
تسجيل 14 وفاة و11813 بفيروس 
كورونا في االردن

االستثمار: األردن من أفضل 10 دول 
في تحسين مناخ األعمال

مذكرة نيابية تطالب بالسير في 
إجراءات العفو العام

البلد-عمان نب�ض 

الثالثاء،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 

�إ�صابة  و11813  وفاة   14 ت�صجيل  عن 

ج���دي���دة ب���ف���رو����س ك����ورون����ا يف امل��م��ل��ك��ة؛ 

 13102 اإىل  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع 

وفاة و 1164339 �إ�صابة.

الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

امل��وج��ز  ب��ح�����ص��ب  ب��امل��ئ��ة،   22.45 �م�������س، 

الإع���الم���ي ال�����ص��ادر ع��ن ال�����وزارة. واأ���ص��ار 

الن�صطة  احل�����الت  ع����دد  اأن  اإىل  امل���وج���ز 

بينما  ح��ال��ة،   57439 اإىل  و�صل  حالياً 

بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، ام�س، اإىل 

احل��الت  وع��دد  حالة،   151 امل�صت�صفيات 

ح��ال��ة،   131 امل�صت�صفيات  غ����ادرت  ال��ت��ي 

فيما بلغ العدد الإجمايل للحالت.

نب�ضالبلد-عمان

األقى اأمني عام وزارة ال�صتثمار ال�صيد 

كلية  ال��ث��الث��اء، يف  ام�����س  القطارنة  زاه���ر 

الدفاع الوطني امللكية الأردنية حما�صرة 

ال�صتثمار”  ت�صجيع  “�صيا�صات  ب��ع��ن��وان 

بح�صور   19 ال��دف��اع  دورة  يف  للدار�صني 

اآمر الكلية العميد الركن الدكتور عو�س 

الطراونة ورئي�س واأع�صاء هيئة التوجيه 

الق��ت�����ص��اد  “اإن  ال��ق��ط��ارن��ة:  ف��ي��ه��ا.وق��ال 

وم��ت��ن��ام��ي  ق�������وي  اق��ت�����ص��اد  ه���و  الأردين 

 2021 ع����ام  ٪2 يف  ح��ي��ث من���ا مب���ع���دل 

ال�صيا�صات  مع  ومنفتح  حر  اقت�صاد  وه��و 

الق����ت���������ص����ادي����ة امل����وج����ه����ة ن���ح���و اخل������ارج 

مب�صاركة فاعلة من القطاع اخلا�س، وقد 

حقق الأردن تطوراٍت يف الإ�صالح .

البلد-عمان نب�ض 

ال��ن��واب ام�س الثالثاء،  وق��ع ع��دد م��ن 

ب��اإلإي��ع��از  احل��ك��وم��ة  تطالب  م��ذك��رة  على 

وال��ع��م��ل م��ع ال���رمل���ان لإ����ص���دار ع��ف��و ع��ام 

يلتم�صه املحكومني وذويهم. 

عام،  عفو  باإ�صدار  النواب  وياأتي طلب 

بالتزامن مع حتديث املنظومة ال�صيا�صية 

وال���ت���ع���دي���الت ال���د����ص���ت���وري���ة وت��ع��دي��الت 

ق���ان���وين الح�������زاب والن����ت����خ����اب، م����رورا 

ما  ال�صيا�صي  لالإ�صالح  جديدة  مبرحلة 

يدفع اىل اعطاء املحكومني الذين �صلوا 

قد  قانونية  خمالفة  ارتكبوا  او  �صبيلهم 

جادة  اىل  العودة  فر�صة  م��رة  لأول  تكون 

ال�����ص��واب، وح��ت��ى ي��ك��ون ال���ص��الح �صامال 

لالأمن املجتمعي . 3 23
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البلد-عمان نب�ض 

خ��ط��ة  امل��ح��ل��ي��ة  الإدارة  وزارة  و����ص���ع���ت 

م��ت��ك��ام��ل��ة يف غ���رف���ة ال����ط����وارئ ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

بالوزارة و)100( غرفة طوارئ يف البلديات 

و )17( غرفة طوارئ يف جمال�س اخلدمات 

اململكة، بهدف  امل�صرتكة يف خمتلف مناطق 

التعامل مع احلالة اجلوية التي �صت�صهدها 

اململكة بدءاً من اليوم الأربعاء.

الأر���ص��اد اجلوية  دائ��رة  اأعلنته  ملا  ونظراً 

تاأثر اململكة مبنخف�س جوي م�صحوب  عن 

اأ���ص��ل قطبي،  م��ن  ب���اردة ج��داً  بكتلة هوائية 

فقد اأعلنت الوزارة حالة الطوارئ الق�صوى 

بعّمان  ال��وزارة  الرئي�صية مبركز  يف غرفتها 

وكافة غرف الطوارئ يف البلديات وجمال�س 

اخل����دم����ات امل�������ص���رتك���ة يف امل���م���ل���ك���ة، وذل����ك 

للتعامل مع احلالة اجلوية.

واأ�صدرت الوزارة تعميماً عاجاًل للبلديات 

وم��دي��ري��ات  امل�صرتكة  اخل��دم��ات  وجم��ال�����س 

اململكة  مناطق  خمتل  يف  البلدية  ال�����ص��وؤون 

للبدء من ام�س بال�صتعداد للحالة اجلوية 

جاء فيه:

ن��ظ��را ل��ل��ح��ال��ة اجل���وي���ة امل��ت��وق��ع��ة ي��وم��ي 

 26-27/1/2022 واخلمي�س  الأرب��ع��اء 

ال��ت��اأك��د م��ن اجل��اه��زي��ة الق�صوى  ول��غ��اي��ات 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع امل��ن��خ��ف�����س اجل������وي ال���ق���ادم 

-1 رفع م�صتوى حالة  للعمل على ما يلي: 

الطوارئ للدرجة الق�صوى.

-2فتح غرف الطوارئ على مدار ال�صاعة 

مع  للتعامل  ال�صتعداد  اأه��ب��ة  على  والبقاء 

احلالت الطارئة .

اإلدارة المحلية: طوارئ قصوى للمنخفض القطبي
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المقاومة بغزة بعد انتخابات 2006.. تطور متنامي وحاضنة دافئة
البلد-وكاالت نب�ض 

تعي�س املقاومة يف غزة حالة من الزهو والتنامي امل�صتمر 

انتخابات  الإ�صالمية )حما�س( يف  املقاومة  منذ فوز حركة 

الذين  املتابعني  بع�س  به  تنباأ  ما  عك�س  على   ،2006 ع��ام 

توقعوا اآنذاك خ�صوع احلركة لل�صغوط الدولية والنغما�س 

يف م�صار ال�صيا�صة، عقب ت�صلمها زمام احلكم.

باتت  حتى  الع�صكرية  تر�صانتها  م��ن  امل��ق��اوم��ة  وط���ورت 

فل�صطني  اأر����س  يف  نقطة  اأي  اإىل  ال��ي��وم  ت�صل  �صواريخها 

نفذت  التي  الأن��ف��اق  ل�صالح  تطويرها  عن  ف�صاًل  املحتلة، 

اإ�صافة  اإ�صرائيلية،  مواقع  �صد  نوعية  عمليات  خاللها  من 

موجهة  �صواريخ  وامتالكها  م�صرة،  ط��ائ��رات  لت�صنيعها 

ك�”الكورنيت” امل�صاد للدروع و”�صام 7” امل�صاد للطائرات

اأن  ول�صّيما  املقاوم،  للعمل  دافئة  حا�صنة  القطاع  وب��ات 

جميع الأجنحة الع�صكرية لف�صائل املقاومة متتلك مواقع 

على  تعمل  ال��ت��ي  ال��ور���س  ع��ن  ف�����ص��اًل  لعنا�صرها،  ت��دري��ب 

ت�صنيع ال�صواريخ ب�صكل م�صتمر وعطًفا على ذلك، اأ�صبحت 

متخ�ص�صة  وح���دات  ي�صم  نظامي،  بجي�س  اأ�صبه  امل��ق��اوم��ة 

“الظل”  ووح����دة  و”النخبة”  الب�صرية”  ك�”ال�صفادع 

اجلوي” و”املدفعية” . و”الدفاع 

البلد-وكاالت نب�ض 

بحماية  الإ�صرائيلية،  ال�صلطات  هدمت 

اأه����ايل قرية  ال�����ص��رط��ة، م�صاكن  م��ن  ق���وات 

منطقة  يف  الع����رتاف  م�صلوبة  ال��ع��راق��ي��ب 

على  ال�197  للمرة  البالد،  جنوبي  النقب، 

التوايل منذ العام 2000 ومت الهدم �صباح 

ام�س الثالثاء، وتركت �صكانها يف العراء على 

القار�س وج��اء ه��دم خيام  ال��رد  الرغم من 

للمرة  ام�����س،  املتوا�صعة،  العراقيب  اأه���ايل 

بعدما   2022 ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ  الأوىل 

ُهدمت 14 مرة يف العام املا�صي، اآخرها كان 

يوم 20 كانون الأول/ دي�صمر 2021

من  ن�صبها  الأه����ايل  يعيد  م���رة  ك��ل  ويف 

ج��دي��د ك���ل م����رة م���ن اأخ�������ص���اب وغ���ط���اء من 

النايلون حلمايتهم من احلر.

البلد-وكاالت نب�ض 

الثالثاء،  ام�س  العربي،  ال��رمل��ان  طالب 

الإدارية”  “العتقالت  بتدخل دويل لوقف 

يف  الأرا���ص��ي  وجت��ري��ف  الفل�صطينيني،  �صد 

منطقة النقب )جنوب فل�صطني املحتلة عام 

متطابقة،  خطابات  يف  ذلك  جاء   (1948
وج���ه���ه���ا رئ���ي�������س ال�����رمل�����ان ال���ع���رب���ي ع����ادل 

ال��ع�����ص��وم��ي، ل��ك��ل م���ن لأم����ني ال���ع���ام ل���الأمم 

الدويل،  الرملاين  الحت��اد  ورئي�س  املتحدة، 

وروؤ����ص���اء ال��رمل��ان��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة، وم��ف��و���س 

الأمم امل��ت��ح��دة ال�����ص��ام��ي حل��ق��وق الإن�����ص��ان، 

الع�صومي  واأدان  العربي  الرملان  بيان  وفق 

املمنهجة. “النتهاكات 

السلطات اإلسرائيلية تهدم قرية 
العراقيب للمرة 197 على التوالي

البرلمان العربي يطالب ب»تدخل دولي« 
لوقف االنتهاكات في النقب 

النواب يقر مواد من قانون رخص المهن داخل حدود األمانة

العمل تدعو القطاع الخاص للتعامل مع قرار 
الحكومة بشأن دوام االربعاء والخميس

ص5األردن في المرتبة 5 عربيا في مكافحة الفساد
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الحكومة تقلص دوام االربعاء إلى 12 ظهرا وتعلق العمل الخميس

البلد-عمان نب�ض 

ا���ص��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�صر 

اخل�صاونة يف رئا�صة الوزراء ام�س الثالثاء، 

وزي�����ر ال��ن��ق��ل ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ع��ا���ص��م ���ص��امل 

بح�صور وزير النقل املهند�س وجيه عزايزة.

الأخ��وي��ة  العالقات  ال���وزراء  رئي�س  واأك���د 

ال��ت��ي ت��رب��ط الأردن  امل��ت��م��ي��زة  وال��ت��اري��خ��ي��ة 

وف��ل�����ص��ط��ني و���ص��ع��ب��ي��ه��م��ا ال�����ص��ق��ي��ق��ني وال��ت��ي 

ي��رع��اه��ا وي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا ج��الل��ة 

الرئي�س  �صيادة  واأخ��وه  الثاين  امللك عبداهلل 

الفل�صطيني حممود عبا�س.

واأعاد رئي�س الوزراء تاأكيد موقف الأردن 

الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  ح���ق  ب���دع���م  ال��ث��اب��ت 

امل�صروع باإقامة دولته امل�صتقلة وذات ال�صيادة 

حزيران  م��ن  ال��راب��ع  خطوط  على  الناجزة 

ال�صرقية  القد�س  وعا�صمتها   1967 ع��ام 

اخل�صاونة  ولفت   . الدولتني  اط��ار حل  ويف 

يف  وخ��رات��ه  امكاناته  ي�صع  الأردن  اأن  اإىل 

ي�صهم  ومبا  الفل�صطينيني  ال�صقاء  ت�صرف 

على  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود  تعزيز  يف 

جهته،  من  امل�صروعة.  حقوقه  ودع��م  ار�صه 

اأ����ص���اد وزي����ر ال��ن��ق��ل ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي مب��واق��ف 

اململكة الأردنية الها�صمية.

الخصاونة: األردن يضع امكاناته 
في تصرف الفلسطينيين
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موظفو األمانة يطالبون بدمج العالوات مع راتب التقاعد 
و»االمانة«: سنحاول مرة اخرى مع »الضمان«

البلبيسي: 400 ألف شخص تلقوا الجرعة 
الثالثة من مطعوم كورونا

الرفاعي: يجب استقطاب الشباب لألحزاب

نب�ض البلد- نزار البطاينة 

طالب عدد من موظفي اأمانة عمان الكرى بدمج جميع املكافاآت 

اإىل راتب التقاعد اأ�صوة باملوؤ�ص�صات احلكومية الأخرى التي �صدر فيها 

قرار حمكمة وب�صكل قطعي . 

وج��اءت املطالبة عر من�صور كتبه �صمر الزيرة احلديد م�صوؤول 

�صفحة ملتقى موظفي اأمانة عمان )لتحقيق العدل وامل�صاواة(، حيث 

لقت الفكرة اإ�صتح�صان عدد كبر من املوظفني والعاملني يف الأمانة 

يف ال�صفحة . 

وبني م�صدر م�صوؤول يف الأمانة، اأن رف�س دمج املكافاآت مع راتب 

الأمانة  اأن  مبينا  الإجتماعي  ال�صمان  موؤ�ص�صة  من  ياأتي  ال�صمان 

�صتعيد املحاولة مع املوؤ�ص�صة لدمج املكافاآت مع راتب ال�صمان.

املطالبة هي حق  اإن  ب��دوره،  اأمانة عمان  املوظف يف  الزيرة  وق��ال 

م�صروع لكل موظف، مبينا اأن اخلطوة القادمة للمطالبة �صتكون عر 

الإ�صراب عن العمل من داخل املكاتب ب�صكل تدريجي بداية �صاعتني، 

ثم ن�صف يوم، ثم يوم كامل، حتى تتم املوافقة على مطالبنا من قبل 

الإدارة مو�صحا ي��اأت��ي الإ���ص��راب اح��رتام��ا لأم��ر ال��دف��اع ال��ذي مينع 

التجمهر .

البلد-برتا نب�ض 

قال م�صت�صار رئا�صة الوزراء ل�صوؤون ال�صحة وملف كورونا الدكتور 

عادل البلبي�صي، اإن عدد متلقي اجلرعة الثالثة و�صل اإىل 400 الف 

�صخ�س تقريبا من اأ�صل 3.5 مليون �صخ�س.

)ب��رتا(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريحات  يف  البلبي�صي  و���ص��دد 

ام�س الثالثاء، على �صرورة تلقي اجلرعة الثالثة ملن اأم�صى 3 اأ�صهر 

املناعة �صد الفرو�س  الثانية، والتي ترفع ن�صبة  على تلقي اجلرعة 

واملتحور منه بن�صبة 80 باملئة.وبني البلبي�صي اأن ن�صبة تلقي املطاعيم 

اململكة  �صكان  باملئة من جمموع   40 بلغت  كورونا  لفرو�س  امل�صادة 

الكلي، ون�صبة تلقي املطعوم للفئة امل�صتهدفة فوق 18 �صنة و�صلت اإىل 

70 باملئة للجرعة الأوىل و65 باملئة ملتلقي اجلرعة الثانية. ورجح 
زي���ادة اأع���داد الإ���ص��اب��ات خ��الل ال�صبوعني ال��ق��ادم��ني، وذل��ك يف ظل 

املوجة الرابعة والتي ت�صهد انت�صارا ملتحوري “اأوميكرون” .

البلد-عمان نب�ض 

“اأثر  عنوان  الوطني حتت  املوؤمتر  – را�صد،  احلياة  اأطلق مركز 

احلياة  على  ال�صيا�صية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  خمرجات 

ن�صتثمر  اأن  علينا  اأن  امل��وؤمت��ر  افتتاح  يف  ال��رف��اع��ي  وق���ال  احلزبية”، 

كاأردنيني هذه املرحلة، واأن نبني حياة �صيا�صية اأردنية قوامها العمل 

وثوابتها  الأردن��ي��ة  الدولة  اأول��وي��ات  مع  املن�صجم  الراجمي  احلزبي 

وركائزها. واأكد العني �صمر الرفاعي اأن وجود التحديات اأمر طبيعي 

يف اأي م�صرة عمل، لكن من املمكن والواجب مواجهتها دائما، فقد 

لكن  الآراء،  بع�س  مع  تن�صجم  ل  التي  ال��ق��رارات  بع�س  هناك  يكون 

ب�صكل  النا�س  اإق��ن��اع  ال�صيا�صيني  الفاعلني  على  حتتم  الدميقراطية 

يف  املنخرطون  يتقبل  اأن  �صرورة  على  الرفاعي  م�صددا  دميقراطي. 

العمل ال�صيا�صي واحلزبي من يختلف عنهم يف الرنامج اأو التوجه اأو 

الراأي، فهذا هو جوهر العمل ال�صيا�صي، .

االربعاء   23 جمادى االآخرة  1443 هـ  - املوافق   26  كانون الثاين  2022 م - العدد  139  - ال�سعر 250 فل�سا - ال�سنة االوىل
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الخصاونة: األردن يضع امكاناته في تصرف الفلسطينيين

االستثمار: األردن من أفضل 10 دول في تحسين مناخ األعمال

الرفاعي: يجب استقطاب الشباب لألحزاب

البلد-عمان نب�ض 

ا����س���ت���ق���ب���ل رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال���دك���ت���ور 

ام�س  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة  اخل�����س��اون��ة يف  ب�سر 

عا�سم  الفل�سطيني  النقل  وزي��ر  الثالثاء، 

وجيه  املهند�س  النقل  وزير  بح�سور  �سامل 

عزايزة.

الأخوية  العالقات  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د 

وال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط الأردن 

وال��ت��ي  ال�سقيقني  و�سعبيهما  وفل�سطني 

ي��رع��اه��ا وي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا جاللة 

امللك عبداهلل الثاين واأخوه �سيادة الرئي�س 

عبا�س. الفل�سطيني حممود 

واأع������اد رئ��ي�����س ال�������وزراء ت��اأك��ي��د م��وق��ف 

ال�������س���ع���ب  ح�����ق  ب�����دع�����م  ال����ث����اب����ت  الأردن 

الفل�سطيني امل�سروع باإقامة دولته امل�ستقلة 

وذات ال�سيادة الناجزة على خطوط الرابع 

1967 وعا�سمتها القد�س  من حزيران عام 

ال�سرقية ويف اطار حل الدولتني .

ي�سع  الأردن  اأن  اإىل  اخل�ساونة  ولفت 

ام��ك��ان��ات��ه وخ���رات���ه يف ت�����س��رف ال���س��ق��اء 

الفل�سطينيني ومبا ي�سهم يف تعزيز �سمود 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى ار����س���ه ودع���م 

امل�سروعة. حقوقه 

من جهته، اأ�ساد وزير النقل الفل�سطيني 

ممثلة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  مبواقف 

ب��ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ال��داع��م��ة 

ل��ف��ل�����س��ط��ني، م����وؤك����داً ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ة 

التاريخية بني الأردن وفل�سطني.

وق������ال، ن��ع��ت��ز ون��ف��ت��خ��ر ب��ع��الق��ات��ن��ا م��ع 

ل��ل��ع��امل  ب���واب���ت���ن���ا  ي�����س��ك��ل  ال�������ذي  الأردن 

ال��ذي  الفني  ال��دع��م  اخل��ارج��ي، لف��ت��ا اىل 

وامل���وؤ����س�������س���ات  ل�����ل�����وزارات  الردن  ي���ق���دم���ه 

الفل�سطينية يف املجالت كافة.

واأ�������س������ار وزي�������ر ال���ن���ق���ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

الفل�سطينية  ال��ن��ق��ل  وزارة  اه��ت��م��ام  اإىل 

بال�ستفادة من التجربة الأردنية يف جمال 

التطبيقات  وا�ستخدام  واملوا�سالت  النقل 

ال���ذك���ي���ة وال���ن���ق���ل ال����ذك����ي وال��ت�����س��ري��ع��ات 

بها. املتعلقة 

نب�ضالبلد-عمان

ال�سيد  ال�ستثمار  وزارة  ع��ام  اأم��ني  األ��ق��ى 

زاه����ر ال��ق��ط��ارن��ة ام�����س ال���ث���الث���اء، يف كلية 

حما�سرة  الأردن��ي��ة  امللكية  الوطني  ال��دف��اع 

ال�ستثمار”  ت�����س��ج��ي��ع  “�سيا�سات  ب��ع��ن��وان 

ب��ح�����س��ور   19 ال����دف����اع  دورة  يف  ل��ل��دار���س��ني 

عو�س  الدكتور  ال��رك��ن  العميد  الكلية  اآم��ر 

التوجيه  هيئة  واأع�����س��اء  ورئي�س  ال��ط��راون��ة 

فيها.

الأردين  القت�ساد  “اإن  القطارنة:  وق��ال 

هو اقت�ساد ق�وي ومتنامي حيث منا مبعدل 

2٪ يف عام 2021 وهو اقت�ساد حر ومنفتح مع 

ال�سيا�سات القت�سادية املوجهة نحو اخلارج 

وقد  اخل��ا���س،  القطاع  من  فاعلة  مب�ساركة 

الهيكلي  الإ�سالح  يف  تطوراٍت  الأردن  حقق 

�سريبي  قانون  اإق���رار  يف  وجن��ح  والقانوين، 

ج���دي���د ل��ق��ان��ون ال���س��ت��ث��م��ار، الأم�����ر ال���ذي 

الوطنية  ال���س��ت��ث��م��ارات  زي���ادة  يف  �سبباً  ك��ان 

ي�ساهم  خدمي  اقت�ساد  اأن��ه  كما  والأجنبية، 

امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  يف   ٪72 اإىل  ت�����س��ل  ب��ن�����س��ب��ة 

الإجمايل”.

اأف�����س��ل  م��ن  الأردن  اأن  ال��ق��ط��ارن��ة  وب���ني 

وتطبيق  الأع��م��ال  مناخ  حت�سني  يف  دول   10

الإ����س���الح���ات ف��ق��د و���س��ل��ت م��رت��ب��ة الأردن 

مبوؤ�سر البدء بالن�ساط التجاري اإىل مرتبة 

2020 ح�سب  58 على م�ستوى العامل يف عام 

عن  ال�����س��ادر  للتناف�سية  ال�سنوي  التقرير 

املعهد الدويل للتطوير الإداري.

ال�ستثمار  وزارة  اأن  اإىل  القطارنة  واأ�سار 

ت���ت���وىل ت��ن��ظ��ي��م ع���م���ل امل���ن���اط���ق ال��ت��ن��م��وي��ة 

اململكة،  اأن��ح��اء  وامل��ن��اط��ق احل���رة يف خمتلف 

واملتخ�س�سة مبجالت متعددة من الأعمال 

امل�ستثمر  باحتياجات  وجمهزة  وال�سناعات، 

من بنية حتتية وخدمات.

امل��ن��اط��ق  ه�����ذه  اأن  ال���ق���ط���ارن���ة  واأو������س�����ح 

على  تعمل  ت��ط��وي��ر  ���س��رك��ات  عليها  ت�����س��رف 

ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وت�����س��ه��ي��ل اأع���م���ال 

اإىل  التنموية  املناطق  وتهدف  امل�ستثمرين، 

التنمية القت�سادية وخلق  توزيع مكت�سبات 

وح�سب  التناف�س  على  مبنية  عمل  ف��ر���س 

من  متكاملة  منظومة  وتوفري  التخ�س�س، 

اخلدمات للم�ستثمرين تدعم منو ال�سركات 

وت��ط��وره��ا، ك��م��ا ت�����س��اه��م امل��ن��اط��ق احل����رة يف 

ال��ت��ج��اري م��ن خ��الل  ت��ع��زي��ز م��رك��ز الأردن 

احل��رك��ة  وتن�سيط  الب�سائع  ع��ب��ور  ت�سهيل 

القت�سادية.

الأعمال يف  بيئة  اأن  القطارنة على  واأك��د 

الأردن جاذبة لال�ستثمار من خالل حماية 

اجلن�سيات  خمتلف  من  امل�ستثمرين  حقوق 

وغ���ري منحاز  ف��ع��ال  ق�سائي  ن��ظ��ام  ووج����ود 

وملتزم باملعايري الدولية، اإ�سافة اإىل حوافز 

ومدربة  موؤهلة  وعمالة  لال�ستثمار  جاذبة 

وقدرات موؤ�س�سية على التطوير والتدريب، 

من  واح��د  الأردين  امل�سريف  القطاع  ويعتر 

اأكرث القطاعات القت�سادية تطوراً.

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

اأجاب خالله الوزير عن اأ�سئلة وا�ستف�سارات 

الدار�سني.

البلد-عمان نب�ض 

اأط��ل��ق م��رك��ز احل��ي��اة – را���س��د، امل��وؤمت��ر 

الوطني حتت عنوان “اأثر خمرجات اللجنة 

على  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية 

احلياة احلزبية”، وقال الرفاعي يف افتتاح 

اأن ن�ستثمر كاأردنيني هذه  اأن علينا  املوؤمتر 

اأردن��ي��ة  �سيا�سية  ح��ي��اة  نبني  واأن  امل��رح��ل��ة، 

املن�سجم  الراجمي  احلزبي  العمل  قوامها 

م��ع اأول���وي���ات ال���دول���ة الأردن���ي���ة وث��واب��ت��ه��ا 

وركائزها.

اأن وج��ود  ال��رف��اع��ي  �سمري  ال��ع��ني  واأك���د 

م�����س��رية  اأي  يف  ط��ب��ي��ع��ي  اأم�����ر  ال���ت���ح���دي���ات 

مواجهتها  والواجب  املمكن  من  لكن  عمل، 

دائ��م��ا، ف��ق��د ي��ك��ون ه��ن��اك بع�س ال��ق��رارات 

لكن  الآراء،  ب��ع�����س  م���ع  ت��ن�����س��ج��م  ل  ال��ت��ي 

ال����دمي����ق����راط����ي����ة حت���ت���م ع���ل���ى ال���ف���اع���ل���ني 

ال�سيا�سيني اإقناع النا�س ب�سكل دميقراطي.

م�������س���ددا ال����رف����اع����ي ع���ل���ى ������س�����رورة اأن 

ي��ت��ق��ب��ل امل��ن��خ��رط��ون يف ال��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي 

واحلزبي من يختلف عنهم يف الرنامج اأو 

العمل  جوهر  ه��و  فهذا  ال���راأي،  اأو  التوجه 

يف  النخبوية  ع��ن  يبتعدوا  واأن  ال�سيا�سي، 

القواعد  نحو  ويتجهوا  الأح����زاب،  ت�سكيل 

جميع  م��ن  ال��ن��ا���س  اإىل  وي�سلوا  ال�سعبية، 

ال��ف��ك��ري��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف جميع  امل�����س��ارب 

ويعرفوا  همومهم  اإىل  وي�ستمعوا  امل��واق��ع، 

احلقيقية. احتياجاتهم 

ال�سباب  ا�ستقطاب  �سرورة  دولته  واأك��د 

ال�ستقطاب  هذا  اأدوات  وتفعيل  لالأحزاب، 

امل�سهد  �سيت�سدرون  الذين  ال�سباب هم  لأن 

نا�سحا  ال��ق��ري��ب،  امل�ستقبل  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي 

متثل  التي  الأح���زاب  يف  بالنخراط  اإي��اه��م 

ت��وج��ه��ات��ه��م ال��ف��ك��ري��ة يف ال��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة، 

والجتماعية. والقت�سادية  ال�سيا�سية 

ال���ع���م���ل  يف  امل����������راأة  دور  ي���خ�������س  ومب������ا 

اأنه خالل  ال�سيا�سي عر عن ا�ستغرابه من 

الأعوام من 1974 اإىل 1993 مل تنجح �سوى 

���س��ي��دة واح����دة يف الن��ت��خ��اب��ات ال��رمل��ان��ي��ة، 

ادخال  بعد  �سيدة   11 تلتها  ثم  الكوتا،  قبل 

الكوتا، فيما جنح 830 مر�سحا من الرجال 

خالل هذه ال�سنوات، يف جمتمع ن�سفه من 

تكون  اأن  يجب  الكوتا  اأن  موؤكدا  ال�سيدات، 

انتقالية فقط. ملرحلة 

نتحمل  اأننا جميعاً  على  الرفاعي  و�سدد 

جميع  ب��اأن  وق��ال  ال��وط��ن،  جت��اه  امل�سوؤولية 

احلكومات، ول ا�ستثني حكومتي من ذلك، 

ك��ان��ت م��ت��ذب��ذب��ة ال����ق����رارات الق��ت�����س��ادي��ة، 

منهجية  وج���ود  اإىل  ب��ح��اج��ة  ف��اإن��ن��ا  ل��ذل��ك 

الأردنية  للدولة  حمددة  اقت�سادية  وهوية 

ن��ع��م��ل م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��و���س��ع 

القت�سادي.

ال��ل��ج��ن��ة  ت��و���س��ي��ات  اأن  ال���رف���اع���ي  واأك�����د 

التعر�س لأي حزبي من  �سمت مواد متنع 

بالقانون  م��ل��ت��زم  اأن���ه  ك��ان��ت ط��امل��ا  اأي ج��ه��ة 

الرفاعي  ق��ال  الإط���ار  ه��ذا  ويف  والد�ستور، 

عري�سة  اأح����زاب  وج���ود  نتمنى  ال��ي��وم  اأن��ن��ا 

ولي�ست كبرية عددا فقط، م�سددا  التمثيل 

ع��ل��ى �����س����رورة ت��ع��زي��ز الت�������س���ال امل��ب��ا���س��ر 

واحل����وار م��ع امل��واط��ن��ني يف امل��ن��اط��ق ك��اف��ة، 

وال�سلبية  ال�����س��وداوي��ة  على  التغلب  بهدف 

التي ت�سيطر على البع�س.

وخ���ت���م ال���رف���اع���ي ح���دي���ث���ه ب����اأن����ه ل��ي�����س 

ع�سواً يف اأي حزب �سيا�سي، لكنه داعم لكل 

الأحزاب التي ت�سعى للعمل مل�سلحة الأردن 

تعمل  اأن  الأح����زاب  ع��ل��ى  واأن  والأردن���ي���ني، 

اإىل هدفه  اأي حزب مل ي�سل  اأن  ولو  بجد، 

ب�����س��رع��ة، ف��ه��ذا ل يعني ال��ف�����س��ل، ب��ل ي��وؤك��د 

البناء والعمل الرتاكمي  اأنه ما زال يحتاج 

للو�سول اإىل اأهدافه.

وق��������ال وزي��������ر ال�����������س�����وؤون ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

وال���رمل���ان���ي���ة امل��ه��ن��د���س م��و���س��ى امل��ع��اي��ط��ة 

نفخر  اأن  علينا  اأن��ن��ا  الف��ت��ت��اح  حفل  خ��الل 

ال�سلطة  يف  الد�ستورية  التعديالت  باإجناز 

الوحيد  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  واأك����ّد  الت�سريعية، 

خالل  من  يكون  اأن  يجب  ال�سيا�سي  للعمل 

الأحزاب الراجمية املنظمة، التي �ستطرح 

ن��ف�����س��ه��ا خ�����الل الن���ت���خ���اب���ات ال���رمل���ان���ي���ة 

جيداً  نعي  اأن  وعلينا  املحلية،  والنتخابات 

باأن ل اأحد يحتكر وجهة النظر ال�سحيحة 

واأننا جميعاً منتلك وجهات نظر يف خمتلف 

يختلف  م��ن  اأن  يعني  ل  وه���ذا  ال��ق��ط��اع��ات 

ي��ك��ون على خطاأ  اأن  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  عني يف 

واآرائ��ن��ا  ن��ظ��رن��ا  وج��ه��ات  نتقبل  اأن  وع��ل��ي��ن��ا 

اأي�ساً. وبراجمنا 

احلقيقي  ال��دور  اأن  على  املعايطة  واأك��د 

ال��ي��وم ال���ذي ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق الأح����زاب هو 

حقيقياً  اأ�سا�ساً  ليكونوا  ال�سباب  ا�ستقطاب 

و�سعه  يتم  رقماً  ولي�س  احلزبي  العمل  يف 

ع��ن��د ت��اأ���س��ي�����س الأح������زاب، وه��ن��ا ي��ج��ب ب��ن��اء 

الرامج من وجهات نظر �سبابية واأن يقدم 

ال��رن��ام��ج  يف  احلقيقية  روؤي��ت��ه��م  ال�����س��ب��اب 

واملواقف  الآراء  احتكار  يتم  اأن  ل  احلزبي 

ملجموعة من املوؤ�س�سني فقط.

وقال الدكتور عامر بني عامر اأن مركز 

اأن هذا املوؤمتر هو باكورة  – را�سد  احلياة 

ن�����س��اط��ات ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع احل�����راك احل��زب��ي 

ال���ذي ج���اء ب��ع��د خم��رج��ات ال��ل��ج��ن��ة امللكية 

ل�ست�سافة  ال��ي��وم  ن�سعى  اأن��ن��ا  ع��ل��ى  واأك����د 

م��ف��ا���س��ل��ة  اأو  حت��ي��ي��د  دون  اجل���ه���ات  ك���اف���ة 

جل��ه��ٍة ع��ل��ى اأخ����رى ل��ن��ت��ع��رف ج��م��ي��ع��اً على 

والرامج  ل��الأح��زاب  ال�سيا�سية  التوجهات 

و�سعها  �سيتم  التي  واحللول  تقدمها  التي 

بني عامر  واأ���س��اف  الأح����زاب،  ط��اول��ة  على 

املوجه  النقد  نتحمل  اأن  علينا  اليوم  باأننا 

من ال�سارع الأردين.

وقال نائب رئي�س جمل�س النواب النائب 

احمد ال�سفدي اأن املجل�س اأجنز التعديالت 

م�سروعي  مناق�سة  يف  و�سي�سرع  الد�ستورية 

ق��ان��وين الأح�����زاب والن��ت��خ��اب، واأك����د على 

احلوار  هي  املرحلة  �سمة  تكون  اأن  �سرورة 

وال��ب��ن��اء ال��ف��ّع��ال وال���رام���ج ال��ن��وع��ي��ة التي 

تالم�س اأولويات املواطن الأردين.

نقا�سيتني  ج��ل�����س��ت��ني  امل���وؤمت���ر  وت�����س��م��ن 

ن���وق�������س ب��ه��م��ا اأف����ك����ار واأه���������داف وب���رام���ج 

ال����ت����ي����ارات والأح���������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واأه����م 

ال���ت���ح���دي���ات امل����ط����روح����ة اأم�������ام ال���ت���ي���ارات 

باجلل�ستني  و���س��ارك  ال��ن��ا���س��ئ��ة،  والأح�����زاب 

ارحيل  والدكتور  البطاينة  ن�سال  من  كل 

وجميل  امل�ساعدة  احمد  والدكتور  الغرايبة 

النمري و احمد ال�سفدي واملهند�س عدنان 

اجلل�سة  واأدار  ح��واري  وان��دري��ه  ال�سواعري 

الأوىل الدكتور حممد املومني.

و�����س����ارك ب��اجل��ل�����س��ة ال���ث���ان���ي���ة ال���دك���ت���ور 

ومراد  العربيات  نظري  العماوي  م�سطفى 

واأ�سامة  ال�سناق  احمد  والدكتور  الع�سايلة 

وقي�س  احلياري  روان  والأ�ستاذة  الرنتي�سي 

زيادين واأدار اجلل�سة الدكتور خالد البكار.

واإمي������ان������اً م����ن را�����س����د ب���اأه���م���ي���ة ت��دف��ق 

امل���ع���ل���وم���ات ���س��ي��ت��م لح����ق����اً ن�������س���ر ح��دي��ث 

ك���اف���ة امل�������س���ارك���ني ���س��م��ن اأخ����ب����ار م��ت��ت��ال��ي��ة 

واأهم  والتوجهات  الآراء  تبني  وفيديوهات 

الذي مت تقدميه خالل اجلل�سات  احلديث 

النقا�سية.

إصابة الوزيرين عمرو والهناندة بكورونا 
ترفع عدد الوزراء المصابين إلى 4 

الحكومة تقلص دوام االربعاء إلى 12 
ظهرا وتعلق العمل الخميس

وفد ياباني يطلع على تجربة الحوسبة 
الصحية في تحليل البيانات

األمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى 
للتعامل مع المنخفض الجوي

العمل تدعو القطاع الخاص للتعامل مع قرار 
الحكومة بشأن دوام االربعاء والخميس

التربية توضح سبب ابقاء دوام مدارس 
البرنامج الدولي في بداية شباط

البلد-عمان نب�ض 

ث��ب��ت ام�����س ال��ث��الث��اء اإ���س��اب��ة وزي���ري 

ال���س��ت��ث��م��ار خ����ريي ع���م���رو والق��ت�����س��اد 

الرقمي اأحمد الهناندة بفريو�س كورونا. 

وت��رف��ع ا���س��اب��ة ال��وزي��ري��ن ع���دد ال����وزراء 

ثبوت  ب��ع��د   4 اإىل  ب��ال��ف��ريو���س  امل�����س��اب��ني 

اأول  ا�سابة وزير ال�سحة فرا�س الهواري 

اأم�س بكورونا ووزير التخطيط والتعاون 

الدويل الثنني. 

ويلتزم الوزراء الربعة باحلجر املنزيل 

ال��ت��زام��ا ب��ال��روت��وك��ول ال�����س��ح��ي. فيما 

مبكاتب  للعاملني  ال��ف��ح��و���س��ات  جت���رى 

الوزراء الربعة احرتازيا كمخالطني.

البلد-عمان نب�ض 

��ع��ة  ����ة امل��ت��وقَّ ن���ظ���راً ل���ل���ّظ���روف اجل����ويَّ

ليومّي الأربعاء واخلمي�س املقبلني، وبناء 

اإدارة  ادرة عن  ال�سَّ التنّبوؤات اجلويَّة  على 

���ة وت��و���س��ي��ات��ه��ا؛ اأ���س��در  الأر����س���اد اجل���ويَّ

اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س 

جميع  يف  وام  ال����دَّ بانتهاء  يق�سي  ب��الغ��اً 

�سات اليوم الأربعاء املوافق لل�ساد�س  املوؤ�سَّ

���اين، يف مت��ام  وال��ع�����س��ري��ن م��ن ك��ان��ون ال���ثَّ

اعة الثانية ع�سرة ظهراً. ال�سَّ

��روف  ال��ظُّ ب�سبب  ط���ارئ  لأيِّ  باً  وحت�سُّ

ر رئ��ي�����س ال����وزراء  ��ع��ة، ق����رَّ ���ة امل��ت��وقَّ اجل���ويَّ

غ��ٍد  ل��ي��وم  �����س��ات  امل��وؤ���سَّ جميع  دوام  تعليق 

والع�سرين من  لل�سابع  املوافق  اخلمي�س، 

التي  �سات  املوؤ�سَّ با�ستثناء  ��اين،  ال��ثَّ كانون 

تتطلَّب طبيعة عملها غري ذلك.

  نب�ض البلد-عمان

اأك������د ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����س��رك��ة 

احلو�سبة ال�سحية، املهند�س عمر عاي�س، 

ال�سحية  البيانات  اأهمية  الثالثاء،  ام�س 

يف  حكيم  برنامج  على  املخزنة  ال�سخمة 

رفع كفاء الرعاية ال�سحية يف اململكة.

وف��دا  ا�ستقباله  خ��الل  عاي�س،  واأ���س��ار 

من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، اإىل 

ال�سحية  البيانات  حتليل  برنامج  ق��درة 

القرار. اأ�سحاب  دعم  “هدى” على 
التي  ال��زي��ارة،  ال��وف��د، خ��الل  وا�ستمع 

متت بتن�سيق من وزارة القت�ساد الرقمي 

ال�سركة  ب��رام��ج  ع��ن  �سرح  اإىل  وال��ري��ادة، 

بالذكاء  املتعلقة  تلك  خا�سة  وم�ساريعها 

ب��رن��ام��ج  ال���س��ط��ن��اع��ي، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 

“ه�دى” الذي  البيانات ال�سحية  حتليل 

اأطلقه جاللة امللك عبداهلل الثاين ر�سمًيا 

عام 2019.

ويهدف برنامج هدى اإىل دعم �سانعي 

ال���ق���رار وال��ب��اح��ث��ني يف حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات 

على  احل�����س��ول  م��ن  ومتكينهم  ال�سحية 

م���ع���ل���وم���ات ���س��ام��ل��ة م����ن خ�����الل اإت���اح���ة 

البيانات  عن  تنقيب  واأدوات  تكنولوجيا 

خمت�سني  ق��ب��ل  م��ن  وحتليلها  ال�سحية 

اأج��ل  م��ن  ال��الزم��ة  ال�ست�سارات  وت��ق��دمي 

ات����خ����اذ ال�����ق�����رارات ال�����س��ح��ي��ح��ة وو����س���ع 

���س��ي��ا���س��ات حت�����س��ني م�����س��ت��وى ال���رع���اي���ة 

ال�سحية يف الأردن.

وع���ر����س م��وظ��ف��و ���س��رك��ة احل��و���س��ب��ة 

اآل����ي����ات ع��م��ل ب���رن���ام���ج حكيم  ال�����س��ح��ي��ة 

الفرتا�سية يف مقر  ال��ع��ي��ادة  م��ن خ��الل 

ال�سركة.

وتبادل  التعاون  �سبل  اجلانبان  وبحث 

اخلرات يف جمال تعزيز وبناء املنظومة 

الداعمة للذكاء ال�سطناعي.

البلد-عمان نب�ض 

اأع��ل��ن��ت اأم���ان���ة ع��م��ان ال���ك���رى، ام�����س 

ال����ث����الث����اء، ح���ال���ة ال�����ط�����وارئ ال��ق�����س��وى 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع امل��ن��خ��ف�����س اجل�����وي ال���ذي 

دائرة  ن�سرات  ح�سب  اململكة  على  �سيوؤثر 

الأر�ساد اجلوية.

وح�سب الناطق الإعالمي با�سم اأمانة 

ج��ددت  الرحامنة،  نا�سر  ال��ك��رى  عمان 

الأمانة دعوتها للمواطنني يف حال ر�سد 

اأرق���ام  ع��ل��ى  اإىل الت�����س��ال  اأي م��الح��ظ��ة 

غرف الطوارئ الرئي�سة يف منطقة تالع 

اأو   065359971 اأو   065359970 ال��ع��ل��ي 

خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات 

مناطق اأمانة عمان الفرعية ال� 22.

لإزالة  املبادرة  اإىل  باملواطنني  واأهابت 

اأ�سطح املباين حتى  الأل��واح املتحركة عن 

وال��ه��واء،  ال��ري��اح  �سرعة  بفعل  تتطاير  ل 

والب��ت��ع��اد ع��ن جم��اري الأودي���ة واملناطق 

البيوت  م��زاري��ب  رب��ط  وع��دم  املنخف�سة، 

ال�سحي  ال�سرف  مناهل  على  )ال�سطح( 

الطرق،  يف  لفي�سانها  جتنباً  )امل��ج��اري( 

اإغالق  يف  لت�سببها  النفايات  اإلقاء  وع��دم 

خطوط ت�سريف مياه الأمطار.

ودع����ت الأم���ان���ة اإىل ت��ف��ق��د امل�����س��خ��ات 

الغاط�سة يف العمارات واملحالت التجارية 

ال�������س���ارع، واأخ����ذ  ال���واق���ع���ة دون م��ن�����س��وب 

الح���ت���ي���اط���ات ال���وق���ائ���ي���ة ع���ن���د ت��خ��زي��ن 

الب�سائع يف امل�ستودعات وطوابق الت�سوية.

امل�ساريع  واأ�سحاب  باملقاولني  واأهابت 

الإن�����س��ائ��ي��ة ت���اأم���ني م����واد ال��ب��ن��اء جت��ن��ب��اً 

لجن���راف���ه���ا مم���ا ق���د ي�����وؤدي اإىل اإغ����الق 

خطوط ت�سريف مياه الأمطار.

البلد-عمان نب�ض 

ال��ث��الث��اء  ام�������س  ال��ع��م��ل  وزارة  دع����ت 

التعامل  اإىل  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات 

مع البالغ ال�سادر عن رئي�س الوزراء مبا 

العاملني  و���س��الم��ة  �سحة  على  يحافظ 

وح��م��اي��ت��ه��م م��ن اآث����ار ال���ظ���روف اجل��وي��ة 

كل  ع��م��ل  وذل���ك ح�سب طبيعة  ال�����س��ائ��دة 

م��وؤ���س�����س��ة وال����ظ����روف اجل���وي���ة ال�����س��ائ��دة 

يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه��ا وم��ك��ان �سكن 

العامل.

البلد-عمان نب�ض 

دوام  اإن  والتعليم  الرتبية  وزارة  قالت 

يبداأ  الوطني  للرنامج  التابعني  الطلبة 

اأم����ا ال��ط��ل��ب��ة على  20 ���س��ب��اط امل��ق��ب��ل،  يف 

ال��رن��ام��ج ال����دويل )امل���دار����س ال��دول��ي��ة( 

ي��ب��داأ  ل��ذل��ك  ل��ت��ق��ومي��ات دول���ي���ة،  تخ�سع 

دوامهم وفق حتديد املدر�سة وبرناجمها، 

اإذ ل ي�سري عليها قرار جمل�س الوزراء.

واأو�����س����ح ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ل�����وزارة 

الرتبية والتعليم الدكتور اأحمد امل�ساعفة 

ام�س الثالثاء، اأن طلبة الرنامج الدويل 

خارجية،  تقييمات  ولهم  قليل،  ع��دده��م 

وم����واع����ي����د حم�������ددة م�����س��ب��ق��ة لإج�������راء 

الف�سل  دوام  وبداية  للطلبة  الختبارات 

ب�سكل  دول  ل���ع���دة  ي���ح���دد  ب��رن��ام��ج  وف����ق 

جماعي، اأما املدار�س اخلا�سعة للرنامج 

وزارة  قبل  م��ن  دوام��ه��ا  فيحدد  ال��وط��ن��ي 

عليهم  ي�سري  لذلك  والتعليم،  الرتبية 

وال���ذي ن�س على  ال����وزراء  ق���رار جمل�س 

اإىل  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  بدء  تاأجيل 

20 �سباط.

وك���ان���ت احل��ك��وم��ة ق���د ق����ررت ت��اأج��ي��ل 

مع  املقبل،  �سباط   20 حتى  املدار�س  دوام 

ال��رام��ج  تعتمد  ال��ت��ي  امل��دار���س  ا�ستثناء 

��ق ه���ذه امل��دار���س  ��ة ع��ل��ى اأن ت��ط��بِّ ال��دول��يَّ

يق�سي  ال�����ذي  ��ي  ال�����س��حِّ ال����روت����وك����ول 

ب��اإغ��الق امل��در���س��ة ال��ت��ي ت��زي��د فيها ن�سبة 

الإ�سابات بفريو�س كورونا عن ٪10.
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النواب يقر مواد من قانون رخص المهن داخل حدود األمانة

البلبيسي: 400 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا

تسجيل 14 وفاة و11813 بفيروس كورونا في االردن

القبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة منها 

مذكرة نيابية تطالب بالسير 
في إجراءات العفو العام

البلد-عمان نب�ض 

اأقر جمل�س النواب، ام�س الثالثاء، يف 

املادتني  ال�صباحية  الت�صريعية  اجلل�صة 

10 و 11 م��ن ق��ان��ون رخ�����س امل��ه��ن داخ��ل 

حدود اأمانة عمان ل�صنة 2019.

امل��ح��ال  “على  ال��ع��ا���ص��رة  امل����ادة  وت��ن�����س 

ال�صاحات  مثل  املهن  ممار�صة  جتوز  التي 

ال���ع���ام���ة واحل����دائ����ق ال���ع���ام���ة مب���ا ي��خ��دم 

ال�صكنية  واملن�صاآت  واملباين  املرافق،  هذه 

ملمار�صة  املخ�ص�صة  والآل��ي��ات  وامل��رك��ب��ات 

املهن واملاكينات ذاتية اخلدمة«.

“ملمار�صة  ع��ل��ى  ت��ن�����س   11 امل�����ادة  اأم����ا 

م�صجال  ي��ك��ون  اأن  ال�صخ�س  على  املهنة 

للت�صريعات  وفقا  املخت�صة  اجلهات  لدى 

غايته  تكون من �صمن  واأن  العالقة  ذات 

املطلوب ترخي�صها. املهنة  ممار�صة 

تتعلق  والتي   13 امل��ادة  النواب  اأقر  كما 

على  احل�����ص��ول  طلب  اإج����راءات  بتحديد 

وفقا  ال��ط��ل��ب  الأم����ني  ي�صنف  ال��رخ�����ص��ة 

املتعلقة  اخلا�صة  واملوافقات  للمتطلبات 

اعتبارات  واأي  املحل  واملنطقة  املهنة  بكل 

اأخرى مرتبطة  اأو موافقات  اأو متطلبات 

اأع���ل���ى  م�������ص���ت���وي���ات  اإىل  الأم�����ان�����ة  ب��ع��م��ل 

واأدنى. ومتو�صط 

واأقر النواب املواد 14 و 15 و 16، حيث 

ب�صكل  الرخ�س  اأنه جتدد   14 املادة  تتعلق 

اإىل  اإر���ص��ال��ه  يتم  اإ�صعار  مبوجب  تلقائي 

الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة، م��ن امل��رخ�����س ل��ه على 

ال��ن��م��وذج امل��ع��ت��م��د ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة خ���الل 3 

اأ�صهر من تاريخ انتهاء املدة.

اأت���ى ق��رار  17 حيث  اأق���ر ال��ن��واب امل���ادة 

ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى ه�����ذه امل�������ادة م���ع���دل ع��ل��ى 

 : الن�س  ي�صبح  حيث  ال��ق��ان��ون،  م�صروع 

اإذا  العالقة،  ذات  الت�صريعات  مراعاة  مع 

ل��ه للورثة  امل�����ص��رح  اأو  ل��ه  امل��رخ�����س  ت��ويف 

انتهاء  ح��ت��ى  امل��ه��ن��ة  اأح��ده��م مم��ار���ص��ة  اأو 

القانون  هذا  لحكام  وفقا  الرخ�صة  مدة 

ال�صادرة مبوجبه. والأنظمة والتعليمات 

واأقرت املادة 18 كما وردت من موافقة 

ال��ل��ج��ن��ة ل��ل��ن�����س الأ����ص���ل���ي م���ن م�����ص��روع 

ق��ان��ون رخ�����س امل��ه��ن داخ���ل ح���دود اأم��ان��ة 

وتف�صل  امل���ادة  حت��دد   ،2019 ل�صنة  عمان 

ر����ص���وم اإ�����ص����دار ال���رخ�������س و ال��ت�����ص��اري��ح 

وجت��دي��ده��ا مب��وج��ب ن��ظ��ام ي�����ص��در لهذه 

الغاية ويراعي عند ا�صتيفاء الر�صوم.

البلد-برتا نب�ض 

ل�صوؤون  ال���وزراء  رئا�صة  م�صت�صار  ق��ال 

ال�����ص��ح��ة وم��ل��ف ك���ورون���ا ال��دك��ت��ور ع��ادل 

اجل���رع���ة  م��ت��ل��ق��ي  ع����دد  اإن  ال��ب��ل��ب��ي�����ص��ي، 

���ص��خ�����س  ال����ف   400 اإىل  و����ص���ل  ال��ث��ال��ث��ة 

3.5 مليون �صخ�س. تقريبا من اأ�صل 

لوكالة  ت�صريحات  البلبي�صي يف  و�صدد 

الثالثاء،  ام�س  )ب��را(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء 

ع���ل���ى �����ص����رورة ت��ل��ق��ي اجل���رع���ة ال��ث��ال��ث��ة 

اجلرعة  تلقي  على  اأ���ص��ه��ر   3 اأم�����ص��ى  مل��ن 

�صد  املناعة  ن�صبة  ترفع  وال��ت��ي  الثانية، 

80 باملئة. الفريو�س واملتحور منه بن�صبة 

ت��ل��ق��ي  ن�������ص���ب���ة  اأن  ال��ب��ل��ب��ي�����ص��ي  وب������ني 

بلغت  كورونا  لفريو�س  امل�صادة  املطاعيم 

40 باملئة من جمموع �صكان اململكة الكلي، 

امل�صتهدفة  للفئة  امل��ط��ع��وم  تلقي  ون�صبة 

ب��امل��ئ��ة   70 اإىل  و����ص���ل���ت  ���ص��ن��ة   18 ف�����وق 

للجرعة الأوىل و65 باملئة ملتلقي اجلرعة 

ال��ث��ان��ي��ة. ورج���ح زي���ادة اأع����داد الإ���ص��اب��ات 

خ���الل ال���ص��ب��وع��ني ال��ق��ادم��ني، وذل���ك يف 

انت�صارا  ت�صهد  والتي  الرابعة  املوجة  ظل 

“اأوميكرون” و”دلتا”، متوقعا  ملتحوري 

ال�صبوع  يف  الإ�صابات  ذروة  اإىل  الو�صول 

اإدخالت  وحول  املقبل.  �صباط  من  الأول 

امل�صت�صفيات، اأ�صار البلبي�صي اىل ان ن�صبة 

الإدخ�������ال واإ����ص���غ���ال الأ�����ص����رة امل��خ�����ص�����ص��ة 

مريحة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م�صابي  لعالج 

جدا وت�صل اإىل 30 باملئة، ون�صبة الوفيات 

ب��ال��ت��زام��ن مع  ان��خ��ف��ا���س م���ل���ح���وظ،  يف 

ا�صتمرار حمالت التطعيم �صد الفريو�س 

جل��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة امل�����ص��ت��ه��دف��ة، 

م��ب��ي��ن��ا اأن�����ه م���ع ن��ه��اي��ة امل���وج���ة ال��راب��ع��ة 

تخفيفية  ق��رارات  هناك  �صيكون  احلالية 

لطلبة  التطعيم  حملة  وحول  اململكة.  يف 

امل����دار�����س يف امل��م��ل��ك��ة ل��ل��ف��ئ��ة امل�����ص��ت��ه��دف��ة 

ع�صر  ال��ث��اين  وح��ت��ى  ال�صابع  ال�صف  م��ن 

 2900 ان  البلبي�صي  ب��ني  ي��وم��ني،  اأول  يف 

ت��ل��ق��وا اجل��رع��ة الأوىل،  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 

وطالبة،  طالبا  و440  الفا   972 اأ�صل  من 

امل��واف��ق��ة على  اأول���ي���اء الأم����ور اإىل  داع��ي��ا 

لفريو�س  امل�صادة  املطاعيم  ابنائهم  تلقي 

امل��دار���س  ل���دوره الكبري يف ع��ودة  ك��ورون��ا 

ب�صكل اآمن ووجاهي.

الفئة  ال��وزارة قررت تطعيم  اإن  وق��ال، 

اأن  مبينا  ���ص��ن��ة،   11 اىل   5 م��ن  ال��ع��م��ري��ة 

القرار مل يطبق بعد، اإذ يحتاج لإجراءات 

وت���رت���ي���ب���ات خ���ا����ص���ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه. ول��ف��ت 

البلبي�صي اإىل اأن كل دولة تتخذ قراراتها 

على  بناًء  القيود  رفع  اأو  التخفيف  ب�صاأن 

م�صريا  التطعيم،  ون�صب  الوبائي  و�صعها 

اىل اأنه ل يوجد اأ�صباب ت�صتدعي الإغالق 

يف �صوء متا�صك القطاع ال�صحي.

تلقي  الإقبال على  و�صدد على �صرورة 

امل��ط��اع��ي��م جل��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات ف���وق ���ص��ن 11 

ال�صالمة  اإج��راءات  اتباع  اإىل  داعيا  عاما، 

الكمامة،  بلب�س  الحرازية  والإر���ص��ادات 

البلبي�صي  واأ���ص��ار  الجتماعي.  والتباعد 

بعد  اجلائحة  نهاية  عن  احلديث  اأن  اإىل 

حديثا  يعد  “اأوميكرون”  انت�صار  موجة 

خاطئا، ول ميكن التوقع بهذه الطريقة 

ون�صب  ك��ب��رية،  ب�صرعة  يتن�صر  لفريو�س 

هو  ك��م��ا  لي�صت  ���ص��ده  ال��ت��ط��ع��ي��م  تغطية 

مطلوب.

البلد-عمان نب�ض 

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

ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  و11813  وف���اة   14 ت�صجيل 

العدد  لريتفع  اململكة؛  يف  كورونا  بفريو�س 

 1164339 و  وف����اة   13102 اإىل  الإج���م���ايل 

اإ�صابة.

وب��ل��غ��ت ن�����ص��ب��ة ال��ف��ح��و���ص��ات الإي��ج��اب��ّي��ة 

ام�س، 22.45 باملئة، بح�صب املوجز الإعالمي 

اأن  اإىل  املوجز  واأ���ص��ار  ال���وزارة.  عن  ال�صادر 

ع���دد احل����الت ال��ن�����ص��ط��ة ح��ال��ي��اً و���ص��ل اإىل 

التي  احل��الت  بلغ عدد  بينما  57439 حالة، 

حالة،   151 امل�صت�صفيات  اإىل  ام�س،  اأدخ��ل��ت، 

وعدد احلالت التي غادرت امل�صت�صفيات 131 

للحالت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  بلغ  فيما  ح��ال��ة، 

امل�صت�صفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  امل��وؤك��دة 

720 حالة.

يف  العزل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأظ��ه��ر 

بلغت  بينما  باملئة،   11 بلغت  ال�صمال  اإقليم 

ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة 25 باملئة، 

التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  بلغت  فيما 

ال�صطناعي يف الإقليم ذاته 9 باملئة.

اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  اأن  امل��وج��ز  واأ���ص��اف 

ال��ع��زل يف اإق��ل��ي��م ال��و���ص��ط ب��ل��غ��ت 20 ب��امل��ئ��ة، 

العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  و�صلت  حني  يف 

ب��امل��ئ��ة،   34 اإىل  ذات����ه  الإق��ل��ي��م  احل��ث��ي��ث��ة يف 

ال�صطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ون�صبة 

اإىل 14 باملئة.

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  اجل��ن��وب،  اإقليم  ويف 

اأ�صّرة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   8 العزل  اأ���ص��ّرة 

ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   5 احلثيثة  العناية 

اإ���ص��غ��ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����س ال���ص��ط��ن��اع��ي يف 

الإقليم ذاته 4 باملئة.

حالة   3493 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

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

ال�صفاء املتوقعة بعد انتهاء فرة العزل اإىل 

1093798 حالة. كما اأ�صار اإىل اإجراء 52623 

للفحو�صات  الإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�صاً، 

 14446375 ال��وب��اء  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  ال��ت��ي 

فح�صاً.

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

الأوىل من لقاح كورونا و�صل اإىل 4564321 

�صخ�صا، فيما و�صل عدد متلقي اجلرعتني 

اإىل 4181239 �صخ�صا.

البلد-عمان نب�ض 

مديرية  با�صم  العالمي  الناطق  قال   

المن العام اإن العاملني يف اإدارة مكافحة 

امل�صتمرة  حمالتهم  اإط���ار  ويف  امل��خ��درات 

ع���ل���ى م����روج����ي وجت������ار امل�������واد امل����خ����درة، 

ثالث  م��ع  املا�صية  الي���ام  خ��الل  تعاملوا 

امل��خ��درة  امل���واد  وت��روي��ج  ل��الجت��ار  ق�صايا 

متت  الأوىل  الق�صية  ويف  اململكة.  داخ��ل 

ح��ي��ازة  ح����ول  وردت  م��ع��ل��وم��ات  م��ت��اب��ع��ة 

���ص��خ�����ص��ني ل���ك���م���ي���ات ك����ب����رية م����ن م����ادة 

ع��ل��ى بيعها  امل���خ���درة وال��ع��م��ل  احل�����ص��ي�����س 

فريق  ت��وىل  اإذ  اململكة،  داخ��ل  وترويجها 

املعلومات  وجمع  ال�صخ�صني  تتبع  خا�س 

ح��ول��ه��م��ا ل��ُي��ح��دد م��وع��د ن��ق��ل��ه��م��ا ل��ل��م��ود 

احدى  على  مداهمتهما  وج��رت  امل��خ��درة، 

عليهما  القب�س  واإلقاء  اخلارجية  الطرق 

بط داخل املركبة التي كانا  اأثناء ذلك و�صُ

احل�صي�س  م��ادة  من  كفاً   121 ي�صتقالنها 

املخدرة.

القب�س  ل��ق��ي 
ُ
اأ ال��ث��ان��ي��ة  الق�صية  ويف   

من  �صقيقني  ع��ل��ى  ال��زرق��اء  حم��اف��ظ��ة  يف 

ج��ن�����ص��ي��ة ع���رب���ي���ة ب���ع���د ج���م���ع امل��ع��ل��وم��ات 

بالجتار  قيامهما  م��ن  وال��ت��اأك��د  حولهما 

بحوزتهما  بط  و�صُ املخدرة  املواد  وترويج 

70 كفاً من مادة احل�صي�س املخدرة ا�صافة 

اىل 16 الف حبة خمدرة و�صالح ناري. 

���ب���ط ب���ح���وزة ت���اج���ري���ن م���روج���ني  و����صُ

16 ال����ف ح��ب��ة خم���درة  ل���ل���م���واد امل���خ���درة 

الق�صية  يف  اوت��وم��ات��ي��ك��ي  ن����اري  و����ص���الح 

واإل��ق��اء  متابعتهما  ج��رت  اأن  بعد  الثالثة 

ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م��ا اأث����ن����اء ت��وج��ه��ه��م��ا اىل 

احدى حمافظات اجلنوب من اأجل بيعها 

مل��روج��ني اآخ���ري���ن ه��ن��اك. وج����رت اإح��ال��ة 

اأم��ن  حمكمة  ع��ام  مل��دع��ي  ك��اف��ة  الق�صايا 

الدولة.

البلد-عمان نب�ض 

الثالثاء،  ام�س  ال��ن��واب  ع��دد م��ن  وق��ع 

ب��اإلإي��ع��از  احل��ك��وم��ة  تطالب  م��ذك��رة  على 

وال��ع��م��ل م��ع ال��رمل��ان لإ����ص���دار ع��ف��و ع��ام 

وذويهم. املحكومني  يلتم�صه 

عام،  باإ�صدار عفو  النواب  وياأتي طلب 

بالتزامن مع حتديث املنظومة ال�صيا�صية 

وال���ت���ع���دي���الت ال���د����ص���ت���وري���ة وت��ع��دي��الت 

ق���ان���وين الح������زاب والن���ت���خ���اب، م����رورا 

ما  ال�صيا�صي  لالإ�صالح  جديدة  مبرحلة 

يدفع اىل اعطاء املحكومني الذين �صلوا 

���ص��ب��ي��ل��ه��م او ارت��ك��ب��وا خم��ال��ف��ة ق��ان��ون��ي��ة 

ق��د ت��ك��ون لأول م��رة ف��ر���ص��ة ال��ع��ودة اىل 

ج����ادة ال�����ص��واب، وح��ت��ى ي��ك��ون ال���ص��الح 

عن  والتخفيف  املجتمعي  لالأمن  �صامال 

التي  للمرحلة  وجم��اراة  املواطنني  كاهل 

. نعي�صها 

الضمان توضح آلية استقبال طلب 
المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم

العلمية الملكية تتصدى آلثار التغير 
المناخي على األردن

البلد-عمان نب�ض 

لل�صمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ك�����ص��ف��ت 

الج��ت��م��اع��ي ع��ن اآل��ي��ة ا���ص��ت��ق��ب��ال طلب 

امل���ع���اجل���ة ال��ط��ب��ي��ة ال���ف���وري���ة ل��ل��م��وؤم��ن 

ع��ل��ي��ه��م ال����ذي����ن ي���ت���ع���ر����ص���ون لإ����ص���اب���ة 

عر  اأتاحتها  والتي  من�صاآتهم،  يف  عمل 

اختيار  الإلكروين، من خالل  موقعها 

ط��ل��ب م��ع��اجل��ة ف��وري��ة حل����ادث ال��ع��م��ل، 

ال��وق��ت واجل��ه��د  ب��ه��دف تخفيف  وذل���ك 

على املوؤمن عليهم.

وبينت املوؤ�ص�صة يف بيان �صحفي، ام�س 

جرى  التي  الإ�صابات  عدد  اأن  الثالثاء، 

منذ  اخل��دم��ة  ط��ري��ق  ع��ن  عنها  التبليغ 

8 ك��ان��ون ال��ث��اين اجل���اري،  اإط��الق��ه��ا يف 

ولغاية الآن و�صل اإىل 30313 اإ�صابات.

جهة   39 اعتمدت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���ص��ارت 

القطاع  )م�صت�صفيات  ع��الج��ي��ة  طبية 

اخلا�س( راعت فيها التوزيع اجلغرايف، 

ب����ه����دف ت���غ���ط���ي���ة حم����اف����ظ����ات امل��م��ل��ك��ة 

جلميع  اع��ت��م��اده��ا  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ك���اف���ة، 

امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  م�صت�صفيات 

ارتباط  �صابط  باإمكان  اأنه  اإىل  م�صرية 

امل��ن�����ص��اأة ال���دخ���ول اإىل م��وق��ع امل��وؤ���ص�����ص��ة 

الإل�������ك�������روين والط�����������الع ع���ل���ى ت��ل��ك 

اجل���ه���ات ال��ط��ب��ي��ة م���ن خ���الل ال�����ص��غ��ط 

ثم  ومن  الإلكرونية  املكتبة  خيار  على 

لعالج  املعتمدة  الطبية  اجلهات  اختيار 

العمل. اإ�صابات 

مع  التعاقد  اأن  اإىل  املوؤ�ص�صة  واأ�صارت 

ح�صر  على  عمل  الطبية  اجل��ه��ات  تلك 

ال���ع���الق���ة امل���ال���ي���ة ل���ق���اء ه����ذه امل��ع��اجل��ة 

ب��ني امل��وؤ���ص�����ص��ة وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات م��ب��ا���ص��رة 

���ص��اح��ب  اأو  ع��ل��ي��ه  امل���وؤم���ن  اإق���ح���ام  دون 

ال��ع��م��ل ب���ذل���ك، الأم�����ر ال����ذي ي�����ص��ب يف 

الذين  عليهم  واملوؤمن  املن�صاآت  م�صلحة 

�صيكون  ومل��ا  ع��م��ل،  لإ���ص��اب��ة  يتعر�صون 

ل���ه م���ن اأث����ر ك��ب��ري ب��ت�����ص��ري��ع اإج������راءات 

امل���ع���اجل���ة، وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى امل�����ص��اب��ني 

واأ���ص��ح��اب ال��ع��م��ل وع����دم حت��م��ل��ه��م اأّي���ة 

اأعباء مالية.

وب��ّي��ن��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة اأن���ه يف ح���ال وق��وع 

اإ�صابة عمل للموؤمن عليه داخل املن�صاأة 

نقل  املن�صاأة  على  يتعني  بها  يعمل  التي 

عالجية  جهة  اأق���رب  اإىل  عليه  امل��وؤم��ن 

كما  ال�����ص��م��ان،  موؤ�ص�صة  ل��دى  معتمدة 

ال��دخ��ول  ارتباطها  �صابط  على  يتعني 

املخ�ص�صة  الإل��ك��رون��ي��ة  ال���زاوي���ة  اإىل 

ل����ذل����ك وال�����ق�����ي�����ام ب���ت���ع���ب���ئ���ة ال����ن����م����وذج 

الإل����ك����روين امل���ع���ّد ل���ه���ذه ال���غ���اي���ة من 

خ����الل اإدخ�������ال رق����م امل���ن�������ص���اأة وال���رق���م 

عليه  ل��ل��م��وؤم��ن  ال�صخ�صي  اأو  ال��وط��ن��ي 

وو�صفه،  احل��ادث  وق��وع  وتاريخ  امل�صاب 

و���ص��ت��ق��وم امل��وؤ���ص�����ص��ة، ب���دوره���ا، ب��اإر���ص��ال 

ر����ص���ال���ة ن�����ص��ي��ة ع���ر ال���ه���ات���ف ال��ن��ق��ال 

عملية  لتاأكيد  املن�صاأة  ارتباط  ل�صابط 

ال�صرعة  اإعطاء  بهدف  وذلك  الت�صجيل 

الق�صوى للعالج.

واأ�����ص����اف����ت اأن������ه ي��ت��ع��ني ع���ل���ى ���ص��اب��ط 

ارت���ب���اط اجل��ه��ة ال��ط��ب��ي��ة امل��ع��ت��م��دة لهذه 

الغاية عند ا�صتقبال املوؤمن عليه امل�صاب 

الأويل حل��ال��ة  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ق��ري��ر  ت��ع��ب��ئ��ة 

امل�������ص���اب خ�����الل ي���وم���ني م����ن ا���ص��ت��ق��ب��ال 

اإن�صاء  على  عملت  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  احل��ال��ة، 

اب”  “الوات�س  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  جم��م��وع��ة 

ل�صباط الرتباط يف امل�صت�صفيات لغايات 

م�صاعدتهم والتوا�صل معهم اأوًل باأول.

على  يتعني  اأن���ه  املوؤ�ص�صة  واأو���ص��ح��ت 

املوؤمن عليه )امل�صاب( العامل يف املن�صاأة 

على  احل���ادث احل�صول  فيها  وق��ع  ال��ت��ي 

من  خ��روج��ه  عند  ل  مف�صّ طبي  تقرير 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ي��ب��ني ح��اج��ت��ه ل��ل��م��راج��ع��ات 

ال��الح��ق��ة لتلقي  ال��ط��ب��ي��ة والإج��������راءات 

املعتمدة  الطبية  اجل��ه��ات  ل��دى  ال��ع��الج 

وتزويد اإدارة فرع املوؤ�ص�صة الذي تتبع له 

من�صاأته بذلك التقرير.

ح��ال  اأن�����ه يف  اإىل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ون���وه���ت 

حمققة  غري  كانت  الإ�صابَة  اأنَّ  لها  تبنّي 

ل�����ص��روط اإ���ص��اب��ات ال��ع��م��ل، وف��ق��اً لقانون 

ال�صادرة  والأنظمة  الجتماعي  ال�صمان 

املن�صاأة  بتحميل  �صتقوم  فاإنها  مبوجبه، 

املعاجلة  تكاليف  ودف��ع  امل�صوؤولية،  كامل 

الطبية كافة وغريها من نفقات الإ�صابة، 

ويف ح��ال ج��رى ال��ع��الج ل��دى جهة طبية 

غ��ري م��درج��ة يف لئ��ح��ة اجل��ه��ات الطبية 

امل��ع��ت��م��دة )امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات( ف���اإّن���ه ي��ج��ري 

من  للمن�صاأة  املالية  امل�صتحقات  ت�صديد 

املعني مبا�صرًة،  ال�صمان  اإدارة فرع  خالل 

العمل  اإ�صابات  نفقات  �صرف  لآلية  وفقاً 

املعمول بها �صابقاً.

البلد-عمان نب�ض 

اآث��ار  ب�صبب  الأردن  الأع��ب��اء على  ت��زداد 

على  توؤثر  والتي  ال�صلبية  املناخي  التغري 

متعددة  واقت�صادية  اجتماعية  جم���الت 

اأب���رزه���ا اإم�������دادات امل���ي���اه وحت��ق��ي��ق الأم���ن 

الغذائي وال�صحي وتهديد التنوع احليوي 

وزي���������ادة ال��ت�����ص��ح��ر وت����دم����ري الأرا������ص�����ي 

ال�����ص��احل��ة ل��ل��زراع��ة وال��ت��اأث��ري ع��ل��ى كمية 

ونوعية املحا�صيل الزراعية.

من  امللكية  العلمية  اجلمعية  وت�صهم 

خ����الل ق�����ص��م درا�����ص����ات ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ه��ات م��ت��ع��ددة، يف و���ص��ع 

لآث��ار  للت�صدي  متكاملة  علمية  منهجية 

ال��ت��ق��دم يف م�صار  امل��ن��اخ��ي ودع����م  ال��ت��غ��ري 

القت�صاد الأخ�صر وبناء قدرات املجتمعات 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  وامل��وؤ���ص�����ص��ات يف  املحلية 

ب��امل��م��ل��ك��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س ق�صايا  واخل���ا����س 

التغري املناخي.

وق���ال���ت رئ��ي�����س ق�����ص��م درا����ص���ات التغري 

امل���ن���اخ���ي يف اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، 

ب��ي��ان ���ص��در عن  املهند�صة رب��ى ع��ج��ور، يف 

التغري  اآث��ار  اإن  الثالثاء،  اليوم  اجلمعية، 

املناخي طالت جميع مناحي احلياة ومن 

املتوقع اأن توؤثر �صلبيا على التطور والنمو 

التعاون  يتم  مل  م��ا  للمملكة  القت�صادي 

التخفيف  امل�����ص��رك يف جم���الت  وال��ع��م��ل 

والتكيف بني جميع اجلهات الوطنية.

يعمل  الق�صم  اأن  اإىل  ع��ج��ور  واأ����ص���ارت 

ب�����ص��ك��ل وث��ي��ق م���ع اجل���ه���ات ذات ال��ع��الق��ة 

الدولية وموؤ�ص�صات  واملوؤ�ص�صات  كالوزارات 

امل��ج��ت��م��ع امل�����دين واجل���ام���ع���ات وامل���دار����س 

للتخفيف والتكيف مع اآثار التغري املناخي، 

حيث عمل الق�صم على تنفيذ عدة م�صاريع 

تنفيذه كدعم  ما مت  ومنها  منها ميداين 

ال���ق���درات،  ل��ب��ن��اء  ���ص��ك��ل دورات  ف��ن��ي ع��ل��ى 

وع��م��ل ع��ل��ى اإج����راء و اإع����داد ال��ع��دي��د من 

الدرا�صات والتقارير املتخ�ص�صة.

اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ان��ب��ع��اث��ات ال���غ���ازات 

الق�صم يعمل  اأن  اأو�صحت عجور  الدفيئة، 

ال��ب��ي��ئ��ة وب��دع��م من  ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي على اإعداد 

الأول  الأردن  ب���الغ���ات  حت���دي���ث  ت��ق��ري��ر 

جردا  التقريرين  ت�صمن  حيث  وال��ث��اين؛ 

لن��ب��ع��اث��ات ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة م��ن جميع 

ال��ن�����ص��اط��ات الق��ت�����ص��ادي��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى 

الوطني يف القطاعات كافة.

واأ�صارت اإىل اأنه يتم ال�صر�صاد بنتائج 

ال�صراتيجيات  اإعداد  عند  التقارير  هذه 

امل�صاريع  تقييم  وعند  القطاعية  الوطنية 

الدولية  ال�صناديق  من  للتمويل  املقدمة 

وغريها.

ال��ق�����ص��م ع��م��ل وب���دع���م من  اأن  وب��ي��ن��ت 

ال��وك��ال��ة الأمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل على 

فيما  البيئة،  ل��وزارة  الفني  الدعم  تقدمي 

التخفيف  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات  حت��ل��ي��ل  ي��خ�����س 

الأردن  وث��ي��ق��ة  يف  وت�����ص��م��ي��ن��ه��ا  امل���ت���اح���ة 

ل��ل��م�����ص��اه��م��ات امل���ح���ددة وط��ن��ي��ا وال���ت���ي مت 

التفاقية  ل�����ص��ك��رت��اري��ة  ر�صميا  ت�صليمها 

الإط����اري����ة ل��ل��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، ح��ي��ث اأع��ل��ن 

الأردن عن نيته تخفي�س انبعاثات الغازات 

 31 بن�صبة  ك��اف��ة  القطاعات  م��ن  الدفيئة 

باملئة بحلول عام 2030 .

مركز  مع  وبالتعاون  الق�صم،  نفذ  كما 

وبدعم  اجلمعية  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

من البنك الدويل، نظام القيا�س والإبالغ 

وال��ت��ح��ق��ق، وه���و ن��ظ��ام وط��ن��ي حُم��و���َص��ب 

ب����وزارة  وم��وؤ���ص�����ص��ات  وزارات  ع���دة  ي��رب��ط 

البيئة؛ بهدف جمع م�صاريع التخفيف من 

انبعاثات غازات الدفيئة اخلا�صة بالطاقة 

تقارير  واإر���ص��ال  الطاقة  وكفاءة  املتجددة 

اخلطط  تنفيذ  ملتابعة  البيئة  وزارة  اإىل 

ب�صكل  النبعاثات  من  للتخفيف  الوطنية 

دوري.

ف��ن��ف��ذ الق�صم  ال���زراع���ة،  اأم����ا يف ق��ط��اع 

والتخطيط  البيئة  وزارت���ي  مع  بالتعاون 

م�صروًعا  التكيف  �صندوق  م��ن  وبتمويل 

يهدف اإىل زيادة منعة ومرونة املجتمعات 

ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��زراع��ة وامل��ت��اأث��رة ب��ال��ت��غ��ريات 

من  جمموعة  تنفيذ  خ��الل  من  املناخية، 

م��ن��ط��ق��ة وادي  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف  ال���ور����ص���ات 

دعم  اإىل  بالإ�صافة  مو�صى،  ووادي  الأردن 

م�����ص��اري��ع زراع��ي��ة ���ص��غ��رية ت��ه��دف لتغيري 

ال��ت��غ��ريات  م��ع  للتكيف  ال���زراع���ي  ال��ن��م��ط 

املناخية.

ع��م��ل  ال��ق�����ص��م  اأن  ع���ج���ور  واأو�����ص����ح����ت 

املعلومات  تكنولوجيا  مركز  مع  بالتعاون 

ل��الإن��ذار  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  يف اجلمعية 

املبكر على �صكل تطبيق لالأجهزة اخللوية 

وم��ن�����ص��ة ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ة الن���رن���ت لتمكني 

امل����زارع����ني م���ن ال���و����ص���ول اإىل م��ع��ل��وم��ات 

ح��������وادث ال���ط���ق�������س امل���ت���ط���رف���ة امل��ت��وق��ع��ة 

لأخ������ذ الح���ت���ي���اط���ات ال����الزم����ة حل��م��اي��ة 

املعلومات  ت�صل  بحيث  امل���زارع���ني،  اإن��ت��اج 

تنبيهية  ك��ر���ص��ائ��ل  التطبيق  مل�صتخدمي 

ل��ل��ظ��روف اجل��وي��ة م��ع ت��وج��ي��ه��ات عملية 

لأف�صل املمار�صات يف ظل تلك الظروف.

اأوائ������ل  م����ن  ي���ع���د  الأردن  اأن  واأك��������دت 

اأهمية  م��ب��ك��را  اأدرك����ت  ال��ت��ي  املنطقة  دول 

بني  والتعاون  ال�صامل  والعمل  التخطيط 

اآث�����ار التغري  ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات مل��ع��اجل��ة 

املناخي.
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40املحلي

 موظفو األمانة يطالبون بدمج العالوات مع راتب 
التقاعد و»االمانة«: سنحاول مرة اخرى مع »الضمان«

انتهاء أربعينية الشتاء وبداية الخمسينية نهاية الشهر

نب�ض البلد- نزار البطاينة 

طالب عدد من موظفي اأمانة عمان الكربى بدمج جميع 

ب��امل��وؤ���س�����س��ات احلكومية  اأ���س��وة  ال��ت��ق��اع��د  رات���ب  اإىل  امل��ك��اف��اآت 

الأخرى التي �سدر فيها قرار حمكمة وب�سكل قطعي . 

الزيرة احلديد  املطالبة عرب من�سور كتبه �سمري  وجاءت 

)لتحقيق  ع��م��ان  اأم��ان��ة  م��وظ��ف��ي  ملتقى  �سفحة  م�����س��وؤول 

كبري  عدد  اإ�ستح�سان  الفكرة  لقت  حيث  وامل�ساواة(،  العدل 

من املوظفني والعاملني يف الأمانة يف ال�سفحة . 

املكافاآت  دمج  رف�ض  اأن  الأمانة،  يف  م�سوؤول  م�سدر  وبني 

الإجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  من  ياأتي  ال�سمان  رات��ب  مع 

مبينا اأن الأمانة �ستعيد املحاولة مع املوؤ�س�سة لدمج املكافاآت 

مع راتب ال�سمان.

املطالبة  اإن  ب��دوره،  عمان  اأمانة  يف  املوظف  الزيرة  وق��ال 

القادمة  اخل��ط��وة  اأن  مبينا  م��وظ��ف،  لكل  م�����س��روع  ح��ق  ه��ي 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ���س��ت��ك��ون ع��رب الإ����س���راب ع��ن ال��ع��م��ل م��ن داخ��ل 

ثم  ي��وم،  ن�سف  ثم  �ساعتني،  بداية  تدريجي  ب�سكل  املكاتب 

الإدارة  املوافقة على مطالبنا من قبل  تتم  يوم كامل، حتى 

مينع  ال��ذي  الدفاع  لأم��ر  احرتاما  الإ���س��راب  ياأتي  مو�سحا 

التجمهر .

واو����س���ح ب��ا���س��م امل���ج���ايل اأح����د م��وظ��ف��ي الم���ان���ة ب����دوره  

“للأنباط” اأن موؤ�س�سة ال�سمان خاطبت الوزارات والدوائر 
على  وال��ع��لوات  املكافاآت  ت�سيف  اأن  ترغب  التي  الر�سمية  

لكن   ، ال�سمان  ملوؤ�س�سة  م��واف��ق��ة  تر�سل  ان  التقاعد  رات���ب 

امل��ج��ايل ان موظفي  امل��و���س��وع.  وب��ني  الأم��ان��ة رف�ست ه��ذا 

يف  �سمولهم  يتم  ب��اأن  امل��رات  من  العديد  يف  طالبوا  الأم��ان��ة 

بدفع كل ما يرتتب  املوظفني ملتزمني  اأن  املكافاآت، موؤكدا 

عليهم من مبالغ واأن مطلبهم معمول به بالوزارات الأخرى 

البلديات. كوزارة 

اأم����ان����ة عمان”  اأح������د م���وظ���ف���ي  وب�����ني ع����ب����داهلل ح�������س���ان 

اأمانة  موظفي  بع�ض  م��ن  جلنة  ت�سكيل  مت  اأن��ه  للأنباط” 

�سارت  واإن  خلله،  من  املو�سوع  بهذا  املطالبة  لتتم  عمان 

يف  م�سريا  اإ���س��راب،  هناك  يكون  فلن  اإيجابي  ب�سكل  الأم��ور 

ا�سراب،  بعمل  �سنقوم  الرف�ض  مت  ح��ال  يف  اأن��ه  ذات��ه  الوقت 

وهو الأمر الذي يعترب اآخر ما نفكر به.

اأن رف�ض  ع��م��ان،  اأم��ان��ة  م�����س��وؤول يف  ب��ني م�سدر  ب���دوره، 

ال�سمان  موؤ�س�سة  من  ياأتي  ال�سمان  راتب  مع  املكافاآت  دمج 

الأمانة  اأن  اىل  واأ�سار  �سنوات،  عدة  منذ  نف�سها  الإجتماعي 

ال����ذي و���س��ل��ه��ا م��ن موؤ�س�سة  ال��رف�����ض  ك��ت��اب  ل��دي��ه��ا  ي��وج��د 

ال�سمان الإجتماعي، وبني اأن الإدارة يف اأمانة عمان الكربى 

لدمج  الإج��ت��م��اع��ي  ال�سمان  موؤ�س�سة  م��ع  امل��ح��اول��ة  �ستعيد 

املكافاآت مع راتب ال�سمان.

  نب�ض البلد-عمان

تنتهي اأرب��ع��ي��ن��ي��ة ال�����س��ت��اء ال��ت��ي ب����داأت يف 

احل��ادي والع�سرين من كانون الأول املا�سي 

الثاين احل��ايل،  اليوم الأخ��ري من كانون  يف 

ت�ستمر  التي  ال�ستاء  بعدها خم�سينية  لتبداأ 

حتى يوم العتدال الربيعي الذي ي�سادف يف 

احلادي والع�سرين من اآذار.

وق���ال الفلكي ع��م��اد جم��اه��د م��ن مر�سد 

وزميل اجلمعية  الدامي،  اأم  رم/ جبل  وادي 

العرب  اإن  ال��ث��لث��اء،  ام�����ض  امللكية،  الفلكية 

القدماء يف اجلزيرة العربية كانوا يحددون 

مواعيد الف�سول واأيام الربد واحلر ومو�سم 

الزراعة ومو�سم احل�ساد من مواعيد �سروق 

ال��ن��ج��وم وغ��روب��ه��ا، وع���رف ه���ذا ال��ع��ل��م عند 

العرب بعلم الأنواء، وهو �سبيه بعلم الأر�ساد 

اجلوية يف الع�سر احلايل.

اأن���ه وب��ن��اء على علم الأن����واء،  واأ����س���ار اإىل 

ي��ن��ت��ه��ي ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر احل�����ايل م���ا ي��ع��رف 

اإىل  العرب  ق�سمها  التي  ال�ستاء،  بخم�سينية 

“ال�سعود”،  ب���  عندهم  �سميت  اأج����زاء  اأرب��ع��ة 

وه����ي ���س��ع��د ال���ذاب���ح و���س��ع��د اخل��ب��اي��ا و�سعد 

ال�سعود و�سعد بلع، ولكل �سعد منها 12.5 يوم 

تقريبا.

و�سبب �سهرتها ق�سة الراعي �سعد، الذي 

كان راعيا وعزم على ال�سفر يف يوم كان دافًئا 

ال�ستاء، حيث ظن  اأي��ام ف�سل  من  وم�سم�ساً 

�سعد باأن ال�ستاء قد انتهى، وقد ن�سحه والده 

وكبار اأهل قريته باأن يحمل معه ما يدفئ به 

نف�سه من الربد �سواء من الفراء اأو احلطب، 

اإىل  ي�ستمع  ومل  الن�سيحة  جت��اه��ل  اأن���ه  اإلاّ 

واخل��راف  ناقته  واأخ���ذ  ون�سائحهم،  قولهم 

وبداأ م�سواره بالرعي وتوجه خارج قريته.

الطريق،  �سعد يف منت�سف  اجل��و  وتفاجاأ 

ال����ربودة فهطلت  اأ���س��ب��ح اجل��و �سديد  حيث 

الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة وال��ث��ل��وج، وا���س��ت��د ال��ربد 

القار�ض ومل يكن اأمامه �سوى اأن يذبح ناقته 

ليحتمي بفروتها واأح�سائها من �سدة الربد.

  و�سميت هذه الفرتة التي ذبح بها �سعد 

ال��ربد،  �سدة  ال��ذاب��ح، كناية عن  ب�سعد  ناقته 

وُتو�سف اأيامها باأنها الأ�سد بردا، وقيل فيها 

)�سعد ذب��ح، كلبو م��ا نبح، وف��لح��و م��ا فلح، 

وراع��ي��ه م��ا ���س��رح(. وتلي �سعد ال��ذاب��ح فرتة 

�سعد ابلع التي اأكل بها �سعد من حلم ناقته 

التي  الأمطار  التي ذبحها، وهطلت خللها 

الأر����ض، ف�سميت بذلك  ابتلعتها  �سرعان ما 

اأن الأر�����ض تبتلع م��ي��اه الأم��ط��ار  كناية ع��ن 

ال��راع��ي �سعد حلم ناقته،  اأك��ل  ب�سرعة فيما 

وقيل فيها )�سعد بلع طاب املاء ونبلع(.

وتليها فرتة “�سعد ال�سعود” حيث ت�سرق 

لنجاته،  �سعد  وف��رح  العا�سفة  بعد  ال�سم�ض 

وحني اأراد قطع اأغ�سان ال�سجر لي�سعل النار 

طلبا للدفء وجد فيها املاء ي�سري، ف�سميت 

ولأن  لنجاته،  �سعد  فرحة  عن  كناية  بذلك 

امل��اء مي�سي يف عود ال��زرع، وقيل فيها )�سعد 

ال�سعود يدب املاء يف العود ويدفاأ كل مربود(.

اأم��ا �سعد اخلبايا فهي يف اآخ��ر خما�سينية 

ال�����س��ت��اء ح��ي��ث ت���ب���داأ الأف���اع���ي وغ���ريه���ا من 

ال�ستوي  �سبات  حالة  يف  كانت  التي  اخلبايا 

ال�سبايا  بها  الأر����ض، وتتفتل  ب��اخل��روج من 

الفرتة،  ه��ذه  املعتدل يف  ال��رائ��ع  نظرا للجو 

احليايا  بتطلع  اخل��ب��اي��ا  )�سعد  فيها  وق��ي��ل 

وتتفتل ال�سبايا(.

حيث  امل�ستقر�سات،  اىل  جم��اه��د  واأ���س��ار 

ي�سمى” اأي��ام  م��ا  اخلما�سينية  ف��رتة  تتخلل 

امل�ستقر�سات”، وهي 7 اأي��ام، اآخ��ر 4 اأي��ام من 

اآذار،  �سهر  م��ن  اأي����ام   3 واأول  ���س��ب��اط،  �سهر 

وتتميز ب�سدة الربودة.

اأما ق�ستها بح�سب املوروث ال�سعبي فتعود 

اإىل عجوز لديها �ست غنمات خرجت ترعى 

بها يف اأحد الأودية خلل الأيام الأخرية من 

�سهر �سباط ومل تهطل خللها الأمطار وكان 

اجلو دافئا، فبداأت العجوز تردد بفرحة “فات 

��اط وم��ا اأخ��ذ مني ل نعجة ول  �سباط اخل��باّ

رباط، و�سربنا على ظهره باملخباط” ف�سمع 

واأح�ض  كلماتها  فغ�سب من  �سباط حديثها 

بالإهانة، وذهب لأخيه �سهر اآذار وا�ستنجد به 

فقال “يا اآذار يا ابن عمي ثلثة منك واأربعة 

مني، لنجعل العجوز بالواد تغني«.

فهطلت الأمطار بغزارة خلل هذه الأيام 

و�سالت الأودية وجرف ال�سيل اأغنام العجوز 

ف�سرخت وهي حزينة “يا �سيل دِراّْجَهْن على 

َمَهْلِهْن معا�سري ل ِيرِمْن َبَهْمِهْن«.

وق���ال جم��اه��د، بح�سب خ���رباء الأر���س��اد 

اجل��وي��ة، ف��اإن الع��ت��دال الربيعي لهذا العام 

اآذار وحت��ت��ف��ل ب��ه��ذا ال��ي��وم  ي�����س��ادف ي���وم 20 

بع�ض البلدان فيما ي�سمى ب� “عيد النريوز”، 

ويت�ساوى يف اليوم طول النهار والليل، ويبداأ 

�سروق ال�سم�ض لأول مرة يف القطب ال�سمايل 

بعد ليل طوله 6 اأ�سهر، ويبداأ غروب ال�سم�ض 

لأول مرة يف القطب اجلنوبي بعد نهار مدته 

6 اأ�سهر.

اإلدارة المحلية: طوارئ قصوى 
للمنخفض القطبي

نب�ض البلد-عمان

و�سعت وزارة الإدارة املحلية خطة متكاملة 

بالوزارة و)100(  الرئي�سية  الطوارئ  يف غرفة 

غرفة طوارئ يف البلديات و )17( غرفة طوارئ 

يف جم��ال�����ض اخل���دم���ات امل�����س��رتك��ة يف خمتلف 

م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ب��ه��دف ال��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ال��ة 

اجلوية التي �ست�سهدها اململكة بدءاً من اليوم 

الأربعاء.

ونظراً ملا اأعلنته دائرة الأر�ساد اجلوية عن 

بكتلة  اململكة مبنخف�ض جوي م�سحوب  تاأثر 

هوائية باردة جداً من اأ�سل قطبي، فقد اأعلنت 

الق�سوى يف غرفتها  ال��ط��وارئ  ال����وزارة ح��ال��ة 

غرف  وكافة  ان  بعماّ ال���وزارة  مبركز  الرئي�سية 

ال���ط���وارئ يف ال��ب��ل��دي��ات وجم��ال�����ض اخل��دم��ات 

امل�سرتكة يف اململكة، وذلك للتعامل مع احلالة 

اجلوية.

للبلديات  عاجًل  تعميماً  ال��وزارة  واأ�سدرت 

وجم��ال�����ض اخل���دم���ات امل�����س��رتك��ة وم��دي��ري��ات 

ال�سوؤون البلدية يف خمتل مناطق اململكة للبدء 

من ام�ض بال�ستعداد للحالة اجلوية جاء فيه:

نظرا للحالة اجلوية املتوقعة يومي الأربعاء 

التاأكد  ول��غ��اي��ات   2022/1/27-26 واخلمي�ض 

من اجلاهزية الق�سوى للتعامل مع املنخف�ض 

اجلوي القادم للعمل على ما يلي:

للدرجة  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  م�ستوى  رف��ع   -1

الق�سوى.

2-ف��ت��ح غ��رف ال��ط��وارئ على م��دار ال�ساعة 

اأه��ب��ة ال���س��ت��ع��داد للتعامل مع  وال��ب��ق��اء ع��ل��ى 

احلالت الطارئة التي قد ترافق هذا املنخف�ض 

امل��رك��زي��ة يف  ال���ط���وارئ  وبالتن�سيق م��ع غ��رف��ة 

الوزارة بالإ�سافة اإىل غرف العمليات والطوارئ 

الر�سمية  وال���دوائ���ر  املوؤ�س�سات  و  ال�����وزارات  يف 

الأخرى ذات العلقة.

3-ال��ت��اأك��د م��ن ج��اه��زي��ة الآل���ي���ات ال��لزم��ة 

للتعامل مع احلالة اجلوية مع �سرورة توفري 

احتياطي كاٍف من املحروقات جلميع الآليات.

4-ت���وزي���ع الآل���ي���ات ق��ب��ل دخ����ول املنخف�ض 

اجلوي يف مواقع عملها يف خمتلف املناطق.

5- تاأمني الليات العاملة لديكم باجلنازير 

والإطارات املنا�سبة لتكون قادرة على احلركة يف 

خمتلف الظروف اجلوية.

6- توفري عدد كاٍف من ماتورات �سفط املياه 

والتاأكد من جاهزيتها للعمل.

7- يف حال ت�ساقط الثلوج للعمل على متابعة 

فتح الطرق اأول باأول لتجنب تراكمها وخا�سة 

لل�سوارع  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء  الرئي�سية  الطرق 

التي تخدم املواطنني واملرافق العامة، واأبرزها: 

ال��وق��ود،  امل��خ��اب��ز، حمطات  ال�سحية،  )امل��راك��ز 

املقابر، …. الخ (.

ت���ف���ق���د جم�������اري الأودي�����������ة وال�������س���ي���ول   -8

والعبارات واأماكن جتمع املياه والبوؤر ال�ساخن 

ب�سكل دوري.

9- ع��م��ل لف���ت���ات حت��ذي��ري��ة وو���س��ع��ه��ا يف 

امل��ن��اط��ق اخل���ط���رة وح����ول احل���ف���ري���ات واإل�����زام 

املقاولني بت�سييج مناطق عملهم.

10- ال��ت��ن��ب��ي��ه ع��ل��ى امل���واط���ن���ني ال��ق��اط��ن��ني 

بالقرب من املناطق املنخف�سة وحواف الأودية 

ومناطق ت�سكل ال�سيول باأخذ احليطة واحلذر 

وترحيلهم اإن ا�ستدعت الظروف ذلك.

11- التاأكد من جاهزية مراكز الإيواء التي 

عند  املواطنني  م�سبقا ل�ستقبال  مت جتهيزها 

احلاجة.

اخلدمات  وجمال�ض  للبلديات  ال�سماح   -12

امل�سرتكة با�ستئجار الآليات يف حالت ال�سرورة 

خلل املنخف�ض اجلوي.

واخلدمات  اللوج�ستي  الدعم  -توفري   -13

ال��ف��رق املناوبة من  ال��لزم��ة لتمكني  الإداري����ة 

ال��ع��م��ل يف ظ����روف متكنهم م���ن اإجن�����از امل��ه��ام 

فيما  اخلدمات  هذه  وتتلخ�ض  اليهم،  امل�سندة 

يلي:

– الإعا�سة: توفري الطعام وال�سراب اللزم 
طول فرته العمل.

للذين  املنا�سب  املنام  توفري  الإ�سكان:   –
مركز  يف  الإق���ام���ة  اأع��م��ال��ه��م  طبيعة  تقت�سي 

العمل.

م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��دف��ئ��ة  ت���اأم���ني  – ال����وق����ود: 
والإنارة واملحروقات الكافية للآليات العاملة.

للعاملني  اخل���دم���ات  ت���اأم���ني  ال��ن��ق��ل:   –
ونقلهم ح�سب متطلبات عملهم.

14- تزويد وزارة الإدارة املحلية وعرب نظام 

ب��اأول بتقارير  اأولً  ط��وارئ ال�ستاء اللكرتوين 

عن احلالة اجلوية واحلوادث التي يتم التعامل 

معها ومعاجلتها ووفق الآلية املعتمدة بالنظام.

وجمال�ض  البلديات  على  ال����وزارة  اأك���دت  و 

اخلدمات امل�سرتكة ومديريات ال�سوؤون البلدية 

وال��ت��ع��اون  التن�سيق  والأل���وي���ة  امل��ح��اف��ظ��ات  يف 

الكامل مع احلكام الإداري��ني وغرف العمليات 

وال��ط��وارئ الأخ���رى التابعة ل��وزارت��ي الأ�سغال 

امل��دين  وال��دف��اع  والداخلية  والإ���س��ك��ان  العامة 

والقوات امل�سلحة الأردنية واأمانة عمان الكربى 

يف مناطقها وتقدمي كافة اجلهود والإمكانيات 

امل��ت��اح��ة ل��دي��ه��ا مل��واج��ه��ة احل�����الت والأح�����داث 

الطارئة التي قد ترافق املنخف�ض.

التي  الر�سمية  اجل��وي��ة  ال��ن�����س��رة  وبح�سب 

اململكة  ف��اإن  الأر���س��اد اجلوية  دائ���رة  اأ�سدرتها 

تتاأثر بدءاً من اليوم الأربعاء مبنخف�ض جوي 

من اأ�سل قطبي حيث ت��وايل درج��ات احل��رارة 

انخفا�سها، فيما تكون الأجواء �سديدة الربودة 

وغائمة وماطرة يف معظم املناطق، كما تت�ساقط 

التي  املرتفعات اجلبلية  ف��وق  الثلج  زخ��ات من 

ي���زي���د ارت��ف��اع��ه��ا ع��ل��ى 900 م���رت ف����وق �سطح 

امل�����س��اء فر�سة  ���س��اع��ات  ال��ب��ح��ر، و�ست�سعف م��ع 

ت�ساقط الثلج فوق املرتفعات اجلبلية ال�سمالية 

والو�سطى، مع ا�ستمرار ت�ساقط زخات من الثلج 

و�ستكون  اجل��ن��وب��ي��ة،  اجلبلية  امل��رت��ف��ع��ات  ف��وق 

قوية  هبات  مع  ال�سرعة  ن�سطة  غربية  الرياح 

اأحياناً تتجاوز �سرعتها 60 كم يف ال�ساعة.

املحلية  الإدارة  وزارة  ف��اإن  ذل��ك  على  وب��ن��اء 

ت��ه��ي��ب ب����الأخ����وة امل���واط���ن���ني ت���وخ���ي احل��ي��ط��ة 

لتفادي  وانتباٍه  بتاأٍن  املركبات  وقيادة  واحل��ذر، 

خطر الن��زلق على الطرقات يف املناطق التي 

وتدين  الثلوج،  وت�ساقط  اأمطار  هطول  ت�سهد 

ال�سباب  ت�سكل  ب�سبب  الأف��ق��ي��ة  ال��روؤي��ة  م��دى 

والغيوم امللم�سة ل�سطح الأر�ض فوق املرتفعات 

اجلبلية، اإ�سافة اإىل خطر �سدة الرياح والهبات 

امل��راف��ق��ة ل��ه��ا، واح��ت��م��ال ت���دين م���دى ال��روؤي��ة 

الفقية اأي�ساً يف بع�ض مناطق البادية.

وحتذر الوزارة اأي�ساً املواطنني من خماطر 

املنخف�سة  واملناطق  الأودي���ة  ال�سيول يف  ت�سكل 

مبا فيها منطقة البحر امليت.

ودعت املواطنني اإىل عدم الرتدد بالت�سال 

م���ع غ���رف���ة ال����ط����وارئ ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال������وزارة 

والإبلغ عن اأي حالة طارئة على هواتف:

4631987-06 مبا�سر

4622372-06 مبا�سر

املق�سم: 06-4641393

فرعي )421(

فاك�سات غرفة الطوارئ املبا�سرة:

06-4650239

06-4652269
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة حممد �سربجي و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل 

  2021/9/6 بتاريخ   )122005( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد �سربجي و�سريكه 

اإىل �سركة : حممد �سربجي و�سركاه 

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  اخليل البي�ض لال�سكان ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 34317 ( بتاريخ 

)2013/10/22 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ه�سام زعل �سليمان احلالحله 

عنوان امل�سفي : عمان – ام الب�ساتني – الرو�سه 

�ض.ب )8835( الرمز )12031(

هاتف )0797592000( فاك�ض )4711699(

خلوي ) 0795109071 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  واخلما�ض   العطيات  �سركة  بان  والتجارة 

  2018/4/1 بتاريخ   )118112( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : العطيات واخلما�ض 

اإىل �سركة : العطيات وامل�سري و�سركائهم

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واملقاولت  العامة  للتجارة  الوا�سر  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات معفاه  حتت الرقم  

) 116 ( بتاريخ ) 2003/4/1(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سادي ا�سحاق احمد يو�سف 

عنوان امل�سفي : �سركة يونايتد برذرز للتدقيق وال�ست�سارات 

عمان – �سارع املدينة املنورة – عمارة رقم 256 

تلفون ) 0798879791 (

م�سفي ال�سركة

الحد   12/ 12 / 2021

رقم العدد   5899

العالناتكم

 يف 

065606300
065606301

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الطراونه  عبدالكرمي  ع�سري  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2012/10/22 بتاريخ   )16939(

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ع�سري عبدالكرمي الطراونه 

و�سركاه 

اإىل �سركة : ع�سري عبدالكرمي الطراونه و�سريكته 

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة الوا�سر للتجارة 

العامة واملقاولت وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات معفاه حتت 

غري  باجتماعها  قررت  قد    2003/4/1 بتاريخ    )116( الرقم 

ت�سفية  على  املوافقة    2021/11/16 بتاريخ   املنعقد  العادي 

احمد  ا�سحاق  �سادي  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

يو�سف م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

املدينة  �سارع   – وال�ست�سارات  للتدقيق  ب��رذرز  يونايتد  �سركة 

املنورة – عماره رقم 256 – هاتف رقم 0798879791

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن دعوة اجتماع هيئه عامه














50االقت�صادي

األردن في المرتبة 5 عربيا في مكافحة الفساد

البنك العربي يعّزز خدماته المصرفية الرقمية للشركات الصغيرة 
»Arabi SME« والمتوسطة عبر منصة

  نب�ض البلد-عمان

ُينهي الأردن عاًما اآخر يف حربه امل�ستمرة على الف�ساد بكل 

ق يف العام 2021 املرتبة اخلام�سة عربيا  اأ�سكاله و�سوره، ليحِقّ

والثامنة واخلم�سني عامليا يف قائمة الدول الأقل ف�سادا من 

الف�ساد  موؤ�سر مدركات  على  للتقييم  دولة خ�سعت   180 بني 

ال�َسادر عن منظمة ال�سفافية الدولية.

عقود  منذ  الف�ساد  على  حربها  الأردنية  الدولة  وتخو�ض 

واأذرع  املحا�سبة  الف�ساد وديوان  الَنّزاهة ومكافحة  عرب هيئة 

الدولة الأمنية كافة، لوقف الف�ساد الذي يرتك اآثارا �سعبة 

ولة. الَدّ وقا�سية على املجتمعات واقت�ساد 

الأملانية  العا�سمة  يف  ام�ض  �سدر  ال��ذي  الَتّقرير  وُيظهر 

مكانته  على  موؤ�سرات، وحافظ  م عدة  تقَدّ الأردن  اأَنّ  برلني، 

م�ستويات  اأَنّ  اىل  م�سريا   ،2021 العام  خ��ال  اآخ��ر  بع�ض  يف 

تراوح مكانها يف دول كثرية، حيث مل حترز  تزال  الف�ساد ل 

86 باملئة من دول العامل اأي تقدم يف ال�سنوات ال� 10 املا�سية.

املدنية  التي تنتهك احلريات  البلدان  اأَنّ  املنظمة  ووجدت 

الف�ساد،  مدركات  موؤ�سر  على  اأق��ل  درج��ات  ت�سجل  با�ستمرار 

انتهاكات  تفاقم  اإىل  الف�ساد  حم��ارب��ة  يف  ال��رتاخ��ي  وي����وؤدي 

احلقوق  تاآكل  مع  الدميقراطية،  وتقوي�ض  الإن�سان  حقوق 

ومبا  ال�ستبداد،  ل�سالح  الدميقراطية،  وتراجع  واحلريات 

ي�سهم يف ارتفاع م�ستويات الف�ساد.

فرييرا  ديليا  الدولية،  ال�سفافية  منظمة  رئي�سة  وقالت 

اأن  ُي�ستح�سن  �سيء  جمرد  لي�ست  الإن�سان  حقوق  اإَنّ  روبيو، 

يكون موجوداً يف جهود مكافحة الف�ساد، فالنهج ال�ستبدادي 

يدمر ال�سوابط والتوازنات امل�ستقلة، ويجعل جهود مكافحة 

الف�ساد تعتمد على اأهواء النخبة، م�سرية اىل اأن �سمان قدرة 

ب�سكل جماعي لإخ�ساع  والعمل  التحدث بحرية  النا�ض على 

للو�سول  امل�ستدام  الوحيد  الطريق  للم�ساءلة ميثل  ال�سلطة 

اإىل جمتمع خاٍل من الف�ساد.

واإقليماً ح�سب  دولة   180 الف�ساد  وي�سنف موؤ�سر مدركات 

من  مقيا�ض  على  العام  القطاع  لف�ساد  املت�سورة  امل�ستويات 

100 والذي ميثل نزيها  اإىل  �سفر الذي ميثل فا�سدا للغاية 

دون  الف�ساد  م��درك��ات  ملوؤ�سر  العاملي  املتو�سط  وظ��ل  للغاية، 

حني  يف  ال��ت��وايل،  على  العا�سر  للعام  درج���ة   43 عند  تغيري 

ي�سجل ثلثا البلدان اأقل من 50 درجة.

وبني التقرير اأَنّ الدول التي تت�سدر املوؤ�سر هي الدمنارك 

ب��امل��ئ��ة م��ن دول   10 ت��اأت��ي �سمن  ال��ت��ي  وف��ن��ل��ن��دا ون��ي��وزي��ل��ن��دا 

الدميقراطية،  موؤ�سر  على  املدنية  احلريات  درجة  العامل يف 

موؤ�سر  ذيل  يف  ال�سودان  وجنوب  و�سوريا  ال�سومال  تزال  ول 

الف�ساد. مدركات 

ول��ب��ن��ان  ق���رب����ض  ب��ي��ن��ه��ا  دول�����ة   27 اأَنّ  ال��ت��ق��ري��ر  وك�����س��ف 

العام،  ه��ذا  التاريخية  م�ستوياتها  اأدن��ى  �سجلت  وهندورا�ض 

تقدم  اأي  اأو مل حت��رز  دول��ة   154 تراجعت  املا�سي  العقد  ويف 

يذكر.

23 دولة انخفا�ساً  2012، �سهدت  اأَنّه ومنذ عام  واأ�سار اإىل 

اقت�سادات  ذل��ك  يف  مبا  الف�ساد  مدركات  موؤ�سر  يف  ملحوظاً 

وخرجت  املتحدة،  والوليات  وكندا  اأ�سرتاليا  مثل  متقدمة 

الأخ����رية م��ن جم��م��وع��ة اأف�����س��ل 25 دول���ة ع��ل��ى امل��وؤ���س��ر لأول 

ذلك  يف  مبا  ملحوظ  ب�سكل  درجاتها  دولة   25 وح�ّسنت  مرة، 

واأرمينيا. و�سي�سيل  اإ�ستونيا 

درجتها  انخف�ست  دول��ة   23 بني  وم��ن  ���ه  اأَنّ التقرير  واأك��د 

 ،2012 عام  منذ  ملحوظ  ب�سكل  الف�ساد  مدركات  موؤ�سر  على 

ومن  املدنية،  احلريات  جمال  يف  دولة   19 درج��ات  انخف�ست 

قتلوا  الإن�سان  حقوق  عن  ملدافعني  م�سجلة  حالة   331 اأ�سل 

عام 2020، وقعت 98 باملئة من احلالت يف بلدان ح�سلت على 

درجة اأقل من 45 على موؤ�سر مدركات الف�ساد.

العاملي  امل��وؤ���س��ر   ،1995 اإن�����س��ائ��ه ع��ام  امل��وؤ���س��ر م��ن��ذ  واأ���س��ب��ح 

180 دولة واإقليماً حول  الرائد لف�ساد القطاع العام وي�سنف 

العامل بناًء على ت�سورات الف�ساد يف القطاع العام، با�ستخدام 

ال��دويل،  البنك  ذلك  يف  مبا  خارجيا  م�سدرا   13 من  بيانات 

واملنتدى القت�سادي العاملي، و�سركات املخاطر وال�ست�سارات 

اآراء  النتائج  وتعك�ض  وغ��ريه��ا  الأب��ح��اث  وم��راك��ز  اخل��ا���س��ة، 

ح�ساب  عملية  مراجعة  وجت��رى  الأع��م��ال.  ورج���ال  اخل���رباء 

امل��وؤ���س��ر ب��ان��ت��ظ��ام، ل��ل��ت��اأك��د م��ن اأن��ه��ا ق��وي��ة وم��ت��م��ا���س��ك��ة ق��در 

مركز  اأجراها  التي  تلك  املراجعات  هذه  اآخر  وكان  الإمكان، 

 ،2017 ع��ام  الأوروب��ي��ة  للمفو�سية  التابع  امل�سرتكة  البحوث 

اإىل  عام  من  للمقارنة  قابلة   2012 عام  منذ  درجاته  وجميع 

اآخر. 

نب�ض البلد-عمان

اأط��ل��ق ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي م���وؤّخ���راً خ��دم��ات 

م�����س��رف��ي��ة ج���دي���دة ل��ل�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية 

 Arabi“ م���ن�������س���ة  ع�����رب  وامل����ت����و�����س����ط����ة 

الإط��اق  ه��ذا  وياأتي  الرقمية.   ”SME
توفري  اإىل  الرامية  البنك  جهود  اإط��ار  يف 

ح��ل��ول م�����س��رف��ي��ة م��رن��ة وم��ت��ط��ورة تهدف 

اإىل دعم العمليات التجارية وخطط النمو 

ل��ع��م��ائ��ه م��ن ق��ط��اع ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية 

واملتو�سطة ب�سكل يلبي متطلباتهم ويواكب 

التطورات احلا�سلة يف بيئة الأعمال.

توفرها  التي  وت�سم اخلدمات اجلديدة 

ال��رق��م��ي��ة،   ”Arabi SME“ م��ن�����س��ة 

اإم����ك����ان����ي����ة ت����ق����دمي ط���ل���ب ل���ف���ت���ح ح�����س��اب 

م��ك��ان  اأي  وم����ن  وق����ت  اأي  يف  اإل���ك���رتون���ي���اً 

الأم��ان  ومبنتهى  و�سريعة  �سهلة  بخطوات 

م���ن خ����ال اإدخ�������ال ال���ب���ي���ان���ات الأ���س��ا���س��ي��ة 

احل�ساب  ون��وع  ال�سركة  وتفا�سيل  لل�سركة 

املراد فتحه والفرع الأقرب لتحديد موعد 

�سهولة  بكل  الإج�����راءات  وا�ستكمال  زي���ارة 

و���س��رع��ة. ك��م��ا ت�����س��م اخل���دم���ات اجل��دي��دة 

الأعمال  قرو�ض  بطلبات  التقّدم  اإمكانية 

الت�سغيلية و قرو�ض نقاط البيع اإلكرتونياً 

عن طريق حتديد مبلغ القر�ض، معلومات 

على  املطلوبة  الأخ��رى  والبيانات  ال�سركة 

املن�سة بكل �سهولة وي�سر.

اإط�������اق اخل���دم���ات  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 

خ�سر،  اأب��و  �سليمان  ال�سيد  ق��ال  اجل��دي��دة، 

مدير وحدة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

يف  “نحر�ض  الأردن:   – العربي  البنك  يف 

البنك العربي على تقدمي اأف�سل اخلدمات 

امل�����س��رف��ي��ة ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر ل��ع��م��ائ��ن��ا من 

قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وذلك 

ل���دوره���ا امل���ح���وري يف خ��ل��ق ف��ر���ض ال��ع��م��ل 

“من  واأ�ساف:  القت�سادي.”  النمو  ودعم 

نقّدم   ،”Arabi SME“ خال من�سة 

ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  رق��م��ي��ة مت��ّك��ن  ح��ل��ول 

البنك  ل��دى  ح�سابات  فتح  من  واملتو�سطة 

ال��ع��رب��ي ب�����س��ه��ول��ة و���س��رع��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

لتلبية  ال��ت��م��وي��ل  ع��ل��ى  اإم��ك��ان��ي��ة احل�����س��ول 

اأعمالهم.” ولتو�سيع  احتياجاتهم 

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن البنك العربي 

ال��رائ��دة  امل�����س��رف��ي��ة  امل��وؤ���ّس�����س��ات  يعترب م��ن 

ال�سركات  ق��ط��اع  دع��م  واإق��ل��ي��م��ي��اً يف  حم��ل��ي��اً 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ح��ي��ث ي��وف��ر البنك 

متكاملة  جمموعة  احل��ي��وي  القطاع  لهذا 

مراكز  �سبكة  عرب  امل�سرفية  اخلدمات  من 

اأنحاء  يف  املنت�سرة  البنك  وف��روع  الأع��م��ال 

ال�سركات  ه��ذه  اأع��م��ال  دع��م  ب��ه��دف  اململكة 

العربي  البنك  ح�سل  وقد  منوها.  وتعزيز 

م����وؤّخ����راً ع��ل��ى ال���ع���دي���د م���ن اجل����وائ����ز من 

جائزة  اأب��رزه��ا  ك��ان  مرموقة  عاملية  جهات 

 2021 ال�سرق الأو�سط للعام  اأف�سل بنك يف 

وذلك للعام ال�ساد�ض على التوايل، وجائزة 

لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  يف  الأف�سل 

 2021 ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن للعام 

 Global( فاينان�ض  غلوبال  جملة  م��ن 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة،   )Finance
ج���ائ���زة اأف�����س��ل ب��ن��ك ل��ل�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية 

 2021 للعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  واملتو�سطة 

من جملة اإمييا فاينان�ض.

  نب�ض البلد-عمان

وال����ت����ج����ارة  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  يف  ع���ق���د 

التي  امل�سكات  ملناق�سة  اجتماعا  والتموين، 

على  والعمل  اململكة  يف  امل�ستثمرين  ت��واج��ه 

معاجلتها بال�سرعة املمكنة.

وي���اأت���ي الج���ت���م���اع، وف����ق ب���ي���ان ا���س��درت��ه 

رئي�ض  لقاء  ملتابعة  ال��ث��اث��اء،  ام�ض  ال����وزارة 

برئي�ض  اخل�����س��اون��ة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال�����وزراء 

دار  ال��ع��راق��ي يف  الأع���م���ال  واأع�����س��اء جمل�ض 

رئ��ا���س��ة ال�������وزراء الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي. و���س��م 

وال���ت���ج���ارة  ال�������س���ن���اع���ة  وزراء  الج����ت����م����اع، 

مازن  والداخلية  ال�سمايل  يو�سف  والتموين 

والعمل  ع��م��رو،  خ��ريي  وال�ستثمار  الفراية 

عمان  اأم��ان��ة  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ض  ا�ستيتية  ن��اي��ف 

ي��و���س��ف ال�������س���وارب���ة، ون���ائ���ب رئ��ي�����ض جمل�ض 

الأع����م����ال ال���ع���راق���ي ���س��ع��د ن���اج���ي واأع�������س���اء 

امل��ج��ل�����ض، ورئ��ي�����ض غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة الأردن 

وع��م��ان ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري واأم����ني ع���ام وزارة 

الزعبي  دان��ا  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

واأمني عام وزارة ال�ستثمار زاهر قطارنة.

العراقي  الأع��م��ال  جمل�ض  رئي�ض  واأ���س��اد 

الأردن  بها  يتمتع  التي  ب��امل��زاي��ا  والأع�����س��اء، 

ا�ستثمارية  وبيئة  وا�ستقرار  واأم��ان  اأم��ن  من 

ج��اذب��ة، م�����س��ريا اىل اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة حلل 

والتي  تواجههم  لتي  والتحديات  الق�سايا 

امل�ستثمر  اإقامة  جتديد  اإج���راءات  يف  تركزت 

ع��ل��ى اأ���س��ا���ض ال���س��ت��ث��م��ار، وم��ن��ح ال��ت��اأ���س��ريات 

امل���ت���ع���ددة ل���رج���ال الأع����م����ال وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

العراقيني، والتعديات اجلديدة على قانون 

الأردنيني،  للم�ستثمرين غري  منح اجلن�سية 

املحاكم  يف  ت��رف��ع  ال��ت��ي  الق�سايا  ج��ان��ب  اإىل 

الق�سائية.

حر�ض  ال�سمايل  ال��وزي��ر  اأك���د  جهته  م��ن 

احلكومة على معاجلة ال�سعوبات التي تواجه 

والتوا�سل  حلها  على  والعمل  امل�ستثمرين 

معهم ب�سكل م�ستمر وتعزيز بيئة ال�ستثمار. 

التي  الإج������راءات  ال�����س��م��ايل جلملة  وع��ر���ض 

قامت بها احلكومة اخريا، واملتمثلة بت�سريع 

باملئة   40 - 30 املهن حل��وايل  اإ���س��دار رخ�ض 

الطلب على ترخي�ض الن�سطة  اإجمايل  من 

التفتي�ض  منظومة  وت��ط��وي��ر  الق��ت�����س��ادي��ة، 

اأك��ر �سفافية م��ن خ��ال احل��د من  لت�سبح 

ال��رق��اب��ي��ة وتنظيم  ب���ني اجل���ه���ات  ال��ت��داخ��ل 

كاهل  التفتي�سية ومب��ا يخفف عن  ال��زي��ارات 

نافذة  تطوير  اإىل  واأ���س��ار  املن�ساآت.  اأ�سحاب 

ال��ك��رتون��ي��ة ل��ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل���دم���ات ال��ت��ي 

بدء  منذ  الن��رتن��ت  عرب  امل�ستثمر  يحتاجها 

الن�ساط القت�سادي وخال مراحل ممار�سة 

الن�ساط انتهاء باخلروج يف حالت الع�سار او 

الفا�ض.

ب�������دوره ع���ر����ض وزي������ر ال�����س��ن��اع��ة خ���ال 

الج��ت��م��اع، لعدد م��ن ال��ربام��ج واأط���ر الدعم 

ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا احل���ك���وم���ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 

ال�سناعي  كالقطاع  القت�سادية  والقطاعات 

ال�سناعة  ل��دع��م  ���س��ن��دوق  ان�����س��اء  مت  ح��ي��ث 

والت�سهيات  م��ن احل��واف��ز  وت��ق��دمي ح��زم��ة 

الئتمانية.

فيما اأكد وزير الداخلية، ا�ستعداد وزارته 

للم�ستثمرين  املمكنة  الت�سهيات  لتقدمي 

باململكة  اعمالهم  ت�سهيل  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 

يف  خ�سو�سا  بها،  املعمول  ال�سوابط  �سمن 

للم�ستثمرين  ب��الإق��ام��ة  املتعلقة  امل��وا���س��ي��ع 

النمو  ذل���ك يف حتقيق  لأه��م��ي��ة  وع��ائ��ات��ه��م 

القت�سادي املن�سود.

بدوره، قال وزير ال�ستثمار، اإن امل�ستثمرين 

برعاية خا�سة يف  الأع��م��ال يحظون  ورج��ال 

الأردن ويتم ب�سكل م�ستمر متابعة اأو�ساعهم 

ومقرتحاتهم،  ماحظاتهم  اىل  وال�ستماع 

م�سريا اىل عقد لقاءات م�ستمرة مع ممثلي 

القطاع اخلا�ض وامل�ستثمرين لهذه الغاية.

واأكد وزير العمل، اأنه �سيتم خال املرحلة 

ب�سوؤون  املتعلقة  الم��ور  كافة  تو�سيح  املقبلة 

ال�سعوبات  معاجلة  يف  ُي�سهم  ومب��ا  العمالة 

التي تواجه امل�ستثمرين.

م�ستعدة  عمان  اأمانة  اإن  ال�سواربة،  وق��ال 

ملنح  للم�ستثمرين  الت�سهيات  كافة  لتقدمي 

املوافقات الأ�سولية لأية م�ساريع.

بني  بال�سراكة  اجلغبري  ا���س��اد  ذل���ك،  اىل 

ال���ع���ام واخل���ا����ض وال���ت���ي ت�سكل  ال��ق��ط��اع��ني 

التي  ال�سعوبات  ومعاجلة  ملناق�سة  الأ�سا�ض 

تواجه القطاعات القت�سادية وحت�سني بيئة 

ال�ستثمار.

اجتماع في الصناعة لمناقشة مطالب المستثمرين

مدير عام الجمارك يكرم كوكبة من 
موظفي الدائرة 

التعرفة الكهربائية الجديدة ستطّبق 
اعتبارا من مطلع نيسان المقبل 

وزير السياحة واآلثار يلتقي رئيسة 
اتحاد المستثمرات العرب

نب�ض البلد-عمان

 ك���رم م��دي��ر ع���ام اجل��م��ارك الردن��ي��ة 

الق�ساة  امل��ه��ن��د���ض ج���ال  ل���واء ج��م��ارك 

تقديرا  اجلمركية  ال��ك��وادر  م��ن  كوكبة 

جلهودهم يف الك�سف و�سبط العديد من 

املميزة.  الق�سايا واملخالفات اجلمركية 

ال��ق�����س��اة خ��ال ح��ف��ل التكرمي  وق���ال 

وبح�سور  اجل��م��ارك  ب��دائ��رة  اأقيم  ال��ذي 

م�������س���اع���دي امل����دي����ر ال����ع����ام وع�������ددا م��ن 

م����دراء امل���دي���ري���ات وامل���راك���ز اجل��م��رك��ي��ة 

ب����ان ه����ذا ال��ت��ك��رمي ي���اأت���ي حت��ف��ي��زا لهم 

امل��زي��د  ل��ب��ذل  ال���دائ���رة  منت�سبي  وك��اف��ة 

ال��ت��ن��اف�����ض بني  وب����ث روح  ال���ع���ط���اء  م���ن 

ال��ع��م��ل اجلمركي  ���س��وي��ة  ل��رف��ع  اجل��م��ي��ع 

لرفع  والب����داع  التميز  مفهوم  وت��ع��زي��ز 

ينعك�ض  والذي  والنتاجية  العمل  كفاءة 

بان  الق�ساة  واأ���س��ار  العمل.  على  ايجابا 

ال����دائ����رة حت���ر����ض ب��ا���س��ت��م��رار وب�����س��ك��ل 

دائ�����م ع��ل��ى ت���ك���رمي وحت��ف��ي��ز امل��وظ��ف��ني 

امل��ت��م��ي��زي��ن يف جم���ال ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي 

مل��ا ل��ه م��ن دور اإي��ج��اب��ي ع��ل��ىه��م وال���ذي 

ي��ع��ت��رب دع��م��ا م��ع��ن��وي��ا ل��ه��م ل��ب��ذل امل��زي��د 

اأداء  م��ن ال��ع��ط��اء واجل���د والج��ت��ه��اد يف 

وج��ه.  اأك��م��ل  على  الوظيفية  واج��ب��ات��ه��م 

امل���وظ���ف���ون  اأع�������رب  ن���ه���اي���ة احل���ف���ل  ويف 

املكرمون عن �سكرهم وتقديرهم لدائرة 

اجلمارك على هذه اللفتة الكرمية التي 

من  املزيد  ب��ذل  على  ا���س��رارا  �ستزيدهم 

العمل والرتقاء به.

نب�ض البلد-عمان

 اأك����دت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 

الكهربائية  التعرفة  تطبيق  ان  واملعادن 

الأول  م���ن  اع���ت���ب���اراً  ���س��ي��ب��داأ  اجل����دي����دة 

ال��ق��رار  بح�سب   2022 ني�سان  �سهر  م��ن 

املا�سي.  اآب  املعلن عن احلكومة يف �سهر 

واأو�سحت الهيئة اأن العمل ما زال جاريا 

منذ  بها  املعمول  الكهربائية  بالتعرفة 

ارت��ف��اع يف ق��ي��م ف��وات��ري  ���س��ن��وات وان اي 

ال�ستهاك  زي���ادة  ع��ن  ن��اج��م  ال��ك��ه��رب��اء 

ب�����س��ب��ب ال����ظ����روف اجل���وي���ة ال���راه���ن���ة.* 

�سركات  التزام  تتابع  اأنها  الهيئة  واكدت 

العدادات وفقا  الكهرباء مبواعيد قراءة 

ويتم  ال��ه��ي��ئ��ة،  م��ن  امل��ع��ت��م��دة  للتعليمات 

ال��ت��ح��ق��ق م����ن ذل�����ك م����ن خ�����ال ك�����وادر 

الهيئة واحلمات الرقابية التي تنفذها 

على �سركات الكهرباء.

نب�ض البلد-عمان

ال��ت��ق��ى وزي�����ر ال�����س��ي��اح��ة والآث��������ار، ن��اي��ف 

حميدي الفايز، ام�ض الثاثاء، رئي�سة احتاد 

جال  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��رب،  امل�ستثمرات 

خالد،  ه��دي��ل  ب����الأردن  الحت���اد  وع�سو  ي�سى 

والوفد املرافق.

ال��ذي  اللقاء  الفايز، خ��ال  ال��وزي��ر  وق��ال 

ح�����س��ره اأم����ني ع���ام ال������وزارة ال��دك��ت��ور ع��م��اد 

حجازين ورئي�ض جمعية الفنادق عبد احلكيم 

اإن املراأة العربية قادرة على العطاء  الهندي، 

يف �سائر املجالت ونفتخر بدورها الكبري وما 

التي  ل��اإجن��ازات  وحتقيق  تفان  م��ن  تقدمه 

الزده��ار،  نحو  باملجتمع  لتدفع  كلها  جتتمع 

التي  العاملة  العربية  باملراأة  اعتزازه  موؤكداً 

تثابر من اأجل التنمية وال�ستدامة.

ول��ف��ت اإىل ����س���رورة ت�����س��ج��ي��ع ال���س��ت��ث��م��ار 

ال�سياحي  ب��ال��ق��ط��اع  وال���س��ت��ث��م��ار  ع��ام  ب�سكل 

ب�سكل خا�ض، اإ�سافة اإىل �سرورة بناء ج�سور 

ال���ت���ع���اون يف جم����ال ال���س��ت��ث��م��ار م���ع ال����دول 

ال�سديقة  وال��ب��ل��دان  والأف��ري��ق��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

اأ�سبح  اأهمية القت�ساد الذي  الأخرى، مبيناً 

ال��دول  يف  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  ي��ق��ود 

كافة.

ال�سريك  ميثل  اخل��ا���ض  القطاع  اأن  واأك��د 

املولد  باعتباره  العام  للقطاع  واملهم  الأ�سا�ض 

تقليل  يف  وامل�ساهم  العمل  لفر�ض  احلقيقي 

الكبري  ال����دور  اإىل  م�����س��رياً  ال��ب��ط��ال��ة،  ح��ج��م 

التي تقوم به احلكومة الأردنية ممثلة بوزارة 

ال���س��ت��ث��م��ار لإزال����ة امل��ع��وق��ات وال��ع��ق��ب��ات اأم��ام 

ال�ستثماري  بالواقع  والنهو�ض  امل�ستثمرين، 

وجعل اململكة بيئة جاذبة لا�ستثمار.

ال��ع��رب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار  “ملتقى  اإن  وق�����ال 

الأف����ري����ق����ي الأردين...ال���������س����ي����اح����ة ق���اط���رة 

امل�ستثمرات  احت���اد  ينظمه  ال���ذي  التنمية” 

العرب وانطلقت اأعماله اأم�ض، �سيكون من�سة 

���س��ي��اح��ي��ة وا���س��ت��ث��م��اري��ة م��ه��م��ة ل��ب��ن��اء ج�سور 

ال��ت��ع��اون م��ع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة والإف��ري��ق��ي��ة، 

ال�ساأن  يف  املتخ�س�ض  امللتقى  هذا  ُي�سكل  كما 

ال����س���ت���ث���م���اري ال�����س��ي��اح��ي ج������زءاً م��ه��م��ا من 

املعنيني  مع  ال���وزارة  تت�ساركها  التي  اجلهود 

وامل��خ��ت�����س��ني وحم�����ورا رئ��ي�����س��ا ل��ل��ق��ط��اع وه��و 

ال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ي��اح��ي. م���ن ج��ه��ت��ه��ا، بينت 

يف  التعاون  ج�سور  مد  اأهمية  ي�سى  الدكتورة 

بوابة  خ��ال  م��ن  وذل��ك  ال�ستثماري  ال�����س��اأن 

ال�سياحة، لفتة اإىل اأن الأردن يعترب اأحد اأهم 

مناطق اجلذب ال�سياحي يف ال�سرق الأو�سط.

�سياحية  برامج  عمل  اأهمية  اإىل  واأ���س��ارت 

الأردن  ب���ني  ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة  ب��اأ���س��ع��ار  م�����س��رتك��ة 

التعليمية  ال�سياحة  ت�سجيع  وكذلك  وم�سر، 

والعمل  ال�سقيقني،  البلدين  بني  والثقافية 

اأي�������س���ا ع��ل��ى ب���رام���ج ت��روي��ج��ي��ة وت�����س��وي��ق��ي��ة 

م�����س��رتك��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة ال��ع��اج��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

والدينية والرتفيهية و�سياحة املغامرات.

اإىل فتح فرع لحتاد  “ن�سعى  وقالت ي�سى 

امل�ستثمرات العرب يف الأردن، وذلك ملا يقدمه 

وان��ف��ت��اح��ه  وت�����س��ه��ي��ات  الأردن م��ن مم��ي��زات 

الحت���اد  اه��ت��م��ام  م���وؤك���دة  ال�ستثمار”،  ع��ل��ى 

القطاع  وخا�سة  القت�سادية  التنمية  بدعم 

ال�سياحي الذي يعترب اأهم رافد لاقت�سادات 

الوطنية.

 2022 /  1  /  26 االربعاء 



60الدويل

البرلمان العربي يطالب ب»تدخل دولي« لوقف االنتهاكات في النقب 

الحسيني: االحتالل يواصل مشاريعه االستيطانية في القدس لإلجهاز على الجزء الشرقي

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى بحماية قوات االحتالل.

نب�ض البلد-وكاالت

ط��ال��ب ال���رمل���ان ال���ع���رب���ي، ام�����س ال��ث��اث��اء، 

بتدخل دويل لوقف “العتقالت الإدارية” �ضد 

منطقة  يف  الأرا���ض��ي  وجت��ري��ف  الفل�ضطينيني، 

النقب )جنوب فل�ضطني املحتلة عام 1948)

جاء ذلك يف خطابات متطابقة، وجهها رئي�س 

الربملان العربي عادل الع�ضومي، لكل من لأمني 

الربملاين  الحتاد  ورئي�س  املتحدة،  للأمم  العام 

الدويل، وروؤ�ضاء الربملانات الإقليمية، ومفو�س 

وفق  الإن�����ض��ان،  حل��ق��وق  ال�ضامي  املتحدة  الأمم 

بيان الربملان العربي

التي  املمنهجة  “النتهاكات  الع�ضومي  واأدان 

)اإ�ضرائيل(  بالحتلل  القائمة  القوة  بها  تقوم 

العتقال  خلل  من  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  بحق 

ج��راح مبدينة  ال�ضيخ  اأح��داث حي  الإداري منذ 

مبنطقة  الأرا����ض���ي  وجت��ري��ف  املحتلة،  ال��ق��د���س 

يف  ���ض��ك��ان��ه��ا  ع���زل  ب��ه��دف  الفل�ضطينية  ال��ن��ق��ب 

مناطقهم«

العربي يف خطاباته،  الربملان  رئي�س  وطالب 

الإ�ضرائيلي  الح��ت��لل  ب��اإل��زام  ال���دويل  املجتمع 

ب���اح���رام وت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون ال������دويل، خ��ا���ض��ًة 

ات���ف���اق���ي���ة ج���ن���ي���ف ال����راب����ع����ة، ووق�������ف ���ض��ي��ا���ض��ة 

العتقالت الإدارية، وو�ضع حد ملعاناة املعتقلني 

الإداريني، والإفراج عنهم فوراً

الق�ضائية  الإج����راءات  “ف�ضح  ب���  طالب  كما 

الحتلل،  ق��وات  قبل  من  املمار�ضة  والع�ضكرية 

وامل���م���ار����ض���ات ال��ت��ع�����ض��ف��ي��ة ل�����ض��ل��ط��ات الح���ت���لل 

بعد  الفل�ضطيني،  ال�����ض��ع��ب  ب��ح��ق  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

العام  خ��لل  الإداري  العتقال  اأوام���ر  بلغت  اأن 

املا�ضي نحو األف و600 اأمر اعتقال، من اإجمايل 

اآلف فل�ضطيني اعتقلتهم  ما يقرب من ثمانية 

قوات الحتلل«

واأ�ضار الع�ضومي اإىل اأن الربملان العربي يدين 

“خرقا  باعتبارها  ويرف�ضها،  الإج����راءات  ه��ذه 

�ضارخا للقانون الدويل، والقرارات الأممية ذات 

ال�ضلة، والتفاقيات الدولية، وقرارات منظمات 

الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�ضان«

اإىل  “ترقى  الن���ت���ه���اك���ات  ت��ل��ك  اأن  واع���ت���رب 

املحكمة  اخت�ضا�س  �ضمن  ت��ق��ع  ح���رب  ج��رمي��ة 

اجلنائية الدولية«

وحث الع�ضومي املجتمع الدويل على “اتخاذ 

التي توقف هذه  العاجلة  التدابري والإج��راءات 

الدولية  احلماية  وتكفل  العدوانية،  ال�ضيا�ضات 

اإقامة  يف  امل�����ض��روع  وحقه  الفل�ضطيني،  لل�ضعب 

دولته امل�ضتقلة، وعا�ضمتها مدينة القد�س«

“بدون تهمة  الإداري  اأن العتقال  اإىل  ي�ضار 

�ضري  “ملف  على  بالعتماد  يتم  حماكمة”،  اأو 

حماميه  اأو  ل��لأ���ض��ري  ي��ح��ق  ل  �ضرية”  واأدل������ة 

الطلع عليها، وميكن ح�ضب الأوامر الع�ضكرية 

الإ�ضرائيلية جتديد اأمر العتقال الإداري مرات 

اأمر اعتقال  غري حم��دودة، حيث يتم ا�ضت�ضدار 

اإداري لفرة اأق�ضاها �ضتة اأ�ضهر قابلة للتجديد، 

“ال�ضمري”  موؤ�ض�ضة  عن  �ضادرة  معطيات  وفق 

احلقوقية

النقب  منطقة  اأن  اإىل  اأي�ضاً  الإ�ضارة  وجتدر 

مواجهات  املا�ضيني؛  الأ�ضبوعني  خلل  �ضهدت 

ب���ني ���ض��رط��ة الح���ت���لل الإ����ض���رائ���ي���ل���ي واأه�����ايل 

اآلف  الح���ت���لل  ع��ل��ى خلفية جت��ري��ف  ال��ن��ق��ب، 

اأرا�ضي ع�ضرية الأطر�س، ل�ضالح  الدومنات من 

اإقامة مزيد من امل�ضتوطنات، واعتقال الع�ضرات 

من املواطنني.

نب�ض البلد-وكاالت

قال رئي�س دائرة �ضوؤون القد�س يف منظمة 

خم��ط��ط  اإن  احل�����ض��ي��ن��ي  ع����دن����ان  ال���ت���ح���ري���ر 

الح����ت����لل لإق����ام����ة جم���م���ع ا����ض���ت���ي���ط���اين يف 

ي��اأت��ي  املحتلة  ب��ال��ق��د���س  اخل��ل��ي��ل  ب��اب  منطقة 

���ض��م��ن م�����ض��اري��ع الح���ت���لل ال��ت��ي مي�����ض��ي يف 

تنفيذها على قدم و�ضاق يف كل اأنحاء القد�س 

املحتلة.

واأو�����ض����ح احل�����ض��ي��ن��ي ام�������س ال���ث���لث���اء، اأن 

اإل  ال���ق���د����س  ف���ج���وة يف  ي����رك  الح����ت����لل ل 

وي����ح����اول و����ض���ع ي����ده ع��ل��ي��ه��ا وي��ق��ي��م ال��ب��ن��ي��ة 

بالأ�ضل  ولكنها  ال�ضياحة  بحجة  لها  التحتية 

هي م�ضاريع ا�ضتيطانية على ح�ضاب

منازل املواطنني يف القد�س.

يوا�ضل  الح��ت��لل  اأن  احل�ضيني  واأ���ض��اف 

ه�����ذه امل�������ض���اري���ع ال���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة وي��خ�����ض�����س 

مبليارات  ت��ق��در  وال��ت��ي  لها  الطائلة  الم���وال 

وتنفيذ  امل�ضتوطنات  ت�ضمني  بهدف  ال�ضواقل 

الإجهاز  اإىل  و�ضول  ال�ضتيطانية  م�ضاريعه 

ع��ل��ى اجل����زء ال�����ض��رق��ي م���ن امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ض��ة 

الأمر الذي لن يتحقق على الطلق.

نب�ض البلد-وكاالت

الإ�ضرائيليني  امل�ضتوطنني  ع�����ض��رات  ج��دد 

ام�������س اق���ت���ح���ام امل�������ض���ج���د الأق�������ض���ى وذك�����رت 

اقتحموا  امل�ضتوطنني  ع�ضرات  اأن  وف��ا  وك��ال��ة 

الأق�ضى من جهة باب املغاربة ونفذوا جولت 

م�����ض��ددة من  بحرا�ضة  ب��اح��ات��ه  يف  ا���ض��ت��ف��زازي��ة 

قوات الحتلل

املجتمع  الفل�ضطينية  الأوق����اف  وت��ط��ال��ب 

وم�ضتوطنيه  الحتلل  عدوان  بوقف  الدويل 

امل����ت����وا�����ض����ل ع���ل���ى امل����ق����د�����ض����ات ال����ض���لم���ي���ة 

املحتلة  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  يف  وامل�ضيحية 

وف����ى م��ق��دم��ت��ه��ا امل�����ض��ج��د الأق�������ض���ى واحل����رم 

الإبراهيمي

نب�ض البلد-وكاالت

ت��ع��ي�����س امل���ق���اوم���ة يف غ���زة ح��ال��ة م���ن ال��زه��و 

وال��ت��ن��ام��ي امل�����ض��ت��م��ر م��ن��ذ ف���وز ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة 

 ،2006 ع��ام  انتخابات  يف  )ح��م��ا���س(  الإ�ضلمية 

ال��ذي��ن  امل��ت��اب��ع��ني  ب��ه بع�س  ت��ن��ب��اأ  ع��ل��ى عك�س م��ا 

ت���وق���ع���وا اآن�������ذاك خ�����ض��وع احل���رك���ة ل��ل�����ض��غ��وط 

عقب  ال�ضيا�ضة،  م�ضار  يف  والنغما�س  الدولية 

ت�ضلمها زمام احلكم.

الع�ضكرية  تر�ضانتها  م��ن  امل��ق��اوم��ة  وط���ورت 

حتى باتت �ضواريخها ت�ضل اليوم اإىل اأي نقطة 

اأر�س فل�ضطني املحتلة، ف�ضًل عن تطويرها  يف 

ل�ضلح الأنفاق التي نفذت من خللها عمليات 

نوعية �ضد مواقع اإ�ضرائيلية، اإ�ضافة لت�ضنيعها 

موجهة  �ضواريخ  وامتلكها  م�ضرية،  ط��ائ��رات 

7” امل�ضاد  ك�”الكورنيت” امل�ضاد للدروع و”�ضام 

للطائرات

املقاوم،  للعمل  دافئة  حا�ضنة  القطاع  وب��ات 

ول�ضّيما اأن جميع الأجنحة الع�ضكرية لف�ضائل 

امل��ق��اوم��ة مت��ت��ل��ك م���واق���ع ت���دري���ب ل��ع��ن��ا���ض��ره��ا، 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�ضنيع  ال��ت��ي  ال���ور����س  ف�����ض��ًل ع���ن 

م�ضتمر ب�ضكل  ال�ضواريخ 

اأ�ضبه  امل��ق��اوم��ة  اأ�ضبحت  ذل��ك،  على  وعطًفا 

ب��ج��ي�����س ن���ظ���ام���ي، ي�����ض��م وح������دات م��ت��خ�����ض�����ض��ة 

ووح���دة  و”النخبة”  الب�ضرية”  ك�”ال�ضفادع 

و”املدفعية”  اجلوي”  و”الدفاع  “الظل” 
و”ال�ضتخبارات”  و”ال�ضاير”  و”الهند�ضة” 

�ضبكة  اأن�����ض��اأت  كما  و”الدروع”،  و”القنا�ضة” 

ات�ضالت خا�ضة بها

التقرير  ه��ذا  يف  ت�ضتعر�س  “�ضفا”  وك��ال��ة 

منذ  واأ�ضلحتها  املقاومة  و�ضائل  تطور  مراحل 

الت�ضريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  حما�س  ح��رك��ة  ف��وز 

عام 2006

ب��ع��دم��ا ك��ان��ت امل��ق��اوم��ة مت��ت��ل��ك ���ض��واري��خ ل 

2006، طورت  ع��ام  قبل  كم   20 عن  يزيد مداها 

ق��درات��ه��ا يف ه���ذا امل���ج���ال، وب����داأ ذل���ك ب��ام��ت��لك 

بئر  مدينة  ب��ه  �ضربت  “جراد” ال��ذي  ���ض��اروخ 

ال�ضبع على بعد 40 كم من غزة

الع�ضكري  اجل��ن��اح  الق�ضام  كتائب  دفعت  ث��م 

ال�ضواريخ،  من  جديدة  باأجيال  حما�س  حلركة 

���ض��ن��ع��ه��ا م��ه��ن��د���ض��وه��ا داخ����ل ال��ق��ط��اع، وو���ض��ل��ت 

“تل  مدن  فدكت  الحتلل  يتوقعها  مل  ملديات 

رام��ون  م��ط��ار  واأخ���ريا  اأبيب” وال��ق��د���س وحيفا 

اأق�ضى جنوب فل�ضطني املحتلة

-J80-R160-M75( ال�ضواريخ  هذه  ومن 

ت�ضل  مب��دي��ات   )A-SH-AYASH-S55

تزن  وروؤو���س حربية  كيلومًرا،   250 لأكرث من 

الكيلوغرامات مئات 

دورا  الأخ��رى  الع�ضكرية  للأجنحة  كان  كما 

مهما يف هذا التطور، فقد اأدخلت �ضرايا القد�س 

اجل��ن��اح ال��ع�����ض��ك��ري حل��رك��ة اجل��ه��اد الإ���ض��لم��ي 

به  �ضربت  70” ال��ذي  “براق  ���ض��اروخ  للخدمة 

مدينة “تل اأبيب”، اإ�ضافة ل�ضاروخ “القا�ضم”، 

فل�ضطني”  لتحرير  ال�ضعبية  “اجلبهة  وطورت 

�ضواريخ منها “�ضمود” و”وديع الربق«

الأق�ضى  �ضهداء  كتائب  �ضنعت  جانبها،  من 

اجل��ن��اح ال��ع�����ض��ك��ري حل��رك��ة ف��ت��ح ���ض��واري��خ من 

الدميقراطية  اجلبهة  و�ضنعت   ،K60»« ط��راز 

“قا�ضم  ط��راز  م��ن  �ضواريخ  فل�ضطني  لتحرير 

التي  عماد”  “زلزال  ل�����ض��واري��خ  اإ���ض��اف��ة   ،”10

ال�ضعبية« املقاومة  “جلان  �ضنعتها 

الأن��ف��اق  �ضلح  �ضهد  ال�����ض��واري��خ،  جانب  اإىل 

2006 ازدهارا ومنوا، وجنحت املقاومة  منذ عام 

دفاعية  اأن��ف��اق  �ضق  يف  الق�ضام  كتائب  خ�ضو�ضا 

واأخرى هجومية ت�ضل اإىل مواقع الحتلل يف 

غزة« “غلف 
رئ��ي�����س يف جن��اح  الأن����ف����اق دور  ل���ه���ذه  وك����ان 

امل��ق��اوم��ة ب��اأ���ض��ر ج��ن��ود الح���ت���لل، اإىل ج��ان��ب 

فيها  ق��ت��ل  خ��لل��ه��ا  م��ن  ن��وع��ي��ة  عمليات  تنفيذ 

الإ�ضرائيليني ع�ضرات اجلنود 

لت�ضنيع  وا���ض��ع��ة  م�����ض��اح��ة  امل��ق��اوم��ة  وج����دت 

الأ���ض��ل��ح��ة ومت��ك��ن��ت م��ن ت��ط��وي��ر ع��ب��وات نا�ضفة 

ج����دي����دة ب���اأح���ج���ام ����ض���غ���رية وب��ف��اع��ل��ي��ة اأك�����رب، 

وخ�����ض�����ض��ت مل��ه��ام م��ت��ع��ددة )اأر����ض���ي���ة ب��رم��ي��ل��ي��ة 

م�ضادة للأفراد م�ضاد للدروع( وغريها

الرادفية  القذائف  اخل��ط  على  دخلت  كما 

ث����م الأ����ض���ل���ح���ة ال���ن���ظ���ام���ي���ة امل���وج���ه���ة اأب����رزه����ا 

املقاومة  به  ا�ضتهدفت  ال��ذي  الكورنيت  �ضاروخ 

يف ال�������ض���ن���وات امل��ا���ض��ي��ة ال���ع���دي���د م���ن الآل���ي���ات 

الإ�ضرائيلية، بعدما كانت تعتمد يف ال�ضابق على 

قذائف )RPJ( واليا�ضني والبتار

واأدخلت املقاومة اأ�ضلحة جديدة اإىل ال�ضراع 

2006م،  ع��ام  قبل  م��وج��ودة  تكن  مل  املحتل  م��ع 

ف��ب��داأت م��رح��ل��ة ال��ت�����ض��دي ل��ط��ائ��رات الح��ت��لل 

امل�����ض��ادات  اإىل  ال��ث��ق��ي��ل��ة و����ض���وًل  ب��ال��ر���ض��ا���ض��ات 

املحمولة على الكتف من طراز “�ضام7«

ال�ضنع  حملية  املُ�����ض��رّية  ال��ط��ائ��رات  و�ضكلت 

فقد  للمقاومة،  بالن�ضبة  نوعياً  ع�ضكرياً  تطوراً 

كتائب  ك�ضف  منذ  م��رة  لأول  ال�ضلح  ه��ذا  ب��رز 

ال�ضتطلعية  الأبابيل”  “طائرات  عن  الق�ضام 

وال���ه���ج���وم���ي���ة والن���ت���ح���اري���ة خ�����لل ال����ع����دوان 

2014 الإ�ضرائيلي عام 

 2021 اأي�����ار  الأخ�����ري مب���اي���و/  ال����ع����دوان  ويف 

“�ضهاب”  طائرات  اخلدمة  اإىل  الق�ضام  اأدخلت 

اإ�ضافة  ال�ضتطلعية،  و”الزواري”  الهجومية 

“�ضرايا القد�س« لطائرات م�ضرية اأعلنت عنها 

مع اأ�ضر املقاومة للجندي الإ�ضرائيلي جلعاد 

وحدة  الق�ضام  كتائب  �ضكلت   ،2006 عام  �ضاليط 

جديدة هدفها تاأمني اأ�ضرى الحتلل يف قطاع 

غزة �ضّمتها “وحدة الظل«

باجلندي  بالحتفاظ  ال��وح��دة  ه��ذه  جنحت 

من  باأكرث  مبادلته  عملية  حلظة  حتى  �ضاليط 

األف اأ�ضري فل�ضطيني يف �ضفقة “وفاء الأحرار” 

مهامها  ال��وح��دة  ه��ذه  ا�ضتكملت  ثم   ،2010 ع��ام 

اإ�ضرائيليني  ج��ن��ود   4 ل���  “الق�ضام”  اأ���ض��ر  ب��ع��د 

خلل عدوان 2014، وعقبه

�ضمتها  جديدة  بوحدة  الق�ضام  كتائب  دفعت 

 ،2014 ع��ام  م��رة  لأول  الب�ضرية”  “ال�ضفادع 
وجن����ح����ت يف ت��ن��ف��ي��ذ ع���م���ل���ي���ات داخ������ل م���واق���ع 

الح����ت����لل م���ن خ����لل ال��ت�����ض��ل��ل ع���رب ال��ب��ح��ر، 

“زيكيم” ال�ضهرية واأبرزها عملية 

اأر�ضية  اأن�ضاأت كتائب الق�ضام �ضبكة ات�ضالت 

والتن�ضيق  اليومية  مهامها  لإدارة  بها  خا�ضة 

اأن  ول�ضيما  امل��ي��دان،  يف  وج��ن��ده��ا  قيادتها  ب��ني 

للتن�ضت  تخ�ضع  واخللوية  الل�ضلكية  ال�ضبكات 

من اأجهزة اأمن الحتلل

عمل  يف  عالية  �ضرية  ال�ضبكة  ه��ذه  ووف���رت 

الكتائب، ما دفع الحتلل يف اأكرث من مرة اإىل 

حماولة زرع اأجهزة جت�ض�س يف القطاع للتن�ضت 

عليها

“غرفة  ت��اأ���ض��ي�����س  ع��ن  ع���ل���ن 
ُ
اأ  ،2018 ع���ام  يف 

الفل�ضطينية”،  للمقاومة  امل�ضركة  العمليات 

العمل  تن�ضيق  ح�����ض��ور لف��ت يف  ل��ه��ا  ك��ان  ال��ت��ي 

ب���ني الأج��ن��ح��ة ال��ع�����ض��ك��ري��ة ل��ف�����ض��ائ��ل امل��ق��اوم��ة 

خ�ضو�ضا يف فرات الت�ضعيد مع الحتلل

ج��ن��اًح��ا   12 امل�ضركة”  “الغرفة  وت�����ض��م 

القد�س،  �ضرايا  الق�ضام،  كتائب  وهي:  ع�ضكرًيا، 

ك��ت��ائ��ب ����ض���ه���داء الأق�������ض���ى- ل�����واء ال���ع���ام���ودي، 

األ��وي��ة  احل�ضيني،  ال��ق��ادر  ع��ب��د  ال�ضهيد  ك��ت��ائ��ب 

املقاومة الوطنية  النا�ضر �ضلح الدين، كتائب 

كتائب  م�ضطفى،  علي  اأبو  كتائب  الفل�ضطينية، 

كتائب  الأن�ضار،  كتائب  جربيل،  جهاد  ال�ضهيد 

ج��ودة،  اأمي���ن  ال�ضهيد  امل��ج��اه��دي��ن، جم��م��وع��ات 

العا�ضفة. وجي�س 

المقاومة بغزة بعد انتخابات 2006.. تطور متنامي وحاضنة دافئة

السلطات اإلسرائيلية تهدم قرية 
العراقيب للمرة 197 على التوالي

وزير الدفاع األوكراني: ال وجود لخطر 
)غزو روسي( لبالدنا

هيئة األسرى تحذر من استشهاد 
األسير ناصر أبو حميد

تقرير إسرائيلي يحذر: الضفة على 
وشك االنفجار 

نب�ض البلد-وكاالت

بحماية  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�ضلطات  ه��دم��ت 

ق����وات م���ن ال�����ض��رط��ة، م�����ض��اك��ن اأه�����ايل ق��ري��ة 

الع������راف يف منطقة  م�����ض��ل��وب��ة  ال��ع��راق��ي��ب 

ال��ن��ق��ب، ج��ن��وب��ي ال��ب��لد، ل��ل��م��رة ال�����197 على 

التوايل منذ العام 2000

وتركت  الثلثاء،  ام�س  �ضباح  الهدم  ومت 

���ض��ك��ان��ه��ا يف ال���ع���راء ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال���ربد 

القار�س

وج��������اء ه������دم خ����ي����ام اأه���������ايل ال���ع���راق���ي���ب 

مطلع  منذ  الأوىل  للمرة  ام�����س،  املتوا�ضعة، 

العام  يف  م��رة   14 ُه��دم��ت  بعدما   2022 ال��ع��ام 

امل��ا���ض��ي، اآخ��ره��ا ك���ان ي���وم 20 ك��ان��ون الأول/ 

دي�ضمرب 2021

من  ن�ضبها  الأه�����ايل  ي��ع��ي��د  م���رة  ك���ل  ويف 

ج���دي���د ك���ل م����رة م���ن اأخ�������ض���اب وغ���ط���اء من 

ال��ن��اي��ل��ون حل��م��اي��ت��ه��م م��ن احل���ر ال�����ض��دي��د يف 

وت�ضديا  ال�ضتاء،  يف  القار�س  وال��ربد  ال�ضيف 

ملخططات اقتلعهم وتهجريهم من اأر�ضهم

�ضمال  يف  تقع  فل�ضطينية  قرية  العراقيب 

جنوب  النقب  �ضحراء  يف  ال�ضبع  بئر  مدينة 

فل�ضطني، وتعد واحدة من 45 قرية عربية يف 

النقب ل تعرف اإ�ضرائيل بها

�ضخ�س،   700 ق��راب��ة  ال��ق��ري��ة  يف  وي��ع��ي�����س 

ت�����ض��ك��ل الأغ����ن����ام وامل���وا����ض���ي م�����ض��در رزق��ه��م 

ال�ضحراوية  الأر�س  نتيجة لطبيعة  الوحيد، 

التي تفتقر اإىل جميع اخلدمات املختلفة، كما 

يعي�س املواطنون ببيوت من ال�ضفيح، واأخرى 

عبارة عن خيام

نب�ض البلد-وكاالت

األيك�ضي  الأوك������راين  ال���دف���اع  وزي����ر  اأع��ل��ن 

اأي وجود  اليوم  ت��رى  ب��لده ل  اأن  ريزنيكوف 

خلطر غزو رو�ضي حمتمل لها

ريزنيكوف  ق��ال  �ضبوتنيك  لوكالة  ووف��ق��اً 

ام�س:  الأوك��راين  داخ��ل الربملان  لل�ضحفيني 

كييف ل ترى خطر غزو رو�ضي وا�ضع النطاق 

لأوك���ران���ي���ا ب���داي���ة م���ن ال����ي����وم.. ن��ح��ن نقيم 

الو�ضع على م�ضافة 200 كيلومر من احلدود 

اإنهم ين�ضحبون با�ضتمرار ثم ي�ضحبون القوات 

على  القول  ميكنني  كما  التدريبات  ويجرون 

اأنه حتى اليوم مل تن�ضئ القوات  وجه اليقني 

ميكنها  �ضاربة  جمموعة  الرو�ضية  امل�ضلحة 

�ضن غزو عنيف لأوكرانيا

وك����ان ���ض��ك��رت��ري جم��ل�����س الأم�����ن ال��ق��وم��ي 

األيك�ضي دانيلوف دعا يوم  والدفاع الأوكراين 

اأم�س و�ضائل الإعلم اإىل التخفيف من حدة 

زيادة  وع��دم  البلد  الأمني يف  الو�ضع  تاأجيج 

التوتر وبث الذعر

عقب  اإعلمية  اإح��اط��ة  يف  دانيلوف  وق��ال 

اج���ت���م���اع جم��ل�����س الأم�������ن الأوك�������������راين.. يف 

الآون��ة الأخ��رية حدثت الكثري من الأح��داث 

الإعلمية يف بلدنا والكثري من ن�ضج اخليال 

واأنا�ضدكم  الإع��لم  و�ضائل  يف  الع�ضكري  �ضبه 

اأي��ه��ا الأ���ض��دق��اء وال���زم���لء اأن ت��خ��ف��ف��وا من 

احلدة املوجودة قليًل فالو�ضع القائم وا�ضح 

لنا متاماً فل داعي للذعر

نب�ض البلد-وكاالت

حذر وكيل هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين 

الأ�ضري  ا�ضت�ضهاد  م��ن  القادراخلطيب،  عبد 

ظل  يف  حميد  اأب��و  نا�ضر  بال�ضرطان  امل�ضاب 

للغاية  اأو�ضاع �ضحية خطرية  ما يعي�ضه من 

جراء الإهمال الطبي بحقه

واأو�ضح اخلطيب ام�س الثلثاء، اأن حالة 

بعد  يوما  ت�ضوء  ال�ضحية  حميد  اأب��و  الأ�ضري 

يوم واأن الطباء يبقونه على اأجهزة التنف�س 

ال�ضطناعي وحتت التخدير والتنومي نظرا 

ل��ع��دم ق���درة الأط���ب���اء ع��ل��ى اإخ�����راج ال�����ض��وائ��ل 

التهاب  م��ن  ي��ع��اين  حيث  رئتيه  يف  املتجمعة 

يف  وانعدام  وتلوث جرثومي  الرئتني  يف  حاد 

املناعة

و����ض���دد اخل��ط��ي��ب ع��ل��ى �����ض����رورة ت��و���ض��ي��ع 

رق��ع��ة ال��ت�����ض��ام��ن ال�����ض��ع��ب��ي اإ���ض��ن��ادا ل��لأ���ض��ري 

�ضجون  الأ���ض��رى يف  ولكافة  اأب��و حميد  نا�ضر 

ا�ضراتيجية  وطنية  خطة  وو�ضع  الحتلل 

باخل�ضو�س ومب�ضاركة الكل الفل�ضطيني.

نب�ض البلد-وكاالت

ح�����ذر ت���ق���ري���ر اإ����ض���رائ���ي���ل���ي م����ن و����ض���ول 

املحتلة  الغربية  ال�ضفة  يف  الأمنية  الأو�ضاع 

ال�ضلطة  ���ض��ع��ف  ب�����ض��ب��ب  الن��ف��ج��ار،  “حلد 
اجليل  لدى  الإحباط  وتزايد  الفل�ضطينية، 

اجلديد«

“مركز  ع���ن  ال�������ض���ادر  ال��ت��ق��ري��ر  وق�����ال    

ام�س  الإ�ضرائيلي”،  القومي  الأم��ن  درا�ضات 

الثاثاء، اإن “الو�ضع الأمني يف ال�ضفة على 

و�ضك الغليان، ب�ضبب �ضعف ال�ضلطة، وتوحد 

املقربة  تلك  حتى  �ضدها،  الف�ضائل  معظم 

ال��ت��ح��ري��ر،  وامل��ن�����ض��وي��ة حت��ت منظمة  م��ن��ه��ا، 

وك���ذل���ك احل���ال���ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة ال�����ض��اخ��ط��ة على 

تردي الأحوال القت�ضادية والقت�ضادية«

ال��و���ض��ع الأم��ن��ي  اأن  “رغم  اأن���ه    واأو���ض��ح 

ال�ضيطرة،  حتت  ي��زال  ل  الغربية  ال�ضفة  يف 

يف ظ����ل ال��ت��ن�����ض��ي��ق الأم�����ن�����ي م����ع ال�����ض��ل��ط��ة 

وقد  ت�ضعف  الأخ���رية  اأن  اإل  الفل�ضطينية، 

تختل وظيفتها، يف حني اأن الإحباط املتزايد 

يحفز  ال�ضاب  الفل�ضطيني  اجليل  اأو�ضاط  يف 

التفكري للمواجهة مع اإ�ضرائيل«

يعني  ال��واق��ع  “هذا  اأن  التقرير  وت��اب��ع    

ما  تقريبا،  حم�ضو�س  وغ��ري  بطيئا،  ان��زلق��ا 

يهدد فكرة الهدف ال�ضامل لدولة يهودية«

  واأكد اأن “م�ضكلة اإ�ضرائيل ال�ضراتيجية 

ت��ت��م��ث��ل يف الب���ت���ع���اد ع���ن احل����ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

الفل�ضطيني« الإ�ضرائيلي  لل�ضراع 

  ويف مواجهة قطاع غزة، قال تقرير مركز 

مع�ضلة  ت��واج��ه  “اإ�ضرائيل  اإن  ال��درا���ض��ات: 

معقدة وطويلة الأمد، ممثلة يف احلاجة اإىل 

ا�ضتجابة عاجلة للو�ضع الإن�ضاين يف املنطقة 

م���ع م��ن��ع ال��ت�����ض��ع��ي��د الأم���ن���ي، وال���دف���ع نحو 

عودة اجلنود واملفقودين الأربعة لدى حركة 

حكم  تر�ضيخ  منع  نف�ضه  الوقت  ويف  حما�س، 

حما�س وزيادة قوتها الع�ضكرية«
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البلد-عمان نب�ض 

اك��ت��م��ل��ت ���ص��ف��وف امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ل���ك���رة ال����ق����دم، يف 

ملواجهة  ت��اأه��ب��ا  دب���ي،  يف  ح��ال��ي��ا  امل��ق��ام  ال��ت��دري��ب��ي  مع�صكره 

ن��ظ��ره ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي م�����ص��اء اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل يف اأب���و ظبي، 

حزيران  يف   2023 اآ�صيا  كاأ�س  لت�صفيات  اال�صتعدادات  �صمن 

املقبل.

والتحق يف املع�صكر، جميع الالعبني املحرتفني باخلارج، 

مكتملة  ب�صفوف  ال��ث��الث��اء،  ام�س  ت��دري��ب،  اج��راء  بانتظار 

للمرة االأوىل منذ بداية التجمع.

و�صارك يف تدريبات اأم�س االول  التي قادها املدرب عدنان 

ويزن  علوان  علي  الثنائي  با�صتثناء  الالعبني  جميع  حمد، 

جانب  اإىل  قطر،  من  الو�صول  يف  تاأخرا  اللذين  النعيمات 

حممد الدمري الذي ما زال يخ�صع للحجر ال�صحي بعد 

اإ�صابته بفرو�س كورونا، بانتظار التحاقه بالتدريبات.

اأب��و  يزيد  الع��ب��ا:   25 للن�صامى  احلالية  القائمة  وت�صم 

م��ه��ن��د خ���راهلل،  ال��ك��وام��ل��ة،  �صلبية، حم��م��ود  م��ال��ك  ل��ي��ل��ى، 

حم��م��د اأب���و ح�����ص��ي�����س، ي���زن ال���ع���رب، ع��ب��داهلل ن�����ص��ي��ب، ب��راء 

اإح�صان حداد، بهاء عبد الرحمن،  مرعي، هادي احلوراين، 

رجائي عايد، اإبراهيم �صعادة، نزار الر�صدان، نور الروابدة، 

���ص��ال��ح رات���ب، حم��م��ود م��ر���ص��ي، م��و���ص��ى ال��ت��ع��م��ري، حممد 

اإىل  ال��دردور،  العو�صات، عمر هاين، حمزة  اأن�س  زري��ق،  اأبو 

جانب علوان والدمري والنعيمات.

وي���ه���دف جت��م��ع م��ن��ت��خ��ب ال��ن�����ص��ام��ى احل����ايل ال����ذي يعد 

ت�صفيات  خلو�س  ا�صتعدادا  اخلام�صة  التح�صرية  املحطة 

والفنية،  البدنية  اجلاهزية  م�صتوى  رف��ع  اإىل  اآ�صيا،  كاأ�س 

منت�صف  منذ  لراحة  املحليون  املنتخب  العبو  خ�صع  حيث 

كاأ�س  يف  الن�صامى  م�صاركة  اخ��ت��ت��ام  عقب  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر 

العرب “فيفا 2021” بالدوحة.

اكتمال صفوف المنتخب الوطني بدبي استعدادا للقاء نيوزيلندا

70الريا�ضي

الملك عبداهلل الرياضي األول وراعي حركة النهضة الرياضية

مصعب اللحام يوقع رسميًا مع 
نادي الحسين اربد

  نب�ض البلد-عمان

اكد ع�صاق الريا�صة املحلية، اأن الريا�صة االأردنية حمظوظة 

بجاللة امللك عبداهلل الثاين، الريا�صي االأول وراعي النه�صة 

الدعم  بف�صل  العاملية،  اإىل  و�صلت  التي  االأردن��ي��ة  الريا�صية 

وال��ت��وج��ي��ه��ات امللكية ال��ت��ي ت�����ص��در م��ن م��ل��ك ري��ا���ص��ي م��ار���س 

تارة  كمناف�س  فيها  و���ص��ارك  فعلي،  ب�صكل  الريا�صية  االأل��ع��اب 

وقائد اإداري تارة اأخرى.

فجاللته ع��ا���س واق���ع ال��ري��ا���ص��ة االردن��ي��ة وي��ع��رف اآالم��ه��ا 

واوجاعها، ويوجه دائما باملزيد من االهتمام مبختلف االألعاب 

يف  الوطنية  املنتخبات  م�����ص��ارك��ات  على  اي��ج��اب��ا  ينعك�س  ومب��ا 

املحافل اخلارجية.

ويفخر ال�صارع االأردين عامة والريا�صيون خا�صة، بجاللة 

العديد من  الريا�صة يف  ال���ذي م��ار���س  ال��ث��اين  امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

اأن  اأم��را، قبل  كان  ال�صيارات عندما  ريا�صة  االأل��ع��اب، خا�صة 

ينتقل لرئا�صة احتاد كرة القدم اللعبة االأكرث �صعبية، وينجح 

جاللته يف و�صعها على الطريق ال�صحيح، ليحقق املنتخب يف 

اأن  قبل   ،1992 ع��ام  الدولية  االأردن  بطولة  لقب  الفرتة  تلك 

يحقق املنتخب لقب الدورة العربية التي اقيمت يف بروت عام 

.1997

والعبيها،  ومدربيها  بقياداتها  ممثلة  االأردن��ي��ة  الريا�صة 

ال�����ص��ت��ني، ف��ر���ص��ة لتهنئة ج��الل��ت��ه،  وج����دت يف ع��ي��د ج��الل��ت��ه 

وال��ت��ع��ب��ر ع��ن االم��ت��ن��ان مل��ا و���ص��ل��ت اإل��ي��ه ال��ري��ا���ص��ة االأردن��ي��ة 

ابرز  م�صتذكرين  واالأن��دي��ة،  الوطنية  املنتخبات  �صعيد  على 

االإجنازات التي حتققت، و�صاهمت يف رفع علم الوطن عاليا يف 

املحافل العربية واالآ�صيوية والعاملية.

ال�صبابية  والهيئات  االأندية  عدد  ارتفع  جاللته  عهد  ففي 

ناد وهيئة   400 ح��وايل  اإىل  اململكة  املنت�صرة يف كل حمافظات 

�صبابية، وارتفع عدد مراكز ال�صباب وال�صابات اىل 195 تغطي 

كافة حمافظات اململكة، كما ارتفع عدد االحت��ادات الريا�صية 

التي تعمل حتت مظلة اللجنة االأوملبية االأردنية اىل 48 متثل 

االألعاب اجلماعية والفردية والنوعية، باالإ�صافة اىل الروابط 

واللجان.

كما ازدهرت يف عهد جاللته املن�صاآت الريا�صية التي �صيدت 

يف جميع ان��ح��اء امل��م��ل��ك��ة، وب��ن��ي��ت امل���دن ال��ري��ا���ص��ي��ة وامل��الع��ب 

وال�صاالت، لتوؤدي دورا مهما يف دعم املنتخبات واالأندية، ومنح 

املجتمع املحلي فر�صة االنخراط يف املجاالت الريا�صية التي 

يحبونها.

 ،1999 عام  الد�صتورية  �صلطاته  امللك  جاللة  توىل  اأن  وما 

ح��ت��ى ب����داأت ال��ري��ا���ص��ة االردن���ي���ة ب��ال��ت��ق��دم واالزده������ار ب�صكل 

الكبر الذي قدمه  مت�صارع، وال ين�صى العرب جمعيا، الدعم 

التا�صعة )دورة  ال��دورة العربية  جاللة امللك ملنتخب الكرة يف 

احل�صني( التي اقيمت يف عمان عام 1999، حيث حر�س جاللته 

املنتخب  لت�صجيع  ع��م��ان  ���ص��ت��اد  م���درج���ات  يف  ال��ت��واج��د  ع��ل��ى 

الوطني يف تلك البطولة، مرتديا قمي�س املنتخب ومتفاعال 

اللقب، و�صط اعجاب عربي  اح��راز  �صاهم يف  املباريات، ما  مع 

جاللته  يحر�س  وم�صاغله،  ارتباطاته  فرغم  ريا�صي.  مبلك 

ويتفاعل مع  امللعب  على متابعة جميع مباريات منتخبه من 

ك��ل ه��دف اأو ف��ر���ص��ة، يف م�صهد رائ���ع ك��ان ح��دي��ث االأردن��ي��ني 

للريا�صة  الكبر  امللكي  بالدعم  م�صيدين  واإعجابهم،  والعرب 

والريا�صيني.

تواجد  ي�صتذكرون  الريا�صيون  ي��زال  م��ا  ال��ق��دم،  ك��رة  ويف 

2004، حيث  عام  اآ�صيا  نهائيات  ال�صني خالل  امللك يف  جاللة 

ار���س  ع��ل��ى  املنتخب  ت��دري��ب��ات  ع��ل��ى متابعة  ح��ر���س ج��الل��ت��ه 

الن�صامى يف  يتابع عددا من مباريات منتخب  اأن  امللعب، قبل 

تلك البطولة التي و�صل فيها للدور ربع النهائي يف اإجناز غر 

م�صبوق للكرة االأردنية.

وكان جاللة امللك يقف دائما م�صاندا للمنتخبات الوطنية 

يف جميع االح��وال والظروف، وال ين�صى جنوم منتخب الكرة 

بعد  ال�صتقبالهم  املطار  يف  بتواجده  جاللته  فاجاأهم  عندما 

العودة من االأورغواي عام 2014، بعد اأن لعب منتخب الن�صامى 

اأمام نظره االأورغوي يف مباراة امللحق املوؤهل للمونديال، دون 

على  جاللته  حر�س  ذل��ك  من  وبالرغم  التاأهل،  يف  ينجح  اأن 

ا�صتقبالهم واال�صادة مبا قدموه يف تلك املباراة، ما �صكل حافزا 

اإ�صافيا يف البطوالت التالية.

�صمل  ب��ل  ال��ق��دم،  ك��رة  ريا�صة  عند  امللك  دع��م  يتوقف  ومل 

جنوم  ت��ك��رمي  على  جاللته  ح��ر���س  حيث  ال��ري��ا���ص��ات،  جميع 

املنتخبات الوطنية يف الكثر من املنا�صبات من خالل ا�صتقبال 

حممد  التايكواندو  بطل  اأمثال  النجوم  من  الكثر  وت�صجيع 

ابو غو�س حامل امليدالية الذهبية يف اأوملبياد الربازيل 2016، 

اأومل��ب��ي��اد  ف�صية  ح��ام��ل  ال�صرباتي  �صالح  ال��ت��اي��ك��وان��دو  وب��ط��ل 

طوكيو 2020، وبطل الكراتيه عبدالرحمن امل�صاطفة �صاحب 

جاللته  ا�صتقبال  جانب  اإىل   ،2020 طوكيو  اأوملبياد  برونزية 

حققوا  الذين  االعاقات  ذوي  من  الوطنية  املنتخبات  الأبطال 

اجنازات م�صهودة يف خمتلف البطوالت العاملية واالأوملبية.

ويف ع��ه��د ج��الل��ت��ه، مل ت��ت��وق��ف ال��ري��ا���ص��ة االأردن����ي����ة عن 

امل�صاركات القوية يف البطوالت اخلارجية، بل تاألقت يف تنظيم 

لل�صيدات  العامل  بطولة  مثل  كبرة،  عاملية  ريا�صية  اأح���داث 

2016، ثم  17 لكرة القدم التي اأقيمت يف عمان عام  حتت �صن 

تنظيم نهائيات اآ�صيا لل�صيدات لكرة القدم عام 2018، يف م�صهد 

يعك�س تطور الريا�صة االأردنية يف عهد الريا�صي االأول جاللة 

امللك عبداهلل الثاين.

وك����ان م��ن اأب����رز االجن������ازات ال��ري��ا���ص��ي��ة االردن���ي���ة يف عهد 

جاللته، تاأهل املنتخب الوطني لكرة ال�صلة اىل نهائيات كاأ�س 

العامل للرجال مرتني يف تركيا عام 2010، وال�صني عام 2019، 

وتاأهل املنتخب الوطني لل�صباب لكرة القدم اىل نهائيات كاأ�س 

العامل عام 2007 يف كندا، وح�صول منتخب ال�صيدات على كاأ�س 

العرب لكرة القدم عام 2010 يف البحرين، ولقب بطولة كا�س 

العرب لل�صيدات التي اأقيمت يف م�صر العام املا�صي.

اآ�صيا  احتاد غرب  2000 مقر  العام  منذ  االأردن  وي�صت�صيف 

لكرة القدم الذي تاأ�ص�س برئا�صة �صمو االأمر علي بن احل�صني، 

حيث انتظمت م�صاركات املنتخبات الوطنية على مدار 22 عاما 

بطولة  نهائيات  االردن  وا�صت�صاف  االحت���اد،  ه��ذا  ان�صطة  يف 

غرب اآ�صيا للرجال لكرة القدم ثالث مرات اعوام 2000 برعاية 

وح�صور جاللة امللك و2007 و2010.

وا�صت�صاف االأردن مناف�صات الت�صفيات االأوملبية للمالكمة 

 2020 اأوملبياد طوكيو  املوؤهلة اىل  واقيانو�صيا  اآ�صيا  قارتي  عن 

ح��ي��ث ح��ق��ق��ت امل��الك��م��ة االأردن����ي����ة اجن�����ازا ت��اري��خ��ي��ا ب��ت��اأه��ل 5 

زياد ع�صي�س، عبادة  مالكمني لالأوملبياد هم: ح�صني ع�صي�س، 

الك�صبة، عدي الهنداوي، وحممد الوادي.

االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�صريحات  يف  ريا�صيون  وي���رى 

)برتا( اأن الريا�صة االأردنية حققت الكثر من االجن��ازات يف 

عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين، معتربين اأن تلك االجنازات 

بدعم  امل�صتمرة  امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ل���وال  لتتحقق  ك��ان��ت  م��ا 

الريا�صة والريا�صيني.

واعترب رئي�س نادي �صباب االأردن �صليم خر، اأن الريا�صيني 

ويوجه  واالأندية،  املنتخبات  يتابع  ريا�صي  حمظوظون مبلك 

ب��دع��م احل��رك��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة، االأم����ر ال���ذي ���ص��اه��م يف االرت��ق��اء 

بالنتائج يف الكثر من امل�صاركات اخلارجية.

وت��ط��رق خ��ر اإىل ال��ك��ث��ر م��ن م��واق��ف ج��الل��ت��ه ال��داع��م��ة 

بح�صور  يتعلق  م��ا  خ��ا���ص��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  للريا�صة 

جاللته لتدريبات املنتخبات الوطنية، وت�صجيعهم من امللعب 

الذين  الالعبني  نفو�س  يف  االث��ر  اأطيب  له  ك��ان  ما  مبا�صرة، 

يفخرون بقيادتهم الها�صمية الفذة.

رئ��ي�����س ن���ادي ال�����ص��ري��ح ع��م��ر ال��ع��ج��ل��وين ق���ال، ننتهز ه��ذه 

عبداهلل  امل��ل��ك  جل��الل��ة  التهنئة  اآي���ات  ا�صمى  ل��رف��ع  الفر�صة 

الريا�صة  اأن  اإىل  الفتا  امليمون،  ميالده  عيد  مبنا�صبة  الثاين 

االأردنية حمظوظة مبلك ريا�صي يع�صق الريا�صة وميار�صها، 

ما �صاهم يف تطور احلركة الريا�صة االأردنية ب�صكل الفت.

ويقول قائد املنتخب الوطني ال�صابق لكرة القدم حامت عقل، 

اإن دعم القيادة الها�صمية للريا�صة يف خمتلف االلعاب، امر ال 

جتده يف العامل، فامللك عبداهلل الثاين كان حا�صرا لتدريبات 

ومباريات املنتخب، ما �صكل حافزا كبرا لتحقيق االجنازات، 

م�صتذكرا مفاجاأة امللك با�صتقبال املنتخب الوطني العائد من 

االأروغواي عام 2014 رغم عدم حتقيق الهدف املن�صود بالتاأهل 

للمونديال، حيث حر�س جاللته على ا�صتقبال الالعبني من 

ار�س املطار، ما كان له اأطيب االثر يف نفو�س الالعبني.

جاللة  هناأ  ال�صرباتي،  �صالح  التايكواندو  منتخب  جن��م 

جلاللته  متمنيا  ال�صتني،  ميالده  بعيد  الثاين  عبداهلل  امللك 

دوام ال�صحة والعافية، مثمنا ا�صتمرار دعم جاللته للريا�صة 

بهدف الو�صول اإىل العاملية يف خمتلف الريا�صات.

املدرب الوطني لكرة القدم عي�صى الرتك، الذي هناأ جاللته 

بعيد ميالده امليمون، اأكد اأنه ال يوجد قائد يف العامل ي�صاهي 

قائدنا الذي يويل الريا�صة اهتماما كبرا، بل ويحر�س على 

وا�صتقبال  الوطنية،  املنتخبات  وم��ب��اري��ات  ت��دري��ب��ات  متابعة 

الها�صمية  بقيادتنا  لالعتزاز  دوم��ا  يدفعنا  اأم��ر  وهو  العبينا، 

الفذة.

البلد-وكاالت نب�ض 

مع  ر�صمياً  اللحام  م�صعب  الالعب  وق��ع 

مل���دة مو�صمني  ن����ادي احل�����ص��ني ارب����د ع���ق���داً 

الرمثا ح��ام��ل لقب دوري  ن���ادي  م��ن  ق��ادم��اً 

املحرتفني.

ارب��د عرب �صفحته  ن��ادي احل�صني  واأعلن 

االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  الر�صمية 

ف��ي�����س ب���وك ع���ن ت��وق��ي��ع ال��ل��ح��ام واحل���ار����س 

عبداهلل الزعبي ملدة مو�صمني .

اصابة جديدة بفيروس كورونا بفريق الفيصلي

والية بافاريا تسمح بحضور 10 
آالف مشجع في المباريات

الطريق إلى قطر: قراءة في 
المجموعة الثانية

البلد-وكاالت نب�ض 

ا�صابة  ع��ن  الفي�صلي  ال��ن��ادي  ك�صف 

ال���ق���دم  ل���ك���رة  االأول  ال���ف���ري���ق  م���ع���ال���ج 

ب����ال����ن����ادي ال���ف���ي�������ص���ل���ي �����ص����ادي ع��ا���ص��ي 

بفرو�س كورونا امل�صتجد “كوفيد-19«.

اخ�صاع  عن  اأعلن  قد  الفي�صلي  وكان 

ف��ري��ق ك��رة ال��ق��دم ل��ف��ح��و���ص��ات ف��رو���س 

 “  19- “ ك���وف���ي���د  امل�������ص���ت���ج���د  ك�����ورون�����ا 

ك�����اإج�����راء اح��������رتازي ام���ت���ث���اال الأوام������ر 

ع���ن احل��ك��وم��ة منعا  ال�������ص���ادرة  ال���دف���اع 

اجلائحة. لتف�صي 

اإ�صابة  مت االإعالن يف وقت �صابق عن 

فح�س  اعادة  وطلب  من�صور  حنا  طبيب 

اإ�صابته  تاأكيد  مت  والذي  عا�صي،  �صادي 

الفح�س. اإعادة  بعد  التاجي  بالفرو�س 

ال�صتئناف  ع���اد  ال��ف��ي�����ص��ل��ي  اأن  ي��ذك��ر 

اإث��ر  اأي���ام  قبل  تعليقها  بعد  ال��ت��دري��ب��ات 

�صيف  وال���الع���ب  م��اه��ر ط��ع��م��ة  اإ����ص���اب���ة 

. التاجي  بالفرو�س  الب�صاب�صة 

البلد-وكاالت نب�ض 

اإمكان بايرن ميونخ، ا�صت�صافة  بات يف 

املقبلة  مباراته  يف  م�صجع  اآالف   10 حتى 

ال���ت���ي ت���ق���ام ع��ل��ى اأر�����ص����ه، ب��ع��دم��ا ق��ام��ت 

ح��ك��وم��ة والي����ة ب���اف���اري���ا ب��ت��خ��ف��ي��ف ق��ي��ود 

فرو�س كورونا ام�س الثالثاء.

ال��والي��ة،  االأن��دي��ة املحرتفة يف  وك��ان��ت 

مبا يف ذلك بايرن واأوج�صبورج، ا�صطرت 

االأول/ كانون  منذ  جماهر  ب��دون  للعب 

دي�����ص��م��رب امل���ا����ص���ي و����ص���ط ارت���ف���ع م��ع��دل 

االإ�صابات.

واالآن ميكن للفرق اأن ت�صت�صيف حتى 

م�صجع  اآالف  ع�صرة  حتى  اأو  امل��ئ��ة  يف   25

ب�صكل  تطعيمهم  مت  ي��ك��ون��وا  اأن  ب�����ص��رط 

باالإ�صافة  االإ���ص��اب��ة،  من  تعافوا  اأو  كامل 

للخ�صوع لفح�س، وارتداء الكمامات.

اأن  قبل  القيود  بافاريا  والي��ة  وخففت 

م��وح��دة  ق��اع��دة  ال���والي���ات مناق�صة  ت��ب��داأ 

ت��ط��ب��ق ع��ل��ى ك���اف���ة ال����والي����ات ب��ح��ل��ول 9 

�صباط/فرباير املقبل.

وهناك واليات اأخرى ال ت�صمح بح�صور 

اجلماهر للمباريات، بينما يوجد واليات 

اأخرى ت�صمح بح�صور حتى 50 يف املئة من 

الطاقة اال�صتيعابية للمالعب.

البلد-وكاالت نب�ض 

الثانية  املجموعة  يف  املناف�صة  اأن  يبدو 

اآ�صيا  ق��ارة  عن  العامل  كاأ�س  ت�صفيات  من 

بداأت  العامل  كاأ�س  مونديال  اإىل  واملوؤهلة 

تنح�صر بني ثالثة منتخبات حيث متتلك 

الرتتيب  ب�صدارة  املبادرة  زمام  ال�صعودية 

العام للمنتخبات بر�صيد 16 نقطة.

ال�صعودي  “االأخ�صر”  اإىل  باالإ�صافة 

ال��ث��اين  امل��رك��ز  ال��ي��اب��ان يف  ي��اأت��ي منتخب 

بر�صيد 12 نقطة ثم ا�صرتاليا ولديها 11 

االأب��رز خلطف  الثالثي هو  ليكون  نقطة 

بطاقتي التاأهل اإىل كاأ�س العامل، يف حني 

يت�صبث منتخبا عمان )7 نقاط( وال�صني 

املركز  على  باملناف�صة  ب��اآم��ال  ن��ق��اط(   5(

الثالث.  

لالحتاد  الر�صمي  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

على  ال�صوء  �صلط  القدم  لكرة  االآ�صيوي 

م��ن��اف�����ص��ات امل���ج���م���وع���ة ق���ب���ل اجل��ول��ت��ني 

ال�صابعة والثامنة املقرر اإقامتها يومي 27 

�صباط/فرباير   1 و  الثاين/يناير  كانون 

املقبل.

يف  ال�����ص��ع��ودي  املنتخب  م�����ص��رة  تعترب 

وتعترب  م��ث��ال��ي��ة،  االآن  ح��ت��ى  ال��ت�����ص��ف��ي��ات 

امل���واج���ه���ة اأم�������ام اأ����ص���رتال���ي���ا يف اجل���ول���ة 

اخل��ام�����ص��ة ه��ي ال��وح��ي��دة ال��ت��ي مل يحقق 

الكاملة، حيث  “االأخ�صر” العالمة  فيها 

يبتعد بفارق 4 نقاط عن املالحق املبا�صر 

تاأهل  يعترب  وب��ال��ت��ايل  ال��ي��اب��ان،  منتخب 

امل��ن��ت��خ��ب ال�����ص��ع��ودي اأق����رب م��ن اأي وق��ت 

م�صى.

وك������ان ال����ه����دف ال���وح���ي���د م����ن ���ص��ال��ح 

رينارد  ه��رف  رج��ال  ملنح  كافياً  ال�صهري 

ال�صاد�صة،  اجل��ول��ة  يف  فيتنام  على  ال��ف��وز 

مما يعني اأن الفوز على اأر�صهم اأمام ُعمان 

الظهور  �صي�صمن  ال��ي��اب��ان  يف  وخ��ارج��ه��ا 

ال�صاد�س يف كاأ�س العامل قبل جولتني من 

النهاية.

و���ص��ي��خ��و���س م��ن��ت��خ��ب ال���ي���اب���ان ال���ذي 

اجلولة  يف  مواجهته  با�صتمرار  يتح�صن 

ال�����ص��اب��ع��ة ع��ل��ى اأر����ص���ه اأم����ام ال�����ص��ني بعد 

على  متتالية  ان��ت�����ص��ارات  ث��الث��ة  حقق  اأن 

ف��ي��ت��ن��ام وع��م��ان  2-1 وع���ل���ى  اأ����ص���رتال���ي���ا 

اإىل  الفريق  لي�صعد   0-1 ذاتها  بالنتيجة 

املركز الثاين..

وكان جونيا اإيتو اأبرز جنم ال�صاموراي 

االأزرق بعد ت�صجيله لهديف الفوز يف لقاء 

ف��ي��ت��ن��ام وع����م����ان، ح��ي��ث ي�����ص��ع��ى ال��الع��ب 

مل��وا���ص��ل��ة اأدائ����ه ال��ق��وي مل�����ص��اع��دة منتخب 

بالده بتحقيق نتائج اإيجابية اأمام ال�صني 

وال�����ص��ع��ودي��ة، وت��ع��زي��ز موقفه م��ن خطف 

اإحدى بطاقتي التاأهل.

وبال �صك فاإن خيبة االآمال االأ�صرتالية 

نقاطاً  الفريق  فقد  بعدما  ظ��اه��رة  تبدو 

ال�����ص��اد���ص��ة، وهو  ال�صني يف اجل��ول��ة  اأم���ام 

�صلباً  ت��ع��ادل  اأن  ال��ت��وايل بعد  ال��ث��اين على 

ال�صعودية يف اجلولة اخلام�صة وهو  اأم��ام 

منذ  ملعبه  على  يقام  ال��ذي  االأول  اللقاء 

عامني.

اجلولة  يف  اليابان  اأم��ام  اخل�صارة  بعد 

بال  االأ���ص��رتايل  املنتخب  اأ�صبح  ال��راب��ع��ة، 

ف���وز يف ث���الث ج���والت م��ت��ت��ال��ي��ة، وه���و ما 

طريق  اإىل  للعودة  الكبر  احلافز  ي�صكل 

يوم  ملبورن  يف  فيتنام  ع��رب  االنت�صارات 

اخلمي�س قبل ال�صفر اإىل م�صقط ملواجهة 

ُعمان.

املجموعة الثانية: ال�صني 1 - اأ�صرتاليا 

1

بقوة  م�����ص��واره  العماين  املنتخب  وب���داأ 

ثميناً  ف����وزاً  ح��ق��ق  حينما  الت�صفيات  يف 

على اليابان يف ملعب االأخر بهدف دون 

م��ق��اب��ل، لكن ���ص��رع��ان م��ا ت��راج��ع��ت نتائج 

الفريق حتى اأ�صبح يف املركز الرابع بفارق 

4 نقاط خلف اأ�صرتاليا بعد اخل�صارة اأمام 

اليابان يف اجلولة ال�صاد�صة.

و�����ص����ت����ظ����ل ك���ت���ي���ب���ة ف�����ري�����ق ب����ران����ك����و 

اإي��ف��ان��ك��وف��ي��ت�����س ع��ل��ى اأم����ل ال��و���ص��ول اإىل 

الف�صل  اأن  الرغم من  الثالث، على  املركز 

يف حتقيق فوز واحد على االأقل من رحلته 

اإىل جدة ملواجهة ال�صعودية اأو موعده مع 

اأ�صرتاليا �صيحدد م�صره ب�صكل كبر يف 

املناف�صة.

ق���رر االحت�����اد ال�����ص��ي��ن��ي ل��ل��ع��ب��ة تعيني 

املدرب يل �صياوبينغ مديراً فنياً للمنتخب 

ب�����داًل م���ن يل ت�����اي، ول���ك���ن م���ع اح��ت��الل 

ال��ف��ري��ق ح��ال��ي��اً امل��رك��ز اخل��ام�����س وف���ارق 6 

نقاط عن اأ�صرتاليا �صاحبة املركز الثالث، 

الثالثة  امل��راك��ز  اإىل  ال�صعود  فر�س  ف��اإن 

االأوىل تبدو �صئيلة.

ل��ل��م��درب  االأول  االخ���ت���ب���ار  و���ص��ي��ك��ون 

اجل����دي����د ���ص��ع��ب��اً مب���واج���ه���ة ال���ي���اب���ان يف 

اجلولة ال�صابعة قبل اأن ي�صافر اإىل هانوي 

مل��واج��ه��ة ف��ي��ت��ن��ام م��ت��ذي��ل ال��رتت��ي��ب وه��و 

ال�صينيون  متكن  ال��ذي  الوحيد  الفريق 

الثانية  امل��ج��م��وع��ة  يف  عليه  ال��ت��غ��ل��ب  م��ن 

حتى االآن.

للح�صول على  ت�صعى  فيتنام  ت��زال  وال 

الرغم  على  الت�صفيات  االأوىل يف  نقاطها 

بع�س  يف  ج��ي��داً  اأداًء  املنتخب  تقدمي  م��ن 

املبارايات، وتعترب اخل�صائر ال�صعبة التي 

موؤ�صراً  وال�صعودية  اليابان  اأم���ام  تلقاها 

ع��ل��ى م���دى ت��ط��ور ال��ف��ري��ق يف ال�����ص��ن��وات 

االأخرة.  .
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�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

ان�صم الفنان ال�صعودي نا�صر الق�صبي 

اجلديد  ال��ع��رب��ي  للفيلم  املنتقدين  مل��ئ��ات 

ر�صائل الفيلم  اأعز” ب�صبب  وال  “اأ�صحاب 
و�صفه. حد  “امل�صيئة” على 

وق����ال امل��م��ث��ل ال�����ص��ع��ودي ال��ك��ب��ر، على 

ح�صابه مبوقع “تويرت” اإن الفيلم لطيف 

يف احلوار واالإخراج، لكن خالفه الرئي�صي 

معه يكمن يف الق�صايا التي يطرحها.

الفيلم  �صناع  اأن  اإىل  الق�صبي  واأ���ص��ار 

ق�����ص��اي��ا م��ث��ل  اأن ط����رح  ي���ع���رف���ون  ك���ان���وا 

ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ت��ل��ك  ال��ف��ي��ل��م  يف  “املثلية” 
�صيكون اأمرا مثرا وقد ي�صاعد يف ت�صويق 

الفيلم.

ف��ا���ص��دة  “نتفليك�س  ال��ق�����ص��ب��ي:  وق����ال 

والتنازالت  للمثلية..  تبنيها  يف  ومف�صدة 

امل��اي��ع��ة �صرتينا  وامل���واق���ف  ب��خ��ط��وة  ت��ب��داأ 

باالأربعينات  واخلليجية  العربية  اأفالمنا 

تطفح  وهي  القرن  هذا  من  واخلم�صينات 

و�صتت�صالح  امل�صني  االأخالقي  اخللل  بهذا 

م���ع���ه اأج���ي���ال���ن���ا ال���ق���ادم���ة ك���ح���ق اأن�������ص���اين 

م�����ص��روع ل����ذا وج����ب ال��ت��ح�����ص��ني ف��ط��رت��ن��ا 

مهددة«. الب�صرية 

ت��ف��اع��ال  ال��ق�����ص��ب��ي  “تغريدة”  والق����ت 

كبرا على موقع تويرت، وانق�صم الن�صطاء 

بني موؤيد لكالمه، وبني معار�س.

جدال  اأعز”  وال  “اأ�صحاب  فيلم  واأث���ار 

االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  وا�صعا 

“نتفليك�س”، كما  فور طرحه على من�صة 

انتقادات كبرة وعلى  العمل  اأبطال  واجه 

راأ�صهم الفنانة امل�صرية مني زكي.

للفيلم  موؤيد  بني  ما  االآراء  وانق�صمت 

مهما  مو�صوع  اأي  يناق�س  الفن  اأن  ي��رى 

الفيلم  اأن  يعتقد  ومعار�س  جراأته،  كانت 

للثقافة  م��ن��ا���ص��ب  وغ���ر  ج���ريء  حم��ت��واه 

العربية.

الن�صخة  اأعز” هو  “اأ�صحاب وال  وفيلم 

ال�صهر  االإي���ط���ايل  ال��ف��ي��ل��م  ال��ع��رب��ي��ة م��ن 

حقق  الذي   ،Perfect Strangers
التي  الن�صخ  م���رات  ع��دد  يف  قيا�صيا  رق��م��ا 

ن�صخة،   18 باإجمايل  العامل  قدمت حول 

وه��و من   ،19 رق��م  الن�صخة  ه��ذه  لت�صبح 

وع��ادل كرم  ن�صار  واإي��اد  بطولة منى زكي 

ون���ادي���ن ل��ب��ك��ي ودامي���ون���د ع��ب��ود وج���ورج 

خباز، ومن اإخراج و�صام �صمرة.

جمموعة  ح��ول  الفيلم  اأح���داث  وت���دور 

الع�صاء  ع��ل��ى  يجتمعون  اأ���ص��دق��اء   7 م��ن 

كل  ي�صع  حيث  لعبة،  يلعبوا  اأن  ويقررون 

تكون  اأن  على  الطاولة  على  هاتفه  منهم 

على  ي�صتقبلها  التي  املكاملات  اأو  الر�صائل 

مراأى وم�صمع من اجلميع.

ترجمات - �أبوظبي

ك���ان���ت ���ص��ف��ي��ن��ة ���ص��ي��اح��ي��ة يف ط��ري��ق��ه��ا 

ف���ل���وري���دا  ب����والي����ة  م���ي���ام���ي  م���دي���ن���ة  اإىل 

اإىل  ط��ري��ق��ه��ا  ت  غ���ررّ لكنها  االأم��رك��ي��ة، 

البهاما. جزر 

بعدما  ال�صفينة  ق��ب��ط��ان  ق���رار  وج���اء 

اأ�صدر الق�صاء االأمركي مذكرة لتوقيف 

الوقود  فواتر  لرتاكم  نتيجة  ال�صفينة، 

“�صي  �صبكة  اأوردت  ما  على  امل�صددة،  غر 

اإن اإن” االأمركية.

 Crystal« ويف حال وا�صلت ال�صفينة

مدينة  اإىل  م�صارها   »Symphony
م��ي��ام��ي، ف�����ص��ي��ك��ون م�����ص��ره��ا امل�����ص��ادرة 

على اأيدي ال�صلطات االأمركية.

امل�صرة  ال�صفينة  طاقم  ل  حورّ ولذلك، 

نحو ميناء بيميني يف جزر البهاما، حيث 

يظهر  م��ا  بح�صب  ه��ن��اك،  را�صية  ت��زال  ال 

موقع تتبع حركة ال�صفن.

وب�������داأت ال��ق�����ص��ة، االأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي، 

ع���ن���دم���ا رف���ع���ت ����ص���رك���ة وق�����ود دع�����وى يف 

حم��ك��م��ة ف���ي���درال���ي���ة ج���ن���وب���ي ف���ل���وري���دا، 

ت�صدد  مل  �صياحية  �صركة  اأن  اإىل  م�صرة 

 4.5 بنحو  ت��ق��در  لها  م�صتحقة  ف��وات��ر 

مليون دوالر.

تقدر  واح��دة  الفواتر،  ومن بني هذه 

ال�صفينة  على  دوالر  مليون   1.2 بنحو 

.»Crystal Symphony«

اأمركي  اأ�صدر قا�س  وبناًء على ذلك، 

م����ذك����رة ت���وق���ي���ف ق��ب��ي��ل م���وع���د و����ص���ول 

ك��ان  ال���ذي  م��ي��ام��ي،  م��ي��ن��اء  اإىل  ال�صفينة 

املا�صي. ال�صبت  مقررا 

وا���ص��ت��ب��ق��ت ال�����ص��ف��ي��ن��ة ت���ل���ك اخل���ط���وة 

دون  البهاما،  جزر  نحو  م�صارها  بتحويل 

اإىل  ع��دد  و�صل  ال��ذي��ن  ب��ال��رك��اب  تعباأ  اأن 

حواىل 300 �صخ�س.

اإىل  نقلهم  يتم  مل  امل��ط��اف،  نهاية  ويف 

اأي االأح���د،  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  اإال يف  م��ي��ام��ي 

���ارة اأب���ح���رت م���ن م��ي��ن��اء  وذل����ك ع���رة ع���برّ

بيميني اإىل ميامي.

وك��ان��ت ال��رح��ل��ة م��ره��ق��ة ع��ل��ى ال��رك��اب 

اأموال باهظة لقاء رحلة يف  الذين دفعوا 

اأنف�صهم  فوجدوا  فاخرة،  �صياحية  �صفينة 

يف عبرّارة ويف ظل طق�س �صعب.

فيلم »أصحاب وال أعز«.. ناصر القصبي يدخل 
على الخط ويوجه رسالة

سفينة خدعت ركابها.. 
غّيرت طريقها عمدا
 إلى الوجهة الخطأ

 
ترجمات - �أبوظبي

تقع  وفرن�صا،  اإيطاليا  بني  احل��دود  على 

قرية �صانكتو لو�صيو دي كومبو�صكورو، التي 

مييز  وم��ا  ال�صغرة”،  ب�”بروفان�س  تلقب 

هذه القرية اأنها معزولة بكل ما للكلمة من 

معنى.

وذكرت �صبكة “�صي اإن اإن” االأمركية يف 

تقرير اأن اأكرث ما مييز هذه القرية هو اأنها 

ال تتكلم االإيطالية رغم اأنه تعتر اإيطالية.

وح��ت��ى ي�����ص��ل ال�����زوار اإىل ه���ذه ال��ق��ري��ة، 

عليهم ال�صفر اإىل منطقة تورين بالطائرة، 

ثم ركوب القطار فاحلافلة.

يتفاجئ  ال��ق��ري��ة،  اإىل  ال��و���ص��ول  ول����دى 

ال��زوار باأن �صكان القرية ال يتحدثون اللغة 

االإيطالية، ورمبا يت�صاءلون اإن كانوا فعال يف 

اإيطاليا اأم غادروها.

�صانكتو لو�صيو دي  �صكان قرية  ويتحدث 

وه��ي  “الروفن�صال”،  ل��غ��ة  ك��وم��ب��و���ص��ك��ورو 

ل��ه��ج��ة الت��ي��ن��ي��ة ق��دمي��ة ت��ع��ود اإىل ال��ق��رون 

ال��و���ص��ط��ى، واأ���ص��ل��ه��ا منطقة االأوك���ي���ت���ان يف 

فرن�صا.

 30 نحو  االإي��ط��ال��ي��ة  القرية  يف  ويعي�س 

اإىل  بالن�صبة  �صهلة  لي�صت  واحلياة  �صخ�صا، 

املا�صية،  رعاية  على  يعي�صون  فهو  ال�صكان، 

التي تتعر�س لهجمات الذئاب.

وغالبا ما تنقطع الكهرباء لفرتات ت�صل 

اأ���ص��اب��ي��ع يف ف�����ص��ل ال�����ص��ت��اء، واالت�����ص��ال  اإىل 

باالإنرتنت هناك �صئيل.

وم����ع ذل�����ك، ت�����ص��ك��ل ال��ق��ري��ة االإي��ط��ال��ي��ة 

تطل  فهي  لل�صياح،  مثالية  وجهة  املعزولة 

الورود  الهادئة وحقول  اجلبلية  املروج  على 

ذات اللون االأرجواين الزاهي.

بالنظر  التمتع  للزوار  ميكن  االأف��ق،  ويف 

اإىل جبال االألب ال�صاحرة.

والهدوء هنا ال مثيل له، فال حانات وال 

مطاعم وال اأ�صواق كرى، ورمبا ي�صمع املرء 

الزوار  هنا جلبة خفيفة عندما يقوم بع�س 

ال�����ص��ك��ان عر�صا  ي��ن��ظ��م  اأو  ���ص��ي��د  ب���رح���الت 

فلوكلوريا.

�لبلد-عمان نب�ض 

رف��ع��ت ال�����ص��رك��ة االردن���ي���ة ل��ل��ط��ران 

ملقام  وال��ت��ري��ك  التهنئة  اآي����ات  اأ���ص��م��ى 

ابن  الثاين  عبداهلل  املعزز  امللك  جاللة 

احل�����ص��ني، مب��ن��ا���ص��ب��ة ال���ذك���رى ال���� 60 

مليالده. 

تذاكر  ت��ق��دمي  ع��ن  ال�صركة  واأع��ل��ن��ت 

احتفاء   30-1 تاريخ  ملواليد  جمانية 

كافة  قلوب  على  العزيزة  املنا�صبة  بهذه 

ابناء الوطن.

�صاحب  ي��ا  مي���دك  ان  اهلل  ���ص��ائ��ل��ني   

و  وال��ع��اف��ي��ة  ال�صحة  اجل��الل��ة مب��وف��ور 

كل عام وانتم بالف الف خر..

االردنية للطيران تقدم تذاكر مجانية لمواليد 1-30 
احتفاء بذكرى ميالد جاللة الملك

»إيميلي المجرمة« يفضح ازدواجية 
المجتمع األمريكي

»الفترة األخطر«.. ما مدة حضانة 
أوميكرون لدى المصاب؟

قصة قرية معزولة.. طبيعتها خالبة وتتحدث اللغة القديمة

�لبلد-وكاالت نب�ض 

املجرمة”  “اإمييلي  ف��ي��ل��م  ر  ت�����ص��درّ

 »Emily The Criminal« اأو 

الق�صية  ب�صبب  وذل���ك  ت��وي��رت  و���ص��وم 

ُيعر�س  ال���ذي  الفيلم  يناق�صها  ال��ت��ي 

“�صن  م���ه���رج���ان  ���ص��م��ن  ة  م�����ررّ الأول 

الفرتة  يف  حاليا  ال�صينمائي،  دان�س” 

من 20 ل� 30 يناير.

ب��الزا،  اأوب����ري  ب��ط��ول��ة  م��ن  الفيلم 

ب��ي��ن��ي��ت��و،  اإمي���ي���ل���ي  دور  ت��ل��ع��ب  وال���ت���ي 

وي�صاركها ثيو رو�صي، الذي يلعب دور 

ج��وزي��ف، وم��ن ت��األ��ي��ف واإخ����راج ج��ون 

باتون فورد.

وت���ع���اين اإمي���ي���ل���ي يف ال��ف��ي��ل��م، م��ن 

ال  التي  بالديون،  مليئة  �صعبة  حياة 

على  قدرتها  لعدم  �صدادها  ت�صتطيع 

دف���ع م�����ص��اري��ف درا���ص��ت��ه��ا، ب��االإ���ص��اف��ة 

اإي���ج���اد عمل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ع���دم  اإىل 

اجلنائي  �صجلرّها  ب�صبب  كامل  ب���دوام 

جرمية  يف  دينت 
ُ
اأ حيث  “الب�صيط”، 

اعتداء.

ريبورتر  هوليوود  موقع  وبح�صب 

اخلط  عن  ال�صتار  يك�صف  الفيلم  ف��اإنَّ 

العاملة،  الطبقة  واق��ع  ب��ني  الفا�صل 

الراأ�صمالية  بها  تهزم  التي  والطريقة 

للعمل  يتطلعون  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���س 

قانوين. ب�صكل 

وت��ل��ت��ق��ي اإمي��ي��ل��ي ب��ج��وزي��ف ال���ذي 

يف  وهمية  ق  ت�صوُّ �صبكة  ع��ن  يخرها 

��ن��ه��ا من  ل��و���س اأجن���ل���و����س وال���ت���ي مت��كرّ

ل�صراء  ال�صاعة  يف  دوالر   200 جني 

ب��ع�����س االأج����ه����زة االإل���ك���رتون���ي���ة م��ن 

خ����الل ب���ط���اق���ات ائ���ت���م���ان وم��ع��رف��ات 

مها و�صيط. مزيرّفة يقدرّ

وخ�����الل ال��ف��ي��ل��م حت�����اويل اإمي��ي��ل��ي 

ق ال���وه���م���ي  ت������رك وظ���ي���ف���ة ال����ت���������ص����وُّ

ب�صبب  تف�صل،  ��ه��ا  اأنرّ اإال  ع��دي��دة  ات  م��ررّ

م����ا ت���واج���ه���ه م����ن اإح����ب����اط����ات خ���الل 

حم�������اوالت ح�����ص��ول��ه��ا ع���ل���ى وظ��ي��ف��ة 

املنخف�صة،  امل��رت��ب��ات  ب�صبب  قانونية 

الرجال معها  وب�صبب ق�صوة تعامالت 

خالل املقابالت الوظيفية.

“ديدالين”  م���وق���ع  ي���ق���ول  ب��ي��ن��م��ا 

ح���ول  ت���ت���م���ح���ور  ال���ف���ي���ل���م  ف����ك����رة  اإنَّ 

من���و ع���ب���ودي���ة االأج��������ور، وع���ل���ى وج���ه 

ال���دخ���ل  ذوي  ال���ن�������ص���اء  اخل�������ص���و����س، 

املنخف�س.

الفيلم  ف���اإنَّ  ذل���ك؛  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

ي��ط��رح ف��ك��رة اأخ��الق��ي��ة اأي�����ص��ا وال��ت��ي 

ت��دور ح��ول ه��ل ميكنك ع��ن علم دفع 

ث��م��ن ���ص��ل��ع ك��م��ال��ي��ة ب��ب��ط��اق��ة ائ��ت��م��ان 

م�صروقة؟

ع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ����ر؛ ي���رى موقع 

م  “فارايتي” االأمركي اأنَّ الفيلم يقدرّ
حمرتفة  ة  ل�صرّ باعتبارها  “اإمييلي” 
ال��ت�����ص��ل��ل دون اك��ت�����ص��اف��ه��ا  ق����ادرة ع��ل��ى 

النمطية  “ال�صورة  م���ن  م�����ص��ت��ف��ي��دا 

وج��ه  اأن  اإىل  ت�صر  ال��ت��ي  العن�صرية 

االإجرام اأ�صود اأو بني وذكور«.

ه��ي  “اإميلي  امل�����وق�����ع:  وي�������ص���ي���ف 

واح�������دة م����ن ال���ع���دي���د م����ن ال�����ص��ب��اب 

امل��ح��ا���ص��ري��ن ب���ني اخل������داع ال��ب��اه��ظ 

ل�����ل�����دي�����ون اجل����ام����ع����ي����ة وامل����ط����ال����ب����ة 

يقوم  ب��اأن  العمل  ع��امل  االب��ت��زازي��ة يف 

امل��ت��درب��ون بعمل غ��ر م��دف��وع االأج��ر 

واأن يكونوا ممتنني للفر�صة«.

احلقيقي  املجرم  هو  “من  ويتابع: 

اجلميع،  معطل؟  اقت�صادي  نظام  يف 

ك��م��ا ي���ق���ول ال��ف��ي��ل��م، ل��ك��ن ال��ف��ي��ل��م ال 

�صوؤال:  على  االإجابة  على  اأب��دا  يجروؤ 

هل ت�صتحق اإميلي وحدها العفو«.

ترجمات - �أبوظبي

اخلا�صة  اخل�صائ�س  اكت�صاف  م��ع 

اأنه  نكت�صف  بداأنا  اأوميكرون،  باملتحور 

امل��ت��ح��ورات االأخ���رى مثل  خمتلف ع��ن 

دل��ت��ا، م��ن ن��اح��ي��ة االأع���را����س و���ص��رع��ة 

االنت�صار والتاأثر على ج�صم االإن�صان.

اختالفا  موؤخرا  االأبحاث  واأظهرت 

ج���دي���دا ب���ني امل��ت��ح��وري��ن، وه����و ف��رتة 

امل���دة  وه����ي  الفرو�س”،  “ح�صانة 
ال���زم���ن���ي���ة ب����ني ت��ع��ر���ص��ك ل��ل��ف��رو���س 

ووقت بدء ظهور االأعرا�س.

وج�����دت درا�����ص����ة ����ص���غ���رة اأج���رت���ه���ا 

م����راك����ز ال�����ص��ي��ط��رة ع���ل���ى االأم����را�����س 

اأن ح�����ص��ان��ة اأوم��ي��ك��رون ت��ب��دو اأق�����ص��ر 

بحوايل يوم واحد من ح�صانة دلتا.

اأم���ا م��ع دل��ت��ا، ك���ان وق���ت احل�صانة 

عادة حوايل 4 اأيام، اأما مع اأوميكرون، 

ملوقع  اأيام، وفقا   3 اإىل  الفرتة  تق�صر 

نيوز«. “فوك�س 
مل�������اذا ف������رتة ح�������ص���ان���ة ال���ف���رو����س 

مهمة؟

اأح��د  ه��ي  ال��ف��رو���س  ف��رتة ح�صانة 

ال��ع��وام��ل ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت�����ص��اه��م يف 

���ص��رع��ة ان���ت�������ص���اره، ح��ي��ث ت��ع��ن��ي ف��رتة 

تعر�س  ف��رتة  اأن  الق�صرة  احل�صانة 

ال�����ص��خ�����س ل��ل��ف��رو���س وق��اب��ل��ي��ت��ه على 

نقله لالآخرين، �صريعة جدا.

وك����ت����ب����ت ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ب���ج���ام���ع���ة 

ي��ح��دث  اأوم���ي���ك���رون،  “مع  ه����ارف����ارد: 

م��ع��ظ��م ان���ت���ق���ال ال���ع���دوى خ����الل ي��وم 

االأعرا�س، ويف  اإىل يومني قبل ظهور 

غ�صون يومني اإىل 3 اأيام بعد ذلك«.

واأ�صافت: “ميكن اأن ي�صاعد ارتداء 

االإ���ص��اب��ة،  خ��ط��ر  تقليل  ال��ك��م��ام��ات يف 

ت��ظ��ه��ر عليه  ���ص��خ�����س مل  خ��ا���ص��ة م���ن 

االأعرا�س بعد«.

على  اأي�صا  يجب  للدرا�صات،  ووفقا 

االأ���ص��خ��ا���س ال���ذي���ن ث��ب��ت��ت اإ���ص��اب��ت��ه��م 

املنزل،  يف  البقاء  اأوميكرون  باأعرا�س 

والعزل عن االآخرين.


