االربعاء  16جمادى الآخرة  1443هـ  -املوافق  19كانون الثاين  2022م  -العدد  - 135ال�سعر  250فل�سا  -ال�سنة االوىل

ولي العهد يوجه رسالة شكر للصحة واألوبئة
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الملك :اإلقبال على التدريب المهني
والتعليم التقني دون الطموح

ولي العهد في دارة
ابو الغنم بمأدبا
نب�ض البلد-مادبا

التقى ويل العهد الأم�ي�ر احل�سني ب��ن ع�ب��داهلل ال�ث��اين ع��دد م��ن وجهاء
حمافظة م�أدبا يف دارة الدكتور خالد ابو الغنم يف منطقة الفي�صلية .و�أكد
ويل العهد على عمق العالقات الطيبة التي تربط ابناء املجتمع االردين يف
كافة املجاالت حيث �ساهمت يف تقريب وجهات النظر واملحافظة.
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الملكة تزور جمعية سيدات تل الرمان
التعاونية وتطلع على أنشطتها
نب�ض البلد-عمان

زارت ج�ل�ال��ة امل �ل �ك��ة ران �ي��ا ال �ع �ب��داهلل ،ام����س
الثالثاء ،جمعية �سيدات تل الرمان التعاونية يف
حمافظة البلقاء ،والتقت الهيئة الإداري��ة وعددا
من امل�ستفيدات.
وخ�ل��ال ال �ل �ق��اء ،حت��دث��ت رئ�ي���س��ة اجل�م�ع�ي��ة،
عايدة غنمه ،عن برامج اجلمعية والأهداف التي
يعملون على تنفيذها يف جم��االت تنمية امل��ر�أة
الريفية ومتكينها اقت�صاديا واجتماعيا.
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الحواري  1.5 :مليون دوالر من تبرعات حملة
«أبو فلة» لالجئين في االردن
نب�ض البلد-عمان

�أك� � ��د ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع � �ب ��داهلل ال� �ث ��اين،
خ�ل��ال اج �ت �م��اع��ه ام� �� ��س ال� �ث�ل�اث ��اء ب �ع��دد
م��ن امل �� �س ��ؤول�ين مل�ت��اب�ع��ة خ �ط��ط احل�ك��وم��ة
ل�ل�ت���ش�غ�ي��ل� ،أن حم��ارب��ة ال�ب�ط��ال��ة وت��وف�ير
ف��ر���ص ع �م��ل م �� �س �ت��دام��ة ،ه �م��ا الأول ��وي ��ة

بالن�سبة للعام احلايل.
و��ش��دد ج�لال�ت��ه ،خ�لال االج�ت�م��اع ال��ذي
ع�ق��د يف ق���ص��ر احل���س�ي�ن�ي��ة ،ب�ح���ض��ور �سمو
الأم�ي�ر احل�سني ب��ن ع�ب��داهلل ال �ث��اين ،ويل
ال�ع�ه��د ،على �أن حم��ارب��ة البطالة تتطلب
ال�ت�ع��اون والتن�سيق ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام

وزير األوقاف :األردن يحمل الهم
الفلسطيني ويتحمل الضغوطات
نب�ض البلد-عمان

ال �ت �ق��ى وزي� � ��ر الأوق � � � ��اف وال� ��� �ش� ��ؤون
وامل�ق��د��س��ات الإ��س�لام�ي��ة ال��دك�ت��ور حممد
اخل�ل�اي �ل��ة ،يف م�ك�ت�ب��ه ام ����س ال �ث�ل�اث��اء،
نظريه وزير الأوقاف وال�ش�ؤون والدينية
الفل�سطيني ال�شيخ حامت البكري.
و�أك� � � ��د اخل�ل�اي� �ل ��ة ع� �م ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات
الثنائية بني اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية

واخل � ��ا� � ��ص ،وال� �ع� �م ��ل م� ��ن خ �ل��ال خ�ط��ط
مدرو�سة ووا�ضحة على �أن يتابع تنفيذها
ب���ش�ك��ل دوري .و�أ�� �ش ��ار ج�ل�ال��ة امل �ل��ك �إىل
�ضرورة ا�ستمرارية تطوير بيئة التدريب
املهني والتعليم التقني. ،
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وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف جمال
التعاون لإب��راز �صورة الإ�سالم ال�سمحة
وتوحيد امل�سلمني و�إعادة اللحمة بينهم.
و�أ� �ض��اف اخل�لاي�ل��ة �أن الأردن بقيادة
جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين واحلكومة
وال �� �ش �ع��ب الأردين ي �ق �ف��ون دوم� � ��ا م��ع
الق�ضية الفل�سطينية .
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نب�ض البلد-عمان

ق��ال ع�ضو اللجنة الوطنية ملكافحة
الأوب �ئ ��ة ال��دك �ت��ور م�ه�ن��د ال�ن���س��ور ،ام�س
ال�ث�لاث��اء� ،إن اللجنة بحثت بالأم�س مع
وزارة الرتبية والتعليم بح�ضور الوزير
اخل�ي��ارات املطروحة ل�ع��ودة دوام الف�صل
الدرا�سي الثاين.
و�أك ��د ال�ن���س��ور يف ت�صريح �أن اللجنة

نب�ض البلد-عمان
القادم
و�أ�ضاف البلبي�سي يف ت�صريح �أن ت�أجيل الف�صل الدرا�سي الثاين
ق��ال م�ست�شار رئ��ا��س��ة ال� ��وزراء ل���ش��ؤون ال�صحة ال��دك�ت��ور ع��ادل
البلبي�سي �إنه جرى اجتماع �أم�س من قبل جلنة الأوبئة ومت التو�صية ج��اء لتخفيف ح��دة انت�شار ك��ورون��ا ،وحماية للطلبة واملعلمني من
بت�أجيل الف�صل الدرا�سي الثاين ،لغاية الع�شرين من �شهر �شباط الإ�صابة بكورونا

االستثمار :حريصون على رفع التعاون االقتصادي مع اإلمارات ص3
منخفض درجة ثالثة مرفق بتساقط الثلوج وانجماد وجليد ليال ص4

احتجاجات النقب ٠٠٠دالالت تحول سقف
الخطاب من قانوني إلى سياسي

ب��د�أ ع��ام  2022يف النقب املحتل جنوب
فل�سطني املحتلة ب�شكل مزدحم ب��الأح��داث،
�إذ ت�شهد ال�صحراء الفل�سطينية هبة �شعبية
يف وجه �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ،التي
�شرعت يف م���ص��ادرة � 800أل ��ف دومن من
�أرا�� �ض ��ي ق ��رى ال�ن�ق��ب غ�ي�ر امل �ع�ت�رف فيها،

وذل��ك من خالل عمليات جتريف وحتري�ش
تنفذها �آليات “ال�صندوق الدائم لإ�سرائيل
كاكال” ،يف قرية الأطر�ش يف النقب املحتل
خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��ا� �ض �ي��ة ،ي���ش�ه��د ال�ن�ق��ب
اح�ت�ج��اج��ات ع�ل��ى واق ��ع معي�شة  35قرية
عربية ال تعرتف بها حكومة االحتالل،
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«التعاون اإلسالمي» تدين محاوالت
التهجير القسري للفلسطينيين في القدس
نب�ض البلد-وكاالت

دان ��ت الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملنظمة ال�ت�ع��اون
الإ� �س�ل�ام��ي ،م��وا��ص�ل��ة ��س�ل�ط��ات االح �ت�لال
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،عمليات �إخ�ل�اء وه��دم منازل
فل�سطينية يف ح��ي ال���ش�ي��خ ج ��راح مبدينة
القد�س املحتلة.
واعتربت “التعاون الإ�سالمي” ،يف بيان
لها ،ام�س الثالثاء� ،أن ذل��ك ي�أتي يف �إط��ار

قال املتحدث الر�سمي با�سم املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني يف الأردن  ،حممد احلواري ب�أن مبادرات حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم تعهدت بتقدمي مليون ون�صف مليون دوالر
لالجئني يف االردن من �أ�صل ع�شرة مليون دوالر تهدف �إىل جمعها

النسور  :لجنة األوبئة أوصت بتأجيل
بدء الفصل الثاني بالمدارس

تأجيل الفصل الدراسي الثاني ل ٢٠شباط

نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد  -دالل عمر

�سيا�سات التهويد واال�ستيطان اال�ستعماري
والتهجري الق�سري للعائالت الفل�سطينية،
واال� �س �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى مم�ت�ل�ك��ات�ه��ا ،م ��ا ي�شكل
انتهاكا �صارخا للقانون ال��دويل واتفاقيات
جنيف
و�أكدت �أن كل هذه الإجراءات الإ�سرائيلية
يف القد�س املحتلة باطلة والغية. ،
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واف �ق��ت ع �ل��ى ت��و��ص�ي��ة جل �ن��ة التخطيط
يف وزارة الرتبية وال�ت��ي تق�ضي بت�أجيل
موعد ب��دء الف�صل الدرا�سي الثاين �إىل
� 20شباط/فرباير املقبل
ولفت �إىل �أن تو�صية اللجنة رفعت �إىل
وزير ال�صحة الذي ب��دوره �سيقدمها �إىل
اللجنة الإطارية العليا .
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.و�أ� �ض��اف احل� ��واري �أن اح�ت�ي��اج امل�ف��و��ض�ي��ة ل�ل�ع��ام احل ��ايل جلميع
ال�برام��ج يف الأردن ي�ق��در ب 408مليون دوالر ،م��ؤك��د برتحيب
امل�ف��و��ض�ي��ة جل�م�ي��ع احل �م�لات اخل�يري��ة ال�ت��ي تنطلق م��ن ��ش��رك��ات
وم�ؤ�س�سات كربى �أو �أفراد فهي دليل على الت�شاركية
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الصحة :تسجيل  10وفيات و5175
إصابة بفيروس كورونا في االردن
نب�ض البلد-عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ،ام�س الثالثاء،
عن ت�سجيل  10وفيات و� 5175إ�صابة
ج ��دي ��دة ب �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا يف امل�م�ل�ك��ة؛
لريتفع ال�ع��دد الإج �م��ايل �إىل 13014
وفاة و� 1111181إ�صابة.
وبلغت ن�سبة الفحو�صات الإيجابية
ام ����س  14.27ب��امل �ئ��ة ،ب�ح���س��ب امل��وج��ز

الإعالمي ال�صادر عن الوزارة.
و�أ�� �ش ��ار امل��وج��ز �إىل �أن ع ��دد احل ��االت
الن�شطة حالياً و�صل �إىل  ،33245بينما
بلغ عدد احلاالت التي �أدخلت ،ام�س� ،إىل
امل�ست�شفيات  107حاالت ،وعدد احلاالت
ال�ت��ي غ ��ادرت امل�ست�شفيات  116ح��ال��ة،
فيما بلغ العدد الإجمايل للحاالت .
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مشتركة وزارة الصناعة وتجارة عمان تبحثان
قضايا للقطاع التجاري

نب�ض البلد-عمان

بحثت اللجنة الفنية امل�شرتكة بني وزارة
ال�صناعة والتجارة والتموين وغرفة جتارة
عمان ،يف اجتماعها الأول ،الذي عقد م�ساء
االثنني ،برئا�سة الأم�ين العام ل�ل��وزارة دانا
الزعبي عددا من املوا�ضيع الفنية والق�ضايا
التي تواجه القطاع التجاري واخلدمي.
وح �� �س��ب ب �ي ��ان � �ص �ح �ف��ي ل �ل �غ��رف��ة ام ����س

ال� �ث�ل�اث ��اء ،ج� ��رى خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع ط��رح
ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ق �� �ض��اي��ا ت �ت �ع �ل��ق ب��امل�ن���ص��ة
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ل�ت���س�ج�ي��ل واردات امل�م�ل�ك��ة
و ُم���س� ّودة نظام البيع الإل�ك�تروين وت�سهيل
ا�صدار بطاقة امل�ستورد ،ومبد�أ املعاملة باملثل
بني املنطقة احلرة وجمرك عمان بالن�سبة
لقطاع ال�سيارات.
ك �م��ا ج ��رى ط ��رح ق���ض��اي��ا ت�ت�ع�ل��ق بنظام

الت�سجيل امل�سبق لل�شحنات الواردة ترانزيت
ع�بر امل��وان��ئ ال�ب�ح��ري��ة امل���ص��ري��ة ،وت�ع��ري��ف
تبعية القطاعات الفرعية للقطاع التجاري
واخل��دم��ي ،والر�سوم الإ�ضافية ال�صطفاف
البواخر ،وتعديل �أمر الدفاع رقم (.)35
ومت خ�لال االج�ت�م��اع الطلب م��ن وزارة
ال�صناعة ال�ت��أك�ي��د على ا�ستثناء الب�ضائع
امل�شحونة قبل تاريخ �سريان قرار

جنازة مهيبة ..اآلالف يشاركون في جنازة الشيخ
سليمان الهذالين بيطا
نب�ض البلد-وكاالت

�شيع �آالف الفل�سطينيني ،ام�س الثالثاء  ،جثمان ال�شهيد
ال�شيخ �سليمان ال�ه��ذال�ين ( 75ع��ا ًم��ا) يف ق��ري��ة �أم اخلري
مب�سافر يطا جنوب اخلليل.
وانطلق موكب الت�شييع من م�ست�شفى امليزان و�صوال �إىل
منزل ذوي ال�شهيد قبل مواراته الرثى مبقربة العائلة يف
�أم اخلري
و�شارك يف موكب الت�شييع �أعيان ووجهاء مبدينة اخلليل
ومدن وقرى �أخرى بال�ضفة املحتلة ،و�سط �صيحات التكبري
وترديد الهتافات الغا�ضبة واملطالبة بالث�أر لدماء ال�شهيد
و�شدد امل�شيعون على �ضرورة �إطالق يد املقاومة بال�ضفة
لت�أخذ دورها يف الدفاع عن �أبناء �شعبنا والت�صدي جلرائم
االحتالل وعربدات امل�ستوطنني ،مطالبني بتو�سيع فعاليات
املقاومة ال�شعبية التي �سلكها الهذالني لت�شمل كل ال�ضفة
وع��م الإ� �ض��راب ال���ش��ام��ل يف م��دي�ن��ة ي�ط��ا ب��ال�ت��زام��ن مع
ت�شييع جثمان الهذالني ،الذي ا�ست�شهد �صباح �أم�س.
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املـحـلـي
الأربعاء
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الملك :اإلقبال على التدريب المهني والتعليم
التقني دون الطموح

ولي العهد يوجه رسالة شكر
للصحة واألوبئة
نب�ض البلد-عمان
وج��ه �سمو الأم�ي�ر احل�سني ب��ن عبداهلل
ال�ث��اين ،ويل العهد� ،شكره ل��وزارة ال�صحة
وال� �ل� �ج� �ن ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة مل �ك��اف �ح��ة الأوب � �ئ� ��ة
والأم��را���ض ال�سارية على اجلهود الكبرية
يف حملة التطعيم الوطنية �ضد فريو�س

كورونا.
و�أكد �سموه يف الر�سالة ،اعتزازه وتقديره
للجهود ال�ت��ي ب��ذل��ت خ�ل�ال �أك�ث�ر م��ن ع��ام
على انطالق هذه احلملة التي تهدف �إىل
مكافحة ال��وب��اء وحت���ص�ين �أف� ��راد املجتمع
�ضده.
وتاليا الر�سالة:

الجيش يحبط محاولة تهريب وفرار
المتسللين إلى العمق السوري
نب�ض البلد-عمان
�صرح م�صدر ع�سكري م�س�ؤول يف القيادة
العامة للقوات امل�سلحة الأردن�ي��ة – اجلي�ش
ال �ع��رب��ي� ،أن املنطقة الع�سكرية ال�شرقية،
وب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع �إدارة م�ك��اف�ح��ة امل �خ��درات
والأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة املخت�صة �ضمن منطقة
امل���س��ؤول�ي��ة� ،أح�ب�ط��ت ظ�ه��ر ام����س ال�ث�لاث��اء،
على واجهتها حم��اول��ة ت�سلل وت�ه��ري��ب من
الأرا�ضي ال�سورية �إىل الأرا�ضي الأردنية.
وب�ي��ن امل �� �ص ��در �أن � ��ه مت ت �ط �ب �ي��ق ق��واع��د

نب�ض البلد-عمان
�أك��د جاللة امللك عبداهلل الثاين ،خالل
اجتماعه ام�س الثالثاء بعدد من امل�س�ؤولني
ملتابعة خطط احلكومة للت�شغيل� ،أن حماربة
البطالة وتوفري فر�ص عمل م�ستدامة ،هما
الأولوية بالن�سبة للعام احلايل.
و� �ش��دد ج�لال�ت��ه ،خ�لال االج�ت�م��اع ال��ذي
ع�ق��د يف ق���ص��ر احل���س�ي�ن�ي��ة ،ب�ح���ض��ور �سمو

الأم�ي�ر احل���س�ين ب��ن ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،ويل
ال�ع�ه��د ،ع�ل��ى �أن حم��ارب��ة ال�ب�ط��ال��ة تتطلب
ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
واخل � ��ا� � ��ص ،وال� �ع� �م ��ل م� ��ن خ �ل��ال خ �ط��ط
مدرو�سة ووا�ضحة على �أن يتابع تنفيذها
ب�شكل دوري.
و�أ� � � �ش� � ��ار ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك �إىل � � �ض� ��رورة
ا��س�ت�م��راري��ة ت�ط��وي��ر بيئة ال�ت��دري��ب املهني
والتعليم التقني ،وتزويد ال�شباب باملهارات

املطلوبة لتلبية متطلبات �سوق العمل.
ودع � � ��ا ج�ل�ال� �ت ��ه �إىل ت �غ �ي�ي�ر ال �ث �ق��اف��ة
املرتبطة بالوظائف املهنية ،الفتا �إىل �أن
الإق �ب��ال ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ق�ن��ي وال�ت��دري��ب
املهني ال يزال دون الطموح.
و�أك� � ��د رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء ال ��دك� �ت ��ور ب���ش��ر
اخل �� �ص��اون��ة ع� ��زم احل �ك ��وم ��ة ع �ل��ى مت�ك�ين
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص ع�ب�ر � �ش��راك��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة
وت �ع��زي��ز ب�ي�ئ��ة اال� �س �ت �ث �م��ار ل �ت��وف�ير ف��ر���ص

العمل ،مبا ي�سهم يف التعامل مع البطالة
ب�شكل عملي.
وقدم وزير العمل نايف ا�ستيتية �شرحا
عن خطط وزارة العمل للت�شغيل ،وجهودها
املن�صبة ع�ل��ى ال�ت��دري��ب لتلبية احتياجات
�سوق العمل.
وح�ضر االج�ت�م��اع ،مدير مكتب جاللة
امللك ،الدكتور جعفر ح�سان ،ووزير املالية
الدكتور حممد الع�سع�س.

الملكة تزور جمعية سيدات تل الرمان التعاونية
وتطلع على أنشطتها
نب�ض البلد-عمان
زارت ج�لال��ة امل�ل�ك��ة ران �ي��ا ال �ع �ب��داهلل ،ام�س
الثالثاء ،جمعية �سيدات تل الرمان التعاونية
يف حمافظة البلقاء ،والتقت الهيئة الإداري��ة
وعددا من امل�ستفيدات.
وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء ،حت��دث��ت رئي�سة اجلمعية،
ع��اي��دة غنمه ،ع��ن ب��رام��ج اجلمعية والأه ��داف
التي يعملون على تنفيذها يف جم��االت تنمية
املر�أة الريفية ومتكينها اقت�صاديا واجتماعيا.
و�أ�شارت �إىل �أن جمعية �سيدات تل الرمان،
ال �ت��ي ت ��أ� �س �� �س��ت ع� ��ام  ،2017ه ��ي ال��وح �ي��دة
امل� �ت ��واج ��دة يف امل �ن �ط �ق��ة ،وت �ن �ف��ذ ال �ع��دي��د من
ال�ب�رام��ج وامل �� �ش��اري��ع خل��دم��ة امل�ج�ت�م��ع املحلي
وال �ت��ي م�ن�ه��ا ع�ق��د دورات ت��دري�ب�ي��ة ل���س�ي��دات
امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي م �ث��ل دورات ف �ن��ون ال�ط�ه��ي
واخلياطة والتطريز.
ك �م��ا ت� ��� �ش ��ارك اجل �م �ع �ي��ة يف ال� �ع ��دي ��د م��ن
الفعاليات والبازارات واملهرجانات داخل وخارج
الأردن� ،إىل جانب العمل التطوعي مثل بنك
امل�لاب����س امل�ستعملة ،وت�ن�ظ�ي��م ق��وائ��م ب��أ��س�م��اء
العائالت الفقرية التي يتم تقدمي العون لها.
وم ��ن ن �� �ش��اط��ات اجل �م �ع �ي��ة ،وال �ت��ي بع�ضها
م���س�ت�م��ر وب�ع���ض�ه��ا ت��وق��ف ل �ع��دم ال �ق ��درة على
املناف�سة� ،صناعة م�شتقات احلليب املختلفة،
واملطبخ الإنتاجي ،و�صناعة املربيات واملخلالت،
وخبز ال�شراك من القمح الع�ضوي ،واخلياطة

والتطريز.
وجت��ول��ت جاللتها يف اجلمعية ،وان�ضمت
مل�ج�م��وع��ة م��ن ال �� �س �ي��دات امل �� �ش��ارك��ات يف دورة
تدريبية لإنتاج الطعام.

وك��ان��ت اجلمعية ح�صلت م��ؤخ��راً على دعم
لبدء العمل يف املطبخ الإنتاجي ،والذي �سي�سهم
يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي للعاملني فيه.
واط �ل �ع��ت ج�لال�ت�ه��ا ع�ل��ى م��زرع��ة جم ��اورة،

تديرها اجلمعية لزراعة خ�ضراوات مناف�سة،
وا��س�ت�م�ع��ت �إىل ع��ر���ض ع��ن م �� �ش��روع ال��زراع��ة
املائية يف البيوت البال�ستيكية املحمية اخلا�ص
باجلمعية.

األعيان يقر مشروع التعديالت
الدستورية بصيغته النهائية
نب�ض البلد-عمان
��ص��ادق جمل�س الأع �ي��ان يف جل�سته ام�س
ال �ث�ل�اث��اء ،ب��رئ��ا� �س��ة رئ�ي���س��ه ف�ي���ص��ل ال�ف��اي��ز
وح�ضور هيئة ال ��وزارة ،على م�شروع تعديل
ال��د��س�ت��ور الأردين ل�سنة  2022ب�صيغته
النهائية.
وت�أتي م�صادقة املجل�س التي �صوت عليها
 55من �أع�ضائه وامتناع ع�ضو واح��د ،بعد
�أن واف��ق جمل�س ال�ن��واب على امل��ادة  20من
امل�شروع املعدل للمادة  75من الد�ستور ،كما
جاءت من جمل�س الأعيان.
وك � ��ان جم �ل ����س الأع � �ي� ��ان �أع � � ��اد م �� �ش��روع
التعديالت الد�ستورية� ،إىل جمل�س النواب،
بعد خمالفته قرار النواب ب�ش�أن تعديل املادة
 75م��ن الد�ستور ،التي ت�ضع ق�ي��وداً على
الأع �م��ال ال�ت��ي يحظر على �أع���ض��اء جمل�سي
الأعيان والنواب القيام بها اثناء ع�ضويتهم.
وي�سمح التعديل لأع���ض��اء جمل�س الأم��ة
الذين ميلكون �أ�سهما او �شركاء يف ال�شركات
بن�سبة ال ت��زي��د ع�ل��ى  5ب��امل�ئ��ة بالتعاقد مع
احل �ك��وم��ة �أث� �ن ��اء م ��دة ع���ض��وي�ت�ه��م ،يف حني
يحظر عليهم التدخل يف العقود التي تربمها
هذه ال�شركات مع احلكومة.
ومت �ن��ع امل � ��ادة  20ك �م��ا اق ��ره ��ا جمل�س
ال �ن��واب� ،أع���ض��اء جمل�سي الأع �ي��ان وال �ن��واب
اث�ن��اء م��دة ع�ضويتهم ،م��ن �إب ��رام �أي تعاقد
�أو ت�أجري �أو بيع �أو مقاي�ضة �أو �أي عقد كان
مع احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية العامة
�أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو ال�شركات التي متلكها
�أو ت�سيطر عليها احل�ك��وم��ة �أو �أي م�ؤ�س�سة
ر�سمية عامة �أو م�ؤ�س�سة عامة با�ستثناء من
كان م�ساهما �أو �شريكا بن�سبة ال تزيد على 2
باملئة ،وما كان من عقود ا�ستئجار الأرا�ضي
واالمالك.
وقال رئي�س املجل�س في�صل الفايز يف بداية
اجل�ل���س��ة« ،ن�ن�ع��ى يف جمل�س الأع �ي ��ان ،ببالغ
احل ��زن واال� �س��ى�� ،ش�ه��داء ال��وط��ن وال��واج��ب،
ال �ن �ق �ي��ب حم �م��د ي��ا� �س�ين خ �� �ض�ي�رات ،ال ��ذي
ارتقى �شهيدا �أثناء ت�أديته الواجب الوطني،

نب�ض البلد-مادبا
ال �ت �ق��ى ويل ال �ع �ه��د الأم �ي ��ر احل �� �س�ي�ن ب��ن
عبداهلل الثاين عدد من وجهاء حمافظة م�أدبا
يف دارة ال��دك �ت��ور خ��ال��د اب��و ال�غ�ن��م يف منطقة
الفي�صلية.
و�أكد ويل العهد على عمق العالقات الطيبة
ال �ت��ي ت��رب��ط اب �ن��اء امل�ج�ت�م��ع االردين يف ك��اف��ة
املجاالت حيث �ساهمت يف تقريب وجهات النظر
واملحافظة على مكت�سباتنا الوطنية واملحافظة
على ن�سيجنا الوطني الذي نعتز به ونفتخر.
وت��رك��ت زي� ��ارة ويل ال�ع�ه��د �أث ��ر �إي �ج��اب��ي يف
نفو�س �أهايل املدينة حيث عربوا خالل اللقاء
ع��ن والئ�ه��م وانتمائهم وغبطتهم و��س��روره��م
والتفاهم ح��ول الراية الها�شمية وال��ذي ي�أتي
�ضمن �سل�سلة من اللقاءات التي يقوم بها ويل
العهد يف جميع حمافظات اململكة.

ي��وم الأح ��د امل��ا��ض��ي على احل ��دود ال�شمالية،
وال���ش�ه�ي��د ال��وك �ي��ل حم�م��د ح��ام��د امل���ش��اق�ب��ة،
الذي ق�ضى �شهيدا يوم �أم�س االثنني مت�أث ًرا
ب�إ�صابته جراء قيامه بواجبه الوطني خالل
احل��ادث��ة ال�ت��ي ق�ضى فيها رف�ي�ق��ه بال�سالح
النقيب خ�ضريات».
و�أ�ضاف« ،نتقدم من جاللة امللك عبداهلل
ال �ث ��اين ،وم ��ن ج�ي���ش�ن��ا ال �ع��رب��ي امل���ص�ط�ف��وي
و�أجهزتنا الأمنية ،ومن �شعبنا الأردين و�أ�سرة
ال�شهيدين ب�أحر التعازي وامل��وا��س��اة ،وندعو
اهلل عز وجل� ،أن يتغمدهما بوا�سع رحمته ،وان
يلهم ا�سرتيهما وذويهما ورفاقهما بال�سالح
جميل ال�صرب وح�سن العزاء ،وال�شفاء العاجل
للم�صابني واجلرحى».
و�أ�شار الفايز �إىل �أن الأردن وعرب تاريخه
احل ��اف ��ل ب��ال �ع �ظ �م��ة وال �� �ش �م ��وخ ،ق� ��دم �آالف
ال���ش�ه��داء ال��ذي��ن ق���ض��وا وه��م ي��داف �ع��ون عن
عزة الوطن وكرامته ،وكرامة امتنا العربية
واال�سالمية ،وال�شهيدان خ�ضريات وامل�شاقبة
وم��ن �سبقهم م��ن ال���ش�ه��داء ه��م اب �ط��ال ه��ذا
ال��وط��ن احل ��ر ،ق���ض��وا دف��اع��ا ع �ن��ه ،وق��دم��وا
ارواح �ه��م ف ��دا ًء ل��ه ،وارخ �� �ص��وا ال ��دم ال�غ��ايل
لأجله.
و�أك ��د االع �ت��زاز وال�ف�خ��ر بقواتنا امل�سلحة
واجهزتنا االمنية ،ومبا تقدمه من ت�ضحيات
كبرية دفاعا عن وطننا ،واحلفاظ على امنه
وا��س�ت�ق��راره ،وم��ن اج��ل ن�صرة ق�ضايا امتنا
العادلة.
وم�ضى الفايز قائلاً « ،اليوم ها هم ابناء
قواتنا امل�سلحة واجهزتنا االمنية ،ق��رة عني
ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين ،م��راب �ط��ون
ع �ل��ى ح ��دودن ��ا� � ،س��اه��رون ع �ل��ى ام �ن �ن��ا وام��ن
ال��وط��ن ،لي�ستمر ال��وط��ن ينعم بالطم�أنينة
واال�ستقرار ،فتحية لكل واح��د منهم ،وعهد
الوفاء ب�أن نبقى خلف قائدنا املفدى ،جاللة
امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،ملتفني ح��ول راي�ت��ه
اخلفاقة ،داعمني وم�ساندين لكافة خطواته
وجهوده ،من اجل رفعة الوطن وعزه».
وقر�أ املجل�س الفاحتة على �أرواح ال�شهداء
خ�ضريات وامل�شاقبة و�شهداء الوطن.

وزير األوقاف :األردن يحمل الهم
الفلسطيني ويتحمل الضغوطات
نب�ض البلد-عمان

ولي العهد في دارة ابو الغنم بمأدبا

اال��ش�ت�ب��اك ،م��ا �أدى �إىل ف ��رار امل�ه��رب�ين �إىل
داخل العمق ال�سوري ،وبعد تفتي�ش املنطقة
مت ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ك �م �ي��ات ك �ب�ي�رة م ��ن امل� ��واد
املخدرة ،ومت حتويل امل�ضبوطات �إىل اجلهات
املخت�صة.
و�أكد امل�صدر �أن القوات امل�سلحة الأردنية
– اجلي�ش العربي �ستتعامل بكل قوة وحزم،
و�ست�ضرب بيد من حديد مع �أي حم��اوالت
ت�سلل �أو تهريب حلماية احل��دود ،ومنع كل
من ت�سول له نف�سه العبث ب��الأم��ن الوطني
الأردين.

التقى وزي��ر الأوق��اف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية الدكتور حممد اخلاليلة ،يف مكتبه
ام�س الثالثاء ،نظريه وزير الأوقاف وال�ش�ؤون
والدينية الفل�سطيني ال�شيخ حامت البكري.
و�أكد اخلاليلة عمق العالقات الثنائية بني
اململكة الأردنية الها�شمية وال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف جم��ال التعاون لإب��راز �صورة
الإ� �س�لام ال�سمحة وت��وح�ي��د امل�سلمني و�إع ��ادة
اللحمة بينهم.
و�أ�ضاف اخلاليلة �أن الأردن بقيادة جاللة
امل �ل��ك ع �ب ��داهلل ال �ث ��اين واحل �ك��وم��ة وال���ش�ع��ب
الأردين يقفون دوما مع الق�ضية الفل�سطينية
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ال�ق���ض�ي��ة امل��رك��زي��ة لل��أم��ة وم��ع
ال �� �ش �ع��ب ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف حت �ق �ي��ق ح �ق��وق��ه
ال���ش��رع�ي��ة وال �ع��ادل��ة ال��س�ي�م��ا يف �إق��ام��ة دول��ة
فل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
ك �م��ا �أك � ��د اخل�ل�اي �ل��ة �أن ق �� �ض �ي��ة ال �ق��د���س
وامل �ق��د� �س��ات ه ��ي ق���ض�ي��ة الأم � ��ة وق �� �ض �ي��ة ك��ل
م�سلمة وم�سلمة كما �أنها ق�ضية جميع العرب،
م�شريا �إىل �أن الأردن يحمل الهم الفل�سطيني
ويتحمل ال���ض�غ��وط��ات يف �سبيل ه��ذا امل��وق��ف،
�إ� �ض��اف��ة �إىل �أن� ��ه وب �ت��وج �ي �ه��ات ج�ل�ال��ة امل�ل��ك
يقف بكل م�ؤ�س�ساته �إىل اجلانب الفل�سطيني

وحقوقه.
ب��دوره� ،أ�شاد الوزير الفل�سطيني باجلهود
ال�ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ب�ق�ي��ادة ج�لال��ة امل�ل��ك يف
ال��دف��اع على ال�شعب الفل�سطيني واملقد�سات
الإ��س�لام�ي��ة وامل���س�ي�ح�ي��ة يف ال�ق��د���س ال�شريف
وع� �ل ��ى ر�أ�� �س� �ه ��ا امل �� �س �ج��د الأق� ��� �ص ��ى امل� �ب ��ارك
والت�صدي من خالل الو�صاية الها�شمية لكل
حم� ��اوالت ال�ت�ه��وي��د ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا ��س�ل�ط��ات
الإحتالل وامل�ستوطنني املتطرفني.
و�أكد البكري على العالقات الرا�سخة بني
البلدين ال�شقيقني حيث ي�شكل الأردن �شريان
احل�ي��اة لل�شعب الفل�سطيني يف ظ��ل ال�ظ��روف
ال�صعبة التي مير بها.
وبحث الوزيران �ضرورة الإف��ادة من خربة
الأردن والتن�سيق ال �ع��ايل ب�ين اجل��ان�ب�ين من
خالل التدريب يف معهد امللك عبداهلل الثاين
لتدريب الأئمة وال��وع��اظ وحماكات التجربة
الأردن � �ي� ��ة يف ت ��أ� �س �ي ����س دائ � ��رة ت�ن�م�ي��ة �أم � ��وال
الأوق��اف ،ودور ال��وزارة يف مواجهة االنحالل
والتطرف وحماية الأ�سرة.
وح�ضر االجتماع� ،أمني عام وزارة الأوقاف،
ومدير ع��ام دائ��رة احل��ج والعمرة ،ومدير عام
�صندوق احلج ،ومدير عام الزكاه ،ومدير عام
تنمية أ�م��وال الأوق��اف ،ووكيل وزارة الأوق��اف
وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطيني.

االربعاء

الـمـحـلـي

2022 / 1 / 19

نقابة الممرضين تثمن
اشادة ولي العهد بدورها
وتعتبرها حافزا للمزيد
من االنجاز
نب�ض البلد-عمان

ت �ل �ق��ت ن �ق��اب��ة امل �م��ر� �ض�ين ر� �س��ال��ة �شكر
وت �ق��دي��ر م ��ن � �س �م��و االم �ي��ر احل �� �س�ي�ن ب��ن
عبداهلل الثاين ويل العهد على اجلهود التي
قامت بها النقابة يف حملة التطعيم الوطنية
��ض��د ف��اي��رو���س ك��ورون��ا ال�ن�ق��اب��ة والتق�صي
الوبائي الوطني.
وث �م��ن ن�ق�ي��ب امل �م��ر� �ض�ين خ��ال��د رب��اب�ع��ة
وجمل�س النقابة ر�سالة ويل العهد ،واك��د
على ان ر�سالة �سموه ت�شكل داف�ع��ا وحافزا

ل�ل�م���ض��ي ق ��دم ��ا يف االج � � � ��راءات امل �� �س��ان��دة
للجهات ال�صحية يف عمل كل ما ميكن لدعم
اجلهود الرامية للتخفيف من اثار جائحة
كورونا على بلدنا.
ودعت النقابة اهلل �أن يحفظ جاللة امللك
ع�ب��داهلل ال�ث��اين وويل ع�ه��ده م��ن ك��ل �سوء،
وان ميتعهما مبوفور ال�صحة والعافية ،و�أن
يبقى وطننا �آمنا مطمئنا �سليما معافى ،و�أن
ي��دمي اهلل على االردن و�شعبه نعم ال�صحة
والعافية والأمن والأمان.

النسور  :لجنة األوبئة أوصت بتأجيل بدء الفصل الثاني بالمدارس
نب�ض البلد-عمان

ق ��ال ع���ض��و ال�ل�ج�ن��ة ال��وط �ن �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة
الأوب � �ئ� ��ة ال ��دك �ت ��ور م �ه �ن��د ال �ن �� �س��ور ،ام����س
الثالثاء� ،إن اللجنة بحثت بالأم�س مع وزارة
الرتبية والتعليم بح�ضور الوزير اخليارات
امل �ط��روح��ة ل �ع��ودة دوام ال�ف���ص��ل ال��درا� �س��ي
الثاين.
و�أكد الن�سور يف ت�صريح �أن اللجنة وافقت
ع �ل��ى ت��و� �ص �ي��ة جل �ن��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط يف وزارة
الرتبية وال�ت��ي تق�ضي بت�أجيل موعد بدء
الف�صل ال��درا� �س��ي ال �ث��اين �إىل � 20شباط/
فرباير املقبل
ولفت �إىل �أن تو�صية اللجنة رفعت �إىل
وزي��ر ال�صحة ال��ذي ب ��دوره �سيقدمها �إىل
ال�ل�ج�ن��ة الإط ��اري ��ة ال�ع�ل�ي��ا ب��رئ��ا��س��ة رئي�س
الوزراء ب�شر اخل�صاونة ليتم �إقراره «
و�أو�� �ض ��ح ال �ن �� �س��ور� ،أن� ��ه يف ظ ��ل ال��و��ض��ع
الوبائي القائم وارتفاع الإ�صابات يف الأردن،
ي�صعب ال�ع��ودة �إىل ال��درا��س��ة ،حفاظا على
�سالمة الطلبة والكادر التعليمي

«خطورة متحور �أوميكرون من فريو�س
ك��ورون��ا تكمن يف ��س��رع��ة االن�ت���ش��ار ودخ��ول
الأردن يف املوجة العالية التي ت�شهد ت�صاعدا
يف الإ��ص��اب��ات ،يعزز فكرة ت�أجيل الدوام”،
بح�سب الن�سور
وك � ��ان وزي � ��ر ال�ت�رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م وج�ي��ه
عوي�س ق��د ق��ال ،ام����س ال�ث�لاث��اء� ،إن جميع

اخليارات مطروحة ب�ش�أن موعد ع��ودة بدء
الف�صل الثاين لطلبة املدار�س
و�أك ��د ع��وي����س يف ت�صريح �أن ��ه مل ي�صدر
�أي ق ��رار ب���ش��أن ال�ف���ص��ل ال �ث��اين ،مو�ضحا
�أن ال ��وزارة متم�سكة ب�ع��دم ال�ع��ودة للتعليم
الإلكرتوين حفاظا على م�صلحة الطلبة
وخ �ت��م ع��وي ����س ق��ائ�ل�ا� “ :إن اخل �ي��ارات

املتعلقة بالف�صل الدرا�سي الثاين وعر�ضت
على جلنة الأوب �ئ��ة ت�شمل ت��أج�ي��ل بدايته،
واع�ت�م��اد دوام فرتتني للأ�سبوع ،مب��ا فيها
ال �ع��ودة للتعليم ع��ن ُب�ع��د ،م���ش��ددا على �أن��ه
اخليار امل�ستبعد»
وح� ��ول م��وع��د � �ص ��دور ال� �ق ��رار اخل��ا���ص
ب�ش�أن موعد ب��دء الف�صل ال��درا��س��ي الثاين
و�شكله توقع عوي�س� ،أن ي�صدر القرار نهاية
الأ��س�ب��وع احل��ايل �أو ب��داي��ة الأ��س�ب��وع املقبل
من �أجل �إتاحة املجال �أمام املدار�س و�أولياء
الأمور لرتتيب �أو�ضاعهم».
وكانت جلنة التخطيط يف وزارة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م ق��د �أو�� �ص ��ت� ،أول �أم ����س الأح ��د،
بت�أجيل بدء الف�صل الدرا�سي الثاين للطلبة
يف امل ��دار� ��س احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة ووك��ال��ة
�أونروا ،لل�صفوف من الرو�ضة وحتى ال�صف
احل ��ادي ع�شر �إىل ي��وم � 20شباط/فرباير
امل�ق�ب��ل ،فيما �أب �ق��ت التو�صية دوام ال�صف
الثاين ع�شر (التوجيهي) يف موعده وجاهيا
يف الأول من �شهر �شباط/فرباير 2022

االستثمار :حريصون على رفع التعاون االقتصادي مع اإلمارات

نب�ض البلد-عمان

التقى �أمني عام وزارة اال�ستثمار املفو�ض
ال �ع��ام الأردين يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي زاه��ر
ال �ق �ط��ارن��ة ،وك �ي��ل وزارة االق�ت���ص��اد ل��دول��ة
الإمارات العربية املتحدة ال�سيد عبداهلل �آل

�صالح على هام�ش زيارته ملعر�ض “�إك�سبو
 2020دبي” ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ��س�ب��ل ال�ت�ع��اون
االق�ت���ص��ادي وال�ت�ج��اري واال��س�ت�ث�م��اري بني
البلدين.
وبح�سب ب�ي��ان ال � ��وزارة ام����س ال�ث�لاث��اء،

ج� ��رى خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ب �ح��ث �أط � ��ر ت�ط��وي��ر
العالقات االقت�صادية واال�ستثمارية وتو�سيع
�آفاق ال�شراكة املثمرة والواعدة بني البلدين،
�إ�ضافة �إىل تبادل اخلربات يف جمال حت�سني
واق��ع البيئة اال�ستثمارية ،واالط�ل�اع على
�أح��دث التجارب يف جم��ال عمليات ت�سجيل
وترخي�ص امل���ش��اري��ع اال��س�ت�ث�م��اري��ة� ،إ�ضافة
�إىل �أه��م الفر�ص اال�ستثمارية املتواجدة يف
الأردن والإمارات.
و�أك � ��د ال �ق �ط��ارن��ة ع �ل��ى ع �م��ق ال �ع�لاق��ات
الأخ ��وي ��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ال���ش�ق�ي�ق�ين وال�ت��ي
ت��ر� �س �خ��ت ب �ف �� �ض��ل ر�ؤى وج� �ه ��ود ق �ي��ادت��ي
البلدين ال�شقيقني ،م�ؤكداً �أن دولة الإمارات
�شريك ا�سرتاتيجي ه��ام ل�ل�أردن على كافة
الأ�صعدة ،والأردن حري�ص على رفع التعاون
االق �ت �� �ص��ادي واال� �س �ت �ث �م��اري ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
�إىل م�ستويات �أعلى والبناء على ال�شراكات
ال�ق��ائ�م��ة يف ال �ع��دي��د م��ن امل �ج��االت خا�صة
اال�ستثمارية.

وا�ستعر�ض القطارنة خ�لال اللقاء �أهم
الإج � ��راءات ال�ت��ي تتبعها وزارة اال�ستثمار
الأردن� �ي ��ة يف ال�ت���س�ه�ي��ل ع�ل��ى امل�ستثمرين،
وخ� �ط ��ط وزارة اال� �س �ت �ث �م��ار ال�تروي �ج �ي��ة
الهادفة �إىل ج��ذب املزيد من اال�ستثمارات
ذات القيمة امل�ضافة لالقت�صاد الوطني،
�إ�ضافة �إىل التطرق �إىل ق��ان��ون اال�ستثمار
اجل��دي��د وال ��ذي �سيعمل ع�ل��ى ج��ذب امل��زي��د
م ��ن اال� �س �ت �ث �م��ارات ومت �ك�ي�ن ال �ق��ائ��م منها
وم�ساعدتها على التو�سع.
كما مت خالل الزيارة التي قام بها �أمني
عام وزارة اال�ستثمار زاهر القطارنة والفريق
الذي يرافقه �إىل االمارات العربية املتحدة،
زيارة كل من م�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار
وزيارة مركز ال�شارقه خلدمات امل�ستثمرين
(�سعيد) ،واللقاء باجلهات التنفيذية ،وذلك
ل�ل��إط�ل�اع ع �ل��ى جت��ارب �ه��م يف جم ��ال ج��ذب
اال�ستثمار واخلدمات التي تقدم للم�شاريع
اال�ستثمارية.

«التربية» بصدد إعداد منهاج لألنشطة التفاعلية والميدانية
نب�ض البلد-عمان

قالت �أم�ين ع��ام وزارة الرتبية والتعليم
لل�ش�ؤون الفنية والإداري��ة الدكتورة جنوى
ق�ب�ي�لات� ،إن ال � ��وزارة ب���ص��دد �إع� ��داد منهاج
للأن�شطة التفاعلية وامل�ي��دان�ي��ة للطالب،
لتعزيز ثقافة العمل التطوعي واملجتمعي
لهم ما ي�سهم برفد املجتمع بقيادات �شبابية
فاعلة.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ا� �س �ت �ق �ب��ال �ه��ا ام ����س
الثالثاء جمموعة �شباب و�شابات ينفذون
م �ب��ادرات تعنى بتقييم واق ��ع التعليم بعد
جائحة كورونا يف حمافظات :عمان ،واربد،
وال��زرق��اء ،والعقبة� ،ضمن برنامج تطوير
ال�سيا�سات املحلية الذي ينفذه مركز احلياة
– را�صد.
و�أكدت قبيالت �أن ال��وزارة ت�سعى جاهد ًة
اىل تطوير املنظومة التعليمية من جميع
جوانبها من خالل تقدمي تدريبات متقدمة
لإع��داد الكوادر التدري�سية ،وتطوير البنى
التحتية املتعلقة بالعملية التعليمية من
خالل ا�ستحداث العديد من املدار�س امل�ؤهلة
ال�ستقبال الطالب.
وبينت �أن �أزمة فريو�س كورونا رغم �أثرها
القوي على قطاع التعليم �إال �أنها �ساهمت
ب���ش�ك��ل �إي �ج��اب��ي يف ت �ط��وي��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
التعليمية م��ن خ�ل�ال من�صات الكرتونية
ا�ستحدثت للتعليم عن بعد و�ساهمت ب�شكل
كبري يف التقليل من �آثار الأزمة واحلد من
تف�شي الفريو�س.

و�أك� � � ��دت ق �ب �ي�ل�ات يف رده� � ��ا ع �ل��ى �أب � ��رز
ال �ت��و� �ص �ي��ات ال �ت��ي ق��دم �ه��ا ال �ق��ائ �م��ون على
امل� �ب ��ادرات� ،إن وزارة ال�ترب�ي��ة �ستعمل على
الأخذ بها مطالبة ال�شباب باملزيد من العمل
لرفد الوزارة بتو�صياتهم لتطوير املنظومة
التعليمية يف الأردن.
و�أ�شارت �إىل �أنه �سيتم عقد م�ؤمتر �شبابي
يف امل�ستقبل خ��ا���ص باملنظومة التعليمية،
معربة عن فخرها بال�شباب االردين الذي

ي���ش�ك�ل��ون “حا�ضرنا وم���س�ت�ق�ب�ل�ن��ا و�سبيل
التغيري الإيجابي الذي نرغب”.
ب��دوره��ا ،ا�ستعر�ضت ف��رق عمل املبادرات
خ�ل��ال ال �ل �ق��اء حت ��دي ��ات ت ��واج ��ه ال�ع�م�ل�ي��ة
التعليمية وتو�صياتهم ملواجهتا و�أب��رزه��ا:
زيادة الكوادر التعليمية امل�ؤهلة ،وا�ستحداث
مدار�س جديدة م�ؤهلة باالحتياجات كافة
ل �ل �ح��د م ��ن اك �ت �ظ��اظ ال� �ط�ل�اب يف ال �غ��رف
ال�صحية ،وتوفري بيئة تعليمية متطورة.

و�شددت التو�صيات على �أهمية ال�شراكة
ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص لتطوير
املنظومة التعليمية خا�صة بعد اال��ض��رار
التي احدثتها ازم��ة ك��ورون��ا ،و��ض��رورة رفع
م�ستوى االر� �ش��اد النف�سي داخ��ل امل��دار���س،
وزيادة الوعي ال�صحي للكوادر التعليمية �إىل
جانب تفعيل ال�شراكة مع م�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين لن�شر الوعي التعليمي وال�صحي يف
املدار�س.

03
ديوان الخدمة ينشر آلية احتساب
النقاط التنافسية لوظيفة حارس

نب�ض البلد-عمان

ك�شف رئ�ي����س دي ��وان اخل��دم��ة املدنية
� �س��ام��ح ال �ن��ا� �ص��ر ،ع ��ن �آل� �ي ��ات اح�ت���س��اب
ال �ن �ق��اط ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ل�ل�م�ت�ق��دم�ين على
وظيفة حار�س يف وزارة الرتبية والتعليم.
واك��د النا�صر ،يف بيان �صحفي ام�س
الثالثاء ،التزام الديوان مببد أ� ال�شفافية
والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص بني املر�شحني،
م�ضيفا ان ديوان اخلدمة ا�ستكمل جميع
م��راح��ل ع�م�ل�ي��ة ال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى ب�ي��ان��ات
امل �ت �ق��دم�ين ع �ل��ى وظ �ي �ف��ة ح��ار���س للفئة
ال �ث��ال �ث��ة ،يف وزارة ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م،
وال� �ب ��ال ��غ ع ��دده ��ا  500وظ �ي �ف ��ة ،ج��رى
الإع�ل�ان عنها �سابقاً يف ال�صحف وعلى
موقعه الإل �ك�ت�روين .وق��ال �إن ال��دي��وان
خ�ص�ص راب �ط��ا �إل�ك�ترون�ي��اhttp:// :
csb.gov.jo/web/applic3
م ��ن خ �ل��ال م ��وق� �ع ��هwww.csb. :
 ،gov.joاعتبارا من اليوم الثالثاء
وح �ت��ى ن �ه��اي��ة ي ��وم اخل�م�ي����س  20ك��ان��ون
ال �ث��اين ،ل�غ��اي��ات �إت��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة لكافة
املتقدمني على وظيفة ح��ار���س االط�لاع
على نقاطتهم التناف�سية و�آلية احت�سابها
(جمموع النقاط التناف�سية) .وبني ،انه
ي�ت��م اح���س��اب �آل �ي��ات ال�ن�ق��اط التناف�سية
وفقا مل�ؤهالتهم العلمية ونقاط الدورات
ال �ت��دري �ب �ي��ة امل �� �ص��دق��ة ح���س��ب الأ�� �ص ��ول،
واخلربات العملية امل�صدقة وفقا لبيانات

امل�ؤ�س�سة ال�ع��ام��ة لل�ضمان االجتماعي،
م�شريا �إىل انه ب�إمكان املتقدمني �إر�سال
م�لاح�ظ��ات�ه��م �أو اع�ترا��ض��ات�ه��م يف ح��ال
وج ��دت م��ن خ�ل�ال ال��راب��ط االل �ك�تروين
ذات��ه .و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه لن يتم ا�ستالم �أي
مالحظات �أو اعرتا�ضات بعد انتهاء املدة،
وذل ��ك ليتمكن ال ��دي ��وان م��ن ا�ستكمال
م ��راح ��ل ت �ع �ب �ئ��ة ه� ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف وف �ق��ا
للتعليمات املعمول بها.
ورج ��ح ال�ن��ا��ص��ر �أن ��ه ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
ال��وزارة� ،سيقوم الديوان بالتن�سيق معها
بعقد امتحان تناف�سي للمتقدمني على
هذه الوظائف وفقا لأحقيتهم التناف�سية
وح�سب تعليمات اختيار وتعيني املوظفني
يف الوظائف احلكومية املعمول بها� ،أي
بواقع  6مر�شحني �أو العدد املتوفر لكل
وظيفة.
وبني النا�صر �أن عدد الطلبات امل�ستلمة
للتناف�س ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة ح��ار���س يف وزارة
الرتبية والتعليم  30075طلب توظيف،
�أعتمد منها بعد عملية التدقيق 28926
ط�ل�ب��ا ،بن�سبة  96.1ب��امل�ئ��ة م��ن �إج �م��ايل
الطلبات املقدمة ،حيث توزعت الطلبات
املقدمة على الأقاليم اجلغرافية بواقع
 11888طلبا على �إقليم ال�شمال ،و11323
طلبا على �إقليم الو�سط و 5715طلبا على
�إق�ل�ي��م اجل �ن��وب ،يف ح�ين بلغت الطلبات
غري املعتمدة  1149طلبا.

تأخير دوام جامعة اليرموك يومي
األربعاء والخميس للساعة العاشرة
نب�ض البلد-اربد

قرر رئي�س جامعة الريموك ،الدكتور
�إ� �س�ل�ام م �� �س��اد ،ت ��أخ�ي�ر ال � ��دوام ال��ر��س�م��ي
ل �ي��وم��ي الأرب � �ع � ��اء واخل �م �ي ����س ل�ل���س��اع��ة
العا�شرة �صباحاً ،ملختلف كليات ودوائ��ر
اجل��ام �ع��ة ،ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى � �س�لام��ة طلبة
اجلامعة والعاملني فيها ،على �أن ي�ستثنى
م��ن ال� �ق ��رار امل��وظ �ف��ون ال��ذي��ن تقت�ضي
طبيعة عملهم غري ذلك.
كما قرر م�ساد اتخاذ عدد من القرارات
فيما يخ�ص االم�ت�ح��ان��ات امل �ق��ررة ال�ي��وم
الأربعاء ،وعلى النحو الآتي :ت�أخري جل�سة

ام�ت�ح��ان الثقافة ال�سياحية والفندقية
( )110 HUMامل� �ق ��رر ع �ق��ده ال �ي��وم
الأرب �ع ��اء ال���س��اع��ة  8:20ليعقد يف نف�س
ال�ي��وم ال�ساعة  ،10:30وت��أج�ي��ل اجلل�سة
الأوىل المتحان البيئة وال�صحة العامة
( )SCI101املقرر عقده اليوم الأربعاء
ال���س��اع��ة � 9:30إىل ي ��وم ال���س�ب��ت امل��واف��ق
 2022/1/22ال�ساعة  ،12وت�أجيل اجلل�سة
الثانية المتحان البيئة وال�صحة العامة
( )SCI101املقرر عقده اليوم الأربعاء
ال�ساعة � 10:30إىل ي��وم ال�سبت امل��واف��ق
 2022/1/22ال�ساعة الواحدة بعد الظهر.

مختصون :خطة التنمية الزراعية نقلة نوعية
وتلقي بظاللها على االقتصاد الوطني
نب�ض البلد-برتا

ع�ب�ر خم �ت �� �ص��ون يف ق� �ط ��اع ال ��زراع ��ة
عن تفا�ؤلهم يف خطة التنمية الزراعية
ال���ش��ام�ل��ة ال�ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا وزارة ال��زراع��ة
م ��ؤخ��را ب�ع��د ت��وج�ي�ه��ات ملكية ؛ بهدف
ال �ن �ه��و���ض ب��ال �ق �ط��اع وزي � ��ادة ال �� �ص��ادرات
ال��زراع �ي��ة وحت���س�ين الأو�� �ض ��اع املعي�شية
ل� �ل� �م ��زارع�ي�ن و�إي� � �ج � ��اد ح� �ل ��ول واق �ع �ي��ة
للتحديات التي تواجه القطاع.
وق � ��ال امل �خ �ت �� �ص��ون ،ل��وك��ال��ة الأن� �ب ��اء
الأردن � �ي� ��ة (ب� �ت��را)� ،إن االه �ت �م��ام امل�ل�ك��ي
بالقطاع بعث فيهم التفا�ؤل بعد تراجع
ال �ق �ط ��اع ،ب���س�ب��ب ال� �ظ ��روف الإق �ل �ي �م �ي��ة
امل�ح�ي�ط��ة ب� � ��الأردن ،ن��اه�ي��ك ع��ن جائحة
ك ��ورون ��ا ،الأم � ��ر ال� ��ذي �أدى �إىل �إغ�ل�اق
الأ�سواق العربية التي ت�صدر لها الأردن
املنتجات الزراعية ،وه��و ما انعك�س �سلبا
على املزارع والقطاع الزراعي ب�شكل خا�ص
وعلى االقت�صاد الوطني ب�شكل عام.
وق��ال رئي�س جلنة ال��زراع��ة وامل �ي��اه يف
جمل�س الأع �ي��ان ،ال�ع�ين ال��دك�ت��ور عاكف
ال��زع �ب��ي� ،إن خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ال��زراع �ي��ة
ال�شاملة بعثت التفا�ؤل ب�إنعا�ش القطاع
ال� ��زراع� ��ي ،وم��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ف��ر� �ض �ت �ه��ا ظ � ��روف امل �ن �ط �ق��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
وت�سببت ب��إغ�لاق ال�سوق ال���س��وري ال��ذي
ك��ان مم��را لل�صادرات ال��زراع�ي��ة الأردن�ي��ة
ن�ح��و الأ�� �س ��واق الأوروب � �ي� ��ة ،م��ا �أدى �إىل
ت��راج��ع ال� ��� �ص ��ادرات ال ��زراع� �ي ��ة ،وه ��و ما
انعك�س �سلبا ع�ل��ى امل� ��زارع وع�ل��ى ال��دخ��ل
املت�أتي من الزراعة.
وو�صف الزعبي امل�شاريع الزراعية التي
ت�ع�ه��دت اخل�ط��ة ب ��إجن��ازه��ا بـ”املمتازة”،
خ��ا� �ص��ة م �� �ش ��روع ال� ��زراع� ��ة يف ح��و��ض��ي
ال���س��رح��ان واحل �م��اد وم���ش��روع امل�ست�شفى

البيطري يف اجلنوب.
و�أ��ض��اف �إذا نفذت ه��ذه امل�شاريع على
�أر���ض ال��واق��ع فمن امل��ؤك��د �أن�ه��ا �ستنعك�س
ع� �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع ال � ��زراع � ��ي مب� ��ا ي� �ت ��واءم
وط �م��وح��ات ج�ل�ال��ة امل �ل��ك يف ال�ن�ه��و���ض
بالقطاع الزراعي ورفد االقت�صاد الوطني
من خالله .و�أك��د الزعبي �أهمية ما جاء
يف اخلطة حول التن�سيق مع قطاع النقل
اجل� ��وي وات� �ب ��اع �آل� �ي ��ات خل�ف����ض تكلفته
لتجاوز حتديات النقل الربي التي ت�أثرت
ب�سبب �إغالق ال�سوق ال�سوري.
وب�ي�ن �أن اخل�ط��ة �ستزيد ال �ع��بء على
ك ��ادر وزارة ال��زراع��ة ل�ضمان دميومتها
حتى يتحقق الهدف منها يف رف��ع رواف��د
االق�ت���ص��اد الأردين م��ن خ�ل�ال النهو�ض
بالقطاع وال��واق��ع املعي�شي ل�ل�م��زارع عرب
خ �ف ����ض ال �ت �ك��ال �ي��ف الإن �ت��اج �ي��ة للمنتج
الزراعي وخف�ض ر�سوم �أ�سواق اجلملة.
وتابع �أن تكاتف جهود وزارة الزراعة
م��ع اجل �ه��ات الأخ � ��رى لتحقيق وتنفيذ
بنود اخلطة مبا يدعم املنتجات الزراعية
ويرفع الناجت املحلي يح�سن منو االقت�صاد
الوطني.
م��ن جانبه ،ثمن رئي�س جمل�س �إدارة
االحت � ��اد ال �ع ��ام ل �ل �م��زارع�ين الأردن� �ي�ي�ن،
عودة الروا�شدة ،االهتمام امللكي بالقطاع
ال��زراع��ي ،والتوجيهات امللكية كافة التي
�أخرجت خطة التنمية ال�شاملة للزراعة،
وب�ع�ث��ت روح ال �ت �ف��ا�ؤل يف امل ��زارع�ي�ن بعد
�سنوات �صعبة خيمت عليهم؛ جراء تراجع
م��ؤ��ش��رات القطاع ال��ذي ت��أث��ر ب��الأح��داث
ال�سيا�سية يف املنطقة وج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا،
ما �أدى �إىل �إ�ضعاف الت�صدير بعد �إغالق
ال �� �س��وق�ين ال �� �س��وري وال �ع��راق��ي يف وج��ه
ال�صادرات الزراعية الأردنية.

املـحـلـي
الأربعاء  2022 / 1 / 19ــ العدد
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الحواري  1.5 :مليون دوالر من تبرعات حملة «أبو فلة»
لالجئين في االردن
نب�ض البلد  -دالل عمر
ق��ال املتحدث الر�سمي با�سم املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
يف الأردن  ،حممد احل��واري ب ��أن م�ب��ادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم تعهدت بتقدمي
م�ل�ي��ون ون���ص��ف م�ل�ي��ون دوالر ل�لاج�ئ�ين يف
االردن من �أ�صل ع�شرة مليون دوالر تهدف
�إىل جمعها .
و�أ�ضاف احلواري �أن احتياج املفو�ضية
ل�ل�ع��ام احل ��ايل جلميع ال�برام��ج يف الأردن
يقدر ب 408مليون دوالر ،م�ؤكد برتحيب
املفو�ضية جلميع احلمالت اخلريية التي
تنطلق م��ن ��ش��رك��ات وم��ؤ��س���س��ات ك�برى �أو
�أفراد فهي دليل على الت�شاركية .
و ي�ق��ول احل ��واري �أن ال�ت�برع��ات ت�أتي
للمفو�ضية من جميع الدول ومن مبادرات
خم�ت�ل�ف��ة  ،م �ن��وه �اً �أن ال��زك��اة �أح ��د امل ��وارد
الداعمة لالجئني .
ج ��اء ذل ��ك ب �ع��د �أن ق ��ام ال�ي��وت�ي��وب��ر
الكويتي ح�سن �سليمان ال�شهري ب»�أبو فلة»
بت�سخري �إمكانياته و�شهرته بالتن�سيق مع
مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني التابعة للأمم
امل �ت �ح��دة “ ، ”UNHCRوم � �ب ��ادرات

حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ال �ع��امل �ي��ة ،
وغ�يره��ا م��ن اجل�ه��ات امل�ساهمة  ،مل�ساعدة
النا�س وتقدمي اخلري للعامل كافة  ،بجمع
ال �ت�برع��ات ال�ن�ق��دي��ة بقيمة ع���ش��رة مليون
دوالر  ،بهدف تدفئة � 100ألف �أ�سرة من
الالجئني ح��ول ال�ع��امل وم�ساعدتهم على

التغلب على ب��رد ال�شتاء ال�ق��ار���س وت�أمني
احتياجاتهم الأ�سا�سية  ،حتت �شعار (�أجمل
�شتاء يف العامل).
يذكر �أن «�أب��و فلة» بد�أ بن�شر احلملة
عن طريق البث املبا�شر املتوا�صل منذ ( 7
كانون الثاين  )2022ملدة جتاوزت  ١٢يوم

عرب قناته يف «اليوتيوب»  ،من داخل غرفة
زجاجية ق��رب ب��رج خليفة يف منطقة «برج
ب�ل�ازا» و��س��ط مدينة دب��ي  ،وع�ن��ده��ا تعهد
بعدم اخلروج من الغرفة �إال بتحقيق هدف
احلملة املن�شود (  10مليون دوالر) و�إنارة
برج خليفة احتفا ًال بتح�صيل املبلغ كام ً
ال.
و ان�ت�ه��ت احل�م�ل��ة ب�ن�ج��اح  ،بالو�صول
�إىل ع �� �ش��رة م�ل�اي�ي�ن  ،وذل � ��ك ب �ت�ب�رع م��ن
م��اي�ق��ارب � ١٥٠أل��ف �شخ�ص ح��ول ال�ع��امل،
منهم تربعات �ضخمة بقيمة مليون دوالر
و ع�شرة �آالف من جمعية دار ال�بر يف دبي
 ،وم �ل �ي��ون دوالر م �ق��دم م��ن ب�ن��ك ال�ط�ع��ام
الإماراتي  ،ومبالغ هائلة مقدمة من رجال
الأعمال وال�شركات واجلمعيات وامل�شاهري
و�أ�صحاب اخلري من خمتلف دول العامل .
واجل � � ��دي � � ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر �أن � � � ��ه ي ��وج ��د
� 760,322ألف ان�سان الجئ يف الأردن ،
وه��م� 673,238 :أل��ف الج��ئ من �سوريا
 66,361 ،الجئ من العراق 12,788 ،
الج ��ئ م��ن ال �ي �م��ن  5,849 ،الج ��ئ من
ال���س��ودان  662 ،الج��ئ م��ن ال�صومال  ،و
 1,424الجئ من دول �أخرى بح�سب �آخر
حت��دي��ث للمفو�ضية لأع ��داد ال�لاج�ئ�ين يف
االردن.

منخفض درجة ثالثة مرفق بتساقط الثلوج وانجماد وجليد ليال
نب�ض البلد-عمان
ت�ت��أث��ر اململكة واع �ت �ب��ارا م��ن ��ص�ب��اح ال�ي��وم
االرب �ع��اء مبنخف�ض ج��وي ث��ال��ث خ�ل�ال �أق��ل
من �أ�سبوع بعدما ت�أثرنا مبنخف�ضني جويني
الأي ��ام القليلة امل��ا��ض�ي��ة ،يجلب م�ع��ه جم��دداً
الأج� ��واء ��ش��دي��دة ال �ب�رودة وال���ش�ت��وي��ة وحتى
الثلجية لبع�ض املناطق
تفا�صيل املنخف�ض اجل ��وي م��ن ال��درج��ة
الثالثة الذي يبد أ� �صباح الأربعاء:
ت �ب��د�أ ج�ب�ه��ة ه��وائ �ي��ة ب� ��اردة ب�ع�ب��ور �أج ��واء
اململكة اعتبارا من �ساعات فجراليوم الأربعاء
وان �طل��اق �اً م��ن امل�ن�ط�ق��ة ال���ش�م��ال�ي��ة م��راف�ق��ة
مل�ن�خ�ف����ض ج ��وي ي �ت �م��رك��ز ق �ب��ال��ة ال �� �س��واح��ل
ال�سورية ،لت�صبح الأج ��واء م��اط��رة تدريجيا

مع �ساعات ال�صباح من يوم االربعاء يف عموم
امل �ن �ط �ق��ة ال �� �ش �م��ال �ي��ة وال��و� �س �ط��ى ب��الإ� �ض��اف��ة
للمرتفعات اجلنوبية
كما يُتوقع �أن تكون الهطوالت �صباحاً على
�شكل زخات من ال�َب�رَ َ د و الثلج فوق املُرتفعات
اجل�ب�ل�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ال �ت��ي ي��زي��د ارت �ف��اع �ه��ا عن
1000مرت ع��ن �سطح ال�ب�ح��ر و ق��د متتد
�إىل م��ا دون ذل��ك االرت �ف��اع على ف�ت�رات ،و ال
يُ�ستبعد حدوث بع�ض الرتاكمات
لكن ،ومع �ساعات الظهرية يرتفع م�ستوى
ت�ساقط ال�ث�ل��وج يف ع�م��وم امل��رت�ف�ع��ات اجلبلية
اىل ما فوق  1200مرت مع ا�ستمرار هطول
زخ��ات الأم�ط��ار وال�ب�رد يف االرت�ف��اع��ات الأق��ل
من ذلك
يف �ساعات الليل ،تندفع �إىل اململكة ري��اح

قطبية قار�سة ال�برودة من �أ��ص��ول �سيبريية
خلف املنخف�ض اجلوي ،ويكون الطق�س قار�س
الربودة و مُتقلباً ما بني غائم جزئي و غائم
م��ع هطول زخ��ات م��ن الأم�ط��ار و ال�َب�رَ َ د على
ف�ترات يف �أج��زاء مخُ تلفة م��ن �شمال وو�سط
امل�م�ل�ك��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل حم��اف�ظ��ة ال �ك��رك ،و
متتد ه��ذه ال�ه�ط��والت ت��دري�ج�ي�اً �أث �ن��اء الليل
نحو �أجزاء من املناطق اجلنوبية
كما وتت�ساقط الثلوج لكن ب�شكل مُتقطع
ف��وق املُرتفعات اجلبلية التي يزيد ارتفاعها
ع��ن 800مرت ع��ن �سطح ال�ب�ح��ر ،و ت�تراك��م
من وقت لآخر و كلما زاد االرتفاع عن �سطح
البحر ،و يرتكز الحقاً الت�ساقط الثلجي على
مُرتفعات الكرك و ُرمبا الطفيلة وال يُ�ستبعد
ت �� �س��اق��ط ال �ث �ل��وج مجُ � � ��دداً يف ب �ع ����ض م�ن��اط��ق

البادية ال�شرقية
م��وج��ة ق��وي��ة م��ن االجن �م��اد واجل �ل �ي��د مع
ال�ساعات املت�أخر من ليلي االربعاء/اخلمي�س
م� ��ع �� �س ��اع ��ات ال� �ل� �ي ��ل امل � �ت � ��أخ� ��ر ت�ت�راج ��ع
الهطوالت لكن تهوي درج��ات احل��رارة ب�شكل
حاد اىل ما دون ال�صفر املئوي يف العديد من
املناطق ليت�شكل االجنماد واجلليد يف ال�شوارع
والطرقات مبا يف ذلك الطرق داخل املدن او
الطرق اخلارجية
ري ��اح ع��ا��ص�ف��ة ت�لام����س ��س��رع��ة ه�ب��ات�ه��ا ال
 100كلم�/ساعة يوم االربعاء.
ب��الإ� �ض��اف��ة ل �ل �ظ��واه��ر اجل��وي��ة امل ��ذك ��ورة،
�ستهب على اململكة رياح غربية ن�شطة ال�سرعة
م��ع ه�ب��ات ق��وي��ة ت�لام����س �سرعتها ال 100
كلم�/ساعة خا�صة فوق اجلبال اجلنوبية.

الصحة :تسجيل  10وفيات و 5175إصابة بفيروس
كورونا في االردن
نب�ض البلد-عمان
�أع �ل �ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ،ام ����س ال �ث�ل�اث��اء ،عن
ت�سجيل  10وف �ي��ات و� 5175إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة
ب �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا يف امل �م �ل �ك��ة؛ ل�يرت �ف��ع ال �ع��دد
الإج� �م ��ايل �إىل  13014وف ��اة و1111181
�إ�صابة.
وب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة ال�ف�ح��و��ص��ات الإي �ج��اب �ي��ة ام����س
 14.27باملئة ،بح�سب املوجز الإعالمي ال�صادر
عن الوزارة.

و�أ� �ش��ار امل��وج��ز �إىل �أن ع��دد احل ��االت الن�شطة
حالياً و�صل �إىل  ،33245بينما بلغ عدد احلاالت
التي �أدخلت ،ام�س� ،إىل امل�ست�شفيات  107حاالت،
وع ��دد احل ��االت ال�ت��ي غ ��ادرت امل�ست�شفيات 116
حالة ،فيما بلغ العدد الإجمايل للحاالت امل�ؤكدة
التي تتلقى العالج يف امل�ست�شفيات  585حالة.
و�أظهر �أن ن�سبة �إ�شغال �أ��س� ّرة العزل يف �إقليم
ال�شمال بلغت  11باملئة ،بينما بلغت ن�سبة �إ�شغال
�أ�س ّرة العناية احلثيثة  30باملئة ،فيما بلغت ن�سبة
�إ�شغال �أجهزة التنف�س اال�صطناعي يف الإقليم ذاته

 14باملئة.
و�أ� �ض��اف امل��وج��ز �أن ن�سبة �إ��ش�غ��ال �أ� �س � ّرة العزل
يف �إقليم الو�سط بلغت  14باملئة ،يف حني و�صلت
ن�سبة �إ��ش�غ��ال �أ� �س � ّرة العناية احلثيثة يف الإقليم
ذاته �إىل  27باملئة ،ون�سبة �إ�شغال �أجهزة التنف�س
اال�صطناعي �إىل  10باملئة .ويف �إقليم اجلنوب،
بلغت ن�سبة �إ�شغال �أ��س� ّرة ال�ع��زل  5باملئة ،ون�سبة
�إ�شغال �أ�س ّرة العناية احلثيثة  8باملئة ،فيما بلغت
ن���س�ب��ة �إ� �ش �غ��ال �أج �ه��زة ال�ت�ن�ف����س اال��ص�ط�ن��اع��ي يف
الإقليم ذاته  5باملئة.

و�أ�شار املوجز �إىل ت�سجيل  2349حالة �شفاء،
لي�صل ال�ع��دد الإج�م��ايل حل��االت ال�شفاء املتوقعة
بعد انتهاء فرتة العزل �إىل .1064991
كما �أ�شار �إىل �إج��راء  36264فح�صاً؛ ليبلغ
العدد الإجمايل للفحو�صات التي �أجريت منذ بدء
الوباء  14170694فح�صاً.
و�أظ � �ه� ��ر امل ��وج ��ز �أن ع � ��دد م �ت �ل �ق��ي اجل��رع��ة
الأوىل من لقاح كورونا و�صل �إىل 4527903
�أ�شخا�ص ،فيما و�صل عدد متلقي اجلرعتني �إىل
� 4126006أ�شخا�ص.

الخدمة المدنية يؤجل االمتحانات
التنافسية المزمع عقدها

نب�ض البلد-عمان
�أع �ل��ن دي� ��وان اخل��دم��ة امل��دن �ي��ة ،ام����س
ال � �ث�ل��اث� ��اء ،ع� ��ن ت� ��أج� �ي ��ل االم� �ت� �ح ��ان ��ات
التناف�سية امل �ن��وي ع�ق��ده��ا خ�ل�ال ال�ي��وم
الأرب � � �ع� � ��اء ،وي ��وم ��ي اخل �م �ي ����س والأح� � ��د
املقبلني ،حتى �إ�شعار �آخ��ر ،وذل��ك حفاظا
ع�ل��ى ��س�لام��ة امل��واط�ن�ين خ�ل�ال ال�ظ��روف

اجلوية.
ودع� ��ا ال� ��دي� ��وان ،يف ب �ي ��ان ،امل��ر��ش�ح�ين
لالمتحانات التناف�سية ممن ن�شر الديوان
�أ� �س �م��اءه��م يف االع �ل��ان امل �ن �� �ش��ور ب�ت��اري��خ
 12كانون الثاين لـ «وظيفة معلم»� ،إىل
تلقي اجلرعة الثانية من املطعوم امل�ضاد
ل�ف�يرو���س ك��ورون��ا ل�غ�ير متلقيها ،وذل��ك
التزاما ب�أمر الدفاع .35

جنايات المفرق ترفع
عقوبة  3سارقين إلى  11سنة
مع األشغال َّ
الشاقة

نب�ض البلد-عمان
ق��ررت هيئة اجل�ن��اي��ات يف حمكمة بداية
املفرق ،تغليظ العقوبة بحق خم�سة �أ�شخا�ص
ال�سرقة يف �أحكام
�أدي �ن��وا بارتكابهم ج��رائ��م َّ
�سابقة لكنهم ع��ادوا وك ��رروا جرائمهم �ضد
املجتمع.
وقالت الأمانة العامة للمجل�س الق�ضائي،
ام�س ال�ث�لاث��اء� ،إ َّن املحكمة ق�ضت بتجرمي
ثالثة متهمني من املكررين جلناية ال�سرقة
خ�لاف�اً لأح�ك��ام امل��ادت�ين ( )401م��ن قانون
ال�ع�ق��وب��ات وو�ضعهم ب��الأ��ش�غ��ال امل��ؤق�ت��ة ملدة
ع�شر �سنوات والر�سوم وكونهم من مكرري
ارت �ك��اب اجل�ن��اي��ات و��ص��در بحقهم �أح �ك��ام مل
مي�ض عليها ع�شر �سنوات ،فقد قررت املحكمة
ت���ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ة بحقهم لت�صبح و�ضعهم
بالأ�شغال امل�ؤقتة ملدة � 11سنة والر�سوم.
و�أ�ضافت �أ َّن املحكمة ق � َّررت يف حكم �آخر

جترمي متهمني اثنني بجناية ال�سرقة خالفاً
لأح �ك��ام امل��ادت�ين ( 404و  )76م��ن قانون
العقوبات وو�ضعهما ب��الأ��ش�غ��ال امل��ؤق�ت��ة ملدة
ث�ل�اث ��س�ن��وات وك ��ون امل�ت�ه�م�ين م��ن م�ك��رري
ارت�ك��اب اجلنايات و��ص��در بحقهما �أح�ك��ام مل
مي�ض عليها ع�شر �سنوات ،فقد قررت املحكمة
ت�شديد ال�ع�ق��وب��ة بحقهم لت�صبح و�ضعهما
بالأ�شغال امل�ؤقتة ملدة � 4سنوات والر�سوم.
و�أك � ��دت �أ َّن ت�غ�ل�ي��ظ ال�ع�ق��وب��ة ج ��اء �سندا
لأحكام امل��ادة ( )101من قانون العقوبات،
وال �ت��ي ت���ش��دد ال�ع�ق��وب��ة امل�ح�ك��وم ب�ه��ا يف ح��ال
ك��ان م��رت�ك��ب اجل��رمي��ة م��ن م �ك��ر ّري ارت�ك��اب
مي�ض
اجل �ن��اي��ات ،و� �ص��در ب�ح�ق��ه �أح �ك��ام مل ِ
عليها �� 10س�ن��وات ومل ت�سقط ع�ن��ه ،الأم��ر
ال ��ذي ي���س�ت��وج��ب ت���ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ة امل�ح�ك��وم
ب�ه��ا ،و�أن مثل ه��ذا الت�شديد ي��أت��ي لتحقيق
الردع العام واخلا�ص والق�ضاء على الظواهر
اجلرمية.

االقت�صادي
الأربعاء
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استعراض الفرص االستثمارية في سلطنة عمان أمام
مستثمرين أردنيين

نب�ض البلد-وكاالت
ا�ستعر�ضت �أ�صيلة بنت �سامل ال�صم�صامية
وك�ي�ل��ة وزارة ال �ت �ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة وت��روي��ج
اال�ستثمار لرتويج اال�ستثمار يف �سلطنة عمان
�أم��ام ع��دد م��ن رج��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين
الأردنيني املقيمني ب�سلطنة عُمان تعزيز �آفاق

التعاون التجاري واال�ستثماري بني ال�سلطنة
وامل�م�ل�ك��ة الأردن� �ي ��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ب �ه��دف زي ��ادة
التبادل التجاري بينهما .
كما مت خ�لال اللقاء بح�سب م��ا اوردت /
وكالة الأنباء العمانية/التعريف بالت�سهيالت
واحل� ��واف� ��ز ال �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا وزارة ال �ت �ج��ارة
وال �� �ص �ن��اع��ة وت ��روي ��ج اال� �س �ت �ث �م��ار وال �ف��ر���ص

اال�ستثمارية يف القطاع ال�صناعي التي قامت
الوزارة بتد�شينها وتقدمي عرو�ض مرئية عن
احلوافز والت�سهيالت التي تقدمها امل�ؤ�س�سة
العامة للمناطق ال�صناعية (مدائن) ومدينة
خزائن االقت�صادية والهيئة العامة للمناطق
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة اخل ��ا�� �ص ��ة وامل� �ن ��اط ��ق احل ��رة
للم�ستثمرين.

وت�ط��رق اللقاء �إىل امل �ب��ادرات والإجن ��ازات
ال �ت��ي مت حت�ق�ي�ق�ه��ا خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل��ا��ض�ي��ة
لدعم امل�ستثمرين وت�سهيل �إجراءاتهم وجذب
ر�ؤو�س الأموال الأجنبية لل�سلطنة.
ح�ضر اللقاء �سعادة �أجمد القهيوي �سفري
اململكة لدى ال�سلطنة وع��دد من امل�س�ؤولني
من اجلانبني .

مشتركة وزارة الصناعة وتجارة عمان تبحثان قضايا
للقطاع التجاري
نب�ض البلد-عمان
بحثت اللجنة الفنية امل�شرتكة ب�ين وزارة
ال�صناعة وال�ت�ج��ارة والتموين وغ��رف��ة جت��ارة
ع�م��ان ،يف اجتماعها الأول ،ال��ذي عقد م�ساء
االث �ن�ي�ن ،ب��رئ��ا��س��ة الأم �ي�ن ال �ع��ام ل �ل��وزارة دان��ا
الزعبي ع��ددا من املوا�ضيع الفنية والق�ضايا
التي تواجه القطاع التجاري واخلدمي.
وح�سب بيان �صحفي للغرفة ام�س الثالثاء،
ج� ��رى خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع ط� ��رح ال �ع ��دي ��د م��ن
الق�ضايا تتعلق باملن�صة الإلكرتونية لت�سجيل
واردات اململكة ومُ �س ّودة نظام البيع الإلكرتوين
وت�سهيل ا�صدار بطاقة امل�ستورد ،ومبد�أ املعاملة
ب��امل �ث��ل ب�ي�ن امل �ن �ط �ق��ة احل � ��رة وج� �م ��رك ع�م��ان
بالن�سبة لقطاع ال�سيارات.
ك �م��ا ج � ��رى ط � ��رح ق �� �ض��اي��ا ت �ت �ع �ل��ق ب �ن �ظ��ام
الت�سجيل امل�سبق لل�شحنات ال ��واردة ترانزيت
ع�ب�ر امل ��وان ��ئ ال �ب �ح��ري��ة امل �� �ص��ري��ة ،وت �ع��ري��ف
تبعية القطاعات الفرعية للقطاع التجاري
واخل��دم��ي ،وال��ر� �س��وم الإ� �ض��اف �ي��ة ال�صطفاف
البواخر ،وتعديل �أمر الدفاع رقم (.)35
ومت خ �ل�ال االج �ت �م��اع ال �ط �ل��ب م ��ن وزارة
ال���ص�ن��اع��ة ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى ا��س�ت�ث�ن��اء ال�ب���ض��ائ��ع
امل�شحونة قبل ت��اري��خ ��س��ري��ان ق��رار الت�سجيل
على املن�صة االلكرتونية نظراً لعدم �إمكانية
ت�سجيل ت�ل��ك ال�ب���ض��ائ��ع ق�ب��ل �إط �ل�اق املن�صة
وا�ستثناء بع�ض املنتجات امل�صرية التي ال يتوفر
لها �شهادة مطابقة مثل حجر البناء.
و�أك��دت الزعبي خالل االجتماع �أن القطاع
اخل��ا���ص يعترب �شريكا مهما ل�ل�ح�ك��وم��ة ،وان
ت�شكيل اللجنة جاء مببادرة من جمل�س �إدارة
غ��رف��ة جت ��ارة ع �م��ان ،لبحث امل��وا��ض�ي��ع الفنية

واالحتياجات امللحة لقطاعات جتارية وخدمية
معينة وتذليل ال�صعوبات وتقدمي االقرتاحات
واحللول بالتعاون مع اجلهات املعنية.
و�أ� � � �ش� � ��ارت �إىل �أه� �م� �ي ��ة ت �ف �ع �ي��ل امل �ج �ل ����س
اال�ست�شاري يف وزارة ال�صناعة برئا�سة وزيرها،
وم��ن املمكن م�ستقبال ع��ر���ض �أي��ة مقرتحات
وح� �ل ��ول ��س�ت���ص��در م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة على
املجل�س اال�ست�شاري �إذا دع��ت احلاجة لتذليل
ال�صعوبات.
و�أو��ض�ح��ت ان��ه مت �إ� �ص��دار ك�ت��اب بخ�صو�ص
التخلي�ص ع�ل��ى الب�ضائع ال� ��واردة ق�ب��ل ق��رار
الت�سجيل على املن�صة ،و�سيكون ه�ن��اك ربط
ال�ك�تروين بني ال��وزارة وم�ؤ�س�ستي املوا�صفات
وامل�ق��اي�ي����س وال �غ��ذاء وال� ��دواء خ�ل�ال الأ��س�ب��وع

املقبل.
ول�ف�ت��ت ال��زع�ب��ي اىل �أن التن�سيق ج ��ا ٍر مع
دائ ��رة اجل �م��ارك ح��ول م��و��ض��وع تطبيق م�ب��د�أ
امل�ع��ام�ل��ة ب��امل�ث��ل ب�ين امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة وج�م��رك
عمان فيما يتعلق بالتخلي�ص على ال�سيارات.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال �غ��رف��ة نبيل
اخلطيب� ،إن اللجنة التي �ستجتمع دوري��ا يف
الأ�سبوع الأول من كل �شهر ،تهدف �إىل درا�سة
ق�ضايا وم�شكالت حم��ددة وت�شخي�صها ومن
ثم حتديد اجلهة املعنية ذات العالقة والطلب
منها م��ن خ�لال ال� ��وزارة ح�ضور �أي اجتماع،
لبحث امل�ع�ي�ق��ات �أو ال�ت�ح��دي��ات لإي �ج��اد حلول
ت��واف�ق�ي��ة م��ن �أج ��ل الت�سهيل وال�ت�ي���س�ير على
التجار وامل�ستثمرين.

ومت خ�لال االج�ت�م��اع االت�ف��اق على �ضرورة
حت��دي��د م �ه��ام ال�ل�ج�ن��ة ب���ش�ك��ل دق �ي��ق وت��وث�ي��ق
حما�ضر االجتماعات ،وحتديد موعد الجتماع
جديد خالل ال�شهر املقبل مبقر الغرفة ملتابعة
م��ا �سيتم م��ن �إج � ��راءات ب�ين وزارة ال�صناعة
وال� �ت� �ج ��ارة م ��ع اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة وب� �ح ��ث �أي
م�ستجدات �أخرى.
وح �� �ض��ر االج �ت �م��اع اع �� �ض��اء جم�ل����س �إدارة
الغرفة :بهجت حمدان ،وخطاب البنا ،و�سلطان
ع�لان ،وط��ارق الطباع ،وم�ساعد الأم�ين العام
ل�ش�ؤون التجارة الداخلية بالوزارة عماد البذور
وم��دي��ر م��دي��ري��ة م��راق�ب��ة الأ� �س��واق والتموين
�سليمان ال�سعود ومدير مديرية التجارة �سامر
ال�شريدة.

مايكروسوفت تستحوذ على شركة تطوير ألعاب
بنحو  69مليار
نب�ض البلد-وكاالت
�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة م��اي�ك��رو��س��وف��ت ا��س�ت�ح��واذه��ا
ع �ل ��ى � �ش ��رك ��ة ت �ط ��وي ��ر الأل� � �ع � ��اب الأم ��ري �ك �ي ��ة
« ،»Activision Blizzardمقابل 68.7
مليار دوالر �أمريكي ،حيث يعترب �آخ��ر عمليات
اال�ستحواذ ملايكرو�سوفت لقطاع الألعاب.
وق��ال��ت مايكرو�سوفت يف ب�ي��ان ،ان�ه��ا �ستقوم
بدفع قيمة ال�صفقة بالكامل نقدًا وف ًقا لبيانها
وب��واق��ع  95دوال ًرا �أم��ري�ك� ًي��ا لكل �سهم ،كونها
�شركة عامة مطروحة يف بور�صة نا�سداك.
ُت�ع��د �صفقة اال��س�ت�ح��واذ ح�سب ال�ب�ي��ان ،من
الأك �ب�ر يف ه ��ذا ال �ق �ط��اع ع�ل��ى الإط �ل��اق ،لكنها
�ست�ساعد م��اي�ك��رو��س��وف��ت يف ت�ع��زي��ز مكانتها يف
قطاع الألعاب كمناف�س �شر�س ل�شركة «�سوين»،
و�ستقوم مبوجب هذه ال�صفقة بتوفري املزيد من
الألعاب �إىل خدمة  Game Passال�سحابية
التي متنح خدمة �إمكانية الو�صول �إىل جمموعة
��ض�خ�م��ة م��ن الأل� �ع ��اب م��ن جم�م��وع��ة ن��ا��ش��ري��ن
مقابل اال� �ش�تراك ال�شهري ،وذل��ك يف �ضوء �أن
العديد من الأل�ع��اب ال�شهرية �ست�صبح مملوكة
لها.
ولدى �شركة Activision Blizzard

أزمة لبنان االقتصادية تفاقم معاناة
الالجئين الفلسطينيين
نب�ض البلد-وكاالت
فاقمت الأزمة االقت�صادية التي ي�شهدها
ل�ب�ن��ان م�ن��ذ ع ��ام  ،2019م �ع��ان��اة ال�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني الذين يُكابدون الب�ؤ�س و�آالم
اللجوء وح��االت القهر وارتفاع ن�سبة الفقر
والبطالة
و�شكا الجئون فل�سطينيون يف خميم «برج
الرباجنة» ب�ضاحية ب�يروت اجلنوبية ،عدم
ا�ستطاعتهم حتمل تكلفة �أك�ث�ر م��ن وجبة
واحدة يوميا ،و�سط �أو�ضاع اقت�صادية �صعبة
ميرون بها جراء ارتفاع �سعر الدوالر مقابل
اللرية اللبنانية
الالجئون الفل�سطينيون ،الذين مينعهم
القانون اللبناين من ممار�سة �أغلب املهن،
هم من بني الفئات الأكرث ت�ضرراً من الأزمة
االقت�صادية امل�ستمرة منذ نحو �سنتني ون ّيف
يف لبنان
ت��أ��س����س خم�ي��م ب ��رج ال�براج �ن��ة يف 1948
ب�ضاحية ب�يروت اجلنوبية ،ويعي�ش فيه 50
�ألف ن�سمة يف  2كلم مربع ،ومنذ ذلك التاريخ
حتى ال�ي��وم يعاين �سكانه م��ن فقر و�إه�م��ال
كبريين
ويوجد  12خميما لالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان ،يعي�ش فيها ما يقرب من � 200ألف
ن�سمة ،حتت رعاية الأمم املتحدة يف مناطق
متفرقة من البالد
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن م�ع�ظ��م ال�لاج�ئ�ين
الذين يعي�شون يف املخيمات ول��دوا وتعلموا
يف لبنان ،ف�إنهم ال ي�ستطيعون العمل يف �أي
ن�ق��اب��ة مهنية خ ��ارج امل�خ�ي��م ،ل�ع��دم متتعهم
بحقوق املواطنة
احلاج الفل�سطيني «�أبو نا�صر» ( 75عاما)
و�صف ملرا�سل الأنا�ضول الو�ضع االقت�صادي
احلايل ب�أنه «�سيء وال يُطاق ،خ�صو�صاً �أنني
�أعمل على عربة لبيع اخل�ضار لأعيل �أ�سرة
مكونة من � 9أفراد»
وقال �أبو نا�صر« :كالجئني فل�سطينيني،
لي�س لدينا عمل وال راتب يف لبنان ،و�أعرف
ال�ك�ث�ير م��ن ال �ع��ائ�لات يف امل�خ�ي��م يطعمون
�أطفالهم اخلبز املغم�س بال�شاي»
وت ��اب ��ع« :ق �ب��ل �أزم � ��ة وب� ��اء ك ��ورون ��ا ،كنا
نعي�ش م�أ�ساة كبرية لكن كنا ن�ستطيع ت�أمني
الأك��ل وال�شرب ..اليوم ومع ارتفاع الأ�سعار
ب�سبب تدين قيمة اللرية اللبنانية (مقابل
الدوالر) ،فال ن�ستطيع العي�ش»
و�أ�� �ش ��ار ال�ل�اج ��ئ ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �إىل �أن ��ه
م�ستعد للعمل يف �أي �شيء ،وهو ال يهرب من
�أية فر�صة عمل تتوافر �أمامه ،ولكن الأجر
ال يزيد على  5دوالرات يوميا
وت �� �س��اءل« :ك�ي��ف ��س��أع�ي����ش �إذا ك��ان ثمن
كيلوجرام ال�سكر دوالر واحد و�سلة البي�ض
 4دوالرات؟ نحن � 9أ�شخا�ص وال يعمل �أحد
�سواي� ..صدقني ،بكيت يف املنزل �أم�س لأنني
ال �أ�ستطيع �شراء ما حتتاجه �أ�سرتي»
وت � ��اب � ��ع« :ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون امل �ق �ي �م��ون
ب��امل�خ�ي�م��ات يف ل�ب�ن��ان ج��ائ �ع��ون» ،وق ��ال �أح��د
الفل�سطينيني يف لبنان �إنه حاول الهجرة �إىل
�أوروب��ا مرات عدة� ،إذ ا�ستدان � 7آالف دوالر،
ولكنه مل ينجح
من جهته� ،أ��ش��ار املعلم �أك��رم ( 60عاما)،
وهو بائع �سمك داخل خميم برج الرباجنة،
�إن «الو�ضع االقت�صادي �سيء ،وال ي�ستطيع
�أحد �شراء �أوقية حلم لإطعام �أوالده ،جراء
عدم توافر فر�ص عمل لنا»
وق� � ��ال يف ح ��دي ��ث ل�ل��أن ��ا�� �ض ��ول« :ل ��دي
ثالثة �أوالد جميعهم متعلمون ،ولكنهم ال
يجدون عمال وال �أ�ستطيع دفع �إيجار املنزل،
فالأو�ضاع املعي�شية ت��زداد �سوءا مع االرتفاع
امل�ستمر يف �سعر الدوالر»

تدين �أجور الأطباء الفل�سطينيني
ط�ب�ي�ب��ة الأ� �س �ن��ان �إم �ي �ل �ي��ا ح �ب �ي��بُ ،ول ��دت
ون�ش�أت يف خميم ب��رج الرباجنة وتعمل منذ
� 30سنة يف مركز �صحي داخل املخيم� ،أفادت
�أنها رغم تلقيها تعليمها يف لبنان� ،إال �أنها ال
ت�ستطيع العمل يف اخت�صا�صها �أو فتح عيادة
خارج املخيم ،مثل زمالئها اللبنانيني
وق��ال��ت ل�ل�أن��ا� �ض��ول« :اف�ت�ت��ح زم�لائ��ي يف
اجل��ام �ع��ة ع �ي��ادات �ه��م اخل��ا� �ص��ة يف خمتلف
علي ذلك
املناطق اللبنانية� ..أما �أنا ،فممنوع ّ
بحكم القانون»
و�أو�ضحت �أن��ه بح�سب القانون اللبناين،
ال يُ�سمح للأطباء الفل�سطينيني الالجئني
بالعمل خارج املخيمات ،م�شرية �إىل �أن «�أجرة
الطبيب داخ��ل املخيم تختلف عنها خارجه،
ب�سبب الفقر يف جميع خميماتنا»
ولفتت �إىل �أن راتبها حاليا ،يبلغ نحو ربع
ما ك��ان عليه قبل الأزم ��ة� ،إذ ك��ان �أل��ف دوالر
فيما ه��و ال�ي��وم ال يتجاوز  200دوالر ،وه��ذا
ينطبق على جميع الأطباء الفل�سطينيني»
وتابعت« :الأطباء الفل�سطينيون يغرقون
ح��ال�ي��ا يف ب�ح��ر �إي �ج��ه (غ� ��رب ت��رك �ي��ا) ،وه��م
يحاولون الهجرة �إىل �أوروب��ا من �أج��ل حياة
�أف�ضل»
القوة ال�شرائية ت�ضعف يوما بعد يوم
وق ��ال �إي �ه��اب ت��وت�ن�ج��ي ،رئ�ي����س «م�ؤ�س�سة
غوث للتنمية الب�شرية» التي تقدم امل�ساعدات
لالجئني يف املخيم بدعم من دول خمتلفة،
وخا�صة تركيا� ،إن و�ضع الالجئني م�ؤ�سف يف
جميع جماالت احلياة
و�أ�شار توتنجي للأنا�ضول� ،إىل �أن «القوة
ال�شرائية لالجئني ت ��زداد �ضعفاً ي��وم�اً بعد
يوم ..الكثري من منظمات الإغاثة تخلت عن
الدعم املايل ب�سبب �أزمة كورونا»
و�أ� �ض��اف�« :أث ��رت الأزم ��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف
ل �ب �ن��ان ب���ش�ك��ل خ �ط�ير ع �ل��ى ج�م�ي��ع جم��االت
احل �ي��اة» ،الف �ت �اً �إىل امل���ش�ك�لات ال�ت��ي يعانيها
لبنان على �صعيد الكهرباء والغذاء والدواء
وت��اب��ع�« :إىل ذل ��ك ،ت��واج��ه ك��ل املخيمات
الفل�سطينية يف ل�ب�ن��ان م���ش�ك�لات يف البنى
التحتية عموما»
ول �ف��ت �إىل �أن احل ��د الأدن � ��ى لل��أج��ور يف
لبنان انخف�ض �إىل �أقل من  30دوالرا �شهريا،
و�إذا عمل عامل فل�سطيني ،فيمكنه ك�سب 5
دوالرات كحد �أق�صى يف اليوم
ويف  8دي�سمرب املا�ضي �أ�صدر وزير العمل
اللبناين م�صطفى ب�يرم ،ق��رارا ي�ستثنى من
ق��ان��ون ح���ص��ر امل �ه��ن احل� ��رة ،الفل�سطينيني
امل��ول��ودي��ن يف ل�ب�ن��ان وامل���س�ج�ل�ين ر��س�م�ي��ا يف
��س�ج�لات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات ،فيما
دعا رئي�س �أكرب تكتل نيابي لبناين م�سيحي
جربان با�سيل �إىل «ك�سر» القرار عقب �صدوره
بيوم واحد
ويف لبنان ،هناك �شرط الع�ضوية النقابية
للتمكن م��ن العمل يف ال�ع��دي��د م��ن جم��االت
الأعمال ،وخا�صة ال�صحة واملحاماة� ،إذ يُ�سمح
ل�ل�م��واط�ن�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ف�ق��ط �أن ي�صبحوا
�أع�ضاء نقابيني ،وال يمُ نح هذا احلق لالجئني
الفل�سطينيني
وح ��ذرت وك��ال��ة غ��وث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني «�أونروا» ،يف  9دي�سمرب املا�ضي،
م��ن ا� �س �ت �م��رار ت��ده��ور ال��و� �ض��ع امل�ع�ي���ش��ي يف
خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،
�إثر االنهيار االقت�صادي يف البالد
ويعي�ش � 174ألفا و 422الجئا فل�سطينيا ،يف
 12خميما و 156جتمعا يف حمافظات لبنان،
وفق �إح�صاء �أجرته �إدارة «الإح�صاء املركزي
اللبنانية» عام 2017

تغريم خمس شركات بطاقات دفع
لمسبق في بريطانيا
نب�ض البلد-وكاالت
�أع� �ل� �ن ��ت ال �ه �ي �ئ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م
�أنظمة ال��دف��ع يف بريطانيا ع��ن فر�ض
غ ��رام ��ات ع �ل��ى خ�م����س � �ش��رك��ات ت���ص��در
بطاقات م�سبقة ال��دف��ع ،بعد التو�صل
�إىل �أن�ه��ا انتهكت ق��واع��د املناف�سة من
خ�ل�ال امل��واق �ف��ة ع �ل��ى ع ��دم ال�ت�ن��اف����س،
�أو م��ن خ�لال حم��اول��ة اج �ت��ذاب زبائن
ك��ل منهما يف ��س��وق البطاقات م�سبقة
الدفع.

وح�سب العديد من و�سائل الإع�لام
الربيطانية ،ف�إن ال�شركات التي جرى
فر�ض غرامات عليها ،هي ما�سرتكارد،
وال�ب��اي ،وادفان�سد بامينت �سولو�شن،
وب� ��ري � �ب � �ي� ��د ف ��اي� �ن� �ن� ��� �ش ��ال �� �س�ي�رف� �� ��س،
و�سوليون.
وب �ل �غ��ت ق �ي �م��ة ال� �غ ��رام ��ات جمتمعة
�أك�ثر من  33مليون جنيه ا�سرتليني
( 45م � �ل � �ي� ��ون دوالر) ،وت � �غ� ��رمي
ما�سرتكارد مبفردها 56ر 31مليون
جنيه ا�سرتليني.

قطر تستحوذ على  % 12.5من
احتياطيات الغاز العالمية

نب�ض البلد-وكاالت

ا�ستديوهات تطوير الألعاب يف بعدة دول حول
العامل ،وت�ضم نحو � 10آالف موظف ،و�سبق لها
تطوير �ألعاب �شهرية �أبرزها Call of Duty،

 ،World of Warcraftو Candy
، Crush، Overwatch، Diablo
وغريها من الألعاب ذائعة ال�صيت.

وت���س��اه��م ال���ص�ف�ق��ة ب�ت�ق��دمي م��اي�ك��رو��س��وف��ت
ل�ل�م��زي��د م��ن الأل� �ع ��اب ع �ل��ى ال �ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة
للمناف�سة يف هذا القطاع.

ق ��ال ت �ق��ري��ر ح��دي��ث جل �ه��از ال�ت�خ�ط�ي��ط
والإح���ص��اء ال�ق�ط��ري �إن �إج�م��ايل احتياطي
قطر م��ن ال�غ��از الطبيعي امل�سال يبلغ نحو
 25ت��ري�ل�ي��ون م�تر م�ك�ع��ب ( 18.4مليار
ط��ن م �ت�ري) ،م��ا مي�ث��ل  12.5ب��امل��ائ��ة من
احتياطيات الغاز العاملية امل�ؤكدة.
وبح�سب التقرير ال�صادر ام�س الثالثاء،
اح �ت �ل��ت ق �ط��ر امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة يف � �ص��ادرات
ال �غ��از الطبيعي امل���س��ال ل�ع��ام  ،2020من
خ�لال ت�صدير ق��راب��ة  105م�ل�ي��ارات مرت

مكعب ( 77.1مليون طن مرتي) ،وبن�سبة
 21.6باملائة من �إجمايل ال�صادرات العاملية
البالغة حوايل  356.1مليون طن مرتي.
يف حني بلغ �إنتاج قطر خالل عام 2020
م�ستوى  171.3مليار مرت مكعب (126
م�ل�ي��ون ط��ن م�ت�ري) ،وه��و م��ا ي �ع��ادي 4.4
ب��امل��ائ��ة م��ن �إج �م��ايل �إن �ت��اج ال �غ��از الطبيعي
يف ال� �ع ��امل ،م��ا ي�ج�ع��ل ق �ط��ر حت �ت��ل امل��رت�ب��ة
اخل��ام���س��ة ك ��أك�بر م�ن�ت��ج ل�ل�غ��از الطبيعي يف
ال �ع ��امل ب �ع��د ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ورو� �س �ي��ا،
و�إيران ،وال�صني.

الدويل
الأربعاء
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احتجاجات النقب ٠٠٠دالالت تحول سقف الخطاب
من قانوني إلى سياسي

«النقب الثائر» ..دعوات للمشاركة
الحاشدة إلحياء «الفجر العظيم»
الجمعة المقبلة

ب�شكل �أ�سا�سي بالأر�ض الفل�سطينية« ،فعندما
تو�ضع الأر� ��ض على امل�ح��ك ،جت��د ب ��أن النا�س
كلها تنتف�ض باالحتجاجات ،حيث يتم ت�ضييق
احل �ي��ز الفل�سطيني ي��و ًم��ا ب�ع��د ي� ��وم» ،ي�صف
زبارقة

نب�ض البلد-وكاالت
ب��د�أ ع��ام  2022يف النقب املحتل جنوب
فل�سطني املحتلة ب�شكل م��زدح��م ب��الأح��داث،
�إذ ت�شهد ال�صحراء الفل�سطينية هبة �شعبية
يف وج��ه �سلطات االح�ت�لال الإ�سرائيلي ،التي
��ش��رع��ت يف م �� �ص��ادرة � 800أل� ��ف دومن من
�أرا�ضي قرى النقب غري املعرتف فيها ،وذلك
من خالل عمليات جتريف وحتري�ش تنفذها
�آليات «ال�صندوق الدائم لإ�سرائيل كاكال» ،يف
قرية الأطر�ش يف النقب املحتل
خ�ل��ال ال �ع �ق��ود امل��ا� �ض �ي��ة ،ي �� �ش �ه��د ال�ن�ق��ب
احتجاجات على واقع معي�شة  35قرية عربية
ال ت �ع�ترف ب�ه��ا ح�ك��وم��ة االح� �ت�ل�ال ،يقطنها
� 150ألف ن�سمة من �أ�صل � 300ألف عربي
يف النقب ،حمرومون من اخلدمات الأ�سا�سية
م ��ن امل� �ي ��اه وال� �ك� �ه ��رب ��اء وال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة،
وي��وج �ه��ون م���ش��اري��ع ا�ستيطانية �أط �ل��ق على
�آخ��ره��ا «اال�ستيطان الأخ���ض��ر» ،بهدف �إقامة
 12م���س�ت��وط�ن��ة ج��دي��دة وع �� �ش��رات امل� ��زارع
الفردية لليهود على �أرا�ضي بدو النقب
من التنديد �إىل الهبة ال�شعبية
يف ع��ام  ،2010انطلقت �سل�سلة فعاليات
ووقفات احتجاجية يف �صحراء النقب املحتل،

ُرف�ع��ت فيها ال�لاف�ت��ات ،ووزع��ت فيها املنا�شري
رف �� ً��ض��ا ل���س�ي��ا��س�ي��ة ه ��دم ال �ب �ي��وت ،وم �� �ص��ادرة
الأرا� �ض��ي ،ويف ح��زي��ران  ،2013كانت نقطة
�سيا�سة ف��ارق��ة ب ��إق��رار الكني�ست الإ�سرائيلي
بالقراءة الأوىل قانونًا لتهجري �سكان ع�شرات
القرى البدو ّية يف النقب ،ويت�ضمن جتميعهم
فيما ي�سمى «ب�ل��د ّي��ات ال�ترك�ي��ز» ،وذل��ك وفق
م�شروع «بارفر -بيغن» لتهجري �سكان النقب،
وم� � ��ؤخ� � � ًرا ع� ��ام  2021ن �ظ �م��ت م �ظ��اه��رات
احتجاجية على توزيع �أوام��ر ه��دم خا�صة يف
قرية عرب العقبي
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن االح�ت�ج��اج��ات لي�ست
ج ��دي ��دة يف ال �ن �ق��ب ك �م��ا ه ��ي ح ��ال حم ��اوالت
التهجري واال�ستيطان� ،إال �أن الالفت يف هذه
املرة �أن املظاهرات �أخذت طابع الهبة ال�شعبية
املقاومة ،وقد التف حولها الفل�سطينيون من
خمتلف مناطق الداخل املحتل ع��ام ،1948
ووق� �ف ��وا ج �م �ي � ًع��ا �أم� � ��ام ج ��راف ��ات االح �ت�ل�ال
و�شرطته ،وهتفوا فيها للأر�ض وفل�سطني
ح� ��ول ذل � ��ك ،ي �ع � ّق��ب م�ن���س��ق م��رك��ز جلنة
ال �ت��وج �ي��ه ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ع��رب يف ال �ن �ق��ب جمعة
الزبارقة يف حديثه لـ «�شبكة قد�س» ب�أن الهبة
ال�شعبية التي يخو�ضها النقب حال ًيا ج��اءت
لوقف الظلم والإجحاف الذي يجري بحقهم،

وه��ي نتاج لإج��راءات االحتالل املتعاقبة منذ
والتي مل تتعامل ب�إن�صاف
وح ��ول ا��ش�ت�ع��ال ال�ه�ب��ة ال�شعبية امل�ق��اوم��ة
ب�ع�ي�دًا ع��ن مطالة حكومة االح �ت�لال بالكف
ع��ن �إج��راءات�ه��ا يف النقب ،يقول ال��زب��ارق��ة �إن
امل��و� �ض��وع �أب �ع��د م��ن امل��و� �ض��وع ال �ق��ان��وين ،و�أن
«�إ�سرائيل» ال حتكمها قوانني ،مت�سائلاً �« :أي
دول ��ة دمي��وق��راط�ي��ة ك�م��ا ت��دع��ي -ي��وج��د فيها
�سكان يف قرى غري معرتف فيها� ،أي دولة منذ
 73عامًا حترم النا�س من املياه والكهرباء
والبنى التحتية»
ويتابع الزبارقة« :نحن نتكلم عن ق�ضية
�أر�ض وهذه االحتجاجات امتدت ،لأن ال�شباب
�شاركت من كل القرى املجاورة �سواء املعرتف
بها وغري املعرتف بها ،ما تبقى لنا من الأر�ض
ه��و ن�سبة �ضئيلة �أق��ل م��ن  ،5٪ون�ح��ن نكون
 32٪من �سكان النقب ،و�صراعنا على هذه
امل�ساحة م��ن الأر�� ��ض� ،إن �صراعنا م��ع الفكر
ال�صهيوين».
ويف ال �ه �ب��ة امل �ن��دل �ع��ة م � ��ؤخ � � ًرا يف ال �ن �ق��ب،
ت�ع��اىل فيها ��ص��وت فل�سطني وع ��اد االل�ت�ف��اف
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي م ��ن ج��دي��د ل�ق���ض�ي��ة الأر� � ��ض
ومقاومة االحتالل ،وهو بح�سب من�سق مركز
جلنة التوجيه العليا لأن الق�ضية مرتبطة

انعكا�س انت�صارات الداخل 2021
يف حديثه ل�ـ «�شبكة ق��د���س» ،يقول الكاتب
وامل�ح�ل��ل ال�سيا�سي يف ال��داخ��ل امل�ح�ت��ل �ساهر
غ��زاوي �إن هذا احل��راك اجلماهريي ال�شعبي
ال��ذي ي�ق��وده جيل ال�شباب يف منطقة النقب
لي�س بعيدًا عن مركز دائرة الأحداث ال�ساخنة
يف القد�س وامل�سجد الأق�صى املبارك
وي��رى ب��أن �أه��ل الداخل الفل�سطيني لعبوا
دو ًرا ه��ا ًم��ا وم��رك��ز ًي��ا يف الأح � ��داث وال�ه�ب��ات
الأخ�ي��رة ،و� �ش��ارك��وا يف ك�سر �إرادة االح�ت�لال
وت�سجيل نقاط ل�صالح ال�شعب الفل�سطيني،
مو�ضحا« ،لذلك ما نراه اليوم يف النقب وقبله
ً
يف اللد واحل��راك ال�شبابي يف �أم الفحم وهبة
�أه��ايل يافا قبيل ان��دالع هبة الكرامة يف �أي��ار
املا�ضي ب�أ�سابيع قليلة ،هو ارت��داد طبيعي من
مركز احلدث».
وي �ق��ر�أ ال�ك��ات��ب وامل�ح�ل��ل ال�سيا�سي يف هبة
ال�شباب يف النقب ب�أن هذا اجليل هو الذي يقود
احل��راك��ات اجلماهريية وال�شعبية يف النقب
وغ�يره��ا ،وق��د و��ض��ع �أم��ام��ه جميع ال�ت�ج��ارب
وامل �ح��اوالت لتح�صيل احل �ق��وق ول�ل��دف��اع عن
الأر�ض واملقد�سات والإن�سان وال ينتظر الإذن
من �أحد ليخرج �إىل ال�شارع ويقوم بواجبه
وي �ت ��اب ��ع� « :أي� �ق ��ن ه� ��ذا اجل �ي��ل �أن م���س��ار
الكني�ست ما هو �إال م�ضيعة للوقت ،ور�أى �أن
�صالحيات ال�سلطات املحلية مقيدة ب�شروط
ت�ع�ج�ي��زي��ة ،وي�ع�ل��م �أن ال�ق���ض��اء الإ��س��رائ�ي�ل��ي
�سي�س ال يخدم �إال امل�شاريع ال�صهيونية وال
مُ ٌ
ين�صف العرب الفل�سطينيني ،ور�أى املناكفات
ال�سيا�سية اجلارية اليوم بني التيار انتخابات
الكني�ست نف�سه ،ور�أى الكثري م��ن م�شاريع
م�ضيعة الوقت ونتائجها ال�صفرية».
وي�شدد على �أن ال�شباب املنتف�ض �أدرك �أن
هذه احلراكات تزعج �سلطات االحتالل ،لذلك
ات�خ��ذه��ا و�سيلة �ضغط لتحقيق �أه��داف��ه مع
ترك م�ساحات للم�سارات القانونية وال�سيا�سية
الأخرى

نب�ض البلد-وكاالت
دعت احلراكات ال�شبابية لأو�سع م�شاركة
ح��ا� �ش��دة يف «ال �ف �ج��ر ال�ع�ظ�ي��م» ي ��وم اجلمعة
املقبلة ،ن�صرة لأهلنا ال�صامدين يف النقب
املحتل ودع ًما لعائلة ال�صاحلية يف حي ال�شيخ
جراح بالقد�س املحتلة
وا�ستنفرت احل��راك��ات ال�شبابية الأه��ايل
يف ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة والداخل
امل�ح�ت��ل لأو� �س��ع م���ش��ارك��ة يف ال�ف�ج��ر العظيم
والتي حملت عنوان «النقب الثائر»
وقالت يف دعوتها �أن اجلمعة القادمة ت�أتي
«ن�صرة لأهلنا ال�صامدين يف النقب املحتل،
الذين يدو�سون خمططات التهجري ب�سنابك
خيلهم وع��زائ��م رج��ال�ه��م ون���س��ائ�ه��م ،ودع�م��ا
وتقديرا لعائلة �صاحلية التي ّ
خطت نهجا

مباركا يف الت�صدي ل�سيا�سات التهجري وهدم
املنازل يف ال�شيخ جراح والقد�س املحتلة»
و�أك��دت ال��دع��وات على امل�شاركة احلا�شدة
يف الفجر العظيم و�شد الرحال لأداء �صالة
اجلمعة املقبلة يف امل�سجد الأق�صى املبارك
و�ستكملت« :ي��أت��ي ن��داء «الفجر العظيم»
ت��أك�ي��دا على ال�تراب��ط والت�ضامن والن�صرة
م��ع �أه�ل�ن��ا يف ال�ن�ق��ب امل�ح�ت��ل ��ض��د خمططات
ال �ت �ج��ري��ف ،وال ��دع ��م لأه� ��ايل ال �ق��د���س �أم ��ام
خمططات الهدم والتهجري والتهويد»
واندلعت مواجهات خ�لال الأي��ام املا�ضية
يف ال �ن �ق��ب امل �ح �ت��ل ،ك ��رد ع �ل��ى ق� ��رار ح�ك��وم��ة
االح� � �ت �ل��ال ب � ��دء ت �� �ش �ج�ي�ر �أرا� � � � ��ض خ��ا� �ص��ة
بفل�سطينيي النقب ،الأمر الذي عد حماولة
ل�سرقة �أرا�ضيهم ل�صالح ال�صندوق ،و�سط
ت�ضامن �شعبي وا�سع.

ميتسوال ..أول امرأة تترأس البرلمان
األوروبي منذ  20عاما

رغد صدام حسين تعلق على حادثة انفجار الصهاريج باإلمارات
نب�ض البلد-وكاالت
�أع��رب��ت رغ��د اب�ن��ة الرئي�س ال�ع��راق��ي ال��راح��ل
�صدام ح�سني عن �إدانتها وا�ستنكارها لالعتداء
الذي تعر�ضت له دولة الإمارات ،وا�صفة ما جرى

ب�أنها جرمية جديدة نفذتها �أدوات حتركها دولة
�إقليمية
واتهمت ابنة الرئي�س العراقي الراحل �إيران
من دون �أن ت�سمها بالوقوف وراء هذا االعتداء،
م �� �ش�يرة يف ال �� �س �ي��اق �إىل �أن ال �ه ��دف م ��ن ه��ذه

العمليات الإجرامية يتمثل يف ممار�سة �ضغوط
�سيا�سية «كورقة يف مفاو�ضات امللف النووي»
ويف وق��ت �سابق م��ن الأم ����س االث �ن�ين� ،أعلنت
الإمارات عن مقتل ثالثة �أ�شخا�ص من اجلن�سية
الباك�ستانية وال�ه�ن��دي��ة ،و�إ� �ص��اب��ة �ستة �آخ��ري��ن

ب��ان�ف�ج��ار يف ث�لاث��ة ��ص�ه��اري��ج ب�ت�رول يف منطقة
م�صفح �آي�ك��اد  3بالقرب م��ن خ��زان��ات �أدن ��وك يف
��ض��واح��ي �أب��وظ �ب��ي ،يف ه �ج��وم �أع �ل��ن احل��وث�ي��ون
م�س�ؤوليتهم عنه ،حيت �أعلنوا �أنهم ا�ستهدفوا
ميناء �أبو ظبي ب�صواريخ وطائرات م�سرية

«التعاون اإلسالمي» تدين محاوالت التهجير القسري
للفلسطينيين في القدس

نب�ض البلد-وكاالت
انتخب الربملان الأوروب��ي ام�س الثالثاء،
املالطية روبرتا ميت�سوال ،رئي�سة له ،لتكون
�أول �سيدة تتبو�أ املن�صب منذ  20عاما
وك ��ان ��ت ي �ت �� �س��وال ت��ول��ت رئ��ا� �س��ة ال�ب�رمل��ان
بالوكالة بح�سب القانون الداخلي بعد وفاة
رئ�ي���س��ه الإي� �ط ��ايل داف �ي��د � �س��ا� �س��ويل ،يف11
يناير/كانون الثاين اجلاري

وح�ظ�ي��ت م�ي�ت���س��وال ( 43ع��ام��ا) بت�أييد
 458م ��ن �أع� ��� �ض ��اد ال �ب�رمل ��ان الأوروب� � � ��ي،
و�أ�صبحت �أ�صغر نائبة �أوروب �ي��ة ت�ت��وىل هذا
املن�صب
وج ��رى ال�ت���ص��وي��ت يف جل�سه علنية بثت
على موقع االحتاد ،وي�ضم الربملان الأوروبي
� 705أع�ضاء
وت �ن �ت �م��ي م �ي �ت �� �س��وال �إىل ح� ��زب ال���ش�ع��ب
الأوروبي (ميني الو�سط)

نب�ض البلد-وكاالت
ت � ��اب � � �ع � � �ن � ��ا �أي� � � ��� � � �ض � � ��ا ع � �ب� ��ر ت� � � ��وي � �ت ��ر @
 alwatanvoiceدان ��ت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة
ملنظمة ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي ،موا�صلة �سلطات
االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،عمليات �إخ�ل�اء وه��دم
منازل فل�سطينية يف حي ال�شيخ ج��راح مبدينة
القد�س املحتلة.
واعتربت «التعاون الإ�سالمي» ،يف بيان لها،
ام�س الثالثاء� ،أن ذل��ك ي�أتي يف �إط��ار �سيا�سات
التهويد واال�ستيطان اال�ستعماري والتهجري
الق�سري للعائالت الفل�سطينية ،واال�ستيالء
ع �ل��ى مم�ت�ل�ك��ات�ه��ا ،م��ا ي���ش�ك��ل ان �ت �ه��اك��ا ��ص��ارخ��ا
للقانون الدويل واتفاقيات جنيف
و�أكدت �أن كل هذه الإجراءات الإ�سرائيلية يف
القد�س املحتلة باطلة والغية ،مبوجب القانون
ال��دويل وق ��رارات ال�شرعية ال��دول�ي��ة ،داع�ي��ة يف
ذات الوقت املجتمع الدويل �إىل التدخل الفوري
من �أجل و�ضع حد لهذه االنتهاكات املتوا�صلة،
وتوفري احلماية الدولية لل�شعب الفل�سطيني.

جنازة مهيبة ..اآلالف يشاركون في جنازة الشيخ
سليمان الهذالين بيطا
نب�ض البلد-وكاالت

� �ش �ي��ع �آالف ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين ،ام ����س
الثالثاء  ،جثمان ال�شهيد ال�شيخ �سليمان
الهذالني ( 75ع��ا ًم��ا) يف قرية �أم اخلري
مب�سافر يطا جنوب اخلليل.
وانطلق موكب الت�شييع من م�ست�شفى
امليزان و�صوال �إىل منزل ذوي ال�شهيد قبل
مواراته الرثى مبقربة العائلة يف �أم اخلري

و�� �ش ��ارك يف م��وك��ب ال�ت���ش�ي�ي��ع �أع �ي��ان
ووج �ه��اء مب��دي�ن��ة اخل�ل�ي��ل وم ��دن وق��رى
�أخ ��رى بال�ضفة املحتلة ،و��س��ط �صيحات
ال �ت �ك �ب�ير وت ��ردي ��د ال �ه �ت��اف��ات ال�غ��ا��ض�ب��ة
واملطالبة بالث�أر لدماء ال�شهيد
و��ش��دد امل�شيعون على � �ض��رورة �إط�لاق
ي��د امل �ق��اوم��ة ب��ال���ض�ف��ة ل �ت ��أخ��ذ دوره� ��ا يف
ال� ��دف� ��اع ع ��ن �أب � �ن� ��اء � �ش �ع �ب �ن��ا وال �ت �� �ص��دي
جلرائم االحتالل وعربدات امل�ستوطنني،

م �ط��ال �ب�ين ب�ت��و��س�ي��ع ف �ع��ال �ي��ات امل �ق��اوم��ة
ال�شعبية التي �سلكها الهذالني لت�شمل كل
ال�ضفة
وع��م الإ��ض��راب ال�شامل يف مدينة يطا
ب��ال�ت��زام��ن م��ع ت�شييع جثمان ال�ه��ذال�ين،
ال � ��ذي ا��س�ت���ش�ه��د � �ص �ب��اح �أم� �� ��س م �ت ��أث��راً
ب�ج��راح��ه اخل�ط��رة ال�ت��ي �أ��ص�ي��ب بها عند
مدخل قرية �أم اخلري مب�سافر يطا يف 5
يناير اجلاري.

أسير فلسطيني يدخل عامه الـ 40
في السجون اإلسرائيلية
نب�ض البلد-وكاالت
ي � ��دخ � ��ل ،ام � ��� ��س ال� � �ث �ل��اث � ��اء ،الأ� � �س�ي��ر
الفل�سطيني ماهر يون�س ( 64عاما) عامه
الـ 40يف ال�سجون الإ�سرائيلية
وق��ال ن��ادي الأ� �س�ير الفل�سطيني (غري
ح�ك��وم��ي) ،يف بيان و�صل وك��ال��ة الأن��ا��ض��ول
ن�سخة منه� ،إن يون�س ،اُعتقل من بلدة عارة
(�شمايل �إ��س��رائ�ي��ل) ،يف  18يناير/كانون
وح �ك��م ع�ل�ي��ه االح �ت�لال
ال �ث��اين 1983مُ ،
بال�سجن امل�ؤبد
ّ

ووف� � ��ق ن� � ��ادي الأ�� � �س �ي��ر ،ف � � ��إن � �س �ل �ط��ات
االح�ت�لال ح��ددت ال�سجن امل ��ؤب��د ،للأ�سري
يون�س بـ  40عاما� ،أي �أنه يف العام الأخري
العتقاله
و�أ�شار �إىل �أن �سلطات االحتالل رف�ضت
�إدراج الأ�سري يون�س يف كافة �صفقات التبادل
والإفراجات ،التي جرت خالل فرتة اعتقاله
ووفق نادي الأ�سري ،تعتقل �إ�سرائيل 25
فل�سطينيا منذ ما قبل توقيع اتفاقية �أو�سلو
لل�سالم بني منظمة التحرير الفل�سطينية
و�إ�سرائيل ،عام .1993

االربعاء

الريا�ضي
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فوز الكويت على األردن
في البطولة اآلسيوية لليد

حارس مرمى النشامى يتحدث عن
التنافس على المراكز األساسية

نب�ض البلد-وكاالت

ح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت ال��ف��وز يف ب��داي��ة
م�شواره يف البطولة الآ�سيوية  20لكرة اليد
ل��ل��رج��ال ،ع��ل��ى م��ن��اف�����س��ه م��ن��ت��خ��ب الأردين
بنتيجة (� )31-42ضمن املجموعة الأوىل،
على �صالة وزارة الريا�ضة بالدمام.
وك����ان امل��ن��ت��خ��ب ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي حقق
فوزه الأول يف افتتاح البطولة ،على مناف�سه

منتخب �سنغافورة بنتيجة (� ،)9-40ضمن
مناف�سات املجموعة الأوىل يف اللقاء الذي
جمعهما على �صالة وزارة الريا�ضة بالدمام.
ويف ال��ل��ق��اء الأخ����ر ال����ذي �أق��ي��م يف نف�س
التوقيت على �صالة مدينة الأم�ي�ر نايف
بالقطيف ،تغلب منتخب �أوزبك�ستان على
م��ن��اف�����س��ه ه����وجن ك����وجن ب��ن��ت��ي��ج��ة ()24-28
�ضمن مناف�سات املجموعة الرابعة.

العشوش رئيسا لالتحاد االردني للدراجات
نب�ض البلد-وكاالت

التقى م��وق��ع م�لاع��ب بحار�س مرمى
امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي الأول ل���ك���رة ال��ق��دم

حممود الكواملة ،على هام�ش حت�ضريات
الن�شامى ملواجهة نيوزيلندا الودية ،حيث
تطرق الالعب لأجواء املع�سكر والتناف�س
بني حرا�س املرمى على املركز الأ�سا�سي .

الكاميرون وبوركينا فاسو إلى
دور الـ ..16والرأس األخضر تنتظر

نب�ض البلد-عمان

انتخبت الهيئة العامة لالحتاد الأردين
ل��ل��دراج��ات� ،أع�ضاء جمل�س �إدارت��ه��ا للدورة
الأوملبية املقبلة.
و�أ�شارت اللجنة الأوملبية يف خرب ر�سمي،
اىل �أن م��ق��ر االحت����اد �شهد �أم�����س اجتماعا
انتخابيا بح�ضور مندوبي اللجنة الأوملبية
الأردن�����ي�����ة ،ومت خ�ل�ال���ه ان���ت���خ���اب امل��ج��ل�����س
اجلديد.
و����ض���م جم��ل�����س �إدارة االحت������اد الأردين
ل����ل����دراج����ات ،ع���ن ف��ئ��ة امل��ع��ي��ن�ين ،ال��دك��ت��ور
ط����ارق اخل��ي��اط ووج��ي��ه��ة احل�����س��ي��ن��ي ،وع��ن

ف��ئ��ة ال�ل�اع���ب�ي�ن امل��ع��ت��زل�ين ف����از ب��ال��ت��زك��ي��ة
حممد الدبا�س واملعتز باهلل اجلغبري ولبنى
ال�صمادي.
كما ف��از بالتزكية عن فئة الأن��دي��ة نادي
غور ال�صايف ويمُ ثله الدكتور خلف الع�شو�ش،
ونادي غور املزرعة ويمُ ثله طالل النواي�شة.
وعقب �إج���راء العملية االنتخابية ،عقد
جمل�س �إدارة االحت����اد الأردين ل��ل��دراج��ات
اج��ت��م��اع��ه الأول ل��ت��وزي��ع امل��ن��ا���ص��ب ،حيث
اختري ال��دك��ت��ور خلف الع�شو�ش يف من�صب
ال��رئ��ي�����س وحم��م��د ال��دب��ا���س ن��ائ��ب��اً للرئي�س
ول��ب��ن��ى ال�������ص���م���ادي �أم���ي���ن���اً ل��ل�����س��ر وط�ل�ال
النواي�شة �أميناً لل�صندوق.

عدنان حمد يوضح بشأن أجندة
الكرة األردنية واختيارات الالعبين
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد-وكاالت

�أكدت الكامريون �صدارتها للمجوعة
الأوىل من ك�أ�س �أمم �إفريقيا ،وحلقت
ب��ه��ا ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و �إىل دور ال����ـ 16عرب
الو�صافة ،بعد انتهاء مباريات اجلولة
الثالثة الأخرية ،الإثنني.
واه���ت���زت ���ش��ب��اك ال��ك��ام�يرون ،البلد
امل�����ض��ي��ف ،يف ال�������ش���وط ال���ث���اين ،لكنها
ت���ع���ادل���ت  1-1م���ع ال����ر�أ�����س الأخ�������ض���ر،
لت�ضمن �صدارة املجموعة الأوىل.
و�أح���������رز ف��ي��ن�����س��ن �أب������و ب���ك���ر ه��دف��ه
اخل��ام�����س يف ال��ب��ط��ول��ة ،ليمنح التقدم
للكامريون يف الدقيقة  ،39لكن البديل
غ��اري رودري��غ��ي��ز �أدرك ال��ت��ع��ادل بعد 8

دقائق من اال�سرتاحة.
ورف��ع ه��دف رودريغيز ال��ذي �أح��رزه
بالكعب ،ر�صيد ال��ر�أ���س الأخ�����ض��ر �إىل
 4ن��ق��اط يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ،و�سينتظر
املنتخب ملعرفة موقفه من الت�أهل بني
�أف�ضل  4منتخبات حتتل املركز الثالث.
كما ت�أهلت بوركينا فا�سو يف املركز
ال��ث��اين ب��ع��د ال��ت��ع��ادل  1-1م��ع �إثيوبيا
متذيلة الرتتيب ،التي ودعت البطولة.
وو�����ض����ع ����س�ي�ري���ل ب����اي����اال ال����ك����رة يف
امل����رم����ى يف م��ن��ت�����ص��ف ال�������ش���وط الأول
م�سجال الهدف الوحيد لبوركينا ،لكن
�إث��ي��وب��ي��ا �أدرك����ت ال��ت��ع��ادل ب��رك��ل��ة ج��زاء
من جيتانيه كيبيدي قبل  8دقائق من
النهاية.

سر عدم رد االتحاد المغربي على
تصريحات إنريكي بشأن الزلزولي

نب�ض البلد-وكاالت

ف��اج���أ لوي�س �إن��ري��ك��ي ،م���درب منتخب
�إ�سبانيا ،اجلميع قبل �أيام وخالل تواجده
يف ال�سعودية حل�ضور ال�سوبر الإ�سباين،
بت�صريحات حول اختيار العب بر�شلونة
عبد ال�صمد الزلزويل ،اللعب للماتادور،
بد ًال من منتخب املغرب.
ك��ان �إنريكي ،ق��ال �إن ال��زل��زويل ،كونه
يحمل اجلن�سية الإ�سبانية ،ف�إنه ي�ضعه
�ضمن خانة اهتماماته لي�ضمه للماتادور
م�ستقب ً
ال ح���ال ق���دم م��ا ي�شفع ل��ه رفقة
بر�شلونة ،ورغم مرور عدة �أيام على تلك
الت�صريحات� ،إال �أن االحت���اد املغربي مل
ي�صدر �أي رد فعل على هذا الأمر.
ك��ووورة حترى جيدًا ،خلف املو�ضوع،
وتو�صل �إىل حقيقة �أن احتاد الكرة املغربي
ال ُي����ويل �أي اه��ت��م��ام ل��ه��ذا امل��ل��ف ح��ال�� ًي��ا،
وال�����س��ب��ب ه��و ان�����ش��غ��ال اجل��م��ي��ع مب�شاركة
الأ�سود يف ك�أ�س الأمم الأفريقية املقامة
حال ًيا بالكامريون.
وق��������ال م�������ص���در ب������االحت������اد امل���غ���رب���ي
ل���ك���ووورة“ :ما ق��ال��ه �إن��ري��ك��ي ���س��واء ك��ان

�صحيحا� ،أم ال فال يوجد �أي جمال للرد
ً
عليه ح��ال�� ًي��ا؛ لأن الأول��وي��ة كاملة للكان
ودع���م منتخب الأ����س���ود� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أن
الالعب نف�سه مل ي�صدر عنه �أي رد فعل
ال بالنفي ،وال بالت�أكيد».
وت��اب��ع“ :فتح ه��ذا امللف �سيكون بعد
ال���ك���ان ،ول��ي�����س الآن؛ لأن اخل���و����ض فيه
حال ًيا فيه قلة اح�ترام لالعبني املغاربة
الذين ميثلون الأ�سود بالكامريون».
كان فوزي لقجع رئي�س االحتاد املغربي
قد �أك��د يف ت�صريحات �إعالمية خمتلفة
قبل التوجه �صوب الكامريون �أن��ه تفهم
موقف الزلزويل الذي ف�ضل البقاء رفقة
بر�شلونة يف الفرتة الأخرية ،و�أنه �سيكون
�ضمن خيارات الأ�سود م�ستقب ً
ال ،والبداية
من مباريات دور امللحق امل�ؤهل ملونديال
قطر.
كما كان الالعب و�شقيقه املكلف ب�إدارة
�أعماله قد �أك��دا من قبل �أن عبد ال�صمد
الزلزويل �سيكون فخورا بتمثيل منتخب
ب�لاده الأم امل��غ��رب ،بعدما تعر�ض لل�سب
ع�بر من�صات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي من
بع�ض املتع�صبني.

�سبق ت��دري��ب��ات املنتخب ال��وط��ن��ي الأول
لكرة القدم حديث للمدير الفني العراقي
ع��دن��ان حمد لو�سائل االع�ل�ام على هام�ش
حت�����ض�يرات ال��ن�����ش��ام��ى مل��واج��ه��ة ن��ي��وزي��ل��ن��دا

الودية .
وتطرق حمد للعديد من امللفات الهامة
و�أبرزها ا�ستدعاء وا�ستبعاد بع�ض الالعبني،
ب���الإ����ض���اف���ة مل��ل��ف �أج����ن����دة ال���ك���رة الأردن����ي����ة
وروزن���ام���ة ال��ب��ط��والت وا���س��ت��ح��داث بطولة
رابعة .

براء مرعي يتحدث عن عودته األولى
للنشامى بعد التعافي من اإلصابة
نب�ض البلد-وكاالت

ال��ت��ق��ى م��وق��ع م�لاع��ب بنجم املنتخب
ال����وط����ن����ي ب��������راء م����رع����ي ع����ل����ى ه���ام�������ش

حت�ضريات الن�شامى ملواجهة نيوزيلندا
ال����ودي����ة ،ح��ي��ث ت��ط��رق ال�ل�اع���ب لأج����واء
املع�سكر وع��ودت��ه الأوىل بعد التعايف من
الإ�صابة الطويلة .

نادي معان لكرة القدم :شح الموارد المالية يهدد الفريق
نب�ض البلد-برتا

�أك��د رئي�س ن��ادي معان ماجد اخلوالدة،
�أن �شح امل��وارد املالية يهدد فريق كرة القدم
ال���ذي يلعب يف م�صاف �أن��دي��ة املحرتفني،
الفتا �إىل �أن الفريق مل يبد�أ تدريباته حتى
الآن ،ا���س��ت��ع��دادا للمو�سم ال��ك��روي اجلديد
الذي ينطلق ال�شهر املقبل.
وقال اخلوالدة يف ت�صريح لوكالة الأنباء
االردن��ي��ة (ب�ت�را) �إن �ضعف ال��ق��درات املالية
للنادي� ،أخر التعاقد مع عدد من الالعبني،
م�ؤكدا يف نف�س الوقت البدء يف ابرام �صفقات
مع العبني جدد لإعادة ت�شكيل الفريق الذي
ع��ان��ى م��ن خ���روج جميع الع��ب��ي��ه يف املو�سم

املا�ضي ،بعد انتهاء عقودهم ر�سميا.
وا�����ض����اف “مع ن��ه��اي��ة امل���و����س���م ال���ك���روي
امل��ا���ض��ي ،ال���ذي لعبنا فيه يف م�صاف اندية
املحرتفني ،عانينا من انتهاء عقود جميع
ال�لاع��ب�ين ،م��ا ف��ر���ض علينا اع���ادة التعاقد
م���ع الع���ب�ي�ن ج�����دد ،وه�����ذا ي��ت��ط��ل��ب م��ب��ال��غ
مالية كبرية تفوق امكانات النادي” .ولفت
اخلوالدة اىل اتفاق مبدئي مع املدرب ديان
�صالح ملوا�صلة العمل مع الفريق يف املو�سم
امل��ق��ب��ل ،م��ع العمل على ا�ستقطاب العبني
ج���دد لإع�����ادة ت�شكيل ال��ف��ري��ق ،م����ؤك���دا �أن
معان يبحث حاليا عن �شركة راعية وداعمة
للفريق يف املو�سم اجلديد.

بيان من اتحاد التنس األسترالي بعد واقعة ديوكوفيتش
نب�ض البلد-وكاالت

�أ���ص��در االحت���اد الأ���س�ترايل للتن�س
ب���ي���ان���ا يف �أع������ق������اب ت���رح���ي���ل ن���وف���اك
ديوكوفيت�ش من البالد قبل بداية �أول
بطولة من البطوالت الأرب��ع الكربى
(اجل��ران��د ���س�لام) ه��ذا امل��و���س��م ،ب��دون
الإ����ش���ارة �إىل ا���س��م ال�لاع��ب ال�صربي
امل�صنف الأول على العامل.
وق��ال االحت��اد “هناك دائما درو���س
لنتعلمها ،و���س�نراج��ع ك��ل ج��وان��ب��ن��ا يف
التح�ضري والتنفيذ لإثراء تخطيطنا
– مثلما نفعل كل عام».
و�أ�ضاف“ :هذه العملية دائما تبد�أ
فور �أن يرفع �أبطال بطولة �أ�سرتاليا
ك�ؤو�سهم».
و�أُل�����غ�����ي�����ت ال����ت�����أ�����ش��ي�رة اخل���ا����ص���ة
بديوكوفيت�ش لعدم تقدميه �أدلة كافية
لتربير الإع��ف��اء الطبي من احل�صول
ع���ل���ى ال��ت��ط��ع��ي��م الإل�����زام�����ي اخل���ا����ص

ب��ف�يرو���س ك���ورون���ا ،امل��ط��ل��وب ل��دخ��ول
البالد.
ورغم �أن املحكمة �ألغت هذا القرار،
مت ترحيل ديوكوفيت�ش عندما �ألغى
�أليك�س ه��وك وزي��ر الهجرة الت�أ�شرية
اخلا�صة به مرة �أخرى.
وذك��ر البيان“ :االحتاد الأ�سرتايل
ل��ل��ت��ن�����س ك������ان ي���ع���م���ل ع�����ن ك���ث���ب م��ع
احلكومة الفيدرالية وحكومة والي��ة
فيكتوريا خالل العام املا�ضي لكي تكون
بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة للتن�س �آمنة
لالعبني والعاملني واجلماهري».
و�أ�ضاف“ :ال�شروع يف حدث ريا�ضي
دويل خ��ل�ال ج��ائ��ح��ة ع��امل��ي��ة ت��وا���ص��ل
ال���ت���ط���ور وت���ت���ح���دان���ا ج��م��ي��ع��ا ،ي��ح��ت��اج
جلهود كبرية من الأطراف امل�شاركة».
و�أكد“ :ك�أ�سرة التن�س الأ�سرتالية،
ن��ع��ل��م �أن الأح���������داث الأخ����ي���رة ك��ان��ت
م�����ص��درا ل�ل�إل��ه��اء ل��ل��ج��م��ي��ع ،ون���أ���س��ف
لت�أثري هذا على كل الالعبني».

الأربعاء
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القول الفصل

أمطار تربك األردن
حسين الجغبير
هل راجعت احلكومة تبعات قراراها الذي اتخذته االثنني بخ�صو�ص ت�أخري
دوام املوظفني �صباح يوم الثالثاء .بالت�أكيد مل تفعل ،فهي كما اتخذته بدون
درا�سة بالت�أكيد مل جتر تقييم لتبعاته.
اخل��وف من االجنماد واجلليد �أرب��ك ح�سابات احلكومة ،وجعلها تقرر قرارا
�ساهم بازدحامات مرورية قاتلة ت�سببت يف ت�أخر الو�صول �إىل الأعمال ،وت�شبعت
ال�شوارع مبراكبات ت�سري ببطء ،فاجلميع اندفع نحو عمله يف حلظة واح��دة،
للو�صول �إىل هدفهم يف ذات التوقيت .عمان كانت غارقة باالزدحام ال�شديد.
كل ه��ذا ك��ان من �أج��ل منخف�ض ج��وي �أعلنت كافة م�ؤ�س�سات ال��دول��ة حاالت
الطوارئ وت�أهبت للتعامل معه ،ويف النهاية برد �شديد و�أمطار مل عادية ،حيث
حجم اال�ستعداد �أكرب من حجم احلدث.
ان�شغل االردنيون لأيام بال�ضيف القادم ،وهو الزائر الأبي�ض ،وع�شرات ن�شرات
الأخبار اجلوية ومن كل حدب و�صوب انهاالت على املواقع االخبارية وتناقلها
النا�س على مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�سجلت االف التعليقات وال�ضحكات،
وال �ت ��أم�لات ،ويف النهاية مل ن��ر ��س��وى غ�ي��وم يف ال�سماء حمملة ب��أم�ط��ار عادية
ال ت�ستحق كل ه��ذا العناء ال��ذي بذلته الدولة ونتج عنه ق��رارات غري مدرو�سة
�أرهفت ماليني الأردنيني ممن ازدحمت بهم ال�شوارع.
ال �أع��رف كيف تتخذ اجلهات املعنية قراراتها ،وعلى م��اذا ت�ستند ،فلي�س من
املعقول �أن يق�ضي املوظف �أك�ثر من �ساعة لقطع م�سافة ب�سيطة للو�صول �إىل
غايته ،فيما و�صل �أغلبهم وه��م يف حالة من الع�صبية و��ش��رود الذهن والتعب
والإرهاق.
هل يحدث ه��ذا يف دول ال�ع��امل ،وكيف تتعامل ال��دول ذات الطبيعة الثلجية
واملطرية ال�شديدة مع مثل هذه احل��االت ،هي حياتهم مرتبكة ومتوترة ،وهل
حكوماتهم تخرج بقرارات غري مدرو�سة ،وغري مفهومة .اجزم �أن هذا ال يحدث،
فاحلياة مت�ضي هناك ب�سالم وهدوء مهما كانت الأحوال اجلوية.
هناك ال تعطل املدار�س وال اجلامعات ،وال ي�ؤخر العمل ،و�إن حدث يكون ب�شكل
منطقي ومعقول ويف احل��دود الدنيا ،وهناك حكومات تت�أنى باتخاذ القرارات
التي تتعلق بحياة النا�س وارتباطاتهم و�أعمالهم وم�صاحلهم ،لأنها �أحر�ص ما
يكون على الإ�ضرار باملواطنني� .أما هنا فما يحدث هو �أن جمموعة من امل�س�ؤولني
جتتمع فيما بينها ،وتقرر دون �أن تعود �إىل الأ�سباب املوجبة لأي قرار يتخذ.
بب�ساطة ف�شلت احلكومة يف التعاطي مع املنخف�ض اجلوي احلايل ،وكلي ثقة
ب�أنها مل تت�أثر باخلط�أ الذي ارتكبته ،ومل تقف عن نتائجه ،ولن تقف.
وبب�ساطة مل تكن احلكومة على ق��در احل��دث ،فاتخذت القرار الأ�سهل لها،
ودفع ثمنه املواطن الأردين كما هي العادة.
info@alanbatnews.net

شركة حاويات العقبة تطلق حملة
لتنظيف الشواطئ

08

مضافات ودواوين اربد ...عراقة الماضي واصالة الحاضر
نب�ض البلد  -فرح مو�سى
مت�ث��ل امل �� �ض��اف��ات وال ��دواوي ��ن ال�ع���ش��ائ��ري��ة
م��وروث��ا ت��اري�خ�ي��ا واخ�لاق �ي��ا واج�ت�م��اع�ي��ا مهما
يف جم �ت �م �ع �ن��ا ،ح �ي��ث ت�ن�ت���ش��ر يف ج �م �ي��ع ارج� ��اء
امل �ح��اف �ظ��ات االردن� �ي ��ة ،وم�ن�ه��ا ارب ��د ال �ت��ي ميتد
تاريخ بع�ض امل�ضافات فيها اىل مئات ال�سنني.
وامل �� �ض��اف��ات وال ��دواوي ��ن ع �ن��وان لتالحم
الع�شائر والعائالت واملكان االن�سب لتجمع افراد
الع�شرية الواحدة يف املنا�سبات العامة واالف��راح
واالت � ��راح واجل ��اه ��ات ال�ع���ش��ائ��ري��ة او ال �ل �ق��اءات
االع �ت �ي ��ادي ��ة ل �ل �ت �ب��اح��ث يف � �ش ��ؤون �ه��م و�� �ش� ��ؤون
الع�شرية.
وق��ال رئي�س مركز حق للتنمية ال�سيا�سية
الإع�لام��ي حت�سني التل ،ان دي��وان ع�شرية التل
يف ارب ��د� ،أح��د �أق ��دم ال��دواوي��ن وامل���ض��اف��ات على
م�ستوى الأردن ،ورمب��ا ال�شرق الأو� �س��ط� ،إذ مت
بناء ال��دي��وان الأول ،يف منت�صف القرن التا�سع
ع�شر ،زم��ن احلكم العثماين وك��ان يُطلق عليه
ديوان ال�شيخ م�صطفى اليو�سف التل.
وب�ين ان ال��دي��وان ال �ث��اين ،ي�ت��أل��ف م��ن غرفة
ك �ب�ي�رة� ،أن �� �ش �ئ��ت يف ب ��داي ��ات ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن،
وحت ��دي ��داً ع ��ام ( ،)1909وف ��ق م��ا ه��و م���س�ج��ل،
ومنحوت على احلجر الذي يعلو مدخل الديوان
الذي ي�ستوعب مئات ال�ضيوف وميتاز بهند�سته
املعمارية الفريدة ،م�شريا اىل ان الديوان �شهد
عددا من امل�ؤمترات واملنا�سبات الوطنية.
وق��ال النا�شط الثقايف  /رئي�س م�ب��ادرة �إرب��د
ت�ق��ر�أ حم�م��ود ع�لاون��ه ،ات�ط�ل��ع ان ت�ق��ام حفالت
ت��وق�ي��ع ال�ك�ت��ب واالم �� �س �ي��ات الأدب �ي��ة وال�تراث�ي��ة
والفنية يف امل�ضافات والدوواين و�أن تعزز دورها
ال�ث�ق��ايف واالج�ت�م��اع��ي وال�ت�ق�ل�ي��دي ،وا�ست�ضافة
فعاليات متنوعة تعنى باحياء الرتاث و�أن تكون
حم�ط��ة مهمه للعر�ض ال�ث�ق��ايف يف جميع ق��رى
وب�ل��دات حمافظة �إرب��د لتفعيل و�إح�ي��اء امل��وروث
الثقايف لالن�سان واملكان.
ودع� ��ا امل �ك �ت��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي الح �ت �ف��ال �ي��ة �إرب ��د
ع��ا� �ص �م��ة ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م��ن

التجربة الناجحة ل�برن��ام��ج ارب��دي��ات «تعاليل
حورانية تراثية» الذي اطلقته مبادرة �إربد تقر�أ
ب��داي��ة ف�صل ال���ش�ت��اء احل��ايل يف مو�سمة الأول
ون�سختة اجل��دي��دة ال�ت��ي ا��س�ت�ه��دف �سل�سلة من
امل�ضافات يف مناطق متنوعة نهاية كل �أ�سبوع.
ال��دك�ت��ور ال�ق��ان��وين حم�م��د ال�ب�ط��اي�ن��ة ق��ال:
�إنّ امل���ض��اف��ات يف ع��رو���س ال���ش�م��ال (�إرب� ��د) ج��ز ٌء
ال يتجز�أُ م��ن ح�ضارة ه��ذه املحافظة العريقة،
حيث كانت وما زالت متثل رمزاً لل�ضيافة وبيتاً
للكرم واجلاه والتالحم الع�شائري الذي ي�ش ّكل
ل��وح� ًة جمالي ًة م��ن ف�سيف�ساء ال�ت��اري��خ القدمي
يف امل��دي�ن��ة ،وق��د ادت ه��ذا ال�ت�راث ال�ع��ري��ق دوراً
هاماً على امل�ستويني ال�سيا�سي والثقايف يف بناء
متما�سك وخلقِ جمتمعاتٍ توارثت و�أنتجت
ٍ
وطنٍ
ِق� َي��م التكافل والتوا�صل م��ا ب�ين اف��راد املجتمع
الواحد.
وب�ي�ن ان امل �� �ض��اف��ات ب��ال�ن���س�ب��ة للمجتمع

الإرب� ��دي ه��ي امل��رج��ع الأول لأب �ن��اء الع�شائر يف
جميع املنا�سبات ،ومكان حلل امل�شكالت والأزمات
وال�ق���ض��اي��ا ،وم�ل�ت�ق� ً�ى ل�ل���ش�ب��اب وب�ي�ت�اً لل�ضيافة
وال� ��زوار ،وه��ذا م��ا �أ��س� َه��م ب�لا ��ش��ك يف �أن تكون
عرو�س ال�شمال عا�صم ًة للثقافة العربية؛
فامل�ضافات وال��دواوي��ن وال �ع��ادات والتقاليد
و�إرث الأجداد هي الركيزة الأوىل و�ص ّمام الأمان
لثقافتنا وح�ضارتنا و�إنتمائنا وعروبتنا .
م��دي��ر ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة والإع�ل�ام يف بلدية
�إرب � ��د ال� �ك�ب�رى رداد ال �ت��ل ق� ��ال ،ان امل �� �ض��اف��ات
وال� ��دواوي� ��ن يف ارب� ��د ح��ا��ض�ن��ة ل�ل�ث�ق��اف��ة ب�شكل
مم�ي��ز و�أث ��رت يف احل ��راك ال�ث�ق��ايف فيها ب�صورة
ك�ب�يرة وذل��ك م��ن خ�لال ا�ست�ضافة العديد من
الن�شاطات ��س��واء كانت على امل�ستوى املحلي او
العربي �أو الإقليمي.
وم ��ا مي�ي��ز امل �� �ض��اف��ات وي�ج�ع�ل�ه��ا ت�ت�ف��وق على
امل��راك��ز الثقافية ه��و ق��رب�ه��ا و��س�ه��ول��ة ال��و��ص��ول

عمان تفوز بمسابقة التحدي العالمي لعمداء المدن
نب�ض البلد-عمان

نب�ض البلد-العقبة
�أطلقت �شركة «ميناء حاويات العقبة»
ب��ال���ش��راك��ة م��ع اجل�م�ع�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة حلماية
ال �ب �ي �ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة ون� �ق ��اب ��ة امل �ه �ن��د� �س�ين
الأردن �ي�ي�ن ف��رع ال�ع�ق�ب��ة ،ام����س ال�ث�لاث��اء،
حملة لتنظيف �شواطئ خليج العقبة.
ومت�ك��ن زه��اء  150م�شاركا يف احلملة
م ��ن ج �م��ع ك �م �ي��ات ك �ب�ي�رة م ��ن خم�ل�ف��ات
القمامة مثل العبوات البال�ستيكية التي
ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على البيئة البحرية،
وال�ت��ي جتمعت بفعل ال�ت�ي��ارات البحرية
م� ��ن م� �ن ��اط ��ق جم� � � ��اورة ع� �ل ��ى ج � ��زء م��ن
ال�شاطئ املغلق ب�سبب طبيعة وح�سا�سية
املوقع.
وقال املدير التنفيذي لل�شركة �سورين
ين�سن� ،إن ميناء حاويات العقبة ع�ضو يف
منظمة امل��وان��ئ البيئية العاملية وحا�صل
على ��ش�ه��ادة ن�ظ��ام الإدارة البيئية (اي��زو
 )14001وه��ي املوا�صفة ال��دول�ي��ة الأع�ل��ى
ال �ت ��ي ت �� �س��اع��د ال �� �ش��رك��ات ع �ل��ى حت���س�ين
امل�م��ار��س��ات البيئية املتبعة وال�ت�ح�ك��م بها
وتقليل ال�ضرر للبيئة �إىل �أقل حد ممكن.
و�أك��د �أن حماية البيئة البحرية ت�أتي

� �ض �م��ن امل �� �س ��ؤول �ي��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة حل�م��اي��ة
املحمية البحرية امل�ج��اورة مليناء حاويات
العقبة ال�ت��ي �أع�ل��ن عنها يف ك��ان��ون الأول
من عام  ،2020وذلك لتعزز مكانة اململكة
وال �� �ش��رك��ة ك�ق�ط��اع خ��ا���ص ع�ل��ى ال�صعيد
ال��دويل يف ال��وف��اء بالتزاماتها ال��دول�ي��ة،
وخا�صة اتفاقية التنوع احليوي وحتقيق
�أه � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة اخل��ا���ص
باحلياة البحرية وحتقيق �أهداف ال�شركة
البيئية .و�أ� �ش��ار رئي�س نقابة املهند�سني
الأردن� �ي�ي�ن ف ��رع ال�ع�ق�ب��ة امل�ه�ن��د���س ع��ام��ر
احلبا�شنة ،ب��دوره� ،إىل دور �شركة «ميناء
ح ��اوي ��ات ال �ع �ق �ب��ة» يف احل �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة
م ��ن خ �ل��ال ال� �ت ��زام� �ه ��ا ب �ت �ط �ب �ي��ق ج�م�ي��ع
امل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة .و�أك ��د القائم
ب�أعمال املدير التنفيذي للجمعية امللكية
حلماية البيئة البحرية الدكتور حممد
طواها ،من جانبه� ،أهمية الت�شاركية بني
امل��ؤ��س���س��ات ال��ر��س�م�ي��ة وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص،
واملتمثلة ب�شركة «ميناء حاويات العقبة»
واجل �م �ع �ي��ات غ�ي�ر احل�ك��وم�ي��ة وامل �ب ��ادرات
ال���ش�ب��اب�ي��ة يف ه ��ذه احل �م �ل��ة ال �ت��ي ت�شكل
من ��وذج ��ا ل�ل�م���س��اه�م��ة يف ح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
البحرية وا�ستدامه عنا�صرها.

�إل�ي�ه��ا �إ��ض��اف��ة لتقبلها م��ن اجل�م�ه��ور �أك�ث�ر من
املراكز التي تت�صف بالر�سمية نوعاً ما ،م�شريا
اىل ان�ه��ا تتميز بح�ضور ج�م��اه�يري ك�ب�ير وق��د
اث �ب �ت��ت ال �ت �ج��ارب ان اجل �م �ه��ور ال� ��ذي يح�ضر
الن�شاطات املقامة يف امل�ضافات والدواوين يكون
ب ��أع��داد م�ضاعفة م��ن ال��ذي��ن يق�صدون امل��راك��ز
ل�صعوبة الو�صول �إليها وعدم وجود �أي و�سائط
نقل عامة اليها.
وا��ض��اف ان احل�ضور مل يكن يوماً مقت�صراً
على �أبناء العائلة او الع�شرية التي يقام الن�شاط
وعلى العك�س متاماً �شهدت هذه الن�شاطات �سواء
ك��ان��ت ثقافية او �سيا�سية او فنية ح���ض��ور من
خمتلف ارج��اء املدينة وب�أعداد كبرية ج��داً ،وان
�أج ��واء الأل�ف��ة واملحبة يف ال��دواوي��ن وامل�ضافات
ت�شكل عام ً
ال جاذباً �إ�ضافة لكونها تبعث احلما�س
يف قلوب النا�س للح�ضور بهدف اال�ستفادة من
الن�شاط املقام وااللتقاء بالآخرين هناك.

�أع �ل �ن��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة ب �ل��وم �ب�ي�رغ اخل�ي�ري ��ة ام ����س
ال�ث�لاث��اء ع��ن ف��وز م��دي�ن��ة ع�م��ان �ضمن  15مدينة
ف��ائ��زة يف م�سابقة ال�ت�ح��دي ال�ع��امل��ي ل�ع�م��داء امل��دن
( ،)2022-2021وال �ت��ي ط��رح��ت لأول م ��رة على
م�ستوى ال�ع��امل مب���ش��ارك��ة  631م��دي�ن��ة يف املرحلة
االوىل.
وتهدف اجلائزة اىل التناف�س على تقدمي افكار
ابداعية وحلول مبتكرة ت�ساعد امل��دن على التعايف
م��ن �آث ��ار ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا اذ ت�ق��دم��ت �أم��ان��ة عمان
الكربى مب�شروع «عمان ت�ستمع» .وم�شروع «عمان
ت�ستمع» عبارة عن من�صة ت�شاركية عرب الإنرتنت
مع خرائط تفاعلية لإمكانية الو�صول ،ت�ستجيب
الح�ت�ي��اج��ات ال���س�ك��ان �أث �ن��اء الأزم� ��ات وت �ع��زز املنعة
احل �� �ض��ري��ة ،مت م��ن خ�لال�ه��ا ت �ق��دمي اف �ك��ار �ضمن
جم��االت �أربعة ه��ي :االنتعا�ش االقت�صادي والنمو
ال�شامل ،ال�صحة والرفاهية ،املناخ والبيئة ،اجلودة
و احلاكمية ال��ر��ش�ي��دة ،حيث �صنفت ف�ك��رة مدينة
عمان �ضمن جمال (اجلودة واحلاكمية الر�شيدة(.
و�أكد رئي�س جلنة �أمانة عمان يو�سف ال�شواربة
�أه �م �ي��ة م �� �ش��روع «ع� �م ��ان ت���س�ت�م�ت��ع» وان �ع �ك��ا� �س��ات��ه
االي�ج��اب�ي��ة ك� ��أداة ن�ح��و تفعيل امل���ش��ارك��ة املجتمعية
متكن �سكان املدينة من ان يكونوا م�شاركني فاعلني
يف عملية ت�صميم وبناء هذه اخلرائط وا�ستخدامها
الح �ق��ا ومب��ا ي �ع��زز ال�ت��وا��ص��ل ب�ين الأم��ان��ة و��س�ك��ان

املدينة عرب من�صة مبتكرة.
وا��ض��اف ،ان توفري م�صادر وم��ؤ��ش��رات موثوقة
للبيانات احل���ض��ري��ة امل�ف�ت��وح��ة لل�سكان ه��و �ضمن
�أول��وي��ات الأم��ان��ة ،االم��ر ال��ذي ال تنتجه تطبيقات
اخل��رائ��ط الأخ ��رى ب��ال��دق��ة ال�لازم��ة خ��ا��ص��ة �أث�ن��اء
الأزمات.
وق��ال ال�شواربة «نتوقع �أن ت�ساعد اخلرائط يف
تعزيز �إمكانية امل�شي وت�شجع النا�س على التنقل
يف امل��دي�ن��ة وتلبية احتياجاتهم واك�ت���ش��اف املناطق
املحيطة ،ون�أمل �أن تعزز هذه الأداة امل�ساءلة حيث
ميكن للمقيمني االعتماد عليها با�ستمرار.
ومت يف ع ��ام  2021اط�ل��اق امل �� �س��اب �ق��ة مل ��دة ع��ام

لتحديد وتطوير �أكرث االفكار واحللول احل�ضرية
ابداعاً وابتكاراً للتعايف من اجلائحة.
و�أك��دت الأمانة يف بيان� ،أن العمل �سي�ستمر مع
ال���ش��رك��اء طيلة م��دة امل���ش��روع و�أن ت�ل��ك اخل��رائ��ط
�سيتم ت�ط��وي��ره��ا واع�ت�م��اده��ا لت�صبح م��رج�ع�ي��ة يف
املدينة �أثناء التعامل مع الأزمات وادارتها.
وح���ص��ل م���ش��روع «ع �م��ان ت���س�ت�م��ع» ع�ل��ى مليون
دوالر ،بالإ�ضافة �إىل الدعم الفني والتدريب على
م��دى ث�لاث �سنوات بهدف تطوير الفكرة لت�صبح
متاحة لال�ستخدام ،وبناء خرائط تفاعلية ت�ساعد
يف حتديد املناطق الأكرث ت�أثراً من ناحية اخلدمات
احل�ضرية يف الأحياء والتي ت�ساعد �صانعي القرار

يف �إع �ط��اء الأول��وي��ة لال�ستجابة لل��أزم��ات ،وب�ن��اء
�أح�ي��اء م�ستدامة ومكتفية ذات�ي��ا ،ومي�ك��ن لل�سكان
الو�صول �إىل اخلدمات يف �أقل من  20دقيقة.
وي� �ت� ��أل ��ف ف ��ري ��ق ع �م��ل االم ��ان ��ة ل �ل �ج��ائ��زة م��ن
املدير التنفيذي للرتاخي�ص مهنا القطان ،املدير
التنفيذي للتخطيط نهى قطي�ش ،باحث وخمطط
ح�ضري �أح�م��د اب��و ح�سني ،رئي�س ق�سم العالقات
اخلارجية جنود عبد اجلواد ،وب�إ�شراف مبا�شر من
م��دي��ر مدينة ع�م��ان �أح�م��د م�ل�ك��اوي ،ومتابعة من
رئي�س جلنة �أمانة عمان يو�سف ال�شواربة.
وق� ��ال م ��ؤ� �س ����س م ��ؤ� �س �� �س��ة ب �ل��وم �ب�يرغ اخل�يري��ة
وعمدة مدينة نيويورك مايكل بلومربج« ،بينما كان
العامل يعمل على معاجلة الآث��ار العميقة لل�صحة
العامة واالقت�صاد للوباء امل�ستمر ،كان ميكن للمدن
تنفيذ �أفكار مبتكرة بوترية ال ت�ستطيع احلكومات
الوطنية مطابقتها» .واع��رب عن تقديره ملجموع
الأف�ك��ار التي قدمها ال�ف��ائ��زون اخلم�سة ع�شر من
خطط قابلة للتحقيق لتح�سني ال�صحة وتقليل
البطالة ومتكني امل��ر�أة ،والقدرة على حت�سني حياة
امل�لاي�ين م��ن ��س�ك��ان�ه��ا  -و��س�ت�ل�ه��م احل �ل��ول الأك�ث�ر
جن��احً ��ا امل��دن ح��ول ال�ع��امل الحت�ضانها .م��ن جهته
قال جيم�س �أندر�سون ،الذي يقود برنامج االبتكار
احلكومي يف م�ؤ�س�سة بلومبريغ اخلريية «�سرتكز
ه��ذه امل��دن على العمل اجل��اد يف امل�ستقبل لتنفيذ
ه��ذه امل���ش��اري��ع وج�م��ع ال��درو���س امل�ستفادة مل�ساعدة
املدن الأخرى على تبني �أفكارها ون�شرها».

«ناديجدا» ُيحيي حف ً
ال ألطفال جمعية الحسين

إشهار األعمال الشعرية الكاملة
إلبراهيم نصر اهلل
نب�ض البلد-عمان
نظّ م منتدى عبد احلميد �شومان
الثقايف يف ع ّمان اخ�يرا حفال لإ�شهار
الأع �م��ال ال�ك��ام�ل��ة ل�ل��روائ��ي وال�شاعر
�إب��راه �ي��م ن���ص��ر اهلل ،ال �ت��ي � �ص��درت يف
ث�ل�اث��ة جم� � ّل ��دات �أخ� �ي��راً ع ��ن «ال� ��دار
العربية للعلوم -نا�شرون» يف بريوت.
وخ� �ل ��ال ال� � �ن � ��دوة ال� �ت ��ي ق � ّدم �ت �ه��ا
الإع�لام �ي��ة ه �ن��اء الأع � ��رج ،ق ��ر�أ ن�صر

اهلل من� ��اذج م��ن �أع �م��ال��ه ت �ن��وع��ت بني
الق�صائد ذات الطابع امللحمي ،وفن
ال �� �س�يرة وال �ب �ن��اء ال �� �س��ردي ال���ش�ع��ري
املركب.
ُيذكر �أن الأعمال ال�شعرية الكاملة
لن�صر اهلل ت�ضم جمموعاته ال�صادرة
بني العام  ،1980التي افتتحها بديوانه
«اخليول على م�شارف املدينة» والعام
 2017ال��ذي �أ��ص��در فيه دي��وان «احل� ّ�ب
�شرير».

نب�ض البلد  -مروان �سوداح
مب�ؤازرة ودعم �سفارة الفدرالية الرو�سية يف
ع َّمان وبح�ضور ممثل ال�سفارة ال�سيد نيكيتا
بارت�شينكوف� ،أحيا «نادي ناديجدا» («الأمل»)
لل�سيدات الرو�سيات املُقيمات يف املَملكة ،حف ً
ال
خريياً ومو�سيقياً وترفيهياً ممُ تعاً للأطفال

يف «ج�م�ع�ي��ة احل �� �س�ين ل��رع��اي��ة وت ��أه �ي��ل ذوي
التحديات احلركية» يف َع� َّم��ان� ،أ�شرفت عليه
رئي�سة النادي ناتاليا نزارينكو.
وتخلل احلفل عرو�ضاَ مو�سيقية وراق�صة
لأط � �ف ��ال ال � �ن� ��ادي ،حت ��ت �إ� � �ش� ��راف ُم �� ِّ��ص �م �م��ة
الرق�صات يكاترينا لوك�شينا ،ممِ َّ ا َمكَّن �إيجاد
ل�غ��ة م���ش�ترك��ة ب�ي�ن ج�م�ي��ع احل �� �ض��ور ،ال��ذي��ن

ا�ستمتعوا ب�أداء فنانات النادي بحما�سة كبرية،
و�شاركوا يف بع�ض الفعاليات ،كما َ�س َح َر «�سانتا
كلوز» الفارِه القامة والفخم املَلب�س احل�ضور
ع�ن��دم��ا وزَّع ال�ه��داي��ا ع�ل��ى الأط �ف��ال ،ودع��اه��م
غ�صت بكل �أنواع و�أ�شكال
�إىل م�أدبة احتفالية َّ
احللويات و َكعك العيد واملُعجنات اللذيذة.
و َت�ق�دَّم «ن��ادي ن��ادي�ج��دا» ب�شكره وتقديره

ال�ع�م�ي��ق جل�م�ي��ع َم ��ن � �س��اه �م��وا ب� ��إجن ��اح ه��ذه
الفعالية الإن�سانية امل�شهودة و�إدخ ��ال الفرح
واحل � �ب� ��ور وال� ��� �س ��رور �إىل ق� �ل ��وب الأط � �ف� ��ال،
ل ��دجم �ه ��م يف احل � �ي� ��اة ال� �ع ��ام ��ة ،واالم� �ت� �ن ��ان
مو�صول للأمهات املُ�شاركات ،و�أعرب احل�ضور
عن �أن الذكريات الطيبة عن احلفل �ستبقى
ماثلة يف �أذهانهم طوي ً
ال.

