393752
�جلرعة  متلقي  ع��دد  �أن  �مل��وج��ز  و�أظ��ه��ر 

�إىل  و�����س����ل  ك������ورون������ا  ل����ق����اح  م�����ن  �الأوىل 

ع��دد  و���س��ل  فيما  �سخ�سا،   4556988
 4168651 �إىل  �جل����رع����ت����ني  م���ت���ل���ق���ي 

�سخ�سا.

االنباط-عمان

رقم  تخ�سي�ص  ع��ن  �جل��م��ارك  د�ئ���رة  �أعلنت 

�ملخالفات  ع��ن  �ل��ب��الغ��ات  لتلقي  ج��دي��د  ه��ات��ف 

بهدف   105 �لرقم  تفعيل  مت  حيث  �جلمركية 

ت��ع��زي��ز �ل�����س��ر�ك��ة م���ع �ل��ق��ط��اع��ات �ل�����س��ن��اع��ي��ة 

�مل��و�ط��ن��ني يف حماية  دور  وت��ف��ع��ي��ل  و�ل��ت��ج��اري��ة 

�أن  ميكن  �ل��ت��ي  �الآث����ار  م��ن  و�ملجتمع  �القت�ساد 

ت��رت��ب ع��ل��ى دخ���ول وت����د�ول �ل��ب�����س��ائ��ع �ملقلدة 

و�ملغ�سو�سة وكذلك �ملو�د �ل�سارة ب�سحة �ملو�طن.

�أي  ب��االإب��الغ عن  ودع��ت �جل��م��ارك �ملو�طنني 

�لرقم �ملخ�س�ص  معلومات يف هذ� �جلانب على 

من  �ملجتمع  وحماية  �أبناءهم  م�سلحة  وتغليب 

دخولها  �إج����ازة  تتم  مل  �ل��ت��ي  �مل��ه��رب��ة  �لب�سائع 

للمملكة من �جلهات �لرقابية �ملخت�سة وكذلك 

�ملو�د �ل�سارة ب�سحة �ملو�طن.

االنباط-عمان

�ن��ط��ل��ق��ت �م�����ص �الث���ن���ني يف ع���م���ان، �أع��م��ال 

ملتقى “�ال�ستثمار �لعربي �الإفريقي �الأردين .. 

�حتاد  ينظمه  �لتنمية” �لذي  قاطرة  �ل�سياحة 

�ل�سياحة  وزير  رعاية  �لعرب، حتت  �مل�ستثمر�ت 

و�الآثار نايف حميدي �لفايز.

و�أكد �لوزير �لفايز، �أهمية �نعقاد مثل هذه 

باال�ستثمار  تعنى  �لتي  �ال�ستثمارية  �مللتقيات 

ب�����س��ك��ل ع���ام و�ال���س��ت��ث��م��ار ب��ال��ق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ي 

ب�سكل خا�ص، ال �سيما �أن �لدول �لعربية تو�جه 

حت���دي���ات وه���ي ب��ح��اج��ة �إىل حت��ق��ي��ق �ل��ت��ك��ام��ل 

مهمة  و�سيلة  يعترب  �ل��ذي  �ملن�سود  �القت�سادي 

لزيادة �لدخل وفر�ص �لعمل وزيادة �ال�ستثمار 

يقود  �أ�سبح  �القت�ساد  �أن  �إىل  الفتا  وحتفيزه، 

م�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة يف �لدول كافة.

�ملتخ�س�ص  �مل��ل��ت��ق��ى  ه���ذ�  �ن��ع��ق��اد  �إن  وق����ال 

ج��زء�ً  ي�سكل  �ل�سياحي  �ال�ستثماري  �ل�ساأن  يف 

�ل���وز�رة  بها  تت�سارك  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  م��ن  مهما 

�مللتقى  �أن  �إىل  �ملعنيني و�ملخت�سني، م�سري�  مع 

�سيكون من�سة �سياحية و��ستثمارية مهمة لبناء 

و�الإفريقية  �لعربية  �لدول  مع  �لتعاون  ج�سور 

تكر�ست  �ل��ت��ي  وم�سر  �الأردن  ب��ني  وبالتحديد 

�ل���ع���الق���ات �الأخ����وي����ة ب��ي��ن��ه��م��ا ب��ف�����س��ل �جل��ه��ود 

�لكبرية �لتي تبذلها قيادة �لبلدين �ل�سقيقني.

و�أ�سار �لفايز �إىل �أن �أهم ما ميّيز هذ� �مللتقى، 

ونفتخر  نعتز  �لتي  �لعربية  �مل���ر�أة  م��ن  قيادته 

�إ�سافة  �لعرب،  �مل�ستثمر�ت  باحتاد  و�ملمثلة  بها 

باملو��سيع  و�ل���رثي  �لغني  �أع��م��ال��ه  ج���دول  �ىل 

وهو  للقطاع  رئي�سا  حم��ور�  ت�سكل  �لتي  �ملهمة 

�ال�ستثمار �ل�سياحي، ووجود نخبة من �أ�سحاب 

�الخ���ت�������س���ا����ص ورج�������ال �ل�����س��ي��اح��ة و�الأع����م����ال 

�ل��ع��رب،  و�مل�ستثمرين  و�مل�����س��ري��ني  �الأردن���ي���ني 

د�عياً �إىل �أن تكون م�ساركة �ملر�أة �الأردنية ب�سكل 

�أكرب يف مثل هذه �مللتقيات بال�سنو�ت �ملقبلة.

�مللتقى  وتو�سيات  خم��رج��ات  �أن  �إىل  ولفت 

قطاع  منها  �سي�ستفيد  م�سافة  قيمة  �ست�سكل 

�ل����دول  وب���اق���ي  وم�����س��ر  �الأردن  يف  �ل�����س��ي��اح��ة 

الأن  �حلثيث  �ل�سعي  موؤكد�ً  �ل�سقيقة،  �لعربية 

�ل��ق��ط��اع  ب���ني  ت�����س��ارك��ي��ة حقيقية  ت��ك��ون ه��ن��اك 

�لتكاملية  لتحقيق  و�مل�سري  �الأردين  �ل�سياحي 

يف �مل��ن��ت��ج��ات �ل�����س��ي��اح��ي��ة ك���اف���ة، ����س���و�ء �أك���ان���ت 

من  وغ��ريه��ا  �لعالجية  �أو  �لدينية  �ل�سياحة 

�أنو�ع �ل�سياحة �ملختلفة.

قدمت  �الأردن��ي��ة  �حلكومة  �أن  �لفايز  و�أك���د 

�لكثري من �حلو�فز و�لت�سهيالت، وعملت على 

لال�ستثمار�ت  ممكن  ��ستثماري  م��ن��اخ  ت��وف��ري 

حيث  �أجنبية،  �أو  عربية  ك��ان��ت  ���س��و�ء  �ل��و�ف��دة 

ق��ام��ت �حل��ك��وم��ة ب��ال��ع��دي��د م��ن �الإج�������ر�ء�ت يف 

و�ملوؤ�س�سية  و�لتنظيمية  �لت�سريعية  �مل��ج��االت 

�ال�ستثمارية  �ملنظومة  �إح��ك��ام  �ساأنها  من  �لتي 

��ستثمارية  وبيئة  مناخ  �إىل  للو�سول  �ململكة  يف 

م��ن��اف�����س��ة وق�������ادرة ع��ل��ى ج����ذب �ال���س��ت��ث��م��ار�ت 

�الأج���ن���ب���ي���ة وت���وط���ني وحت��ف��ي��ز �ال���س��ت��ث��م��ار�ت 

�ملحلية.

�ل�����وز�رة م��ن خ���الل روؤي��ت��ه��ا  “ت�سعى  وق����ال 

�الأردن  يف  لل�سياحة  �لوطنية  باال�سر�تيجية 

منو  خ��ل��ق  �إىل   ،2025 –  2021 ل���الأع���و�م 

�ق���ت�������س���ادي ���س��ام��ل وذل�����ك م���ن خ����الل �إي���ج���اد 

منتجات وجتارب �سياحية حقيقية وم�ستد�مة، 

�ل�����س��ي��اح��ة  ووز�رة  �حل���ك���وم���ة  �ه���ت���م���ام  م��ب��ي��ن��اً 

من  �أعمالهم  و��ستد�مة  بامل�ستثمرين  و�الآث���ار 

وحتفيز  لدعم  �الإج����ر�ء�ت  بع�ص  �تخاذ  خ��الل 

�ال�ستثمار بالقطاع �ل�سياحي.

�أن �حل��ك��وم��ة ع��م��ل��ت على  و�أ����س���اف �ل��ف��اي��ز 

�سناعة  لقيام  و�لت�سهيالت  �الإم��ك��ان��ات  توفري 

تنعك�ص  وج��اذب��ة،  ومتميزة  متقدمة  �سياحية 

ع��ام،  ب�سكل  و�الق��ت�����س��اد  �الأردين  �مل��و�ط��ن  على 

�مل��ج��االت  يف  ت��ط��ور�  �سهد  �الردن  �أن  �إىل  الف��ت��ا 

�ملتقدمة يف  �لدول  و�أ�سبح من  �ل�سياحية كافة 

�ملجال �ل�سياحي على خمتلف �الأ�سعدة.

عملت  و�الآث������ار  �ل�����س��ي��اح��ة  وز�رة  �إن  وق����ال 

�ملنتجات  لتطوير  جهودها  تكري�ص  على  �أي�سا 

�ل�سياحية  للمو�قع  �لتحتية  و�لبنية  �ل�سياحية 

تطوير  �إىل  �إ�سافة  �ململكة،  �أن��ح��اء  خمتلف  يف 

ومدن  ومطاعم  فنادق  من  �ل�سياحية  �ملن�ساآت 

ت�����س��ل��ي��ة وت���روي���ح ���س��ي��اح��ي وم���ر�ك���ز م���وؤمت���ر�ت 

ومعار�ص.

وق��ال��ت رئ��ي�����س��ة �حت����اد �مل�����س��ت��ث��م��ر�ت �ل��ع��رب 

�إن  �ل��دك��ت��ورة ه���دى ج���الل ي�����س��ى، م��ن جهتها، 

�الأردن يف عهد جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين حقق 

�إجن��از�ت ر�ئدة يف �ملجاالت �القت�سادية ومتكن 

م���ن ب��ن��اء �ق��ت�����س��اد وط��ن��ي ي��ل��ب��ي �الح��ت��ي��اج��ات 

رغم  للمو�طنني  كرمية  حياة  ويوفر  �لتنموية 

�سح �ملو�رد و�الإمكانات، حيث حفز جاللة �مللك 

و�ل��ري��ادة و�حل��د�ث��ة يف موؤ�س�سات  �الب���د�ع  روح 

�لقطاع �لعام و�خلا�ص و�أ�س�ص لعالقة ت�ساركية 

وتكاملية فيما بينها.

و�أ�سافت “لقد متكن �الأردن خالل �ل�سنو�ت 

�ملا�سية من جتاوز �لظروف �ل�سعبة من حوله 

و�ل�����س��م��ود يف وج��ه جائحة ك��ورون��ا م��ن خالل 

�لعمل على حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة”، موؤكدة 

�أن �ل��ت��وج��ي��ه��ات و�مل��ت��اب��ع��ات �مل��ل��ك��ي��ة �مل�����س��ت��م��رة 

على  �جل��ائ��ح��ة  وط���اأة  م��ن  بالتخفيف  �ساهمت 

�القت�ساد �لوطني.

و�أعلنت رئي�سة �الحتاد، خالل �فتتاح �أعمال 

باملنطقة  م�سري  م�سروع  �فتتاح  ع��ن  �مللتقى، 

�حل��رة على �الأر����س��ي �الأردن��ي��ة، م�سرية �إىل �أن 

للتعاون  ح��ي��اً  جت�سيد�ً  يعترب  �مل�����س��روع  �ف��ت��ت��اح 

�ملن�سود بني �الأردن وم�سر.

مناطق  �أه����م  �أح����د  �الأردن  “يعترب  وق��ال��ت 

�جلذب �ل�سياحي يف �ل�سرق �الأو�سط وخا�سة يف 

جمال �ل�سياحة �لعالجية و�لدينية”، مبينة �أن 

وم�سر  �الأردن  لت�سويق  من�سة  �سيكون  �مللتقى 

ك��وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة م�����س��رك��ة وت��ن��ظ��ي��م ب��ر�م��ج 

لل�سياحة  باأ�سعار ت�سجيعية، و�لرويج  �سياحية 

و�لرفيهية  و�ل��دي��ن��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ع��الج��ي��ة 

و�سياحة �ملغامر�ت.

�إد�رة جمموعة م�سانع  ودع��ا ع�سو جمل�ص 

 )TCL( �لفنية  �لكيميائية  �ملعامل  و�سركات 

ل�������وؤي ع���ب���د �ل����رح����م����ن، م����ن ج����ان����ب����ه، ج��م��ي��ع 

�مل�ستثمرين �حلا�سرين بامللتقى �إىل �ال�ستثمار 

�لتي  �لعديدة  �ملميز�ت  باالأردن و�ال�ستفادة من 

تقدمها �ململكة للم�ستثمرين.

انطالق أعمال ملتقى االستثمار العربي 
اإلفريقي األردني
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الربيطانية  لل�سلطات  االنتقادات  ��ه��ت  ُوجِّ لها  ال�سديقة  ال��دول  ودائ���رة  فنزويال  يف   

للنهب  “حماولة  باأنه  الت�سرف  فت كاراكا�س هذا  اأموال فنزويلية، وَو�سَ ب�سبب احتجار 

املُتاَحة  بل  ال�سُّ كافة  ا�ستخدام  الفنزويلية  البوليفارية  اجلمهورية  و�ستوا�سل  اجل�سيم، 

ُل جزءاً من احتياطياتها الدولية، وكذلك عن احلقوق  لها للدفاع عن االإرث الذي ُي�سكِّ

امل�سروعة لل�سعب الفنزويلي على ال�سعيدين الدويل والداخلي، مع ثبات فنزويال على 

َم�سار ال�سالم واالزدهار«.

ال��ذي �سدر من جانب واح��د عن حمكمة  الق�سائي   كذلك، رف�ست فنزويال احلكم 

اإيرلند”، الذي هو مبثابة  “اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�سمال  العدل العليا يف 

ر للعدالة  لكونه مينع فنزويال من  َح�سر وِح�سار على اأموالها امل�سروعة وو�سفته بالَتَنكُّ

ممار�َسة حقوقها القانونية يف الت�سرف من خالل البنك املركزي الفنزويلي يف جزء من 

احتياطياتها الدولية املودعة لدى بنك اإجنلرتا، ِعلماً باأن “احلكومة الربيطانية ُتدرك 

اأن هذه االحتياطيات حممية دولياً بح�سانتها اخلا�سة، وكذلك احل�سانة املَمنوحة لها 

مبوجب الت�سريع الداخلي للمملكة املتحدة من خالل “قانون احل�سانة«.

َف بيان فنزويلي ر�سمي القرار الربيطاين باأنه �سورة من �سور “انتهاك اأعراف   و�سَ

نف�سه”،  الربيطاين  والت�سريع  الفنزويلي  الد�ستوري  والنظام  العام  ال��دويل  القانون 

ويف الوقت ذاته مُيثِّل خماطر ج�سيمة على اال�ستثمارات التي َعهد بها املجتمع الدويل 

على  ق��ان��وين  غ��ر  ب�سكل  اال�ستيالء  اإىل  يلجاأ  الأن��ه  املتحدة،  للمملكة  امل��ايل  النظام  يف 

“خ�سعت  املتحدة  اململكة  العليا يف  العدل  باأن حمكمة  البيان  املودعة فيه، ويرى  امل��وارد 

والف�سل  احليادية  وج��ود  ع��دم  على  ي��دل  ��ا  مِمَّ الربيطانية،  التنفيذية  ال�سلطة  لوالية 

البيان  واتهم  الق�سائية”،  الهيئة  لهذه  امل�ستقلة  االأع��م��ال  يف  وبخا�سة  ال�سلطات،  بني 

“مع  بالتواطوؤ  الفنزويلية”  ال�سعبية  امل��وارد  “بنهب  ووا�سنطن  الربيطانية  احلكومة 

جهات متطرفة” بقيادة “املُحتال” خوان غوايدو، بهدف ت�سعر املواجهة مع فنزويال، 

واال�ستيالء على االحتياطيات الدولية للدولة الفنزويلية يف اإطار غر قانوين.

ورئي�سها  )ال��الت��ي��ن��ي��ة(،  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  يف  تقع  و���س��ي��دة  م�ستقلة  دول���ة  ف��ن��زوي��ال   

�سعبية من خالل  باأغلبية  الرئي�س  مبن�سب  ر�سمياً  فاز  مورو�س”  مادورو  “نيكوال�س 
ْثَناِء الت�سويت 

َ
انتخابات حرة ودميقراطية ونزيهة، ومبوجب تفوي�س ال�سيادة ال�سعبية يف اأ

ال�سامل. كذلك، ُتعترب احلكومة الفنزويلية يف النظام القانوين الدويل ومبوجب ميثاق 

االأمم املتحدة” حكومة د�ستورية ُي�سرف الرئي�س املُنتخب عليها، وبالتايل َيحق  “منظمة 
لها اعتبار َحجز اأموالها يف دولة اأخرى “َعماًل تع�سفياً” ُيعيق توفر املوارد ال�سرورية 

لتغطية احلاالت الطارئة، يف اإطار اأ�سواأ وباء عرفته الب�سرية ب�سبب كوفيد/19، وفق ما 

جاء يف البيان الذي حتدث بحدة عن الت�سرفات الربيطانية، ما َي�سي بتوتر كبر على 

عالقات البلدين، ورمبا ينعك�س هذا االأمر على عالقات فنزويال بباقي الدول الغربية 

التي قد تنا�سر لندن يف منع كاراكا�س من الو�سول اإىل اأموالها التاريخية.

 يف فنزويال يعي�س الكثر الكثر من العرب والفل�سطينيني �سمنهم من اأفراد عائلتي، 

فقد بداأ هوؤالء هجراتهم اإليها يف ع�سور �سابقة وت�ستمر هذه الهجرات اإىل اليوم واإن كانت 

بكثافة اأقل بكثر من ال�سابق، واملاُلَحظ اأن “عرب فنزويال” اإن جاز التعبر ت�سميتهم 

واأو�ساعهم  االأكادميي ومنا�سبهم احلكومية  تعليمهم  يتمتعون مب�ستوى عاٍل يف  هكذا، 

االجتماعية، وكان ذلك منذ هجراتهم االأوىل اإىل تلك الدولة، التي كانت وبقيت تدافع 

بكل  العادلة   الفل�سطينية  الق�سية  وعن  بها  اخلا�س  الدميقراطي  الي�ساري  لونها  عن 

الو�سائل ال�سلمية والثقافية واالإعالمية املُتاحة لديها، ومن هوؤالء كان ال�ساعر والكاتب 

�سيَّد  “اإبراهيم عياد” الذي  االأب اخل��وري  – �سوداح”، واملرحوم  “جورج �سيدح  الكبر 

ي با�سمه هناك، لذلك تت�سامن االأمة العربية والعرب يف فنزويال والدنيا مع  َم�ْسجداً �ُسمِّ

فنزويال التي ت�سرب منذ تاأ�سي�سها املَثل االأعلى يف احرتام االإن�سان والدفاع عن ق�سايا 

ْت، فاملهم لفنزويال هو  َك��رُبَ اأم  ُغرْت  والفيايف �سَ املَعمورة  االإن�سانية برمتها يف كل قارات 

باملِثِل، وبذات  تعاِمل فنزويال  اأن  املَ�سكونة كلها  واإحقاقه، وعلى  احلق و�ساِحبُه وتثبيته 

واأ�سحاب  العقول  واأ�سوياء  واالأدي���ان  والقوانني  ال�سرائع  كل  ه  ُتقرَّ ال��ذي  االأمم��ي  املبداأ 

املبادئ، والكف عن النيل منها ملُجرد كونها تختلف يف م�سرتها عن م�سرات البع�س من 

هواة االغتناء املايل واملادي على ح�ساب االآخرين.   

األكاديمي مروان سوداح

فنزويال ترفض الِحصار حفرة بمنطقة ايدون باربد تسبب ارباكا للمرور وهدر للمياه 

افتتاح حملة فكر محلي لدعم الصناعة بأسواق كارفور

الشاكر: ثلجة األربعاء عادية 

تنظيم االتصاالت تتلقى نحو 7 آالف شكوى على خدمات 
االتصاالت والبريد العام الماضي

حزب النداء يدعو لدعم وسائل اإلعالم األردنية

مدراء الحج المسيحي في فرنسا 
يختتمون جولتهم في األردن

االنباط - ديانا البطران

اي��دون  م��واط��ن��ون يف منطقة  ا�ستكى      

مب��دي��ن��ة ارب���د م���ن  وج���ود ح��ف��رة ك��ب��رة يف 

اح���د ال�����س��وارع ال��رئ��ي�����س��ي��ة، وب��ال��ت��ح��دي��د يف 

�سارع حممد احلمود باملنطقة الواقعة خلف 

م�سجد  �سمايل  ال��وردي��ة  راه��ب��ات  م�ست�سفى 

عمر بن اخلطاب.

مياه  ���س��رك��ة  ل�”االنباط”   ان  وق��ال��وا   

الرموك حفرت احلفرة  قبل نحو �سهرين 

ارب��اك��ات  �سبب  م��ا  االآن،  لغاية  تردمها  ومل 

للحركة املرورية، وخا�سة ان احلفرة عميقة 

وادت اىل  ل��ل��م��رك��ب��ات  م�����س��ي��دة  واأ���س��ب��ح��ت 

ا�سرار ببع�سها .

 واأ�سافوا، ان احلفرة  تتجمع فيها املياه 

ملرور انبوب مياه داخلها يت�سرب منه كميات 

كبرة جدا من مياه ال�سرب التي ت�سل اىل 

املنطقة املذكورة،  مما يوؤدي اىل عدم و�سول 

املياه اىل منازل املواطنني لت�سرب املياه التي 

تذهب ه��درا، يف وقت ي�سكو االردن من قلة 

املياه.

انهم اغلقوا احلفرة عدة  امل�ستكون  وبني 

اأي  وق���وع  او  اإ���س��اب��ة  دون  للحيلولة  م���رات 

اأذى للمارة او املركبات، اإال اأن مياه االأمطار 

اإىل ما كانت  اأعادت احلفرة  املت�سربة  واملياه 

عليه.

واكدوا انهم طالبوا اجلهات املعنية بردم 

احل���ف���رة، ول��ك��ن ه����ذه اجل���ه���ات مل ت��ب��د اي 

ردمها على  ، موؤكدين خطورة عدم  جتاوب 

املواطنني و�سياراتهم.

 االنباط-عمان 

االأردن  رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة  اف��ت��ت��ح 

وع���م���ان، امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ر ام�����س 

االثنني، حملة “فكر حملي” التي اطلقتها 

الرئي�س  مب��ق��ره��ا  االأردن،  ك���ارف���ور  ا����س���واق 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع غ��رف��ة �سناعة  ب��ال��ع��ا���س��م��ة، 

عمان.

وت��ت�����س��م��ن احل��م��ل��ة ال���ت���ي ت���ت���زام���ن م��ع 

امللك  جاللة  ميالد  بعيد  اململكة  احتفاالت 

ا�سبوعا، جمموعة  الثاين، وت�ستمر  عبداهلل 

من املبادرات الهادفة اإىل ت�سجيع ال�سناعات 

ح�ستها  وت��و���س��ي��ع  االأردن�����ي�����ة،  وامل���ن���ت���ج���ات 

بال�سوق املحلية.

احلملة  اإق��ام��ة  اأن  اإىل  اجل��غ��ب��ر  واأ����س���ار 

وترويج  بدعم  الغرفة  �سيا�سة  �سمن  تاأتي 

بامل�ستوى  وال��ت��ع��ري��ف  االأردن���ي���ة،  ال�سناعة 

املتقدم الذي و�سلته ما جعلها حتظى بثقة 

امل�ستهلكني حمليا ودوليا.

االأردنية  ال�سناعية  املنتجات  اأن  واأو�سح 

ال��ت��ي ت�����س��ل ال���ي���وم ل��ن��ح��و 140 دول����ة ح��ول 

ال���ع���امل ت�����س��اه��ي م��ث��ي��الت��ه��ا ع��امل��ي��ا، وتلبي 

حاجات ورغبات امل�ستهلك من حيث اجلودة 

ما  وال��ت��غ��ل��ي��ف،  التعبئة  وط��ري��ق��ة  وال�����س��ع��ر 

يوجب اأن تكون متوفرة باالأ�سواق املحلية.

ت�سكل  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  اجل��غ��ب��ر  ول��ف��ت 

و�سبكة  روابط  لبناء  املهمة  املحطات  احدى 

ع���الق���ات م���ا ب���ني ال�����س��ن��اع��ي��ني االأردن���ي���ني 

واالأ�سواق التجارية الكربى باململكة، معربا 

بزيادة  الن�ساطات  هذه  ت�سهم  ب��اأن  اأمله  عن 

ع���دد امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي تعر�س 

منتجاتها باأ�سواق كارفور االأردن.

االأردن،  ل��ك��ارف��ور  االإقليمي  امل��دي��ر  واأك���د 

جنيب حداد، اأن الكارفور يتعامل حاليا مع 

500 م�سنع ومورد حملي لتوفر  اأكرث من 

االأ���س��واق  حتتاجها  ال��ت��ي  وال�سلع  الب�سائع 

املحا�سيل  ب��ني  ت��ت��وزع  وال��ت��ي  ل���ه،  ال��ت��اب��ع��ة 

والتموينية  الغذائية  وال�سناعات  الزراعية 

والكيميائية وااللكرتونية والكهربائيات.

االأردن  ك����ارف����ور  اأن  اإىل  ح�����داد  واأ�����س����ار 

تتخذ  والتي  الفطيم،  ماجد  ل�سركة  التابع 

دعم  على  حري�س  لها،  مقرا  االم���ارات  من 

واملنتجني  وامل�����س��ن��ع��ني  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد 

االأردنيني واأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرة.

االنباط-عمان

ال�ساكر  حممد  العرب  طق�س  مدير  قال 

»ثلجة  ه��و  امل��ن��ت��ظ��ر  ال��ث��ل��ج��ي  املنخف�س  اإن 

اعتيادية« وال يعد عا�سفة ثلجية.. و�ستبداأ 

فعاليته برياح باردة.

الر�سمي على  ال�ساكر عرب ح�سابه  وكتب 

موقع التوا�سل االجتماعي “في�س بوك«:

»ح��ت��ى ال ي��ح��دث اي ���س��وء ف��ه��م م���ا هو 

عبارة عن  و �سباح اخلمي�س  االأرب��ع��اء  ق��ادم 

“ثلجة” عادية تكت�سي بها العا�سمة و عدد 
عادية  االبي�س برتاكمات  بالثوب  املُدن  من 

اأع���ايل العا�سمة و  ف��وق  ت��اأث��راً  اأك��رث  تكون 

املُ���دن. ال مُيكن و�سف م��ا ه��و ق��ادم بح�سب 

ثلجة  اإمن��ا  ثلجية  بعا�سفة  ال��ق��راءات  اآخ��ر 

عادية واهلل اأعلم«.

االنباط-عمان

هيئة  تلقتها  التي  ال�سكاوى  جمموع  بلغ 

ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�������س���االت، ع��ل��ى خ��دم��ات 

االت�����س��االت وال���ربي���د خ���الل ال��ع��ام املا�سي 

6978، م��ق��ارن��ة ب������6126 ���س��ك��وى خ���الل ع��ام 

يف  ب��امل��ئ��ة،   14 بلغت  ارت��ف��اع  وبن�سبة   ،2020

للعام  ال�سكاوى  معاجلة  ن�سبة  و�سلت  حني 

2021 اإىل 95 باملئة.

واأو�سحت الهيئة يف بيان، ام�س االثنني، 

االن��رتن��ت  ب��خ��دم��ات  املتعلقة  ال�����س��ك��اوى  اأن 

بلغت 4915 �سكوى، وخدمات الهاتف املتنقل 

ال��ث��اب��ت  ال��ه��ات��ف  ���س��ك��وى، وخ���دم���ات   1852

وال��ب��ط��اق��ات   ،61 ال���ربي���د  وخ���دم���ات   ،138

املركبات  وتتبع  �سكاوى،   3 م�سبقا  املدفوعة 

�سكاوى.   4 النوعية  وامل��واف��ق��ات  �سكاوى،   5

ال�����س��ك��اوى  اأع������داد  زي�����ادة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

الكبر  وال��ت��ن��وع  االن��ت�����س��ار  ظ��ل  يف  طبيعية 

خل��دم��ات االت�����س��االت واالن��رتن��ت، حيث اأن 

تلقي بظاللها من  زالت  ما  كورونا  جائحة 

عن  والعمل  التعليم  من�سات  انت�سار  حيث 

ُب��ع��د واال���س��ت��خ��دام االأك���رب خل��دم��ات ال��دف��ع 

يف  يظهر جلياً  وذل��ك  االإلكرتوين وغرها، 

توزيع ال�سكاوى من خالل ا�ستحواذ �سكاوى 

االإنرتنت على الن�سبة االأكرب من ال�سكاوى 

اأن  الهيئة  وبينت  تقريباً.  باملئة   70 وبن�سبة 

ه��ن��ال��ك ع���ددا م��ن ال�����س��ك��اوى ال��ت��ي ال زال��ت 

زمنية  مهلة  اإىل  حتتاج  والتي  املتابعة،  قيد 

التغطية،  ب�سكاوى  واملتعلقة  ن�سبياً  اأط���ول 

حيث تتطلب تنفيذ جوالت ميدانية واإجراء 

مع  التن�سيق  ومتابعة  الالزمة  الفحو�سات 

ال�سركات ذات العالقة.

واأك������د رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ه��ي��ئ��ة 

ب�سام  امل��ه��ن��د���س  االت�����س��االت  ق��ط��اع  تنظيم 

ال�������س���رح���ان، ح���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ح��م��اي��ة 

م�سالح امل�ستفيدين من قطاعات االت�ساالت 

اململكة،  يف  والربيد  املعلومات  وتكنولوجيا 

امل��ت��ن��وع��ة  ت���ق���دمي اخل����دم����ات  اإىل  و�����س����واًل 

ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال����ذي ي��ل��ب��ي رغ��ب��ات وح��اج��ات 

امل�ستفيدين باأ�سعار معقوله وجودة عالية.

ال�سكاوى  مع  تتعامل  الهيئة  اأن  واأ�ساف 

الواردة اإليها من امل�ستفيدين من اخلدمات 

مبهنية و�سفافية وذلك بالتن�سيق مع جميع 

اجلهات ذات العالقة، داعياً امل�ستفيدين من 

خدمات االت�ساالت اإىل �سرورة التحقق من 

ال�سركة  قبل  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ة  طبيعة 

االأجهزة  العقد، ومدى مواءمة  قبل توقيع 

من  املقدمة  اخلدمة  مع  لديه  امل�ستخدمة 

عهود  اأي��ة  توثيق  يجري  واأن  ال�سركة،  قبل 

عقد  على  املبيعات  مندوب  قبل  من  لفظية 

اال����س���رتاك امل���ربم ب��ني ال�����س��رك��ة وامل�����س��رتك 

واالحتفاظ بن�سخة عن العقد بعد اإبرامه.

يف  امل�سرتكني  بجميع  ال�سرحان  واأه���اب 

خدمات االت�ساالت والربيد -يف حال وجود 

اأي م�سكلة يف اخلدمة املقدمة- اإىل �سرورة 

ال���ق���ي���ام ب��ت�����س��ج��ي��ل ���س��ك��وى ل����دى ال�����س��رك��ة 

م���زودة اخل��دم��ة ولي�س م��ن خ��الل امل��ن��دوب 

واحل�سول على رقم لل�سكوى للمتابعة، ويف 

و/ ال�سكوى  بحل  ال�سركة  ق��ي��ام  ع��دم  ح��ال 

لل�سركة  املمنوحة  املهلة  الرد �سمن  اأو عدم 

للرد؛ التوا�سل مع الهيئة من خالل جميع 

�سكوى  وت�سجيل  قبلها  املتاحة من  القنوات 

خالل  من  متابعتها  يجري  بحيث  ر�سمية، 

�سباط االرتباط املكلفني لهذه الغاية، وفقا 

واملتفق  الهيئة  ل��دى  املعتمدة  ل���الإج���راءات 

عليها مع جميع ال�سركات مزودة اخلدمة.

االنباط-عمان

كل  تقدمي  اإىل  بيان  النداء يف  دعا حزب 

االأردنية  االإع��الم  و�سائل  اإىل  الدعم  اأ�سكال 

امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ل���زي���ادة ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا وام��ك��ان��ات��ه��ا 

وقدراتها االإعالمية يف ظل مناخات احلرية 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة وال���ت���ع���ددي���ة ال���ت���ي اأر����س���ى 

قائد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  دعائمها 

امل�سرة االإ�سالحية التي هي اأ�سا�س التطور 

ال�سحفي واالإعالمي .

عبداملجيد  للحزب  ال��ع��ام  االأم���ني  وب��ني   

اب���و خ��ال��د، ان ت��ع��دد ال��و���س��ائ��ل االإع��الم��ي��ة 

والتكنولوجي  التقني  والتطور  وانت�سارها 

ال���ذي ف��ر���س م��رح��ل��ة ج��دي��دة يف االإع����الم، 

اإح��داث  يف  االأ�سا�سية  القوة  ي�سكل  ا�سبح  اذ 

ال��ع��ام، حتقيقاً  ال���راأي  وال��ت��اأث��ر يف  التغير 

للم�سالح الوطنية للدولة االأردنية يف اإطار 

ين�سجم مع برامج الدولة و�سيا�ساتها. 

اأن ال��ت��ح��دي احلقيقي   واك���د اب��و خ��ال��د، 

يكمن يف كيفية ت�سخر التقدم التكنولوجي 

ل�����س��ال��ح ال��ق�����س��اي��ا ال���وط���ن���ي���ة يف ع�����س��رن��ا 

امل�سالح  املت�سابك  ال��ع��امل  ظ��ل  يف  احل��دي��ث 

ال��ت��ق��دم االجتماعي  وال��ن��ف��وذ، وذل���ك ل��دف��ع 

ب��روؤي��ة  واالق��ت�����س��ادي  وال�سيا�سي  وال��ث��ق��ايف 

اإيجابية نحو املجتمع والوطن.

 و�سدد احلزب على اال�ستفادة من توظيف 

اأ�سكالها  بكل  االإعالمية  الو�سائل  اإمكانات 

الدميقراطية  الثقافة  ن�سر  ق�سايا  لتبني 

واحل��زب��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة مم��ن��ه��ج��ة، وذل����ك مع 

بزوغ مرحلة جديدة من االزدهار االإعالمي 

وال��دمي��ق��راط��ي ال��ت��ي اأح��دث��ت ت��ع��ددا فكريا 

وات�������س���اع���ا مل���ن���اخ احل����ري����ة وال���ت���وا����س���ل م��ع 

االح������داث ب�����س��رع��ة م��ت��ن��اه��ي��ة يف اإط�����ار من 

االلتزامات  �سياق  يف  واحليادية  املو�سوعية 

جتاه الق�سايا الوطنية والقومية يف مرحلة 

�سيا�سية وحتوالت يف منطقة  اأحداثا  ت�سهد 

ال��ذي يحتم مزيداً  االأم��ر  االأو���س��ط  ال�سرق 

�سورة  تر�سيخ  نحو  ال�سعي  م��ن  مت�ساعدا 

الثقافة الدميقراطية ال�سعبية على امتداد 

الرتاب الوطني االأردين عرب اإ�سرتاتيجيات 

اإعالمية موحدة ميكن من خالل براجمها 

ب�سورة  الوطنية  التوجهات  مع  تتفاعل  اأن 

موؤثرة يف امل�سهد العام. 

 ك��م��ا دع���ا احل����زب اىل  ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

االإع���الم���ي���ة ب��خ��دم��ة ال��ق�����س��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة 

�سيا�سات  مع  يتوافق  مبا  ال�ساملة  والعربية 

ال�سيا�سية  املجاالت  كل  يف  االأردن��ي��ة  الدولة 

والتقنية  والعلمية  والزراعية  واالقت�سادية 

والبيئية املعا�سرة والتنمية امل�ستدامة. 

ال��راأي   وبني اهمية االع��الم بالتاأثر يف 

للدفاع عن  االإع��الم��ي  وزي���ادة اجلهد  العام 

ق�����س��اي��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة واأن�����س��ط��ة ال�����س��ب��اب 

ورفع  الراهنة،  املرحلة  هذه  يف  واإبداعاتهم 

التي  ال�سيا�سية  الثقافة  التاأثر يف  م�ستوى 

حتمل ر�سائل وطنية تعرب عن عمق الهوية 

ك��اأول��وي��ة  احل�����س��اري  وم�سمونها  الوطنية 

االإعالمية  موؤ�س�ساتنا  جميع  لدى  اأ�سا�سية 

يف اإط���ار ح�سد ال��ط��اق��ات وال��ت��ع��اون م��ع كل 

امللكية  للروؤية  حتقيقا  الوطنية  املوؤ�س�سات 

االإ�سالحية .

  االنباط-عمان

اخ��ت��ت��م وف����د م���ن م�����دراء احل����ج امل�����س��ي��ح��ي يف 

فرن�سا، ام�س االثنني، جولتهم يف االأردن، بدعوة 

من هيئة تن�سيط ال�سياحة االأردنّية.

ملوؤ�س�سة  ال��روح��ي  املر�سد  برئا�سة  الوفد  وزار 

احتاد وكاالت احلج التابعة لالأبر�سيات يف فرن�سا 

امل���ط���ران ج����ان-م����اري ل��و ف���ر، ي��راف��ق��ه االأم���ني 

للموؤ�س�سة االأب جاك ماري لو مر، وع�سرات من 

م��دراء وك��االت احل��ج امل�سيحي يف فرن�سا، مواقع 

القطاعات يف  ل��ق��اءات م��ع خمتلف  اأث��رّي��ة وعقد 

اململكة.

ورافق الوفد، خالل جوالته يف اململكة، مدير 

وع�سو  واالإع����الم،  للدرا�سات  الكاثوليكي  املركز 

رفعت  الدكتور  االأب  لل�سياحة  الوطني  املجل�س 

بدر، ومدير دائرة احلج يف هيئة تن�سيط ال�سياحة 

عامر الطوال، وممثلة ال�سفارة االأردنّية يف باري�س 

�سامية ن�سطا�س.

وزار الوفد مدينة جر�س االأثرّية، وموقع مار 

ال��ي��ا���س، وم��وق��ع �سيدة اجل��ب��ل يف ع��ن��ج��رة، حيث 

احتفلوا بالقدا�س مع كاهن الرعية االأب يو�سف 

وكني�ستي  نيبو  جبل  اأي�سا  زاروا  كما  فرن�سي�س، 

قطع راأ�س يوحنا املعمدان والقدي�س جوارجيو�س 

ف���را����س  االأب  خ���الل���ه���ا  وال���ت���ق���وا  )اخل������ارط������ة(، 

ن�سراوين، كاهن رعّية الالتني يف مادبا، والذي 

حدثهم عن تاريخ املدينة.

الكنائ�س يف  روؤ���س��اء  م��ن  بعدد  ال��وف��د  والتقى 

االأردن، يف النيابة البطريركّية الالتينّية يف عّمان، 

ح��ي��ث حت���ّدث ال��ن��ائ��ب ال��ب��ط��ري��رك��ي االأب جمال 

خ�سر، خالل اللقاء، عن تاريخ الكني�سة الالتينية 

يف االأردن وعر�س لهم توجيهات الكنائ�س لت�سجيع 

ال�سّياح واحلجاج من خمتلف اأنحاء العامل لزيارة 

املعمودية  موقع  خا�سة  مقد�سة،  كاأر�س  االأردن 

املغط�س وجبل نيبو، و�سائر االأماكن املقد�سة يف 

اململكة. واأكد خ�سر اأهمية االلتقاء برعاة واأبناء 

الكنائ�س املحلية، لالطالع على التجربة االأردنية 

بالعي�س امل�سرتك واالأخوة االإن�سانية، بينما حتّدث 

املطران جوزيف جبارة عن كني�سة الروم امللكيني 

الكني�سة  ع��ن  �سويد  ج��وزي��ف  واالأب  الكاثوليك، 

العائلة  م��رك��ز  ع��ن  ب���در  ب�سر  واالأب  امل��ارون��ّي��ة، 

الرعوي.

ويف مكان معمودية ال�سيد امل�سيح، اأقام الوفد 

رفعت  االأب  وق���دم  املغط�س،  يف  احتفاليا  قدا�سا 

امل�سيح،  ال�سيد  �سرحا عن كني�سة معمودية  ب��در، 

والتي �سيدتها البطريركية الالتينية، حيث طاف 

الفريد،  املكان  لهذا  التاريخية  املواقع  يف  الوفد 

اإعجابهم بالتنظيم واإتاحة املجال للحاج  واأب��دوا 

الوفد  وزار  والتاأمل.  بال�سالة  وقتا  مي�سي  ب��اأن 

ب��ال��ق��دا���س مع  م��دي��ن��ة الفحي�س، ح��ي��ث اح��ت��ف��ل 

االأب عماد الطوال، كما زار البرتا والعقبة، حيث 

ا بالقدا�س مع االأب فرن�سي�س �ساهني  احتفل اأي�سً

بح�سور االأب اإبراهيم حجازين كاهن رعّية الروم 

اأي�ساً مزار �سيدة لورد يف  زار  الكاثوليك، كذلك 

اأدى ال�سالة هناك مب�ساركة كاهن  ناعور، حيث 

الرعية االب ب�سر بدر.

ون���اق�������س ال���وف���د يف ن�����دوة ع��ل��م��ّي��ة ع���ق���دت يف 

عّمان وح�سرها ممثلون عن خمتلف القطاعات 

ال�����س��ي��اح��ّي��ة، ط����رق ت��ط��وي��ر ال�����س��ي��اح��ة ال��دي��ن��ّي��ة 

الفرن�سّية اإىل اململكة.

واأع��رب وزي��ر ال�سياحة نايف حميدي الفايز، 

خالل لقائه الوفد بح�سور مدير هيئة تن�سيط 

ال�����س��ي��اح��ة ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رزاق ع���رب���ي���ات، عن 

تقديره للوفد الفرن�سي على ح�سن اختيار االأردن 

ال�سياحي.  للم�ستقبل  اأ�سا�سّية  �سياحّية  كوجهة 

كمواقع  االأردن  اإىل  ي��ن��ظ��رون  ال�����س��ّي��اح  اإّن  وق���ال 

اأثرّية تاريخّية، لكن احلجاج هم الذين يزورون 

االأردن يف خمتلف  وي�سلون يف  املقد�سة  االأماكن 

الكنائ�س االأثرّية، كما يف الكنائ�س احلّية التي تعج 

باملوؤمنني يف مدن وقرى االأردن قاطبة.

وحت���دث ال��ف��اي��ز ع��ن ال���زي���ارات ال��ب��اب��وّي��ة اإىل 

عام  ال�ساد�س  بول�س  ال��ب��اب��ا  م��ن  اب��ت��داء  االأردن: 

 ،2000 ع��ام  ال��ث��اين  بول�س  يوحنا  وال��ب��اب��ا   ،1964

والبابا بندكت�س ال�ساد�س ع�سر عام 2009، والبابا 

على  ال�سوء  �سلطت  والتي   ،2014 عام  فرن�سي�س 

و�سجعت  اململكة،  يف  امل�سيحية  الدينية  االأم��اك��ن 

امل�سيحيني حول العامل، خا�سة الكاثوليك، على 

املجيء اإىل االأردن وزيارة اأماكنه املقد�سة.

واأك��د اأن م��دراء احل��ج هم �سفراء للمملكة يف 

ف��م��ن خ��الل��ه��م مي��ك��ن ت�سجيع  واأوروب������ا،  فرن�سا 

ال�سياح الفرن�سيني واالوروبيني على زيارة االأردن 

اأر����س االأن��ب��ي��اء والقدي�سني وال�����س��ه��داء«. واأ���س��اد 

الفايز بالتعاون احلقيقي الذي يجمع بني وزارة 

ال��وزارة  اأن  اإىل  ال��دي��ن، م�سرا  ال�سياحة ورج��ال 

تعمل على تاأهيل جت��ارب تنا�سب جميع االأعمار 

مبتدئة ب��درب احل��ج امل�سيحي من خ��الل جزئية 

اأولية »انطالقا من موقع جبل نيبو و�سوال اىل 

موقع املعمودية املغط�س«.

وقال املطران لو فر، من جهته، اإّنه من االآن 

حج  رح��الت  ت�سير  املوؤ�س�سة  �ستدر�س  و���س��اع��ًدا 

اإىل االأردن ملدة ثمانّية اأيام، باإ�سراف اأ�ساقفة من 

تعج  اململكة  كون  الفرن�سّية،  االأبر�سيات  خمتلف 

الكتاب  عنها  يتكلم  مهمة  ودينية  اأثرّية  مبواقع 

املقد�س.

الثالثاء   25/ 1 / 2022
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االنباط-وكاالت

ع���ر رئ��ي�����س احت����اد ال���غ���رف ال�����س��ع��ودي��ة، 

عجالن العجالن، يف مقابلة مع “العربية” 

ع��ل��ى ه��ام�����ش م��ل��ت��ق��ى الأع����م����ال ال�����س��ع��ودي 

ال����ع����راق����ي يف ال����ري����ا�����ش، ام�������ش الث���ن���ن، 

ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه ب��ت��ن��ام��ي ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة 

البلدين. �ال�ستثمارية بن 

 300 اأه��م��ي��ة ل��ق��اء  �اأ����س���ار ال��ع��ج��الن اإىل 

رج���ل اأع��م��ال ���س��ع��ودي �ع��راق��ي مب��ا يعك�ش 

رغ��ب��ة ق��ي��ادة ال��ب��ل��دي��ن يف مت��ك��ن ال��ع��الق��ات 

اخل��ا���ش،  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ن  الثنائية 

بن  التجاري  التبادل  ن�سبة  ارتفاع  موؤكدا 

مبا  املا�سي،  العام  يف   %15 بن�سبة  البلدين 

ي�سب يف م�سلحة �سعبيهما.

ت��وج��ه��ات  ه���ن���اك  اأن  ال���ع���ج���الن  اأ������س����ح 

مل�������س���ر�ع رب�����ط ك���ه���رب���ائ���ي ب����ن اجل���ان���ب���ن 

برية  منافذ  لوجود  احلاجة  اإىل  بالإ�سافة 

جديدة بن البلدين.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ح��م��ي��د ال���غ���زي، الأم���ن 

العام ملجل�ش الوزراء العراقي، توجه جمل�ش 

ات��ف��اق��ي��ة حماية  ال��ع��راق��ي لإق�����رار  ال���ن���واب 

اإ�سافية �ذلك  كاتفاقية  ال�سعودي  امل�ستثمر 

لتعزيز الثقة يف ال�ستثمار يف العراق.

ب������د�ره اأك�����د حم���اف���ظ ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

العالقات  اأهمية  على  اخلارجية،  للتجارة 

�العراق،  ال�سعودية  امل�سرتكة بن  �امل�سالح 

خا�سًة يف املجالت التجارية �ال�ستثمارية.

تبادل جتاري بن البلدين

ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����الق����ات  اأن  ال���ع���ل���م  م����ع 

ب��ن ال��ب��ل��دي��ن ����س��ل��ت اإىل م�����س��ت��وي��ات غري 

م�������س���ب���وق���ة، ح���ي���ث ������س����ل ح���ج���م ال���ت���ب���ادل 

التجاري خالل الفرتة ما بن 2016 �2021 

اإىل قرابة 20 مليار ريال.

من  بتنظيم  انعقد  ال��ذي  امللتقى  حظي 

احتاد الغرف التجارية ال�سعودية، مب�ساركة 

�اأ�سحاب  �امل�����س��وؤ�ل��ن  ال���وزراء  م��ن  �ا�سعة 

�العراقين. ال�سعودين  الأعمال 

الفر�ش  امللتقى  يف  امل�ساركون  ا�ستعر�ش 

�العراق  ال�سعودية  من  كل  يف  ال�ستثمارية 

امللتقى  �سهد  كما  القت�سادية  القطاعات  يف 

ت��وق��ي��ع ع����دد م���ن الت���ف���اق���ي���ات �م���ذك���رات 

ال���ت���ف���اه���م ب����ن ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة �خ��ا���س��ة 

�عراقية. �سعودية 

بروك�سل - فران�س بر�س 

اأع���ل���ن���ت امل��ف��و���س��ي��ة الأ�ر�ب������ي������ة، ام�����ش 

طارئة  م�ساعدات  حزمة  تعد  اأنها  الثنن، 

ي��ور�،  م��ل��ي��ار   1.2 قيمتها  تبلغ  لأ�ك��ران��ي��ا 

ر��سيا  ح�سد  حيال  املخا�ف  ازدي��اد  ظل  يف 

قواتها على احلد�د مع جارتها.

فون  اأ�ر���س��ول  املفو�سية  رئي�سة  �ق��ال��ت 

دير لين يف كلمة ق�سرية يف بر�ك�سل اإنها 

“حزمة م�ساعدات طارئة” جديدة ل يزال 
الأ�ر�ب��ي  الربملان  عليها  ي�سادق  اأن  يتعن 

�الد�ل الأع�ساء.

�اأ�سارت اإىل اأن منذ بداية النزاع يف العام 

�موؤ�س�ساته  الأ�ر�ب��ي  الحتاد  ح�سد   ،2014

املالية مبلغ “17 مليار يور� على �سكل منح 

�قر��ش” ل�سالح اأ�كرانيا.

����س��ُت��م��ن��ح امل�����س��اع��دة اجل���دي���دة ال��ب��ال��غ��ة 

قيمتها 1.2 مليار يور� على عدة مراحل.

�اأ����س��ح��ت ف���ون دي���ر لي���ن اأن ال��دف��ع��ة 

ي��ور�  مليون   600 قيمتها  البالغة  الأ�ىل 

�سيتم “�سرفها ب�سرعة”، �سرط اأن تتدّخل 

الهيئات الأخرى التابعة لالحتاد الأ�ر�بي 

ب�سرعة.

تتمثل  ب��ر�ك�����س��ل  ج��ه��ود  اأن  اإىل  �ل��ف��ت��ت 

بن  الثنائية  امل�����س��اع��دات  “م�ساعفة”  يف 

الحت���اد الأ�ر�ب����ي �اأ�ك��ران��ي��ا يف امل��ن��ح هذا 

العام.

“حزمة  اإن  الأمل��ان��ي��ة  امل�����س��وؤ�ل��ة  �ق��ال��ت 

على  اأ�ك��ران��ي��ا  �ست�ساعد  ه���ذه  الإج�����راءات 

ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا ال���ت���م���وي���ل���ي���ة ����س��ط 

دائًما،  “كما هو احلال  �اأ�سافت  ال�سراع”، 

اأ�كرانيا  اإىل جانب  الأ�ر�بي  يقف الحتاد 

يف هذه الظر�ف ال�سعبة«.

ب��ع��د ث��م��اين ���س��ن��وات ت��ق��ري��ًب��ا م���ن ���س��ّم 

الأ�ك��ران��ي��ة،  ال��ق��رم  ج��زي��رة  ل�سبه  ر����س��ي��ا 

الأم�����ر ال�����ذي اع���ت���ربه الحت�����اد الأ�ر�ب������ي 

البلدين  ب��ن  ال�����س��راع  ق���ان���وين، ع���اد  غ��ري 

ليت�ساعد.

ف���رغ���م ت���اأك���ي���د م��و���س��ك��و اأن���ه���ا ل ت��ع��ت��زم 

ت���دع���م  ف����اإن����ه����ا  اأ�ك������ران������ي������ا،  ال����ت����دخ����ل يف 

ان��ف�����س��ال��ي��ن م��وال��ن ل��ه��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

�ق��وات  األ��ف جندي  اأك��ر من مئة  ح�سدها 

مدفعية على احلد�د مع اأ�كرانيا.

يف ه����ذا ال�������س���ي���اق، اأع���ل���ن ح���ل���ف ���س��م��ال 

د�له  اأن  الثنن،  ام�ش  بيان،  يف  الأطل�سي 

حالة  يف  اح��ت��ي��اط��ي��ة  ق���وات  ل��و���س��ع  ت�ستعد 

تاأّهب �اأنها اأر�سلت �سفًنا �مقاتالت لتعزيز 

دفاعاتها يف اأ�ر�با ال�سرقية.

االنباط-عمان

الب���ت���ك���ار  م���وؤمت���ر  يف  الردن  ي�������س���ارك 

�م�������س���ت���ق���ب���ل ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي، ال�����ذي 

�ال��ع��ا���س��ر  ال��ت��ا���س��ع  يف  ال��ري��ا���ش  حتت�سنه 

امل�ستقبل  ل�ست�سراف  امل��ق��ب��ل،  �سباط  م��ن 

العمل  مبمار�سة  البتكار  ثقافة  �حتفيز 

احلكومي، مب�ساركة حملية �د�لية.

العامة  الإدارة  معهد  ع��ام  مدير  �ق��ال 

اأ�سعد ال�سجان  ال�سعودي الدكتور بندر بن 

املعهد  اإن  الثنن،  ام�ش  �سحفي،  بيان  يف 

ي��ن��ظ��م ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة امل��ه��م��ة ان��ط��الق��اً 

دعم  يف  متميز  ����س��ري��ٍك  ك��رائ��ٍد  د�ره  م��ن 

للتوجهات  �م��واك��ب��ة  الإداري�������ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 

العاملية يف البتكار احلكومي.

�اأ����س���اف ان امل���وؤمت���ر ���س��ي��ت��ن��ا�ل حم��ا�ر 

�م��و���س��وع��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��الب��ت��ك��ار يف جم��ال 

م�ستقبله،  �ت�ست�سرف  احل��ك��وم��ي،  العمل 

املمار�سات  ال�سوء على عدٍد من  يلقي  كما 

�الإقليمية  املحلية  �التجارب  التطبيقية 

�ال��د�ل��ي��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا د�ر يف 

ما  ب��ظ��ل  الإداري����ة  التنمية  ك��ف��اءة  حتقيق 

ي�سهده العامل من متغريات مت�سارعة.

م�ساركة  �سي�سهد  امل��وؤمت��ر  اأن  �اأ�����س���ح 

امل��ت��م��ي��زي��ن املحلين  امل��ت��ح��دث��ن  ع���دد م��ن 

�ال���د�ل���ي���ن يف جم����ال الب���ت���ك���ار �ال��ع��م��ل 

ب��ع��ن��اي��ة،  اإذ ج���رى اخ��ت��ي��اره��م  احل��ك��وم��ي، 

انعقاد  يومي  خالل  جل�سات  �ست  ��ستعقد 

امل���وؤمت���ر، ت��ت��ن��ا�ل الجت���اه���ات ال��ع��امل��ي��ة يف 

�التمكن،  �ال�سراكات  احلكومي،  البتكار 

امل��م��ل��ك��ة  ر�ؤي�����ة  الب���ت���ك���ار يف حت��ق��ي��ق  �د�ر 

ال��ع��م��ل  م�����س��ت��ق��ب��ل  �ا����س���ت�������س���راف   ،2030

احل��ك��وم��ي، �مم��ك��ن��ات �ف��ر���ش �حت��دي��ات 

الب���ت���ك���ار احل��ك��وم��ي يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية.

����س��ت��ع��ق��د ج��ل�����س��ات امل���وؤمت���ر ع��ل��ى م��دى 

ي���وم���ن م���ت���ت���ال���ن، مب�������س���ارك���ة ع�����دد م��ن 

يف  �الب��ت��ك��ار  الإداري�����ة  بالتنمية  املعنين 

اإىل ج���ان���ب اخل����رباء  ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي، 

�املهتمن  �املمار�سن  �الد�لين  املحلين 

مبجالت البتكار �التنمية الإدارية.

املوؤمتر معر�ش  ��سيقام �سمن فعاليات 

مب�ساركة عدد من اجلهات الرائدة لعر�ش 

البتكارية. �منتجاتهم  جتاربها 

الحكومة العراقية: البرلمان يتجه إلقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي

االردن يشارك بمؤتمر االبتكار ومستقبل العمل الحكومي في الرياض

االتحاد األوروبي يعد حزمة مساعدات ألوكرانيا بقيمة 1.2 مليار يورو

الثالثاء   25 /1/ 2022 

إيرادات السياحة في مصر 
تجاوزت 13 مليار دوالر في 2021

القاهرة - رويرتز

قالت نائبة �زير ال�سياحة �الآثار 

يف م�����س��ر، غ�����ادة ���س��ل��ب��ي، ل���ر�ي���رتز 

ال�سياحة  اإي���رادات  اإن  الثنن  ام�ش 

جتا�زت   2021 عام  خالل  البالد  يف 

13 مليار د�لر لتعود اإىل م�ستويات 

ما قبل اجلائحة.

ك��ان��ت اإي�����رادات ال�����س��ي��اح��ة ن��ح��و 4 

بانخفا�ش   ،2020 يف  د�لر  مليارات 

ال���ع���ام  يف  م���ل���ي���ار   13.03 م���ن   %70

ك��وف��ي��د-19  جائحة  ����س��ط  ال�سابق، 

التي اأحلقت �سررا �سديدا بالقطاع.

يتجا�ز  اأن  الوزير  نائبة  �توقعت 

2021 يف ظل  العام اجل��اري اإي��رادات 

ا�سرتاتيجية قوية ت�سمل م�سر�عات 

�ت�ستهدف  الد�لة  تنفذها  عمالقة 

منو قطاع ال�سياحة.

اجل����اري  ال���ع���ام  “خالل  �ق���ال���ت 

ل���دي���ن���ا اف����ت����ت����اح امل���ت���ح���ف امل�������س���ري 

ال��ك��ب��ري �م�����س��ر�ع ال��ت��ج��ل��ي الأع��ظ��م 

���س��ي��ن��اء �م��ن��ت��ج��ع اجل���الل���ة على  يف 

�ساطئ البحر الأحمر �منو الفنادق 

يف م��دي��ن��ة ال��ع��ل��م��ن مب��ا ي��ن��ت��ج عنه 

من  ترفع  جديدة  �سياحية  منتجات 

ال�سياحية«. م�سر  تناف�سية 

الوزير قد ذكرت يف  نائبة  �كانت 

اإيرادات م�سر  اأن  �سابقة  ت�سريحات 

من  الأ�ل  الن�سف  خالل  ال�سياحية 

 4� 3.5 ب��ن  ت��را�ح��ت  املا�سي  ال��ع��ام 

مليارات د�لر.

اإىل  ي�سل  مب��ا  ال�سياحة  �ت�سهم 

مل�سر،  القت�سادي  ال��ن��اجت  م��ن   %15

�هي م�سدر رئي�سي للنقد الأجنبي.

امل��رك��زي  البنك  ب��ي��ان��ات  �بح�سب 

امل���������س����ري، ف�������اإن ق����ط����اع ال�����س��ي��اح��ة 

بنحو  ي�سهم  ك���ان  �ال���ذي  امل�����س��ري، 

12% م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج��م��ايل 

ق���ب���ل اجل���ائ���ح���ة، ���س��ه��د امل���زي���د م��ن 

2021 مع عودة حركة  التعايف خالل 

الإي��رادات  لرتتفع  الد�لية،  ال�سفر 

من  الأ�ل  ال��ن�����س��ف  يف   %20 ب��ن��ح��و 

2021 مقارنة بالعام ال�سابق.

�م���ن امل��ت��وق��ع اأن ت�����س��ل ع��ائ��دات 

قيمة ترتا�ح  اإىل  الد�لية  ال�سياحة 

عام  يف  د�لر  مليار   800�  700 ب��ن 

القت�سادية  امل�ساهمة  �تقدر   ،2021

يف  د�لر  ت��ري��ل��ي��ون   1.9 ب���� لل�سياحة 

بدرجة  اأقل  يعد  ما  2021، �هو  عام 

ك���ب���رية م��ق��ارن��ة مب�����س��ت��وى م���ا قبل 

ت��ري��ل��ي��ون   3.5 �ال���ب���ال���غ  اجل���ائ���ح���ة 

د�لر.

االنباط-وكاالت

يف ال���وق���ت ال����ذي ي��ع��اين ف��ي��ه الأم��ريك��ي��ون 

من اأعلى معدل ت�سخم منذ 40 عاماً، اأظهرت 

ال�����س��ورة الأك�����رب اأن���ه���م ل��ي�����س��وا �ح���ده���م، ففي 

اأ�سرع  الحت��اد الأ�ر�ب���ي، ترتفع الأ�سعار ب�سكل 

من اأي �قت م�سى منذ اإدخال عملة اليور� حيز 

التطبيق، �ل حل �سريع يلوح يف الأفق.

اململكة  يف  ال�����س��ن��وي  الت�سخم  م��ع��دل  �ب��ل��غ 

املتحدة 5.4% يف دي�سمرب �هو اأعلى رقم منذ ما 

يقرب من 30 عاما. كما �سجلت اأ�سعار امل�ستهلكن 

يف كندا ارتفاعا م�ساعفا بنحو مرتن مما كانت 

عليه قبل الوباء.

الأ���س��ع��ار  انخف�ست  حيث  ال��ي��اب��ان،  يف  حتى 

ب�سكل �سبه م�ستمر منذ انهيار فقاعة العقارات 

يف اأ�اخ�����ر ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، ق���ام ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

الأخ����رية مب��راج��ع��ة تقييمه ملخاطر  الأي����ام  يف 

الت�سخم بالزيادة للمرة الأ�ىل منذ 8 �سنوات.

يف  للتعايف  ك�سمة  الت�سخم  م�سكلة  �ت���ربز 

جميع اأنحاء العامل من الوباء، مما دفع بع�ش 

ال��رتك��ي��ز على مكافحة  اإىل  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك 

الت�سخم.

�اأ��سح حتليل ل�سحيفة “�ا�سنطن بو�ست”، 

الأ�سباب  اأح��د  اأن  “العربية.نت”،  عليه  اطلعت 

اأن  اإىل  بالأ�سا�ش  يرجع  الأ���س��ع��ار،  ارت��ف��اع  �راء 

امل�سانع حول العامل تنتع�ش ب�سرعات خمتلفة، 

اإنتاجها  �ع��دم التوافق بن الب�سائع التي يتم 

�تلك التي يرغب العمالء يف �سرائها ي�ساعد يف 

زيادة معدلت الت�سخم.

ف��ي��م��ا ت��زي��د م��ن �ت����رية الرت���ف���اع���ات بع�ش 

الجتاهات طويلة الأجل، مثل زيادة ال�سيا�سات 

احلمائية، �ارتفاع الأجور ال�سينية �التكيف مع 

اقت�ساد منخف�ش الكربون، �فقاً لبحث اأجراه 

معهد بالك ر�ك لال�ستثمار.

�ح��ال��ي��اً ي�ستعد ال��ف��ي��درايل الأم��ريك��ي، اإىل 

القت�سادات  بن  ت�سخم  معدل  اأعلى  حماربة 

التوقعات  �تاأتي   ،%7 �البالغ  الكربى،  العاملية 

ب��ق��رار ال��ف��ي��درايل برفع اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة خالل 

اجتماعه يوم الثالثاء املقبل، بداية من مار�ش.

من جانبه، قال كبري القت�سادين العاملين 

يف �سيتي غر�ب، ناثان �سيت�ش: “جزء مما نراه 

العامل  لباقي  املتحدة م�سابه ج��داً  الوليات  يف 

“�جزء منها فريد بالن�سبة  �له �سدى فيه”. 

لظر�فنا �خا�سة قوة الطلب الكلي يف الوليات 

املتحدة«.

النفط  اأ�سعار  ارتفعت  املا�سي،  العام  �خالل 

العاملية باأكر من 55%. �ارتفع ا�ستخدام النيكل 

يف م�سانع ال�سيارات �الف�ساء بن�سبة 27%. �قد 

ت�ساعف �سعر القهوة تقريباً.

�ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ارت��ف��ع��ت اأ�سعار 

ال�����واردات - �خ��ا���س��ة امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة �ال��وق��ود 

�فقاً   ،%10 م��ن  ب��اأك��ر   - ال�سناعية  �الأج�����زاء 

اأكرب  هذه  كانت  العمل. حيث  اإح�ساءات  ملكتب 

زيادة ملدة عام �احد منذ عام 2007.

ردا على ذل���ك، ت��ق��وم ال�����س��رك��ات الأم��ريك��ي��ة 

اأخ��ربت  حيث  التجزئة.  اأ���س��ع��ار  برفع  ال��ك��ربى 

�سركة بر�كتل اأند جامبل P&G، امل�ستثمرين 

ارت���ف���اع تكاليف  ف���ات���ورة  اأن  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 

ال�سلع تبلغ 2.3 مليار د�لر �سنوياً بينما ارتفعت 

تكاليف ال�سحن 300 مليون د�لر.

الت�سخم  الأبي�ش  البيت  م�سوؤ�لو  ���سف 

باأنه اأحد الآثار اجلانبية للتعايف القوي، �الذي 

يجب اأن يهداأ يف الن�سف الثاين من هذا العام.

ملاذا الت�سخم اأ�سرع يف اأمريكا؟

الأم��ريك��ي��ن  اإن  الق��ت�����س��ادي��ن  بع�ش  ق���ال 

ي�سهد�ن ت�سخماً اأ�سرع من اأي مكان اآخر نتيجة 

الإن��ق��اذ  �طبيعة  الأم��ريك��ي  الق��ت�����س��اد  لهيكل 

املايل ال�سخي الذي مت �سخه ملكافحة الوباء.

فبدءاً من مار�ش 2020، اأدت عمليات الإغالق 

ليوافق  احل��ر،  ال�سقوط  اإىل  الأ�ىل لالقت�ساد 

الكونغر�ش على حزمة اإنقاذ بقيمة تقرتب من 

6 تريليونات د�لر، حلماية الأمريكين مالياً.

�م��ن��ذ نهاية ع��ام 2019، ارت��ف��ع ���س��ايف ث��ر�ة 

الأ�سر الأمريكية بنحو 28 تريليون د�لر، �فقاً 

ملجل�ش الحتياطي الفيدرايل.

اأم�����ا يف اأ�ر�ب��������ا، الحت�����اد الأ�ر�ب��������ي دف��ع��ت 

اأ�سحاب العمل  �سيا�سات الحتفاظ باملوظفن، 

اأن  ال��رغ��م م��ن  العمل، على  لإب��ق��اء عمالهم يف 

اأجرهم عادة ما يكون اأقل من 100% من الأجر 

املتحدة،  الوليات  عك�ش  على  لذلك،  الأ�سا�ش. 

اإىل  امل��ب��ا���س��رة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�سيكات  اأدت  ح��ي��ث 

ال�ستهالك  ظل  ال�ستهالكي،  الإن��ف��اق  ازده���ار 

ل��وران�����ش  ق��ال��ت  ح�سبما  منخف�ساً،  الأ�ر�ب������ي 

التعا�ن  منظمة  يف  القت�سادين  كبرية  ب��ون، 

القت�سادي �التنمية، يف خطاب األقاه الأ�سبوع 

املا�سي.

كما ك��ان اأك��رب حم��رك للت�سخم يف منطقة 

الطق�ش  ب�سبب  ال��ط��اق��ة،  اأ���س��ع��ار  ه���و  ال���ي���ور� 

�تاأخر  �احتياطياته،  الغاز  خمز�ن  �انخفا�ش 

ال�����س��ي��ان��ة يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، �ع�����دم �ج���ود 

الطاقة  م�سادر  يف  �سيما  ل  كافية،  ا�ستثمارات 

املتجددة، �اجلغرافيا ال�سيا�سية، �كلها ل ميكن 

حلها ب�سرعة.

�اأ���س��اف��ت ل��وران�����ش: “يف ال���واق���ع، ل ميكن 

لل�سيا�سة النقدية اأن تفعل الكثري ب�ساأن نق�ش 

امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  ي���رك���ز  ال���ط���اق���ة. ح��ت��ى الآن، 

الأ�ر�ب��ي على خف�ش م�سرتياته ال�سهرية من 

 82 البالغ  املا�سي  العام  متو�سط  من  الأ���س��ول 

مليار يور� اإىل 20 ملياراً على مدار هذا العام«.

يف املقابل، اأ�سبح بنك اإجنلرتا ال�سهر املا�سي 

ال�سبع  ال���د�ل  جمموعة  يف  م��رك��زي  بنك  اأ�ل 

يرفع اأ�سعار الفائدة.

�ق����ال ال��ع��دي��د م���ن الق��ت�����س��ادي��ن اإن بنك 

اأ�ل زي����ادات  ���س��ي��ب��داأ  ال���ف���ي���درايل  الح��ت��ي��اط��ي 

من ع��دة زي���ادات رب��ع نقطة يف �سعر الإق��را���ش 

القيا�سي يف مار�ش. حت�سبا لهذه اخلطوة، كانت 

موؤ�سرات الأ�سهم الأمريكية الرئي�سية الثالثة 

يف املنطقة احل��م��راء حتى الآن ه��ذا ال��ع��ام، مع 

انخفا�ش موؤ�سر نا�سداك ل�سركات التكنولوجيا 

باأكر من %10.

تاأثريات �سلبية ملواجهة الت�سخم

من املرجح اأن جتذب اأ�سعار الفائدة املرتفعة 

يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة راأ�������ش امل�����ال ب��ع��ي��داً عن 

لتقدم  اأ�سعارها  ترفع  مل  ما  النامية،  البلدان 

امل�سا�اة.  للم�ستثمرين عوائد جذابة على قدم 

�لكن اإذا فعلوا ذلك، ف�سوف يعانون من �سعف 

النمو.

بد�ره، قال الرئي�ش ال�سيني �سي جن بينغ، 

خالل منتدى دافو�ش القت�سادي العاملي: “اإذا 

اأ�  املكابح  على  ال��ك��ربى  الق��ت�����س��ادات  �سغطت 

اتخذت منعطفاً يف �سيا�ساتها النقدية، ف�ستكون 

هناك تداعيات �سلبية خطرية«.

ياأتي ذل��ك، فيما قامت عدة بنوك مركزية، 

مبا يف ذل��ك تلك امل��وج��ودة يف املك�سيك �املجر، 

برفع اأ�سعار الفائدة ال�سهر املا�سي. �رفع بنك 

ر��سيا �سعر الفائدة الرئي�سي للمرة ال�سابعة يف 

عام 2021.

�قالت رئي�سة البنك املركزي الر��سي، اإلفريا 

نابيولينا، ال�سهر املا�سي، اإن عدم اليقن ب�ساأن 

م�سار الوباء قد يبقي احل��د�د الد�لية مغلقة 

ل��ف��رتة اأط�����ول مم���ا ك����ان م��ت��وق��ع��اً، مم���ا ي��وؤخ��ر 

الرتاجع املتوقع يف �سغوط الأ�سعار.

أسهم أوروبا تتراجع وسط 
ضغوط على أسهم التكنولوجيا

االنباط-وكاالت

ت��راج��ع��ت الأ���س��ه��م الأ�ر�ب����ي����ة يف 

هبوط  مع  ام�ش  املبكرة  التعامالت 

خما�ف  ب�سبب  التكنولوجيا  اأ�سهم 

من ت�سديد ال�سيا�سة النقدية اأثارت 

خالل  العاملية  لالأ�سهم  بيع  عمليات 

املا�سي. الأ�سبوع 

 600 �ستوك�ش  امل��وؤ���س��ر  �انخف�ش 

ب��ح��ل��ول  امل����ائ����ة  يف   0.4 الأ�ر�ب����������ي 

ال�ساعة 08:14 بتوقيت جرينت�ش مع 

اآ�سيا ل�سغوط كذلك  اأ�سواق  تعر�ش 

م���ع ت���رق���ب امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ت�����س��دي��د 

الجتماع  خ��الل  النقدية  ال�سيا�سة 

الحتادي  الحتياطي  ملجل�ش  املقبل 

)ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأم���ري���ك���ي( ه��ذا 

الأ�سبوع.

بالقلق  كذلك  املتعاملون  �ي�سعر 

م����ن ه���ج���وم ر������س����ي حم��ت��م��ل ع��ل��ى 

�زارة  اأع��������ادت  اأن  ب���ع���د  اأ�ك����ران����ي����ا 

العاملن  اأ�سر  الأمريكية  اخلارجية 

ب�سفارتها يف كييف.

 1.2 التكنولوجيا  اأ�سهم  �هبطت 

يف املائة م�سجلة اأدنى م�ستوياتها يف 

14 اأ�سبوعا، بح�سب “ر�يرتز«.

ل����ك����ن ����س���ه���م ري����ن����و ال���ف���رن�������س���ي���ة 

 3.8 ل�����س��ن��اع��ة ال�������س���ي���ارات ارت����ف����اع 

يف امل��ائ��ة �ق��ال��ت م�����س��ادر ل��ر�ي��رتز 

تعتزم  �ميت�سوبي�سي  �ني�سان  اإن��ه��ا 

اأمثالها  لثالثة  ا�ستثماراتها  زي��ادة 

ل����ت����ط����وي����ر م���������س����رتك ل���ل�������س���ي���ارات 

الكهربائية.

�ت��ل��ق��ى ق��ط��اع الت�������س���الت دف��ع��ة 

اأربعة  بن�سبة  فودافون  �سهم  بارتفاع 

“ر�يرتز”  ن�سرت  اأن  بعد  امل��ائ��ة  يف 

�اإل����ي����اد  ف�����وداف�����ون  اأن  ع����ن  خ�����ربا 

اأعمالهما  لدمج  حمادثات  جتريان 

اإيطاليا. يف 

أسعار السلع تقفز عالميا.. ال حلول سريعة تلوح في األفق!
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االنباط-وكاالت

اأغلقت معظم اأ�سواق الأ�سهم يف اخلليج ام�س 

النفط  اأ�سعار  لنخفا�س  ا�ستجابة  هبوط  على 

والأ�سهم العاملية ، بينما تراجعت ال�سوق امل�سرية 

متاأثرة مببيعات حملية.

و�ساد جتنب املخاطر اجلمعة، حيث تراجعت 

الأ�سهم يف وول �سرتيت واأوروب��ا وارتفعت اأ�سعار 

ال�سندات مع �سعي امل�ستثمرين للأمان الن�سبي 

للديون احلكومية.

وبح�سب “رويرتز”، تراجع املوؤ�سر القطري 

0.2 يف املائة اإىل 12488 نقطة مع هبوط �سهم 

بنك قطر الإ�سلمي 1.0 يف املائة و�سهم البنك 

التجاري 1.2 يف املائة.

البنك  �سهم  انخف�س  ال�سابقة،  اجلل�سة  ويف 

باأكرث من 6 يف املائة، بعد اأنباء ارتفاع يف اأرباحه 

ت�سررت  تركيا  يف  ا�ستثماراته  لكن  ال�سنوية، 

قيمة  وانخفا�س  التقلبات  با�ستمرار  م��ت��اأث��رة 

اللرية الرتكية.

اإىل  امل��ائ��ة  يف   0.1 البحرين  م��وؤ���س��ر  و�سعد 

1815 نقاط. وارتفع قطاع املال مع �سعود �سهم 

املائة. و�سعد قطاع  0.22 يف  املتحد”  “الأهلي 
“بتلكو” 0.34 يف  الت�����س��الت م��ع ارت��ف��اع �سهم 

الأ�سا�سية مع �سعود  امل��واد  وارتفع قطاع  املائة. 

�سهم “األبا” 0.59 يف املائة.

اإىل  امل���ائ���ة  0.3 يف  م�����س��ق��ط  م��وؤ���س��ر  وه���ب���ط 

4224 ن��ق��ط��ة. وت���اأث���ر امل���وؤ����س���ر ال���ع���ام ب��رتاج��ع 

 0.36 الأول  وه��ب��ط  وامل����ايل،  ال�سناعة  قطاعي 

للطاقة”  “فولتامب  �سهم  ت�سدر  املائة، مع  يف 

وتراجع  امل��ائ��ة،  يف   7.07 بنحو  املرتاجعني  على 

وتراجع  امل��ائ��ة.  يف   6.25 للأغذية”  “ال�سفاء 
امل��ائ��ة، ب�سغط  امل���ايل 0.25 يف  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���س��ر 

املائة،  يف   1.69 امل��رتاج��ع  للتمويل”  “املتحدة 
املائة.  يف  للتمويل” 1.69  “م�سقط  وانخفا�س 

وانخف�س موؤ�سر الكويت 0.2 يف املائة اإىل 8015 

نقطة.

ويف القاهرة، هبط املوؤ�سر الرئي�س للبور�سة 

11656 نقطة متاأثرة  اإىل  املائة  0.6 يف  امل�سرية 

مببيعات حملية. وهبطت معظم اأ�سهم ال�سركات 

امل�سجلة به مبا فيها ال�سركة ال�سرقية للدخان.

“هريمي�س” يف  امل��ال��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  وق���ال���ت 

اأن اخلطوة  اإىل  ال�سوق ي�سري  اإن حجم  مذكرة، 

احل��ال��ي��ة ه���ي ت�����س��ح��ي��ح مل�����س��رية ك���ان���ون الأول 

نحو  املنطقة  ت��ت��ج��اوز  األ  وينبغي  )دي�����س��م��ر( 

11600 نقطة.

امل�سريني  امل�ستثمرين  ت��ع��ام��لت  واجت��ه��ت 

يف الأ�سهم اإىل البيع، م�سجلني �سافيا بلغ نحو 

تعاملت  اجت��ه��ت  فيما  جنيه.  مليون   17.055

 1.72 بلغ  �سافيا  م�سجلني  ال�سراء  نحو  العرب 

مليون جنيه. كما اجتهت تعاملت الأجانب اإىل 

 15.33 بلغ  الأ�سهم، م�سجلني �سافيا  ال�سراء يف 

مليون جنيه.

االنباط-وكاالت

ق��ف��زت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ام�����س الث��ن��ني يف 

توترات جيو�سيا�سية  فيه  اأدت  الذي  الوقت 

اإىل زيادة  اأوروبا وال�سرق الأو�سط  يف �سرق 

املخاوف ب�ساأن التوقعات اخلا�سة باإمدادات 

ال��ن��ف��ط ب��ي��ن��م��ا وا���س��ل��ت اأوب�����ك وح��ل��ف��اوؤه��ا 

اإنتاجهم. لزيادة  م�ساعيهم 

 87 برنت  خلام  الآجلة  العقود  وارتفعت 

للرميل،  دولر   88.76 اإىل   %1.0 اأو  �سنتا 

0.6% يوم اجلمعة. منهية تراجعا بلغ 

وزادت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س 

اإىل   %1.0 اأو  �سنتا   86 الأمريكي  الو�سيط 

 %0.5 تراجعها  بعد  للرميل  دولر   86.00

يوم اجلمعة.

وارت�����ف�����ع ك�����ل اخل�����ام�����ني ال��ق��ي��ا���س��ي��ني 

الأ�سبوع  ال��ت��وايل  على  اخلام�س  للأ�سبوع 

م�ستوى  اأع��ل��ى  م�سجلني   %2 نحو  امل��ا���س��ي 

 .2014 الأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن  م��ن��ذ  لهما 

10% حتى  م���ن  اأك����رث  الأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

قلة  م��ن  امل���خ���اوف  ب�سبب  ال��ع��ام  ه���ذا  الآن 

املعرو�س.

املحللني  ك��ب��ري  �سايتو  ك��ازوه��ي��ك��و  وق���ال 

“ما  يف ���س��رك��ة ف��وج��ي��ت��وم��ي ���س��ي��ك��ي��وري��ت��ي��ز 

املخاطر  ب�سبب  متفائلني  امل�ستثمرون  زال 

اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة ب���ني رو����س���ي���ا واأوك���ران���ي���ا 

ا�ستمرت  بينما  الأو�سط  ال�سرق  يف  وكذلك 

هدفها  اإىل  الو�سول  يف  الف�سل  يف   + اأوب��ك 

الإنتاجي.«

ارتفاع الطلب على زيت  “توقع  واأ�ساف 

طق�س  و�سط  املتحدة  الوليات  يف  التدفئة 

بارد زاد ال�سغط اأي�سا«.

االنباط-وكاالت

م�سكلة  عن  امل�ستخدمني  من  العديد  اأبلغ 

13 اجل��دي��دة، حيث ظهرت  اآي��ف��ون  يف هواتف 

�سا�سات هواتفهم بلون وردي ب�سورة ع�سوائية 

امل�ستحيل  م��ن  يجعل  مم��ا  ا���س��ت��خ��دام��ه،  ع��ن��د 

ا�ستخدام الهاتف دون اإعادة ت�سغيله.

ون�����س��ر اأح����د امل�����س��ت��خ��دم��ني يف اأك��ت��وب��ر، يف 

�سا�سة  اأن  اأب����ل  اأج���ه���زة  مل�����س��ت��خ��دم��ي  م��ن��ت��دى 

حتولت  قد  به  اخلا�سة  برو   13 اآيفون  هاتف 

ب�سكل  التعطل  يف  وب���داأت  ال���وردي  ال��ل��ون  اإىل 

 ،»9to5mac“ ع�سوائي، وفقاً ملا ذكره موقع

“العربية.نت«. واطلعت عليه 

امل�سكلة  اأن  اإل  للهاتف،  ا�ستبداله  ورغ���م 

ظ���ه���رت م����رة اأخ�������رى، واأك������د ع��ل��ى وج���وده���ا 

ال���ع���دي���د م����ن امل�������س���ت���خ���دم���ني الآخ�����ري�����ن يف 

التالية. والأ�سهر  الأ�سابيع 

من جانبها، قالت �سركة اأبل اإنه كان جمرد 

خطاأ برجمي، حيث مل تظهر تقارير الك�سف 

التي  بالأجهزة  م�سكلة  اأي  وج��ود  اأعطال  عن 

اأبلغ م�ستخدموها عن وجود م�ساكل بها.

 My Drivers مدونة  اكت�سفت  فيما 

التوا�سل  �سبكة  على  ب��ي��ان��اً  اأ���س��درت  اأب���ل  اأن 

نهاية  يف   Weibo ال�سينية  الج��ت��م��اع��ي 

هذا الأ�سبوع، نظراً لأن الغالبية العظمى من 

ال�سكاوى اأتت من ال�سني.

وقالت اأبل: “مل نلحظ م�ساكل ذات �سلة 

الوردية،  ال�سا�سات  لأن  اآيفون  اأجهزة  عتاد  يف 

حتدث فقط عندما يكون النظام مقفًل.

ووف�����ق�����اً ل���ل���م���ن�������س���ور، ف���ق���د ن�����س��ح��ت اأب����ل 

امل�����س��ت��خ��دم��ني ب��ن�����س��خ ب��ي��ان��ات��ه��م اح��ت��ي��اط��ي��اً 

وت��ث��ب��ي��ت اآخ����ر حت��دي��ث م��ت��اح ل���س��ت��ب��ع��اد ع��دم 

ال���ت���واف���ق ب���ني اإ�����س����دار ال��ت��ط��ب��ي��ق واإ�����س����دار 

..iOS

هبوط معظم البورصات الخليجية متأثرة بتراجع النفط واألسواق العالمية

عيب خطير يظهر في أجهزة آيفون 13.. وأبل تعلق بهذا األمر!

أسعار النفط ترتفع 1%.. برنت نحو 89 دوالرًا

الثالثاء   25 /1/ 2022 

بيتكوين تكسر حاجز 34 ألف دوالر 
نزواًل للمرة األولى منذ يوليو 2021

االنباط-وكاالت

ال��ذي  نزيفها  امل�سفرة  العملت  توا�سل 

ه����وى ب��ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ة الأك�����رث ���س��ه��رة منها 

34 األف دولر  ال�  حاجز  “بيتكوين” لتك�سر 
ل��ل��م��رة الأوىل م��ن��ذ ي��ول��ي��و امل��ا���س��ي،  ن�����زولً 

وت�سجل اأدنى م�ستوى لها يف 6 اأ�سهر.

ع��م��ت اخل�����س��ائ��ر ع��م��لت خم��ت��ل��ف��ة، مثل 

اإي����رث، و���س��ولن��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإىل م��ا ت�سمى 

ع��م��لت امل��ي��م ليفقد ال�����س��وق اأك���رث م��ن 400 

مليار دولر من قيمته يف يومني، واأكرث من 

1.4 تريليون دولر خلل �سهرين.

قد  العملة  ت��ك��ون  بيتكوين  ت��راج��ع  وم��ع 

اأي���ام   7 م��ن��ذ  متتالية،  ق��وي��ة  ���س��رب��ات  تلقت 

ليفوق جمموع خ�سائرها 50% منذ نوفمر 

املا�سي.

وو���س��ف ال��ب��اح��ث يف ال��ع��م��لت امل�����س��ف��رة، 

“العربية”  م��ع  مقابلة  يف  امل�ساط  ع��ب��داهلل 

امل�سفرة،  العملت  قيمة  يف  الكبري  الهبوط 

ب��ع��د ق��م��ة ع��ال��ي��ة �سجلتها تلك  ي��اأت��ي  ب��اأن��ه 

القيمة، وبالتايل فاإن هبوط بن�سب 30% يف 

العملت امل�سفرة هو اأمر معتاد لكن ما جرى 

يفوق هذه الن�سبة بكثري.

امليم  ع��م��لت  ك��ث��ريا م��ن  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

الهزة  ه��ذه  ب�سبب  يختفي  �سوف  ال�سغرية 

القوية.

ويرى العديد من املتعاملني يف ال�سوق، اأنه 

مل يعد هناك جمال للختباء، فجميع فئات 

للت�سحيح،  بقوة  معر�سة  اخلطرة  الأ�سول 

املا�سية  الأي����ام  ع��دة يف  ع��وام��ل  لعبت  حيث 

دورا يف تراجع العملت امل�سفرة، منها �سيا�سة 

الفيدرايل الأمريكي املقبلة للتي�سري الكمي، 

وتعدين  ت���داول  بحظر  رو�سيا  من  وحتذير 

ال��ع��م��لت امل�����س��ف��رة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل اأ���س��ب��اب 

جيو�سيا�سية متعلقة بامللف الأوكراين.

وع���ل���ى ذل�����ك، ف���ق���دت ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة 

من  دولر  تريليون   1.4 امل�سفرة  للعملت 

اأن  ب��ع��د  ���س��ه��ري��ن،  خ���لل  ال�سوقية  قيمتها 

ك��ان��ت ق���د لم�����س��ت م�����س��ت��وى 3 ت��ري��ل��ي��ون��ات 

اأم�س  حتى  ال�سوقية  قيمتها  لتبلغ  دولر، 

ل�  وف��ق��اً  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون   1.6 ن��ح��و  ال�سبت 

.CoinMarketCap

االنباط-وكاالت

حم���اط���ا ب�����س��ف ب���ع���د ����س���ف م����ن ال����ط����رازات 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��خ��ط��ط »ت��وي��وت��ا« 

لإط���لق���ه���ا ه���ذا ال��ع��ق��د، ب���دا اأن رئ��ي�����س ���س��رك��ة 

�سناعة ال�سيارات اأكيو تويودا كان ي�ستعد لإلقاء 

تعمل  التي  ال�سيارات  على  بالكامل  ال�سركة  ثقل 

بالبطاريات.

ف��ب��ع��د اأع��������وام م����ن ال����رتوي����ج ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الهيدروجني واأنظمتها الهجينة التي جتمع بني 

اللحظة  هي  هذه  اأن  بدا  والبطاريات،  املحركات 

هو�س  اأخ��ريا  الياباين  العملق  فيها  تبنى  التي 

ال�����س��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال����ذي ي��ج��ت��اح ���س��ن��اع��ة 

ال�سيارات.

مليار   35 ا�ستثمار  اإع��لن��ه��ا  م��ع  حتى  ول��ك��ن 

دولر يف ال�سيارات الكهربائية يف وقت �سابق من 

هذا ال�سهر، كانت تويوتا تتحوط يف رهاناتها.

ق���ال ت���وي���ودا ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن وامل��ت��ف��رج��ني يف 

اإ�سعاد اجلميع  “من ال�سعب  منا�سبة يف اليابان، 

رغبة  �سبب  ه��و  وه���ذا  اجل��م��ي��ع.  ينا�سب  ب��خ��ي��ار 

اأك��ر عدد ممكن من اخليارات  اإع��داد  تويوتا يف 

لعملئنا حول العامل”.

اأن  الع��ت��ق��اد  يف  وح��ده��ا  لي�ست  ال�����س��رك��ة  اإن 

هناك حاجة اإىل خيارات اأخرى.

ف��ع��ل��ى م�����دار ال���ع���ام امل���ا����س���ي، ان��ط��ل��ق ع��دي��د 

العامل  ال�����س��ي��ارات يف  �سناعة  ���س��رك��ات  اأك���ر  م��ن 

اإذ  الكهربائية.  ال�سيارات  جمال  يف  “بالكامل” 
بنز  وف��ورد، ومر�سيد�س  ح��ددت ج��رال موتورز، 

حتتوي  مركبات  اأي  بيع  انتهاء  تواريخ  وفولفو 

ال��ق��دمي. و”فولك�س  ال��ط��راز  ع��ل��ى حم���رك م��ن 

ي��ورو  م��ل��ي��ار   52 ب��اإن��ف��اق  ت��ع��ه��دت  ال��ت��ي  فاجن”، 

ع��ل��ى ال�����س��ي��ارات ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ال��ب��ط��اري��ات، مل 

على  ال��رتك��ي��ز  وم��ع  الأخ����رى.  احل��ل��ول  ت�ستبعد 

ال��ل��وائ��ح ال�����س��ارم��ة وع��ل��ى ال��ن��ج��اح الكبري ال��ذي 

املا�سية،  القليلة  الأع����وام  خ��لل  ت�سل  حققته 

ال�سريع  للنتقال  الآن  ال�سركات  ه��ذه  ت�ستعد 

اأ�سواقها  من  عديد  يف  الكهربائية  املركبات  اإىل 

الرئي�سة.

الأخ�س  وعلى  اأخ���رى،  �سركات  ابتعدت  لكن 

تويوتا، وبي اإم دبليو، و�ستيلنت�س، عن الندفاع 

املتهور يف مناذج البطاريات.

ل ي��ن�����س��ب ق��ل��ق ه���ذه ال�����س��رك��ات ع��ل��ى اجت���اه 

لبيع  خطط  ال��ث��لث  ال�سركات  فلدى   - ال�سفر 

اأعداد كبرية من ال�سيارات الكهربائية على مدار 

ب�سرعة  تتعلق  خماوفهم  ولكن   - املقبل  العقد 

التحول وعواقبه الأو�سع على املجتمع واملناخ.

اأن عديدا من املديرين التنفيذيني  ويف حني 

ي�����س��ارك��ون ه���ذه امل��خ��اوف وراء ال��ك��وال��ي�����س، ف��اإن 

وقت  اأي  م��ن  �سخبا  اأك��رث  اأ�سبحوا  الراف�سني 

اإىل  بحاجة  ال�سيا�سات  اأن �سانعي  م�سى، بحجة 

مراعاة النبعاثات من �سل�سل التوريد و�سبكات 

التي  ال�سيارات  كانت  اإذا  ما  الطاقة عند حتديد 

“�سديقة للبيئة” حقا. تعمل بالبطاريات 

ع������لوة ع���ل���ى ذل������ك، وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اأن 

�سركات �سناعة ال�سيارات متفقة على اأن املناطق 

املتقدمة حيث يدفع املنظمون ب�سدة، مثل اأوروبا 

�ست�سبح  ال�����س��ني،  يف  ال��ك��رى  امل���دن  اأو  الغربية 

من  ع��ق��د  غ�����س��ون  يف  رئي�سة  كهربائية  اأ���س��واق��ا 

الزمن، اإل اأنهم ي�سككون يف اأن القت�سادات ذات 

الدخل املنخف�س �ستواكب وتريتها.

ف���ح���ال���ي���ا، مت���ث���ل ال�������س���ي���ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 1 

يف امل����ائ����ة ف���ق���ط م����ن امل���ب���ي���ع���ات خ������ارج اأوروب�������ا 

لرن�ستاين،  وفقا  املتحدة،  وال��ولي��ات  وال�سني 

�سبكات طاقة غري  فيها  التي  الدول  و�ست�ستغرق 

مكتملة وقتا اأطول بكثري للحاق بالركب.

اإىل  ي������وؤدي  اأن  مي���ك���ن  ه����ذا  اأن  وي���ع���ت���ق���دون 

ع����امل م���ن م�����س��ت��وي��ني خم��ت��ل��ف��ني ح��ي��ث ان��ت��ق��ل��ت 

لكن  الكهربائية،  ال�����س��ي��ارات  اإىل  الغنية  ال���دول 

النامي  العامل  من  كبرية  اأج���زاء  يف  امل�ستهلكني 

يرتكون لقيادة �سيارات قدمية، اأو اأنهم عاجزون 

عن متلك ال�سيارات اخلا�سة متاما.

وتعتقد ال�سركات الأكرث حذرا ب�ساأن املركبات 

التعامل  بها  يتم  التي  الطريقة  اأن  الكهربائية 

اأن يكون  ال�سيارات ميكن  التحول يف �سناعة  مع 

لها تاأثري كبري يف املناخ.

خف�س  ميكنهم  الذين  امل�ستهلكون  بقي  ف��اإذا 

الن��ب��ع��اث��ات ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ح��ول اإىل ال��ن��م��اذج 

الهجينة يف اأجزاء كبرية من العامل يف �سياراتهم 

اأعلى  انبعاثات  ه��و  ال��ت��اأث��ري  ف�سيكون  ال��ق��دمي��ة، 

ال�سيارات  اإىل  النهاية  يف  ينتقلوا  اأن  اإىل  حتى، 

اأو مبر�سوم حكومي. الكهربائية باختيارهم 

وق������ال ج���ي���ل ب�������رات، ك���ب���ري ع���ل���م���اء ت���وي���وت���ا، 

تكن  مل  “اإذا  تاميز”،  “فاينان�سال  ل�سحيفة 

البنية التحتية لل�سحن موجودة، فل يهم كمية 

ثاين اأك�سيد الكربون التي �سيتم ا�ستبدالها، ولن 

يحتفظون  ذل��ك  م��ن  وب��دل  ال��ع��م��لء،  ي�سرتيها 

ب�سيارتهم القدمية لفرتة اأطول”.

بي  املمتازة  الأملانية  التجارية  العلمة  تتفق 

اإم دبليو مع ذلك، اإذ اإن بيرت نوتا، رئي�س املبيعات 

اأن  تتوقع  اأن  اأبدا  الواقعي  “اإنه من غري  يقول، 

يكون لكل عميل يف العامل القدرة على الو�سول 

بال�سحن  املتعلقة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اإىل  ال��ك��ايف 

ال��ذي  امل��وع��د  اإىل  مقنعة  اإ���س��ارة  يف   ،”2030 يف 

اللدودة  املناف�سة  مر�سيد�س  �سركة  فيه  تخطط 

فح�سب  الكهربائية  ال�سيارات  بيع  اإىل  للتحول 

يف اأوروبا.

“هذه ه��ي ق��ن��اع��ت��ن��ا وه����ذا هو  ي�����س��ي��ف ن��وت��ا 

ال�سبب يف اأنه من املهم اأن تظل قادرا على تقدمي 

حمركات احرتاق داخلي يف ذلك الوقت من اأجل 

تلبية احتياجات هوؤلء العملء.”

يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، ي�����س��رتك اأول���ئ���ك ال��ذي��ن 

ي��ب��ق��ون ب��ع��ن��اد ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ع��رب��ات ال��ت��ي تعمل 

من  اخل��وف  واح���د،  قلق  م�سدر  يف  بالبطاريات 

ال�سيارات  �سناعة  �سركات  يقودون  املنظمني  اأن 

الوحيد  التكنولوجي  امل�����س��ار  يف  ك��ب��رية  ب�سرعة 

بالبطاريات. التي تعمل  الكهربائية  للمركبات 

رئي�س  ت��اف��اري�����س،  ك��ارل��و���س  ي�سبه  م��ا  غ��ال��ب��ا 

اجلناح  �سعلة  ح��ام��ل  ك��ان  ال��ذي  “�ستيلنت�س” 
احل����ذر يف ال�����س��ن��اع��ة لأع������وام ع���دي���دة، ���س��رك��ات 

الكهربائية  امل�سابيح  ال�سيارات مب�سنعي  �سناعة 

اأث���ن���اء ان��ت��ق��ال��ه��م م���ن امل�����س��اب��ي��ح امل��ت��وه��ج��ة اإىل 

ليد. م�سابيح 

الطاقة،  منخف�سة  امل�سابيح  اأن  اإىل  وي�سري 

يوم  يف  امل�ستقبل  تعد  كانت  موؤقتة،  خطوة  وهي 

اأ�سا�س،  الأيام، لكنها تعر�ست للخطر ب�سكل  من 

فهي غري فاعلة، ومكلفة وخافتة.

ح��ول  امل�سابيح  �سانعي  امل��ن��ظ��م��ون  اأج���ر  ل��و 

املنتجات  ه��ذه  اإىل  “الكامل”  بالتحول  ال��ع��امل 

م��ت��دن��ي��ة اجل����ودة، ل��ك��ان��ت ال�����س��ن��اع��ة ق��د ان��ه��ارت 

يف  نف�سها  الأف�سل  التكنولوجيا  قدمت  عندما 

النهاية.

وقال كبري علماء تويوتا برات، “نحن نحاول 

اأن��ن��ا  م��ن  ن��ت��اأك��د  اأن  ول��ك��ن  بامل�ستقبل،  نتنباأ  األ 

ميكن اأن نكون ناجحني مهما كان امل�ستقبل”.

خيارات” لديك  يكون  اأن  “ينبغي 
ب�ساأن  حمايدون  اأنهم  املنظمون  يدعي  بينما 

التقنيات التي حتل حمل حمرك الحرتاق، فاإن 

للحد  ح��ددوه��ا  ال��ت��ي  ال�سارمة  الزمنية  الأط���ر 

من انبعاثات الكربون ل ترتك ل�سركات �سناعة 

ال�سيارات  مبيعات  متابعة  �سوى  خيارا  ال�سيارات 

التي تعمل بالبطاريات على اأر�س الواقع.

ت��ك��ل��ف��ة  اأن  ع����ل����ى  ي���ق���ت�������س���ر  ل  الأم����������ر  اإن 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اإىل  والف��ت��ق��ار  ال��ه��ي��دروج��ني 

تعيقا  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ب��ال��وق��ود  للتزود  ال��لزم��ة 

املنظمني  ول��ك��ن   ،2030 قبل  التكنولوجيا  ه��ذه 

كهربائية  غري  حلول  ا�ستخدام  باجتاه  يدفعون 

مثل امليثان احليوي يف جمالت النقل الأخرى.

اإنه على قطاعي ال�سحن وال�ساحنات، على  اإذ 

البيئة  �سديق  النهج  اإىل  التحول  امل��ث��ال،  �سبيل 

البطاريات  على  كليا  الع��ت��م��اد  ميكن  ل  ول��ك��ن 

نظرا اإىل وزنها الثقيل ن�سبيا.

الأوروب���ي  الحت���اد  يف  النقل  مفو�سة  وق��ال��ت 

اأدي����ن����ا اإي����وان����ا ف���ال���ي���ان يف م���وؤمت���ر ف��اي��ن��ان�����س��ال 

�سابق من هذا  وق��ت  روم يف  ب��ورد  تاميز جلوبال 

ت��اأك��ل فيه  ���س��ب��اق  اإن�����س��اء  ن��ري��د  “اإننا ل  ال�����س��ه��ر، 

اأجل  املعركة من  النقل بع�سها بع�سا يف  و�سائط 

اأف�سل  امل��ث��ال،  �سبيل  على  “لذلك،  امل�ستقبل.” 

اأن يذهب ا�ستخدام امليثان احليوي نحو  اأرى  اأن 

اأخرى،  حلول  لديه  لي�س  الذي  البحري،  النقل 

اإهداره على الطريق حيث لدينا احلل  بدل من 

يف الوقت احلايل”.

ت�����س��ر جم��م��وع��ة امل��ع��ار���س��ني ع��ل��ى اأن��ه��ا حتث 

الأكر  ال�سورة  اإىل  النظر  على  اأي�سا  املنظمني 

للنبعاثات.

املثال،  �سبيل  على  دبليو،  اإم  بي  �سركة  وتقول 

�سريكز  لل�ستدامة  �سامل”  “نهجا  تتبع  اإنها 

تدويرها  امل��ع��اد  امل���واد  م��ن  م��زي��د  ا�ستخدام  على 

امل�سادر  وعلى  الح��رتاق،  يف موديلت حمركات 

الأخلقية للمواد اخلام.

من  النبعاثات  خف�س  اإىل  ال�سركة  وتهدف 

60 يف املائة يف الواقع، والق�ساء  �سل�سلة التوريد 

ط��رق  واإي���ج���اد  م�سانعها،  م��ن  الن��ب��ع��اث��ات  ع��ل��ى 

نهاية  يف  ال�سيارات  غيار  قطع  ا�ستخدام  لإع��ادة 

الفرتا�سي. عمرها 

تلقائيا  املناخ  �سديق  التنقل  اإن�ساء  يتم  “ل 
الكهربائية  ال�سيارات  من  اأك��ر  ع��دد  خ��لل  من 

التي  دبليو،  اإم  ب��ي  ق��ول  ح�سب  الطريق”،  على 

 9 اأطلقت مع ذلك طرازين جديدين للبطاريات 

واآي3- لتلبية احتياجات ال�سوق املتنامية.

م�سابهة  نقطة  تويوتا  �سركة  اأو�سحت  وق��د 

للآخرين  تقليدها  عدم  �سبب  عن  �سئلت  عندما 

املعايري” يف  لكل  “�ساملة  ال�ستثمار  خلل  من 

التي تعمل بالبطاريات. ال�سيارات 

الإقليمي  ال��رئ��ي�����س  ه��اري�����س��ون،  م��ات  وي��ق��ول 

لتويوتا يف اأوروبا، حني اأ�سار اإىل اأن رهان ال�سركة 

مل���دة 20 ع��ام��ا ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ه��ج��ي��ن��ة قد 

جعلها حتقق اأكرث من اأهداف الحتاد الأوروبي 

“هذا  مناف�سيها،  وت�سبق  الكربون  اأك�سيد  لثاين 

لكل  “�ساملة  ب��ع��ب��ارة  ت��ق�����س��ده  م��ا  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 

الكربون،  خف�س  يعني  ذلك  كان  فاإذا  املعايري”، 

بالكامل يف  ا�ستثمرت  قد  تويوتا  اأن  �سك يف  فل 

هذا الأمر”.

ك�سفت  ال�����س��ه��ر،  ه����ذا  م���ن  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 

امل��ج��م��وع��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ال��ن��ق��اب ع���ن 30 من��وذج��ا 

لكنها  بالبطاريات،  تعمل  التي  لل�سيارات  جديدا 

للتقنيات  نف�سها  ت��ك��ري�����س  اإىل  ت�����س��ري  زال���ت  م��ا 

الأخرى ومنها طاقة الهيدروجني.

مهرطق،  مفكر  هو  )تافاري�س(  “كارلو�س 
وكذلك بي اإم دبليو وتويوتا”، هذا ما قاله اأحد 

ال�سراعات  �سهد  اأن  بعد  ال�سناعة  املطلعني على 

ال�سيارات  ���س��رك��ات  اإدارة  جمال�س  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 

بينما كان املديرون التنفيذيون يت�سارعون على 

كيفية خف�س النبعاثات بطريقة م�سوؤولة.

ت�ستطيع  ل  لأنك  خيارات،  اإىل  بحاجة  “اأنت 
اإلغاء اخليارات”.

وم�����ع ذل������ك، ف������اإن الإب�����ق�����اء ع���ل���ى اخل����ي����ارات 

م��ف��ت��وح��ة ي��ج��ر ����س���رك���ات ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات 

التقنيات  م��ن  ع��دد  ع��ر  التكاليف  ت��وزي��ع  ع��ل��ى 

اأي�سا  ال�سناعة  فيه  ت�سطر  وق��ت  يف  املتناف�سة 

اإىل حت��م��ل ت��ك��ل��ف��ة ال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��خ��م��ة يف 

الكهربائية اجلديدة. الأنظمة 

ف���ف���ي الأع����������وام اخل���م�������س���ة امل���ق���ب���ل���ة ت��خ��ط��ط 

ف��ق��ط على  م��ل��ي��ار دولر   330 لإن��ف��اق  ال�����س��ن��اع��ة 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��رك��ب��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��ي تعمل 

ال�ست�سارات  �سركة  حل�سابات  وفقا  بالبطاريات، 

بارترز. األيك�س 

هي  الإن��ف��اق  توحيد  اإىل  احل��اج��ة  كانت  فيما 

اأيه”  اإ����س  “ب  ب��ني  ال��دم��ج  عملية  وراء  ال��داف��ع 

50 مليار يورو  الفرن�سية وفيات كراي�سلر بقيمة 

القوة  اإىل  اإ���س��اف��ة  �ستيلنتي�س،  �سركة  لإن�����س��اء 

فولك�س  م��ع  ال��ع��امل��ي  ف���ورد  بتحالف  دف��ع��ت  ال��ت��ي 

فاجن.

هوس السيارات الكهربائية يجتاح الصناعة .. تحذير من االعتماد على البطاريات

316.2 مليار دوالر قيمة أكبر 10 صفقات 
اندماج واستحواذ خالل 2021

االنباط-وكاالت

وال�ستحواذ  الندماج  �سفقات  �سهدت 

املا�سي،  العام  طفرة غري م�سبوقة خلل 

لأول  دولر  تريليونات  خم�سة  م��ت��ج��اوزة 

م��رة على الإط���لق، متفوقة بفارق كبري 

 4.55 البالغ  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  عن 

تريليون دولر امل�سجل يف 2007.

لعمليات  الإج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت 

دولر  تريليون   5.8 وال�ستحواذ  الندماج 

يف 2021، بزيادة 64 يف املائة عن 2020.

ووف����ق����ا ل���ر����س���د وح������دة ال���ت���ق���اري���ر يف 

�سحيفة “القت�سادية”، ا�ستند اإىل بيانات 

“رويرتز” و”رفينيتيف” و”اإنتليجن�س”، 
ان��دم��اج  �سفقات  ع�سر  اأك���ر  قيمة  بلغت 

316.2 مليار  2021 نحو  وا�ستحواذ خلل 

دولر.

ال�سفقات  م��ن  الأك���ر  الن�سيب  وك���ان 

الع�سر الكرى يف قطاعي النقل وال�سحة 

ب���ث���لث ���س��ف��ق��ات ل��ك��ل ق���ط���اع، ف��ي��م��ا ك��ان 

للوليات املتحدة ن�سيب الأ�سد بني الدول، 

كانت  حيث  ال�سفقات،  اأك��ر  �سهدت  التي 

���س��رك��ة اأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى الأق����ل ب��ني ثماين 

�سفقات من الع�سر الكبار.

وت�������س���درت ���س��ف��ق��ة دم�����ج دي�����س��ك��ف��ري 

املتحدة”  “الوليات  ك��وم��ي��ون��ي��ك��ي�����س��ن��ز 

ل��ن�����س��اط��ه��ا الإع����لم����ي م���ع ���س��رك��ة وارن����ر 

املتحدة” اأك��ر �سفقات  “الوليات  ميديا 

 2021 خ��لل  عامليا  وال�ستحواذ  الن��دم��اج 

بقيمة 43 مليار دولر.

الت�ساركي،  النقل  مبجال  �سفقة  ثانيا 

“الوليات  كابيتال  األتميرت  �سركة  ب��ني 

“�سنغافورة”،  ج���راب  و���س��رك��ة  املتحدة” 

بقيمة 39.6 مليار دولر.

التي  ال�سحة،  ق��ط��اع  يف  �سفقة  ثالثا، 

�ستون  ب��لك  جمموعة  ا�ستحواذ  �سهدت 

وفريدمان  وهيلمان  ك��ارلي��ل  وجمموعة 

على  املتحدة”  ال�����ولي�����ات  “جميعهم 
املتحدة”  “الوليات  لل�سناعات  ميدلين 

بقيمة 34 مليار دولر.

يف ال���رتت���ي���ب ال����راب����ع ���س��ف��ق��ة ب��ق��ط��اع 

ال�����س��ح��ة اأي�������س���ا ب���ني ���س��رك��ة ل��ي��ون��ه��ارت 

بي”  اإ������س  “اإم  و  املتحدة”  “الوليات 
ريكفري “الوليات املتحدة” بقيمة 32.6 

مليار دولر.

وال�����س��ف��ق��ة اخل��ام�����س��ة ك��ان��ت يف ق��ط��اع 

ال��ن��ق��ل، ب��ني ال�����س��رك��ة ال��ك��ن��دي��ة با�سيفيك 

�سيتي  وكان�سا�س  )ك��ن��دا(  احل��دي��د  ل�سكك 

 31 بقيمة  املتحدة”  “الوليات  اجلنوبية 

مليار دولر.

���س��اد���س��ا، ���س��ف��ق��ة يف ق���ط���اع ال���ط���ريان 

“اأيرلندا” و”جرال  اإي��رك��اب  �سركة  بني 

ال��ط��ريان  كابيتال” خل��دم��ات  اإل��ك��رتي��ك 

“الوليات املتحدة” بقيمة 30 مليار دولر.
التقنية  ق��ط��اع  يف  ال�سابعة  وال�سفقة 

“الوليات  ���س��ك��وي��ر  ���س��رك��ة  ب���ني  امل���ال���ي���ة 

املتحدة” واأفرتباي “اأ�سرتاليا” بقيمة 29 

مليار دولر، ثامنا �سفقة يف قطاع التقنية 

املتحدة”  “الوليات  اأوراك���ل  بني  الطبية 

و�سرينر “الوليات املتحدة” بقيمة 28.3 

مليار دولر.

وك����ان����ت ت���ا����س���ع ال�������س���ف���ق���ات يف ق��ط��اع 

الت���������س����الت ب����ني روج�������رز ل��لت�����س��الت 

“كندا” بقيمة  و�سو للت�سالت  “كندا” 
26 مليار دولر.

بينما كان للقطاع العقاري ن�سيب من 

اأكر �سفقات الندماج وال�ستحواذ، بعا�سر 

2021 بني  ال��ع��امل خ��لل  اأك���ر �سفقة يف 

“اأملانيا”  “اأملانيا” ودويت�سه ونن  فونوفيا 

بقيمة 22.7 مليار دولر.

���س��ف��ق��ات  اأن  اإىل  ال���ت���وق���ع���ات  وت�����س��ري 

وتريتها  �ستحافظ  وال�ستحواذ  الندماج 

العام اجل��اري، بعد عام تاريخي  ال�سريعة 

م��ن ن�ساط الن��دم��اج وال���س��ت��ح��واذ، ال��ذي 

غذته اإىل حد كبري �سهولة توافر التمويل 

الرخي�س وازدهار اأ�سواق الأ�سهم.

وم�����ع ت���دف���ق ال���ن���ق���د وب��ت�����س��ج��ي��ع م��ن 

التقييمات املرتفعة ل�سوق الأ�سهم، اأبرمت 

وال�سركات  الكبرية  ال�ستحواذ  �سناديق 

بزيادة   ،2021 يف  �سفقة   62193 واملمولني 

قدرها 24 يف املائة عن 2020.

اإن��ه��م  ا���س��ت��ث��م��اري��ون  م�سرفيون  وق����ال 

يتوقعون ا�ستمرار جنون اإبرام ال�سفقات يف 

العام املقبل، على الرغم من ارتفاع اأ�سعار 

الفائدة، الذي يلوح يف الأفق.

وت���زي���د اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة امل��رت��ف��ع��ة من 

ن�ساط  الق��رتا���س، ما قد يبطئ  تكاليف 

الندماج وال�ستحواذ. ومع ذلك، ل يزال 

يتوقعون موجة من  ال�سفقات  م�ست�سارو 

عمليات الندماج الكبرية يف 2022.

واأدت ال�سيا�سات النقدية التي�سريية من 

الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي  جمل�س 

اإىل انتعا�س �سوق الأ�سهم ومنحت املديرين 

التنفيذيني لل�سركات القدرة على الو�سول 

اإىل متويل رخي�س، ما �سجعهم بدوره على 

ال�سعي وراء اأهداف كبرية.

وق������ادت ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ال��ط��ري��ق 

لعمليات الندماج وال�ستحواذ، التي متثل 

العاملية،  الأح���ج���ام  ي��ق��رب م��ن ن�سف  م��ا 

ح��ي��ث ت�����س��اع��ف��ت ق��ي��م��ة ع��م��ل��ي��ات ال��دم��ج 

تريليون   2.5 اإىل  تقريبا  وال���س��ت��ح��واذ 

بيئة  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى   ،2021 يف  دولر 

مكافحة الحتكار الأكرث �سرامة يف ظل 

اإدارة الرئي�س جو بايدن.

مثل  ق��ط��اع��ات  يف  ال�سفقات  و�سكلت 

التكنولوجيا واملالية وال�سناعية والطاقة 

والطاقة اجلزء الأكر من عمليات الدمج 

وال�ستحواذ.

املدعومة  ال�سراء  عمليات  وت�ساعفت 

م��ن قبل ���س��رك��ات الأ���س��ه��م اخل��ا���س��ة هذا 

دولر  ت��ري��ل��ي��ون  ح��اج��ز  لتتخطى  ال��ع��ام 

لبيانات  وفقا  الإط����لق،  على  م��رة  لأول 

“رفينيتيف«.
وعلى الرغم من التباطوؤ يف الن�ساط يف 

الن�سف الثاين، فاإن اإبرام ال�سفقات، التي 

الأغرا�س  ت�سمل �سركات ال�ستحواذ ذات 

الدمج  ع��زز حجم عمليات  ق��د  اخل��ا���س��ة 

وال�ستحواذ يف 2021.



انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

ايمان محمد 
خليل عبابنة

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

امل�شانده خلدمات اال�شناد و مراكز 

او  م�شروع  �شبب  ب��دون  االت�����ش��ال 

عذر ر�شمي لذا فان ال�شركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �شيتم 

انهاء خدماتك لديها �شندا الحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

والت�شدير   لال�شترياد  احلامي  الفرن  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم 

 ) 51517 ( بتاريخ ) 2018/5/20(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

اللطيف  عبد  الرحمن  عبد  املحامي   : ال�شركة  م�شفي  ا�شم 

عربيات واملحامي �شهم ن�شر عربيات واملحامي كرمي غ�شان خري 

واملحامي عبد الكرمي عمر ال�شيخ حممود 

 – – �شارع رافع بن زيد  – الدوار الثامن  عنوان امل�شفي : عمان 

بناية رقم 13 

تلفون ) 0777740644 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

وامل�شجلة  ذ.م.م   لال�شكان   النور  درب  �شركة   دائني  من  اأرج��و 

بتاريخ   )  39754  ( الرقم   حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى 

)2015/3/3 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حمزه ح�شنني العبا�شي 

عنوان امل�شفي : عمان – عرجان – دار احلكمة – عمارة 16 

تلفون ) 0795295009 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

مهدي  ا�شماء  �شركة  ت�شفية  اج��راءات  ا�شتكمال  عن 

ب�شري الركيبات و�شريكاتها 

الرقم  حت��ت  ت�شامن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/9/22 بتاريخ   )  114762(

ن�شر هذا االعالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200157703(

 

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة ابراهيم احمد علي املراعيه و�شريكاته وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن

حتت الرقم )115422( بتاريخ 2016/11/7 قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/1/16

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة 

 ابراهيم احمد علي املراعيه  م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : معان – املن�شية -  ت: 0778903215

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200080157(

ل�شنة   22 ال�شركات رقم  28/اأ من قانون  املادة  ا�شتنادا الحكام 

1997  يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة : 

باأن ال�شيد /ال�شادة �شليم خليل جمعه اخلن�شريي

وامل�شجلة  و�شركاه  دروي�ش  رجب  �شركة  يف  ال�شريك/ال�شركاء 

بتاريخ    )59498  ( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

2001/4/9

قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/1/13

 وقام بابالغ �شريكه/�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل 

يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 

2022/1/23

وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

الك�شا�شبة و�شريكه  وامل�شجلة  والتجارة بان �شركة عمر مو�شى 

بتاريخ   )122126( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

2021/10/14  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : عمر مو�شى الك�شا�شبة و�شريكه

اإىل �شركة :  عطااهلل الن�شريات و�شركاه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

دعوة عامة ألبناء عشرية ابن جرمي 
الرتابني للبدء بتأسيس ديوان للعشرية

اأبناء ع�شرية ابن جرمي الرتابني بتاأ�شي�ش    حيث يرغب بع�ش 

اأمورها  يف  والتباحث  الع�شرية  �شمل  مل  ليتم  للع�شرية  دي��وان 

ندعو  �شبق  ما  على  وتاأ�شي�شًا  قانوين  ومرخ�ش  موؤ�ش�شي  بعمل 

كموؤ�ش�شني  اأ�شمائهم  بت�شجيل  الراغبني  الع�شرية  اأبناء  جميع 

التنمية  اجلمعيات/وزارة  �شجل  دائرة  مراجعة   الديوان  لهذا 

االجتماعية وذلك لت�شجيل ا�شمه والتوقيع على طلب التاأ�شي�ش 

مع اإح�شار �شهادة عدم حمكوميه و�شورة عن الهوية ال�شخ�شية 

وذلك ملدة اأق�شاها اأ�شبوعني من تاريخ هذا االإعالن.   

بعد  بالديوان  للت�شجيل  االنت�شاب  باب  فتح  �شيتم  مالحظه: 

يرغبون  ال  للذين  عامه  هيئه  كاأع�شاء  تاأ�شي�شه  على  املوافقة 

بت�شجيل اأ�شمائهم كموؤ�ش�شني

الهيئة التأسيسية لديوان العشرية

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

)مياه الفجر( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )93365( با�شم ) حممد ماهر 

ا�شماعيل ابو غو�ش( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) اياد حممد عبد اهلل عبد اخلالق ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

م�شجل اال�شماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

)خمترب ار�ش الكرامه الطبي( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )253026( 

با�شم ) اميان كامل ح�شن �شحاده( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) نبيل احمد حممد ب�شري( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

م�شجل اال�شماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة درب النور لال�شكان 

وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد    2015/3/3 بتاريخ    )39754( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/1/24  املوافقة على ت�شفية 

ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد حمزه ح�شنني العبا�شي  

م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عرجان – دار احلكمة – عمارة 16 – هاتف 0795295009

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

�شجل  يف  وامل�شجلة  النبي   وعبد  هو�شه  �شركة  بان  والتجارة 

  2018/9/26 بتاريخ   )118790( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : هو�شه وعبد النبي

اإىل �شركة : عطااهلل وفاديه جوعانه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

�شجل  يف  وامل�شجلة  ال�شاعر   وعالء  رائد  �شركة  بان  والتجارة 

  1997/1/11 بتاريخ   )45094( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : رائد وعالء ال�شاعر

اإىل �شركة : رائد واياد ال�شاعر

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200157502(

 

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة خملد �شامل عبد اهلل املراعيه و�شركاه وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن

تقدمت  قد   2016/10/30 بتاريخ   )115334( الرقم  حتت 

بطلب لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/1/23

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة 

 خملد �شامل عبد اهلل املراعيه  م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : معان - احل�شينية

 ت: 0776756730

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

 مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

الثالثاء   25/ 1 / 2022

رقم العدد   5943

اعالن اعادة طرح عطاء رقم 
م ش 5 / 50 / 2021

) شراء مواد ملركز التميز واملشاريع االبداعية (
تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية – اجلي�ش العربي / مديرية امل�شرتيات الدفاعية عن اعادة 

طرح العطاء رقم م �ش 5 / 50 / 2021 اخلا�ش ب�شراء مواد ملركز التميز للم�شاريع االبداعية فعلى املتعهدين 

الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة مديرية امل�شرتيات الدفاعية / �شعبة االت�شاالت واالنظمة 

االلكرتونية ل�شراء ن�شخة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�شرة دينار اردين غري م�شرتدة م�شطحبني معهم 

�شجل جتاري ورخ�ش املهن �شارية  املفعول او �شور عنها.

يتم بيع دعوة العطاء يوميًا ولغاية ال�شاعة ) 1300 ( بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم اخلمي�ش والعطل 

الر�شمية  ويكون يوم الثالثاء املوافق 2022/2/15 ال�شاعة ) 1300 ( اخر موعد لبيع املناق�شات .

تعاد املناق�شات بوا�شطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�شرتيات الدفاعية / �شكرتري اللجان قبل ال�شاعة

 ) 1300 ( من يوم االربعاء املوافق 2022/2/16 معززة  بتاأمني مايل م�شدق بقيمة )5%(  خم�شة باملئة من 

قيمة املناق�شه وكل مناق�شة ترد بعد هذا التاريخ او غري مرفق بها تاأمني مايل تهمل وال ينظر بها .

علما باأن موقعنا على االنرتنت هو www.jafdop.mil.jo   ) لالطالع على املوا�شفات الفنية املطلوبة (.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

احلامي  الفرن  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة 

ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  والت�شدير  لال�شترياد 

م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم )51517( بتاريخ  2018/5/20  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/12/30  

املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني املحامي 

عبدالرحمن عبداللطيف عربيات واملحامي �شهم ن�شر عربيات 

ال�شيخ  عمر  عبدالكرمي  واملحامي  خري  غ�شان  كرمي  واملحامي 

حممود م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عمان – الدوار الثامن – �شارع رافع بن زيد – بناية رقم 13 – 

هاتف 0777740644

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن دعوة العطاء رقم لوازم ) 2022/6 ( الخاص 
بتنفيذ اعمال صيانة كهربائية يف الصندوق 
االردني الهاشمي للتنمية البشرية / العقبة

يف  الراغبة  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  تدعو 

رخ�شة  معهم  م�شطحبني  ال�شلطة  يف  واال�شغال  اللوازم  ق�شم  مراجعة  الدعوة  هذه  يف  اال�شرتاك 

مهن �شارية املفعول وال�شجل التجاري وتفوي�ش خطي ي�شمح حلامله با�شتالم وثائق العطاء اعاله 

وفقًا ملا يلي :

رقم وا�شم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 6 /2022 ( اخلا�ش بتنفيذ اعمال �شيانة كهربائية يف 

ال�شندوق االردين الها�شمي للتنمية الب�شرية / العقبة ح�شب ال�شروط الفنية الواردة يف وثائق 

العطاء .

ثمن ن�شخة العطاء : ) 25 ( خم�شة وع�شرون دينار غري م�شرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �شيك م�شدق بقيمة ) 350 ( ثالثمائة وخم�شون  دينار �شادرة من 

ال�شركة او املوؤ�ش�شة ح�شب ال�شجل التجاري ل�شالح ال�شلطة ويجب ان يكون با�شم املناق�ش املتقدم 

للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�ش : على مقدم العر�ش تقدمي ن�شخة عدد ) 2 ( من العر�ش الفني واملايل 

ن�شخة ا�شلية عدد ) 1 ( و�شورة عدد ) 1 ( وتو�شع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

رقم وا�شم العطاء وا�شم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ش الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�شة يف مغلف ثالث و�شرورة تعبئة ملحق عر�ش املناق�شة وختم جميع وثائق 

العطاء.

مبوعد  ال�شلطة  مبنى  يف  واال�شغال  اللوازم  ق�شم  يف  الكائن  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�ش  تودع 

اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة من بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2022/2/7 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�شتف�شار املرا�شلة على الربيد االلكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني



الدويل
90 الثالثاء   25/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت

اأط���ل���ق م��ق��اوم���ن ال���ن���ار جت���اه ال���ب����ؤرة 

�صبيح  ج��ب��ل  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ة  اال�صتيطانية 

بعد  نابل�س،  �صرق  جن�ب  بيتا  بلدة  ق��رب 

املا�صية. الليلة  منت�صف 

واأظ���ه���رت م��ق��اط��ع م�����ص���رة م��ت��داول��ة 

اأ�ص�ات  على م�اقع الت�ا�صل االجتماعي 

اإطالق نار كثيف يف املنطقة

مقاومني  اإن  حملية،  م�����ص��ادر  وق��ال��ت 

اال�صتيطانية  ال��ب���ؤرة  جت��اه  النار  اأطلق�ا 

ب�صكل  االحتالل  جي�س  فيها  ينت�صر  التي 

دائم وان�صحب�ا من املكان ب�صالم

ون���ف���ذ امل����ق����اوم�����ن ���ص��ل�����ص��ل��ة ع��م��ل��ي��ات 

اال�صتيطانية  ال���ب����ؤرة  جت���اه  ن���ار  اإط����الق 

خ�����الل ال����ف����رة االأخ���������رة، ت����زام����ن����اً م��ع 

الإزالتها  بيتا  بلدة  اأهايل  ن�صال  ا�صتمرار 

من اجلبل، منذ �صهر اأيار/ ماي� املا�صي.

االنباط-وكاالت

ل��ل��ي���م ال���� 20 ع��ل��ى ال���ت����ايل، ي��رق��د االأ���ص��ر 

املري�س بال�صرطان نا�صر اأب� حميد، على �صرير 

م�صايف  ب��اأح��د  املكثفة،  العناية  غرفة  يف  ال��ع��الج 

ي���دور م��ن ح���ل��ه، ب�صبب  اإ���ص��رائ��ي��ل، ال يعلم م��ا 

باقي  م��اأ���ص��اة  فيه  ت���زداد  وق��ت  يف  طبيا،  تن�ميه 

االأ����ص���رى، م��ع زي����ادة ع���دد االإ���ص��اب��ات بفرو�س 

ك�رونا يف �صف�فهم.

اأب����  وال ي�����زال ال��������ص���ع ال�����ص��ح��ي ل���الأ����ص���ر 

التي  امل�صاعفات  ج��راء  للغاية،  خطرا  حميد، 

اأ���ص��ي��ب ب��ه��ا ب�����ص��ب��ب ت���اأخ���ر ���ص��ل��ط��ات ال�����ص��ج���ن 

ارتكاب  ثم  وم��ن  ال�صرطان،  مر�س  من  عالجه 

اأ�صابه  طبيا،  خطاأ  العالج  رحلة  خالل  االأطباء 

بالتهابات حادة يف الرئتني

ويبقي االأطباء املعاجل�ن اأب� حميد، يف حالة 

ال�صحي،  و���ص��ع��ه  خ��ط���رة  ب�صبب  ط��ب��ي،  ت��ن���مي 

20 ي����م���ا ع��ل��ى وج�����ده  ح��ي��ث مل ي���ح���دث ب��ع��د 

اإىل  ي�صر  ت��ق��دم  اأي  املكثفة،  العناية  غ��رف��ة  يف 

ب��ا���ص��م هيئة  ال��ن��اط��ق  اأك���د  حت�صن و���ص��ع��ه ةوق���د 

اأن  رب��ه،  عبد  ح�صن  واملحررين،  االأ�صرى  �ص�ؤون 

ما  حميد  اأب�  املري�س  لالأ�صر  ال�صحي  ال��صع 

زال خطرا، واأن االأطباء يبق�ه يف حالة تن�مي، 

ال�ص�ائل  اإخ���راج  على  ج�صده  ق��درة  لعدم  نظرا 

التي تتجمع يف رئتيه

ال�صلطة  طلبات  االحتالل  �صلطات  وترف�س 

الفل�صطينية باإطالق �صراحه، اأو نقله للعالج يف 

م�صايف االأردن اأو م�صر، من اأجل االطمئنان على 

الفل�صطينية  املناطق  يف  تت�ا�صل  فيما  �صحته، 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����ص��ع��ب��ي��ة امل�����ص��ان��دة ل���الأ����ص���ر اأب���� 

ون�صطاء  الف�صائل  ممثل�  ���ص��ارك  حيث  حميد، 

ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي���ن وع������ائ�����ل االأ�������ص������رى، يف وق��ف��ة 

لل�صليب  الدولية  اللجنة  مقر  اأمام  احتجاجية 

االأحمر يف مدينة غزة

و����ص���م���ن اخل�����ط������ات ال���ت�������ص���ام���ن���ي���ة داخ�����ل 

اأيام، باإرجاع وجبات  ال�صج�ن، قام االأ�صرى قبل 

اأب� حميد،  لزميلهم  اإ�صنادا  واحد،  لي�م  الطعام 

وهددوا بت�صعيد اخلط�ات الحقا

االأوق������ات  ه����ذه  ت���ت����ا����ص���ل يف  ال�������ص���ي���اق،  ويف 

خماوف االأ�صرى، من اإ�صابة اأعداد كبرة منهم 

اإ���ص��اب��ات  ع���دة  ت�صجيل  ب��ع��د  ك����رون���ا  ب��ف��رو���س 

جديدة، وقال نادي االأ�صر اإن 110 من االأ�صرى 

اأ�صيب�ا  وع���ف��ر،   ، اي�صل  �صجني  يف  املت�اجدين 

بالفرو�س الفتا اإىل اأن نح� 100 اأ�صر يف �صجن 

ع�فر اأ�صيب�ا بفرو�س ك�رونا ، يف ق�صمي )22، 

بالفرو�س،  اأي�صا  اأ�صيب�ا  اأ�صرى   10 واأن  و17(، 

نائل  االأ���ص��ر  بينهم  ال�صبع  بئر  اي�صل  �صجن  يف 

الربغ�ثي

���ص��ج��ن ع���ف��ر مغلق  اأن  ن���ادي االأ���ص��ر  واأك����د 

اأكرث من  اكت�صاف  اللحظة بعد  ب�صكل كلي حتى 

100 اإ�صابة بالفرو�س بني �صف�ف االأ�صرى

ج��دي��ر ذك���ره اأن ع��دد االأ���ص��رى ال��ذي��ن ثبتت 

ومتكنت   ، ك���رون��ا  انت�صار  بداية  منذ  اإ�صابتهم 

منذ  ومتابعتها  ت�ثيقها  املخت�صة من  امل�ؤ�ص�صات 

اأكرث  اإىل  و�صلت  املا�صي  العام  من  اأبريل  �صهر 

اإ�صابات  م���ؤخ��را  �ُصجلت  حيث  اإ�صابة،   530 من 

االأ����ص���رى واالأ�����ص����رات يف �صج�ن  ���ص��ف���ف  ب���ني 

)النقب، وع�فر، واي�صل، ورمي�ن، ودام�ن(

ه���ذا وي���ا���ص��ل االأ����ص���رى االإداري���������ن، ل��ل��ي���م 

االحتالل  حماكم  مقاطعة  ال��ت���ايل،  على  الـــ24 

ب��رن��ام��ج ن�صايل  اإط����ار  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، وذل���ك يف 

اجل���اري،  ال�صهر  مطلع  م��ن��ذ  بتنفيذه  ���ص��رع���ا 

املقاطعة  وت�����ص��م��ل   ، ق���رارن���ا ح��ري��ة  ���ص��ع��ار  حت��ت 

باالعتقال  املتعلقة  الق�صائية  االإج�����راءات  ك��ل 

ا�صتئناف،  اأو  ق�صائية،  مراجعة  �ص�اء  االإداري 

اأر���ص��ل���ه م��ن �صجنهم  ب��ي��ان  ع��ل��ي��ا، وق��ال���ا يف  اأو 

التمثيلية،  امل�صرحية  ه��ذه  م��ن  ج��زءا  نك�ن  ل��ن 

واأجهزته  االحتالل  ه�  منها  ال�حيد  امل�صتفيد 

االأم��ن��ي��ة خ�����ص������ص��ا ج��ه��از امل��خ��اب��رات ال�����ص��اب��اك 

امل����ق����رر ال��ف��ع��ل��ي الإب����ق����اء امل��ع��ت��ق��ل��ني ره�����ن ه���ذا 

االعتقال

االنباط-وكاالت

البارز يف حركة  القيادي  الرج�ب  نايف  قال 

الفل�صطينيني  اإن  ال��غ��رب��ي��ة،  بال�صفة  ح��م��ا���س 

يعان�ن من ماأزق �صيا�صي كبر، و”يتجه�ن نح� 

املجه�ل«..

وراأى يف مقابلة خا�صة، مع وكالة االأنا�ص�ل، 

بعد اأي��ام قليلة على اإط��الق �صراحه من ال�صجن 

ال��ت��ي��ه  “حالة  م���ن  املَ����خ����رج  اإن  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي، 

الفل�صطينية احلالية” ه� االتفاق على “برنامج 

االحتالل  �صلطات  واأف��رج��ت  م�صرك«.  �صيا�صي 

عن ال��رج���ب، ال��ذي ُيقيم يف بلدة دورا باخلليل 

جن�بي ال�صفة الغربية، الثالثاء املا�صي.

اإىل  متجه�ن  “)نحن(  ال��رج���ب:  واأ���ص��اف 

ال�صيا�صي  ال��صع  وو�صف  االآن«.  حتى  املجه�ل 

حممال  ال�ص�ء”،  غ��اي��ة  “يف  ب��اأن��ه  الفل�صطيني 

 1993 عام  اأو�صل�  اتفاقية  “وّقع�ا  ملن  امل�ص�ؤولية 

)ب���ني منظمة ال��ت��ح��ري��ر واإ���ص��رائ��ي��ل( وع��رق��ل���ا 

 ،)2000( والثانية   )1987( االأوىل  االنتفا�صة 

مقابل �صراب«. وتابع اأن “ما حتقق من “اأو�صل�”، 

ه��� اع���راف االح��ت��الل، لي�س ب��دول��ة فل�صطني، 

تك�ن  اأن  اإمن����ا  م�صتقل،  فل�صطيني  ب��ك��ي��ان  وال 

وال�حيد  ال�صرعي  املمثل  هي  التحرير  منظمة 

ب�صرعية  كامل  اع��راف  “مقابل  للفل�صطينيني 

ال��ت��اري��خ��ي��ة  ع��ل��ى غ��ال��ب��ي��ة فل�صطني  االح���ت���الل 

والدينية واجلغرافية«.

اأن  ال����رج�����ب  راأى  ال�����اق����ع،  ه����ذا  ����ص����ء  يف 

حتى  امل��ج��ه���ل  اإىل  “متجه�ن  الفل�صطينيني 

الف�صائل  ات��ف��اق  ه���  امل��خ��رج،  اأن  واع��ت��رب  االآن«. 

على برنامج م�صرك “يتجاوز )اتفاقية( اأو�صل� 

الفل�صطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ب��ني  )ل��ل�����ص��الم 

م�اجهة  خالله  من  وميكن   ،)1993 واإ�صرائيل 

االحتالل” واإجباره على االن�صحاب من االأر�س 

الفل�صطينية«.

واأم�صى الرج�ب 8 اأ�صهر يف االعتقال االإداري 

ما  جم��م���ع  لي�صبح  حم��اك��م��ة(،  اأو  تهمة  )ب���ال 

11 عاما،  اأك��رث من  اأم�صاه يف �صج�ن االحتالل 

منها 6 �صن�ات يف االعتقال االإداري.

والرج�ب ه� �صقيق جربيل الرج�ب، ع�ص� 

اللجنة املركزية حلركة “فتح”، و�صبق اأن انتخب 

حركة  ع��ن  نائبا  الت�صريعي  املجل�س  يف  ع�ص�ا 

“حما�س” التي فازت يف اآخر انتخابات جرت عام 
2006، و�صغل من�صب وزير االأوقاف. اجلزائر من 

اأكرب الداعمني لفل�صطني

واأ�صاد الرج�ب، با�صت�صافة اجلزائر، الف�صائل 

الفل�صطينية، يف حماولة الإح��داث اخ��راق نح� 

اإجراء م�صاحلة فل�صطينية واإنهاء االنق�صام.

ك���ان م�قفها  اجل���زائ���ر  اأن  ���ص��ك  “ال  وق�����ال: 

الفل�صطيني،  ال�صعب  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  اإي��ج��اب��ي 

وت��ع��ت��رب م��ن اأك����رب ال��داع��م��ني ال��ع��رب للق�صية 

واأ���ص��اف:  الفل�صطيني«.  وال�صعب  الفل�صطينية 

اإنهاء  باجتاه  تدفع  خط�ة  اأي  ونثمن  “نبارك 
االن��ق�����ص��ام، وت���ح��ي��د ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف 

م���اج��ه��ة االح����ت����الل، وامل���خ���اط���ر ال���ت���ي ميثلها 

االحتالل وامل�صت�طن�ن على ال�صعب الفل�صطيني 

يف اأر�س فل�صطني«.

لكنه مع ذلك اأع��رب عن اأ�صفه “الأن ح�ارات 

ك���ث���رة ج����رت ومت ال���ت����اف���ق ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

االتفاقيات”، و�صرعان ما ُت�صرب بعر�س احلائط 

ك��ان اآخ��ره��ا ات��ف��اق 2021، ح��ني مت الت�افق على 

اإجراء االنتخابات الت�صريعية والرئا�صة واملجل�س 

دعيت خم�س  اجل���اري،  يناير  وخ��الل  ال�طني«. 

ف�صائل حل�ارات ثنائية مع م�ص�ؤولني جزائريني 

قبيل لقاء جامع مل يعلن م�عده.

و�صبق للرئي�س اجلزائري عبد املجيد تب�ن، اأن 

اأعلن يف 6 دي�صمرب/ كان�ن اأول املا�صي يف م�ؤمتر 

الفل�صطيني  ن��ظ��ره  ا�صتقباله  ع��ق��ب  �صحفي 

حم���م����د ع��ب��ا���س يف م��ق��ر ال��رئ��ا���ص��ة ب��اجل��زائ��ر، 

اعتزام بالده ا�صت�صافة م�ؤمتر جامع للف�صائل 

الفل�صطينية من  ال�صاحة  وتعاين  الفل�صطينية. 

حيث   ،2007 عام  منذ  وجغرايف،  �صيا�صي  انق�صام 

حني  يف  غ����زة،  ق��ط��اع  ع��ل��ى  “حما�س”  ت�صيطر 

تدير احلك�مة الفل�صطينية التي �صكلتها حركة 

“فتح”، بزعامة الرئي�س عبا�س، ال�صفة الغربية.

اإجراء االنتخابات بانتقائية مرف��س

املحلية  اإج��راء االنتخابات  اإن  الرج�ب  وق��ال 

“اخِلَرب )القرى( ال�صغرة وم�صارب البدو  يف 

االأ�صرى  اأن  م�صيفا  مرف��س”،  انتقائي  ب�صكل 

جتديد  يف  االن��ت��ق��ائ��ي��ة  ه���ذه  “يرف�ص�ن  اأي�����ص��ا 

ال�صرعيات الفل�صطينية«.

وقال اإن االأهم عند ال�صعب الفل�صطيني وعند 

واأن  الكربى،  الق�صايا  هي  الفل�صطيني  االأ�صر 

واأن  الفل�صطيني،  لل�صعب  ممثلني  هناك  يك�ن 

يك�ن لهم رئي�س منتخب “بعد اأن انتهت الفرة 

الزمنية للرئي�س الفل�صطيني احل��ايل )حمم�د 

17 عاما،  رئا�صته  م���دة  ال���ذي جت����اوزت  ع��ب��ا���س( 

الفل�صطيني  االأ�صا�صي  والقان�ن  للنظام  خالفا 

وااللتزام الفل�صطيني الداخلي«.

“حما�س”  اأع��ل��ن��ت  م��ن��ا���ص��ب��ة،  م��ن  اأك����رث  ويف 

رف�����ص��ه��ا اإج������راء ان��ت��خ��اب��ات امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة 

اإنها م�صتعدة لعقد  “املجزاأة”، وقالت  والقروية 

انتخابات �صاملة )املجل�صني ال�طني والت�صريعي، 

وال��رئ��ا���ص��ة، وامل��ج��ال�����س امل��ح��ل��ي��ة(، م��ت��زام��ن��ة اأو 

بجدول زمني حمدد تتفق عليه جميع االأطراف 

الفل�صطينية.

ويرى الرج�ب اأن االنق�صام ينتهي اأوال ب�ج�د 

نية �صادقة، لدى كل االأطراف.

وتابع: “م��ص�ع اخلالف الداخلي يحدث يف 

كل الث�رات احلديثة، واالأمم وال�صع�ب والدول؛ 

امل��ه��م جت����اوز اخل����الف ال��داخ��ل��ي واإن���ه���اء حالة 

والتخندق  ال���ط��ن،  �صطري  وت�حيد  االنق�صام 

التي  وامل�صت�طنني  االح��ت��الل  خماطر  مل�اجهة 

تهدد احلا�صر وامل�صتقبل الفل�صطيني«.

ب�ج�د  اأي�����ص��ا  ينتهي  االن��ق�����ص��ام  اأن  واأ����ص���اف 

وتبقى  نلتقي  اأن  يكفي  ف��ال  عملية،  “خط�ات 
االتفاقيات حربا على ورق«.

نلتقي يف اجل��زائ��ر  اأن  ف��ائ��دة  “ما  وت�����ص��اءل: 

املدن  اأ�صدها يف كل  ال�صيا�صية على  واالعتقاالت 

الفل�صطينية يف ال�صفة الغربية، هذا يعك�س نية 

طرف بعدم اإحداث اأي اخراق يف حالة اجلم�د 

واخلالف«.

جلنتها  ع�ص�  “فتح”،  ح��رك��ة  ت�صمية  وع��ن 

املركزية ح�صني ال�صيخ مر�صحا لع�ص�ية اللجنة 

الفل�صطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

)يف  ت��ب��دي��ل  اأو  ت��غ��ي��ر  “اأي  اإن  ال���رج����ب  ق����ال 

املنظمة( يبقى بدون تاأثر اإيجابي على ال��صع 

الفل�صطيني وعلى امل�صتقبل الفل�صطيني«.

ال�����ص��اح��ة  يف  ال��ت��ح��ري��ر  “منظمة  واأ�����ص����اف: 

ولي�س   )...( اأث��ر  بغر  تك�ن  تكاد  الفل�صطينية 

لها اأي دور يف م�اجهة هجمة االحتالل وهجمة 

امل�صت�طنني«.

ال�اليات منحازة لعدّونا

عن الدور االأمريكي يف املنطقة، قال الرج�ب 

بالكامل  منحازا  و�صيبقى  ي���زال،  وم��ا  “كان  اإن��ه 

نا الذي يحتل االأر�س وي�صرد  الإ�صرائيل، ومع عدِوّ

اأن هذا امل�قف �صيتغر  اأعتقد  ال�صعب )...( وال 

ولي�س  االح��ت��الل  ت��غ��ّر فل�صالح  واإذا  م��ا،  ي���م��ا 

العك�س«.

ال�صعب  ف���اإن  الفل�صطيني  ال��ق��ي��ادي  وح�صب 

ل على امل�قف االأمريكي، وال  الفل�صطيني ال يعِ�ّ

حتى على امل�قف الغربي برمته، “واإن كان امل�قف 

االأوروب������ي م��ن��ح��ازا الإ���ص��رائ��ي��ل، لكنه اأق���ل ع��داء 

لل�صعب الفل�صطيني«.

وعن اأبرز ال�صع�بات التي ي�اجهها االأ�صرى، 

ل���الإف���راج عنهم،  اإن��ه��م يتطلع�ن  ال��رج���ب  ق���ال 

بعد اأن ق�صى املئات منهم، ع�صرات ال�صنني داخل 

ال�صج�ن.

واأ�صاف اأن االأ�صر الفل�صطيني الذي اأم�صى 

يف ال�����ص��ج���ن 42 ���ص��ن��ة م���ن ع���م���ره )م���ث���ل ن��ائ��ل 

الربغ�ثي وكرمي ي�ن�س(، ينتظر االإفراج و�صاعة 

تنف�س ه�اء احلرية.

اأخ���رى  ق�صايا  يعي�ص�ن  االأ����ص���رى  اإن  وق����ال 

�صعبة، منها اأن “ال��صع ال�صحي يف غاية ال�ص�ء: 

ال عالجات وال م�صت�صفيات وال فح��صات«.

ال�صتاء  ف�صل  الفل�صطيني  القيادي  وو���ص��ف 

يف ال�صج�ن باأنه “كئيب”، نظرا مل يتعر�س له 

االأ�صرى من برد �صديد وعدم وج�د اأغطية كافة.

وت��اب��ع: “عندما ت��ن��زل درج����ات احل����رارة ويف 

االأيام الباردة املطرة ال يتحرك االأ�صر من حتت 

اأو  اأو الطعام  اإال اإىل ال�صالة  بطانيته )غطائه( 

دورة املياه«.

اأك���رث من  االأ���ص��ر ال يح�صل على  اأن  وذك���ر 

بطانيتني، ول�ال وج�د اكتظاظ يف غرف االأ�صرى 

ملا �صعروا باأي دفء داخل الغرف.

وح�����ص��ب ال���رج����ب ف����اإن م�����ص��اح��ة ال���غ���رف يف 

ال�صجن 20 مرا مربعا، بداخلها ثمانية اأ�صرى.

وعن دوافع االأ�صرى خل��س اإ�صرابات فردية 

ع��ن ال��ط��ع��ام، ق��ال اإن���ه ك��ان غالبا �صد االعتقال 

وا���ص��ح��ة،  ت��ه��م  دون  اع���ت���ق���ال  “وه�  االإداري 

وال�صاباك  القا�صي  اإال  يعلمها  ال  ُوج����دت  واإن 

)امل���خ���اب���رات( وه���ذا ي��ت��ع��ار���س م��ع ك��ل االأع����راف 

والق�انني«.

اأن بع�س االأ���ص��رى معتقل�ن منذ  اإىل  واأ���ص��ار 

ب�صكل  االإداري  احلب�س  يف  �صهرا   60 م��ن  اأك���رث 

مدة  يحكم  االإداري  “االأ�صر  م�صيفا:  متتابع، 

6 اأ�صهر، وبينما يك�ن يف انتظار االإف��راج يتفاجاأ 

بالتمديد ل�6 اأ�صهر اأخرى«.

ال�����ص��ل��ط��ات  جت����اه����ل  اإن  ال������رج�������ب  وق��������ال 

ه�ا�س  اأب���  ه�صام  االأ�صر  الإ���ص��راب  االإ�صرائيلية 

ط�ال 140 ي�ما )علقه ي�م 4 يناير(، ي�ؤ�صر اإىل اأن 

ال�صج�ن كانت معنية اأن تف�صل االإ�صراب  “اإدارة 
الفردي ومتنع تكراره«.

ال�صفقة قادمة مهما ماطل االحتالل

اإب��رام �صفقة  االأ�صرى الإمكانية  عن متابعة 

تبادل بني حركة حما�س واإ�صرائيل، قال القيادي 

وخ��ا���ص��ة  الفل�صطينيني  “االأ�صرى  ال���رج����ب 

امل�ؤبدات )ذوي االأحكام مدى احلياة(، يعِقدون 

االأمل على �صفقة كبرة«.

واأ�صاف: “ال �صك اأن هناك �صفقة كبرة يف 

االأفق، هناك حديث جن�د اأ�صرى لدى املقاومة 

الفل�صطينية )يف غزة(، وهذا �صيفر�س يف نهاية 

امل��ط��اف -ح��ت��ى ل��� م��اط��ل- ع��ل��ى االح��ت��الل اأن 

يدفع الثمن«.

وق��ال: “كل االأ���ص��رى يدرك�ن اأن��ه لن ُيفرج 

بال�صجن  اأ���ص��ر فل�صطيني واح���د حم��ك���م  ع��ن 

امل����ؤب���د، ب��ال��ت��ايل ب���ات االأم����ل يف ف��ر���س �صفقة 

جديدة تفتح االأب�اب ليع�دوا لبي�تهم معززين 

مكرمني«.

اأن  اإال  “االحتالل”  اأم��ام��ه  “لي�س  وت��اب��ع: 

ي�صتجيب ويطلق االأ�صرى الفل�صطينيني«.

واأكدت حما�س يف اأكرث من مرة اأنها حتتفظ 

باأربعة اإ�صرائيليني داخل قطاع غزة، دون الك�صف 

عن م�صرهم اأو و�صعهم ال�صحي.

 4600 ن��ح���  اإ���ص��رائ��ي��ل  تعتقل  امل��ق��اب��ل،  ويف 

حمك�م�ن  اأ�صرا   546 نح�  بينهم  فل�صطيني، 

مدى احلياة، وفق نادي االأ�صر الفل�صطيني .

قيادي حمساوي: الفلسطينيون »متجهون إلى المجهول«..والتوافق على برنامج هو المخرج

ميامي األمريكية.. اتهامات لليهود 
بنشر كورونا لالستفادة اقتصاديا 

االنباط-وكاالت

ام�س  ال�����ص��اب��ع��ة،  ال��ع��ربي��ة  ال��ق��ن��اة  ك�صفت 

املن�ص�رات يف والية  اآالف  ت�زيع  االإثنني، عن 

ميامي االأمريكية، تتهم اليه�د باأنهم ال�صبب 

اقت�صادياً«.  “لال�صتفادة  ن�صر وباء ك�رونا  يف 

باأن  تلميحات  احت�ت  “املن�ص�رات  اإن  وقالت 

اأط��ب��اء و�صركات اأدوي���ة ورج���ال اأع��م��ال يه�داً، 

اأم���ااًل طائلة من  ن�صروا وباء ك�رونا، وجن�ا 

العديد  ورود  اإىل  القناة  ولفتت  ذل���ك«  وراء 

م��ن االأ���ص��م��اء يف امل��ن�����ص���رات، م��ع االإ���ص��ارة اإىل 

اأنهم “يه�د”، مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي 

املركز  ورئي�س  ب����رال،  األ���ربت  ف��اي��زر،  ل�صركة 

االأمريكي ملكافحة االأمرا�س، را�صيل وون�صكي، 

ومدير الطب احلديث، تال زاك�س

وادعت القناة اأن �صرطة والية ميامي التي 

يف  حتقيًقا  فتحت  ال��ي��ه���د،  ال��ع��دي��د  يقطنها 

مل  لكنها  كراهية،  جرمية  باعتباره  احل���ادث 

تعتقل امل�صتبه بهم بعد

ب��ل��دي��ة م��ي��ام��ي دان جيلرب،  وق����ال رئ��ي�����س 

تعقيباً على ذلك، اإنه “اأمر ال�صرطة بتكثيف 

االأح��ي��اء  املدينة، وخا�صة ح���ل  ال��دوري��ات يف 

التي ي�صكنها العديد من اليه�د«

اأن متالأ  “للكراهية  ي�صمح  ل��ن  اأن��ه  واأك���د 

ع��ربت  فيما  م��دي��ن��ت��ه،  يف  االأعمال”  ج����دول 

اجلالية اليه�دية عن قلقها البالغ اإزاء م�جة 

االت��ه��ام��ات امل���ج��ه��ة ���ص��ده��ا، وم��ن حم��اوالت 

اإحلاق االأذى بهم يف املنطقة، بح�صب القناة.

إسرائيلي يقتحمون  100 جندي 
اإلبراهيمي  المسجد 

االنباط-وكاالت

اق��ت��ح��م ال��ع�����ص��رات م���ن ج��ن���د االح��ت��الل 

االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي، ام���������س االث������ن������ني، امل�����ص��ج��د 

االإبراهيمي ال�صريف مبدينة اخلليل )جن�ب 

ال�صفة الغربية املحتلة).

يف  الفل�صطينية،  االأوق�����اف  وزارة  وق��ال��ت 

بيان اطلعت عليه “قد�س بر�س”، اإن 100 من 

اأف��راد �صرطة “حر�س احلدود” االإ�صرائيلية، 

اقتحم�ا منطقة “اجلاولية” �صرقي امل�صجد 

االإبراهيمي، الإقامة “ن�صاط احتاليل«

هذا  الفل�صطينية”  “االأوقاف  وا�صتنكرت 

االإب��راه��ي��م��ي، معتربة  امل�صجد  االع��ت��داء على 

“م�ؤ�صر خطر ج��ًدا على نية االحتالل  اأن��ه 

على  الكاملة  ال�صيطرة  ف��ر���س  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

احلرم )امل�صجد(، وحماولة ته�يده وحت�يله 

لكني�س يه�دي« وم�صجد اجلاويل )اجلاولية(، 

ُبني عام 720 هجري/1320 ميالدية، على يد 

االأم����ر ع��ل��م ال��دي��ن �صنجر اجل�����اويل، ويقع 

�صرقي امل�صجد االإبراهيمي، ويت�صل به برواق، 

البع�س،  بع�صهما  ع��ن  ف�صلهما  مي��ك��ن  وال 

لك�نهما ي�صركان يف اأجزاء من جدرانه.

»سيل النار« يتواصل على البؤرة االستيطانية في جبل صبيح

االحتالل رقم 1 عالميًا بعدد 
المصابين اليومي بفيروس كورونا

االنباط-وكاالت

االح���ت���الل  ل����دى  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأف�������ادت 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ام�����س االإث���ن���ني، ب��اأن��ه��ا �صجلت 

بعد  اأم�س،  ك���رون��ا،  بفرو�س  م�صاباً   67،198

ون�صبة  ل��ل��ف��رو���س،  فح�صاً   226،774 اإج����راء 

الفح��صات امل�جبة %29.63.

ال�����ص��ح��ة  وزارة  م���ع���ط���ي���ات  واأ������ص�����اف�����ت 

االإ�صرائيلية اأن 2181 م�صاباً بك�رونا يرقدون 

يف امل�صت�صفيات، بينهم 783 حالة خطرة، و144 

منهم يخ�صع�ن لتنف�س ا�صطناعي

ويرقد بامل�صايف 249 م�صاباً بحالة مت��صطة 

ح�صيلة  وبلغت  طفيفة.  بحالة  م�صاباً  و923 

ال���ف��ي��ات 8447 م��ن��ذ ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، وف��ق 

معطيات اأعداد م�صابني ك�رونا يف اإ�صرائيل

 34،211 اأم�����س،  �صحي،  حجر  اإىل  ودخ���ل 

املت�اجدين يف احلجر  اإجمايل  وبلغ  �صخ�صاً، 

احل��االت  ع��دد  فيما  �صخ�صاً،   187،867 حالياً 

معامل  وبلغ  م�صاباً.   527،223 بلغ  الن�صطة 

تناقل العدوى 1.24

اأ�صيب  االأخ�����رة،  ال�صبعة  االأي����ام  وخ���الل 

ب��ال��ف��رو���س، وك����ان ع��دد  ���ص��خ�����ص��اً    493،907

 104 وت���يف  مري�صاً،   921 اخلطرة  احل���االت 

م�����ص��اب��اً ب���ك����رون���ا. وب��ل��غ اإج���م���ايل امل�����ص��اب��ني 

ب���ف���رو����س ك������رون�����ا م���ن���ذ ب����داي����ة اجل��ائ��ح��ة 

1،951،631 �صخ�صاً

وقال الباحث يف معهد وايزمان، برفي�ص�ر 

م���ج��ة متح�ر  اأن  ال���ي����م،  ���ص��ي��غ��ال،  ع�����ران 

اأوميكرون يف ذروتها حالياً، واأنه يت�قع خالل 

االأ�صب�ع احلايل بدء تراجع انت�صار الفرو�س

واأ����ص���اف، بتنا ن��رى ت��راج��ع��اً ل��دى الذين 

ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 60 ع��ام��اً، ول��ك��ن يت�قع 

ارتفاع عدد املر�صى يف حالة خطرة، واأقدر اأن 

3 ماليني �صخ�س اأ�صيب�ا بك�رونا، واإ�صرائيل 

هي رقم 1 يف العامل من حيث عدد االإ�صابات 

. وفق ما نقل م�قع واينت  الي�مية بك�رونا 

العربي

الرابعة  اجلرعة  �صخ�صاً   598،686 وتلقى 

من اللقاح امل�صاد لفرو�س ك�رونا، و4،426،427 

�صخ�صاً اجلرعة الثالثة، و6،061،387 �صخ�صاً 

اجلرعة الثانية، و6،685،539 �صخ�صاً اجلرعة 

االأوىل.

األسير ناصر أبو حميد يصارع الموت لليوم ال20.. واإلصابات 
ب »كورونا« ترتفع بشكل خطير بين األسرى
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االنباط-وكاالت

ق�����ال رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال�����س��اب��ق 

�سعد احل��ري��ري، ام�����س االث��ن��ن، اإن���ه ل��ن يخو�س 

ق���رر تعليق  واإن����ه  املقبلة  ال��رمل��ان��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

م�ساركته يف احلياة ال�سيا�سية، داعيا حزبه ال�سيا�سي 

لفعل ال�سيء نف�سه.

التلفزيون-  بثها  كلمة  -يف  احلريري  واأ�ساف 

باقون بخدمة اأهلنا و�سعبنا ووطننا، لكن  “نحن 
اأو م�سوؤولية مبا�سرة يف  اأي دور  قرارنا هو تعليق 

ال�سلطة والنيابة وال�سيا�سة«

وطلب احلريري، الذي توىل رئا�سة ال��وزراء 3 

مرات، من حزبه )تيار امل�ستقبل( عدم الدفع باأي 

مر�سحن يف االنتخابات

وياأتي اإع��ان احلريري يف الوقت الذي يعاين 

فيه لبنان من اأزم��ة مالية و�سفها البنك الدويل 

باأنها واحدة من اأ�سد االأزمات التي �سجلها العامل 

على االإطاق. وف�سلت النخبة الطائفية يف اتخاذ 

خ��ط��وات ملعاجلة االأزم���ة حتى م��ع �سقوط معظم 

ال�سكان يف براثن الفقر

وي��خ�����س��ى م���راق���ب���ون م���ن اأن ي�����س��ب��ح اإع����ان 

احلريري ام�س االثنن زلزاال �سيا�سيا يزيد حّدة 

االأزمة التي تعي�سها الباد.

االنباط-وكاالت

دان�����ت دول ع��رب��ي��ة وغ���رب���ي���ة وك��ي��ان��ات 

ميلي�سيا  ا�ستهداف  االث��ن��ن،  ام�س  دولية 

احل���وث���ي االإره����اب����ي����ة مل��ن�����س��اآت م��دن��ي��ة يف 

واالإمارات. ال�سعودية 

ه��ج��م��ات  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ل  ردود  اأب������رز  ويف 

احلوثي، دان االأمن العام ملجل�س التعاون 

اخلليجي، نايف احلجرف، اإطاق جماعة 

احل���وث���ي ���س��اروخ��ن ب��ال��ي�����س��ت��ي��ن ب��اجت��اه 

واالأع���ي���ان  امل��دن��ي��ن  م�ستهدفة  االإم������ارات 

املدنية.

ا���س��ت��م��رار  اإن  ب��ي��ان  وق����ال احل��ج��رف يف 

هجمات احلوثين يعك�س حتديهم ال�سافر 

بالقوانن  وا�ستخفافهم  الدويل  للمجتمع 

واالأعراف الدولية، ورف�س جميع امل�ساعي 

الهادفة الإحال ال�سام يف اليمن، مطالباً 

امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب��ات��خ��اذ م��وق��ف ح��ا���س��م 

التي  االأعمال  هذه  لوقف  احلوثين  جتاه 

املن�ساآت احليوية واملدنية. ت�ستهدف 

ف��ق��د اأع���رب���ت م�����س��ر ع���ن ب��ال��غ اإدان��ت��ه��ا 

احلوثي  ميلي�سيات  ملوا�سلة  وا�ستنكارها 

اململكة  اأرا�سي  �سوب  االإرهابية  هجماتها 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وال��ت��ي ك���ان اآخ��ره��ا 

واأح��د  اجلنوب  ظهران  حمافظتي  باجتاه 

جتاه  بها  قامت  التي  تلك  وكذا  امل�سارحة، 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

و�سددت م�سر، يف بيان �سادر عن وزارة 

ميلي�سيات  ا���س��ت��م��رار  اأن  على  اخل��ارج��ي��ة، 

جتاه  اجلبانة  الهجمات  ه��ذه  يف  احل��وث��ي 

الأمنهما  �سريًحا  تهديًدا  ُي��ع��ُدّ  الدولتن 

وا����س���ت���ق���راره���م���ا، و����س���ام���ة م��واط��ن��ي��ه��م��ا 

وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��م��ا، ف�����س��ًا عما 

ج�سيم  انتهاك  م��ن  الهجمات  تلك  متثله 

لقواعد القانون الدويل.

وج����ددت م�����س��ر ت�����س��ام��ن��ه��ا ال��ك��ام��ل مع 

ودولة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  كل 

االإمارات العربية املتحدة، ودعمها لكل ما 

اإجراءات  من  ال�سقيقتان  الدولتان  تتخذه 

ل��ل��ت�����س��دي ل��ت��ل��ك ال���ه���ج���م���ات االإره���اب���ي���ة 

اأمنهما وا�ستقرارهما. اجلبانة، و�سون 

الهجوم  الرتكية  اخل��ارج��ي��ة  دان��ت  كما 

احل��وث��ي ب��ال�����س��ع��ودي��ة واالإم������ارات. وق��ال��ت 

ال��ع��م��ل  “ندين  ب�����ي�����ان:  يف  اخل����ارج����ي����ة 

االإره���اب���ي ال���ذي مت ت��ن��ف��ي��ذه ب��ال�����س��واري��خ 

�سد  طيار  ب��دون  وال��ط��ائ��رات  البالي�ستية 

العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأه��داف مدنية يف 

 24 يف  ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة 

يناير«.

ملثل  ف��وري  ب��وق��ف  “نطالب  واأ���س��اف��ت: 

انتهاًكا وا�سًحا  التي ت�سكل  الهجمات  هذه 

الدويل«. للقانون 

يف  الكويتية  اخلارجية  وزارة  واأع��رب��ت 

اإدانة وا�ستنكار دولة الكويت  بيان لها عن 

اجلبانة  االإرهابية  للهجمات  ال�سديدين 

بالطائرات  احلوثي  ميلي�سيا  �سنتها  التي 

امل�������س���ّرة وال�������س���واري���خ ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة �سد 

امل��دن��ي��ن واالأه�������داف امل��دن��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ودول������ة االإم�������ارات 

ال�سقيقتن. املتحدة  العربية 

ا����س���ت���م���رار  اأن  ال�����������وزارة  واأو������س�����ح�����ت 

ا���س��ت��ه��داف م��ي��ل��ي�����س��ي��ا احل���وث���ي امل��دن��ي��ن 

حتدي  على  واإ���س��راره��م  املدنية  واملناطق 

القانون  قواعد  وانتهاك  ال��دويل  املجتمع 

ال�����دويل االإن�������س���اين وت��ع��م��ده��م االإ����س���رار 

ب��اأم��ن دول امل��ن��ط��ق��ة وا���س��ت��ق��راره��ا ي��وؤك��د 

م�سّددة  امليلي�سيات،  ه��ذه  �سلوك  خ��ط��ورة 

ع��ل��ى احل���اج���ة امل���ل���ّح���ة ل��ت��ح��رك امل��ج��ت��م��ع 

لو�سع  االأم����ن  جمل�س  وال���س��ي��م��ا  ال����دويل 

يحفظ  مبا  ال��ع��دواين،  ال�سلوك  لهذا  حد 

االأمن وال�سلم الدولين.

واأك����دت ال�����وزارة وق���وف دول���ة ال��ك��وي��ت 

امل��م��ل��ك��ة  ���س��ق��ي��ق��ت��ي��ه��ا  اإىل ج���ان���ب  ال��ك��ام��ل 

ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ودول������ة االإم�������ارات 

ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وت���اأي���ي���ده���ا ل���ك���ل م��ا 

يتخذانه من خطوات للحفاظ عل اأمنهما 

وا�ستقرارهما.

مم��ل��ك��ة  خ����ارج����ي����ة  وزارة  دان�������ت  ك���م���ا 

ال��ب��ح��ري��ن وا���س��ت��ن��ك��رت ب�����س��دة ال��ه��ج��م��ات 

احل��وث��ي  ميلي�سيا  �سنتها  ال��ت��ي  ال���غ���ادرة 

االإره����اب����ي����ة ب���ال�������س���واري���خ ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة 

العربية  اململكة  على  امل�سرة  والطائرات 

ال�سعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة 

يف ع����دوان اإره���اب���ي اآث����م ي�����س��ت��ه��دف ح��ي��اة 

االأب���ري���اء واالآم���ن���ن واالأع���ي���ان امل��دن��ي��ة يف 

القانون  مع  ويتنافى  ال�سقيقن،  البلدين 

االإن�ساين الدويل والقوانن الدولية.

مملكة  وق��وف  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 

ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل ج���ان���ب  ال��ب��ح��ري��ن 

ال�������س���ع���ودي���ة ودول������ة االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

امل��ت��ح��دة ال�����س��ق��ي��ق��ت��ن ودع��م��ه��م��ا يف ك��اف��ة 

االإج����������راءات امل���ت���خ���ذة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 

اأم���ن���ه���م���ا وا����س���ت���ق���راره���م���ا و����س���م���ان اأم����ن 

و�����س����ام����ة امل����واط����ن����ن وامل���ق���ي���م���ن ع��ل��ى 

قوات  وك��ف��اءة  بيقظة  م�سيدة  اأرا�سيهما، 

التحالف لدعم ال�سرعية يف اليمن وقوات 

املجتمع  داعية  االإم��ارات��ي،  اجل��وي  الدفاع 

الدويل اإىل �سرورة اتخاذ اإجراءات حازمة 

احل��وث��ي  ميلي�سيا  ا���س��ت��م��رار  م��واج��ه��ة  يف 

االإرهابية يف اعتداءاتها االإرهابية الغادرة 

اأمن املنطقة وا�ستقرارها. مهددة 

و���س��وؤون  وزارة اخل��ارج��ي��ة  اأدان�����ت  ك��م��ا 

اإط��اق  االثنن  اليوم  االأردن��ي��ة  املغرتبن 

باجتاه  بالي�ستين  �ساروخن  احلوثين 

اململكة  ووقوف  ت�سامن  موؤكدة  االإمارات، 

يهدد  م��ا  ك��ل  وج��ه  يف  جانبها  اإىل  املطلق 

اأمنها واأمن �سعبها. وقال الناطق الر�سمي 

الفول  اأبو  االأردنية هيثم  با�سم اخلارجية 

“هذا  ب�سدة  ت�ستنكر  اململكة  اإن  ب��ي��ان  يف 

ي�سكل  ال����ذي  اجل���ب���ان  االإره����اب����ي  ال��ع��م��ل 

خرقا �سارخا للقانون الدويل«.

ا�ستمرار  االأردنية  اخلارجية  دانت  كما 

ميلي�سيا احلوثي ا�ستهداف املناطق املدنية 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

اإطاق �ساروخ بال�ستي، ا�ستهدف  واآخرها 

وطائرتن  ج��ازان،  يف  ال�سناعية  املنطقة 

من  اعرتا�سهما  مّت  ُمفخختن  ُم�سرتن 

قبل قوات التحالف.

ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  واأّك���د 

لهذه  ال�سديدين  اململكة  وا�ستنكار  اإدان��ة 

االأفعال واملُمار�سات االإرهابية، وا�ستهداف 

ال�سعودية  العربية  اململكة  وا�ستقرار  اأمن 

ووق��وف  ت�سامن  على  ُم�����س��دداً  ال�سقيقة، 

العربية  اململكة  جانب  اإىل  املطلق  اململكة 

ُيهدد  ما  كل  وج��ه  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية 

ال�سقيق. اأمنها واأمن �سعبها 

الحريري يعلن تعليق عمله السياسي وعدم مشاركة تيار المستقبل في االنتخابات المقبلة

االنباط-وكاالت

يوزموت”  “ترزا  ���س��رك��ة  ك�����س��ف��ت 

تطوير  على  تعمل  اأن��ه��ا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

التعرف  على  ق���ادرة  للج�سم  ك��ام��رات 

االحتال  ق��وات  مل�ساعدة   الوجوه  على 

يف حتديد اأهدافها

ال��ت��ق��ن��ي��ات بح�سب  وت��ث��ر م��ث��ل ه���ذه 

وا�سعا  ج��دال  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،   i24 م��وق��ع 

ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ال����ع����امل وخ�����س��و���س��ا يف  يف 

�سركات  برتاجع  ت�سبب  ما  بقانونيتها، 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اأم���ري���ك���ي���ة ع���م���اق���ة ع��ن 

قيود  ب�سبب  االأدوات  ه��ذه  مثل  توفر 

باخل�سو�سية تتعلق 

وت��ت��ي��ح ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل����دي����دة، ل��ق��وات 

االح��ت��ال، ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��وج��ود بن 

احل�سود حتى لو كانوا ي�سعون اأقنعة اأو 

ال�سركة،  واأ�سارت  جتميل  م�ستح�سرات 

بالتعاون  التقنية  على  تعمل  اأن��ه��ا  اإىل 

���س��خ�����س��ا يف ك���ل ق�����ارة، ق��ام��وا   230 م���ع 

للتعرف  قوية  برامج  بتطوير  بدورهم 

ومن  بالكامرا،  مرتبطة  الوجه  على 

وال�سرطة  االأ�سرتالية  ال�سرطة  ه��وؤالء 

اأن  اإىل  االأب��ح��اث،  وت�سر  الريطانية 

ق��ي��م��ة ���س��ن��اع��ة ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��رف على 

بان  3.7 مليون دوالر، وتوقعات  الوجه 

ت�سل اإىل 11.6 مليون دوالر خال عام 

.2026

مرشح لالنتخابات الرئاسية الفرنسية 
يدعو إلعادة فتح السفارة الفرنسية 
في دمشق ووقف »شيطنة« األسد 

لمساعدة قوات االحتالل.. شركة إسرائيلية 
تطور كاميرات للتعرف على الوجوه

االنباط-وكاالت

ت�������س���اع���دت ح������دة االأزم����������ة ال���رو����س���ي���ة 

االأوك������ران������ي������ة م�������وؤخ�������راً، وت�������س���ر ج��م��ي��ع 

دامية  حرب  وق��وع  احتمالية  اإىل  املعطيات 

ال�سفراء  �سحب  ت��وايل  بعد  خا�سة  بينهما، 

البلدين. الدولين من  والدبلوما�سين 

وك���ان م��ن اآخ���ر امل��وؤ���س��رات ع��ل��ى ت�ساعد 

اأوكرانيا  اأمركا يف  �سفارة  االأزمة، مطالبة 

بع�س  م��غ��ادرة  على  املوافقة  وا�سنطن  م��ن 

تعد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  واأ���س��ره��م،  موظفيها 

ال�����س��ل��ط��ات االأمل���ان���ي���ة ف��ي��ه خ��ط��ط��اً الإج���اء 

دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ه��ا يف ك��ي��ي��ف، وف����ق م���ا ذك���رت 

و�سائل اإعام اأمركية واأملانية قبيل يومن

وي���ت���وق���ع م���راق���ب���ون ق����رب ���س��ن رو���س��ي��ا 

ه��ج��وم��اً ع�����س��ك��ري��اً ع��ل��ى ج��ارت��ه��ا اأوك��ران��ي��ا، 

فولدمير  االأوك���راين  الرئي�س  طلب  فيما 

زيلين�سكي فر�س عقوبات االآن على رو�سيا، 

قبل غزوها املحتمال لباده

االحت��������اد االأوروب�����������ي ي���ن���اق�������س االأزم�������ة 

االأوكرانية الرو�سية 

وق��ال املمثل االأع��ل��ى ل��احت��اد االأوروب���ي 

ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ة االأم��ن��ي��ة، 

جوزيب بوريل، اإنه ال يوجد اأي �سبب يدعو 

االحت�����اد ل�����س��ح��ب م��وظ��ف��ي��ه واأ����س���ره���م من 

اأوكرانيا

ب���ه  اأدىل  ت���������س����ري����ح  يف  ذل���������ك  ج���������اء 

االإثنن، قبيل م�ساركته  اليوم  لل�سحفين، 

االحت���اد  دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  اج��ت��م��اع  يف 

االأوروب������ي مل��ن��اق�����س��ة ال��ت��وت��ر احل��ا���س��ل بن 

ورو�سيا اأوكرانيا 

واأ�سار بوريل اإىل ا�ستمرار التفاو�س بن 

ب�ساأن  ورو�سيا  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

االأزمة االأوكرانية

االأمريكي  اخلارجية  وزير  قائا:  وتابع 

اأ�سباب دعوة  بلينكن( �سيبلغنا عن  )اأنتوين 

وزارت����ه ل��رع��اي��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة مل��غ��ادرة 

يفعل  لن  االأوروب��ي  االحت��اد  لكن  اأوكرانيا، 

يدعونا  �سببا  ن��رى  ال  الأن��ن��ا  ذات���ه،  ال�����س��يء 

للقيام بهذه اخلطوة

بقاء  اح��ت��م��ال��ي��ة  ح���ول  ���س��وؤال  ع��ل��ى  ورداً 

م��وظ��ف��ي االحت�����اد االأوروب�������ي واأ����س���ره���م يف 

يتخذ  مل  االحت��اد  اإن  بوريل  ق��ال  اأوكرانيا، 

قراراً وا�سحاً بهذا اخل�سو�س حتى االآن

االأمريكية  اإن  اإن  �سي  �سبكة  ونقل موقع 

اإن �سفارة اأمركا يف كييف طلبت من وزارة 

املوظفن  مب��غ��ادرة  لها  ال�سماح  اخل��ارج��ي��ة 

غر االأ�سا�سين يف ال�سفارة واأ�سرهم

واأ�����س����اف����ت، ن���ق���ًا ع����ن م�������س���در م��ق��رب 

وا�سنطن  اأن��ت  االأوك��ران��ي��ة،   احلكومة  م��ن 

اأخ����رت ك��ي��ي��ف ب��اأن��ه��ا رمب���ا ت��ب��داأ برتحيل 

بع�س موظفي �سفارتها االأ�سبوع املقبل

برلن  اأن  اأملانية  اإع��ام  و�سائل  واأف���ادت 

من  دبلوما�سييها  الإج����اء  خ��ط��ط��اً  اأع����دت 

اأوكرانيا، يف حال تطور الو�سع اأو تدهور

اليوم  الريطانية،  اخل��ارج��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 

موظفيها  بع�س  �ست�سحب  اأن��ه��ا  االث��ن��ن، 

نظرا  اأوك��ران��ي��ا،  يف  �سفارتها  من  واأقاربهم 

اجتياح  يف  املت�ساعد  ال��رو���س��ي  التهديد  ل��� 

كييف

اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ب�����ي�����ان  يف  وج���������اء 

ال���ري���ط���ان���ي���ة اأن������ه ي���ج���ري ���س��ح��ب ب��ع�����س 

م��وظ��ف��ي ال�����س��ف��ارة واأف�����راد ع��ائ��ات��ه��م من 

كييف رداً على التهديد الرو�سي املت�ساعد

اخلارجية  وزارة  ن�سحت  يومن  وقبيل 

غر  ال�سفر  ب��ع��دم  مواطنيها  الريطانية 

ال�سروري الأوكرانيا، الأن االأحداث مت�سي 

�سريعاً

البلجيكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ح��ث��ت  ك��م��ا 

ال�سفر  ع���دم  ع��ل��ى  البلجيكين  امل��واط��ن��ن 

الأوك�����ران�����ي�����ا، ودع�������ت امل����وج����ودي����ن ه���ن���اك 

الريطانية ال�سفارة  للت�سجيل يف 

البلدين يف  ب��ن  ال��ت��ط��ورات  وت�����س��اع��دت 

ظل ح�سد رو�سيا اآالف من قواتها وعتادها 

ال��ع�����س��ك��ري امل��ت��ط��ور ع��ل��ى م�����س��ارف احل���دود 

االأوكرانية، بداعي اإجراء تدريبات، يف وقت 

يتخوف الغرب واأوكرانيا من اإقدام مو�سكو 

على غزة االأرا�سي االأوكرانية قريباً

عقوبات قبيل ا�ستعال احلرب

فولودمير  االأوك���راين  الرئي�س  و�سرح 

على  عقوبات  فر�س  يوؤيد  باأنه  زيلين�سكي 

لباده،  املحتمل  غزوها  قبيل  االآن،  رو�سيا 

لن  رو�سيا  على  العقوبات  اأن  على  م�سدداً 

اأوك��ران��ي��ا  تفقد  اأن  ب��ع��د  اأه��م��ي��ة  ذات  ت��ك��ون 

ك��ام��ل اأرا����س���ي���ه���ا، يف ح����ال ن��ف��ذت م��و���س��ك��و 

ال��غ��رب  ال���ذي يخ�سى  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ه��ج��وم 

وقوعه قريباً

وعّر زيلين�سكي عن مت�سك باده باحلل 

ال�سلمي ورف�سه احلرب التي �ستواجه فيها 

و�ستوؤدي  العامل،  جيو�س  اأق��وى  اأحد  باده 

اإىل  ت�سل  قد  ب��االأرواح،  فادحة  اإىل خ�سائر 

مئات االآالف من كا الطرفن، حد قوله

اخلارجية  وزي��ر  اتهم  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 

املا�سي،  ال�سبت  كوليبا،  دميرتو  االأوكراين 

اأملانيا بت�سجيع الرئي�س الرو�سي فادمير 

اأ�سلحة اإىل  بوتن بعد رف�س برلن ت�سليم 

كييف التي تخ�سى غزواً رو�سياً

االأمل���ان  ال�����س��رك��اء  على  اإن���ه  كوليبا  وق���ال 

ال��غ��رب جتاه  تفوي�س وح���دة  ع��ن  ال��ت��وق��ف 

رو�سيا

يف ت�����س��ري��ح ج����اء ب��ع��دم��ا ق���ال���ت وزي����رة 

اإن  الم��رخ��ت  كري�ستن  االأمل��ان��ي��ة  ال��دف��اع 

نزع  يف  ي�سهم  ل��ن  اأ�سلحة  اأوك��ران��ي��ا  ت�سليم 

فتيل االأزمة

وياأتي املوقف االأملاين خمالفاً ملا قامت به 

الواليات املتحدة وبريطانيا ودول البلطيق 

اأر���س��ل��ت  ب��ع��دم��ا  امل��ا���س��ي��ة  القليلة  االأي����ام  يف 

�سملت  الأوك���ران���ي���ا،  ع�����س��ك��ري��ة  م�����س��اع��دات 

���س��واري��خ م�����س��ادة ل��ل��ط��ائ��رات وال��دب��اب��ات، 

حت�سباً لهجوم رو�سي على الباد

االأم��ري��ك��ي��ة يف كييف،  ال�����س��ف��ارة  وق��ال��ت 

االأ�سلحة  م��ن  ط��ن��اً   90 اأر���س��ل��ت  وا�سطن  اإن 

وال���ذخ���ائ���ر ك��م�����س��اع��دات الأوك����ران����ي����ا، كما 

قدمت م�ساعدة اأمنية للبلد املهدد يف العام 

2021 باأكرث من 650 مليون دوالر

رو�سية اتهامات 

اخلارجية  وزارة  قالت  النقي�س،  وعلى 

ال��رو���س��ي��ة اإن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مت��اط��ل يف 

م��ن��اق�����س��ة م���ق���رتح���ات رو����س���ي���ا ل��ل�����س��م��ان��ات 

اجل���ان���ب  اإىل  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  م���ن���ذ  االأم����ن����ي����ة، 

االأمريكي قبل اأكرث من �سهر

مو�سكو  طالبة  ال�سمانات   �سمن  وم��ن 

وا�سنطن وحلف �سمال االأطل�سي ناتو بعدم 

معترة  احللف،  يف  اأوكرانيا  ع�سوية  قبول 

ذلك تهديداً لامن القومي الرو�سي

اأن ن�سر  ال��رو���س��ي��ة  واع��ت��رت اخل��ارج��ي��ة 

الرو�سية  ال�سيا�سة  ع��ن  ت��ق��ري��راً  وا�سنطن 

جتاه اأوكرانيا ا�ستفزاز �سريح

اللقاء  قبيل  اخل��ارج��ي��ة،  ت�سريح  واأت���ى 

ال������ذي ج���م���ع اجل���م���ع���ة امل���ا����س���ي���ة، وزي�����ري 

اخل���ارج���ي���ة ال���رو����س���ي ����س���رغ���ي الف�����روف 

واالأمريكي اأنتوين بلينكن يف جنيف

كما ن�سرت اخلارجية االأمركية تقريراً 

ب�����س��اأن  رواي�����ات م�سللة   7 اإن��ه��ا  ق��ال��ت  ع��م��ا 

االأزمة مع اأوكرانيا

لوا�سنطن ودواًل  ووجهت مو�سكو اتهاماً 

رو�سيا  لت�سوير  دعائية  حملة  ب�سن  غربية 

ع��ل��ى اأن��ه��ا دول����ة م��ع��ت��دي��ة وع����دوة الأوروب����ا 

املتح�سرة

اإدارة  يف  م�سدر  ق��ال  اآخ��ر،  �سعيد  وعلى 

ال��رئ��ي�����س ال���رو����س���ي ب���وت���ن، ي����وم ال�����س��ب��ت 

���س��ي��ا���س��ي��ن من  م�����س��ت�����س��اري��ن  اإن  امل���ا����س���ي، 

رو�سيا واأوكرانيا وفرن�سا واأملانيا �سيعقدون 

حمادثات ب�ساأن �سرق اأوكرانيا

جتري  التي  املحادثات  اأن  امل�سدر  وذك��ر 

���س��م��ن م���ا ي���ع���رف ب���� ���س��ي��غ��ة ن���ورم���ان���دي ، 

�ستعقد يف باري�س الثاثاء املقبل

م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ق��ب��ل وزي����ر ال��دف��اع 

الرو�سي �سرغي �سويغو دعوة للقاء نظره 

االأزمة على  ملناق�سة  الريطاين بن واال�س 

ما  بح�سب  االأوك��ران��ي��ة،  الرو�سية  احل���دود 

الريطانية،  الدفاع  وزارة  يف  م�سدر  اأعلن 

املا�سي ال�سبت 

وق����ال����ت وك����ال����ة االإع�������ام ال���رو����س���ي���ة يف 

دبلوما�سي،  م�سدر  ع��ن  نقًا  �سابق،  وق��ت 

وزي��رة اخلارجية  ت��زور  اأن  املتوقع  م��ن  اإن��ه 

ال����ري����ط����ان����ي����ة ل����ي����ز ت�����را������س م���و����س���ك���و يف 

حمادثات  الإج��راء  املقبل(؛  فراير)�سباط 

مع نظرها الرو�سي الفروف

ورو���س��ي��ا  ال��غ��رب  ب��ن  ال��ع��اق��ات  وت�سهد 

تراجعاً الأدنى م�ستوى منذ احلرب الباردة، 

ب�سبب توتر العاقات يف عدة ملفات دولية، 

ومن اأبرزها االأزمة يف �سرقي اأوكرانيا

وت�����س��ه��د اأوك����ران����ي����ا وحم��ي��ط��ه��ا ت���وت���راً 

م�ستمراً مع اجلارة الرو�سية منذ 8 �سنوات، 

ُق��رع��ت خالها م���راراً ط��ب��ول احل���رب، بن 

الغرب  تارة، وبن رو�سيا ومع�سكر  البلدين 

الداعم لكييف تارة اأخرى

األزمة الروسية األوكرانية.. بين تصاعد ُنذر الحرب ومحاوالت احتوائها

االنباط-وكاالت

الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  مر�سح  دع��ا 

اإع���ادة  اإىل  زم���ور،  اإي��ري��ك  الفرن�سية، 

ف��ت��ح ال�����س��ف��ارة ال��ف��رن�����س��ي��ة يف دم�����س��ق، 

اإغ��اق��ه��ا ك���ان ق����رارا غر  اأن  م���وؤك���دا 

ق��ن��اة  �����س����وؤال  ع��ل��ى  رده  ويف  ����س���ائ���ب. 

ب�����س��اأن  االأح����د،  م�����س��اء   ،”5 “فران�س 
“نعم،  زم��ور  قال  ال�سفارة،  فتح  اإع��ادة 

اأن غلق هذه ال�سفارة يف دم�سق  اأعتقد 

اخلطاأ  من  اأن��ه  اأعتقد  كما  خطاأ،  ك��ان 

���س��ي��ط��ن��ة )ال��رئ��ي�����س ال�������س���وري( ب�����س��ار 

االأ�سد«..

ال�����س��ف��ارة  ق�����رار غ��ل��ق  اأن  واأ�����س����اف 

ال�سابقة  فرن�سا  �سيا�سات  ع��ن  ن��اج��م 

االإن�سان”  “حقوق  ملف  ت�ستغل  التي 

كذريعة، “ما اأو�سل فرن�سا اإىل طريق 

التاأثر  من  الكثر  واأفقدها  م�سدود، 

الذي كان لديها �سابقا«.

باالأنظمة  اإال  اأعرتف  “اأنا ال  وتابع 

لكانت  خ�سر  االأ���س��د  اأن  ول��و  القائمة، 

هناك االآن دولة اإ�سامية وخافة«.

إدانات عربية ودولية لهجمات الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية واإلمارات
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اتحاد الكرة يوقع اتفاقية رعاية مع مدارس الريادية 
االنباط – عمان 

بيييرعيييايييية �ييسييمييو الأميييييير عييلييي بييين احليي�ييسيين، 

التنفيذية لالحتاد الأردين لكرة  الهيئة  رئي�س 

القدم، اأقام الحتاد حفاًل لتوقيع اتفاقية رعاية 

الوطنية  للمنتخبات  الريادية  الرتبية  مدار�س 

وعييدد من بطولت املحرتفن يف املو�سم 2022. 

و�سهد حفل توقيع التفاقية، رفع قيمة الرعاية 

�سيوجه  دينار، حيث  املليون  ون�سف  اإىل مليون 

مبلغ )900( األف دينار لأندية املحرتفن، نظر 

الرئي�سية  رعاية بطولت املحرتفن، والرعاية 

تعديل  �سيتم  التي   2022 الحتييياد  درع  لبطولة 

م�سماها لي�سبح “درع الحتاد - برعاية مدار�س 

الرتبية الريادية”، اإىل جانب مبلغ )450( األف 

دينار للمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، و)150( 

األف دينار م�ساريف اإدارية وت�سغيلية للبطولت 

وبارك �سمو الأمر علي، يف بداية احلفل الذي 

عقد ظهر اليييييوم الثيينيين 24 كييانييون الييثيياين يف 

اأع�ساء الهيئة  مقر الحتييياد، بح�سور عييدد من 

بان�سمام  “فخورون  املدر�سة،  واإدارة  التنفيذية 

�سريك ا�سرتاتيجي من القطاع التعليمي لأ�سرة 

ذاتييه،  الوقت  يف  مييوؤكييداً  الأردنية”،  القدم  كييرة 

على تطلعات الحتاد ل�ستمرارية هذه ال�سراكة 

املييرجييوة  الأهييييداف  يحقق  ممييا  طويلة  ل�سنوات 

والتي �سيظهر اأثرها على املنظومة برفعة الأداء 

لييدى الالعبن  اأف�سل  �سبابي  الريا�سي وواقييع 

اأكيييدت  جييانييبييهييا،  القدم.  من  كيييرة  الييعييامييليين يف 

الأمن العام �سمر ن�سار، “اأن الحتاد جنح يف بدء 

العام اجلديد 2022 و�سط رعاية كرمية من �سرح 

تعليمي �سامخ، وقف اإىل �سفنا، ونظر مب�سوؤوليٍة 

جتاه قطاع كرة القدم ومكوناته، ووجه ا�ستثماره 

بييثييقيية نييثييميينييهييا عيييالييييييياً، اإىل ميينييظييوميية اأظيييهيييرت 

املييا�ييسييييين، على  الييعيياميين  �سالبتها وقييوتييهييا يف 

الرغم من التحديات ال�ستثنائية التي فر�ستها 

جائحة كورونا« كما اأو�سحت ن�سار، اأن التفاقية 

ت�سع مدار�س الرتبية الريادية داعماً للمنتخبات 

الوطنية مبختلف فئاتها، وراعياً لباقي بطولت 

املحرتفن للعام 2022 مبا فيها الرعاية ك�سريك 

لييدوري املحرتفن والرعاية  التعليم احل�سري 

الرئي�سية لبطولة درع الحتاد ملو�سم 2022، اإىل 

جانب احلييق يف منح وتوجيه جوائز فردية مع 

نهاية دوري املحرتفن. بدوره، ثمن املدير العام 

ملدار�س الرتبية الريادية، يو�سف داوود، م�ساعي 

الحتيييياد بييرئييا�ييسيية �سمو الأميييير عييلييي لييالرتييقيياء 

بكرة القدم الأردنية، على الرغم من التحديات 

املحيطة، موؤكداً اأن اتفاقية الرعاية، ت�سكل دعماً 

م�سوؤوًل وا�ستثماراً حقيقياً يف املجال الريا�سي، 

للو�سول  حقيقية  فيير�ييسيية  ميين  ذليييك  ي�سكل  ملييا 

الرتبوية  بر�سائلنا  اجلماهر  ميين  عييدد  لأكيير 

الطالبي  املجتمع  ودميييج  ال�سامية  والتعليمية 

مبختلف فئاته العمرية باأكرث الريا�سات �سغفاً 

يف اململكة والعامل. و�سهد احلفل توقيع الأمن 

وداوود  لالحتاد،  ممثاًل  لالتفاقية  ن�سار  العام 

عيين مييدار�ييس الييرتبييييية الييريييادييية، قبل اأن يقدم 

املدر�سة،  لإدارة  تذكارية  وهييدايييا  درعييياً  الحتييياد 

القدم  كييرة  دعييم  الكبرة يف  تييقييديييراً جلهودهم 

الأردنية. وياأتي هذا التعاقد نتاجاً ل�سرتاتيجية 

الحتاد التجارية ال�ساملة التي و�سعها للنهو�س 

باملنظومة من خالل العمل مع القطاع اخلا�س 

خللق �سراكات فاعلة ومنتجات ت�سويقية نوعية. 

تاأ�س�ست يف  الييتييي  الييريييادييية  امليييدار�يييس  اأن  يييذكيير 

مكانتها  فر�س  يف  �سريعاً  وجنحت   1996 العام 

يف  �ست�سكل  الأردن،  يف  بيييييارزاً  تعليمياً  �ييسييرحيياً 

رعايتها لحتيياد كييرة الييقييدم، خطوة نوعية على 

القطاع  التعليمية يف  املوؤ�س�سات  ا�ستثمار  �سعيد 

الريا�سي.

الجزيرة ومغير السرحان في لقاء ودي 

االنباط – عمان 

ييي�ييسييتيي�ييسيييييف فيييرييييق اجليييييزييييييرة اليييييييوم 

اليي�ييسييرحييان، يف مواجهة  الييثييالثيياء، مييغيير 

ودييييييية عيييليييى مييلييعييب غييييمييييدان، ا�يييسيييتيييعيييدادا 

تيينييطييلييق  الييييتييييي  الحتييييييييياد  درع  ليييبيييطيييولييية 

با�سرا  قد  الفريقان  وكييان  املقبل.  ال�سهر 

مواجهة  تعتر  حيث  مبكرا،  تدريباتهما 

ا�ييسييتييعييدادا  لييهييمييا  الأوىل  الييييودييييية  اليييييييوم 

لييلييمييو�ييسييم اجليييدييييد. وييييهيييدف الييفييريييقييان 

الوقوف على جاهزية  الييودي،  اللقاء  من 

الالعبن البدنية والفنية، وتعزيز عن�سر 

الن�سجام، وتطبيق التكتيك اخلا�س بكل 

للظهور  ال�سرحان  مغر  وي�ستعد  فريق. 

الأندية  م�سابقات  يف  بتاريخه  مييرة  لأول 

امليييحيييرتفييية، بيييعيييدميييا تيييييوج مييييوؤخييييرا بييطييال 

اليييقيييدم.  ليييكيييرة  الأوىل  اليييدرجييية  لييييييدوري 

يف  مهمة  عنا�سر  لعدة  اجلييزيييرة  ويفتقد 

املو�سم اجلديد بعد انتقالهم لفرق اأخرى 

ويتقدمهم علي علوان واإبراهيم �سعادة.

االولمبية تنهي خالف السلة والوحدات 
االنباط – عمان 

 اأكييييييييد احتيييييييياد كيييييييرة الييي�يييسيييلييية ونيييييييادي 

على  باللعبة  الرتييقيياء  اأهمية  الييوحييدات 

اجلميع  تعاون  و�سرورة  ال�سعد،  جميع 

الأردنييييية.  ال�سلة  كييرة  م�سلحة  يخدم  ملا 

جييياء ذليييك خيييالل اجييتييميياع رئييييي�ييس احتيياد 

مع  الثيينيين،  عليان   حممد  ال�سلة  كييرة 

رئييييي�ييس نييييادي اليييوحيييدات بيي�ييسييار حييوامييدة 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  نييائييب  بح�سور 

�ييسيياري حيييميييدان. واأكييييد رئي�س  الييدكييتييور 

الحتييياد خييالل الجييتييميياع اليييذي عقد يف 

مييقيير الحتييييياد حيير�ييسييه عييلييى املييحييافييظيية 

اأ�ييسييرة  يف  الييوحييدات  نييادي  ا�ستمرار  على 

كيييرة اليي�ييسييليية وا�ييسييتييمييرار الحتيييياد بيييدوره 

القوانن  وتطبيق  املييبيياريييات  مراقبة  يف 

على مييبييداأ احليييييادييية والييعييداليية. بييدوره، 

على  حر�سه  الوحدات  نييادي  رئي�س  اأكييد 

تييطييوييير كييييرة اليي�ييسييليية ودعيييييم و احييييرتام 

النادي بجميع  وتاأكيد م�ساركة  الحتاد، 

الأنييي�يييسيييطييية.مييين جييهييتييه ثيييمييين حيييميييدان، 

هيييييذا احليييييييوار اليييدمييييقيييراطيييي اليييهيييادف 

خليييدمييية الييلييعييبيية، ميييوؤكيييدا دعييييم الييلييجيينيية 

ال�سلة  كيييرة  تييطييوييير  يف  ودوره  لييالحتيياد 

احلوامدة  ب�سار  الدكتور  واأكد  الأردنية. 

رئييييي�ييس نيييادي الييوحييدات خييالل رده على 

للنادي:  الإعييالمييي  املييركييز  ا�ستف�سارات 

اجييتييميياعيينييا كييييان مييثييمييرا لييلييغيياييية، وفيييييه 

للوحدات  العدالة  بتحقيق  طالبنا فقط 

وجييميياهييره  ال�سلة  كييرة  وفييريييق  اليينييادي 

عر  خا�سا  رونقا  اأ�سفت  التي  الكبرة 

حتقيق  يف  الكبر  وتيياأثييرهييا  اأهييازيييجييهييا 

نتائج مميزة لفريق كرة ال�سلة. واأ�ساف: 

عر�سنا امل�ساكل التحكيمية وما تتعر�س 

وح�سلنا  م�سايقات  من  جماهرنا  لها 

ومبا  كافة،  العقبات  بتذليل  وعييود  على 

اأننا نوؤمن اأن الأخطاء التحكيمية واردة، 

اأن  الييوحييدات هي  نييادي  اأن رغبتنا يف  اإل 

تقود طواقم حتكيمية خارجية مباريات 

اأوف” حتى تخف ال�سغوطات  “البالي 
قييليييييال يف ظيييل حيييالييية الحيييتيييقيييان خييالل 

الفرتة ال�سابقة. وبن: الوحدات يعامل 

اجلميع باحرتام لكن لن ي�سمح بالظلم 

جمييددا،  وجييميياهييره  ال�سلة  كييرة  لفريق 

متوفرة  احليييييادييية  تييكييون  اأن  فيياملييطييلييوب 

وامليي�ييسيياواة  بييالييعييدل  حييتييى ي�سعر اجلييميييييع 

على  لطرف  حماباة  هناك  تكون  ل  واأن 

اآخر. ح�ساب 

مشاركة كبيرة في البطولة العربية ليد الناشئين 
االعالم  االعالمية الحتاد  اللجنة  اعداد 

الريا�ضي

 اتييخييذ احتيييياد كييييرة اليييييد الييرتتيييييبييات 

البطولة  ل�ست�سافة  والإدارييييية  الفنية 

تقام  والييتييي  للنا�سئن،   11 اليييي  الييعييربييييية 

�سمية  الأميييرة  �سالة  يف  لقاءاتها  كافة 

مبدينة احل�سن لل�سباب، و�سط م�ساركة 

ميينييتييخييبييات ميي�ييسيير واجلييييزائيييير والييكييويييت 

رئي�س  وقييال  الأردن.  جانب  اإىل  و�سوريا 

“الحتاد ومن  املن�سي  الحتاد د. تي�سر 

خيييالل جلييانييه وكييييييوادره الييعييامييليية جيياهييز 

الذي  الريا�سي  احلدث  هذا  ل�ست�سافة 

كونه  ليينييا،  بالن�سبة  اأهييمييييية  ذات  يييعييتيير 

يييياأتيييي يف ظيييل الهيييتيييميييام الييكييبيير اليييذي 

يييوليييييه الحتييييياد لييلييميينييتييخييبييات الييوطيينييييية 

كيييافييية، وخيي�ييسييو�ييسييا ميينييتييخييب اليينييا�ييسييئيين، 

واليييييييذي يييعييتيير نيييتييياج مييي�يييسيييروع ميييراكيييز 

الييواعييدييين اليييذي بيييداأ الييعييمييل بييه مطلع 

املنتخب  عنا�سر  واأن جميع   ،2018 العام 

امليي�ييسيياركيية يف الييبييطييوليية هييم ميين خريجي 

هذا امل�سروع، والذي يتطلع اليه الحتاد 

بعناية كبرة كونه يعتر امل�سروع الأهم 

املن�سي  وا�يييسييياف  العمل”.  اأجييينيييدة  عييلييى 

النا�سئن  مبنتخب  الحتيييياد  “اهتمام 
البطولة  بهذه  امل�ساركة  عند  يتوقف  لن 

�ييسييتيي�ييسييهييد  املييقييبييليية  املييييراحييييل  واأن  فيييقيييط، 

بالفريق  الييدفييع  و�سيتم  اأكييير،  اهتماما 

ونظرا  املقبلة،  البطولت  يف  للم�ساركة 

البطولة،  يف  منتخبات  خم�سة  مل�ساركة 

املناف�سات �ستقام وفق نظام الدوري  فاأن 

املييجييزاأ ميين مييرحييليية واحييييدة، يييتيياأهييل اإىل 

الييفييرق احلا�سلة  اليينييهييائييي،  قييبييل  الييييدور 

هييذا  ويف  الأوىل،  الأربيييعييية  امليييراكيييز  عييلييى 

مع  الأول،  املركز  �ساحب  يلتقي  الييدور، 

الييفييريييق احلييا�ييسييل عييلييى املييركييز الييرابييع، 

ويييلييعييب الييفييريييق �ييسيياحييب املييركييز الييثيياين 

الثالث،  مع الفريق احلا�سل على املركز 

املباراتن  هاتن  يف  الفائزان  والفريقان 

بينمتا  النهائية،  املييبيياراة  اإىل  يييتيياأهييالن 

يييلييعييب الييفييريييقييان اخلييا�ييسييران يف مييبيياراة 

حتديد املركزين الثالث والرابع. 

عالمة يتعاقد مع الميناء العراقي 

االنباط – عمان 

تيييعييياقيييد نييييييادي املييييييينييياء اليييعيييراقيييي، 

عييالميية  مييهييدي  الأردين  اليينييجييم  ميييع 

ليييييمييثييل الييفييريييق يف املييرحييليية املييقييبييليية 

وكيي�ييسييف عييالميية يف تيي�ييسييريييحييات« اأنيييه 

 6 ملدة  ليمثله  امليناء  مع  ر�سميا  اتفق 

�سيغادر  اأنه  اإىل  ولفت عالمة  �سهور. 

املقبلن  اليومن  العراق خالل  جتاه 

بييانييتييظييار اإجنيييييياز بييعيي�ييس الإجيييييييراءات 

اخليييا�يييسييية بييعييقييده و�يييسيييفيييره. ويييعييتيير 

املميزين،  الألييعيياب  �سناع  من  عالمة 

ثم  اجلييزيييرة  مييع  م�سرته  بيييداأ  حيث 

بعقد ميتد  الييفييييي�ييسييلييي،  اإىل  انييتييقييل 

خلييميي�ييسيية ميييوا�يييسيييم حيييييييث �يييسييياركيييه يف 

املحلية  الألييقيياب  ميين  العديد  حتقيق 

عالمة  ولعب  واآ�سيويا.  عربيا  ومثله 

يف املييو�ييسييم املييا�ييسييي مييع مييعييان، وكانت 

بييدوري  بقائه  يف  فاعلة  م�ساهمة  لييه 

املحرتفن.

اكتمال صفوف منتخبنا الوطني لمواجهة نيوزيلندا 
االنباط – عمان 

اكتملت �سفوف املنتخب الوطني لكرة القدم، 

اليييذي يقيمه حييالييييياً يف  الييتييدريييبييي  يف مع�سكره 

النيوزيلندي م�ساء  ملواجهة نظره  تاأهباً  دبي، 

اجلييمييعيية اجلييييياري يف اإمييييييارة اأبييييو ظييبييي، �سمن 

حت�سرات الن�سامى خلو�س ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا 

2023 يف حزيران القادم. والتحق م�ساء ام�س 
الول يف املع�سكر، كافة املحرتفن باخلارج، مع 

بدء اأيام فيفا املعتمدة، بانتظار خو�س التدريب 

اليوم ب�سفوف مكتملة للمرة الأوىل منذ بداية 

التجمع. و�سارك يف تدريبات الم�س التي قادها 

با�ستثناء  الالعبن  كافة  حمد،  عدنان  امليييدرب 

الثنائي علي علوان ويزن النعيمات بعد و�سولهم 

اإىل مقر اإقامة الن�سامى من الدوحة بعد نهاية 

والييذي  الدمري  حممد  جانب  اإىل  التمارين، 

اإ�سابته  بعد  ال�سحي  للحجر  يييزال يخ�سع  ما 

التحاقه  بانتظار  امل�ستجد،  كييورونييا  بييفييرو�ييس 

بالتدريبات بعد �سفائه. وت�سم القائمة احلالية 

مالك  ليلى،  اأبييو  يزيد  لعباً:   )25( للن�سامى 

�سلبية، حممود الكواملة، مهند خراهلل، حممد 

اأبييو ح�سي�س، يزن العرب، عبداهلل ن�سيب، براء 

مييرعييي، هيييادي احلييييوراين، اإحيي�ييسييان حيييداد، بهاء 

�سعادة،  اإبييراهيييييم  عييايييد،  رجييائييي  الرحمن،  عبد 

نييييزار الييير�يييسيييدان، نيييور الييييروابييييدة، �ييسييالييح راتيييب، 

اأبو  حممد  التعمري،  مو�سى  مر�سي،  حممود 

هيياين،  عمر  العو�سات،  اأنيي�ييس  “�سرارة”،  زرييييق 

والييدمييري  عييلييوان  اإىل جانب  الييييدردور،  حمزة 

احلييايل،  الن�سامى  جتمع  ويييهييدف  والنعيمات. 

واليييييذي يييعييد املييحييطيية الييتييحيي�ييسييرييية اخلام�سة 

ا�ستعداداً خلو�س ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا، اإىل رفع 

م�ستوى اجلاهزية البدنية والفنية، حيث خ�سع 

املييحييلييييين لييراحيية �سلبية منذ  امليينييتييخييب  لعييبييو 

م�ساركة  اختتام  عقب  املا�سي،  ال�سهر  منت�سف 

 ”2021 “فيفا  اليييعيييرب  كييياأ�يييس  يف  اليينيي�ييسييامييى 

الآ�سيوية  الت�سفيات  قرعة  اأن  يذكر  بالدوحة 

 24 كييولملييبييور  امليياليييييزييية  العا�سمة  يف  ت�سحب 

�سباط القادم، فيما تقام املباريات اأيييام 8 و11 

و14 حيييزييييران املييقييبييل، عييلييى اأن حتيييدد اأميياكيين 

ا�ست�سافة املجموعات لحقاً.

االنباط – عمان 

ور�سة  الأحيييد  الييقييدم،  لكرة  الأردين  بييالحتيياد  الطبية  اللجنة  عقدت 

عمل لأطباء ومعاجلي اأندية املحرتفن واملنتخبات الوطنية. وا�ستملت 

ا�ستعرا�س  اإىل  ن�سار،  �سمر  العام لالحتاد  الأميين  تابعتها  التي  الور�سة 

كافة التفا�سيل املتعلقة باإجراءات ال�سالمة العامة لكافة اأركان املنظومة، 

وتطور احلالة الوبائية لفرو�س كورونا امل�ستجد، و�سرح مف�سل حلالت 

توقف القلب التي �سهدتها موؤخرا املالعب العاملية، و�سبل التعامل معها 

وتفاديها حملياً. ومي�سي الحتيياد ب�سل�سلة من الإجيييراءات الوقائية، يف 

اإطار حر�سه ال�سديد، على ال�سالمة العامة لأركان املنظومة، باعتبار ذلك 

اأولوية رئي�سة، خا�سة مع انت�سار �ساللت فرو�س كورونا امل�ستجد. وتاأتي 

هذه الور�سة التي عقدت “عن بعد”، يف اإطار التح�سرات لنطالق املو�سم 

اجلديد 2022، والذي يبداأ ببطولة الدرع اأواخر �سباط املقبل.

ورشة طبية الندية المحترفين والمنتخبات الوطنية 

منتخبنا للفنون القتالية يشارك ببطولة العالم 

االنباط – عمان 

القتالية  للفنون  الوطني  املنتخب  ُي�سارك 

الييعييامل  بييطييوليية  يف   MMA املييخييتييلييطيية 

للفنون القتالية املختلطة والتي ت�ست�سيفها 

بييييدًءا من  اأبييوظييبييي  الإمييياراتييييييية  العا�سمة 

يييييوم غيييد وتيي�ييسييتييميير حييتييى 29 مييين اليي�ييسييهيير 

احلييييايل. ويييتييكييون وفيييد امليينييتييخييب الوطني 

واملعالج  �سريف  ال�سيخ  اأ�ييسييرف  امليييدرب  من 

الكيايل  اأن�س اجلييراجييرة والالعبن حييازم 

حيا�سات.  وعييبييدالييرحييميين  �سعيد  وعيياميير 

كافة  للجوجيت�سو  الأردين  واأنهى الحتيياد 

الإجيييييييراءات اخلييا�ييسيية مبيي�ييسيياركيية املنتخب 

الوطني يف بطولة العامل والذي ي�سعى من 

اأداء  اأف�سل  تقدمي  اإىل  منتخبنا  خاللها 

اأن بطولة  وت�سجيل نتائج متقدمة. ُيذكر 

521 لعب  املقبلة �ست�سهد م�ساركة  العامل 

مناف�ساتها  و�ستقام  دولييية   60 ميين  ولعييبيية 

زايييد  مدينة  يف  جيت�سو  جييو  اآرييينييا  ب�سالة 

الريا�سية.
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»�شعادة �لأ�شتاذ خليل �لنظامي«,, �للقب �لذي كتب على �لورقة �لتي ت�شري �إىل مكان 

مقعدي على طاولة �للقاء بـ دولة رئي�س �لوزر�ء �لدكتور ب�شر �خل�شاونة يف مبنى رئا�شة 

�لوزر�ء,  ما جعلني حينها �ت�شائل بيني وبني نف�شي ما هو �شبب منحي هذ� �للقب �لذي 

و�إحـــر�ج  �أم منهجية تخجيل  �ل�شلطة  قبل  مــن  �ملــفــرط  �لإحـــر�م  هــو  هــل  ��شتحقه,  ل 

د�ئــرة  �أن  �أم  �ل�شلطة,  طاولة  على  كثري�  �جللو�س  يحب  �أنــه ل  عنه  معروف  �شحفي  لـ 

�لعالقات �لعامة يف مكتب �لرئي�س ل تعلم �أنني �شحفي وكاتب يف �شحيفة �لأنباط. 

ت�شنيفي بـ �شاحب �ل�شعادة �أخرجني من د�ئرة �ل�شحافة برمتها و�أدخلني يف د�ئرة 

�لرغبة بـ »�لتطبيل و�لت�شحيج« للم�شيف عرب و�شائل �لإعالم, ولكن هيهات هيهات �أن 

تتفوق �لرغبة على �ملهنية �ل�شحفية يف د�خلي, وتبع وذلك و�شف �أطلقه �أحد �ملوجودين 

على جميع زمالئه �لكتاب و�ل�شحفيني وهو يقدم مد�خلته لـ �لرئي�س بـ �لقول : »كلنا 

�لإنتهاء من  لـ حني  �ل�شمت  �ألتزم  وجعلني  �غ�شبني جد�  �لــذي  �لأمــر  �شحيجة«,  هنا 

�جلل�شة و�خلروج لـ حرق �شيجارة على ركام مهنة يجدر بنا �أن ن�شرع لها بيت عز�ء �أ�شود.  

فـ �لبد�ية مل تكن مب�شرة بـ �لن�شبة يل, وحديث �لرئي�س كان تقليديا, و�أ�شبه بـ مر�فعة 

قدمها حمامي خم�شرم, حيث ل ثغر�ت ول �شو�ئب فيها, ولكنها تبقى مر�فعة منمقة بـ 

�شورتها �لعامة, ولن توؤثر على حيادية �لقا�شي �لنزية, ولكن »�حلق حق �أن يتبع و�حلق 

�أحق �أن يقال« فـ هنالك مناطق ز�رها �لرئي�س يف حديثه لفتت �إنتباهي ويجب �أن نتحدث 

عنها وناأخذ �حلديث فيها على حممل �جلد و�لتعزيز, وهناك مناطق مر عليها مرور 

�لكر�م ومل تاأخذ جدية و�إهتمام يف حديثه. 

�لإد�ري  �لتوقيف  لـ �لأبد من م�شاألة  �لإنتهاء  �لرئي�س  �ملناطق �عالن  �أبرز هذه  من 

لـ �لن�شطاء و�حلر�كيني ومن يحملون يف جعبتهم ر�أي خمالف لـ ر�أي �ل�شلطات, وترك 

�أن  �إىل  �أمام �لق�شاء �لأردين �لأدبر فيه, منوها يف �لوقت نف�شه  �مللف برمته للتقا�شي 

�حلكومة �شرعت يف �لإنفتاح و�ل�شفافية على �جلميع وتتقبل �لنقد �لبناء ب�شدر رحب 

بعيد� عن �لنقد �لهد�م �لذي يحمل �لإ�شاءة لـ مكونات �ل�شلطة. 

جاد,  ب�شكل  كان  �ملو�طنني  من  �لن�شطاء  لـ  �لإد�ري   �لتوقيف  حول  �لرئي�س  حديث 

�أمــر تطلب منه �لكثري من  �أن هذ�  ومل يكن جمرد حديث عابر, وكما كان يبدو عليه 

�لعمل نظر� ملا �أحدثه »�لتوقيف �لإد�ري« من �إختاللت على منظومة وم�شتوى ممار�شة 

�حلريات حمليا وعامليا.

 كما لفتني و�شول �لرئي�س بـ حديثه لـ منطقة �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �مل�شتقلة, و�لتي 

م�شتوى  �رتــفــاع  يف  بــارز  و�شبب  �لعامة,  �خلزينة  على  عــبء  ت�شكل  منها  �لكثري  �إعترب 

�لرهل �لإد�ري, �لأمر �لذي جعلها من �أولويات �لعمل على طاولة جلتة تطوير �لقطاع 

تلك  �أبــرز  �أن  �أو�شح  حيث  �لــقــادم,  حزير�ن  يف  �لنهائية  تو�شياتها  �شتعلن  و�لتي  �لعام 

�لتو�شيات ذ�هبة �ىل تقلي�س �حلد �لأدنى من �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �مل�شتقلة, �إ�شافة �ىل 

تو�شيات تتعلق بـ تخفي�س عدد �لوز�ر�ت يف �حلكومة ودمج بع�شها �لآخر على حد قوله.

وهذ� �لأمر �لذي لـ طاملا طالبنا فيه, خا�شة �أن هناك موؤ�ش�شات وهيئات م�شتقلة و�شم 

عليها �شعار »ممنوع �للم�س« ومل ت�شتطع حكومة �شابقة �لإقر�ب منها, وحديث �لرئي�س 

بـ �لأم�س حولها فية ��شارة لـ �حلزم بهذه �لإجر�ء�ت, و�أن �لوقت قد حان لـ هذ� �لتعديل 

�لعام دون جدوى  �ملال  ��شتنزفت  �لتي  �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�لــوز�ر�ت  على هيكلية هذه 

على و�قع �ملوؤ�شر�ت �لإح�شائية لـ �لأردن.

�إهتمام  تاأخذ  مل  فـ  و�ملعزولة«  »�ملحا�شرة  �لورقية  و�ل�شحف  �ل�شحافة  منطقة  �أمــا 

�لكر�م  �أنه مل يقم فيها ليلته ومر منها وعنها مرور  �لرئي�س على حممل �جلد, حتى 

و�ألقى �لتحية على �أ�شحابها �لذين تاآكلت يومياتهم ب�شبب ما يعانون من ح�شار وقلة 

دعم, بـ �لرغم من كل �لتقارير و�ملعلومات �لتي ت�شله ب�شكل �إ�شبوعي عن معاناة �ل�شحف 

و�ل�شحفيني, ولي�س بـ غريب ذلك على �لرئي�س, فمن �شبقوه لـ �لرئا�شة مل يقدمو� �أي 

�ل�شحف  بـ  �لإطــاحــة  لـ  هــدف  هناك  �أن  �إىل  ت�شري  �مل�شاألة  وكــاأن  �ملع�شلة,  لهذه  �إهتمام 

�لورقية ب�شكل غري مبا�شر, و�أكتفى بـ مطالبة �ل�شحف بـ رقمنة خمرجاتها مبا ين�شجم 

مع �لتطور�ت �لتي ح�شلت على �لعالم �لعاملي. 

رئي�س  حديث  يف  �لأف�شل  لـــ  حقيقيا  وتغيري�  جدية  فيها  مل�شت  �لتي  �ملناطق  هــذه 

�للقاء من  �أتركه ملن ح�شر  �لدكتور ب�شر �خل�شاونة, وما تبقى من حديث له  �لــوزر�ء 

�لزمالء �لأفا�شل, فـ هناك من هم �أقدر مني على �لتمييز بني �ملناطق �لبي�شاء و�ل�شود�ء 

ولديهم �أف�شل �ملهار�ت �لفنية يف مكيجة �لرو�يات و�لأحاديث و�إخر�جها بـ �شورة �أجمل.

لست بسحيج يا هذا،،،

النظامي  خليل 

جنيف - فران�س بر�س

�أعلن مدير عام منظمة �ل�شحة �لعاملية تيدرو�س 

�ملمكن  �أن من  �م�س �لثنني  �أدهانوم غيربيي�شو�س 

و�شع حّد للمرحلة �حلاّدة من جائحة كورونا هذ� 

تت�شبب  بالفريو�س  �لإ�شابة  كانت  و�إن  حتى  �لعام, 

بوفاة �شخ�س كّل 12 ثانية يف �لعامل.

»ميكننا  �أدهانوم غيربيي�شو�س:  تيدرو�س  وقال 

و�شع حّد للمرحلة �حلاّدة من �جلائحة هذ� �لعام, 

طــو�رئ  حــالــة  ب�شفته  كوفيد19-,  �إنــهــاء  ميكننا 

�شحية عاملية«.

�أن �ملتحور  �أن نفر�س  لكّنه حّذر من »خطورة 

�أو �أن �جلائحة  �أوميكرون �شيكون �ملتحورة �لأخري 

�لعامل  يف  حالياً  »مثالية«  �لــظــروف  لأن  �نــتــهــت«, 

لظهور مــتــحــور�ت جــديــدة مــن �لــفــريو�ــس, مبــا يف 

ذلك متحور�ت �شريعة �لنت�شار و�أكرث �شرر�ً.

�لتنفيذية  �للجنة  �أعــمــال  �فــتــتــاح  يف  و�أ�ــشــاف, 

�أجــل  مــن  �أن  جــنــيــف,  يف  �لــعــاملــيــة  �ل�شحة  ملنظمة 

�إنهاء �ملرحلة �حلادة من تف�شي �جلائحة, ل يجب 

�أن تقف �لــدول مكتوفة �لأيــدي بل عليها حماربة 

�نت�شار  ومر�قبة  �للقاحات  توزيع  يف  �لالم�شاو�ة 

�لالزمة  �لإجــر�ء�ت  و�ّتخاذ  �لفريو�س ومتحّور�ته 

لتقييد �نت�شاره.

�لــدول  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  مدير  وطالب 

�لأع�شاء منذ �أ�شابيع بالإ�شر�ع يف توزيع �للقاحات 

يف �لدول ذ�ت �لدخل �ملنخف�س بهدف �لو�شول �إىل 

كــّل دولــة بحلول  �شكان  %70 مــن  هــدف تطعيم 

منت�شف �لعام 2022.

دولـــة  �لـ194  مـــن  دولـــــة   97 نــحــو  وفــ�ــشــلــت 

حتقيق  يف  �لــعــاملــيــة  �ل�شحة  منظمة  يف  �لأعــ�ــشــاء 

�شكانها  مــن   40% ت�شمل  �لــتــطــعــيــم  يف  تغطية 

�ل�شحة  منظمة  بح�شب   ,2021 عـــام  بــنــهــايــة 

�لعاملية.

�ملا�شي  �لأ�ــشــبــوع  بــكــورونــا  �لإ�ــشــابــة  وت�شببت 

و�ُشّجلت  �لــعــامل,  يف  ثانية   12 كــّل  �شخ�س  بــوفــاة 

100 �إ�شابة بكوفيد19- كّل ثالث ثو�ن, بح�شب 
تيدرو�س.

االنباط-عمان

قــــــــــــــــــــــال �إ�ــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــاري �أمــــــــــــــــــــــر��ــــــــــــــــــــــس 

�لعقم و�أطفال �لأنابيب, �إ�شت�شاري �لن�شائية و�لتوليد, �لدكتور مازن 

�لرو��شدة, �أن �لأردن �أ�شبح وجهة عاملية لأمر��س �لعقم وتاأخر �لإجناب 

على م�شتوى �ملنطقة و�ل�شرق �لأو�شط و�لعامل ملا يتمتع به من �شمعة 

حققتها  �لتي  �لنتائج  على  عطفاً  وذلــك  �ملجال  هــذ�  يف  جيدة  طبية 

من ��شتطاعتها مب�شاعدة �لف �لأزو�ج  �ململكة  مر�كز �لإخ�شاب يف 

من �لأردن وكافة بقاع �لعامل على �لإجناب.

�لعامل  م�شتوى  على  �لطبية  �ل�شمعة  هــذه  �أن  �لــرو��ــشــدة  وبــني 

مر�كز  بــني  و�لعلمية  �لطبية  �ملناف�شة  �ــشــوء  يف  فـــر�غ  مــن  تـــاأت  مل 

وقد  �ملــجــال  بــهــذ�   IVF Center �لعاملية  و�لإخــ�ــشــاب  �لأبــحــاث 

�ملــيــزة  �لخت�شا�س �أعطاه هذه  بــهــذ�  كــبــري�  قطع �لأردن �شوطا 

�ملجال  هــذ�  دخلت  �لتي  �أن �لأردن من �أو�ئل �لدول  حيث  و�ل�شمعة, 

�خلــــرب�ت  ملــو�كــبــة  �هــتــمــامــهــم  كر�س �لأطباء جل  بــحــيــث  �لــطــبــي 

تطور�ً  ي�شهد  �لــذي  �ملجال  هذ�  يف  �لدقيقة  �لطبية  و�لخت�شا�شات 

علميا ما بني فرة و�أخرى ناهيك �أن �لتكنولوجيا �ليوم تدخلت ب�شكل 

مبا�شرة يف �مل�شاعدة بهذ� �ل�شاأن �شو�ء من حيث تطور �أجهزة �لفح�س 

لدى   PGD ت�شخي�س �لأمر��س �لور�ثية  حيث  �لطبية �أو من 

�ملنا�شبة  �لعالجات  حتديد  يف  �لكربى  �مل�شاهمة  وبالتايل  �لزوجني 

يف  ز�د  مــا  زر�عة �أطفال �لأنابيب وهو  عملية  للو�شول �إىل جناح 

م�شتوى  �لخت�شا�س لالأردن على  �لطبية �لإيجابية بهذ�  �ل�شمعة 

�ملنطقة و�لعامل.

من  �شنويا �لف  �حلالت  �أن �لأردن ي�شتقبل  �لرو��شدة  و�أو�ــشــح 

خارج �ململكة ملر�شى ياأتون بحثاً عن حلول وم�شاعدة يف �لإجناب من 

خمتلف دول �لعامل مل يكتب لهم جناح �لعالج خارجيا ولكن كتب لهم 

ملر�شى  حالت  بكافة �أنو�عها يف �لأردن وهنالك  �لعمليات  هذه  جناح 

يف �إيجاد م�شكالت  �أ�شهم  ما  وهو  طويلة  ل�شنو�ت  معاناتهم  ��شتمرت 

�هلل يف  بتوفيق  ولكننا جنحنا  �لــفــر�ت  تلك  �لــزوجــني خــالل  لــدى 

�لطبية  �خلـــربة  ��شتخدمنا  بــعــدمــا  و�لــغــايــة  �لو�شول �إىل �لهدف 

�ملنا�شبة و�لعالجات �جليدة و��شتطعنا بف�شل �هلل من �إدخال �لفرحة 

و�ل�شعادة لهم و�أ�شبح لديهم �لآن �أ�شرة و�أطفال.

ومن حيث �لقدرة على عالج �حلالت �مل�شتع�شية يف �لأردن للمر�شى 

�لـــقـــادمـــني مـــن �خلـــــارج بـــني �لــــرو��ــــشــــدة �أن �حلــــالت �لـــقـــادمـــة من 

�خلـــــارج حتــظــى بــعــنــايــة تــامــة مــــن �لألــــف �إىل �لــــيــــاء وقــبــل و�ــشــول 

�أطفال �لأنابيب فاأننا  زر�عــة  �لعالج و�إجر�ء عملية  لتلقي  �لزوجني 

و�شولهما �إىل �لأردن ليتم  قبل  عنهما  �بتد�ئية  نقوم باإجر�ء در��شة 

طريقة  على  �لعتماد  �لالزمة  وبعد �إجر�ء �لفحو�شات  عليها  بناء 

�لـــزوجـــني حلــظــة بلحظة  �لــعــالج ومــو�كــبــة حــالــة  لــلــبــدء يف  معينة 

يخفف  �حلـــال  بطبيعة  وهـــذ�  وجــه  �أكــمــل  على  حتى �إمتام �لعملية 

و�شائل  �لعالجية ومع تطور  و�ملــال على متلقي �خلدمة  من �جلهد 

وخدمات �لإنرنت فاأننا �أ�شبح نخت�شر  �لجــتــمــاعــي  �لــتــو��ــشــل 

حاله  نتابع  �أننا  �شابقا. حيث  متبعة  كانت  كثري من �لإجر�ء�ت �لتي 

�ملري�س حيث من �ملمكن �أن تبد�أ �ملري�شة يف �لعالج يف بلدها ومن ثم 

�لقدوم �إلينا قبل موعد �لعملية

خارجة  �شو�ء كاأنا من �لأردن �أو من  للزوجني  �لعالج  تكلفة  وعن 

فقد �أكد �لرو��شدة �أن مدة �لعالج هي من حتدد �لتكلفة وباملتو�شط 

دول �ملنطقة و�لعامل  مــع  مقارنة  عــالج  ككلفة  مقبولة  فهي  �لــعــام 

وي�شاف لها �خلدمات �ملتكاملة خالل �لعالج ومتابعتها من �لبد�ية 

كما �أننا �ليوم  �حلــاجــة  �ل�شاعة �أو عند  �لولدة وعلي مد�ر  وحــتــى 

منتلك فرق م�شاندة من �خلرب�ء يتبعون للطبيب �ملخت�س لدى كل 

كل  �ملري�س و�لوقوف على  متابعة  غايتها  به  خا�شة  وظيفة  منهم 

م�شكلة �أو �شوؤ�ل قد يو�جهه 

و�لأردن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــيــــــــــــــــث 

تــــكــــلــــفــــة �إجــــر�ء زر�عــــة �أطــــفــــال �لأنــــابــــيــــب تــــعــــتــــرب �لأدنــــى حــــول 

�لعربية �أو �ل�شرق �لأو�شط ت�شل  مــنــطــقــتــنــا  نــفــ�ــس  ويف  �لـــعـــامل 

�ل�شعر يف �لردن طبعا مع وجود  �لتكلفة �إىل ثالثة �أو �أربعة ��شعاف 

فو�رق �أن �لردن �أ�شبح �لوجهة لل�شياحة �لعالجية و�لطباء يتمتعون 

به بخرب�ت كبرية وعاملية.

وحول عمليات فح�س �لأجنة وحتديد جن�س �ملولود, قال �لدكتور 

مازن �لرو��شدة �إننا قطعنا �شوطاً متقدما على م�شتوى �لعامل وبلغنا 

ن�شبة جناح يف هذ� �ملجال قد ت�شل من 99-98 % من حتديد جن�س 

�ملولد موؤكد� بذ�ت �لوقت �أن �أي متلقي للعالج له برنامج خا�س يبد�أ 

من حلظة مر�جعته �لطبيب و�شول �إىل مرحلة ولدة �جلنني

�لـــــثـــــالث  يف   IVF حلـــــــــــالت  �ملـــــــركـــــــز  يف  ـــــجـــــاح  ـــــن �ل نــــ�ــــشــــب 

�شنو�ت �لأخرية هي 57 % وهذه �لن�شبة تعترب من �أعلى ن�شب جناح 

يف �ملر�كز �لعاملية �ملتقدمة.

�لعالجية  �ل�شياحة  �لنوع من  باأن هذ�  �لرو��شدة حديثه  و�أختتم 

�لعامل بالإ�شافة �إىل �أنها  م�شتوى  تناف�شية لالأردن على  ميزة  تعترب 

تدر دخال جيد� على �لقت�شاد �لوطني وت�شهم ب�شورة مبا�شرة على 

�شمعة �لطب �أردنيا ونتطلع �إىل و�شول �لأردن �إىل �ملرتبة �لأوىل عامليا 

ولدينا �لقدرة على ذلك مثلما �شيكون لنا �إ�شهام يف ت�شويق هذ� �لنوع 

حمليا  �ملــجــال  بهذ�  �ملخت�شة  �ملــوؤمتــر�ت  يف  �لعالجية  �ل�شياحة  مــن 

وخارجيا.

كورونا يقتل شخصًا كل 12 ثانية.. لكن نهايته ممكنة بـ2022

الرواشدة: »أطفال األنابيب« في األردن أصبحت وجهة للسياحة 
العالجية على مستوى المنطقة والعالم

      

االنباط- وكاالت

�أحدثت �أمطار غزيرة يف مدينة مات�شو 

�لتي  �لــ�ــشــهــرية,  للقلعة  �ملــجــاورة  بيت�شو 

حتــمــل �ل�ـــشـــم نــفــ�ــشــه مـــن زمــــن حــ�ــشــارة 

�لإنكا وُت�شنف من �أهم �لأماكن �ل�شياحية 

يف بريو, �أ�شر�ر�ً يف خطوط �شكك �حلديد 

و�جل�شور �أول �أم�س �جلمعة, على ما �أعلن 

حمليون. م�شوؤولون 

ــلــطــات �ملــحــلــيــة مــئــات  و�ـــشـــاعـــدت �لــ�ــش

على  �ل�شبل  بهم  تقطعت  �لــذيــن  �ل�شياح 

�إخـــــالء مــاتــ�ــشــو بــيــتــ�ــشــو, وغـــــادر �لــ�ــشــيــاح 

تعطلت  بعدما  �لأقــد�م  على  �شري�  �ملدينة 

�لقطار�ت. خدمة 

�أّن  �إقـــلـــيـــم كــو�ــشــكــو  و�أعـــلـــنـــت حــكــومــة 

خدمات  عّطلت  �ألكامايو  نهر  في�شانات 

�لقطار.

و�أو�ـــشـــح مــ�ــشــوؤولــون يف �لــدفــاع �ملــدين 

�لنهر,  قرب  منازل  غمرت  �لفي�شانات  �أّن 

�آخر,  وفقد�ن  �شخ�س  �إ�شابة  �إىل  �أّدى  ما 

�لإمار�تية. »�لبيان«  بح�شب 

و�أعـــلـــنـــت هــيــئــة �لــ�ــشــكــك �حلــــديــــد يف 

�لبريو, وهي و�حدة من �شركتني توفر�ن 

خدمة �لنقل يف �ملنطقة, عن �إلغاء رحالت 

حتى �إ�شعار �آخر.

مــوقــع  �ــشــخــ�ــس  �ألـــــف   447 نــحــو  وز�ر 

�أرقــــام  2021, وهــــي  عــــام  بــيــتــ�ــشــو  مــاتــ�ــشــو 

�نخف�شت ب�شبب وباء كوفيد-19 و�شّجلت 

يزور  �إذ  �ملعتاد  من  بكثري  �أقــل  م�شتويات 

1,5 مليون �شخ�س. �ملنطقة �شنوياً 

بن�شبة  تر�جعا  �لــبــريو  �قت�شاد  �شّجل 

ركــود  وكـــان يف حــالــة   2020 عــام   % 11,12

حــتــى يــونــيــو مــن �لــعــام �لــفــائــت, و�عــُتــرب 

قـــطـــاع �لــ�ــشــيــاحــة مـــن �أكـــــرث �لــقــطــاعــات 

تـــ�ـــشـــرر�ً مـــع تــ�ــشــجــيــل �نــخــفــا�ــس يــفــوق 

�لـ%50.

فيضانات تطمس معالم أهم وجهة سياحية في بيرو

ناصر القدوة يهاجم
 مؤسسة ياسر عرفات: تراث 

أبو عمار ليس بأمان
االنباط-وكاالت

�ملف�شول  �لع�شو  �لقدوة,  نا�شر  هاجم 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  )فــتــح(,  مركزية  من 

ــابــق, �مــ�ــس  مــوؤ�ــشــ�ــشــة يــا�ــشــر عـــرفـــات �لــ�ــش

تنظيم  �إثــر  على  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  �لإثــنــني, 

معر�س للكاريكاتري �أ�شاء للرئي�س �لر�حل

�أبـــو  �بـــن �شقيقة  �لـــقـــدوة, وهـــو  وقــــال 

عمار, يف بيان �شحفي: »�إن موؤ�ش�شة يا�شر 

عـــرفـــات ومــتــحــفــهــا قـــد مت �خــتــطــافــهــمــا 

عنهما  �مل�شوؤولني  من  بالقوة  و�نتز�عمها 

وذلــك مــن خــالل �نتهاك قــو�نــني ولو�ئح 

�ملوؤ�ش�شة ب�شكل كامل«, بح�شب و�شفه

�إد�رة  على  �لقائمني  �لــقــدوة,  وو�ــشــف 

�أن  �ل�شرعيني, ول ميكن  بـ »غري  �ملوؤ�ش�شة 

يكونو� �أمينيني عليها وهو ما بات و��شحا 

فــيــمــا �ــشــمــي مبــعــر�ــس �لــكــاركــاتــري �لـــذي 

�لأمني  و�لتمثيل  و�ملعايري  للروؤية  �فتقد 

للزعيم �لر�حل«

يــتــخــطــى يف  حـــــدث  مــــا  »�إن  وتـــــابـــــع: 

ومكانته  �لرمز  للقائد  �لإ�ــشــاءة  خطورته 

ـــنـــاء �ــشــعــبــنــا يف �لــوطــن  و�إثـــــــارة غــ�ــشــب �أب

�إمــعــان يف �حلط  و�ل�شتات و�ملــنــايف, بل هو 

من قيمة ومكانة ودور هذه �ملوؤ�ش�شة �لتي 

�ليا�شر  �إرث  على  وحري�شة  �أمينة  كــانــت 

ور�شالته«

وخــتــم بــالــقــول: »تــــر�ث يــا�ــشــر عــرفــات 

لي�س  وهذ�  باأمان  لي�شو�  لالأ�شف  و�شريته 

بال�شدفة وهو ما حذرنا منه يف �ل�شابق«

من جهته, �أ�شدر متحف يا�شر عرفات, 

حول  �شحفياً  بياناً  �لثــنــني,  �ليوم  م�شاء 

�لر�شومات �لكاريكاتريية �لتي مت عر�شها 

يف معر�س فل�شطني ويا�شر عرفات

هـــذه  �أن  بــــيــــانــــه,  يف  �ملـــتـــحـــف  و�كــــــــد 

وفح�س,  نقا�س  �إىل  خ�شعت  �لــر�ــشــومــات 

يتم  مل  �أنـــه  كما  بن�شرها,  �شمح  وبــالــتــايل 

�و  ديني  جدل  فيها  �لتي  �لر�شومات  ن�شر 

عرقي

�ملــعــرو�ــشــة و�إذ  �لــر�ــشــومــات  »�إن  وقـــال: 

مُتثل وجهة  مــا,  نوعاً  بع�شها جدلياً  كــان 

للق�شية  دعمهم  كيفية  يف  ر��شميها  نظر 

�لر�حل  �لرئي�س  وُمنا�شرة  �لفل�شطينية, 

يا�شر عرفات«

�أنـــه مت ر�ــشــم �شخ�شية  و�أ�ـــشـــاف: »كــمــا 

و�لثقايف  �لفني  منظورهم  مــن  عمار  �أبــو 

ر�آه  فبع�شهم  بهم.  �خلا�س  و�لجتماعي 

مبــنــظــار �ــشــيــنــي, و�آخــــر جــنــوب �إفــريــقــي, 

وهــكــذ�, وجميعهم من  بــر�زيــلــي..  و�آخــــر 

منظار ت�شامني معنا«

ُكل  »حري�شون  بقوله:  �ملتحف  وتــابــع 

�حلر�س على �حلفاظ على �شورة و�شرية 

�لعر�س  هو  وهــذ�  عرفات  يا�شر  وم�شرية 

باملعر�س ل مي�س  ن�شره  ومــا مت  �ملتحفي, 

ولكن  ورمزيته,  ب�شخ�شيته  عرفات  يا�شر 

فـــن �لــكــاريــكــاتــري مـــن �لــفــنــون �جلــدلــيــة 

و�لإبد�عية, ومع ذلك فقد قمنا مبر�جعة 

كل �لر�شومات �ملعرو�شة, وقد قمنا باإز�لة 

تــلــق تفهماً من  �لــتــي مل  �لــر�ــشــومــات  كــل 

�لر�أي �لعام �لفل�شطيني«

وتـــقـــدم �ملــتــحــف بــجــزيــل �لــ�ــشــكــر لكل 

�حلـــريـــ�ـــشـــني و�ملــــد�فــــعــــني عــــن �لـــ�ـــشـــورة 

عــرفــات,  يا�شر  �ملــوؤ�ــشــ�ــس  للقائد  �لــرمــزيــة 

وكل �ملتابعني لفعاليات ون�شاطات �ملوؤ�ش�شة

م�شيئة  كــاريــكــاتــوريــة  ر�ـــشـــوم  و�أثــــــارت 

لــلــرئــيــ�ــس �لــفــلــ�ــشــطــيــنــي �لــــر�حــــل, يــا�ــشــر 

فل�شطني  »كاريكاتري  معر�س  يف  عــرفــات, 

�نتقاد�ً  ر�م �هلل,  ويا�شر عرفات« يف مدينة 

و��شعاً عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي

وطـــالـــب نــ�ــشــطــاء فـــتـــحـــاويـــون بـــاإز�لـــة 

�ملعر�س  يف  عــمــار,  لأبـــو  �مل�شيئة  �لــر�ــشــوم 

ـــــذي تــنــظــمــه مــوؤ�ــشــ�ــشــة يــا�ــشــر عــرفــات  �ل

�لــــــوزر�ء حمــمــد ��شتية  و�فــتــتــحــه رئــيــ�ــس 

�لأحد

من جهته, قال حممود �لعالول, نائب 

رئي�س حركة )فتح(, يف ت�شريح �شحفي: 

عــرفــات  يــا�ــشــر  موؤ�ش�شة  مــع  �حلــديــث  »مت 

�ل�شهيد  �لر�شوم �خلا�شة يف  لز�لة جميع 

�لرمز يا�شر عرفات من �ملعر�س و�شي�شدر 

تو�شيح من �ملوؤ�ش�شة حول ذلك«

ومعر�س »فل�شطني ويا�شر عرفات« هو 

�لتي  �ملعار�س  �شل�شلة  يف  �لثامن  �ملعر�س 

ُيقيمها متحف يا�شر عرفات,.


