
النسور : لجنة األوبئة أوصت بتأجيل 
بدء الفصل الثاني بالمدارس 

وزير األوقاف: األردن يحمل الهم 
الفلسطيني ويتحمل الضغوطات 

الصحة: تسجيل 10 وفيات و5175 
إصابة بفيروس كورونا في االردن

البلد-عمان نب�ض 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ع�ضو  ق��ال 

الأوب���ئ���ة ال��دك��ت��ور م��ه��ن��د ال��ن�����ض��ور، ام�س 

مع  بالأم�س  بحثت  اللجنة  اإن  ال��ث��اث��اء، 

الوزير  بح�ضور  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الف�ضل  دوام  ل��ع��ودة  املطروحة  اخل��ي��ارات 

الدرا�ضي الثاين.

اللجنة  اأن  ت�ضريح  يف  ال��ن�����ض��ور  واأك����د 

التخطيط  ت��و���ض��ي��ة جل��ن��ة  ع��ل��ى  واف���ق���ت 

بتاأجيل  تق�ضي  وال��ت��ي  الرتبية  وزارة  يف 

اإىل  الثاين  الدرا�ضي  الف�ضل  ب��دء  موعد 

املقبل �ضباط/فرباير   20
ولفت اإىل اأن تو�ضية اللجنة رفعت اإىل 

اإىل  �ضيقدمها  ب��دوره  الذي  ال�ضحة  وزير 

اللجنة الإطارية العليا .

البلد-عمان نب�ض 

ال���ت���ق���ى وزي������ر الأوق����������اف وال���������ض����وؤون 

وامل��ق��د���ض��ات الإ���ض��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

اخل���اي���ل���ة، يف م��ك��ت��ب��ه ام�������س ال���ث���اث���اء، 

نظريه وزير الأوقاف وال�ضوؤون والدينية 

الفل�ضطيني ال�ضيخ حامت البكري.

واأك���������د اخل����اي����ل����ة ع���م���ق ال���ع���اق���ات 

الها�ضمية  الأردن��ي��ة  اململكة  بني  الثنائية 

وال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية يف جمال 

ال�ضمحة  الإ�ضام  �ضورة  لإب��راز  التعاون 

وتوحيد امل�ضلمني واإعادة اللحمة بينهم.

بقيادة  الأردن  اأن  اخل��اي��ل��ة  واأ���ض��اف 

واحلكومة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة 

م��ع  دوم������ا  ي���ق���ف���ون  الأردين  وال�������ض���ع���ب 

الق�ضية الفل�ضطينية .

  نب�ض البلد-عمان

الثاثاء،  ام�س  ال�ضحة،  وزارة  اأعلنت 

اإ�ضابة  و5175  وفيات  عن ت�ضجيل 10 

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

 13014 اإىل  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع 

وفاة و1111181 اإ�ضابة.

الإيجابية  الفحو�ضات  ن�ضبة  وبلغت 

امل��وج��ز  ب��ح�����ض��ب  ب��امل��ئ��ة،   14.27 ام�������س 

الإعامي ال�ضادر عن الوزارة.

احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  امل���وج���ز  واأ����ض���ار 

الن�ضطة حالياً و�ضل اإىل 33245، بينما 

بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، ام�س، اإىل 

امل�ضت�ضفيات 107 حالت، وعدد احلالت 

ح��ال��ة،   116 امل�ضت�ضفيات  غ����ادرت  ال��ت��ي 

فيما بلغ العدد الإجمايل للحالت . 3 24
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  نب�ض البلد-عمان

بحثت اللجنة الفنية امل�ضرتكة بني وزارة 

ال�ضناعة والتجارة والتموين وغرفة جتارة 

عمان، يف اجتماعها الأول، الذي عقد م�ضاء 

دانا  ل��ل��وزارة  العام  الأم��ني  برئا�ضة  الثنني، 

الزعبي عددا من املوا�ضيع الفنية والق�ضايا 

التي تواجه القطاع التجاري واخلدمي.

وح�������ض���ب ب���ي���ان ���ض��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة ام�����س 

ال����ث����اث����اء، ج�����رى خ�����ال الج���ت���م���اع ط���رح 

ال���ع���دي���د م����ن ال���ق�������ض���اي���ا ت��ت��ع��ل��ق ب��امل��ن�����ض��ة 

امل��م��ل��ك��ة  واردات  ل��ت�����ض��ج��ي��ل  الإل���ك���رتون���ي���ة 

وت�ضهيل  الإل��ك��رتوين  البيع  نظام  وُم�����ض��ّودة 

ا�ضدار بطاقة امل�ضتورد، ومبداأ املعاملة باملثل 

بالن�ضبة  عمان  وجمرك  احلرة  املنطقة  بني 

لقطاع ال�ضيارات.

ك��م��ا ج���رى ط���رح ق�����ض��اي��ا ت��ت��ع��ل��ق بنظام 

الت�ضجيل امل�ضبق لل�ضحنات الواردة ترانزيت 

ع��رب امل���وان���ئ ال��ب��ح��ري��ة امل�����ض��ري��ة، وت��ع��ري��ف 

تبعية القطاعات الفرعية للقطاع التجاري 

ل�ضطفاف  الإ�ضافية  والر�ضوم  واخل��دم��ي، 

البواخر، وتعديل اأمر الدفاع رقم )35(.

وزارة  م��ن  الطلب  الج��ت��م��اع  خ��ال  ومت 

الب�ضائع  ا�ضتثناء  على  ال��ت��اأك��ي��د  ال�ضناعة 

امل�ضحونة قبل تاريخ �ضريان قرار

مشتركة وزارة الصناعة وتجارة عمان تبحثان 
قضايا للقطاع التجاري
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جنازة مهيبة.. اآلالف يشاركون في جنازة الشيخ 
سليمان الهذالين بيطا

البلد-وكاالت نب�ض 

�ضيع اآلف الفل�ضطينيني، ام�س الثاثاء ، جثمان ال�ضهيد 

اخلري  اأم  ق��ري��ة  يف  ع��اًم��ا(   75( ال��ه��ذال��ني  �ضليمان  ال�ضيخ 

مب�ضافر يطا جنوب اخلليل.

وانطلق موكب الت�ضييع من م�ضت�ضفى امليزان و�ضول اإىل 

منزل ذوي ال�ضهيد قبل مواراته الرثى مبقربة العائلة يف 

اأم اخلري

و�ضارك يف موكب الت�ضييع اأعيان ووجهاء مبدينة اخلليل 

ومدن وقرى اأخرى بال�ضفة املحتلة، و�ضط �ضيحات التكبري 

وترديد الهتافات الغا�ضبة واملطالبة بالثاأر لدماء ال�ضهيد

و�ضدد امل�ضيعون على �ضرورة اإطاق يد املقاومة بال�ضفة 

اأبناء �ضعبنا والت�ضدي جلرائم  لتاأخذ دورها يف الدفاع عن 

الحتال وعربدات امل�ضتوطنني، مطالبني بتو�ضيع فعاليات 

املقاومة ال�ضعبية التي �ضلكها الهذالني لت�ضمل كل ال�ضفة

وع���م الإ����ض���راب ال�����ض��ام��ل يف م��دي��ن��ة ي��ط��ا ب��ال��ت��زام��ن مع 

ت�ضييع جثمان الهذالني، الذي ا�ضت�ضهد �ضباح اأم�س.

البلد-وكاالت نب�ض 

ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام��ة ملنظمة  الأم���ان���ة  دان����ت 

الإ����ض���ام���ي، م��وا���ض��ل��ة ���ض��ل��ط��ات الح��ت��ال 

منازل  وه���دم  اإخ���اء  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، عمليات 

مبدينة  ج����راح  ال�����ض��ي��خ  ح��ي  يف  فل�ضطينية 

القد�س املحتلة.

“التعاون الإ�ضامي”، يف بيان  واعتربت 

اإط��ار  يف  ياأتي  ذل��ك  اأن  الثاثاء،  ام�س  لها، 

ال�ضتعماري  وال�ضتيطان  التهويد  �ضيا�ضات 

الفل�ضطينية،  للعائات  الق�ضري  والتهجري 

وال����ض���ت���ي���اء ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا، م���ا ي�ضكل 

واتفاقيات  ال��دويل  للقانون  �ضارخا  انتهاكا 

جنيف

واأكدت اأن كل هذه الإجراءات الإ�ضرائيلية 

يف القد�س املحتلة باطلة ولغية، .

البلد-وكاالت نب�ض 

2022 يف النقب املحتل جنوب  ب��داأ ع��ام 

ب��الأح��داث،  مزدحم  ب�ضكل  املحتلة  فل�ضطني 

اإذ ت�ضهد ال�ضحراء الفل�ضطينية هبة �ضعبية 

يف وجه �ضلطات الحتال الإ�ضرائيلي، التي 

من  دومن  األ���ف   800 م�����ض��ادرة  يف  �ضرعت 

اأرا�����ض����ي ق����رى ال��ن��ق��ب غ���ري امل���ع���رتف فيها، 

وذل��ك من خال عمليات جتريف وحتري�س 

لإ�ضرائيل  الدائم  “ال�ضندوق  اآليات  تنفذها 

كاكال”، يف قرية الأطر�س يف النقب املحتل

خ����ال ال��ع��ق��ود امل��ا���ض��ي��ة، ي�����ض��ه��د ال��ن��ق��ب 

قرية   35 معي�ضة  واق����ع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ات 

عربية ل تعرتف بها حكومة الحتال،

»التعاون اإلسالمي« تدين محاوالت 
التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

احتجاجات النقب 000دالالت تحول سقف 
الخطاب من قانوني إلى سياسي

االستثمار: حريصون على رفع التعاون  االقتصادي مع اإلمارات

تأجيل الفصل الدراسي الثاني ل٢0 شباط

ص4منخفض درجة ثالثة مرفق بتساقط الثلوج وانجماد وجليد ليال
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 ولي العهد يوجه رسالة شكر للصحة واألوبئة

البلد-عمان نب�ض 

اأك������د ج����ال����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين، 

خ�����ال اج���ت���م���اع���ه ام�������س ال���ث���اث���اء ب��ع��دد 

م���ن امل�����ض��وؤول��ني مل��ت��اب��ع��ة خ��ط��ط احل��ك��وم��ة 

ل��ل��ت�����ض��غ��ي��ل، اأن حم��ارب��ة ال��ب��ط��ال��ة وت��وف��ري 

ف���ر����س ع��م��ل م�����ض��ت��دام��ة، ه��م��ا الأول����وي����ة 

للعام احلايل. بالن�ضبة 

و���ض��دد ج��ال��ت��ه، خ��ال الج��ت��م��اع ال��ذي 

ع��ق��د يف ق�����ض��ر احل�����ض��ي��ن��ي��ة، ب��ح�����ض��ور �ضمو 

ال��ث��اين، ويل  ب��ن ع��ب��داهلل  الأم���ري احل�ضني 

تتطلب  البطالة  حم��ارب��ة  اأن  على  ال��ع��ه��د، 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون 

واخل�����ا������س، وال���ع���م���ل م����ن خ�����ال خ��ط��ط 

تنفيذها  يتابع  اأن  على  ووا�ضحة  مدرو�ضة 

اإىل  امل���ل���ك  ج���ال���ة  واأ�����ض����ار  دوري.  ب�����ض��ك��ل 

التدريب  بيئة  تطوير  ا�ضتمرارية  �ضرورة 

املهني والتعليم التقني، .

الملك: اإلقبال على التدريب المهني 
والتعليم التقني دون الطموح
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الحواري : 1.5 مليون دوالر من تبرعات حملة 
»أبو فلة« لالجئين في االردن 

 نب�ض البلد - دالل عمر

املتحدة  لاأمم  ال�ضامية  املفو�ضية  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  قال 

ل�ضوؤون الاجئني يف الأردن ، حممد احلواري باأن مبادرات حممد 

دولر  مليون  ون�ضف  مليون  بتقدمي  تعهدت  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 

لاجئني يف الردن من اأ�ضل ع�ضرة مليون دولر تهدف اإىل جمعها 

.واأ����ض���اف احل����واري اأن اح��ت��ي��اج امل��ف��و���ض��ي��ة  ل��ل��ع��ام احل���ايل جلميع 

برتحيب  ،م��وؤك��د  دولر  مليون  ب408  ي��ق��در  الأردن  يف  ال��ربام��ج 

امل��ف��و���ض��ي��ة جل��م��ي��ع احل��م��ات اخل��ريي��ة ال��ت��ي تنطلق م��ن ���ض��رك��ات 

وموؤ�ض�ضات كربى اأو اأفراد فهي دليل على الت�ضاركية 

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

ولي العهد في دارة
 ابو الغنم بمأدبا

الملكة تزور جمعية سيدات تل الرمان 
التعاونية وتطلع على أنشطتها
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البلد-مادبا نب�ض 

م��ن وجهاء  ع��دد  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن  الأم���ري احل�ضني  العهد  التقى ويل 

واأكد  الفي�ضلية.  الغنم يف منطقة  ابو  الدكتور خالد  دارة  حمافظة ماأدبا يف 

ويل العهد على عمق العاقات الطيبة التي تربط ابناء املجتمع الردين يف 

كافة املجالت حيث �ضاهمت يف تقريب وجهات النظر واملحافظة.

البلد-عمان نب�ض 

ال���ع���ب���داهلل، ام�����س  امل��ل��ك��ة ران���ي���ا  زارت ج���ال���ة 

الثاثاء، جمعية �ضيدات تل الرمان التعاونية يف 

حمافظة البلقاء، والتقت الهيئة الإداري��ة وعددا 

من امل�ضتفيدات.

وخ�����ال ال���ل���ق���اء، حت���دث���ت رئ��ي�����ض��ة اجل��م��ع��ي��ة، 

عايدة غنمه، عن برامج اجلمعية والأهداف التي 

امل���راأة  تنمية  جم���الت  يف  تنفيذها  على  يعملون 

الريفية ومتكينها اقت�ضاديا واجتماعيا.

البلد-عمان نب�ض 

ع��ادل  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  ل�����ض��وؤون  ال�����وزراء  رئ��ا���ض��ة  م�ضت�ضار  ق���ال 

البلبي�ضي اإنه جرى اجتماع اأم�س من قبل جلنة الأوبئة ومت التو�ضية 

�ضباط  �ضهر  من  الع�ضرين  لغاية  الثاين،  الدرا�ضي  الف�ضل  بتاأجيل 

القادم

واأ�ضاف البلبي�ضي  يف ت�ضريح اأن تاأجيل الف�ضل الدرا�ضي الثاين 

من  واملعلمني  للطلبة  وحماية  ك��ورون��ا،  انت�ضار  ح��دة  لتخفيف  ج��اء 

الإ�ضابة بكورونا



الملك: اإلقبال على التدريب المهني والتعليم 
التقني دون الطموح

20املـحـلـي
 2022 /  1  /  19 الأربعاء 

ولي العهد يوجه رسالة شكر
 للصحة واألوبئة

الجيش يحبط محاولة تهريب وفرار 
المتسللين إلى العمق السوري

األعيان يقر مشروع التعديالت 
الدستورية بصيغته النهائية

وزير األوقاف: األردن يحمل الهم 
الفلسطيني ويتحمل الضغوطات 

البلد-عمان نب�ض 

ب��ن عبداهلل  الأم���ر احل�سني  �سمو  وج��ه 

ال�سحة  ل���وزارة  �سكره  العهد،  ويل  ال��ث��اين، 

وال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة الأوب�����ئ�����ة 

الكبرة  اجلهود  على  ال�سارية  والأم��را���ض 

فرو�ض  �سد  الوطنية  التطعيم  حملة  يف 

كورونا.

واأكد �سموه يف الر�سالة، اعتزازه وتقديره 

للجهود ال��ت��ي ب��ذل��ت خ���ال اأك���ر م��ن ع��ام 

اإىل  تهدف  التي  احلملة  هذه  انطاق  على 

املجتمع  اأف����راد  وحت�����س��ني  ال��وب��اء  مكافحة 

�سده.

وتاليا الر�سالة:

البلد-عمان نب�ض 

القيادة  �سرح م�سدر ع�سكري م�سوؤول يف 

– اجلي�ض  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  العامة 

ال�سرقية،  الع�سكرية  املنطقة  اأن  ال��ع��رب��ي، 

امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

منطقة  �سمن  املخت�سة  الأم��ن��ي��ة  والأج��ه��زة 

امل�����س��وؤول��ي��ة، اأح��ب��ط��ت ظ��ه��ر ام�����ض ال��ث��اث��اء، 

من  وت��ه��ري��ب  ت�سلل  حم��اول��ة  واجهتها  على 

الأرا�سي ال�سورية اإىل الأرا�سي الأردنية.

وب�����ني امل�������س���در اأن������ه مت ت��ط��ب��ي��ق ق���واع���د 

اإىل  امل��ه��رب��ني  ف���رار  اإىل  اأدى  م��ا  ال���س��ت��ب��اك، 

املنطقة  تفتي�ض  وبعد  ال�سوري،  العمق  داخل 

مت ال���ع���ث���ور ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك���ب���رة م���ن امل����واد 

املخدرة، ومت حتويل امل�سبوطات اإىل اجلهات 

املخت�سة.

الأردنية  امل�سلحة  القوات  اأن  امل�سدر  واأكد 

– اجلي�ض العربي �ستتعامل بكل قوة وحزم، 
حم��اولت  اأي  مع  حديد  من  بيد  و�ست�سرب 

كل  ومنع  احل���دود،  حلماية  تهريب  اأو  ت�سلل 

الوطني  ب��الأم��ن  العبث  نف�سه  له  ت�سول  من 

الأردين.

البلد-عمان نب�ض 

ام�ض  جل�سته  يف  الأع��ي��ان  جمل�ض  ���س��ادق 

ال���ث���اث���اء، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س��ه ف��ي�����س��ل ال��ف��اي��ز 

تعديل  م�سروع  على  ال���وزارة،  هيئة  وح�سور 

ب�سيغته   2022 ل�سنة  الأردين  ال��د���س��ت��ور 

النهائية.

وتاأتي م�سادقة املجل�ض التي �سوت عليها 

بعد  واح��د،  ع�سو  وامتناع  اأع�سائه  من   55
20 من  امل���ادة  ال��ن��واب على  اأن واف��ق جمل�ض 

75 من الد�ستور، كما  امل�سروع املعدل للمادة 

جاءت من جمل�ض الأعيان.

وك������ان جم��ل�����ض الأع�����ي�����ان اأع�������اد م�����س��روع 

النواب،  جمل�ض  اإىل  الد�ستورية،  التعديات 

بعد خمالفته قرار النواب ب�ساأن تعديل املادة 

على  ق��ي��وداً  ت�سع  التي  الد�ستور،  م��ن   75
اأع�����س��اء جمل�سي  ال��ت��ي يحظر على  الأع��م��ال 

الأعيان والنواب القيام بها اثناء ع�سويتهم.

الأم��ة  جمل�ض  لأع�����س��اء  التعديل  وي�سمح 

ال�سركات  �سركاء يف  او  اأ�سهما  الذين ميلكون 

مع  بالتعاقد  ب��امل��ئ��ة   5 ع��ل��ى  ت��زي��د  ل  بن�سبة 

احل��ك��وم��ة اأث���ن���اء م����دة ع�����س��وي��ت��ه��م، يف حني 

يحظر عليهم التدخل يف العقود التي تربمها 

هذه ال�سركات مع احلكومة.

جمل�ض  اق���ره���ا  ك��م��ا   20 امل������ادة  ومت���ن���ع 

اأع�����س��اء جمل�سي الأع���ي���ان وال��ن��واب  ال���ن���واب، 

تعاقد  اأي  اإب����رام  م��ن  ع�سويتهم،  م��دة  اث��ن��اء 

كان  اأي عقد  اأو  اأو مقاي�سة  بيع  اأو  تاأجر  اأو 

العامة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأو  احلكومة  مع 

اأو ال�سركات التي متلكها  اأو املوؤ�س�سات العامة 

موؤ�س�سة  اأي  اأو  احل��ك��وم��ة  عليها  ت�سيطر  اأو 

من  با�ستثناء  عامة  موؤ�س�سة  اأو  عامة  ر�سمية 

كان م�ساهما اأو �سريكا بن�سبة ل تزيد على 2 

الأرا�سي  ا�ستئجار  عقود  من  كان  وما  باملئة، 

والماك.

وقال رئي�ض املجل�ض في�سل الفايز يف بداية 

ببالغ  الأع���ي���ان،  »ن��ن��ع��ى يف جمل�ض  اجل��ل�����س��ة، 

احل���زن وال����س���ى، ���س��ه��داء ال��وط��ن وال��واج��ب، 

ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د ي��ا���س��ني خ�������س���رات، ال���ذي 

الوطني،  الواجب  تاأديته  اأثناء  �سهيدا  ارتقى 

ال�سمالية،  احل���دود  امل��ا���س��ي على  الأح���د  ي��وم 

وال�����س��ه��ي��د ال��وك��ي��ل حم��م��د ح��ام��د امل�����س��اق��ب��ة، 

الذي ق�سى �سهيدا يوم اأم�ض الثنني متاأثًرا 

الوطني خال  باإ�سابته جراء قيامه بواجبه 

بال�ساح  رف��ي��ق��ه  فيها  ق�سى  ال��ت��ي  احل��ادث��ة 

النقيب خ�سرات«.

واأ�ساف، »نتقدم من جالة امللك عبداهلل 

ال���ث���اين، وم���ن ج��ي�����س��ن��ا ال��ع��رب��ي امل�����س��ط��ف��وي 

واأجهزتنا الأمنية، ومن �سعبنا الأردين واأ�سرة 

وندعو  وامل��وا���س��اة،  التعازي  باأحر  ال�سهيدين 

اهلل عز وجل، اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته، وان 

بال�ساح  ورفاقهما  وذويهما  ا�سرتيهما  يلهم 

جميل ال�سرب وح�سن العزاء، وال�سفاء العاجل 

للم�سابني واجلرحى«.

اأن الأردن وعرب تاريخه  اإىل  واأ�سار الفايز 

احل����اف����ل ب��ال��ع��ظ��م��ة وال�������س���م���وخ، ق�����دم اآلف 

ال�����س��ه��داء ال��ذي��ن ق�����س��وا وه���م ي��داف��ع��ون عن 

العربية  امتنا  وكرامة  وكرامته،  الوطن  عزة 

وال�سامية، وال�سهيدان خ�سرات وامل�ساقبة 

وم���ن �سبقهم م��ن ال�����س��ه��داء ه��م اب��ط��ال ه��ذا 

ال��وط��ن احل����ر، ق�����س��وا دف��اع��ا ع��ن��ه، وق��دم��وا 

ارواح���ه���م ف����داًء ل���ه، وارخ�����س��وا ال���دم ال��غ��ايل 

لأجله.

امل�سلحة  بقواتنا  وال��ف��خ��ر  الع��ت��زاز  واأك���د 

واجهزتنا المنية، ومبا تقدمه من ت�سحيات 

كبرة دفاعا عن وطننا، واحلفاظ على امنه 

امتنا  ق�سايا  ن�سرة  اج��ل  وم��ن  وا���س��ت��ق��راره، 

العادلة.

ابناء  هم  ها  »اليوم  قائًا،  الفايز  وم�سى 

عني  ق��رة  المنية،  واجهزتنا  امل�سلحة  قواتنا 

ج���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 

بالطماأنينة  ينعم  ال��وط��ن  لي�ستمر  ال��وط��ن، 

وعهد  منهم،  واح��د  لكل  فتحية  وال�ستقرار، 

الوفاء باأن نبقى خلف قائدنا املفدى، جالة 

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«.

اأرواح ال�سهداء  وقراأ املجل�ض الفاحتة على 

خ�سرات وامل�ساقبة و�سهداء الوطن.

البلد-عمان نب�ض 

واملقد�سات  وال�سوؤون  الأوق��اف  وزي��ر  التقى 

الإ�سامية الدكتور حممد اخلايلة، يف مكتبه 

ام�ض الثاثاء، نظره وزير الأوقاف وال�سوؤون 

البكري. ال�سيخ حامت  الفل�سطيني  والدينية 

واأكد اخلايلة عمق العاقات الثنائية بني 

الوطنية  وال�سلطة  الها�سمية  الأردنية  اململكة 

�سورة  لإب���راز  التعاون  جم��ال  يف  الفل�سطينية 

واإع���ادة  امل�سلمني  وت��وح��ي��د  ال�سمحة  الإ���س��ام 

بينهم. اللحمة 

جالة  بقيادة  الأردن  اأن  اخلايلة  واأ�ساف 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين واحل���ك���وم���ة وال�����س��ع��ب 

الفل�سطينية  الق�سية  الأردين يقفون دوما مع 

ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ال��ق�����س��ي��ة امل���رك���زي���ة ل���اأم���ة وم��ع 

ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف حت���ق���ي���ق ح��ق��وق��ه 

ال�����س��رع��ي��ة وال���ع���ادل���ة ل���س��ي��م��ا يف اإق���ام���ة دول���ة 

ال�سرقية. القد�ض  وعا�سمتها  فل�سطينية 

ال��ق��د���ض  ق�����س��ي��ة  اأن  اأك������د اخل���اي���ل���ة  ك���م���ا 

وامل���ق���د����س���ات ه���ي ق�����س��ي��ة الأم������ة وق�����س��ي��ة ك��ل 

م�سلمة وم�سلمة كما اأنها ق�سية جميع العرب، 

الفل�سطيني  الهم  الأردن يحمل  اأن  اإىل  م�سرا 

امل��وق��ف،  ه���ذا  �سبيل  يف  ال�����س��غ��وط��ات  ويتحمل 

امل��ل��ك  اأن�����ه وب��ت��وج��ي��ه��ات ج���ال���ة  اإ����س���اف���ة اإىل 

الفل�سطيني  اجلانب  اإىل  موؤ�س�ساته  بكل  يقف 

وحقوقه.

باجلهود  الفل�سطيني  الوزير  اأ�ساد  ب��دوره، 

ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ب��ق��ي��ادة ج��ال��ة امل��ل��ك يف 

واملقد�سات  الفل�سطيني  ال�سعب  على  ال��دف��اع 

ال�سريف  ال��ق��د���ض  يف  وامل�����س��ي��ح��ي��ة  الإ���س��ام��ي��ة 

وع����ل����ى راأ�����س����ه����ا امل�������س���ج���د الأق���������س����ى امل����ب����ارك 

لكل  الها�سمية  الو�ساية  خال  من  والت�سدي 

حم�����اولت ال��ت��ه��وي��د ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ���س��ل��ط��ات 

املتطرفني. وامل�ستوطنني  الإحتال 

بني  الرا�سخة  العاقات  على  البكري  واأكد 

�سريان  الأردن  ي�سكل  ال�سقيقني حيث  البلدين 

ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  احل��ي��اة 

ال�سعبة التي مير بها.

الإف��ادة من خربة  الوزيران �سرورة  وبحث 

من  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ع��ايل  والتن�سيق  الأردن 

الثاين  عبداهلل  امللك  معهد  التدريب يف  خال 

التجربة  وحماكات  وال��وع��اظ  الأئمة  لتدريب 

الأردن�����ي�����ة يف ت��اأ���س��ي�����ض دائ������رة ت��ن��م��ي��ة اأم�����وال 

النحال  مواجهة  يف  ال���وزارة  ودور  الأوق���اف، 

والتطرف وحماية الأ�سرة.

وح�سر الجتماع، اأمني عام وزارة الأوقاف، 

عام  ومدير  والعمرة،  احل��ج  دائ��رة  ع��ام  ومدير 

�سندوق احلج، ومدير عام الزكاه، ومدير عام 

الأوق��اف  وزارة  ووكيل  الأوق���اف،  اأم��وال  تنمية 

الفل�سطيني. الدينية  وال�سوؤون 

البلد-مادبا نب�ض 

ال���ت���ق���ى ويل ال���ع���ه���د الأم�������ر احل�������س���ني ب��ن 

عبداهلل الثاين عدد من وجهاء حمافظة ماأدبا 

ال��غ��ن��م يف منطقة  اب���و  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  دارة  يف 

الفي�سلية.

واأكد ويل العهد على عمق العاقات الطيبة 

ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع الردين يف  اب���ن���اء  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

املجالت 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 اأث����ر اإي��ج��اب��ي يف 

اللقاء  املدينة حيث عربوا خال  اأهايل  نفو�ض 

و���س��روره��م  وغبطتهم  وانتمائهم  ولئ��ه��م  ع��ن 

ياأتي  وال��ذي  الها�سمية  الراية  ح��ول  والتفاهم 

�سمن �سل�سلة من اللقاءات التي يقوم بها ويل 

العهد يف جميع حمافظات اململكة.

ولي العهد في دارة ابو الغنم بمأدبا

البلد-عمان نب�ض 

خال  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  اأك��د 

اجتماعه ام�ض الثاثاء بعدد من امل�سوؤولني 

ملتابعة خطط احلكومة للت�سغيل، اأن حماربة 

البطالة وتوفر فر�ض عمل م�ستدامة، هما 

الأولوية بالن�سبة للعام احلايل.

و���س��دد ج��ال��ت��ه، خ��ال الج��ت��م��اع ال��ذي 

ب��ح�����س��ور �سمو  ع��ق��د يف ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة، 

الأم����ر احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل 

ال��ب��ط��ال��ة تتطلب  اأن حم��ارب��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ه��د، 

ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخل������ا�������ض، وال����ع����م����ل م�����ن خ������ال خ��ط��ط 

تنفيذها  يتابع  اأن  على  ووا�سحة  مدرو�سة 

ب�سكل دوري.

�����س����رورة  اإىل  امل����ل����ك  ج����ال����ة  واأ�������س������ار 

املهني  ال��ت��دري��ب  بيئة  ت��ط��وي��ر  ا���س��ت��م��راري��ة 

باملهارات  ال�سباب  وتزويد  التقني،  والتعليم 

العمل. املطلوبة لتلبية متطلبات �سوق 

ال���ث���ق���اف���ة  ت���غ���ي���ر  اإىل  ج���ال���ت���ه  ودع�������ا 

اأن  اإىل  لفتا  املهنية،  بالوظائف  املرتبطة 

الإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي وال��ت��دري��ب 

املهني ل يزال دون الطموح.

واأك������د رئ���ي�������ض ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اخل�������س���اون���ة ع�����زم احل���ك���وم���ة ع���ل���ى مت��ك��ني 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض ع����رب ����س���راك���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 

وت��ع��زي��ز ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��ار ل��ت��وف��ر ف��ر���ض 

البطالة  مع  التعامل  يف  ي�سهم  مبا  العمل، 

عملي. ب�سكل 

�سرحا  ا�ستيتية  نايف  العمل  وزير  وقدم 

عن خطط وزارة العمل للت�سغيل، وجهودها 

احتياجات  لتلبية  ال��ت��دري��ب  ع��ل��ى  املن�سبة 

العمل. �سوق 

جالة  مكتب  مدير  الج��ت��م��اع،  وح�سر 

املالية  ووزير  ح�سان،  جعفر  الدكتور  امللك، 

الع�سع�ض. الدكتور حممد 

البلد-عمان نب�ض 

ال��ع��ب��داهلل، ام�ض  امل��ل��ك��ة ران��ي��ا  زارت ج��ال��ة 

التعاونية  الرمان  تل  �سيدات  الثاثاء، جمعية 

الإداري���ة  الهيئة  والتقت  البلقاء،  حمافظة  يف 

وعددا من امل�ستفيدات.

اجلمعية،  رئي�سة  حت��دث��ت  ال��ل��ق��اء،  وخ���ال 

ب��رام��ج اجلمعية والأه���داف  ع��اي��دة غنمه، ع��ن 

تنمية  جم��الت  يف  تنفيذها  على  يعملون  التي 

املراأة الريفية ومتكينها اقت�ساديا واجتماعيا.

الرمان،  تل  �سيدات  جمعية  اأن  اإىل  واأ�سارت 

ال��وح��ي��دة  ه���ي   ،2017 ع����ام  ت��اأ���س�����س��ت  ال���ت���ي 

امل���ت���واج���دة يف امل��ن��ط��ق��ة، وت��ن��ف��ذ ال���ع���دي���د من 

ال���ربام���ج وامل�����س��اري��ع خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع املحلي 

ل�����س��ي��دات  ت��دري��ب��ي��ة  وال���ت���ي م��ن��ه��ا ع��ق��د دورات 

ال��ط��ه��ي  ف���ن���ون  دورات  م��ث��ل  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 

واخلياطة والتطريز.

ك���م���ا ت�������س���ارك اجل���م���ع���ي���ة يف ال���ع���دي���د م��ن 

الفعاليات والبازارات واملهرجانات داخل وخارج 

بنك  مثل  التطوعي  العمل  جانب  اإىل  الأردن، 

ب��اأ���س��م��اء  ق��وائ��م  وت��ن��ظ��ي��م  امل�ستعملة،  امل��اب�����ض 

العائات الفقرة التي يتم تقدمي العون لها.

وال���ت���ي بع�سها  ن�����س��اط��ات اجل��م��ع��ي��ة،  وم����ن 

م�����س��ت��م��ر وب��ع�����س��ه��ا ت��وق��ف ل��ع��دم ال���ق���درة على 

املختلفة،  احلليب  م�ستقات  �سناعة  املناف�سة، 

واملطبخ الإنتاجي، و�سناعة املربيات واملخلات، 

وخبز ال�سراك من القمح الع�سوي، واخلياطة 

والتطريز.

وان�سمت  اجلمعية،  يف  جالتها  وجت��ول��ت 

امل�����س��ارك��ات يف دورة  مل��ج��م��وع��ة م���ن ال�����س��ي��دات 

تدريبية لإنتاج الطعام.

دعم  على  م��وؤخ��راً  ح�سلت  اجلمعية  وك��ان��ت 

لبدء العمل يف املطبخ الإنتاجي، والذي �سي�سهم 

يف حت�سني امل�ستوى املعي�سي للعاملني فيه.

واط��ل��ع��ت ج��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى م���زرع���ة جم����اورة، 

مناف�سة،  خ�سراوات  لزراعة  اجلمعية  تديرها 

وا���س��ت��م��ع��ت اإىل ع��ر���ض ع���ن م�����س��روع ال���زراع���ة 

املائية يف البيوت البا�ستيكية املحمية اخلا�ض 

باجلمعية.

الملكة تزور جمعية سيدات تل الرمان التعاونية 
وتطلع على أنشطتها
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نقابة الممرضين تثمن 
اشادة ولي العهد بدورها 

وتعتبرها حافزا للمزيد 
من االنجاز

النسور : لجنة األوبئة أوصت بتأجيل بدء الفصل الثاني بالمدارس 

االستثمار: حريصون على رفع التعاون االقتصادي مع اإلمارات

»التربية« بصدد إعداد منهاج لألنشطة التفاعلية والميدانية

البلد-عمان نب�ض 

ت��ل��ق��ت ن��ق��اب��ة امل��م��ر���ش��ن ر����ش���ال���ة �شكر 

وت���ق���دي���ر م����ن ���ش��م��و االم������ر احل�������ش���ن ب��ن 

عبداهلل الثاين ويل العهد على اجلهود التي 

قامت بها النقابة يف حملة التطعيم الوطنية 

والتق�شي  ال��ن��ق��اب��ة  ك���ورون���ا  ف��اي��رو���س  ���ش��د 

الوبائي الوطني. 

وث��م��ن ن��ق��ي��ب امل��م��ر���ش��ن خ��ال��د رب��اب��ع��ة 

واك��د  العهد،  ويل  ر�شالة  النقابة  وجمل�س 

وحافزا  داف��ع��ا  ت�شكل  �شموه  ر�شالة  ان  على 

ل��ل��م�����ش��ي ق���دم���ا يف االج����������راءات امل�����ش��ان��دة 

للجهات ال�شحية يف عمل كل ما ميكن لدعم 

اثار جائحة  للتخفيف من  الرامية  اجلهود 

كورونا على بلدنا.

ودعت النقابة اهلل اأن يحفظ جاللة امللك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين وويل ع��ه��ده م��ن ك��ل �شوء، 

وان ميتعهما مبوفور ال�شحة والعافية، واأن 

يبقى وطننا اآمنا مطمئنا �شليما معافى، واأن 

ال�شحة  نعم  و�شعبه  االردن  على  اهلل  ي��دمي 

والعافية واالأمن واالأمان.

البلد-عمان نب�ض 

ق����ال ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة 

االأوب����ئ����ة ال���دك���ت���ور م��ه��ن��د ال���ن�������ش���ور، ام�����س 

الثالثاء، اإن اللجنة بحثت باالأم�س مع وزارة 

الوزير اخليارات  الرتبية والتعليم بح�شور 

ال��درا���ش��ي  ال��ف�����ش��ل  ل���ع���ودة دوام  امل��ط��روح��ة 

الثاين.

واأكد الن�شور يف ت�شريح اأن اللجنة وافقت 

ال��ت��خ��ط��ي��ط يف وزارة  ت��و���ش��ي��ة جل��ن��ة  ع��ل��ى 

بدء  موعد  بتاأجيل  تق�شي  وال��ت��ي  الرتبية 

�شباط/  20 اإىل  ال��ث��اين  ال��درا���ش��ي  الف�شل 

فرباير املقبل

اإىل  رفعت  اللجنة  تو�شية  اأن  اإىل  ولفت 

اإىل  �شيقدمها  ب���دوره  ال���ذي  ال�شحة  وزي���ر 

ال��ل��ج��ن��ة االإط����اري����ة ال��ع��ل��ي��ا ب��رئ��ا���ش��ة رئي�س 

الوزراء ب�شر اخل�شاونة ليتم اإقراره »

واأو�����ش����ح ال��ن�����ش��ور، اأن�����ه يف ظ���ل ال��و���ش��ع 

الوبائي القائم وارتفاع االإ�شابات يف االأردن، 

على  حفاظا  ال��درا���ش��ة،  اإىل  ال��ع��ودة  ي�شعب 

�شالمة الطلبة والكادر التعليمي

فرو�س  من  اأوميكرون  متحور  »خطورة 

ك��ورون��ا تكمن يف ���ش��رع��ة االن��ت�����ش��ار ودخ���ول 

االأردن يف املوجة العالية التي ت�شهد ت�شاعدا 

الدوام”،  تاأجيل  فكرة  يعزز  االإ���ش��اب��ات،  يف 

بح�شب الن�شور

وك�����ان وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وج��ي��ه 

اإن جميع  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ق���ال،  عوي�س ق��د 

بدء  ع��ودة  موعد  ب�شاأن  مطروحة  اخليارات 

الف�شل الثاين لطلبة املدار�س

ي�شدر  مل  اأن���ه  ت�شريح  يف  ع��وي�����س  واأك����د 

ال���ث���اين، مو�شحا  ال��ف�����ش��ل  ب�����ش��اأن  ق����رار  اأي 

للتعليم  ال��ع��ودة  ب��ع��دم  متم�شكة  ال����وزارة  اأن 

االإلكرتوين حفاظا على م�شلحة الطلبة

“ اإن اخل���ي���ارات  وخ��ت��م ع��وي�����س ق���ائ���ال: 

وعر�شت  الثاين  الدرا�شي  بالف�شل  املتعلقة 

بدايته،  ت��اأج��ي��ل  ت�شمل  االأوب��ئ��ة  جلنة  على 

فيها  مب��ا  لالأ�شبوع،  فرتتن  دوام  واع��ت��م��اد 

اأن��ه  ُب��ع��د، م�����ش��ددا على  ال��ع��ودة للتعليم ع��ن 

اخليار امل�شتبعد«

وح�����ول م���وع���د ����ش���دور ال���ق���رار اخل��ا���س 

الثاين  ال��درا���ش��ي  الف�شل  ب��دء  موعد  ب�شاأن 

و�شكله توقع عوي�س، اأن ي�شدر القرار نهاية 

االأ���ش��ب��وع احل���ايل اأو ب��داي��ة االأ���ش��ب��وع املقبل 

من اأجل اإتاحة املجال اأمام املدار�س واأولياء 

االأمور لرتتيب اأو�شاعهم«.

وكانت جلنة التخطيط يف وزارة الرتبية 

اأم�������س االأح����د،  وال��ت��ع��ل��ي��م ق���د اأو����ش���ت، اأول 

بتاأجيل بدء الف�شل الدرا�شي الثاين للطلبة 

يف امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة ووك��ال��ة 

اأونروا، لل�شفوف من الرو�شة وحتى ال�شف 

�شباط/فرباير   20 ي��وم  اإىل  ع�شر  احل���ادي 

ال�شف  دوام  التو�شية  اأب��ق��ت  فيما  امل��ق��ب��ل، 

الثاين ع�شر )التوجيهي( يف موعده وجاهيا 

يف االأول من �شهر �شباط/فرباير 2022

البلد-عمان نب�ض 

التقى اأمن عام وزارة اال�شتثمار املفو�س 

زاه��ر  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  االأردين  ال��ع��ام 

ل��دول��ة  ال��ق��ط��ارن��ة، وك��ي��ل وزارة االق��ت�����ش��اد 

االإمارات العربية املتحدة ال�شيد عبداهلل اآل 

“اإك�شبو  ملعر�س  زيارته  هام�س  على  �شالح 

ال��ت��ع��اون  ���ش��ب��ل  ت��ع��زي��ز  دبي” ب��ه��دف   2020

االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري واال���ش��ت��ث��م��اري بن 

البلدين.

ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال�����وزارة  ب��ي��ان  وبح�شب 

ج����رى خ����الل ال���ل���ق���اء ب��ح��ث اأط�����ر ت��ط��وي��ر 

العالقات االقت�شادية واال�شتثمارية وتو�شيع 

اآفاق ال�شراكة املثمرة والواعدة بن البلدين، 

اإ�شافة اإىل تبادل اخلربات يف جمال حت�شن 

على  واالط����الع  اال�شتثمارية،  البيئة  واق���ع 

ت�شجيل  عمليات  جم��ال  يف  التجارب  اأح��دث 

اإ�شافة  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة،  امل�����ش��اري��ع  وترخي�س 

يف  املتواجدة  اال�شتثمارية  الفر�س  اأه��م  اإىل 

االأردن واالإمارات.

واأك�����د ال��ق��ط��ارن��ة ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ات 

االأخ���وي���ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ن وال��ت��ي 

ق��ي��ادت��ي  وج����ه����ود  روؤى  ب��ف�����ش��ل  ت��ر���ش��خ��ت 

البلدين ال�شقيقن، موؤكداً اأن دولة االإمارات 

كافة  على  ل��الأردن  ه��ام  ا�شرتاتيجي  �شريك 

االأ�شعدة، واالأردن حري�س على رفع التعاون 

االق��ت�����ش��ادي واال���ش��ت��ث��م��اري ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�شراكات  على  والبناء  اأعلى  م�شتويات  اإىل 

امل���ج���االت خا�شة  ال��ع��دي��د م���ن  ال��ق��ائ��م��ة يف 

اال�شتثمارية.

اأهم  اللقاء  خ��الل  القطارنة  وا�شتعر�س 

اال�شتثمار  وزارة  تتبعها  ال��ت��ي  االإج������راءات 

امل�شتثمرين،  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ه��ي��ل  يف  االأردن����ي����ة 

ال��رتوي��ج��ي��ة  اال����ش���ت���ث���م���ار  وزارة  وخ���ط���ط 

اال�شتثمارات  من  املزيد  ج��ذب  اإىل  الهادفة 

الوطني،  لالقت�شاد  امل�شافة  القيمة  ذات 

اال�شتثمار  ق��ان��ون  اإىل  التطرق  اإىل  اإ�شافة 

اجل��دي��د وال����ذي �شيعمل ع��ل��ى ج���ذب امل��زي��د 

م���ن اال����ش���ت���ث���م���ارات ومت���ك���ن ال��ق��ائ��م منها 

وم�شاعدتها على التو�شع.

اأمن  كما مت خالل الزيارة التي قام بها 

عام وزارة اال�شتثمار زاهر القطارنة والفريق 

الذي يرافقه اإىل االمارات العربية املتحدة، 

زيارة كل من موؤ�ش�شة دبي لتنمية اال�شتثمار 

امل�شتثمرين  ال�شارقه خلدمات  وزيارة مركز 

)�شعيد(، واللقاء باجلهات التنفيذية، وذلك 

ل���الإط���الع ع��ل��ى جت��ارب��ه��م يف جم����ال ج��ذب 

للم�شاريع  تقدم  التي  واخلدمات  اال�شتثمار 

اال�شتثمارية.

البلد-عمان نب�ض 

والتعليم  الرتبية  وزارة  ع��ام  اأم��ن  قالت 

جنوى  الدكتورة  واالإداري���ة  الفنية  لل�شوؤون 

اإع����داد منهاج  ب�����ش��دد  ال�����وزارة  اإن  ق��ب��ي��الت، 

للطالب،  وامل��ي��دان��ي��ة  التفاعلية  لالأن�شطة 

واملجتمعي  التطوعي  العمل  ثقافة  لتعزيز 

لهم ما ي�شهم برفد املجتمع بقيادات �شبابية 

فاعلة.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ا����ش���ت���ق���ب���ال���ه���ا  ام�����س 

ينفذون  و�شابات  �شباب  جمموعة  الثالثاء 

بعد  التعليم  واق���ع  بتقييم  تعنى  م���ب���ادرات 

جائحة كورونا يف حمافظات: عمان، واربد، 

تطوير  برنامج  �شمن  والعقبة،  وال��زرق��اء، 

ال�شيا�شات املحلية الذي ينفذه مركز احلياة 

– را�شد.
اأن ال��وزارة ت�شعى جاهدًة  واأكدت قبيالت 

جميع  من  التعليمية  املنظومة  تطوير  اىل 

جوانبها من خالل تقدمي تدريبات متقدمة 

البنى  وتطوير  التدري�شية،  الكوادر  الإع��داد 

من  التعليمية  بالعملية  املتعلقة  التحتية 

خالل ا�شتحداث العديد من املدار�س املوؤهلة 

ال�شتقبال الطالب.

وبينت اأن اأزمة فرو�س كورونا رغم اأثرها 

�شاهمت  اأنها  اإال  التعليم  قطاع  على  القوي 

ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي يف ت��ط��وي��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الكرتونية  من�شات  خ���الل  م��ن  التعليمية 

ا�شتحدثت للتعليم عن بعد و�شاهمت ب�شكل 

كبر يف التقليل من اآثار االأزمة واحلد من 

تف�شي الفرو�س.

واأك���������دت ق���ب���ي���الت يف رده������ا ع���ل���ى اأب�����رز 

ال��ت��و���ش��ي��ات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��ق��ائ��م��ون على 

على  �شتعمل  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اإن  امل���ب���ادرات، 

االأخذ بها مطالبة ال�شباب باملزيد من العمل 

لرفد الوزارة بتو�شياتهم لتطوير املنظومة 

التعليمية يف االأردن.

واأ�شارت اإىل اأنه �شيتم عقد موؤمتر �شبابي 

التعليمية،  باملنظومة  خ��ا���س  امل�شتقبل  يف 

الذي  االردين  بال�شباب  فخرها  عن  معربة 

و�شبيل  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ن��ا  “حا�شرنا  ي�����ش��ك��ل��ون 

التغير االإيجابي الذي نرغب”.

املبادرات  عمل  ف��رق  ا�شتعر�شت  ب��دوره��ا، 

خ�����الل ال���ل���ق���اء حت����دي����ات ت����واج����ه ال��ع��م��ل��ي��ة 

واأب��رزه��ا:  ملواجهتا  وتو�شياتهم  التعليمية 

زيادة الكوادر التعليمية املوؤهلة، وا�شتحداث 

كافة  باالحتياجات  موؤهلة  جديدة  مدار�س 

ل��ل��ح��د م���ن اك���ت���ظ���اظ ال���ط���الب يف ال��غ��رف 

ال�شحية، وتوفر بيئة تعليمية متطورة.

ال�شراكة  اأهمية  على  التو�شيات  و�شددت 

ال���ع���ام واخل���ا����س لتطوير  ال��ق��ط��اع��ن  ب���ن 

اال���ش��رار  بعد  خا�شة  التعليمية  املنظومة 

ك��ورون��ا، و���ش��رورة رفع  ازم��ة  التي احدثتها 

امل��دار���س،  داخ���ل  النف�شي  االر���ش��اد  م�شتوى 

وزيادة الوعي ال�شحي للكوادر التعليمية اإىل 

جانب تفعيل ال�شراكة مع موؤ�ش�شات املجتمع 

يف  وال�شحي  التعليمي  الوعي  لن�شر  امل��دين 

املدار�س.

ديوان الخدمة ينشر آلية احتساب 
النقاط التنافسية لوظيفة حارس

تأخير دوام جامعة اليرموك يومي 
األربعاء والخميس للساعة العاشرة

مختصون: خطة التنمية الزراعية نقلة نوعية 
وتلقي بظاللها على االقتصاد الوطني

  نب�ض البلد-عمان

املدنية  اخل��دم��ة  دي����وان  رئ��ي�����س  ك�شف 

���ش��ام��ح ال���ن���ا����ش���ر، ع���ن اآل����ي����ات اح��ت�����ش��اب 

ال��ن��ق��اط ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل��ل��م��ت��ق��دم��ن على 

وظيفة حار�س يف وزارة الرتبية والتعليم.

ام�س  �شحفي  بيان  يف  النا�شر،  واك��د 

الثالثاء، التزام الديوان مببداأ ال�شفافية 

والعدالة وتكافوؤ الفر�س بن املر�شحن، 

م�شيفا ان ديوان اخلدمة ا�شتكمل 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��ن ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ح���ار����س للفئة 

وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  ال��ث��ال��ث��ة، 

ج���رى  وظ���ي���ف���ة،   500 ع����دده����ا  وال���ب���ال���غ 

وعلى  ال�شحف  يف  �شابقاً  عنها  االإع���الن 

ال��دي��وان  اإن  وق���ال  االإل���ك���رتوين.  موقعه 

http:// اإل��ك��رتون��ي��ا:  راب��ط��ا  خ�ش�س 

 csb.gov.jo/web/applic3

www.csb. م���وق���ع���ه:  خ�����الل  م����ن 

الثالثاء  اليوم  من  اعتبارا   ،gov.jo
وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ي���وم اخل��م��ي�����س 20 ك��ان��ون 

اإت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة لكافة  ال���ث���اين، ل��غ��اي��ات 

االط��الع  ح��ار���س  وظيفة  على  املتقدمن 

على نقاطتهم التناف�شية واآلية احت�شابها 

انه  وبن،  التناف�شية(.  النقاط  )جمموع 

التناف�شية  ال��ن��ق��اط  اآل��ي��ات  اح�����ش��اب  ي��ت��م 

وفقا ملوؤهالتهم العلمية ونقاط الدورات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة امل�����ش��دق��ة ح�����ش��ب االأ����ش���ول، 

واخلربات العملية امل�شدقة وفقا لبيانات 

االجتماعي،  لل�شمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�ش�شة 

اإر�شال  املتقدمن  باإمكان  انه  اإىل  م�شرا 

اع��رتا���ش��ات��ه��م يف ح��ال  اأو  م��الح��ظ��ات��ه��م 

وج���دت م��ن خ���الل ال��راب��ط االل��ك��رتوين 

اأي  ا�شتالم  اأن��ه لن يتم  اإىل  واأ���ش��ار  ذات��ه. 

مالحظات اأو اعرتا�شات بعد انتهاء املدة، 

ا�شتكمال  م��ن  ال���دي���وان  ليتمكن  وذل����ك 

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���ش��ر اأن����ه ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 

معها  بالتن�شيق  الديوان  �شيقوم  ال��وزارة، 

على  للمتقدمن  تناف�شي  امتحان  بعقد 

هذه الوظائف وفقا الأحقيتهم التناف�شية 

وح�شب تعليمات اختيار وتعين املوظفن 

اأي  بها،  املعمول  احلكومية  الوظائف  يف 

لكل  املتوفر  العدد  اأو  مر�شحن   6 بواقع 

وظيفة.

وبن النا�شر اأن عدد الطلبات امل�شتلمة 

وزارة  يف  ح��ار���س  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  للتناف�س 

توظيف،  طلب   30075 والتعليم  الرتبية 

 28926 التدقيق  عملية  بعد  منها  اأعتمد 

اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   96.1 بن�شبة  ط��ل��ب��ا، 

الطلبات  توزعت  حيث  املقدمة،  الطلبات 

بواقع  اجلغرافية  االأقاليم  على  املقدمة 

11888 طلبا على اإقليم ال�شمال، و11323 

طلبا على اإقليم الو�شط و5715 طلبا على 

الطلبات  بلغت  ح��ن  يف  اجل��ن��وب،  اإق��ل��ي��م 

غر املعتمدة 1149 طلبا. 

البلد-اربد نب�ض 

الدكتور  الرموك،  رئي�س جامعة  قرر 

اإ����ش���الم م�����ش��اد، ت���اأخ���ر ال�����دوام ال��ر���ش��م��ي 

ل���ي���وم���ي االأرب�����ع�����اء واخل���م���ي�������س ل��ل�����ش��اع��ة 

ودوائ��ر  كليات  ملختلف  �شباحاً،  العا�شرة 

اجل���ام���ع���ة، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���ش��الم��ة طلبة 

اجلامعة والعاملن فيها، على اأن ي�شتثنى 

ال���ذي���ن تقت�شي  امل���وظ���ف���ون  ال���ق���رار  م���ن 

طبيعة عملهم غر ذلك.

كما قرر م�شاد اتخاذ عدد من القرارات 

ال��ي��وم  امل��ق��ررة  االم��ت��ح��ان��ات  يخ�س  فيما 

االأربعاء، وعلى النحو االآتي: تاأخر جل�شة 

والفندقية  ال�شياحية  الثقافة  ام��ت��ح��ان 

ال��ي��وم  ع���ق���ده  امل���ق���رر   )110  HUM(

نف�س  يف  ليعقد   8:20 ال�����ش��اع��ة  االأرب���ع���اء 

اجلل�شة  وت��اأج��ي��ل   ،10:30 ال�شاعة  ال��ي��وم 

العامة  وال�شحة  البيئة  المتحان  االأوىل 

االأربعاء  اليوم  عقده  املقرر   )SCI101(

امل��واف��ق  ال�����ش��ب��ت  ي���وم  اإىل   9:30 ال�����ش��اع��ة 

12، وتاأجيل اجلل�شة  2022/1/22 ال�شاعة 

العامة  وال�شحة  البيئة  المتحان  الثانية 

االأربعاء  اليوم  عقده  املقرر   )SCI101(

امل��واف��ق  ال�شبت  ي��وم  اإىل   10:30 ال�شاعة 

2022/1/22 ال�شاعة الواحدة بعد الظهر.

البلد-برتا نب�ض 

ع����رب خم��ت�����ش��ون يف ق���ط���اع ال����زراع����ة 

الزراعية  التنمية  خطة  يف  تفاوؤلهم  عن 

ال��زراع��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا وزارة  ال��ت��ي  ال�����ش��ام��ل��ة 

بهدف  ؛  ملكية  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ع��د  م���وؤخ���را 

ال��ن��ه��و���س ب��ال��ق��ط��اع وزي������ادة ال�������ش���ادرات 

املعي�شية  االأو�����ش����اع  وحت�����ش��ن  ال���زراع���ي���ة 

ل����ل����م����زارع����ن واإي������ج������اد ح����ل����ول واق���ع���ي���ة 

للتحديات التي تواجه القطاع.

وق������ال امل���خ���ت�������ش���ون، ل���وك���ال���ة االأن����ب����اء 

امل��ل��ك��ي  اإن االه���ت���م���ام  االأردن����ي����ة )ب������رتا(، 

تراجع  بعد  التفاوؤل  فيهم  بعث  بالقطاع 

ال���ق���ط���اع، ب�����ش��ب��ب ال����ظ����روف االإق��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ح��ي��ط��ة ب�������االأردن، ن��اه��ي��ك ع���ن جائحة 

اإغ����الق  اإىل  اأدى  ال����ذي  االأم�����ر  ك����ورون����ا، 

االأردن  لها  ت�شدر  التي  العربية  االأ�شواق 

�شلبا  انعك�س  ما  وه��و  الزراعية،  املنتجات 

على املزارع والقطاع الزراعي ب�شكل خا�س 

وعلى االقت�شاد الوطني ب�شكل عام.

ال��زراع��ة وامل��ي��اه يف  وق���ال رئي�س جلنة 

ال��دك��ت��ور عاكف  ال��ع��ن  االأع���ي���ان،  جمل�س 

ال���زراع���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اإن خ��ط��ة  ال���زع���ب���ي، 

القطاع  باإنعا�س  التفاوؤل  بعثت  ال�شاملة 

ال�����زراع�����ي، وم���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

ف��ر���ش��ت��ه��ا ظ�����روف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ال��ذي  ال�����ش��وري  ال�شوق  ب��اإغ��الق  وت�شببت 

ال��زراع��ي��ة االأردن��ي��ة  ك��ان مم��را لل�شادرات 

اإىل  اأدى  م���ا  االأوروب����ي����ة،  االأ�����ش����واق  ن��ح��و 

ت���راج���ع ال�������ش���ادرات ال���زراع���ي���ة، وه����و ما 

ال��دخ��ل  وع��ل��ى  امل����زارع  ع��ل��ى  �شلبا  انعك�س 

املتاأتي من الزراعة.

وو�شف الزعبي امل�شاريع الزراعية التي 

ب�”املمتازة”،  ب��اإجن��ازه��ا  اخل��ط��ة  ت��ع��ه��دت 

خ���ا����ش���ة م�������ش���روع ال�����زراع�����ة يف ح��و���ش��ي 

امل�شت�شفى  وم�����ش��روع  واحل��م��اد  ال�����ش��رح��ان 

البيطري يف اجلنوب.

على  امل�شاريع  ه��ذه  نفذت  اإذا  واأ���ش��اف 

اأن��ه��ا �شتنعك�س  اأر����س ال��واق��ع فمن امل��وؤك��د 

ع���ل���ى ال����ق����ط����اع ال������زراع������ي مب�����ا ي����ت����واءم 

وط���م���وح���ات ج���الل���ة امل���ل���ك يف ال��ن��ه��و���س 

بالقطاع الزراعي ورفد االقت�شاد الوطني 

اأهمية ما جاء  الزعبي  واأك��د  من خالله. 

يف اخلطة حول التن�شيق مع قطاع النقل 

تكلفته  اآل���ي���ات خل��ف�����س  وات���ب���اع  اجل�����وي 

لتجاوز حتديات النقل الربي التي تاأثرت 

ب�شبب اإغالق ال�شوق ال�شوري.

على  ال��ع��بء  �شتزيد  اخل��ط��ة  اأن  وب���ن 

دميومتها  ل�شمان  ال���زراع���ة  وزارة  ك���ادر 

رواف��د  رف��ع  الهدف منها يف  حتى يتحقق 

النهو�س  خ���الل  م��ن  االأردين  االق��ت�����ش��اد 

عرب  ل��ل��م��زارع  املعي�شي  وال��واق��ع  بالقطاع 

للمنتج  االإن���ت���اج���ي���ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س 

الزراعي وخف�س ر�شوم اأ�شواق اجلملة.

الزراعة  وزارة  جهود  تكاتف  اأن  وتابع 

وتنفيذ  لتحقيق  االأخ�����رى  اجل���ه���ات  م���ع 

بنود اخلطة مبا يدعم املنتجات الزراعية 

ويرفع الناجت املحلي يح�شن منو االقت�شاد 

الوطني.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ثمن  جانبه،  م��ن 

االحت������اد ال���ع���ام ل��ل��م��زارع��ن االأردن����ي����ن، 

بالقطاع  امللكي  االهتمام  الروا�شدة،  عودة 

التي  كافة  امللكية  والتوجيهات  ال��زراع��ي، 

للزراعة،  ال�شاملة  التنمية  اأخرجت خطة 

بعد  امل���زارع���ن  ال���ت���ف���اوؤل يف  روح  وب��ع��ث��ت 

�شنوات �شعبة خيمت عليهم؛ جراء تراجع 

م��وؤ���ش��رات القطاع ال��ذي ت��اأث��ر ب��االأح��داث 

ك��ورون��ا،  وج��ائ��ح��ة  املنطقة  يف  ال�شيا�شية 

ما اأدى اإىل اإ�شعاف الت�شدير بعد اإغالق 

ال�����ش��وق��ن ال�������ش���وري وال���ع���راق���ي يف وج��ه 

ال�شادرات الزراعية االأردنية.

 2022 /  1  /  19 االربعاء 
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نب�ض البلد - دالل عمر

املفو�ضية  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  ق��ال 

الالجئني  ل�ش�ؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية 

م��ب��ادرات  ب��اأن  الأردن ، حممد احل���واري  يف 

بتقدمي  تعهدت  اآل مكتوم  را�ضد  بن  حممد 

م��ل��ي��ون ون�����ض��ف م��ل��ي��ون دولر ل��اج��ئ��ن يف 

الردن من اأ�ضل ع�ضرة مليون دولر تهدف 

اإىل جمعها . 

      واأ�ضاف احلواري اأن احتياج املفو�ضية  

الأردن  يف  ال��رام��ج  جلميع  احل���ايل  ل��ل��ع��ام 

يقدر ب408 مليون دولر ،موؤكد برتحيب 

التي  اخلريية  احلمات  جلميع  املفو�ضية 

اأو  ك��رى  ���ض��رك��ات وم��وؤ���ض�����ض��ات  تنطلق م��ن 

اأفراد فهي دليل على الت�ضاركية .

اأن ال��ت��رع��ات تاأتي     و ي��ق��ول احل���واري 

للمفو�ضية من جميع الدول ومن مبادرات 

اأح����د امل����وارد  اأن ال���زك���اة  خم��ت��ل��ف��ة ، م��ن��وه��اً 

الداعمة لاجئن .

ال��ي��وت��ي��وب��ر  ق����ام  اأن  ب��ع��د      ج����اء ذل����ك 

الكويتي ح�ضن �ضليمان ال�ضهري ب«اأبو فلة« 

مع  بالتن�ضيق  و�ضهرته  اإمكانياته  بت�ضخري 

لاأمم  التابعة  الاجئن  �ضوؤون  مفو�ضية 

وم����ب����ادرات   ،  ”UNHCR“ امل���ت���ح���دة 

 ، ال���ع���امل���ي���ة  اآل م���ك���ت���وم  ب����ن را�����ض����د  حم���م���د 

مل�ضاعدة   ، امل�ضاهمة  اجل��ه��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 

النا�س وتقدمي اخلري للعامل كافة  ، بجمع 

مليون  ع�����ض��رة  بقيمة  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ت��رع��ات 

اأ�ضرة من  األف   100 تدفئة  بهدف   ، دولر 

على  وم�ضاعدتهم  ال��ع��امل  ح��ول  الاجئن 

وتاأمن  ال��ق��ار���س  ال�ضتاء  ب��رد  على  التغلب 

احتياجاتهم الأ�ضا�ضية ، حتت �ضعار )اأجمل 

�ضتاء يف العامل(. 

»اأب��و فلة« بداأ بن�ضر احلملة  اأن      يذكر 

 7 عن طريق البث املبا�ضر املتوا�ضل منذ ) 

كانون الثاين 2022( ملدة جتاوزت ١٢ يوم 

عر قناته يف »اليوتيوب« ، من داخل غرفة 

»برج  منطقة  يف  خليفة  ب��رج  ق��رب  زجاجية 

وع��ن��ده��ا تعهد   ، دب��ي  و���ض��ط مدينة  ب���ازا« 

بعدم اخلروج من الغرفة اإل بتحقيق هدف 

10 مليون دولر( واإنارة  احلملة املن�ضود ) 

برج خليفة احتفاًل بتح�ضيل املبلغ كامًا.

بالو�ضول   ، ب��ن��ج��اح  ان��ت��ه��ت احل��م��ل��ة  و     

م��ن  ب���ت���رع  وذل�����ك   ، م���اي���ن  ع�����ض��رة  اإىل 

ال��ع��امل،  ح��ول  �ضخ�س  األ���ف   ١٥٠ م��اي��ق��ارب 

دولر  مليون  بقيمة  �ضخمة  ترعات  منهم 

دبي  ال��ر يف  دار  اآلف من جمعية  و ع�ضرة 

ال��ط��ع��ام  ب��ن��ك  ، وم��ل��ي��ون دولر م��ق��دم م��ن 

الإماراتي ، ومبالغ هائلة مقدمة من رجال 

وامل�ضاهري  واجلمعيات  وال�ضركات  الأعمال 

واأ�ضحاب اخلري من خمتلف دول العامل . 

ي���وج���د  اأن����������ه  ب�����ال�����ذك�����ر     واجل�������دي�������ر 

 ، الأردن  ان�ضان لجئ يف  األف   760،322
األ��ف لج��ئ من �ضوريا   673،238 وه��م:  

، 66،361 لجئ من العراق ،  12،788 

من  لج����ئ   5،849   ، ال��ي��م��ن  م���ن  لج����ئ 

، و  ال�ضومال  م��ن  662 لج��ئ   ، ال�����ض��ودان 

1،424 لجئ من دول اأخرى  بح�ضب اآخر 
يف  ال��اج��ئ��ن  لأع����داد  للمفو�ضية  حت��دي��ث 

الردن.

البلد-عمان نب�ض 

ال��ي��وم  اململكة واع��ت��ب��ارا م��ن ���ض��ب��اح  ت��ت��اأث��ر 

اأق��ل  ث��ال��ث خ���ال  الرب���ع���اء مبنخف�س ج���وي 

جوين  مبنخف�ضن  تاأثرنا  بعدما  اأ�ضبوع  من 

جم��دداً  م��ع��ه  يجلب  امل��ا���ض��ي��ة،  القليلة  الأي����ام 

الأج�����واء ���ض��دي��دة ال����رودة وال�����ض��ت��وي��ة وحتى 

املناطق لبع�س  الثلجية 

ال��درج��ة  م��ن  اجل���وي  املنخف�س  تفا�ضيل 

الثالثة الذي يبداأ �ضباح الأربعاء:

ت��ب��داأ ج��ب��ه��ة ه��وائ��ي��ة ب����اردة ب��ع��ب��ور اأج����واء 

اململكة اعتبارا من �ضاعات فجراليوم الأربعاء 

وان���ط���اق���اً م���ن امل��ن��ط��ق��ة ال�����ض��م��ال��ي��ة م��راف��ق��ة 

مل��ن��خ��ف�����س ج����وي ي��ت��م��رك��ز ق��ب��ال��ة ال�����ض��واح��ل 

تدريجيا  م��اط��رة  الأج���واء  لت�ضبح  ال�ضورية، 

مع �ضاعات ال�ضباح من يوم الربعاء يف عموم 

امل��ن��ط��ق��ة ال�����ض��م��ال��ي��ة وال��و���ض��ط��ى ب��الإ���ض��اف��ة 

اجلنوبية للمرتفعات 

كما ُيتوقع اأن تكون الهطولت �ضباحاً على 

املُرتفعات  الثلج فوق  و  د  ال��َرَ �ضكل زخات من 

اجل��ب��ل��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��زي��د ارت��ف��اع��ه��ا عن 

متتد  ق��د  و  ال��ب��ح��ر  �ضطح  ع��ن  1000مرت 
اإىل م��ا دون ذل��ك الرت��ف��اع على ف���رتات، و ل 

ُي�ضتبعد حدوث بع�س الرتاكمات

لكن، ومع �ضاعات الظهرية يرتفع م�ضتوى 

اجلبلية  امل��رت��ف��ع��ات  ع��م��وم  يف  ال��ث��ل��وج  ت�ضاقط 

1200 مرت مع ا�ضتمرار هطول  اىل ما فوق 

زخ��ات الأم��ط��ار وال���رد يف الرت��ف��اع��ات الأق��ل 

من ذلك

ري��اح  اململكة  اإىل  تندفع  الليل،  �ضاعات  يف 

�ضيبريية  اأ���ض��ول  من  ال��رودة  قار�ضة  قطبية 

خلف املنخف�س اجلوي، ويكون الطق�س قار�س 

ما بن غائم جزئي و غائم  ُمتقلباً  الرودة و 

د على  م��ع هطول زخ��ات م��ن الأم��ط��ار و ال���َرَ

وو�ضط  �ضمال  م��ن  خُمتلفة  اأج���زاء  يف  ف��رتات 

امل��م��ل��ك��ة ب��الإ���ض��اف��ة اإىل حم��اف��ظ��ة ال���ك���رك، و 

الليل  اأث��ن��اء  ت��دري��ج��ي��اً  ال��ه��ط��ولت  متتد ه��ذه 

نحو اأجزاء من املناطق اجلنوبية

ُمتقطع  ب�ضكل  لكن  الثلوج  وتت�ضاقط  كما 

ارتفاعها  يزيد  التي  اجلبلية  املُرتفعات  ف��وق 

ت��رتاك��م  و  ال��ب��ح��ر،  �ضطح  ع��ن  800مرت  ع��ن 

زاد الرتفاع عن �ضطح  من وقت لآخر و كلما 

البحر، و يرتكز لحقاً الت�ضاقط الثلجي على 

ُي�ضتبعد  ُمرتفعات الكرك و ُرمبا الطفيلة ول 

ت�����ض��اق��ط ال���ث���ل���وج جُم������دداً يف ب��ع�����س م��ن��اط��ق 

ال�ضرقية البادية 

م��وج��ة ق��وي��ة م��ن الجن���م���اد واجل��ل��ي��د مع 

ال�ضاعات املتاأخر من ليلي الربعاء/اخلمي�س

م�����ع �����ض����اع����ات ال���ل���ي���ل امل����ت����اأخ����ر ت���رتاج���ع 

ب�ضكل  احل��رارة  درج��ات  تهوي  لكن  الهطولت 

حاد اىل ما دون ال�ضفر املئوي يف العديد من 

املناطق ليت�ضكل الجنماد واجلليد يف ال�ضوارع 

او  املدن  داخل  الطرق  والطرقات مبا يف ذلك 

الطرق اخلارجية

ري���اح ع��ا���ض��ف��ة ت��ام�����س ���ض��رع��ة ه��ب��ات��ه��ا ال 

الربعاء. يوم  كلم/�ضاعة   100
ب���الإ����ض���اف���ة ل��ل��ظ��واه��ر اجل���وي���ة امل���ذك���ورة، 

�ضتهب على اململكة رياح غربية ن�ضطة ال�ضرعة 

 100 ال  �ضرعتها  ت��ام�����س  ق��وي��ة  ه��ب��ات  م��ع 

كلم/�ضاعة خا�ضة فوق اجلبال اجلنوبية.

  نب�ض البلد-عمان

ال���ث���اث���اء، عن  ام�����س  ال�����ض��ح��ة،  اأع��ل��ن��ت وزارة 

ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة  و5175  وف��ي��ات   10 ت�ضجيل 

ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا يف امل��م��ل��ك��ة؛ ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

و1111181  وف����اة   13014 اإىل  الإج���م���ايل 

اإ�ضابة.

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

ال�ضادر  الإعامي  املوجز  بح�ضب  باملئة،   14.27
عن الوزارة.

الن�ضطة  احل���الت  ع��دد  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ض��ار 

حالياً و�ضل اإىل 33245، بينما بلغ عدد احلالت 

حالت،  التي اأدخلت، ام�س، اإىل امل�ضت�ضفيات 107 

 116 امل�ضت�ضفيات  غ����ادرت  ال��ت��ي  احل����الت  وع���دد 

املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما  حالة، 

حالة. التي تتلقى العاج يف امل�ضت�ضفيات 585 

اإقليم  يف  العزل  اأ���ض��ّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  واأظهر 

اإ�ضغال  11 باملئة، بينما بلغت ن�ضبة  ال�ضمال بلغت 

اأ�ضّرة العناية احلثيثة 30 باملئة، فيما بلغت ن�ضبة 

اإ�ضغال اأجهزة التنف�س ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 

باملئة.  14
اأ���ض��ّرة العزل  اإ���ض��غ��ال  اأن ن�ضبة  امل��وج��ز  واأ���ض��اف 

باملئة، يف حن و�ضلت   14 بلغت  الو�ضط  اإقليم  يف 

الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ���ض��ّرة  اإ���ض��غ��ال  ن�ضبة 

اأجهزة التنف�س  اإ�ضغال  27 باملئة، ون�ضبة  اإىل  ذاته 

اجلنوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   10 اإىل  ال�ضطناعي 

ون�ضبة  باملئة،   5 ال��ع��زل  اأ���ض��ّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت 

بلغت  باملئة، فيما   8 العناية احلثيثة  اأ�ضّرة  اإ�ضغال 

ن�����ض��ب��ة اإ���ض��غ��ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����س ال���ض��ط��ن��اع��ي يف 

الإقليم ذاته 5 باملئة.

واأ�ضار املوجز اإىل ت�ضجيل 2349 حالة �ضفاء، 

املتوقعة  ال�ضفاء  حل��الت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لي�ضل 

بعد انتهاء فرتة العزل اإىل 1064991.

ليبلغ  فح�ضاً؛   36264 اإج��راء  اإىل  اأ�ضار  كما 

العدد الإجمايل للفحو�ضات التي اأجريت منذ بدء 

فح�ضاً. الوباء 14170694 

م��ت��ل��ق��ي اجل���رع���ة  ع�����دد  اأن  امل����وج����ز  واأظ�����ه�����ر 

 4527903 اإىل  و�ضل  كورونا  لقاح  من  الأوىل 

اإىل  اجلرعتن  متلقي  عدد  و�ضل  فيما  اأ�ضخا�س، 

اأ�ضخا�س.   4126006

الحواري : 1.5 مليون دوالر من تبرعات حملة »أبو فلة« 
لالجئين في االردن 

منخفض درجة ثالثة مرفق بتساقط الثلوج وانجماد وجليد ليال

الصحة: تسجيل 10 وفيات و5175 إصابة بفيروس 
كورونا في االردن

الخدمة المدنية يؤجل االمتحانات 
التنافسية المزمع عقدها 

جنايات المفرق ترفع 
عقوبة 3 سارقين إلى 11 سنة 

اقة مع األشغال الشَّ

البلد-عمان نب�ض 

اأع���ل���ن دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، ام�����س 

ال�����ث�����اث�����اء، ع�����ن ت����اأج����ي����ل الم���ت���ح���ان���ات 

ال��ي��وم  خ���ال  ع��ق��ده��ا  امل��ن��وي  التناف�ضية 

الأرب������ع������اء، وي����وم����ي اخل��م��ي�����س والأح������د 

وذل��ك حفاظا  اآخ��ر،  اإ�ضعار  املقبلن، حتى 

ع��ل��ى ���ض��ام��ة امل��واط��ن��ن خ���ال ال��ظ��روف 

اجلوية.

ودع�����ا ال����دي����وان، يف ب���ي���ان، امل��ر���ض��ح��ن 

لامتحانات التناف�ضية ممن ن�ضر الديوان 

اأ���ض��م��اءه��م يف الع�����ان امل��ن�����ض��ور ب��ت��اري��خ 

معلم«، اإىل  »وظيفة  ل�  الثاين  كانون   12
امل�ضاد  املطعوم  الثانية من  تلقي اجلرعة 

وذل��ك  متلقيها،  ل��غ��ري  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س 

التزاما باأمر الدفاع 35. 

  نب�ض البلد-عمان

بداية  حمكمة  يف  اجل��ن��اي��ات  هيئة  ق���ررت 

املفرق، تغليظ العقوبة بحق خم�ضة اأ�ضخا�س 

اأحكام  يف  رقة  ال�َضّ ج��رائ��م  بارتكابهم  اأدي��ن��وا 

�ضد  جرائمهم  وك���رروا  ع���ادوا  لكنهم  �ضابقة 

املجتمع.

وقالت الأمانة العامة للمجل�س الق�ضائي، 

بتجرمي  ق�ضت  املحكمة  اإَنّ  ال��ث��اث��اء،  ام�س 

ثاثة متهمن من املكررين جلناية ال�ضرقة 

خ��اف��اً لأح��ك��ام امل��ادت��ن )401( م��ن قانون 

ملدة  امل��وؤق��ت��ة  ب��الأ���ض��غ��ال  وو�ضعهم  ال��ع��ق��وب��ات 

مكرري  من  وكونهم  والر�ضوم  �ضنوات  ع�ضر 

ارت��ك��اب اجل��ن��اي��ات و���ض��در بحقهم اأح��ك��ام مل 

مي�س عليها ع�ضر �ضنوات، فقد قررت املحكمة 

و�ضعهم  لت�ضبح  بحقهم  ال��ع��ق��وب��ة  ت�����ض��دي��د 

بالأ�ضغال املوؤقتة ملدة 11 �ضنة والر�ضوم.

اآخر  حكم  يف  رت  ق���َرّ املحكمة  اأَنّ  واأ�ضافت 

جترمي متهمن اثنن بجناية ال�ضرقة خافاً 

قانون  م��ن   )76 و  امل��ادت��ن )404  لأح��ك��ام 

ملدة  امل��وؤق��ت��ة  ب��الأ���ض��غ��ال  وو�ضعهما  العقوبات 

ث���اث ���ض��ن��وات وك����ون امل��ت��ه��م��ن م��ن م��ك��رري 

اأح��ك��ام مل  ارت��ك��اب اجلنايات و���ض��در بحقهما 

مي�س عليها ع�ضر �ضنوات، فقد قررت املحكمة 

و�ضعهما  لت�ضبح  بحقهم  ال��ع��ق��وب��ة  ت�ضديد 

بالأ�ضغال املوؤقتة ملدة 4 �ضنوات والر�ضوم.

�ضندا  ج���اء  ال��ع��ق��وب��ة  ت��غ��ل��ي��ظ  اأَنّ  واأك�����دت 

العقوبات،  قانون  من   )101( امل��ادة  لأحكام 

وال��ت��ي ت�����ض��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��رّري ارت��ك��اب 

اجل��ن��اي��ات، و���ض��در ب��ح��ق��ه اأح���ك���ام مل مي�ِس 

الأم��ر  ع��ن��ه،  ت�ضقط  ومل  ���ض��ن��وات   10 عليها 

ال����ذي ي�����ض��ت��وج��ب ت�����ض��دي��د ال��ع��ق��وب��ة امل��ح��ك��وم 

لتحقيق  ي��اأت��ي  الت�ضديد  ه��ذا  مثل  واأن  ب��ه��ا، 

الردع العام واخلا�س والق�ضاء على الظواهر 

اجلرمية.
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استعراض الفرص االستثمارية في سلطنة عمان أمام 
مستثمرين أردنيين

مشتركة وزارة الصناعة وتجارة عمان تبحثان قضايا
 للقطاع التجاري

البلد-وكاالت نب�ض 

ا�صتعر�صت اأ�صيلة بنت �صامل ال�صم�صامية 

وك��ي��ل��ة وزارة ال��ت��ج��ارة وال�����ص��ن��اع��ة  وت��روي��ج 

اال�صتثمار لرتويج اال�صتثمار يف �صلطنة عمان 

اأم���ام ع��دد م��ن رج���ال االأع��م��ال وامل�صتثمرين 

االأردنيني املقيمني ب�صلطنة ُعمان تعزيز اآفاق 

التعاون التجاري واال�صتثماري بني ال�صلطنة 

وامل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ب��ه��دف زي���ادة 

التبادل التجاري بينهما .

/ اوردت  م��ا  بح�صب  اللقاء  خ��ال  مت  كما 

وكالة االأنباء العمانية/التعريف بالت�صهيات 

ال��ت��ج��ارة  وزارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  واحل����واف����ز 

وال�����ص��ن��اع��ة وت���روي���ج اال���ص��ت��ث��م��ار وال��ف��ر���ص 

اال�صتثمارية يف القطاع ال�صناعي التي قامت 

الوزارة بتد�صينها وتقدمي عرو�ص مرئية عن 

املوؤ�ص�صة  تقدمها  التي  والت�صهيات  احلوافز 

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�صتثمرين.

امل��ب��ادرات واالإجن���ازات  اإىل  اللقاء  وت��ط��رق 

ال���ت���ي مت حت��ق��ي��ق��ه��ا خ����ال ال���ف���رتة امل��ا���ص��ي��ة 

لدعم امل�صتثمرين وت�صهيل اإجراءاتهم وجذب 

روؤو�ص االأموال االأجنبية لل�صلطنة.

ح�صر اللقاء �صعادة اأجمد القهيوي �صفري 

امل�صوؤولني  من  وع��دد  ال�صلطنة  لدى  اململكة  

من اجلانبني .

  نب�ض البلد-عمان

وزارة  ب��ني  امل�صرتكة  الفنية  اللجنة  بحثت 

جت��ارة  وغ��رف��ة  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة 

م�صاء  عقد  ال���ذي  االأول،  اجتماعها  يف  ع��م��ان، 

االث���ن���ني، ب��رئ��ا���ص��ة االأم����ني ال��ع��ام ل���ل���وزارة دان��ا 

والق�صايا  الفنية  املوا�صيع  من  ع��ددا  الزعبي 

التي تواجه القطاع التجاري واخلدمي.

وح�صب بيان �صحفي للغرفة ام�ص الثاثاء، 

ج�����رى خ�����ال االج���ت���م���اع ط�����رح ال���ع���دي���د م��ن 

لت�صجيل  االإلكرتونية  باملن�صة  تتعلق  الق�صايا 

واردات اململكة وُم�صّودة نظام البيع االإلكرتوين 

وت�صهيل ا�صدار بطاقة امل�صتورد، ومبداأ املعاملة 

ب��امل��ث��ل ب���ني امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة وج���م���رك ع��م��ان 

بالن�صبة لقطاع ال�صيارات.

ك���م���ا ج�����رى ط�����رح ق�����ص��اي��ا ت��ت��ع��ل��ق ب��ن��ظ��ام 

ترانزيت  ال���واردة  لل�صحنات  امل�صبق  الت�صجيل 

ع����ر امل����وان����ئ ال���ب���ح���ري���ة امل�������ص���ري���ة، وت��ع��ري��ف 

التجاري  للقطاع  الفرعية  القطاعات  تبعية 

ال�صطفاف  االإ���ص��اف��ي��ة  وال��ر���ص��وم  واخل���دم���ي، 

البواخر، وتعديل اأمر الدفاع رقم )35(.

وزارة  م���ن  ال��ط��ل��ب  االج���ت���م���اع  خ����ال  ومت 

ال�����ص��ن��اع��ة ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ا���ص��ت��ث��ن��اء ال��ب�����ص��ائ��ع 

الت�صجيل  ق���رار  ���ص��ري��ان  ت��اري��خ  قبل  امل�صحونة 

اإمكانية  لعدم  نظراً  االلكرتونية  املن�صة  على 

املن�صة  اإط����اق  ق��ب��ل  ال��ب�����ص��ائ��ع  ت��ل��ك  ت�صجيل 

وا�صتثناء بع�ص املنتجات امل�صرية التي ال يتوفر 

لها �صهادة مطابقة مثل حجر البناء.

القطاع  اأن  االجتماع  خال  الزعبي  واأك��دت 

وان  ل��ل��ح��ك��وم��ة،  مهما  �صريكا  يعتر  اخل��ا���ص 

اإدارة  جمل�ص  من  مببادرة  جاء  اللجنة  ت�صكيل 

الفنية  امل��وا���ص��ي��ع  ع��م��ان، لبحث  غ��رف��ة جت���ارة 

واالحتياجات امللحة لقطاعات جتارية وخدمية 

معينة وتذليل ال�صعوبات وتقدمي االقرتاحات 

واحللول بالتعاون مع اجلهات املعنية.

امل��ج��ل�����ص  ت���ف���ع���ي���ل  اأه����م����ي����ة  اإىل  واأ��������ص�������ارت 

اال�صت�صاري يف وزارة ال�صناعة برئا�صة وزيرها، 

مقرتحات  اأي���ة  ع��ر���ص  م�صتقبا  املمكن  وم��ن 

وح���ل���ول ���ص��ت�����ص��در م���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة على 

لتذليل  احلاجة  دع��ت  اإذا  اال�صت�صاري  املجل�ص 

ال�صعوبات.

واأو���ص��ح��ت ان��ه مت اإ���ص��دار ك��ت��اب بخ�صو�ص 

ق��رار  ق��ب��ل  ال�����واردة  الب�صائع  ع��ل��ى  التخلي�ص 

ربط  ه��ن��اك  و�صيكون  املن�صة،  على  الت�صجيل 

املوا�صفات  وموؤ�ص�صتي  ال���وزارة  بني  ال��ك��رتوين 

وامل��ق��اي��ي�����ص وال���غ���ذاء وال�����دواء خ���ال االأ���ص��ب��وع 

املقبل.

مع  ج���اٍر  التن�صيق  اأن  اىل  ال��زع��ب��ي  ول��ف��ت��ت 

دائ����رة اجل��م��ارك ح���ول م��و���ص��وع تطبيق م��ب��داأ 

امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل ب��ني امل��ن��ط��ق��ة احل����رة وج��م��رك 

ال�صيارات.  على  بالتخلي�ص  يتعلق  فيما  عمان 

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال���غ���رف���ة نبيل 

يف  دوري���ا  �صتجتمع  التي  اللجنة  اإن  اخلطيب، 

االأ�صبوع االأول من كل �صهر، تهدف اإىل درا�صة 

ومن  وت�صخي�صها  حم���ددة  وم�صكات  ق�صايا 

ثم حتديد اجلهة املعنية ذات العاقة والطلب 

اجتماع،  اأي  ح�صور  ال����وزارة  خ��ال  م��ن  منها 

حلول  الإي��ج��اد  ال��ت��ح��دي��ات  اأو  امل��ع��ي��ق��ات  لبحث 

على  وال��ت��ي�����ص��ري  الت�صهيل  اأج����ل  م��ن  ت��واف��ق��ي��ة 

التجار وامل�صتثمرين.

ومت خ��ال االج��ت��م��اع االت��ف��اق على �صرورة 

حت��دي��د م��ه��ام ال��ل��ج��ن��ة ب�����ص��ك��ل دق��ي��ق وت��وث��ي��ق 

حما�صر االجتماعات، وحتديد موعد الجتماع 

جديد خال ال�صهر املقبل مبقر الغرفة ملتابعة 

ال�صناعة  وزارة  ب��ني  اإج������راءات  م��ن  �صيتم  م��ا 

وال����ت����ج����ارة م����ع اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة وب���ح���ث اأي 

م�صتجدات اأخرى.

اإدارة  اع�����ص��اء جم��ل�����ص  وح�����ص��ر االج���ت���م���اع 

الغرفة: بهجت حمدان، وخطاب البنا، و�صلطان 

العام  االأم��ني  الطباع، وم�صاعد  ع��ان، وط��ارق 

ل�صوؤون التجارة الداخلية بالوزارة عماد البذور 

وم��دي��ر م��دي��ري��ة م��راق��ب��ة االأ����ص���واق والتموين 

�صليمان ال�صعود ومدير مديرية التجارة �صامر 

ال�صريدة.

أزمة لبنان االقتصادية تفاقم معاناة 
الالجئين الفلسطينيين

تغريم خمس شركات بطاقات دفع 
لمسبق في بريطانيا

قطر تستحوذ على 12.5 % من 
احتياطيات الغاز العالمية

البلد-وكاالت نب�ض 

فاقمت االأزمة االقت�صادية التي ي�صهدها 

ال��اج��ئ��ني  2019، م��ع��ان��اة  ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ع���ام 

واآالم  البوؤ�ص  ُيكابدون  الذين  الفل�صطينيني 

الفقر  ن�صبة  وارتفاع  القهر  وح��االت  اللجوء 

والبطالة

و�صكا الجئون فل�صطينيون يف خميم »برج 

عدم  اجلنوبية،  ب��ريوت  ب�صاحية  الراجنة« 

وجبة  م��ن  اأك���ر  تكلفة  حتمل  ا�صتطاعتهم 

واحدة يوميا، و�صط اأو�صاع اقت�صادية �صعبة 

ميرون بها جراء ارتفاع �صعر الدوالر مقابل 

اللرية اللبنانية

الاجئون الفل�صطينيون، الذين مينعهم 

املهن،  اأغلب  ممار�صة  من  اللبناين  القانون 

هم من بني الفئات االأكر ت�صرراً من االأزمة 

االقت�صادية امل�صتمرة منذ نحو �صنتني ونّيف 

يف لبنان

ت��اأ���ص�����ص خم��ي��م ب���رج ال��راج��ن��ة يف 1948 

 50 فيه  ويعي�ص  اجلنوبية،  ب��ريوت  ب�صاحية 

األف ن�صمة يف 2 كلم مربع، ومنذ ذلك التاريخ 

واإه��م��ال  فقر  م��ن  �صكانه  يعاين  ال��ي��وم  حتى 

كبريين

ويوجد 12 خميما لاجئني الفل�صطينيني 

يف لبنان، يعي�ص فيها ما يقرب من 200 األف 

ن�صمة، حتت رعاية االأمم املتحدة يف مناطق 

متفرقة من الباد

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن م��ع��ظ��م ال��اج��ئ��ني 

وتعلموا  ول��دوا  املخيمات  يف  يعي�صون  الذين 

اأي  يف لبنان، فاإنهم ال ي�صتطيعون العمل يف 

ل��ع��دم متتعهم  امل��خ��ي��م،  خ���ارج  ن��ق��اب��ة مهنية 

بحقوق املواطنة

احلاج الفل�صطيني »اأبو نا�صر« )75 عاما( 

و�صف ملرا�صل االأنا�صول الو�صع االقت�صادي 

احلايل باأنه »�صيء وال ُيطاق، خ�صو�صاً اأنني 

اأ�صرة  الأعيل  اخل�صار  لبيع  عربة  على  اأعمل 

مكونة من 9 اأفراد«

وقال اأبو نا�صر: »كاجئني فل�صطينيني، 

لي�ص لدينا عمل وال راتب يف لبنان، واأعرف 

امل��خ��ي��م يطعمون  ال��ع��ائ��ات يف  ال��ك��ث��ري م��ن 

اأطفالهم اخلبز املغم�ص بال�صاي«

وت���اب���ع: »ق���ب���ل اأزم������ة وب�����اء ك����ورون����ا، كنا 

نعي�ص ماأ�صاة كبرية لكن كنا ن�صتطيع تاأمني 

االأ�صعار  ارتفاع  ومع  اليوم  وال�صرب..  االأك��ل 

)مقابل  اللبنانية  اللرية  قيمة  تدين  ب�صبب 

الدوالر(، فا ن�صتطيع العي�ص«

اأن���ه  اإىل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ال���اج���ئ  واأ�����ص����ار 

م�صتعد للعمل يف اأي �صيء، وهو ال يهرب من 

اأمامه، ولكن االأجر  اأية فر�صة عمل تتوافر 

ال يزيد على 5 دوالرات يوميا

اإذا ك���ان ثمن  وت�����ص��اءل: »ك��ي��ف ���ص��اأع��ي�����ص 

البي�ص  و�صلة  واحد  دوالر  ال�صكر  كيلوجرام 

اأحد  اأ�صخا�ص وال يعمل   9 4 دوالرات؟ نحن 

�صواي.. �صدقني، بكيت يف املنزل اأم�ص الأنني 

ال اأ�صتطيع �صراء ما حتتاجه اأ�صرتي«

وت������اب������ع: »ال���ف���ل�������ص���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 اأح��د 

الفل�صطينيني يف لبنان اإنه حاول الهجرة اإىل 

اآالف دوالر،   7 اإذ ا�صتدان  اأوروب��ا مرات عدة، 

ولكنه مل ينجح

عاما(،  اأك��رم )60  املعلم  اأ���ص��ار  من جهته، 

وهو بائع �صمك داخل خميم برج الراجنة، 

ي�صتطيع  وال  �صيء،  االقت�صادي  »الو�صع  اإن 

جراء  اأوالده،  الإطعام  حلم  اأوقية  �صراء  اأحد 

عدم توافر فر�ص عمل لنا«

وق������ال يف ح���دي���ث ل����اأن����ا�����ص����ول: »ل����دي 

ال  ولكنهم  متعلمون،  جميعهم  اأوالد  ثاثة 

يجدون عما وال اأ�صتطيع دفع اإيجار املنزل، 

االرتفاع  �صوءا مع  ت��زداد  املعي�صية  فاالأو�صاع 

امل�صتمر يف �صعر الدوالر«

تدين اأجور الأطباء الفل�سطينيني

ط��ب��ي��ب��ة االأ����ص���ن���ان اإم��ي��ل��ي��ا ح��ب��ي��ب، ُول����دت 

منذ  وتعمل  الراجنة  ب��رج  خميم  يف  ون�صاأت 

اأفادت  املخيم،  داخل  �صنة يف مركز �صحي   30

اأنها رغم تلقيها تعليمها يف لبنان، اإال اأنها ال 

فتح عيادة  اأو  اخت�صا�صها  العمل يف  ت�صتطيع 

خارج املخيم، مثل زمائها اللبنانيني

وق��ال��ت ل��اأن��ا���ص��ول: »اف��ت��ت��ح زم��ائ��ي يف 

خمتلف  يف  اخل���ا����ص���ة  ع���ي���ادات���ه���م  اجل���ام���ع���ة 

املناطق اللبنانية.. اأما اأنا، فممنوع علّي ذلك 

بحكم القانون«

اللبناين،  القانون  بح�صب  اأن��ه  واأو�صحت 

الاجئني  الفل�صطينيني  لاأطباء  ُي�صمح  ال 

بالعمل خارج املخيمات، م�صرية اإىل اأن »اأجرة 

خارجه،  عنها  تختلف  املخيم  داخ��ل  الطبيب 

ب�صبب الفقر يف جميع خميماتنا«

ولفتت اإىل اأن راتبها حاليا، يبلغ نحو ربع 

األ��ف دوالر  اإذ ك��ان  ما ك��ان عليه قبل االأزم���ة، 

وه��ذا  دوالر،   200 يتجاوز  ال  ال��ي��وم  ه��و  فيما 

ينطبق على جميع االأطباء الفل�صطينيني«

يغرقون  الفل�صطينيون  »االأطباء  وتابعت: 

ح��ال��ي��ا يف ب��ح��ر اإي���ج���ه )غ����رب ت��رك��ي��ا(، وه��م 

اأج��ل حياة  اأوروب���ا من  اإىل  الهجرة  يحاولون 

اأف�صل«

القوة ال�سرائية ت�سعف يوما بعد يوم

»موؤ�ص�صة  رئ��ي�����ص  ت��وت��ن��ج��ي،  اإي��ه��اب  وق���ال 

غوث للتنمية الب�صرية« التي تقدم امل�صاعدات 

خمتلفة،  دول  من  بدعم  املخيم  يف  لاجئني 

وخا�صة تركيا، اإن و�صع الاجئني موؤ�صف يف 

جميع جماالت احلياة

»القوة  اأن  اإىل  توتنجي لاأنا�صول،  واأ�صار 

بعد  ي��وم��اً  �صعفاً  ت���زداد  لاجئني  ال�صرائية 

يوم.. الكثري من منظمات االإغاثة تخلت عن 

الدعم املايل ب�صبب اأزمة كورونا«

واأ����ص���اف: »اأث����رت االأزم����ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف 

ل��ب��ن��ان ب�����ص��ك��ل خ��ط��ري ع��ل��ى ج��م��ي��ع جم���االت 

يعانيها  ال��ت��ي  امل�����ص��ك��ات  اإىل  احل���ي���اة«، الف��ت��اً 

لبنان على �صعيد الكهرباء والغذاء والدواء

املخيمات  ك��ل  ت��واج��ه  ذل���ك،  »اإىل  وت��اب��ع: 

البنى  يف  م�����ص��ك��ات  ل��ب��ن��ان  يف  الفل�صطينية 

التحتية عموما«

ل���اأج���ور يف  اأن احل���د االأدن�����ى  اإىل  ول��ف��ت 

لبنان انخف�ص اإىل اأقل من 30 دوالرا �صهريا، 

 5 ك�صب  فيمكنه  فل�صطيني،  عامل  عمل  واإذا 

دوالرات كحد اأق�صى يف اليوم

العمل  وزير  اأ�صدر  املا�صي  دي�صمر   8 ويف 

من  ي�صتثنى  ق��رارا  ب��ريم،  م�صطفى  اللبناين 

الفل�صطينيني  احل����رة،  امل��ه��ن  ح�����ص��ر  ق��ان��ون 

امل���ول���ودي���ن يف ل��ب��ن��ان وامل�����ص��ج��ل��ني ر���ص��م��ي��ا يف 

فيما  وال��ب��ل��دي��ات،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ���ص��ج��ات 

م�صيحي  لبناين  نيابي  تكتل  اأكر  رئي�ص  دعا 

جران با�صيل اإىل »ك�صر« القرار عقب �صدوره 

بيوم واحد

ويف لبنان، هناك �صرط الع�صوية النقابية 

م��ن جم��االت  ال��ع��دي��د  العمل يف  م��ن  للتمكن 

االأعمال، وخا�صة ال�صحة واملحاماة، اإذ ُي�صمح 

ي�صبحوا  اأن  ف��ق��ط  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 

اأع�صاء نقابيني، وال مُينح هذا احلق لاجئني 

الفل�صطينيني

الاجئني  وت�صغيل  غ��وث  وك��ال��ة  وح���ذرت 

الفل�صطينيني »اأونروا«، يف 9 دي�صمر املا�صي، 

م���ن ا���ص��ت��م��رار ت���ده���ور ال��و���ص��ع امل��ع��ي�����ص��ي يف 

لبنان،  يف  الفل�صطينيني  الاجئني  خميمات 

اإثر االنهيار االقت�صادي يف الباد

ويعي�ص 174 األفا و422 الجئا فل�صطينيا، يف 

12 خميما و156 جتمعا يف حمافظات لبنان، 

املركزي  »االإح�صاء  اإدارة  اأجرته  اإح�صاء  وفق 

اللبنانية« عام 2017

 نب�ض البلد-وكاالت

اأع���ل���ن���ت ال���ه���ي���ئ���ة امل���ع���ن���ي���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م 

فر�ص  ع��ن  بريطانيا  يف  ال��دف��ع  اأنظمة 

غ���رام���ات ع��ل��ى خ��م�����ص ���ص��رك��ات ت�����ص��در 

التو�صل  بعد  ال��دف��ع،  م�صبقة  بطاقات 

من  املناف�صة  ق��واع��د  انتهكت  اأن��ه��ا  اإىل 

خ���ال امل���واق���ف���ة ع��ل��ى ع���دم ال��ت��ن��اف�����ص، 

اأو م��ن خ��ال حم��اول��ة اج��ت��ذاب زبائن 

م�صبقة  البطاقات  ���ص��وق  يف  منهما  ك��ل 

الدفع.

االإع��ام  و�صائل  من  العديد  وح�صب 

جرى  التي  ال�صركات  فاإن  الريطانية، 

فر�ص غرامات عليها، هي ما�صرتكارد، 

�صولو�صن،  بامينت  وادفان�صد  وال��ب��اي، 

وب����ري����ب����ي����د ف����اي����ن����ن���������ص����ال ����ص���ريف�������ص، 

و�صوليون.

جمتمعة  ال���غ���رام���ات  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت 

ا�صرتليني  جنيه  مليون   33 من  اأك��ر 

وت�����غ�����رمي  دوالر(،  م�����ل�����ي�����ون   45(

مليون  56ر31  مبفردها  ما�صرتكارد 

ا�صرتليني. جنيه 

البلد-وكاالت نب�ض 

ق����ال ت��ق��ري��ر ح���دي���ث جل���ه���از ال��ت��خ��ط��ي��ط 

احتياطي  اإج��م��ايل  اإن  ال��ق��ط��ري  واالإح�����ص��اء 

نحو  يبلغ  امل�صال  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  قطر 

مليار   18.4( م��ك��ع��ب  م��رت  ت��ري��ل��ي��ون   25
ب��امل��ائ��ة من   12.5 ط��ن م����رتي(، م��ا مي��ث��ل 

احتياطيات الغاز العاملية املوؤكدة.

الثاثاء،  ام�ص  ال�صادر  التقرير  وبح�صب 

اح��ت��ل��ت ق��ط��ر امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ����ص���ادرات 

من   ،2020 ل��ع��ام  امل�����ص��ال  الطبيعي  ال��غ��از 

مرت  م��ل��ي��ارات   105 ق��راب��ة  ت�صدير  خ��ال 

مكعب )77.1 مليون طن مرتي(، وبن�صبة 

21.6 باملائة من اإجمايل ال�صادرات العاملية 
البالغة حوايل 356.1 مليون طن مرتي.

يف حني بلغ اإنتاج قطر خال عام 2020 

171.3 مليار مرت مكعب )126  م�صتوى 

م��ل��ي��ون ط��ن م����رتي(، وه���و م��ا ي��ع��ادي 4.4 

الطبيعي  ال��غ��از  اإن���ت���اج  اإج���م���ايل  ب��امل��ائ��ة م��ن 

يف ال���ع���امل، م���ا ي��ج��ع��ل ق��ط��ر حت��ت��ل امل��رت��ب��ة 

الطبيعي يف  ل��ل��غ��از  م��ن��ت��ج  ك��اأك��ر  اخل��ام�����ص��ة 

ال���ع���امل ب��ع��د ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ورو����ص���ي���ا، 

واإيران، وال�صني.
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البلد-وكاالت نب�ض 

اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة م��اي��ك��رو���ص��وف��ت ا���ص��ت��ح��واذه��ا 

ع���ل���ى ����ص���رك���ة ت���ط���وي���ر االأل������ع������اب االأم���ري���ك���ي���ة 

»Activision Blizzard«، مقابل 68.7 

عمليات  اآخ��ر  يعتر  حيث  اأمريكي،  دوالر  مليار 

اال�صتحواذ ملايكرو�صوفت لقطاع االألعاب.

�صتقوم  ان��ه��ا  ب��ي��ان،  يف  مايكرو�صوفت  وق��ال��ت 

بالكامل نقًدا وفًقا لبيانها  ال�صفقة  بدفع قيمة 

كونها  �صهم،  لكل  اأم��ري��ك��ًي��ا  دوالًرا   95 وب��واق��ع 

�صركة عامة مطروحة يف بور�صة نا�صداك.

ال��ب��ي��ان، من  اال���ص��ت��ح��واذ ح�صب  ُت��ع��د �صفقة 

االأك����ر يف ه���ذا ال��ق��ط��اع ع��ل��ى االإط������اق، لكنها 

يف  مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  �صت�صاعد 

»�صوين«،  ل�صركة  �صر�ص  كمناف�ص  االألعاب  قطاع 

و�صتقوم مبوجب هذه ال�صفقة بتوفري املزيد من 

االألعاب اإىل خدمة Game Pass ال�صحابية 

التي متنح خدمة اإمكانية الو�صول اإىل جمموعة 

���ص��خ��م��ة م���ن االأل���ع���اب م���ن جم��م��وع��ة ن��ا���ص��ري��ن 

اأن  �صوء  يف  وذل��ك  ال�صهري،  اال���ص��رتاك  مقابل 

مملوكة  �صت�صبح  ال�صهرية  االأل��ع��اب  من  العديد 

لها.

 Activision Blizzard ولدى �صركة

حول  دول  بعدة  يف  االألعاب  تطوير  ا�صتديوهات 

العامل، وت�صم نحو 10 اآالف موظف، و�صبق لها 

 Call of Duty، تطوير األعاب �صهرية اأبرزها

 Candy و   ،World of Warcraft
 ،  Crush، Overwatch، Diablo

وغريها من االألعاب ذائعة ال�صيت.

وت�����ص��اه��م ال�����ص��ف��ق��ة ب��ت��ق��دمي م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 

ل��ل��م��زي��د م���ن االأل����ع����اب ع��ل��ى ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة 

للمناف�صة يف هذا القطاع.

مايكروسوفت تستحوذ على شركة تطوير ألعاب 
بنحو 69 مليار
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احتجاجات النقب ٠٠٠دالالت تحول سقف الخطاب
 من قانوني إلى سياسي

»التعاون اإلسالمي« تدين محاوالت التهجير القسري 
للفلسطينيين في القدس

رغد صدام حسين تعلق على حادثة انفجار الصهاريج باإلمارات

البلد-وكاالت نب�ض 

جنوب  املحتل  النقب  يف   2022 ع��ام  ب���داأ 

ب��الأح��داث،  م��زدح��م  ب�شكل  املحتلة  فل�شطني 

�شعبية  هبة  الفل�شطينية  ال�شحراء  ت�شهد  اإذ 

التي  الإ�شرائيلي،  الح��ت��ال  �شلطات  وج��ه  يف 

من  دومن  األ����ف   800 م�����ش��ادرة  يف  ���ش��رع��ت 

اأرا�شي قرى النقب غري املعرتف فيها، وذلك 

تنفذها  من خال عمليات جتريف وحتري�ش 

الدائم لإ�شرائيل كاكال«، يف  »ال�شندوق  اآليات 

قرية الأطر�ش يف النقب املحتل

خ�����ال ال���ع���ق���ود امل���ا����ش���ي���ة، ي�����ش��ه��د ال��ن��ق��ب 

احتجاجات على واقع معي�شة 35 قرية عربية 

ب��ه��ا ح��ك��وم��ة الح���ت���ال، يقطنها  ت��ع��رتف  ل 

اأ�شل 300 األف عربي  من  ن�شمة  األف   150
يف النقب، حمرومون من اخلدمات الأ�شا�شية 

م����ن امل����ي����اه وال���ك���ه���رب���اء وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، 

على  اأط��ل��ق  ا�شتيطانية  م�����ش��اري��ع  وي��وج��ه��ون 

اإقامة  بهدف  الأخ�����ش��ر«،  »ال�شتيطان  اآخ��ره��ا 

امل�����زارع  وع�������ش���رات  ج���دي���دة  م�����ش��ت��وط��ن��ة   12
الفردية لليهود على اأرا�شي بدو النقب

من التنديد اإىل الهبة ال�شعبية

فعاليات  �شل�شلة  انطلقت   ،2010 ع��ام  يف 

ووقفات احتجاجية يف �شحراء النقب املحتل، 

املنا�شري  فيها  ووزع���ت  ال��اف��ت��ات،  فيها  ُرف��ع��ت 

��ا ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ه����دم ال���ب���ي���وت، وم�����ش��ادرة  رف�����شً

كانت نقطة   ،2013 الأرا���ش��ي، ويف ح��زي��ران 

الإ�شرائيلي  الكني�شت  ب��اإق��رار  ف��ارق��ة  �شيا�شة 

بالقراءة الأوىل قانوًنا لتهجري �شكان ع�شرات 

القرى البدوّية يف النقب، ويت�شمن جتميعهم 

وفق  وذل���ك  ال��رتك��ي��ز«،  »ب��ل��دّي��ات  ي�شمى  فيما 

م�شروع »بارفر- بيغن« لتهجري �شكان النقب، 

م���ظ���اه���رات  ن��ظ��م��ت   2021 ع�����ام  وم�����وؤخ�����ًرا 

يف  خا�شة  ه��دم  اأوام���ر  توزيع  على  احتجاجية 

قرية عرب العقبي

اأن الح��ت��ج��اج��ات لي�شت  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى 

ج���دي���دة يف ال��ن��ق��ب ك��م��ا ه���ي ح����ال حم����اولت 

الافت يف هذه  اأن  اإل  وال�شتيطان،  التهجري 

املرة اأن املظاهرات اأخذت طابع الهبة ال�شعبية 

الفل�شطينيون من  املقاومة، وقد التف حولها 

 ،1948 ع��ام  املحتل  الداخل  مناطق  خمتلف 

ووق����ف����وا ج��م��ي��ًع��ا اأم������ام ج����راف����ات الح���ت���ال 

و�شرطته، وهتفوا فيها لاأر�ش وفل�شطني

ح����ول ذل�����ك، ي��ع��ّق��ب م��ن�����ش��ق م���رك���ز جلنة 

ال��ن��ق��ب جمعة  ل��ل��ع��رب يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��وج��ي��ه 

الزبارقة يف حديثه ل� »�شبكة قد�ش« باأن الهبة 

ج��اءت  حالًيا  النقب  يخو�شها  التي  ال�شعبية 

لوقف الظلم والإجحاف الذي يجري بحقهم، 

منذ  املتعاقبة  الحتال  لإج���راءات  نتاج  وه��ي 

والتي مل تتعامل باإن�شاف

امل��ق��اوم��ة  ال�شعبية  ال��ه��ب��ة  ا���ش��ت��ع��ال  وح����ول 

بالكف  الح��ت��ال  حكومة  مطالة  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 

اإن  ال��زب��ارق��ة  النقب، يقول  اإج��راءات��ه��ا يف  ع��ن 

امل��و���ش��وع اأب��ع��د م��ن امل��و���ش��وع ال��ق��ان��وين، واأن 

»اأي  مت�شائًا:  قوانني،  حتكمها  ل  »اإ�شرائيل« 

دول���ة دمي��وق��راط��ي��ة ك��م��ا ت��دع��ي- ي��وج��د فيها 

�شكان يف قرى غري معرتف فيها، اأي دولة منذ 

والكهرباء  املياه  من  النا�ش  حترم  عاًما   73
والبنى التحتية«

ق�شية  عن  نتكلم  »نحن  الزبارقة:  ويتابع 

اأر�ش وهذه الحتجاجات امتدت، لأن ال�شباب 

�شاركت من كل القرى املجاورة �شواء املعرتف 

بها وغري املعرتف بها، ما تبقى لنا من الأر�ش 

نكون  ون��ح��ن   ،5٪ م��ن  اأق���ل  �شئيلة  ن�شبة  ه��و 

هذه  على  و�شراعنا  النقب،  �شكان  من   32٪

الفكر  م��ع  �شراعنا  اإن  الأر�����ش،  م��ن  امل�شاحة 

ال�شهيوين.«

ال��ن��ق��ب،  امل��ن��دل��ع��ة م����وؤخ����ًرا يف  ال��ه��ب��ة  ويف 

الل��ت��ف��اف  وع���اد  فل�شطني  ���ش��وت  فيها  ت��ع��اىل 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي م���ن ج���دي���د ل��ق�����ش��ي��ة الأر������ش 

ومقاومة الحتال، وهو بح�شب من�شق مركز 

مرتبطة  الق�شية  لأن  العليا  التوجيه  جلنة 

»فعندما  الفل�شطينية،  بالأر�ش  اأ�شا�شي  ب�شكل 

النا�ش  ب���اأن  امل��ح��ك، جت��د  الأر����ش على  تو�شع 

كلها تنتف�ش بالحتجاجات، حيث يتم ت�شييق 

ي�شف  ي����وم«،  ب��ع��د  ي��وًم��ا  الفل�شطيني  احل��ي��ز 

زبارقة

انعكا�س انت�صارات الداخل 2021

الكاتب  يقول  ق��د���ش«،  »�شبكة  ل���  حديثه  يف 

�شاهر  امل��ح��ت��ل  ال��داخ��ل  يف  ال�شيا�شي  وامل��ح��ل��ل 

ال�شعبي  اإن هذا احل��راك اجلماهريي  غ��زاوي 

النقب  منطقة  يف  ال�شباب  جيل  ي��ق��وده  ال��ذي 

لي�ش بعيًدا عن مركز دائرة الأحداث ال�شاخنة 

يف القد�ش وامل�شجد الأق�شى املبارك

اأه��ل الداخل الفل�شطيني لعبوا  ب��اأن  وي��رى 

وال��ه��ب��ات  الأح������داث  وم���رك���زًي���ا يف  ه���اًم���ا  دوًرا 

الح��ت��ال  اإرادة  ك�شر  يف  و���ش��ارك��وا  الأخ�����رية، 

الفل�شطيني،  ال�شعب  ل�شالح  نقاط  وت�شجيل 

مو�شًحا، »لذلك ما نراه اليوم يف النقب وقبله 

الفحم وهبة  اأم  ال�شبابي يف  اللد واحل��راك  يف 

اأي��ار  الكرامة يف  ان��دلع هبة  اأه��ايل يافا قبيل 

ارت��داد طبيعي من  باأ�شابيع قليلة، هو  املا�شي 

مركز احلدث.«

هبة  يف  ال�شيا�شي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  وي��ق��راأ 

ال�شباب يف النقب باأن هذا اجليل هو الذي يقود 

النقب  يف  وال�شعبية  اجلماهريية  احل��راك��ات 

وغ��ريه��ا، وق���د و���ش��ع اأم��ام��ه جميع ال��ت��ج��ارب 

ول��ل��دف��اع عن  احل��ق��وق  لتح�شيل  وامل���ح���اولت 

الإذن  ينتظر  والإن�شان ول  واملقد�شات  الأر�ش 

من اأحد ليخرج اإىل ال�شارع ويقوم بواجبه

اأن م�����ش��ار  اأي���ق���ن ه����ذا اجل���ي���ل   « وي���ت���اب���ع: 

اأن  وراأى  للوقت،  م�شيعة  اإل  هو  ما  الكني�شت 

ب�شروط  مقيدة  املحلية  ال�شلطات  �شاحيات 

ت��ع��ج��ي��زي��ة، وي��ع��ل��م اأن ال��ق�����ش��اء الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

ول  ال�شهيونية  امل�شاريع  اإل  يخدم  ل  ُم�شي�ٌش 

املناكفات  وراأى  الفل�شطينيني،  العرب  ين�شف 

انتخابات  التيار  بني  اليوم  اجلارية  ال�شيا�شية 

م�شاريع  م��ن  الكثري  وراأى  نف�شه،  الكني�شت 

م�شيعة الوقت ونتائجها ال�شفرية.«

اأن  اأدرك  املنتف�ش  ال�شباب  اأن  على  وي�شدد 

هذه احلراكات تزعج �شلطات الحتال، لذلك 

مع  اأه��داف��ه  لتحقيق  �شغط  و�شيلة  ات��خ��ذه��ا 

ترك م�شاحات للم�شارات القانونية وال�شيا�شية 

الأخرى

البلد-وكاالت نب�ض 

ت������اب������ع������ن������ا اأي�����������������ش��������ا ع����������ر ت��������وي��������رت @

ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  دان����ت   alwatanvoice
�شلطات  موا�شلة  الإ���ش��ام��ي،  ال��ت��ع��اون  ملنظمة 

اإخ���اء وه��دم  الح��ت��ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، عمليات 

مبدينة  ج��راح  ال�شيخ  حي  يف  فل�شطينية  منازل 

القد�ش املحتلة.

لها،  بيان  يف  الإ�شامي«،  »التعاون  واعترت 

�شيا�شات  اإط��ار  يف  ياأتي  ذل��ك  اأن  الثاثاء،  ام�ش 

والتهجري  ال�شتعماري  وال�شتيطان  التهويد 

وال�شتياء  الفل�شطينية،  للعائات  الق�شري 

ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا، م���ا ي�����ش��ك��ل ان��ت��ه��اك��ا ���ش��ارخ��ا 

للقانون الدويل واتفاقيات جنيف

واأكدت اأن كل هذه الإجراءات الإ�شرائيلية يف 

القد�ش املحتلة باطلة ولغية، مبوجب القانون 

ال���دويل وق����رارات ال�شرعية ال��دول��ي��ة، داع��ي��ة يف 

ذات الوقت املجتمع الدويل اإىل التدخل الفوري 

املتوا�شلة،  النتهاكات  لهذه  و�شع حد  اأجل  من 

وتوفري احلماية الدولية لل�شعب الفل�شطيني.

البلد-وكاالت نب�ض 

اأع��رب��ت رغ��د اب��ن��ة الرئي�ش ال��ع��راق��ي ال��راح��ل 

لاعتداء  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن  ح�شني  �شدام 

الذي تعر�شت له دولة الإمارات، وا�شفة ما جرى 

باأنها جرمية جديدة نفذتها اأدوات حتركها دولة 

اإقليمية

اإيران  الراحل  العراقي  الرئي�ش  ابنة  واتهمت 

اأن ت�شمها بالوقوف وراء هذا العتداء،  من دون 

ه��ذه  م���ن  ال���ه���دف  اأن  اإىل  ال�����ش��ي��اق  يف  م�����ش��رية 

�شغوط  ممار�شة  يف  يتمثل  الإجرامية  العمليات 

�شيا�شية »كورقة يف مفاو�شات امللف النووي«

اأعلنت  الث��ن��ني،  الأم�����ش  م��ن  �شابق  ويف وق��ت 

الإمارات عن مقتل ثاثة اأ�شخا�ش من اجلن�شية 

اآخ��ري��ن  �شتة  واإ���ش��اب��ة  وال��ه��ن��دي��ة،  الباك�شتانية 

ب��ان��ف��ج��ار يف ث��اث��ة ���ش��ه��اري��ج ب���رتول يف منطقة 

اأدن���وك يف  3 بالقرب م��ن خ��زان��ات  اآي��ك��اد  م�شفح 

���ش��واح��ي اأب��وظ��ب��ي، يف ه��ج��وم اأع��ل��ن احل��وث��ي��ون 

ا�شتهدفوا  اأنهم  اأعلنوا  حيت  عنه،  م�شوؤوليتهم 

ميناء اأبو ظبي ب�شواريخ وطائرات م�شرية

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

الجمعة المقبلة

أسير فلسطيني يدخل عامه الـ 40 
في السجون اإلسرائيلية

ميتسوال.. أول امرأة تترأس البرلمان 
األوروبي منذ 20 عاما

البلد-وكاالت نب�ض 

م�شاركة  لأو�شع  ال�شبابية  احلراكات  دعت 

ي���وم اجلمعة  ال��ع��ظ��ي��م«  ح��ا���ش��دة يف »ال��ف��ج��ر 

النقب  يف  ال�شامدين  لأهلنا  ن�شرة  املقبلة، 

املحتل ودعًما لعائلة ال�شاحلية يف حي ال�شيخ 

جراح بالقد�ش املحتلة

الأه���ايل  ال�شبابية  احل��راك��ات  وا�شتنفرت 

يف ال�شفة الغربية والقد�ش املحتلة والداخل 

ال��ف��ج��ر العظيم  امل��ح��ت��ل لأو����ش���ع م�����ش��ارك��ة يف 

والتي حملت عنوان »النقب الثائر«

وقالت يف دعوتها اأن اجلمعة القادمة تاأتي 

املحتل،  النقب  يف  ال�شامدين  لأهلنا  »ن�شرة 

الذين يدو�شون خمططات التهجري ب�شنابك 

خيلهم وع���زائ���م رج��ال��ه��م ون�����ش��ائ��ه��م، ودع��م��ا 

نهجا  خّطت  التي  �شاحلية  لعائلة  وتقديرا 

مباركا يف الت�شدي ل�شيا�شات التهجري وهدم 

املنازل يف ال�شيخ جراح والقد�ش املحتلة«

احلا�شدة  امل�شاركة  على  ال��دع��وات  واأك���دت 

�شاة  لأداء  الرحال  و�شد  العظيم  الفجر  يف 

اجلمعة املقبلة يف امل�شجد الأق�شى املبارك

العظيم«  »الفجر  ن��داء  »ي��اأت��ي  و�شتكملت: 

والن�شرة  والت�شامن  ال��رتاب��ط  على  ت��اأك��ي��دا 

م��ع اأه��ل��ن��ا يف ال��ن��ق��ب امل��ح��ت��ل ���ش��د خمططات 

ال��ت��ج��ري��ف، وال���دع���م لأه�����ايل ال��ق��د���ش اأم���ام 

خمططات الهدم والتهجري والتهويد«

املا�شية  الأي��ام  خ��ال  مواجهات  واندلعت 

يف ال��ن��ق��ب امل��ح��ت��ل، ك����رد ع��ل��ى ق����رار ح��ك��وم��ة 

الح�����ت�����ال ب������دء ت�������ش���ج���ري اأرا�����������ش خ��ا���ش��ة 

بفل�شطينيي النقب، الأمر الذي عد حماولة 

و�شط  ال�شندوق،  ل�شالح  اأرا�شيهم  ل�شرقة 

ت�شامن �شعبي وا�شع.

البلد-وكاالت نب�ض 

ي������دخ������ل، ام�����������ش ال������ث������اث������اء، الأ������ش�����ري 

الفل�شطيني ماهر يون�ش )64 عاما( عامه 

ال�40 يف ال�شجون الإ�شرائيلية

)غري  الفل�شطيني  الأ���ش��ري  ن���ادي  وق���ال 

الأن��ا���ش��ول  ح��ك��وم��ي(، يف بيان و�شل وك��ال��ة 

ن�شخة منه، اإن يون�ش، اُعتقل من بلدة عارة 

يناير/كانون   18 يف  اإ���ش��رائ��ي��ل(،  )�شمايل 

الح��ت��ال  ع��ل��ي��ه  وُح��ك��م  1983م،  ال��ث��اين 

بال�ّشجن املوؤبد

ووف�������ق ن�������ادي الأ������ش�����ري، ف�������اإن ���ش��ل��ط��ات 

لاأ�شري  امل��وؤب��د،  ال�شجن  ح���ددت  الح��ت��ال 

العام الأخري  اأنه يف  اأي  40 عاما،  ب�  يون�ش 

لعتقاله

رف�شت  الحتال  �شلطات  اأن  اإىل  واأ�شار 

اإدراج الأ�شري يون�ش يف كافة �شفقات التبادل 

والإفراجات، التي جرت خال فرتة اعتقاله

ووفق نادي الأ�شري، تعتقل اإ�شرائيل 25 

فل�شطينيا منذ ما قبل توقيع اتفاقية اأو�شلو 

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  بني  لل�شام 

واإ�شرائيل، عام 1993.

البلد-وكاالت نب�ض 

الثاثاء،  ام�ش  الأوروب��ي  الرملان  انتخب 

لتكون  له،  رئي�شة  ميت�شول،  روبرتا  املالطية 

اأول �شيدة تتبواأ املن�شب منذ 20 عاما

وك���ان���ت ي��ت�����ش��ول ت���ول���ت رئ���ا����ش���ة ال���رمل���ان 

وفاة  بعد  الداخلي  القانون  بح�شب  بالوكالة 

رئ��ي�����ش��ه الإي���ط���ايل داف���ي���د ���ش��ا���ش��ويل، يف11 

يناير/كانون الثاين اجلاري

بتاأييد  ع��ام��ا(   43( م��ي��ت�����ش��ول  وح��ظ��ي��ت 

الأوروب���������ي،  ال����رمل����ان  اأع�������ش���اد  م����ن   458
هذا  ت��ت��وىل  اأوروب��ي��ة  نائبة  اأ�شغر  واأ�شبحت 

املن�شب

بثت  علنية  جل�شه  يف  ال��ت�����ش��وي��ت  وج���رى 

على موقع الحتاد، وي�شم الرملان الأوروبي 

اأع�شاء  705
ال�����ش��ع��ب  ح�����زب  اإىل  م��ي��ت�����ش��ول  وت��ن��ت��م��ي 

الأوروبي )ميني الو�شط(

البلد-وكاالت نب�ض 

ام�����ش  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني،  اآلف  ����ش���ي���ع 

الثاثاء ، جثمان ال�شهيد ال�شيخ �شليمان 

اخلري  اأم  قرية  يف  ع��اًم��ا(   75( الهذالني 

مب�شافر يطا جنوب اخلليل.

م�شت�شفى  من  الت�شييع  موكب  وانطلق 

امليزان و�شول اإىل منزل ذوي ال�شهيد قبل 

مواراته الرثى مبقرة العائلة يف اأم اخلري

و�����ش����ارك يف م���وك���ب ال��ت�����ش��ي��ي��ع اأع���ي���ان 

ووج���ه���اء مب��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل وم����دن وق��رى 

�شيحات  و���ش��ط  املحتلة،  بال�شفة  اأخ���رى 

ال��ت��ك��ب��ري وت����ردي����د ال���ه���ت���اف���ات ال��غ��ا���ش��ب��ة 

واملطالبة بالثاأر لدماء ال�شهيد

اإط��اق  ���ش��رورة  على  امل�شيعون  و���ش��دد 

ي���د امل��ق��اوم��ة ب��ال�����ش��ف��ة ل��ت��اأخ��ذ دوره�����ا يف 

ال����دف����اع ع����ن اأب����ن����اء ���ش��ع��ب��ن��ا وال��ت�����ش��دي 

امل�شتوطنني،  الحتال وعربدات  جلرائم 

م��ط��ال��ب��ني ب��ت��و���ش��ي��ع ف��ع��ال��ي��ات امل��ق��اوم��ة 

ال�شعبية التي �شلكها الهذالني لت�شمل كل 

ال�شفة

ال�شامل يف مدينة يطا  وع��م الإ���ش��راب 

ال��ه��ذال��ني،  جثمان  ت�شييع  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

ال�����ذي ا���ش��ت�����ش��ه��د ���ش��ب��اح اأم�������ش م���ت���اأث���راً 

ب��ج��راح��ه اخل��ط��رة ال��ت��ي اأ���ش��ي��ب بها عند 

 5 اأم اخلري مب�شافر يطا يف  مدخل قرية 

يناير اجلاري.

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

اأ�تتستتدر الحتتتتاد الأ�تتستترايل للتن�س 

اأعتتتتتتقتتتتتتاب تتتترحتتتيتتتل نتتتوفتتتاك  بتتتيتتتانتتتا يف 

ديوكوفيت�س من البالد قبل بداية اأول 

الكربى  الأربتتع  البطولت  من  بطولة 

)اجلتترانتتد �تتستتالم( هتتذا املتتو�تتستتم، بتتدون 

ال�سربي  التتالعتتب  ا�تتستتم  اإىل  الإ�تتتستتتارة 

امل�سنف الأول على العامل.

“هناك دائما درو�تتس  وقتتال الحتتتاد 

يف  جتتوانتتبتتنتتا  كتتل  و�تتستتراجتتع  لنتعلمها، 

تخطيطنا  لإثراء  والتنفيذ  التح�سري 

نفعل كل عام«. – مثلما 
تبداأ  دائما  العملية  “هذه  واأ�ساف: 

اأ�سراليا  بطولة  اأبطال  يرفع  اأن  فور 

كوؤو�سهم«.

لتتتتتغتتتتتيتتتتتت التتتتتتتتتاأ�تتتتستتتترية اخلتتتا�تتتستتتة 
ُ
واأ

بديوكوفيت�س لعدم تقدميه اأدلة كافية 

احل�سول  من  الطبي  الإعتتفتتاء  لتربير 

عتتتلتتتى التتتتتطتتعتتيتتم الإلتتتتتزامتتتتتي اخلتتتا�تتتس 

بتتفتتريو�تتس كتتتورونتتتا، املتتطتتلتتوب لتتدختتول 

البالد.

ورغم اأن املحكمة األغت هذا القرار، 

األغى  عندما  ديوكوفيت�س  ترحيل  مت 

التاأ�سرية  الهجرة  وزيتتر  هتتوك  األيك�س 

اخلا�سة به مرة اأخرى.

الأ�سرايل  “الحتاد  البيان:  وذكتتر 

لتتلتتتتتنتت�تتس كتتتتتتان يتتتعتتتمتتتل عتتتتتن كتتتثتتتب متتع 

وليتتة  وحكومة  الفيدرالية  احلكومة 

فيكتوريا خالل العام املا�سي لكي تكون 

بطولة اأ�سراليا املفتوحة للتن�س اآمنة 

لالعبني والعاملني واجلماهري«.

واأ�ساف: “ال�سروع يف حدث ريا�سي 

دويل ختتتتالل جتتائتتحتتة عتتاملتتيتتة تتتوا�تتستتل 

التتتتتتتطتتتور وتتتتتتتتحتتتدانتتتا جتتمتتيتتعتتا، يتتحتتتتتاج 

جلهود كبرية من الأطراف امل�ساركة«.

الأ�سرالية،  التن�س  “كاأ�سرة  واأكد: 

كتتانتتت  الأختتتتتتتترية  الأحتتتتتتتتتداث  اأن  نتتعتتلتتم 

متت�تتستتدرا لتتالإلتتهتتاء لتتلتتجتتمتتيتتع، ونتتاأ�تتستتف 

لتاأثري هذا على كل الالعبني«.

بيان من اتحاد التنس األسترالي بعد واقعة ديوكوفيتش

70الريا�ضي

العشوش رئيسا لالتحاد االردني للدراجات 

نادي معان لكرة القدم: شح الموارد المالية يهدد الفريق

فوز الكويت على األردن 
في البطولة اآلسيوية لليد

عدنان حمد يوضح بشأن أجندة 
الكرة األردنية واختيارات الالعبين 

براء مرعي يتحدث عن عودته األولى 
للنشامى بعد التعافي من اإلصابة 

البلد-عمان نب�ض 

الأردين  لالحتاد  العامة  الهيئة  انتخبت 

للدورة  اإدارتتتهتتا  جمل�س  اأع�ساء  لتتلتتدراجتتات، 

الأوملبية املقبلة.

ر�سمي،  الأوملبية يف خرب  اللجنة  واأ�سارت 

اجتماعا  اأمتت�تتس  �سهد  الحتتتتتاد  متتقتتر  اأن  اىل 

الأوملبية  اللجنة  مندوبي  بح�سور  انتخابيا 

الأردنتتتتتيتتتتتة، ومت ختتتاللتتته انتتتتتتتختتتاب املتتجتتلتت�تتس 

اجلديد.

الأردين  الحتتتتتتتاد  اإدارة  جمتتلتت�تتس  و�تتتستتتم 

لتتتتلتتتتدراجتتتتات، عتتتن فتتئتتة املتتعتتيتتنتتني، التتدكتتتتتور 

طتتتتارق اخلتتيتتاط ووجتتيتتهتتة احلتت�تتستتيتتنتتي، وعتتن 

فتتئتتة التتتالعتتتبتتتني املتتعتتتتتزلتتني فتتتتاز بتتالتتتتتزكتتيتتة 

حممد الدبا�س واملعتز باهلل اجلغبري ولبنى 

ال�سمادي.

نادي  الأنتتديتتة  بالتزكية عن فئة  فتتاز  كما 

غور ال�سايف ومُيثله الدكتور خلف الع�سو�س، 

ونادي غور املزرعة ومُيثله طالل النواي�سة.

عقد  النتخابية،  العملية  اإجتتتراء  وعقب 

لتتلتتدراجتتات  الأردين  الحتتتتتاد  اإدارة  جمل�س 

حيث  املتتنتتا�تتستتب،  لتتتتتوزيتتع  الأول  اجتتتتتمتتاعتته 

من�سب  يف  الع�سو�س  خلف  التتدكتتتتتور  اختري 

للرئي�س  نتتائتتبتتاً  التتدبتتا�تتس  التترئتتيتت�تتس وحمتتمتتد 

ولتتبتتنتتى التتت�تتتستتتمتتتادي اأمتتتيتتتنتتتاً لتتلتت�تتستتر وطتتتالل 

النواي�سة اأميناً لل�سندوق.

البلد-برتا نب�ض 

اخلوالدة،  ماجد  معان  نتتادي  رئي�س  اأكتتد 

اأن �سح املتتوارد املالية يهدد فريق كرة القدم 

املحرفني،  اأنتتديتتة  م�ساف  يف  يلعب  التتتذي 

لفتا اإىل اأن الفريق مل يبداأ تدريباته حتى 

اجلديد  التتكتتروي  للمو�سم  ا�تتستتتتتعتتدادا  الآن، 

الذي ينطلق ال�سهر املقبل.

وقال اخلوالدة يف ت�سريح لوكالة الأنباء 

املالية  التتقتتدرات  اإن �سعف  الردنتتيتتة )بتتترا( 

للنادي، اأخر التعاقد مع عدد من الالعبني، 

موؤكدا يف نف�س الوقت البدء يف ابرام �سفقات 

مع لعبني جدد لإعادة ت�سكيل الفريق الذي 

املو�سم  ختتتروج جميع لعتتبتتيتته يف  متتن  عتتانتتى 

املا�سي، بعد انتهاء عقودهم ر�سميا.

التتتكتتتروي  املتتتو�تتتستتتم  نتتهتتايتتة  “مع  وا�تتتتستتتتاف 

اندية  م�ساف  يف  فيه  لعبنا  التتتذي  املتتا�تتستتي، 

جميع  عقود  انتهاء  من  عانينا  املحرفني، 

التعاقد  اعتتتادة  علينا  فتتر�تتس  متتا  التتالعتتبتتني، 

متتتع لعتتتبتتتني جتتتتتدد، وهتتتتتذا يتتتتتطتتلتتب متتبتتالتتغ 

ولفت  مالية كبرية تفوق امكانات النادي”. 

اخلوالدة اىل اتفاق مبدئي مع املدرب ديان 

املو�سم  الفريق يف  العمل مع  �سالح ملوا�سلة 

لعبني  ا�ستقطاب  على  العمل  متتع  املتتقتتبتتل، 

اأن  متتتوؤكتتتدا  التتفتتريتتق،  ت�سكيل  لإعتتتتتادة  جتتتدد 

معان يبحث حاليا عن �سركة راعية وداعمة 

للفريق يف املو�سم اجلديد.

البلد-وكاالت نب�ض 

حتتقتتق املتتنتتتتتختتب التتكتتويتتت التتفتتوز يف بتتدايتتة 

م�سواره يف البطولة الآ�سيوية 20 لكرة اليد 

لتتلتترجتتال، عتتلتتى متتنتتافتت�تتستته متتنتتتتتختتب الأردين 

الأوىل،  املجموعة  �سمن   )31-42( بنتيجة 

على �سالة وزارة الريا�سة بالدمام.

وكتتتتان املتتنتتتتتختتب التتتكتتتوري اجلتتنتتوبتتي حقق 

فوزه الأول يف افتتاح البطولة، على مناف�سه 

�سمن   ،)9-40( بنتيجة  �سنغافورة  منتخب 

الذي  اللقاء  يف  الأوىل  املجموعة  مناف�سات 

جمعهما على �سالة وزارة الريا�سة بالدمام.

اأقتتيتتم يف نف�س  التتتتذي  التتلتتقتتاء الأختتتتر  ويف 

نايف  الأمتتتري  مدينة  �سالة  على  التوقيت 

على  اأوزبك�ستان  منتخب  تغلب  بالقطيف، 

بتتنتتتتتيتتجتتة )24-28(  كتتتتوجن  هتتتتوجن  متتنتتافتت�تتستته 

�سمن مناف�سات املجموعة الرابعة.

البلد-وكاالت نب�ض 

الأول  التتوطتتنتتي  املنتخب  تتتدريتتبتتات  �سبق 

العراقي  الفني  للمدير  حديث  القدم  لكرة 

هام�س  على  العتتتالم  لو�سائل  حمد  عتتدنتتان 

حتتت�تتستتريات التتنتت�تتستتامتتى ملتتواجتتهتتة نتتيتتوزيتتلتتنتتدا 

الودية .

الهامة  امللفات  وتطرق حمد للعديد من 

واأبرزها ا�ستدعاء وا�ستبعاد بع�س الالعبني، 

بتتتالإ�تتتستتتافتتتة ملتتلتتف اأجتتتتنتتتتدة التتتكتتترة الأردنتتتتيتتتتة 

وروزنتتتامتتتة التتبتتطتتولت وا�تتستتتتتحتتداث بطولة 

رابعة .

البلد-وكاالت نب�ض 

املنتخب  بنجم  متتالعتتب  متتوقتتع  التتتتتقتتى 

التتتتوطتتتتنتتتتي بتتتتتتتتراء متتتترعتتتتي عتتتتلتتتتى هتتتامتتت�تتتس 

نيوزيلندا  ملواجهة  الن�سامى  حت�سريات 

التتتتوديتتتتة، حتتيتتث تتتطتترق التتتالعتتتب لأجتتتتواء 

من  التعايف  بعد  الأوىل  وعتتودتتته  املع�سكر 

الإ�سابة الطويلة .

حارس مرمى النشامى يتحدث عن 
التنافس على المراكز األساسية 

سر عدم رد االتحاد المغربي على 
تصريحات إنريكي بشأن الزلزولي

الكاميرون وبوركينا فاسو إلى 
دور الـ16.. والرأس األخضر تنتظر

البلد-وكاالت نب�ض 

مرمى  بحار�س  متتالعتتب  متتوقتتع  التقى 

التتقتتدم  لتتتكتتترة  الأول  التتتوطتتتنتتتي  املتتنتتتتتختتب 

حممود الكواملة، على هام�س حت�سريات 

الن�سامى ملواجهة نيوزيلندا الودية، حيث 

تطرق الالعب لأجواء املع�سكر والتناف�س 

بني حرا�س املرمى على املركز الأ�سا�سي .

البلد-وكاالت نب�ض 

اأكدت الكامريون �سدارتها للمجوعة 

وحلقت  اإفريقيا،  اأمم  كاأ�س  من  الأوىل 

التتتتت16 عرب  بتتهتتا بتتوركتتيتتنتتا فتتا�تتستتو اإىل دور 

اجلولة  مباريات  انتهاء  بعد  الو�سافة، 

الثالثة الأخرية، الإثنني.

البلد  التتكتتامتتريون،  �تتستتبتتاك  واهتتتتتتتزت 

لكنها  التتتثتتتاين،  التتت�تتتستتتوط  يف  املتت�تتستتيتتف، 

الأختتت�تتتستتتر،  التتتتراأ�تتتتس  متتتع   1-1 تتتتعتتتادلتتتت 

لت�سمن �سدارة املجموعة الأوىل.

واأحتتتتتتتتترز فتتيتتنتت�تتستتن اأبتتتتتتو بتتتكتتتر هتتدفتته 

التقدم  ليمنح  التتبتتطتتولتتة،  يف  اخلتتامتت�تتس 

للكامريون يف الدقيقة 39، لكن البديل 

 8 التتتتتعتتادل بعد  اأدرك  غتتاري رودريتتغتتيتتز 

دقائق من ال�سراحة.

اأحتترزه  التتذي  ورفتتع هتتدف رودريغيز 

اإىل  الأختت�تتستتر  التتراأ�تتس  ر�سيد  بالكعب، 

و�سينتظر  التتثتتالتتث،  املتتركتتز  يف  نتتقتتاط   4

التاأهل بني  املنتخب ملعرفة موقفه من 

اأف�سل 4 منتخبات حتتل املركز الثالث.

املركز  يف  فا�سو  بوركينا  تاأهلت  كما 

اإثيوبيا  متتع   1-1 التتتتتعتتادل  بتتعتتد  التتثتتاين 

متذيلة الرتيب، التي ودعت البطولة.

وو�تتتتستتتتع �تتتستتترييتتتل بتتتتايتتتتال التتتتكتتتترة يف 

الأول  التتت�تتتستتتوط  متتنتتتتت�تتستتف  يف  املتتتترمتتتتى 

م�سجال الهدف الوحيد لبوركينا، لكن 

اإثتتيتتوبتتيتتا اأدركتتتتت التتتتتعتتادل بتتركتتلتتة جتتزاء 

8 دقائق من  من جيتانيه كيبيدي قبل 

النهاية.

البلد-وكاالت نب�ض 

متتتدرب منتخب  اإنتتريتتكتتي،  فتتاجتتاأ لوي�س 

اإ�سبانيا، اجلميع قبل اأيام وخالل تواجده 

الإ�سباين،  ال�سوبر  حل�سور  ال�سعودية  يف 

بر�سلونة  لعب  اختيار  حول  بت�سريحات 

للماتادور،  اللعب  الزلزويل،  ال�سمد  عبد 

بدًل من منتخب املغرب.

التتزلتتزويل، كونه  اإن  قتتال  اإنريكي،  كتتان 

ي�سعه  فاإنه  الإ�سبانية،  اجلن�سية  يحمل 

�سمن خانة اهتماماته لي�سمه للماتادور 

رفقة  لتته  ي�سفع  متتا  قتتتدم  حتتتال  م�ستقباًل 

بر�سلونة، ورغم مرور عدة اأيام على تلك 

مل  املغربي  الحتتتتاد  اأن  اإل  الت�سريحات، 

ي�سدر اأي رد فعل على هذا الأمر.

املو�سوع،  كتتووورة حترى جيًدا، خلف   

وتو�سل اإىل حقيقة اأن احتاد الكرة املغربي 

ُيتتتتويل اأي اهتتتتتمتتام لتتهتتذا املتتلتتف حتتالتتًيتتا،  ل 

والتت�تتستتبتتب هتتو انتت�تتستتغتتال اجلتتمتتيتتع مب�ساركة 

املقامة  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  يف  الأ�سود 

حالًيا بالكامريون.

 وقتتتتتتتتال متتت�تتتستتتدر بتتتتتتالحتتتتتتتاد املتتتغتتتربتتتي 

لتتتكتتتووورة: “ما قتتالتته اإنتتريتتكتتي �تتستتواء كتتان 

�سحيًحا، اأم ل فال يوجد اأي جمال للرد 

للكان  كاملة  الأولتتويتتة  لأن  حتتالتتًيتتا؛  عليه 

اأن  اإىل  اإ�تتستتافتتة  الأ�تتتستتتود،  منتخب  ودعتتتم 

رد فعل  اأي  نف�سه مل ي�سدر عنه  الالعب 

ل بالنفي، ول بالتاأكيد«.

بعد  �سيكون  امللف  هتتذا  “فتح  وتتتابتتع:   

فيه  اخلتتتو�تتتس  لأن  الآن؛  ولتتيتت�تتس  التتتكتتتان، 

املغاربة  لالعبني  احتترام  قلة  فيه  حالًيا 

الذين ميثلون الأ�سود بالكامريون«.

 كان فوزي لقجع رئي�س الحتاد املغربي 

خمتلفة  اإعالمية  ت�سريحات  يف  اأكتتد  قد 

تفهم  اأنتته  الكامريون  �سوب  التوجه  قبل 

موقف الزلزويل الذي ف�سل البقاء رفقة 

بر�سلونة يف الفرة الأخرية، واأنه �سيكون 

�سمن خيارات الأ�سود م�ستقباًل، والبداية 

ملونديال  املوؤهل  امللحق  دور  مباريات  من 

قطر.

 كما كان الالعب و�سقيقه املكلف باإدارة 

اأن عبد ال�سمد  اأكتتدا من قبل  اأعماله قد 

الزلزويل �سيكون فخورا بتمثيل منتخب 

لل�سب  تعر�س  بعدما  املتتغتترب،  الأم  بتتالده 

التتتتتوا�تتستتل الجتتتتتمتتاعتتي من  عتترب من�سات 

بع�س املتع�سبني.

 2022 /  1  /  19 االربعاء 



80
 الأربعاء    19 /  1  / 2022

info@alanbatnews.net

أمطار تربك األردن

الجغبير حسين 

القول الفصل

ت�أخري  بخ�صو�ص  االثنني  اتخذته  الذي  قراراه�  تبع�ت  احلكومة  راجعت  هل 

بدون  اتخذته  كم�  فهي  تفعل،  مل  ب�لت�أكيد  الثالث�ء.  يوم  �صب�ح  املوظفني  دوام 

درا�صة ب�لت�أكيد مل جتر تقييم لتبع�ته.

قرارا  تقرر  وجعله�  احلكومة،  ح�ص�ب�ت  اأرب��ك  واجلليد  االجنم�د  من  اخل��وف 

�ص�هم ب�زدح�م�ت مرورية ق�تلة ت�صببت يف ت�أخر الو�صول اإىل االأعم�ل، وت�صبعت 

واح��دة،  حلظة  يف  عمله  نحو  اندفع  ف�جلميع  ببطء،  ت�صري  مبراكب�ت  ال�صوارع 

للو�صول اإىل هدفهم يف ذات التوقيت. عم�ن ك�نت غ�رقة ب�الزدح�م ال�صديد.

ح�الت  ال��دول��ة  موؤ�ص�ص�ت  ك�فة  اأعلنت  ج��وي  منخف�ص  اأج��ل  من  ك���ن  ه��ذا  كل 

واأمط�ر مل ع�دية، حيث  �صديد  برد  النه�ية  للتع�مل معه، ويف  وت�أهبت  الطوارئ 

حجم اال�صتعداد اأكرب من حجم احلدث.

ان�صغل االردنيون الأي�م ب�ل�صيف الق�دم، وهو الزائر االأبي�ص، وع�صرات ن�صرات 

وتن�قله�  االخب�رية  املواقع  على  انه�الت  و�صوب  حدب  كل  ومن  اجلوية  االأخب�ر 

وال�صحك�ت،  التعليق�ت  االف  و�صجلت  االجتم�عي،  التوا�صل  مواقع  على  الن��ص 

ع�دية  ب���أم��ط���ر  حمملة  ال�صم�ء  يف  غ��ي��وم  ���ص��وى  ن��ر  مل  النه�ية  ويف  وال��ت���أم��الت، 

مدرو�صة  غري  ق��رارات  عنه  ونتج  الدولة  بذلته  ال��ذي  العن�ء  ه��ذا  كل  ت�صتحق  ال 

اأرهفت ماليني االأردنيني ممن ازدحمت بهم ال�صوارع.

من  فلي�ص  ت�صتند،  م���ذا  وعلى  قراراته�،  املعنية  اجله�ت  تتخذ  كيف  اأع��رف  ال 

اإىل  للو�صول  ب�صيطة  م�ص�فة  لقطع  �ص�عة  من  اأك��ر  املوظف  يق�صي  اأن  املعقول 

والتعب  الذهن  و���ص��رود  الع�صبية  من  ح�لة  يف  وه��م  اأغلبهم  و�صل  فيم�  غ�يته، 

واالإره�ق. 

الثلجية  الطبيعة  ذات  ال��دول  تتع�مل  وكيف  ال��ع���مل،  دول  يف  ه��ذا  يحدث  هل 

وهل  ومتوترة،  مرتبكة  حي�تهم  هي  احل���الت،  هذه  مثل  مع  ال�صديدة  واملطرية 

حكوم�تهم تخرج بقرارات غري مدرو�صة، وغري مفهومة. اجزم اأن هذا ال يحدث، 

ف�حلي�ة مت�صي هن�ك ب�صالم وهدوء مهم� ك�نت االأحوال اجلوية.

هن�ك ال تعطل املدار�ص وال اجل�مع�ت، وال يوؤخر العمل، واإن حدث يكون ب�صكل 

القرارات  ب�تخ�ذ  تت�أنى  حكوم�ت  وهن�ك  الدني�،  احل��دود  ويف  ومعقول  منطقي 

م�  اأحر�ص  الأنه�  وم�ص�حلهم،  واأعم�لهم  وارتب�ط�تهم  الن��ص  بحي�ة  تتعلق  التي 

يكون على االإ�صرار ب�ملواطنني. اأم� هن� فم� يحدث هو اأن جمموعة من امل�صوؤولني 

جتتمع فيم� بينه�، وتقرر دون اأن تعود اإىل االأ�صب�ب املوجبة الأي قرار يتخذ.

التع�طي مع املنخف�ص اجلوي احل�يل، وكلي ثقة  بب�ص�طة ف�صلت احلكومة يف 

ب�أنه� مل تت�أثر ب�خلط�أ الذي ارتكبته، ومل تقف عن نت�ئجه، ولن تقف.

له�،  االأ�صهل  القرار  ف�تخذت  احل��دث،  ق��در  على  احلكومة  تكن  مل  وبب�ص�طة 

ودفع ثمنه املواطن االأردين كم� هي الع�دة.

الأخيـرة

نب�ض البلد - فرح مو�سى

  

   مت��ث��ل امل�����ص���ف���ت وال����دواوي����ن ال��ع�����ص���ئ��ري��ة 

م���وروث���� ت���ري��خ��ي��� واخ��الق��ي��� واج��ت��م���ع��ي��� مهم� 

يف جم��ت��م��ع��ن���، ح��ي��ث ت��ن��ت�����ص��ر يف ج��م��ي��ع ارج�����ء 

امل��ح���ف��ظ���ت االردن���ي���ة، وم��ن��ه��� ارب����د ال��ت��ي ميتد 

ت�ريخ بع�ص امل�ص�ف�ت فيه� اىل مئ�ت ال�صنني.

     وامل�����ص���ف���ت وال���دواوي���ن ع��ن��وان لتالحم 

الع�ص�ئر والع�ئالت واملك�ن االن�صب لتجمع افراد 

واالف��راح  الع�مة  املن��صب�ت  يف  الواحدة  الع�صرية 

واالت������راح واجل����ه����ت ال��ع�����ص���ئ��ري��ة او ال��ل��ق���ءات 

االع���ت���ي����دي���ة ل��ل��ت��ب���ح��ث يف ����ص���وؤون���ه���م و�����ص����وؤون 

الع�صرية.

ال�صي��صية  للتنمية  حق  مركز  رئي�ص  وق���ل     

التل  ع�صرية  دي��وان  ان  التل،  حت�صني  االإع��الم��ي 

يف ارب���د، اأح���د اأق���دم ال���دواوي���ن وامل�����ص���ف���ت على 

مت  اإذ  االأو���ص��ط،  ال�صرق  ورمب���  االأردن،  م�صتوى 

الت��صع  القرن  منت�صف  يف  االأول،  ال��دي��وان  بن�ء 

عليه  ُيطلق  وك���ن  العثم�ين  احلكم  زم��ن  ع�صر، 

ديوان ال�صيخ م�صطفى اليو�صف التل.

وب��ني ان ال��دي��وان ال��ث���ين، ي��ت���أل��ف م��ن غرفة 

ك���ب���رية، اأن�����ص��ئ��ت يف ب���داي����ت ال���ق���رن ال��ع�����ص��ري��ن، 

م�����ص��ج��ل،  ه���و  م����  وف���ق  ع����م )1909(،  وحت���دي���داً 

ومنحوت على احلجر الذي يعلو مدخل الديوان 

بهند�صته  ال�صيوف وميت�ز  ي�صتوعب مئ�ت  الذي 

�صهد  الديوان  ان  اىل  م�صريا  الفريدة،  املعم�رية 

عددا من املوؤمترات واملن��صب�ت  الوطنية.

اإرب��د  م��ب���درة  رئي�ص   / الثق�يف  الن��صط  وق���ل 

ت��ق��راأ حم��م��ود ع��الون��ه، ات��ط��ل��ع ان ت��ق���م حفالت 

ت��وق��ي��ع ال��ك��ت��ب واالم�����ص��ي���ت االأدب���ي���ة وال��راث��ي��ة 

والفنية يف امل�ص�ف�ت والدوواين واأن تعزز دوره� 

وا�صت�ص�فة  وال��ت��ق��ل��ي��دي،  واالج��ت��م���ع��ي  ال��ث��ق���يف 

فع�لي�ت متنوعة تعنى ب�حي�ء الراث واأن تكون 

ق��رى  جميع  يف  ال��ث��ق���يف  للعر�ص  مهمه  حم��ط��ة 

امل��وروث  واإح��ي���ء  لتفعيل  اإرب��د  وب��ل��دات حم�فظة 

الثق�يف لالن�ص�ن واملك�ن.

 ودع������ امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي الح��ت��ف���ل��ي��ة اإرب����د 

ع������ص��م��ة ال���ث���ق����ف���ة ال���ع���رب���ي���ة ل���ال����ص���ت���ف����دة م��ن  

»تع�ليل  ارب��دي���ت  ل��ربن���م��ج  الن�جحة  التجربة 

حورانية تراثية« الذي اطلقته مب�درة اإربد تقراأ 

االأول  مو�صمة  يف  احل����يل  ال�����ص��ت���ء  ف�صل  ب��داي��ة 

من  �صل�صلة  ا���ص��ت��ه��دف  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ون�صختة 

امل�ص�ف�ت يف من�طق متنوعة نه�ية كل اأ�صبوع. 

ال��دك��ت��ور ال��ق���ن��وين حم��م��د  ال��ب��ط���ي��ن��ة ق���ل: 

اإّن امل�����ص���ف���ت يف ع��رو���ص ال�����ص��م���ل )اإرب�����د( ج��زٌء 

العريقة،  املح�فظة  ه��ذه  ح�ص�رة  م��ن   
ُ
يتجزاأ ال 

وبيت�ً  لل�صي�فة  زالت متثل رمزاً  ك�نت وم�  حيث 

ي�صّكل  الذي  الع�ص�ئري  والتالحم  واجل�ه  للكرم 

القدمي  ال��ت���ري��خ  ف�صيف�ص�ء  م��ن  جم�ليًة  ل��وح��ًة 

يف امل��دي��ن��ة، وق��د ادت ه��ذا ال���راث ال��ع��ري��ق دوراً 

بن�ء  يف  والثق�يف  ال�صي��صي  امل�صتويني  على  ه�م�ً 

وطٍن متم��صٍك وخلِق جمتمع�ٍت توارثت واأنتجت 

املجتمع  اف���راد  ب��ني  م���  والتوا�صل  التك�فل  ِق��َي��م 

الواحد.

للمجتمع  ب���ل��ن�����ص��ب��ة  امل�����ص���ف���ت  ان  وب����ني     

يف  الع�ص�ئر  الأب��ن���ء  االأول  امل��رج��ع  ه��ي  االإرب����دي 

جميع املن��صب�ت، ومك�ن حلل امل�صكالت واالأزم�ت 

لل�صي�فة  وب��ي��ت���ً  ل��ل�����ص��ب���ب  وم��ل��ت��ق��ًى  وال��ق�����ص���ي���، 

اأ���ص��َه��م ب��ال ���ص��ك يف اأن تكون  وال�����زوار، وه���ذا م��� 

العربية؛ ال�صم�ل ع��صمًة للثق�فة  عرو�ص 

والتق�ليد  وال��ع���دات  وال��دواوي��ن  ف�مل�ص�ف�ت 

واإرث االأجداد هي الركيزة االأوىل و�صّم�م االأم�ن 

. واإنتم�ئن� وعروبتن�  لثق�فتن� وح�ص�رتن� 

م��دي��ر ال��ع��الق���ت ال��ع���م��ة واالإع����الم يف بلدية 

امل�����ص���ف���ت  ان  ق������ل،  ال���ت���ل  رداد  ال���ك���ربى  اإرب������د 

ب�صكل  ل��ل��ث��ق���ف��ة  ح������ص��ن��ة  ارب����د  يف  وال����دواوي����ن 

ب�صورة  فيه�  ال��ث��ق���يف  احل���راك  واأث����رت يف  مم��ي��ز 

من  العديد  ا�صت�ص�فة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ك��ب��رية 

او  املحلي  امل�صتوى  على  ك�نت  ���ص��واء  الن�ص�ط�ت 

اأو االإقليمي. العربي 

وم���� مي��ي��ز امل�����ص���ف���ت وي��ج��ع��ل��ه��� ت��ت��ف��وق على 

ال��و���ص��ول  و���ص��ه��ول��ة  ق��رب��ه���  ه��و  الثق�فية  امل��راك��ز 

اأك���ر من  م��ن اجل��م��ه��ور  لتقبله�  اإ���ص���ف��ة  اإل��ي��ه��� 

م�صريا  م�،  نوع�ً  ب�لر�صمية  تت�صف  التي  املراكز 

وق��د  ك��ب��ري  ج��م���ه��ريي  بح�صور  تتميز  ان��ه���  اىل 

يح�صر  ال�����ذي  اجل���م���ه���ور  ان  ال���ت���ج����رب  اث��ب��ت��ت 

يكون  والدواوين  امل�ص�ف�ت  يف  املق�مة  الن�ص�ط�ت 

امل��راك��ز  يق�صدون  ال��ذي��ن  م��ن  م�ص�عفة  ب���أع��داد 

و�ص�ئط  اأي  اإليه� وعدم وجود  الو�صول  ل�صعوبة 

نقل ع�مة اليه�.

مقت�صراً  يوم�ً  يكن  مل  احل�صور  ان  وا���ص���ف 

على اأبن�ء الع�ئلة او الع�صرية التي يق�م الن�ص�ط 

وعلى العك�ص مت�م�ً �صهدت هذه الن�ص�ط�ت �صواء 

من  ح�����ص��ور  فنية  او  �صي��صية  او  ثق�فية  ك���ن��ت 

وان  ج��داً،  كبرية  وب�أعداد  املدينة  ارج���ء  خمتلف 

وامل�ص�ف�ت  ال��دواوي��ن  يف  واملحبة  االأل��ف��ة  اأج���واء 

ت�صكل ع�ماًل ج�ذب�ً اإ�ص�فة لكونه� تبعث احلم��ص 

من  اال�صتف�دة  بهدف  للح�صور  الن��ص  قلوب  يف 

الن�ص�ط املق�م وااللتق�ء ب�الآخرين هن�ك.

شركة حاويات العقبة تطلق حملة 
لتنظيف الشواطئ

مضافات ودواوين اربد... عراقة الماضي واصالة الحاضر

نب�ض البلد - مروان �سوداح 

مبوؤازرة ودعم �صف�رة الفدرالية الرو�صية يف 

نيكيت�  ال�صيد  ال�صف�رة  ممثل  وبح�صور  �ن  عمَّ

ب�رت�صينكوف، اأحي� »ن�دي ن�ديجدا« )»االأمل«( 

املَملكة، حفاًل  املُقيم�ت يف  الرو�صي�ت  لل�صيدات 

لالأطف�ل  مُمتع�ً  وترفيهي�ً  ومو�صيقي�ً  خريي�ً 

يف »ج��م��ع��ي��ة احل�����ص��ني ل��رع���ي��ة وت���أه��ي��ل ذوي 

عليه  اأ�صرفت  ���ن،  َع��مَّ يف  احلركية«  التحدي�ت 

ن�ت�لي� نزارينكو. الن�دي  رئي�صة 

وراق�صة  مو�صيقية  عرو�ص�َ  احلفل  وتخلل   

��م��م��ة  الأط����ف�����ل ال����ن�����دي، حت����ت اإ�����ص����راف ُم�����صِّ

اإيج�د  ن  َمكَّ  � مِمَّ لوك�صين�،  يك�ترين�  الرق�ص�ت 

ل��غ��ة م�����ص��رك��ة ب���ني ج��م��ي��ع احل�����ص��ور، ال��ذي��ن 

ا�صتمتعوا ب�أداء فن�ن�ت الن�دي بحم��صة كبرية، 

و�ص�ركوا يف بع�ص الفع�لي�ت، كم� �َصَحَر »�ص�نت� 

احل�صور  املَلب�ص  والفخم  الق�مة  الف�ِره  كلوز« 

ع ال��ه��داي��� ع��ل��ى االأط���ف����ل، ودع���ه��م  ع��ن��دم��� وزَّ

واأ�صك�ل  اأنواع  بكل  ت  غ�صَّ احتف�لية  م�أدبة  اإىل 

احللوي�ت وَكعك العيد واملُعجن�ت اللذيذة.

وتقديره  ب�صكره  ن���دي��ج��دا«  »ن���دي  م  وَت��ق��دَّ  

ال��ع��م��ي��ق جل��م��ي��ع َم����ن ���ص���ه��م��وا ب����إجن����ح ه��ذه 

الفرح  واإدخ����ل  امل�صهودة  االإن�ص�نية  الفع�لية 

االأط����ف�����ل،  ق���ل���وب  اإىل  وال���������ص����رور  واحل����ب����ور 

ل���دجم���ه���م يف احل����ي�����ة ال����ع�����م����ة، واالم���ت���ن����ن 

مو�صول لالأمه�ت املُ�ص�رك�ت، واأعرب احل�صور 

�صتبقى  احلفل  عن  الطيبة  الذكري�ت  اأن  عن 

م�ثلة يف اأذه�نهم طوياًل.

البلد-عمان نب�ض 

اأع���ل���ن���ت م��وؤ���ص�����ص��ة ب���ل���وم���ب���ريغ اخل����ريي����ة ام�����ص 

15 مدينة  ع��م���ن �صمن  م��دي��ن��ة  ف��وز  ع��ن  ال��ث��الث���ء 

امل��دن  ل��ع��م��داء  ال��ع���مل��ي  ال��ت��ح��دي  ف���ئ��زة يف م�ص�بقة 

على  م����رة  الأول  ط���رح���ت  وال���ت���ي   ،)2022-2021(

املرحلة  يف  م��دي��ن��ة   631 مب�����ص���رك��ة  ال��ع���مل  م�صتوى 

االوىل.

افك�ر  التن�ف�ص على تقدمي  وتهدف اجل�ئزة اىل 

التع�يف  على  امل��دن  ت�ص�عد  مبتكرة  وحلول  ابداعية 

م��ن اآث�����ر ج���ئ��ح��ة ك��ورون��� اذ ت��ق��دم��ت اأم���ن��ة عم�ن 

»عم�ن  وم�صروع  ت�صتمع«.  »عم�ن  مب�صروع  الكربى 

االإنرنت  عرب  ت�ص�ركية  من�صة  عن  عب�رة  ت�صتمع« 

ت�صتجيب  الو�صول،  الإمك�نية  تف�علية  خرائط  مع 

الح��ت��ي���ج���ت ال�����ص��ك���ن اأث��ن���ء االأزم������ت وت��ع��زز املنعة 

احل�����ص��ري��ة، مت م���ن خ��الل��ه��� ت��ق��دمي اف���ك����ر �صمن 

والنمو  االقت�ص�دي  االنتع��ص  ه��ي:  اأربعة  جم���الت 

والبيئة، اجلودة  املن�خ  والرف�هية،  ال�صحة  ال�ص�مل، 

مدينة  ف��ك��رة  �صنفت  حيث  ال��ر���ص��ي��دة،  احل�كمية  و 

عم�ن �صمن جم�ل )اجلودة واحل�كمية الر�صيدة).

ال�صواربة  يو�صف  عم�ن  اأم�نة  جلنة  رئي�ص  واأكد 

اأه���م���ي���ة م�������ص���روع »ع���م����ن ت�����ص��ت��م��ت��ع« وان��ع��ك������ص���ت��ه 

املجتمعية  امل�����ص���رك��ة  تفعيل  ن��ح��و  ك�����أداة  االي��ج���ب��ي��ة 

متكن �صك�ن املدينة من ان يكونوا م�ص�ركني ف�علني 

يف عملية ت�صميم وبن�ء هذه اخلرائط وا�صتخدامه� 

الح��ق��� ومب���� ي��ع��زز ال��ت��وا���ص��ل ب��ني االأم����ن���ة و���ص��ك���ن 

املدينة عرب من�صة مبتكرة.

موثوقة  وم��وؤ���ص��رات  م�ص�در  توفري  ان  وا���ص���ف، 

�صمن  ه��و  لل�صك�ن  امل��ف��ت��وح��ة  احل�����ص��ري��ة  للبي�ن�ت 

تنتجه تطبيق�ت  ال��ذي ال  االم��ر  االأم���ن��ة،  اأول��وي���ت 

اخل��رائ��ط االأخ����رى ب���ل��دق��ة ال��الزم��ة خ������ص��ة اأث��ن���ء 

االأزم�ت.

يف  اخلرائط  ت�ص�عد  اأن  »نتوقع  ال�صواربة  وق���ل 

التنقل  على  الن��ص  وت�صجع  امل�صي  اإمك�نية  تعزيز 

املن�طق  واك��ت�����ص���ف  احتي�ج�تهم  وتلبية  امل��دي��ن��ة  يف 

حيث  امل�ص�ءلة  االأداة  هذه  تعزز  اأن  ون�أمل  املحيطة، 

ب��صتمرار. ميكن للمقيمني االعتم�د عليه� 

ع���م  مل����دة  امل�����ص���ب��ق��ة  اط�����الق   2021 ع�����م  يف  ومت 

احل�صرية  واحللول  االفك�ر  اأكر  وتطوير  لتحديد 

ابداع�ً وابتك�راً للتع�يف من اجل�ئحة.

مع  �صي�صتمر  العمل  اأن  بي�ن،  يف  االأم�نة  واأك��دت 

ت��ل��ك اخل��رائ��ط  واأن  امل�����ص��روع  م���دة  ال�����ص��رك���ء طيلة 

يف  م��رج��ع��ي��ة  لت�صبح  واع��ت��م���ده���  ت��ط��وي��ره���  �صيتم 

املدينة اأثن�ء التع�مل مع االأزم�ت وادارته�.

وح�����ص��ل م�����ص��روع »ع��م���ن ت�����ص��ت��م��ع« ع��ل��ى مليون 

على  والتدريب  الفني  الدعم  اإىل  ب�الإ�ص�فة  دوالر، 

لت�صبح  الفكرة  تطوير  بهدف  �صنوات  ث��الث  م��دى 

ت�ص�عد  تف�علية  خرائط  وبن�ء  لال�صتخدام،  مت�حة 

يف حتديد املن�طق االأكر ت�أثراً من ن�حية اخلدم�ت 

القرار  �ص�نعي  ت�ص�عد  والتي  االأحي�ء  يف  احل�صرية 

وب��ن���ء  ل���الأزم����ت،  لال�صتج�بة  االأول���وي���ة  اإع��ط���ء  يف 

لل�صك�ن  ومي��ك��ن  ذات��ي���،  ومكتفية  م�صتدامة  اأح��ي���ء 

الو�صول اإىل اخلدم�ت يف اأقل من 20 دقيقة.

وي���ت����أل���ف ف���ري���ق ع���م���ل االم�����ن����ة ل���ل���ج����ئ���زة م��ن 

املدير  القط�ن،  مهن�  للراخي�ص  التنفيذي  املدير 

ب�حث وخمطط  نهى قطي�ص،  للتخطيط  التنفيذي 

العالق�ت  ق�صم  رئي�ص  ح�صني،  اب��و  اأح��م��د  ح�صري 

وب�إ�صراف مب��صر من  اخل�رجية جنود عبد اجلواد، 

من  ومت�بعة  م��ل��ك���وي،  اأح��م��د  ع��م���ن  مدينة  م��دي��ر 

رئي�ص جلنة اأم�نة عم�ن يو�صف ال�صواربة.

وق������ل م��وؤ���ص�����ص م��وؤ���ص�����ص��ة ب��ل��وم��ب��ريغ اخل��ريي��ة 

وعمدة مدينة نيويورك م�يكل بلومربج، »بينم� ك�ن 

لل�صحة  العميقة  االآث���ر  مع�جلة  على  يعمل  الع�مل 

الع�مة واالقت�ص�د للوب�ء امل�صتمر، ك�ن ميكن للمدن 

احلكوم�ت  ت�صتطيع  ال  بوترية  مبتكرة  اأفك�ر  تنفيذ 

ملجموع  تقديره  عن  واع��رب  مط�بقته�«.  الوطنية 

من  ع�صر  اخلم�صة  ال��ف���ئ��زون  قدمه�  التي  االأف��ك���ر 

وتقليل  ال�صحة  لتح�صني  للتحقيق  ق�بلة  خطط 

على حت�صني حي�ة  والقدرة  امل��راأة،  البط�لة ومتكني 

امل��الي��ني م��ن ���ص��ك���ن��ه��� - و���ص��ت��ل��ه��م احل��ل��ول االأك���ر 

م��ن جهته  ال��ع���مل الحت�ص�نه�.  ح��ول  امل��دن  جن���ًح��� 

االبتك�ر  برن�مج  يقود  الذي  اأندر�صون،  جيم�ص  ق�ل 

»�صركز  اخلريية  بلومبريغ  موؤ�ص�صة  يف  احلكومي 

لتنفيذ  امل�صتقبل  يف  اجل����د  العمل  على  امل���دن  ه��ذه 

مل�ص�عدة  امل�صتف�دة  ال��درو���ص  وج��م��ع  امل�����ص���ري��ع  ه��ذه 

املدن االأخرى على تبني اأفك�ره� ون�صره�«.

عمان تفوز بمسابقة التحدي العالمي لعمداء المدن

»ناديجدا« ُيحيي حفاًل ألطفال جمعية الحسين 

البلد-العقبة  نب�ض 

اأطلقت �صركة »مين�ء ح�وي�ت العقبة«   

امل��ل��ك��ي��ة حلم�ية  ب���ل�����ص��راك��ة م��ع اجل��م��ع��ي��ة 

ال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ة ون���ق����ب���ة امل��ه��ن��د���ص��ني 

االأردن���ي���ني ف���رع ال��ع��ق��ب��ة، ام�����ص ال��ث��الث���ء، 

حملة لتنظيف �صواطئ خليج العقبة.

احلملة  يف  م�ص�رك�   150 زه����ء  ومت��ك��ن 

م���ن ج���م���ع ك���م���ي����ت ك���ب���رية م���ن خم��ل��ف���ت 

التي  البال�صتيكية  العبوات  مثل  القم�مة 

البحرية،  البيئة  على  �صلبي  ب�صكل  توؤثر 

البحرية  ال��ت��ي���رات  بفعل  جتمعت  وال��ت��ي 

م�����ن م���ن����ط���ق جم����������ورة ع���ل���ى ج������زء م��ن 

وح�ص��صية  طبيعة  ب�صبب  املغلق  ال�ص�طئ 

املوقع.

التنفيذي لل�صركة �صورين  وق�ل املدير 

يف  ع�صو  العقبة  ح�وي�ت  مين�ء  اإن  ين�صن، 

وح��صل  الع�ملية  البيئية  امل��وان��ئ  منظمة 

)اي��زو  البيئية  االإدارة  ن��ظ���م  ���ص��ه���دة  على 

االأع��ل��ى  ال��دول��ي��ة  املوا�صفة  وه��ي   )14001

ال���ت���ي ت�����ص���ع��د ال�������ص���رك����ت ع���ل���ى حت�����ص��ني 

به�  وال��ت��ح��ك��م  املتبعة  البيئية  امل��م���ر���ص���ت 

وتقليل ال�صرر للبيئة اإىل اأقل حد ممكن.

ت�أتي  البحرية  البيئة  حم�ية  اأن  واأك��د 

���ص��م��ن امل�������ص���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة حل��م���ي��ة 

ح�وي�ت  ملين�ء  امل��ج���ورة  البحرية  املحمية 

االأول  ك���ن��ون  يف  عنه�  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  العقبة 

اململكة  2020، وذلك لتعزز مك�نة  من ع�م 

ال�صعيد  ع��ل��ى  خ������ص  ك��ق��ط���ع  وال�����ص��رك��ة 

ال��دول��ي��ة،  ب�لتزام�ته�  ال��وف���ء  يف  ال���دويل 

وحتقيق  احليوي  التنوع  اتف�قية  وخ��صة 

اأه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ص���ت���دام���ة اخل��������ص 

ب�حلي�ة البحرية وحتقيق اأهداف ال�صركة 

املهند�صني  نق�بة  رئي�ص  واأ���ص���ر  البيئية. 

االأردن����ي����ني ف���رع ال��ع��ق��ب��ة امل��ه��ن��د���ص ع���م��ر 

»مين�ء  �صركة  دور  اإىل  ب��دوره،  احلب��صنة، 

ح����وي����ت ال��ع��ق��ب��ة« يف احل���م����ي���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

م����ن خ�����الل ال���ت���زام���ه���� ب��ت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة. واأك���د الق�ئم  ال��دول��ي��ة  امل��ع���ي��ري 

امللكية  للجمعية  التنفيذي  املدير  ب�أعم�ل 

حممد  الدكتور  البحرية  البيئة  حلم�ية 

الت�ص�ركية بني  اأهمية  طواه�، من ج�نبه، 

امل��وؤ���ص�����ص���ت ال��ر���ص��م��ي��ة وال��ق��ط���ع اخل������ص، 

العقبة«  ح�وي�ت  »مين�ء  ب�صركة  واملتمثلة 

واجل��م��ع��ي���ت غ���ري احل��ك��وم��ي��ة وامل���ب����درات 

ت�صكل  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ه���ذه  ال�����ص��ب���ب��ي��ة يف 

من���وذج���� ل��ل��م�����ص���ه��م��ة يف ح��م���ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

عن��صره�. وا�صتدامه  البحرية 

إشهار األعمال الشعرية الكاملة 
إلبراهيم نصر اهلل

البلد-عمان نب�ض 

�صوم�ن  احلميد  عبد  منتدى  نّظم 

الإ�صه�ر  حفال  اخ��ريا  عّم�ن  يف  الثق�يف 

وال�ص�عر  ل��ل��روائ��ي  ال��ك���م��ل��ة  االأع���م����ل 

اإب��راه��ي��م ن�����ص��ر اهلل، ال��ت��ي ���ص��درت يف 

ث���الث���ة جم����ّل����دات اأخ������رياً ع���ن »ال�����دار 

العربية للعلوم- ن��صرون« يف بريوت.

وخ�������الل ال�����ن�����دوة ال����ت����ي ق���ّدم���ت���ه���� 

االإع��الم��ي��ة ه��ن���ء االأع�����رج، ق����راأ ن�صر 

اأع���م����ل���ه ت��ن��وع��ت بني  اهلل من�����ذج م���ن 

وفن  امللحمي،  الط�بع  ذات  الق�ص�ئد 

ال�����ص��رية وال���ب���ن����ء ال�������ص���ردي ال�����ص��ع��ري 

املركب.

الك�ملة  ال�صعرية  االأعم�ل  اأن  ُيذكر 

ال�ص�درة  جمموع�ته  ت�صم  اهلل  لن�صر 

بني الع�م 1980، التي افتتحه� بديوانه 

والع�م  املدينة«  م�ص�رف  على  »اخليول 

اأ���ص��در فيه دي��وان »احل��ّب  2017 ال��ذي 

�صرير«.


