
 وزير الطاقة يبحث مع السفير األميركي 
مجاالت التعاون المشترك

 كريشان يجتمع برؤساء لجان بلديات 
ويؤكد ضرورة استمرار حملة بسواعدنا

 مواطنون يشتكون من حالة جسور المشاة 
و»االمانة« تؤكد على نظافتها وصيانتها

نب�ض البلد- عمان

ال��وزراء وزير االدارة  اأكد نائب رئي�س   

الأرب��ع��اء،  ام�س  كري�شان،  توفيق  املحلية 

الهتمام امللكي بحملة ب�شواعدنا للنظافة، 

دون  ا�شتمرارها  على  احلكومة  وح��ر���س 

انقطاع.

مبنى  يف  لقائه  خ��ال  كري�شان،  وق��ال 

ال������وزارة ام�����س الرب���ع���اء، ب��روؤ���ش��اء جل��ان 

الغابات  نظافة  اإن  الأوىل،  الفئة  بلديات 

واملتنزهات  وال�شياحية  الأثرية  واملناطق 

العامة وال�شوارع الرئي�شية جزء من عمل 

جمال�س  خال  من  املحلية  الإدارة  وزارة 

اخلدمات امل�شرتكة والبلديات.

وب���ن اأن ال������وزارة ل���ن ت���األ���و ج���ه���داً يف 

ت�شهيل مهّمة البلديات.

نب�ض البلد- عمان

املعدنية،   بحث وزير الطاقة وال��روة 

ال�شفري  م��ع  اخل��راب�����ش��ة،  �شالح  ال��دك��ت��ور 

اململكة ه���ري وو���ش��رت،  ل���دى  الأم���ريك���ي 

ام�����س الأرب���ع���اء، اأوج���ه ال��ت��ع��اون امل�شرتك 

مبا  تعزيزها  و�شبل  الطاقة،  جم��الت  يف 

يخدم القطاع.

وع����ر�����س ال����وزي����ر اخل���راب�������ش���ة خ���ال 

ال��ل��ق��اء، خل��ط��ط ال������وزارة وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا يف 

تزويد  الإق��ل��ي��م��ي، خا�شة  ال��رب��ط  جم��ال 

لبنان بالكهرباء من ال�شبكة الأردنية عرب 

�شوريا، مبا يخفف من اأزمة الطاقة التي 

ي�شهدها لبنان. 

ك���م���ا ا����ش���ت���ع���ر����س م�������ش���اري���ع ال���رب���ط 

الكهربائي الإقليمي،.

نب�ض البلد - نزار البطاينة 

ج�����ش��ور امل�����ش��اة ح��اج��ة ����ش���روري���ة، ت��وؤم��ن 

���ش��ام��ة امل����ارة يف ع��ب��ور ال��ط��رق دون اب��ط��اء 

العا�شمة  مناطق  بع�س  لكن  امل���رور،  حركة 

عمان و�شوارعها تعاين نق�شا يف ج�شور امل�شاة، 

ورغم �شعي امانة عمان الكربى اىل املحافظة 

على هذه اجل�شور ال ان بع�شها حتولت اىل 

مكاره �شحية ويفتقد بع�شها للنظافة كما 

وبع�شها  التحتية  بنيتها  يف  نق�شا  ت��ع��اين 

كما  اخ���رى،  وا�شياء  وده���ان  ل�شيانة  يحتاج 

اىل  حولها  مم��ا  معدومة  �شبه  ال���ش��اءة  ان 

وبات  واملت�شولن  ال�شوابق  ل�شحاب  مرتع 

ليا.    خ��ا���ش��ة  ع��ب��وره��ا  يخ�شون  امل��واط��ن��ن 

وادي  اإ���ش��ارات  ب��ن  الواقعة  املنطقة  ام��ت��داد 

�شقرة واملدينة الريا�شية. 353

نب�ض البلد- عمان

 ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س الع���ي���ان في�شل 

الفايز يف مكتبه بدار جمل�س العيان ام�س 

الرب���ع���اء، ���ش��ف��رية الحت����اد الوروب�����ي ل��دى 

اململكة ماريا هادجيثيو دو�شيو وبحث معها 

اوج���ه ال��ع��اق��ات الردن��ي��ة م��ع دول الحت��اد 

ا�شافة اىل الو�شاع الراهنة يف املنطقة.

رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�شداقة  ال��ل��ق��اء،  وح�����ش��ر 

ال��ربمل��ان��ي��ة الردن���ي���ة م��ع الحت����اد الوروب����ي 

العن ن�شال قطامن.

الوروب���ي  الحت���اد  م��واق��ف  الفايز  وثمن 

ال��داع��م��ة ل������اأردن وم���واق���ف ج��ال��ة امل��ل��ك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين جت����اه ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ام يف 

املنطقة، وتاأكيد جالته، ان ل حل للق�شية 

ال�����ش��رع��ي��ة  ق������رارات  وف���ق  ال  الفل�شطينية 

ال��دول��ي��ة وح��ل ال��دول��ت��ن.وا���ش��ار اىل متانة 

ال��ع��اق��ات الردن���ي���ة م��ع الحت����اد الوروب����ي 

وال���ع���اق���ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة بن 

العاقات  تعزيز  ���ش��رورة  مبينا  ال��ط��رف��ن، 

البينية يف خمتلف املجالت .

نب�ض البلد- عمان

رع����ى رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�������ان امل�����ش��رتك��ة، 

اللواء الركن يو�شف اأحمد احلنيطي، ام�س 

الأرب���ع���اء، اح��ت��ف��ال ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للقوات 

ال��ن��ب��وي  امل��ول��د  ب��ذك��رى  الأردن���ي���ة  امل�شلحة 

�شباط  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  بح�شور  ال�����ش��ري��ف، 

القوات امل�شلحة الأردنية - اجلي�س العربي.

الأردن��ي��ة،  امل�شلحة  ال��ق��وات  واأل��ق��ى مفتي 

العميد الدكتور ماجد الدراو�شة، كلمًة قال 

الأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  “حتر�س  فيها: 

التي  الدينية  ه��ذه الح��ت��ف��الت  اإق��ام��ة  على 

الإ�شامية،  وعقيدتنا  هويتنا  فينا  تر�شخ 

عليه  ال��ذك��رى  ل�شاحب  وع��رف��ان��اً  ت��ق��دي��راً 

يحمل  العربي  فجي�شنا  وال�����ش��ام،  ال�شاة 

ال�����ذي ينتمي  امل�����ش��ط��ف��وي  ا����ش���م اجل��ي�����س 

بعقيدته اإىل ديننا احلنيف، وولئه لآل بيت 

امل�شطفى، وتر�شيخاً ملفهوم الولء والنتماء 

للوطن ولقيادته وجي�شه و�شعبه”.

اإقامة  “اأن  ال��دراو���ش��ة:  العميد  واأ���ش��اف 

هذا الحتفال له معان عظيمة،.

 الفايز يلتقي سفيرة االتحاد االوروبي
 لدى المملكة

 الحنيطي يرعى احتفال القوات المسلحة
 بذكرى المولد النبوي الشريف
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 مشروع ضم الضفة يتواصل... االحتالل يخطط 
لزيادة أعداد المستوطنين باألغوار

البلد-وكاالت نب�ض 

ك�شفت و�شائل اإعام اإ�شرائيلية، عن خمططات حلكومة 

الأغ����وار  امل�شتوطنن، يف  اأع����داد  ل��زي��ادة  ت��ه��دف  الح��ت��ال 

الفل�شطينية

واأو�شحت قناة “11” العربية، اأن املخطط الإ�شرائيلي 

اجل���دي���د ل��ا���ش��ت��ي��ط��ان يف الأغ�������وار، ي��ه��دف ل���زي���ادة اأع����داد 

امل�شتوطنن من 1500 عائلة اإىل 3000، خال ال�شنوات 

الأربع املقبلة

اأن وزير البناء والإ�شكان يف حكومة الحتال،  واأ�شافت 

خال  املخطط،  على  امل�شادقة  باجتاه  يدفع  اإلكن،  زئيف 

الفرتة القريبة

يومية،  �شيا�شة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  دول���ة  ومت��ار���س 

بتكثيف ال�شتيطان يف ال�شفة، خا�شة يف الأغ��وار واملناطق 

امل�شنفة “ج”، بهدف تكري�س �شم ال�شفة وال�شيطرة عليها 

يف  الفل�شطينين  على  ال�شغوط  وزي��ادة  واقت�شادياً،  اأمنياً 

هذه املناطق، لدفعهم اإىل الهجرة منها.

الملك: حزمة اإلصالحات تحتاج جهدًا 
جماعيًا وعماًل جادًا لتحقيق نتائج ملموسة

البلد-وكاالت نب�ض 

بالرغم من التدهور اخلطري الذي حلق 

بالأ�شري مقداد القوا�شمي، الذي دخل �شهره 

الطعام،  عن  املتوا�شل  الإ���ش��راب  يف  ال��راب��ع 

ل  اأن��ه  اإل  الفائقة،  العناية  غرفه  ودخ��ول��ه 

ي����زال ي�����ش��ر ع��ل��ى اإك���م���ال امل��ع��رك��ة م��ع باقي 

الطعام،  ع��ن  امل�شربن  الإداري����ن  الأ���ش��رى 

لنيل حريته

ول ي����زال الأ����ش���ري ال��ق��وا���ش��م��ي، ال����ذي ل 

ي��ق��در م��ن��ذ ف����رتة ع��ل��ى احل���رك���ة، ي��رق��د يف 

ك��اب��ان  امل���رك���زة يف م�شفى  ال��ع��ن��اي��ة  غ��رف��ة 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ل��ل��ي��وم ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل، 

ب�شبب التدهور اخلطري على �شحته، حيث 

91 يف الإ���ش��راب املفتوح عن  ال�  دخل يومه 

الطعام.

نب�ض البلد- عمان

ق����ال رئ��ي�����س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�شر 

اإىل  �شتتقدم  احل��ك��وم��ة  اإن  اخل�����ش��اون��ة، 

جم��ل�����س الم������ة، ع��ن��د اإح���ال���ة خم��رج��ات 

جلنة حتديث املنظومة ال�شيا�شية ب�شفة 

العادية،  دورت���ه  انعقاد  قبل  ال�شتعجال 

بتعديات جزئية وحمدودة اإ�شافية على 

التحديث  منظومة  ل�شتكمال  الد�شتور 

ال�شيا�شي، مثلما �شتتقدم بتعديات تطال 

عدة قوانن اأخرى لتتواءم مع خمرجات 

اللجنة املعربة عن روؤي��ة غالبية املجتمع 

الردين.

خا�شة  مقابلة  يف  اخل�����ش��اون��ة،  ول��ف��ت 

الزميل  اأج��راه��ا  الردين  التلفزيون  م��ع 

اأن احل��ك��وم��ة، ويف اط���ار  امل���ج���ايل،  اأن�������س 

عازمة  اللجنة،  عمل  خم��رج��ات  ترجمة 

على و�شع الوراق النقا�شية جلالة امللك 

ب�شكل  التنفيذ  مو�شع  ال��ث��اين  اهلل  عبد 

متدرج وطموح لتحقيق النه�شة ال�شاملة، 

وحت��ق��ي��ق ال��ت��ع��ايف وال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي 

���ش��رورة  ب���ات  ال���ذي  وال����ش���اح الداري، 

ملحة ومطلوبة.

وح��������ول اأزم���������ة وب��������اء ك������ورون������ا، ق���ال 

ال�شمانة  ه��ي  املطاعيم  اإن  اخل�����ش��اون��ة، 

التحديات  اإىل  ال��ع��ودة  ل��ع��دم  احلقيقية 

اإىل  م�����ش��ريا  الق��ت�����ش��ادي��ة،  وانعكا�شاتها 

الأردن،  يف  مغلقة  ق��ط��اع��ات  وج���ود  ع���دم 

ولي�س واردا يف ح�شابات احلكومة العودة 

اىل الغ��اق��ات جم���ددا. واأ���ش��اف يف هذا 

اأن مناطق املثلث الذهبي ت�شهد  ال�شياق، 

املح�شنن،  ال�����ش��ي��اح  م��ن  واق��ب��ال  تعافيا 

تن�شيط  يف  ت�����ش��اه��م  امل���ه���رج���ان���ات  واأن 

ال�شرتاطات  وف��ق  القت�شادية،  احلركة 

والربوتوكولت ال�شحية.

نب�ض البلد - فرح مو�سى

ب��ّن��اء ورئي�شي يف حياة  ال��زراع��ة عامل 

الإن�����ش��ان ف��ال��زراع��ة تلبي ح��اج��ات الفرد 

للناجت  مهم  م�شدر  واي�شا  ال��غ��ذاء،  م��ن 

القومي وبها يتم حتقيق الكتفاء الذاتي 

كما انها م�شدر دخل  جلميع العاملن يف 

ايجابا على حياة  وتوؤثر   ، الزراعة  قطاع 

املواطنن.

تعر�س قطاع الزراعة خال ال�شنوات 

متوقعة،  وغ���ري  ع��دي��دة  مل�شاكل  املا�شية 

و�شاحات  املخلفات  ���ش��اح��ات  ان�����ش��ار  منها 

ي�����وؤدي اإىل خم��اط��ر بيئية  اخل�����ردة مم���ا 

اإع��ادة تاأهيل  و�شحية، خا�شة اذا مل يتم 

الرا������ش�����ي م����ن ج���ه���ة  وال��ت��خ��ل�����س من 

ال�شاحات من جهة اخرى فامل�شتقبل وما 

تبقى من الزراعة يف خطر.

 وللحد من هذه الظاهرة، قال رئي�س 

اجلمعية الردنية حلماية احلياة الربية 

�شاحات  انت�شار  ظاهرة  ان  ال��ع��ودات  عمر 

اخل���ردة و���ش��اح��ات الن�����ش��اءات ت��وؤث��ر على 

الرا�شي الزراعية.

الخصاونة:  الحكومة ستقترح تعديالت محدودة 
على الدستور الستكمال »التحديث السياسي«

 ساحات الخردة والكسارات ومخاطرها 
على االراضي الزراعية 

 األسير القواسمي يدخل شهره الرابع 
باإلضراب في غرفة العناية المركزة

نب�ض البلد- عمان

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

منظومة التحديث ال�شيا�شي جزء من حزمة 

اإ���ش��اح��ات ت�شمل الق��ت�����ش��ادي��ة والإداري������ة، 

حتتاج جلهد جماعي وعمل جاد حتى حتقق 

نتائج ملمو�شة.

وق����ال ج��ال��ة امل��ل��ك، خ���ال ل��ق��ائ��ه ام�س 

وزراء  روؤ����ش���اء  احل�شينية  ق�شر  يف  الأرب���ع���اء 

املنظومة  حتديث  جلنة  اإن  �شابقن،  ووزراء 

الت�شريعات  لكن  اأعمالها،  اأن��ه��ت  ال�شيا�شية 

والتو�شيات ل تكفي وحدها، داعياً اإىل البناء 

ب��رام��ج متكاملة  اإجن���ازه وتنفيذ  على م��ا مت 

تعزز م�شاركة املواطن يف �شنع القرار.

ال��ذي ياأتي  اللقاء  واأ���ش��ار جالته، خ��ال 

التوا�شلي مع خمتلف رجالت  �شمن نهجه 

ت�شجيع  يف  دوره�������م  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال�����دول�����ة، 

املواطنن على امل�شاركة ال�شيا�شية واحلزبية، 

لإجناح عملية التحديث ال�شيا�شي.

القانون تعد  �شيادة  اأن  امللك  وبن جالة 

ركناً اأ�شا�شياً لزدهار اأي بلد وا�شتقراره، منبهاً 

ال��دول��ة،  هيبة  تر�شيخ  ا�شتمرار  اأهمية  اإىل 

وعدم ال�شماح باأي جتاوزات تهدد اأمن الوطن 

واملواطن.

ولفت جالته اإىل اأن الأردن يدخل مئويته 

الثانية مبوؤ�ش�شات حمرتفة قادرة على جتاوز 

التحديات، وبدور قوي على م�شتوى املنطقة، 

وبتقدير كبري يحظى به اإقليميا.

وجدد جالة امللك ثقته بوعي الأردنين 

الأردن  اأن  مبيناً  ال��داخ��ل��ي��ة،  اجل��ب��ه��ة  وق���وة 

دائماً ما يتعر�س حلمات ا�شتهداف بعد اأي 

اإجناز �شيا�شي �شواء على ال�شعيد الداخلي اأو 

اخلارجي.

الق�شايا  خمتلف  اإىل  ج��ال��ت��ه  وت��ط��رق 

املحلية والإقليمية والدولية.

اإىل تنظيم  م���ن ج��ه��ت��ه��م، دع���ا احل�����ش��ور 

احلياة  يف  امل�شاركة  لتحفيز  توعية  حمات 

الن��خ��راط  على  ال�شباب  وت�شجيع  احلزبية 

قطاع  تطوير  اأهمية  موؤكدين  الأح����زاب،  يف 

وا�شحة  اقت�شادية  خطة  واإع�����داد  التعليم، 

وقابلة للقيا�س للحد من الفقر والبطالة.

جالة  ملواقف  دعمهم  احل�شور  اأك��د  كما 

ال��ع��رب��ي��ة، ويف  ال��ث��اب��ت��ة جت���اه الق�شايا  امل��ل��ك 

مقدمتها الق�شية الفل�شطينية.

و�شم اللقاء روؤ�شاء الوزراء ال�شابقن طاهر 

امل�شري، وعبد ال��روؤوف ال��رواب��دة، والدكتور 

ع��دن��ان ب����دران، وال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الن�شور، 

ال�شابقن  وال����وزراء  امللقي،  ه��اين  وال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ك��رك��ي، وال��دك��ت��ور م���روان 

3املع�شر، ونا�شر جودة.
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أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية والحزبية إلنجاح 
التحديث السياسي  عملية 

 أهمية تنفيذ برامج متكاملة تعزز مشاركة المواطن في صنع القرار 

الملك: حزمة اإلصالحات تحتاج جهدًا جماعيًا 
وعماًل جادًا لتحقيق نتائج ملموسة

نب�ض البلد- عمان

�أك�����د ج���ال���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �ل���ث���اين �أن 

منظومة �لتحديث �ل�سيا�سي جزء من حزمة 

و�لإد�ري�����ة،  �لق��ت�����س��ادي��ة  ت�سمل  �إ���س��اح��ات 

حتتاج جلهد جماعي وعمل جاد حتى حتقق 

نتائج ملمو�سة.

وق����ال ج��ال��ة �مل��ل��ك، خ���ال ل��ق��ائ��ه �م�س 

وزر�ء  روؤ���س��اء  �حل�سينية  ق�سر  يف  �لأرب���ع���اء 

�ملنظومة  حتديث  جلنة  �إن  �سابقني،  ووزر�ء 

�لت�سريعات  لكن  �أعمالها،  �أن��ه��ت  �ل�سيا�سية 

و�لتو�سيات ل تكفي وحدها، د�عياً �إىل �لبناء 

ب��ر�م��ج متكاملة  وتنفيذ  �إجن���ازه  م��ا مت  على 

تعزز م�ساركة �ملو�طن يف �سنع �لقر�ر.

ياأتي  �ل��ذي  �للقاء  و�أ���س��ار جالته، خ��ال 

�لتو��سلي مع خمتلف رجالت  نهجه  �سمن 

ت�����س��ج��ي��ع  يف  دوره�������م  �أه���م���ي���ة  �إىل  �ل�����دول�����ة، 

�ملو�طنني على �مل�ساركة �ل�سيا�سية و�حلزبية، 

لإجناح عملية �لتحديث �ل�سيا�سي.

�لقانون تعد  �سيادة  �أن  �مللك  وبني جالة 

�أي بلد و����س��ت��ق��ر�ره،  �أ���س��ا���س��ي��اً لزده����ار  رك��ن��اً 

ت��ر���س��ي��خ هيبة  ����س��ت��م��ر�ر  �أه��م��ي��ة  �إىل  م��ن��ب��ه��اً 

ب���اأي جت���اوز�ت تهدد  �ل��دول��ة، وع���دم �ل�سماح 

�أمن �لوطن و�ملو�طن.

ولفت جالته �إىل �أن �لأردن يدخل مئويته 

�لثانية مبوؤ�س�سات حمرتفة قادرة على جتاوز 

�لتحديات، وبدور قوي على م�ستوى �ملنطقة، 

وبتقدير كبري يحظى به �إقليميا.

وجدد جالة �مللك ثقته بوعي �لأردنيني 

�لأردن  �أن  مبيناً  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �جل��ب��ه��ة  وق���وة 

د�ئماً ما يتعر�س حلمات ��ستهد�ف بعد �أي 

�إجناز �سيا�سي �سو�ء على �ل�سعيد �لد�خلي �أو 

�خلارجي.

�لق�سايا  خم��ت��ل��ف  �إىل  ج��ال��ت��ه  وت��ط��رق 

�ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.

تنظيم  �إىل  دع���ا �حل�����س��ور  م���ن ج��ه��ت��ه��م، 

�حلياة  يف  �مل�ساركة  لتحفيز  توعية  حمات 

�لن��خ��ر�ط  على  �ل�سباب  وت�سجيع  �حلزبية 

قطاع  تطوير  �أهمية  موؤكدين  �لأح���ز�ب،  يف 

و��سحة  �قت�سادية  خطة  و�إع����د�د  �لتعليم، 

وقابلة للقيا�س للحد من �لفقر و�لبطالة.

جالة  ملو�قف  دعمهم  �حل�سور  �أك��د  كما 

�ل��ع��رب��ي��ة، ويف  �لق�سايا  �ل��ث��اب��ت��ة جت���اه  �مل��ل��ك 

مقدمتها �لق�سية �لفل�سطينية.

�ل�سابقني  �ل�����وزر�ء  روؤ����س���اء  �ل��ل��ق��اء  و���س��م 

ط��اه��ر �مل�����س��ري، وع��ب��د �ل�����روؤوف �ل���رو�ب���دة، 

عبد�هلل  و�لدكتور  ب���در�ن،  عدنان  و�لدكتور 

�ل��ن�����س��ور، و�ل��دك��ت��ور ه���اين �مل��ل��ق��ي، و�ل����وزر�ء 

و�لدكتور  �لكركي،  خالد  �لدكتور  �ل�سابقني 

مرو�ن �ملع�سر، ونا�سر جودة.

وح�����س��ر �ل��ل��ق��اء رئ��ي�����س �ل����دي����و�ن �مل��ل��ك��ي 

ون��ائ��ب  �ل��ع��ي�����س��وي،  ح�سن  ي��و���س��ف  �لها�سمي 

رئ��ي�����س �ل������وزر�ء ووزي����ر �خل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

�مل��غ��رتب��ني �أمي����ن �ل�����س��ف��دي، وم��دي��ر مكتب 

�لدكتور جعفر ح�سان، ومدير  �مللك،  جالة 

�ملخابر�ت �لعامة �للو�ء �أحمد ح�سني.
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 الملك يبدأ جولة أوروبية 
االثنين المقبل

الداخلية توضح ظروف عدم اقامة 
فعالية لحزب جبهة العمل االسالمي

 الطاقة النيابية تنظم جلسة نقاشية 
حول واقع ومستقبل الطاقة

 في األردن

نب�ض البلد- عمان

ي��ب��د�أ ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين، 

ي����وم �لث���ن���ني �مل���ق���ب���ل، ج���ول���ة �أوروب����ي����ة 

و�ململكة  و�أملانيا  وبولند�  �لنم�سا  ت�سمل 

�ملتحدة.

ت��ع��زي��ز  �إىل  �مل��ل��ك��ي��ة  وت���ه���دف �جل���ول���ة 

وتناول  �ل��دول،  ه��ذه  مع  �لتعاون  �آل��ي��ات 

ودوليا. �إقليميا  �مل�ستجد�ت  �آخر 

موؤمتر  يف  �مللك  جالة  �سي�سارك  كما 

قمة �ملناخ )COP26( �لذي �سُيعقد يف 

��سكتلند�. يف  غا�سكو، 

نب�ض البلد- عمان

ب��ا���س��م وز�رة  �ل��ن��اط��ق �لإع���ام���ي  ق���ال 

�ل��د�خ��ل��ي��ة �إن ط��ل��ب��اً غ��ري م�����س��ب��وق ت��ق��دم 

ب���ه ح���زب ج��ب��ه��ة �ل��ع��م��ل �لإ����س���ام���ي �إىل 

على  للح�سول  و�لآث����ار  �ل�سياحة  وز�رة 

�ملولد  بذكرى  �حتفال  باإقامة  مو�فقتها 

�ل�����س��ه��ر  م����ن   29 يف  �ل�������س���ري���ف  �ل���ن���ب���وي 

�لروماين،  �ملدرج  يف  يقام  بحيث  �حلايل، 

ب����اأن وز�رة  وذل����ك رغ���م م��ع��رف��ة �حل����زب 

�لإد�ري���ني  �حل��ك��ام  خ��ال  وم��ن  �لد�خلية 

وف���ق���اً  �لخ���ت�������س���ا����س  ذ�ت  �جل����ه����ة  ه����ي 

للقانون.

ب���ه���ذه  �لح����ت����ف����الت  �أن  �إىل  ول����ف����ت 

�مل��ن��ا���س��ب��ة ق���د ج���رت ب�����س��وره��ا �ل��ر���س��م��ي��ة 

و�ل�����س��ع��ب��ي��ة يف �مل�����س��اج��د و�لأم���اك���ن �ل��ت��ي 

�أع����ت����اد �لأردن�����ي�����ون ع���ل���ى �إق���ام���ت���ه���ا ع��ر 

�حل���زب  ط��ل��ب  �أن  �إىل  م�������س���ري�ً  �ل����زم����ن، 

�ل��زم��ان و�مل��ك��ان لإق��ام��ة حفله  وحت��دي��د 

�أيام من ذكرى �ملولد �لنبوي،  بعد ع�سرة 

يحمل  �لخت�سا�س  ذ�ت  �جل��ه��ة  وجت���اوز 

مررة. غري  ومناكفات  �سيا�سية  دللت 

و�أ�سار �إىل �أن �لوز�رة قد فوجئت بن�سر 

و�سائل  بع�س  ع��ر  �حل���زب  ط��ل��ب  ���س��ورة 

�لجتماعي،  �لتو��سل  ومن�سات  �لإعام 

مب��ا ل ي��ع��ر ع��ن �أ���س��ول �ل��ت��خ��اط��ب بني 

�لدولة. وموؤ�س�سات  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

وق����ال: »�إن����ه وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ووف��ق��اً 

�لج��ت��م��اع��ات  ق��ان��ون  م��ن  3/�أ/3  ل��ل��م��ادة 

وتعدياته،   2004 ل�سنة   )7( رقم  �لعامة 

�ل�سماح  �لعا�سمة عدم  فقد قرر حمافظ 

�لفعالية«. هذه  باإقامة 

نب�ض البلد- عمان

 �أكد رئي�س و�أع�ساء جلنة �لطاقة و�لرثوة 

��سرت�تيجية  بناء  �سرورة  �لنيابية،  �ملعدنية 

تعتمد  �لأردن،  يف  �ل��ط��اق��ة  ل��ق��ط��اع  و����س��ح��ة 

و�لعتماد  �لطاقة،  م�سادر  يف  �لتنوع  �أ�سا�س 

�ل��ت��زود  �أم���ن  لتحقيق  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل�����س��ادر  ع��ل��ى 

و��ستد�متها. �لطاقة  من 

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة، 

ب���ع���ن���و�ن »و�ق�����ع وم�����س��ت��ق��ب��ل �ل���ط���اق���ة يف 

ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ل��ج��ن��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �لردن«، 

�ي���رت، �سمن  م��ع م��وؤ���س�����س��ة ف��ري��دري�����س 

�لربعاء،  �ليوم  و�ملناخ،  �لطاقة  م�سروع 

�مليت. �لبحر  يف 

�ملحامي  �لنائب  �للجنة،  رئي�س  وبني 

زي���د �ل��ع��ت��وم، يف ب��ي��ان ل��ل��ج��ن��ة، �حل��اج��ة 

باعتباره  �ل��ط��اق��ة،  قطاع  تنظيم  لإع���ادة 

�مل���وؤث���ر �ل��رئ��ي�����س ع��ل��ى ب��اق��ي �ل��ق��ط��اع��ات 

و�لأن�����س��ط��ة �لق��ت�����س��ادي��ة، م�����س��دد� على 

�ثر وتغري على  �ملو�طن  �أن يلم�س  �أهمية 

متطلبات  ي��ح��ق��ق  مب��ا  �ل��ط��اق��ة،  ف���ات���ورة 

�ليومية. �حلياة 

�لنو�ب:  �للجنة  �أع�ساء  �أكد  بدورهم، 

ف���ر�����س �ل��ع��ج��ارم��ة وحم���م���د �ل�����س��ع��ودي 

وره��ق  هنط�س  وم��و���س��ى  ع���و�د  وع��ب��د�هلل 

�ل�����زو�ه�����رة ون�������س���ال �حل����ي����اري، �أه��م��ي��ة 

�خل��������روج ب���ح���ل���ول مل�����س��ك��ل��ة �ل���ط���اق���ة يف 

مرعبا  هاج�سا  �أ�سبحت  و�ل��ت��ي  �لأردن، 

لدى كثري من �ملو�طنني، خ�سو�سا فيما 

و�لكهرباء. �لنفط  �أ�سعار  بارتفاع  يتعلق 

تعتمد  �ل��ق��ط��اع��ات  �أغ��ل��ب  �إن  وق���ال���و� 

ب�������س���ك���ل ك����ل����ي ع����ل����ى م���������س����ادر �ل���ط���اق���ة 

)�ل��ك��ه��رب��اء و�مل�����س��ت��ق��ات �ل��ن��ف��ط��ي��ة(، ما 

�رتفاع  حال  يف  كبري  ب�سكل  تاأثرها  يعني 

��ستقر�رها. وعدم  �أ�سعارها 

�ل��رتك��ي��ز  �إىل ����س���رورة  �ل���ن���و�ب  ودع����ا 

ع��ل��ى ����س��ت��غ��ال �ل�����س��خ��ر �ل��زي��ت��ي و�ل��غ��از 

و�ل�ستغال  م��ت��وف��رة،  حملية  كم�سادر 

�لأم�����ث�����ل مل�������س���اري���ع �ل����ط����اق����ة �مل���ت���ج���ددة 

وتو�سيعها.

م����ن ج���ه���ت���ه، �����س���ت���ع���ر����س �خل���ب���ري يف 

جمال �لطاقة، �لدكتور �إياد �ل�سرطاوي، 

وب�سكل  �لردن،  يف  �لطاقة  ��سرت�تيجية 

خ���ا����س م�����س��ت��ق��ب��ل �ل���ك���ه���رب���اء )�ل���رب���ط 

و�ل�سبكات  �ملتجددة  و�لطاقة  �لكهربائي 

�لطاقة(. وحتول  و�لتخزين  �لذكية 

�ل��ط��اق��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أن  و�و�����س����ح 

وهي:  رئي�سية  حم��اور  �أربعة  على  رك��زت 

�أم�����ن �ل���ت���زود ب��ال��ط��اق��ة، و�ل����س���ت���د�م���ة، 

�لطبيعية،  للمو�رد  �لأمثل  و�ل�ستغال 

�لذ�ت. على  و�لعتماد 

�ل����ذ�ت  ع���ل���ى  �لع���ت���م���اد  �ن  و�أ�����س����اف 

ه��و �مل��ح��ور �لأب����رز و�لأه����م ك���ون حتقيق 

باقي  حتقيق  م��ن  �سيمكننا  �مل��ع��ي��ار  ه��ذ� 

�ملحاور.

ك���م���ا �����س���ت���ع���ر����س �ل�������س���رط���اوي �أب�����رز 

�لتحديات و�ملعيقات �لتي تو�جه قطاعي 

�ل���زر�ع���ة و�مل���ي���اه، ف��ي��م��ا ي��خ�����س �ل��ط��اق��ة 

�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  حللها،  �لكفيلة  و�ل�سبل 

�ل��ه��ي��دروج��ني  م���و����س���وع �ل���س��ت��ث��م��ار يف 

م�سادر  من  م�سدر�  ُيعد  �لذي  �لأخ�سر 

للبيئة. ملوث  وغري  �ملتجددة  �لطاقة 

نب�ض البلد - فرح مو�سى

حياة  يف  ورئي�سي  بّناء  عامل  �لزر�عة 

�لفرد  حاجات  تلبي  فالزر�عة  �لإن�سان 

للناجت  مهم  م�سدر  و�ي�سا  �لغذ�ء،  من 

�ل���ق���وم���ي وب���ه���ا ي���ت���م حت��ق��ي��ق �لك���ت���ف���اء 

�ل��ذ�ت��ي ك��م��ا �ن��ه��ا م�����س��در دخ���ل  جلميع 

، وت��وؤث��ر  �ل���زر�ع���ة  �ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع 

�ملو�طنني. حياة  على  �يجابا 

تعر�س قطاع �لزر�عة خال �ل�سنو�ت 

متوقعة،  وغ��ري  ع��دي��دة  مل�ساكل  �ملا�سية 

و�ساحات  �ملخلفات  �ساحات  �ن�سار  منها 

بيئية  خم��اط��ر  �إىل  ي����وؤدي  مم��ا  �خل����ردة 

�إعادة تاأهيل  و�سحية، خا�سة �ذ� مل يتم 

�لر������س����ي م���ن ج���ه���ة  و�ل��ت��خ��ل�����س م��ن 

فامل�ستقبل  �خ���رى  ج��ه��ة  م��ن  �ل�����س��اح��ات 

�لزر�عة يف خطر. وما تبقى من 

 ول���ل���ح���د م����ن ه�����ذه �ل����ظ����اه����رة، ق���ال 

�لردنية حلماية �حلياة  رئي�س �جلمعية 

�نت�سار  ظاهرة  �ن  �لعود�ت  عمر  �لرية 

���س��اح��ات �خل����ردة و���س��اح��ات �لن�����س��اء�ت 

ب�سكل  �ل��زر�ع��ي��ة  �لر�����س���ي  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر 

�ل��ع��اق��ة  ذ�ت  �جل����ه����ات  ودع������ا  ����س���ل���ب���ي، 

ب���ات���خ���اذ �ج��������ر�ء�ت ����س���ارم���ة ب���ح���ق م��ن 

ي��ق��وم��ون ب��ان�����س��اء ���س��اح��ات ل��ل��خ��ردة �و 

�لر����س��ي  يف  �لن�سائية  للمو�د  �ساحات 

. �لزر�عية. 

ت��وؤث��ر  ���س��اح��ات �خل�����ردة  و�����س���اف �ن 

�لبيئة  وع��ل��ى  �ل��زر�ع��ي��ة  �لر����س��ي  ع��ل��ى 

و�لفات  �لقو�ر�س  بانت�سار  يت�سبب  مما 

�ن�����س��ار �لم��ر����س على  ت���وؤدي �ىل  �ل��ت��ي 

. �ملحيطه  و�لبيئة  و�ل�سجار  �لنباتات 

و��سار �ىل �ن �ساحات �ملو�د �لن�سائية 

و�ل�����ت�����ي حت�����ت�����وي ع����ل����ى م��������ادة �ل����رم����ل 

ت�سبب ب�سرر  �لك�سار�ت  �لن�سائي ومو�د 

ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ح��ي��ط��ه م��ن��وه��ا �ن ك��اف��ة 

. مرخ�سه  وغري  خمالفة  �ل�ساحات 

باز�لة  �لعاقة  ذ�ت  �جلهات  وطالب 

للرحيل  ��سحابها  و�نذ�ر  �ل�ساحات  تلك 

�ىل مناظق غري زر�عية �و �سكنية منوها 

�ىل وجود �سكاوى من ��سحاب �لر��سي 

ودعا  �ملحيطه،  �لر����س��ي  يف  و�لب�ساتني 

ب���ل���دي���ة �رب�����د �ل����ك����رى ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع 

�جل��ه��ات �لم��ن��ي��ة ت��وج��ي��ه �ن����ذ�ر�ت بحق 

�ل�ساحات. تلك  لز�لة  �ملخالفني 

ب�������دوره، ق����ال �ل���دك���ت���ور �ح���م���د ج��ر 

و�لبيئة  لان�سان  جمعية  رئي�س  �سريدة 

�لردن��ي��ة �ن ���س��اح��ات ج��م��ع �خل���ردة هي 

بال�سا�س مفيدة لنه بدل ما نرميها يف 

��ستخد�مها  �ع��ادة  يتم  �ل�سلبة  �ملكبات 

وه�����و �م�����ر ج���ي���د وف����ك����رة وج������ود �ع�����ادة 

ل��ت��دوي��ر �خل�����ردة �مل����وج����ودة، ل��ك��ن ه��ذه 

�ل�������س���اح���ات ل ن���رغ���ب ب����ان ن���ر�ه���ا ع��ل��ى 

�ملظهر  ت�سوه  لنها  �لرئي�سية  �ل�سو�رع 

�ل�ساحات  هذه  تكون  �ن  يجب  لذ�  �لعام 

مب���ن���اط���ق ب���ع���ي���دة ول���ي�������س���ت زر�ع����ي����ه �و 

لعدم  �لعامة  �لطرق  عن  وبعيدة  �سهلية 

. بالتلوث  �لت�سبب 

وت���اب���ع ، ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ك�����س��ار�ت ف��ل��ه��ا 

وت��وؤث��ر  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  �سلبي  ت��اأث��ري 

ع��م��ل��ي��ات  �ن  م���و����س���ح���ا  �لب����ن����ي����ة  ع���ل���ى 

وق�سم  غبار  من  ير�فقها  وما  �لتعديل 

تلوث  على  يعمل  �ل��زر�ع��ي��ة  للم�ساحات 

�جل���و وي��ن��ت��ق��ل مل�����س��اف��ات ب��ع��ي��دة وي��ع��م��ل 

كما  وهو�ئي  وب�سري  �سمعي  تلوث  على 

خطورة  ت�سكل  �حلجارة  نقل  قابات  �ن 

. �لنا�س  على 

م������ن ج����ه����ت����ه، ب������ني م�����دي�����ر �مل���دي���ن���ة 

�ساحات  �ن  عبا�س  �ب��و  ن��و�ف  �ل�سناعية 

وبيئية  �سحية  م��ك��ره��ة  ت�سكل  �خل���ردة 

�ل�سناعية  �مل���دن  يف  �مل��وج��ودة   وخ��ا���س��ة 

و�ل����ت����ي ت���ع���ت���ر ������س����ا ب���ي���ئ���ة ح��ا���س��ن��ة 

خطر�  ت�سبب  ما  و�ل��زو�ح��ف  للقو�ر�س 

وتعتر  بها  �ملحيطة  �لحياء  �هايل  على 

�مل��ن��اط��ق �ل�����س��ك��ان��ي��ة �مل��ح��ي��ط��ة مل��ث��ل ه��ذه 

�ل�����س��اح��ات م��ن��اط��ق م��ن��ب��وذة و����س��ب��ح��ت 

و�لبيئية  �لنف�سية  �ل�سر�ر  على  عاوة 

�لكثري  مرتعا لذوي �ل�سبقيات ما جعل 

م����ن �له��������ايل ي���ط���ال���ب���ون ب���ح���ل ل���ه���ذه 

تلك  من  خرج  بع�سهم  �ن  حتى  �مل�سكلة 

�لحياء.

�ل�ساحات  ه��ذه  مثل  وج��ود  �ن  وت��اب��ع 

�وج������دت ن��ت��ائ��ج ���س��ي��ئ��ة ن��ت��ي��ج��ة �ل��رم��ي 

�ل��ع�����س��و�ئ��ي ل��ل��ن��ف��اي��ات .و�����س���اف ه��ن��اك 

ولتخ�سع  �لبلدية  حدود  خارج  �ساحات 

ل��ل��ب��ل��دي��ة ول��ك��ن ن��ف��اي��ات ه���ذه �ل�����س��اح��ات 

قبل  ولكن  �لبلدية،  �ستتحملها  بالتاأكيد 

خملفات  تنظيف  �لبلدية  ت�ستطيع  �ن 

»�لدنيا«  دمرت  قد  تكون  �ل�ساحات  هذه 

ف���ت���ج���د �ك���ي���ا����س �ل���ن���ف���اي���ات وخم���ل���ف���ات 

م������و�د �ل�������س���ك���ر�ب و�ل�����زي�����وت و�جل���ل���ود 

و�ل���ب���ا����س���ت���ي���ك وغ����ريه����ا ق����د ت�����س��ل��ل��ت 

ل���ار�����س���ي �ل���زر�ع���ي���ة ل��ت�����س��ك��ل م��ك��ره��ة 

ل��ار����س��ي �ل��زر�ع��ي��ة و�ف�����س��اد ل��ار���س 

وت��خ��ري��ب ل��ل��زرع وغ��ل��ب��ة ع��ل��ى �مل���ز�رع يف 

�ملح�سول. جني  حال 

و�����س���اف، ط��ب��ع��ا �ل��ن��ف��اي��ات �مل���وج���ودة 

ن��ف��اي��ات �سلبة  ف��ي��وج��د  ن���وع  م���ن  �ك���رث 

و�خرى زجاجية وثالثة �سائلة وجميعها 

�ملز�رع  �مام  عائق  وت�سكل  �لر�س  تف�سد 

وتعمل على �حتجاب �ملز�رع عن �ر��سيه 

م��ا  �و  »ك���او����س���وك«  ك���ان���ت  �ذ�  وخ���ا����س���ة 

�سابه.

ذلك  �ىل  بال�سافة  عبا�س  �ب��و  وب��ني 

�لكثري من �لماكن �لغري مرخ�سة  فان 

و��سبح  �ل��ن��ف��اي��ات  ل��و���س��ع  مهيئة  وغ��ري 

لتجميع  �م���اك���ن  �لم���اك���ن  م���ن  �ل��ك��ث��ري 

جديدة  �سحية  مكرهة  لت�سكل  نفايات، 

ت�������س���ك���ل م����ع����ان����اة ج����دي����دة ع���ل���ى �ه����ايل 

�سو�ء. حد  على  �لبلدية  وعلى  �ملناطق 

وبالخ�س  �رب��د  كبلدية  نحن  وت��اب��ع 

مكثف  �هتمام  نوليها  �ل�سناعية  �ملدينة 

���س��اح��ات �خل��ردة  �ز�ل���ة  ع��ل��ى  وق��د عملنا 

وت��ن��ظ��ي��ف �ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����س��اح��ات �ل��ت��ي 

بحمات  وقمنا  للنفايات  مكب  ��سبحت 

�ل���س��ف يف  م��ع  ل��ك��ن  ل��ل�����س��اح��ات،  تنظيف 

�لنفو�س  �سعاف  بع�س  ياأتي  �لليل  فرتة 

وي��ق��وم��و� ب��رم��ي ن��ف��اي��ات��ه��م. و�ك���د على 

�ن��ه ل ي��وج��د �ل��ت��ز�م ف��ه��ذه �ل��ن��ف��اي��ات ل 

ولكن  �لطريقة  بهذه  و�سعها  نعرف من 

ت�سلنا  وقال   . حما�سبته  يجب  �نه  نعلم 

بتنظفيه  ق��م��ن��ا  م��ا  لتنظيف  �خ���ط���ار�ت 

م�������ر�ر� ف���ر����س���ل �لل����ي����ات و�جل����ر�ف����ات 

�لنفايات. لز�لة 

م��ع  و�ل����ت����ع����اون  �ل��ت��ن�����س��ي��ق  �ن  وب�����ني 

�جل��ه��ات �لم��ن��ي��ة د�ئ���م وي��ت��و�ج��د رج��ال 

�لمن مع موظفي �لبلدية ويتم توجيه 

ولكن  �ملعتدين  �سد  و�ب��اغ��ات  �ن��ذ�ر�ت 

�م���ن م���ع كل  ن�����س��ع رج���ل  �ن  ي�����س��ل��ح  ل 

مو�طن.

ت����وج����ي����ه����ات   و�ك�����������د ع�����ل�����ى وج�����������ود 

عملهم  ب��اد�ء  يقومو�  و�نهم  للمر�قبني 

. �لغري ملتزمة  �ل�ساحات  يف 

�ل�سحة  ق�سم  رئي�س  بني  جانبه،  من 

و�ل��ب��ي��ئ��ة ب��امل��دي��ن��ة �ل�����س��ن��اع��ي��ة ع��دن��ان 

�ل�������س���اح���ات م��ك��ره��ة  ه����ذه  �ن  �ل���ن���اط���ور 

م��ع  �حل���������ايل  �ل����و�����س����ع  ويف  �����س����ح����ي����ة، 

ومنع  �ز�لتها  يجب  �ملنت�سرة  �لم��ر����س 

مرخ�سة  �ساحات  يوجد  �نه  وبني  عملها 

�سارمة. �سحية  �سروط  �سمن 

العودات: ظاهرة انتشار ساحات الخردة واالنشاءات تؤثر على االراضي 
الزراعية بشكل سلبي

د. شريدة: تشوه المظهر العام وتسبب تلوثا سمعيا وبصريا ولها تأثير 
سلبي على البيئة

 ساحات الخردة والكسارات ومخاطرها 
على االراضي الزراعية 
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الملكة رانيا العبداهلل تفتتح المعرض 
السنوي لمؤسسة نهر األردن

 اإلدارية النيابية تبحث معايير تعيين رؤساء 
الجامعات وتشكيالت التربية األخيرة

نب�ض البلد- عمان

العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  افتتحت 

رئي�سة جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة نهر الأردن، 

الي�م معر�س ت�ساميم نهر الأردن الرابع 

والع�سرين املقام يف �سالة العر�س التابعة 

للم�ؤ�س�سة يف عبدون.        

وجت����ل���ت ج��الل��ت��ه��ا ب��ح�����س���ر امل��دي��رة 

العامة مل�ؤ�س�سة نهر الأردن انعام الربي�سي 

اأروق��ة املعر�س، واطلعت على منتجات  يف 

ه����ذا ال���ع���ام امل��ن�����س���ج��ة ي����دوي����اً ب���زخ���ارف 

كما  الأردن.  وح�سارة  اإرث  من  م�ست�حاة 

ق��اب��ل��ت ج��الل��ت��ه��ا جم��م���ع��ة م���ن داع��م��ي 

امل�ؤ�س�سة خالل جت�لها يف �سالة  و�سركاء 

العر�ض. 

وال����ت����ق����ت ج���الل���ت���ه���ا جم���م����ع���ة م��ن 

الأردن  ن��ه��ر  ت�ساميم  م�����س��روع  ح��رف��ي��ات 

الالتي مت تدريبهن ومتكينهن من تاأمني 

وظائف م�ستدامة �سمن م�ساريع امل�ؤ�س�سة 

احلرفية. 

واأ������س�����ادت ج��الل��ت��ه��ا يف ح��دي��ث��ه��ا م��ع 

ال���داع���م���ني ب��ج��ه���ده��م وم����ا ي��ق��دم���ن��ه، 

الت�ساميم  يف  املبذولة  ال�سيدات  وبجه�د 

وامل�����س��غ���لت، واأث���ن���ت ع��ل��ى الأث����ر الكبري 

ل�سراء هذه امل�سغ�لت والذي ينعك�س على 

دعم اأ�سرهن ب�سكل يلم�سه كل فرد فيها. 

وج����اء م��ع��ر���س ت�����س��ام��ي��م ن��ه��ر الأردن 

ه���ذا ال��ع��ام حت��ت ع��ن���ان »الأردن...ب�����اأي�����ٍد 

ح���رف���ي���ة« وي�����س��ت��م��ل ع��ل��ى جم��م���ع��ة من 

الأع����م����ال ال���ي���دوي���ة وال��ت��ح��ف ال��ب�����س��ري��ة 

وامل�����ط�����رزات اجل����دي����دة امل�������س���ت����ح���اة م��ن 

وامل�سغ�لة  الأردين،  والف�لكل�ر  الطبيعة 

الالتي  املحلي  املجتمع  حرفيات  ب��اأي��دي 

يعتمدن يف عي�سهن على الفن�ن احلرفية 

نهر  ت�ساميم  معر�س  م��ن  وامل�ستفيدات 

الأردن ومركز الكرمة للتطريز وم�سروع 

وادي  وم�سروع  للن�سيج  بني حميدة  ن�ساء 

الريان. حيث جرى هذا العام متكني اأكرث 

امل�ساريع  تلك  �سمن  م�ستفيدة   520 م��ن 

للريادة الجتماعية.

نب�ض البلد- عمان

خ��الل  النيابية  الداري�����ة  اللجنة  بحثت   

واملعايري  الأ�س�س  الأرب��ع��اء،  ام�س  اجتماعها، 

امل���ع���ت���م���دة يف ت���ع���ي���ني روؤ�������س������اء اجل����ام����ع����ات، 

وزارة  يف  الأخ������رية  الإداري��������ة  وال��ت�����س��ك��ي��الت 

الرتبية والتعليم، بالإ�سافة اإىل متديد فرتة 

يف  للتعيني  للمر�سحني  التناف�سي  المتحان 

ال�زارة لعام 2019.

علي  الدكت�ر  النائب  اللجنة  رئي�س  وق��ال 

“طالبت  النيابية  “الإدارية  ،اإن  ال��ط��راون��ة 

اختيار  باآلية  النظر  باإعادة  الإ�سراع  ب�سرورة 

روؤ���س��اء واأع�����س��اء جمال�س اأم��ن��اء اجل��ام��ع��ات، 

واخ����ت����ي����ار روؤ�������س������اء اجل����ام����ع����ات ال��ر���س��م��ي��ة 

وتقييمهم.

ودع�����ا اإىل مت���دي���د ���س��الح��ي��ة الم��ت��ح��ان 

وزارة  ل��ل��ت��ع��ي��ني يف  ل��ل��م��ر���س��ح��ني  ال��ت��ن��اف�����س��ي 

ك�نها   ،2023 ع���ام  اإىل   2019 ع���ام  ال��رتب��ي��ة، 

�ستنتهي يف �سهر �سباط املقبل، م�ؤكدا �سرورة 

تعيني ه�ؤلء نظًرا ل�ج�د خم�س�سات مالية 

اأق��ّره جمل�س  ال��ذي  امل�ازنة  مللحق  لهم، وفقا 

الن�اب م�ؤخراً .

ال���ن����اب احل�����س���ر، م��ن جهتهم،  وط��ال��ب 

ب��ت��م��دي��د ���س��الح��ي��ة الم���ت���ح���ان ال��ت��ن��اف�����س��ي 

 ،2019 ب�”الرتبية” عام  للتعيني  للمر�سحني 

وعدم تطبيق �سرط املقابلة على هذه الدفعة، 

داعني اإىل تعيينها ك�نها �ساحبة اأول�ية.

القان�نية  لل�س�ؤون  ال��دول��ة  وزي��رة  وقالت 

وفاء بني م�سطفى، من جهتها، اإنها �ستعر�س 

ملف املر�سحني يف دي�ان اخلدمة املدنية على 

اأّنها مع  اللجنة القان�نية ال�زارية، م��سحة 

اإن��ف��اذ ال��ق��ان���ن ال���ذي ب���ات ���س��اري امل��ف��ع���ل يف 

الن�س  ي�ستطيع جتاوز  اأحد  2020 ول  �سباط 

طريقة  اإي��ج��اد  دون  املدنية  اخلدمة  نظام  يف 

مبنحها  النيابية  اللجنة  مطالبة  وا�ست�سارة، 

القان�ين يف هذا  ال���راأي  لإب���داء  ف��رتة زمنية 

والتعليم  والتعليم  الرتبية  امللف. وقال وزير 

ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وج��ي��ه ع���ي�����س اإن 

واج����ب ال�������زارة ه���� ت��ذل��ي��ل ج��م��ي��ع ال��ع��ق��ب��ات 

التي من �ساأنها حتقيق العدالة يف التعيينات، 

بح�سب ال�س�اغر املطل�بة. وح�ل اأ�س�س تعيني 

اأن��ه يجري  اأو���س��ح ع�ي�س  روؤ���س��اء اجلامعات، 

تعيينهم، وفقا لإرادة ملكية �سامية بناء على 

م�سيًفا  العايل،  التعليم  جمل�س  من  تن�سيب 

ب�ساأن  قريًبا  �سي�سدر  نظام  و�سع  ج��رى  اأن��ه 

تعيني روؤ�ساء اجلامعات، وفقا لأ�س�س حمددة.

�سامح  املدنية  دي���ان اخلدمة  وقال رئي�س 

اإن ���س��الح��ي��ة الم��ت��ح��ان  ب������دوره،  ال��ن��ا���س��ر، 

التناف�سي ت�ستمر لنح� 3 �سن�ات مع الإ�سارة 

�سالحيته  ت��ن��ت��ه��ي  احل����ايل  ال��ك�����س��ف  اأن  اإىل 

وزارة  ���س���اغ��ر  اأّن  م�سيفا  امل��ق��ب��ل،  �سباط  يف 

اأ���س��م��اء  خ���الل  م���ن  تعبئتها  ج���رى  ال��رتب��ي��ة 

وبالتايل   ،2018 ع��ام  وك�سف  احل��ايل  الك�سف 

ق����رر جم��ل�����س ال��������زراء ا���س��ت��ك��م��ال اإج������راءات 

تعيينهم بعد ت�قفها ب�سبب اجلائحة.

للمر�سحني  احلقيقي  ال��ع��دد  اأّن  واأو���س��ح 

ال���ذي���ن اج���ت���ازوا الم��ت��ح��ان ال��ت��ن��اف�����س��ي ومل 

 2019 ع��ام  منذ  التعيني  اإج����راءات  ي�ستكمل�ا 

م�ؤكدا  التعليمية،  للمهن  �سخ�سا   6989 يبلغ 

اأن  امل��خ��زون ط��امل��ا  اإىل  يلجاأ  ل��ن  ال��دي���ان  اأن 

التناف�سية  الم��ت��ح��ان��ات  يف  ناجحني  هنالك 

ع���ل���ى ن��ف�����س م�����س��ت���ى ال�������س����اغ���ر امل��ط��ل���ب��ة 

باعتبارهم اأ�سحاب اأحقية.

نب�ض البلد- عمان

ق�����ال رئ���ي�������س ال�����������زراء ال����دك����ت�����ر ب�����س��ر 

اإىل  ���س��ت��ت��ق��دم  احل���ك����م���ة  اإن  اخل�������س���اون���ة، 

جم���ل�������س الم��������ة، ع���ن���د اإح�����ال�����ة خم���رج���ات 

ب�سفة  ال�سيا�سية  املنظ�مة  حت��دي��ث  جلنة 

ال���س��ت��ع��ج��ال ق��ب��ل ان��ع��ق��اد دورت�����ه ال��ع��ادي��ة، 

على  اإ�سافية  وحم���دودة  جزئية  بتعديالت 

التحديث  م��ن��ظ���م��ة  ل���س��ت��ك��م��ال  ال��د���س��ت���ر 

تطال  بتعديالت  �ستتقدم  مثلما  ال�سيا�سي، 

اأخ���رى لتت�اءم م��ع خمرجات  ق���ان��ني  ع��دة 

املجتمع  غالبية  روؤي���ة  ع��ن  امل��ع��ربة  اللجنة 

الردين.

مع  خا�سة  مقابلة  يف  اخل�ساونة،  ولفت 

اأن�س  ال��زم��ي��ل  اأج��راه��ا  الردين  التلفزي�ن 

ترجمة  اط����ار  ويف  احل��ك���م��ة،  اأن  امل���ج���ايل، 

و�سع  على  ع��ازم��ة  اللجنة،  عمل  خم��رج��ات 

اهلل  عبد  امل��ل��ك  جل��الل��ة  النقا�سية  الوراق 

الثاين م��سع التنفيذ ب�سكل متدرج وطم�ح 

التعايف  ال�ساملة، وحتقيق  النه�سة  لتحقيق 

الداري،  وال����س���الح  الق��ت�����س��ادي  وال��ن��م��� 

الذي بات �سرورة ملحة ومطل�بة.

وح�ل اأزمة وباء ك�رونا، قال اخل�ساونة، 

احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����س��م��ان��ة  ه����ي  امل���ط���اع���ي���م  اإن 

وانعكا�ساتها  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  ال��ع���دة  ل��ع��دم 

وج�����د  ع�����دم  اإىل  م�������س���ريا  الق���ت�������س���ادي���ة، 

يف  واردا  ولي�س  الأردن،  يف  مغلقة  قطاعات 

الغ��الق��ات  اىل  ال��ع���دة  احلك�مة  ح�سابات 

جمددا.

م��ن��اط��ق  اأن  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  واأ�����س����اف يف 

من  واق��ب��ال  تعافيا  ت�سهد  ال��ذه��ب��ي  امل��ث��ل��ث 

ت�ساهم  املهرجانات  واأن  املح�سنني،  ال�سياح 

يف ت��ن�����س��ي��ط احل���رك���ة الق���ت�������س���ادي���ة، وف��ق 

ال�سرتاطات والربوت�ك�لت ال�سحية التي 

ت�سبط اقامتها.

وو�سف رئي�س ال�زراء، العالقات الأردنية 

الأم��ريك��ي��ة ب��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وت�����س��اه��م يف 

خ��دم��ة ال��ق�����س��اي��ا ال���ط��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ويف 

مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

حمك�مة  اإ�سرائيل  مع  العالقة  اإن  وقال 

مب����دى ال��ت��زام��ه��ا ب���اجن���از ح���ل ال��دول��ت��ني، 

يف  القائم  التاريخي  بال��سع  امل�سا�س  وعدم 

القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات 

انطالقا  ال�سكال،  من  �سكل  ب��اأي  ال�سريف 

م���ن ال������س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

ال�سريف.  القد�س  وامل�سيحية يف  الإ�سالمية 

واأكد اخل�ساونة اأن الإ�سالح الإداري رافعة 

ا�سا�سية يف عملية ال�سالح ال�سامل، منتقدا 

ما و�سفه بظاهرة القاء تهم الف�ساد جزافا 

اه���م معيقات  ب��ات��ت م��ن  دون دل��ي��ل، وال��ت��ي 

الجتهاد يف القرار الإداري.

ا�سا�سي  �سريك  القطاع اخلا�س  اإن  وقال 

ح�سيفة  م��ق��ارب��ات  ان��ت��اج  ويف  ال��ت��ن��م��ي��ة،  يف 

وال��ت��ح��دي��ات  الأ���س��ا���س��ي��ة  م�سكالتنا  ت��ع��ال��ج 

والبطالة.  الفقر  اأ�سا�سي  وب�سكل  املركزية، 

وفيما يلي ن�س املقابلة:التلفزي�ن الردين: 

نرحب بداية بدولة رئي�س ال�زراء الدكت�ر 

ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة يف ه����ذا ال��ل��ق��اء اخل��ا���س 

به  �سنتناول  ال��ذي  الردين  التلفزي�ن  م��ع 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  امللفات  العديد من 

والجتماعية والإدارية.

رئ��ي�����س ال������زراء: اأه���ال ب��ك اأخ���ي العزيز 

الذاعة  م�ؤ�س�سة  اأحيي  اأن  يل  واأ�سمح  اأن�س، 

خاللها  م��ن  واي�سا  الأردن��ي��ة،  والتلفزي�ن 

م�ؤ�س�سات الإعالم الردين كافة، .. م�ؤ�س�سة 

مئ�ية  ع��رب  نه�ست  وال��ت��ل��ف��زي���ن،  الذاع����ة 

جميعا  علينا  عزيزة  بر�سالة  الأوىل  الدولة 

ومب�س�ؤوليات ج�سام، وباإذن اهلل �ست�ستمر يف 

هذا ال�سهام، هي وو�سائل وو�سائط الإعالم 

حمل  يف  وامل��ت��ج��ددة  واحل��دي��ث��ة  التقليدية 

واأحيي  احييك  كما  ال��غ��ايل،  ال�طن  ر�سالة 

احلا�سر  ي�سكل  وال��ذي  متثله  ال��ذي  اجليل 

لهذا  اهلل  ب���اإذن  ال��ب��اه��ر  وامل�ستقبل  ال��زاه��ر 

ال�طن.

ال��رئ��ي�����س،..  دول���ة  الردين:  ال��ت��ل��ف��زي���ن 

�ستك�ن هناك  امل��ق��دم��ة،  ه��ذه  ذك��رن��ا يف  كما 

ال��ع��دي��د م��ن امل��ل��ف��ات يف ه���ذا احل�����ار، ب���دًءا 

التعبري،  ج��از  اإن  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سيا�سة  م��ن 

..ف���ال���ل���ج���ن���ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث امل��ن��ظ���م��ة 

ال�سيا�سية، اأنهت اأعمالها، ورفعت ت��سياتها 

جلاللة امللك عبد اهلل الثاين، كما واأر�سلت 

اىل احلك�مة، والتي بدورها اأقرت ال�سباب 

امل�جبة لتعديل الد�ست�ر، وكذلك مل�سروعي 

قان�ين النتخاب والحزاب، دولتكم، ما هي 

اخلط�ة الالحقة من قبل احلك�مة؟رئي�س 

ال���������زراء: ب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال، ت���ذك���ر وي��ذك��ر 

اللجنة  باأن  امل�ساهدين وامل�ستمعني،  جمه�ر 

ثالثة  ح���ايل  منذ  ت�سكلت  امل�ستقلة  امللكية 

لرئي�س  ال��ت��ك��ل��ي��ف  ر���س��ال��ة  يف  وورد  اأ���س��ه��ر، 

ال��ل��ج��ن��ة ع��ن��دم��ا ت�����س��ك��ل��ت، ب�����اأن احل��ك���م��ة 

املرتبطة  عملها  خمرجات  تقدم  ب��ان  تلتزم 

جمل�س  اىل  والد�ست�ري  الت�سريعي  بال�سق 

الأم�����ة، ل��ت��م��ر ���س��م��ن ق��ن���ات��ه��ا ال��د���س��ت���ري��ة 

والت�سريعية املن�س��س عليها يف الد�ست�ر.

ان  ب��ع��د  ل��ل��ح��ك���م��ة،  ل���ذل���ك، ورد  ت��ب��ع��ا 

عملها  خم��رج��ات  بت�سليم  اللجنة  ت�سرفت 

اىل جاللة امللك، م�سروعا قان�ين الحزاب 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والن���ت���خ���اب���ات، وال��ت��ع��دي��الت 

ال��د���س��ت���ري��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذي��ن ال��ق��ان���ن��ني، 

ك��م��ا ورد ���س��م��ن الخ��ت�����س��ا���س وال��ت��ك��ل��ي��ف 

رئ��ي�����س  اإىل  امل���ل���ك  م����ن ج���الل���ة  ال���������س����ادر 

اللجنة  وت��األ��ي��ف  ت�سكيل  ر���س��ال��ة  يف  اللجنة 

وحت���دي���د اأط����ر ع��م��ل��ه��ا، وب���دورن���ا م��ب��ا���س��رة 

ار�سلناها اإىل دي�ان الت�سريع والراأي لتاأخذ 

اإىل  ول��ت��ح��ال  وال��ن��ه��ائ��ي  الت�سريعي  ال�سكل 

الد�ست�رية،  بقن�اتها  لتمر  الم��ة  جمل�س 

وع���ل���ى وج�����ه ال����س���ت���ع���ج���ال، و���س��ت�����س��ل اىل 

جم��ل�����س الأم����ة ق��ط��ع��ا ق��ب��ل ان��ع��ق��اد ال����دورة 

احلزمة  ه��ذه  و�ستعطى  للمجل�س،  العادية 

ال�ستعجال  �سفة  والد�ست�رية  الت�سريعية 

القان�نية  ال�سري على الجندة  لنتمكن من 

وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ال���الزم���ة ل������س��ع��ه��ا م������س��ع 

الق�انني  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  لأن  التنفيذ؛ 

بع�س  ل��ذل��ك  ت��ب��ع��ا  تتطلب  ال��ت��ي  الخ����رى 

التعديالت لتت�اءم مع خمرجات م�سروعي 

والن��ت��خ��اب��ات  ال�سيا�سية  الح����زاب  ق��ان���ين 

املقرتحة  الد�ست�رية  والتعديالت  النيابية، 

من اللجنة.

احلك�مة  �ستق�م  اأي�سا  احل��ال  وبطبيعة 

ب����اق����رتاح ت���ع���دي���الت ج��زئ��ي��ة ب�����س��ي��ط��ة لها 

املنظ�مة،  هذه  لت�ستكمل  بالد�ست�ر  عالقة 

ول��ك��ن��ه��ا ���س��ت��ك���ن حم�����دودة ل��ل��غ��اي��ة، ع���الوة 

املقدمة  الد�ست�رية  التعديالت  حزمة  على 

ت��در���س الن،  امل���اءم��ات  م��ن اللجنة، وه��ذه 

من  ال��ك��ث��ري  م��ع  لت�ستقيم  ���س��روري��ة  وه���ي 

ال�سرتاطات ال�اردة من امل�ؤ�س�سات الأخرى 

مرتبطة  د���س��ت���ري��ة  ت��ع��دي��الت  اىل  لت�سري 

ت��در���س  اأن��ه��ا  ب��ي��د  بطبيعة ون��ط��اق ع��م��ل��ه��ا. 

هذه  جانب  اىل  احلك�مة  و�ستقدمها  الن 

مبخرجات  املرتبطة  الت�سريعية  احل��زم��ة 

الت�سريعي  الط����ار  يف  ه���ذا  ال��ل��ج��ن��ة.  ع��م��ل 

اللجنة  ب��ت��ك��ل��ي��ف��ات  اخل���ا����س  وال���د����س���ت����ري 

امل��ل��ك��ي��ة، ..ع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ف����اأن اللجنة 

تتعلق  جلنة  تعلم�ن  كما  فيها  ك��ان  امللكية 

لل�سباب،  اخ���رى  وجل��ن��ة  ومتكينها  ب���امل���راأة 

ث  لأن�����ك حت���ت���اج اىل رواف������ع ع��ن��دم��ا حت���دِّ

املنظ�مة ال�سيا�سية.

الردن،  يف  املجتمع  ن�سف  ت�سكل  ف���امل���راأة 

جمتمعنا،  م��ن  باملئة   70 م��ن  اك��رث  وال�سباب 

وهذه الروافع �سرورية لالنتقال اإىل مرحلة 

وعليه  احلزبي،  والتمكني  الرباجمي  العمل 

ي��ج��ب ا���س��ت��ي��ع��اب وت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ب��اب وامل�����راأة 

لالإنخراط يف هذا العمل ال�سروري وال�سا�سي 

ت��ت���اءم مع  اأن  املخرجات  ه��ذه  ت�ستطيع  لكي 

ال��س�ل  نريد  ال��ذي  ال�سرتاتيجي  ال��ه��دف 

اليه،.. وه� و�سع الوراق النقا�سية التي كان 

م��سع  ال�سابق  يف  قدمها  ق��د  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

التنفيذ ب�سكل متدرج وطم�ح، ون�سري بخطى 

ثابتة، وعلى طريق مر�س�مة بعناية لكي ل نقع 

يف اأي مطبات من �ساأنها اعاقة هذه امل�سرية، اأو 

متنع حتقيق هذه الروؤية ال�سرورية لتحقيق 

النه�سة ال�ساملة، لي�س فقط يف �سياق حتديث 

حتقيق  اإط���ار  يف  واإمن���ا  ال�سيا�سية،  املنظ�مة 

التعايف والنم� القت�سادي وال�سالح الداري، 

الذي بات �سرورة ملحة ومطل�بة لت�ستطيع 

اأن تك�ن رافعة لكل اأوجه العمل يف الردن، مبا 

بالفقر  مرتبطة  لتحديات  ال�ستجابة  فيها 

وال��ب��ط��ال��ة وال��رتاج��ع ال���ذي ح�سل يف تدفق 

الردن��ي��ة  اململكة  اىل  الجنبية  ال�ستثمارات 

الها�سمية.

نب�ض البلد - نزار البطاينة 

ج�����س���ر امل�����س��اة ح��اج��ة ����س���روري���ة، ت���ؤم��ن 

���س��الم��ة امل����ارة يف ع��ب���ر ال��ط��رق دون اب��ط��اء 

العا�سمة  مناطق  بع�س  لكن  امل���رور،  حركة 

ج�س�ر  يف  نق�سا  ت��ع��اين  و���س���ارع��ه��ا  ع��م��ان 

امل�����س��اة، ورغ����م ���س��ع��ي ام��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى 

ان  ه����ذه اجل�����س���ر ال  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اىل 

ويفتقد  �سحية  مكاره  اىل  حت�لت  بع�سها 

بع�سها للنظافة كما تعاين نق�سا يف بنيتها 

وده���ان  ل�سيانة  ي��ح��ت��اج  وبع�سها  التحتية 

وا�سياء اخرى، كما ان ال�ساءة �سبه معدومة 

ال�س�ابق  م��رت��ع ل���س��ح��اب  مم��ا ح���ل��ه��ا اىل 

واملت�س�لني وبات امل�اطنني يخ�س�ن عب�رها 

خا�سة ليال.  

ام���ت���داد امل��ن��ط��ق��ة ال���اق��ع��ة ب���ني اإ����س���ارات 

ي�جد  ل  الريا�سية  وامل��دي��ن��ة  �سقرة  وادي 

بها ممر م�ساة ي�ساعد املارة يف قطع ال�سارع 

التل  و�سفي  ���س��ارع  ان  كما  حي�يتها،  رغ��م 

ج�سر  به  ي�جد  ل  ب�”اجلاردنز”  امل��ع��روف 

م�����س��اة اي�����س��ا مم���ا ي��ج��رب امل����اط���ن���ني على 

املركبات،  بني  خطرة  بطريقة  ال�سارع  قطع 

وغريها الكثري من مثل هذه الأمثلة.

“اأب� خالد”، ج�س�ر امل�ساة  وقال امل�اطن 

ع��ب��ارة عن  ت��ك���ن  ف���اإن معظمها  وج���دت  اإن 

م��ك��اره �سحية غ��ري ���س��احل��ة ل��الإ���س��ت��خ��دام، 

م��ت�����س��اءل ب��ا���س��ت��ن��ك��ار “ اأي�����ن الأم����ان����ة عن 

ذكر  ع��دم  ف�سل  اآخ��ر  م���اط��ن  �سيانتها؟”. 

اإ�سمه قال، اأنه تعر�س للده�س يف وقت �سابق 

على  ال��ل���م  وا�سعا  “اجلاردنز”  منطقة  يف 

اأمانة عمان ب�سبب عدم وج�د ج�سر للم�ساة 

يف املنطقة.

م��دي��ر دائ���رة الإن�����س��اءات يف ام��ان��ة عمان 

امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ال��ع�����س��اف ق����ال، اأن اأ���س��ح��اب 

“اجلاردنز”  منطقة  يف  التجارية  املحالت 

ي��رف�����س���ن ان�������س���اء ج�����س��ر م�����س��اة ب��امل��ن��ط��ق��ة 

ق��ال،  كما  حمالهم  اأب����اب  على  يغطي  لإن���ه 

م�سيفا اأن ا�سحاب املحالت تقدم�ا �سك�ى 

عند املت�سرف ال��ذي قام ب��دوره ب�قف عمل 

اأ�سحاب  م��ع  امل�سكلة  الأم��ان��ة اىل ح��ني ح��ل 

املحالت.

تابعة  �سقرة  وادي  منطقة  اأن  وواأ���س��ح،   

اأن  م�سيفا  ال���رتدد،  �سريع  البا�س  مل�سروع 

م�ا�سفات  ال�سريع  ال��ب��ا���س  م�ساة  جل�س�ر 

خا�سة على ح�سب امل�اقف والرتفاع وغريها 

من الأم�ر املتعلقة بالبا�س.

وف��ي��م��ا ي��خ�����س ع��م��ل��ي��ة ���س��ي��ان��ة اجل�����س���ر 

وتكلفتها، قال الع�ساف اأن ال�سيانة الدورية 

عادة ما تك�ن كل �سنتني، وتعتمد على حالة 

ال�سرر  حجم  ح�سب  معاجلته  ويتم  اجل�سر 

درج  الأحيان يك�ن  والتلف فيه، ففي بع�س 

اجل�سر بحاجة اىل �سيانة واأحيانا يك�ن فيه 

اأر�سية  حت��ت��اج  او  ت��رم��ي��م،  اىل  يحتاج  ك�سر 

التلف  اأن  اىل  م�سريا  �سيانة،  اىل  اجل�سر 

ي���ع����د يف ك��ث��ري م���ن الأح����ي����ان اىل ح�����ادث 

ال�سري، اما ج�سر امل�ساة امل�سن�ع من احلديد 

فتك�ن ال�سيانة جراء ال�سداأ.

كل  الع�ساف،  قال  اجل�س�ر،  اإن�ساء  وح���ل 

املبني  فاجل�سر  خمتلفة  خا�سية  ل��ه  ج�سر 

احلديدي،  اجل�سر  عن  يختلف  احلجر  من 

تكلفة  ت���رتاوح  حيث  تكلفتهم،  تختلف  كما 

اما  دينار،   37000 اىل   32000 احلجري بني 

احلديدي فتك�ن تكلفته نح� 25000 دينار، 

م�سريا اأن اجل�سر احلجري يحتاج اىل فرتة 

ل ت��ق��ل ع��ن ���س��ه��ر، وي��ح��ت��اج احل���دي���دي اىل 

لالإ�ستخدام.  ج��اه��زا  ليك�ن  اأ�سابيع  ثالثة 

ل��الأم��ان��ة  يتبع  م��ا  منها  اجل�����س���ر  اأن  وب���ني 

ال�سريع،  البا�س    ”BRT”�ل تابع  ومنها 

واأو�سح اأن ج�س�ر امل�ساة تبنى ب�سكل عام عن 

طريق طلب من )�سكان او من مدر�سة( عن 

طريق تقدمي ا�ستدعاء لأمانة عمان بعدها 

بع�س  ل��ك��ن يف  للمنطقة،  ع��ط��اء  ط���رح  ي��ت��م 

الحيان ت�اجه الأمانة �سع�بة ب�سبب وج�د 

اعرتا�س من امل�اطنني، ويتم تقدمي �سك�ى 

ع��ل��ى الأم���ان���ة مم��ا ي�����س��ط��ره��ا وق���ف تنفيذ 

اجل�سر.

من  التخل�س  كيفية  ع��ن  ���س���ؤال��ه  وع��ن��د 

م�سكلة نق�س اجل�س�ر، قال الع�ساف اأن احلل 

يك�ن يف اأن تاأتي امل�افقات كاملة من ال�سكان 

ل��ك��ي ي��ت��م حت���دي���د م����ق���ع اجل�����س��ر وو���س��ع 

ق���اع��ده دون ���س��ك���ى م��ن امل���اط��ن��ني، فمن 

غري املعق�ل اأن يقف م�ظف 24 �ساعة على 

ج�سر امل�ساة لرياقب امل�اطنني امل�ستخدمني 

له.

نب�ض البلد- عمان

رع����ى رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�������ان امل�����س��رتك��ة، 

الل�اء الركن ي��سف اأحمد احلنيطي، ام�س 

الأرب���ع���اء، اح��ت��ف��ال ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للق�ات 

ال��ن��ب���ي  امل���ل��د  ب��ذك��رى  الأردن���ي���ة  امل�سلحة 

�سباط  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  بح�س�ر  ال�����س��ري��ف، 

الق�ات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي.

الأردن��ي��ة،  امل�سلحة  ال��ق���ات  واأل��ق��ى مفتي 

العميد الدكت�ر ماجد الدراو�سة، كلمًة قال 

الأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق���ات  “حتر�س  فيها: 

التي  الدينية  الحتفالت  ه��ذه  اإق��ام��ة  على 

الإ�سالمية،  وعقيدتنا  ه�يتنا  فينا  تر�سخ 

عليه  ال��ذك��رى  ل�ساحب  وع��رف��ان��اً  ت��ق��دي��راً 

يحمل  العربي  فجي�سنا  وال�����س��الم،  ال�سالة 

ال�����ذي ينتمي  امل�����س��ط��ف���ي  ا����س���م اجل��ي�����س 

بعقيدته اإىل ديننا احلنيف، وولئه لآل بيت 

امل�سطفى، وتر�سيخاً ملفه�م ال�لء والنتماء 

لل�طن ولقيادته وجي�سه و�سعبه”.

اإقامة  “اأن  ال��دراو���س��ة:  العميد  واأ���س��اف 

ه���ذا الح��ت��ف��ال ل���ه م��ع��ان ع��ظ��ي��م��ة، اأه��م��ه��ا 

هدايتنا  يف  �سبباً  ك���ان  مل��ن  ولءن����ا  نعلن  اأن 

ومل���ن اأ����س���دى م��ع��روف��اً ل��الإن�����س��ان��ي��ة ب��ق��دوت��ه 

يف  �سعيداً  ع��ا���س  ب��ه  اق��ت��دى  فمن  احل�سنة، 

ال��دن��ي��ا، حم��ق��ق��اً ل��ذات��ه و���س��اع��راً ب��ن��ع��م اهلل 

عليه، م�سرياً اإىل اأهمية ال�ستمرار يف اإحياء 

متيز  التي  القيادية  �سفاته  وتطبيق  �سنته 

اإىل  ل��ل������س���ل  امل�سلحة،  ال��ق���ات  داخ���ل  ب��ه��ا 

اأعلى درجات الكفاءة القيادية العالية، ومبا 

ينعك�س اإيجاباً على ال�اجبات واملهام املناطة 

بت�سكيالتها ووحداتها”.

وح�����س��ر الح���ت���ف���ال، ال����ذي ا���س��ت��م��ل على 

ت������الوة اآي�������ات ع���ط���رة م����ن ال����ذك����ر احل��ك��ي��م 

واأنا�سيد دينية ومدائح نب�ية اأدتها جمم�عة 

من اأئمة مديرية الإفتاء الع�سكري، عدد من 

�سباط و�سباط �سف واأفراد الق�ات امل�سلحة 

الأردنية – اجلي�س العربي.

نب�ض البلد- عمان

ال������زراء وزي���ر الدارة  ن��ائ��ب رئي�س  اأك���د   

امل��ح��ل��ي��ة ت���ف��ي��ق ك��ري�����س��ان، ام�����س الأرب���ع���اء، 

للنظافة،  ب�س�اعدنا  بحملة  امللكي  الهتمام 

وح���ر����س احل��ك���م��ة ع��ل��ى ا���س��ت��م��راره��ا دون 

انقطاع.

وق����ال ك��ري�����س��ان، خ���الل ل��ق��ائ��ه يف مبنى 

ال�زارة ام�س الربعاء، بروؤ�ساء جلان بلديات 

واملناطق  ال��غ��اب��ات  نظافة  اإن  الأوىل،  الفئة 

الأث����ري����ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وامل��ت��ن��زه��ات ال��ع��ام��ة 

وزارة  عمل  م��ن  ج���زء  الرئي�سية  وال�����س���ارع 

الإدارة املحلية من خالل جمال�س اخلدمات 

امل�سرتكة والبلديات.

وبني اأن ال�زارة لن تاأل� جهداً يف ت�سهيل 

مهّمة البلديات وجمال�س اخلدمات امل�سرتكة 

لتاأدية هذه املهّمة املت�ا�سلة ل�سمان ا�ستمرار 

حملة ب�س�اعدنا، م�ؤكدا اأن العمل يف احلملة 

ت�����س��ارك��ي واأن اجل��م��ي��ع م�����س���ؤول عن  ج��ه��د 

نظافة املدن والقرى والأرياف والب�ادي.

امل���دراء  بع�س  بتكليف  ق����راره  اإىل  ول��ف��ت 

البلديات  مل�����س��اع��دة  ال������زارة  وامل�����س���ؤول��ني يف 

وجم��ال�����س اخل���دم���ات مل��ت��اب��ع��ة احل��م��ل��ة من 

خ���الل ج����لت اأ���س��ب���ع��ي��ة ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ات، 

العمل  �سري  ع��ن  اأ�سب�عيا  تقريراً  ليقدم�ا 

وعن م�ست�ى النظافة يف املحافظات.

البلديات  روؤ����س���اء جل���ان  ك��ري�����س��ان  و دع���ا 

وروؤ�������س������اء جم���ال�������س اخل�����دم�����ات امل�����س��رتك��ة 

اإىل ت���زوي���ده ب��ت��ق��ري��ر ���س��ه��ري م��ت��ك��ام��ل عن 

اإجن����ازات����ه����م يف جم�����ال ح��م��ل��ة ب�����س���اع��دن��ا 

وا���س��ت��ع��دادات��ه��م لأي ظ���روف ط��ارئ��ة خ��الل 

ف�سل ال�ستاء.

ي��ع��د م��ق��ب���ًل التق�سري يف  اإن���ه مل  وق���ال 

كل  احلك�مة  بذلت  اأن  بعد  خا�سة  النظافة 

الفعليني  ال����ط���ن  ع���ّم���ال  لتثبيت  اجل���ه����د 

كثرية،  امتيازات  ومنحهم  اأع��داده��م  وزي��ادة 

م��ن��اط��ق  يف  ال��ن��ظ��اف��ة  م��ه��م��ة  اأن  اإىل  لف���ت���ا 

اململكة ترتكز على عمل البلديات وجمال�س 

اخلدمات.

البلديات وجمال�س اخلدمات  وطلب من 

اإعداد خطة عمل م�سرتكة حلملة ب�س�اعدنا 

واأن  واملتداخلة،  املتجاورة  املناطق  يف  خا�سة 

ت�ساند البلديات الكربى البلديات يف الفئات 

ومناطق  غ��اب��ات  فيها  التي  خا�سة  الأخ���رى 

اإىل  اأثرية و�سياحية ومتنزهات عامة، داعيا 

اأن تتعاون البلديات واملجال�س مع امل�ؤ�س�سات 

كاجلامعات  لها  امل��ج��اورة  الأخ���رى  ال�طنية 

وال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د وال�����س��رك��ات وامل�����س��ان��ع 

وغريها.

لروؤ�ساء  امليدانية  اجل����لت  اأهمية  واأك���د 

جل������ان ال����ب����ل����دي����ات وجم����ال���������س اخل����دم����ات 

ومناطق  بلدياتهم  يف  التنفيذيني  وامل����دراء 

اإىل  داع��ي��ا  ب�س�اعدنا،  حلملة  اخت�سا�سهم 

الأماكن  ملراقبة  الالزمة  الإج���راءات  اتخاذ 

العامة واملطاعم واملقاهي والأحياء ال�سكنية 

التي ت�سهد حركة كثيفة يف اإلقاء النفايات.

ودعا اإىل ت�عية امل�اطنني ب�سرورة و�سع 

النفايات يف اأماكنها املخ�س�سة، وعدم الرتدد 

مطلقاً مبخالفة من ل يلتزم بذلك، م�ؤكدا 

�سرورة اأن تعمل البلديات على اإعادة ت�زيع 

احلاويات ل�سد النق�س فيها حلني ت�فريها 

من قبل وزارة الإدارة املحلية.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��خ��ط��ة ال��ع��م��ل ا���س��ت��ع��دادا 

اأك��د كري�سان �سرورة  حل��الت ج�ية طارئة، 

وجمال�س  ال��ب��ل��دي��ات  يف  عمليات  غ��رف  فتح 

اخلدمات حت�سباً لأي ظروف طارئة وو�سع 

برنامج عمل متكامٍل لها، وتزويد امل�س�ؤولني 

يف ال����ُغ����رف ب���ط����اق���م وِف�������رق ال���ع���م���ل ومب���ا 

وم�ستلزمات  ومعدات  اآليات  من  يحتاج�نه 

مل�اجهة اأي ظروف طارئة.

م��ن جاهزية  التاأكد  ���س��رورة  و���س��دد على 

احتياجاتها  واملعدات وت�فري جميع  الآليات 

الل�ج�ستية والفنية لها.

م��ت��ك��ام��ل  ب����رن����ام����ج  اإع����������داد  اإىل  ودع��������ا 

ل��ل��م�����س���ؤول��ني امل��ع��ن��ي��ني وامل��ت��خ�����س�����س��ني يف 

البلديات وجمال�س اخلدمات وط�اقم وِفرق 

والتن�سيق  اجل����ي���ة  ال���ظ���روف  وف���ق  ال��ع��م��ل 

وُغرف  البلديات  عمليات  ُغ��رف  بني  الدائم 

عمليات ال�زارات واجلهات الر�سمية، والعمل 

معها بروح الفريق ال�احد.

و�سدد كري�سان على اأهمية اإطالع امل�اطن 

ُغ����رف العمليات  ال��ت���ا���س��ل م��ع  ع��ل��ى ط���رق 

وم�����س���ؤول��ي��ه��ا، وال���ت���اأك���د م���ن ج��اه��زي��ة 125 

ا�ستخدامها  ميكن  اململكة  بلديات  يف  قاعة 

الطارئة، وت�زيع  اإي���اء يف احل��الت  كمراكز 

تكاملي  ب�سكل  املناطق  يف  واملُ��ع��دات  الآل��ي��ات 

ب�سكل  ال�����س��اخ��ن��ة  ال���ب����ؤر  ت��ف��ق��د  ج��ان��ب  اإىل 

م�سبق حتى ل ت�سكل خطراً خالل الظروف 

اجل�ية الطارئة، والت�اجد الدائم يف امليدان 

لالطالع على �سري العمل اول باأول.

وط����ل����ب م����ن روؤ������س�����اء جل�����ان ال���ب���ل���دي���ات 

وجم��ال�����س اخل���دم���ات الط�����الع ع��ل��ى خطة 

تت�سمن معل�مات  ال�����زارة  اأع��دت��ه��ا  ط����ارئ 

التكاملي  العمل  يف  ت�ساعدهم  واإح�سائيات 

امل�سرتك خالل احلالت الطارئة.

وبني اأّنها �سنفت احلالت الطارئة خالل 

من  م�ست�يات  ثالثة  اإىل  اجل�ية  ال��ظ��روف 

اخلط�رة هي: عايل، ومت��سط ، ومنخف�س، 

م�ؤكدا �سرورة فتح غرف العمليات على مدار 

ال�ساعة خالل امل�ست�يني الأول والثاين، فيما 

يتم التعامل مع غرف العمليات يف امل�ست�ى 

الثالث ح�سب مقت�سى احلاجة، مع �سرورة 

الأر�ساد اجل�ية  دائرة  الي�مي مع  التن�سيق 

لهذه الغاية. من جانبهم، اأ�سار روؤ�ساء جلان 

ت�اجههم،  اإىل �سع�بات وحتديات  البلديات 

والآل����ي����ات  امل����ع����دات  ن��ق�����س يف  اإىل  لف���ت���ني 

لقدمها.  م�����س��ت��م��رة  ���س��ي��ان��ة  اإىل  وح��اج��ت��ه��ا 

وط��ال��ب���ا ب��ت��زوي��ده��م ب��ع��دد م���ن احل���اوي���ات 

وم�ساعدة امل�سانع التابعة للبلديات لتمكينها 

من �سناعة حاجتها من احلاويات، م�ؤكدين 

ا�ستعدادهم وجاهزيتهم للتعامل مع اي حالة 

ط��ارئ��ة يف ف�سل ال�����س��ت��اء م��ن خ���الل خطط 

ا�ستمرارهم يف  اإىل جانب  مدرو�سة وواقعية 

تنفيذ حملة ب�س�اعدنا ليبقى الردن نظيفا 

و�سليما.

الخصاونة:  الحكومة ستقترح تعديالت محدودة على الدستور الستكمال »التحديث السياسي«

 مواطنون يشتكون من حالة جسور المشاة و«االمانة« تؤكد على نظافتها وصيانتها

 الحنيطي يرعى احتفال القوات المسلحة بذكرى المولد النبوي الشريف

 كريشان يجتمع برؤساء لجان بلديات ويؤكد ضرورة استمرار حملة بسواعدنا

 2021 /  10  /  21 اخلمي�س 
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نب�ض البلد- عمان

في�صل  االعيان  جمل�س  رئي�س  التقى   

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

االوروب��ي  االحت��اد  �صفرية  االربعاء،  ام�س 

ل���دى امل��م��ل��ك��ة م���اري���ا ه��ادج��ي��ث��ي��و دو���ص��ي��و 

وبحث معها اوجه العالقات االردنية مع 

دول االحتاد ا�صافة اىل االو�صاع الراهنة 

يف املنطقة.

ال�صداقة  جلنة  رئي�س  اللقاء،  وح�صر 

االوروبي  االحتاد  مع  االردنية  الربملانية 

العني ن�صال قطامني.

وثمن الفايز مواقف االحتاد االوروبي 

امللك  ل���الأردن وم��واق��ف جاللة  ال��داع��م��ة 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين جت����اه ع��م��ل��ي��ة ال�����ص��الم 

امل��ن��ط��ق��ة، وت��اأك��ي��د ج��الل��ت��ه، ان ال حل  يف 

ق���رارات  وف��ق  اال  الفل�صطينية  للق�صية 

ال�صرعية الدولية وحل الدولتني.

االردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  متانة  اىل  وا���ص��ار 

م�����ع االحت����������اد االوروب�������������ي وال����ع����الق����ات 

الطرفني،  ب��ني  القائمة  اال�صرتاتيجية 

البينية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  ���ص��رورة  مبينا 

يف خم���ت���ل���ف امل�����ج�����االت وزي���������ادة ال���دع���م 

االقت�صادي الذي يقدمه االحتاد لالأردن 

ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة  م���ن  لتمكينه 

املنطقة  يف  املحوري  دوره  يف  واال�صتمرار 

باإحالل االمن واال�صتقرار فيها.

ومت��ك��ي��ن��ه  االأردن  دع�����م  ان  وا�����ص����اف 

املنطقة،  اق��ت�����ص��ادي��ا، ه��و دع��م ال���ص��ت��ق��رار 

باعتباره ي�صكل حجر الزاوية فيها، وهذا 

االمر فيه م�صلحة للجميع.

وط���ال���ب ال���ف���اي���ز، ب����اأن ي��ل��ع��ب االحت����اد 

اأزم��ات  اأك��ر فاعلية جتاه  االأوروب���ي دورا 

امل���ن���ط���ق���ة و����ص���راع���ات���ه���ا، وال���ع���م���ل ع��ل��ى 

امل��ن��ط��ق��ة  اأم����ن وا���ص��ت��ق��رار  اإن��ه��ائ��ه��ا، الأن 

جانبها،  م��ن  ل��ل��ج��م��ي��ع.  م�صلحة  ي�صكل 

دو�صيو  هادجيثيو  ماريا  ال�صفرية  ا�صادت 

بجهود االأردن، التي يقودها جاللة امللك، 

املنطقة،  يف  واال�صتقرار  ال�صالم  الإح��الل 

م���وؤك���دة ح��ر���س االحت����اد االأوروب������ي على 

م�صى  التي  االأردن،  م��ع  عالقاته  تقويه 

ع��ل��ى ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا اك����ر م���ن ارب���ع���ة ع��ق��ود 

م�صت.

تو�صيع  ����ص���رورة  اىل  ال��ط��رف��ان  ودع����ا 

ب���ني اجل��ان��ب��ني مبختلف  ال��ت��ع��اون  اآف�����اق 

امل����ج����االت وع���ل���ى راأ����ص���ه���ا االق��ت�����ص��ادي��ة، 

اال�صتثمار  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ج��اري،  وال��ت��ب��ادل 

االأوروبي يف اململكة.

 الزراعة النيابية تناقش الواقع  الفايز يلتقي سفيرة االتحاد االوروبي لدى المملكة
المائي في األردن

نب�ض البلد- عمان

 ن��اق�����ص��ت جل��ن��ة ال���زراع���ة وامل���ي���اه وال��ب��ادي��ة 

ام�س  ال���ذي عقدته  االج��ت��م��اع  خ��الل  النيابية 

العالقمة،  حممد  ال��ن��ائ��ب  برئا�صة  االأرب���ع���اء، 

الواقع املائي يف االأردن.

االأردن  اإن  االجتماع  العالقمة خالل  وق��ال 

مير بظروف مائية �صعبة، نتيجة تراجع كميات 

هطول االمطار املو�صم املا�صي، م�صريا اإىل اأنه 

جرى مناق�صة اخلطط واال�صرتاتيجيات التي 

و�صعتها وزارة املياه من جتهيز �صدود، وان�صاء 

امل�صروع اال�صرتاتيجي املعروف بناقل البحرين، 

والذي يوفر 300 مليون مرت مكعب، اإ�صافة 

واإ�صرائيل،  االأردن  بني  املوقعة  االتفاقية  اإىل 

لغايات تزويد اململكة بكميات من املياه.

واأ�����ص����اف اأن ال��ل��ج��ن��ة ب��ح��ث��ت م��ل��ف ت��وزي��ع 

على  االردن  وادي  �صلطة  حميط  يف  االأرا���ص��ي 

املواطنني، علما باأن ال�صلطة توقفت منذ �صنوات 

عن عملية التوزيع، وجرى تخ�صي�س 7000 

وح��دة   5000 ب��واق��ع  توزيعها  ل��غ��اي��ات  دومن 

�صكنية على املواطنني؛ للمحافظة على الرقعة 

الزراعية، اإال اأن هناك عائقا ماليا لتوفري بنية 

حتتية لغايات توزيع الوحدات والبناء عليها.

من جانبه، قال وزير املياه والري، املهند�س 

البحرين  ن��اق��ل  م�����ص��روع  اإن  ال��ن��ج��ار،  حم��م��د 

قرار  به  واتخذ  عنه،  نتحدث  نعد  ومل  انتهى، 

اإال م�صروع الناقل الوطني وهو  مل يعد لدينا 

اأن��ن��ا بحاجة  اأردين ب��ام��ت��ي��از. واأ���ص��اف ال��ن��ج��ار 

اإىل املياه يف ظل زي��ادة عدد ال�صكان ما يتطلب 

ل�صنوات  التحديات  ملواجهة  البحث عن حلول 

طويلة، وهذا ما تعمل عليه احلكومة، مو�صحا 

اأن الوزارة لديها ا�صرتاتيجيات وخطة خلم�س 

2040 مرتبطة مبياه  لعام  واأخ��رى  �صنوات، 

ال�صرب والري.

ب����دوره، ق��ال اأم���ني ع��ام �صلطة امل��ي��اه، ب�صار 

�صيقوم  الوطني،  الناقل  م�صروع  اإن  البطاينة، 

ب��ت��زوي��د امل��م��ل��ك��ة ب��ك��م��ي��ات م��ي��اه ت��ق��در ب�300 

مليون مرت مكعب �صنويا، وت�صتفيد منه جميع 

بحثا  هناك  اأن  اإىل  م�صريا  اململكة،  حمافظات 

ال�صمان  موؤ�ص�صة  يف  اال�صتثمار  ���ص��ن��دوق  م��ع 

متوقعا  ب��امل�����ص��روع،  لال�صتثمار  االج��ت��م��اع��ي، 

اجنازه خالل �صنة من بدء تنفيذه.

واأ�صار اإىل اأنه جرى حفر14 بئرا ارتوازيا يف 

حمافظة الكرك، ما ا�صهم يف حل امل�صاكل املائية 

فيها، لكن هناك م�صكلة يف بع�س مناطق عمان، 

اآب��ار يف مناطق ح�صبان  والعمل جار على حفر 

وخان الزبيب وغريها، لتجنب اأي اأزمة مائية 

يف حال ما تكرر املو�صم املطري بالرتاجع.

وفيما يتعلق بحادثة ت�صمم عدد من �صكان 

حم��اف��ظ��ة ج��ر���س اأخ�����ريا، ق���ال ال��ب��ط��اي��ن��ة: اإن 

اأك��دت عدم وجود  نتائج الفحو�صات املخربية، 

اأي اأثر اأو تلوث للمياه امل��زودة من �صلطة املياه 

ب��دوره��ا،  لل�صرب.  �صاحلة  وه��ي  للم�صرتكني، 

عر�صت اأمني عام �صلطة وادي االأردن، املهند�صة 

منار حما�صنة، لواقع املياه يف ال�صدود، م�صرية 

اإىل اأن القدرة اال�صتيعابية للتخزين يف جميع 

336 م��ل��ي��ون مرت  ب���  ت��ق��در  ال�����ص��دود باململكة 

م��ك��ع��ب، ح��ي��ث ي��ت��م االع��ت��م��اد ل��ل��ت��زوي��د مبياه 

ال�صرب على �صدي الوحدة واملوجب، فيما يعتمد 

على باقي ال�صدود لغايات الري.
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 وزير الطاقة يبحث مع السفير 
األميركي مجاالت التعاون المشترك

نب�ض البلد- عمان

 بحث وزي���ر ال��ط��اق��ة وال���روة امل��ع��دن��ي��ة، ال��دك��ت��ور �صالح 

اخلننرابنن�ننسننة، منننع النن�ننسننفننر الأمننننركنننني لنننندى املننمننلننكننة هننري 

جمالت  يف  امل�سرتك  التعاون  اأوجننه  الأربعاء،  ام�س  وو�سرت، 

الطاقة، و�سبل تعزيزها مبا يخدم القطاع.

الوزارة  خلطط  اللقاء،  خالل  اخلراب�سة  الوزير  وعر�س 

لبنان  تزويد  خا�سة  الإقليمي،  الربط  جمال  يف  وتطلعاتها 

�سوريا، مبا يخفف من  الأردنية عرب  ال�سبكة  بالكهرباء من 

اأزمة الطاقة التي ي�سهدها لبنان.

كننمننا ا�ننسننتننعننر�ننس منن�ننسنناريننع الننربننط الننكننهننربننائنني الإقننلننيننمنني، 

واأثنننرهنننا يف تننعننزيننز الننتننكننامننل القننتنن�ننسننادي يف املنننننطننقننة، ومبننا 

يح�سن م�ستوى حياة �سعوبها.

واأكننننند النننوزينننر اخلننرابنن�ننسننة خنننالل الننلننقنناء عننمننق عننالقننات 

بالدعم  م�سيدا  ال�سديقني،  البلدين  بننني  القائم  الننتننعنناون 

الطاقة  لقطاع  الأمننركننيننة  املتحدة  الننوليننات  تقدمه  الننذي 

يف اململكة، واأثره يف تعزيز م�سادر الطاقة املحلية يف خليط 

الكلي. الطاقة 

 توزيع الكهرباء تعلن خطة الطوارئ 
لعام 2021 - 2022

 انخفاض حركة الطائرات 7% عبر 
مطار الملكة علياء في أيلول

 ستاندرد أند بورز تعيد 
تثبيت تصنيفها االئتماني للبنك 

اإلسالمي األردني

نب�ض البلد- عمان

اأعننلنننننت �ننسننركننة تنننوزينننع النننكنننهنننربننناء، امنن�ننس 

الربنننعننناء، عننن خطة الننطننوارئ لننعننام 2021 - 

2022، بهدف اللتزام باملحافظة على دميومة 

ال�سركة  تزويد جميع م�سرتكي  وا�ستمرارية 

بالتيار الكهربائي يف مناطق المتياز بكفاءة 

عالية وتقليل فرتة الأعطال خ�سو�سا خالل 

ف�سل ال�ستاء.

وت�سعى ال�سركة من خالل خطة الطوارئ 

الفنية  النن�ننسننركننة  كنننننوادر  جنناهننزيننة  رفننننع  اإىل 

لإ�ننسننالح  الننالزمننة  واملنننواد  بالعدد  وتعزيزها 

الروافع  واآلننيننات  مركبات  وتوفر  الأعننطننال، 

ي�ساعدها  مبننا  املجهزة  الننربنناعنني  النندفننع  ذات 

اجلوية  والننظننروف  الثلوج  اأثننننناء  ال�سر  على 

ال�سعبة.

ح�سان  املهند�س  ال�سركة  عننام  مدير  واأكنند 

للتاأكيد  ينناأتنني  اخلننطننة  تفعيل  اأن  الننذنننيننبننات، 

واملنننوظنننفنننني  املننننواطنننننننننني  �نننسنننالمنننة  اأن  عنننلنننى 

ُتننعننطننى الأولنننوينننة  لننذلننك  اأوىل الأولنننننوينننننات، 

الننتنني ت�سكل خننطننورة على  ملننعنناجلننة احلننننالت 

احلية  الأ�نننسنننالك  ك�سقوط  املننواطنننننني  اأرواح 

والأعمدة.

اخلطة  اأن  اإىل  الذنيبات  املهند�س  ولفت 

تننعننمننل عننلننى اإجننننننراء الإ�نننسنننالحنننات النننالزمنننة 

املرافق  اإىل  اخلدمة  اإعننادة  �ساأنها  من  والتي 

التيار  اإعنننادة  على  العمل  ثننم  ومننن  احليوية، 

الكهربائي لأكرب عدد من امل�سرتكني يف اأ�سرع 

وقت ممكن وب�سكل اآمن.

اأينن�ننسننا اىل  اأن اخلننطننة تننهنندف  واأ�نننسنننار اإىل 

باأي انقطاع  املتاأثرين  تقليل عدد امل�سرتكني 

اىل  جنبا  امل�ستطاع،  قنندر  الكهربائي  للتيار 

جنب مع �سمان �سالمة الأجهزة الكهربائية 

لدى امل�سرتكني.

ودعت ال�سركة املواطنني لالت�سال مبركز 

خدمات امل�سرتكني لإبداء املالحظات والإبالغ 

عن النقطاعات على مدار ال�ساعة من خالل 

 )call center( الت�سال مبركز الت�سال

على  اأو   )080022288( املننجنناين  الننرقننم  على 

الرقم )065001370(.

منندار  عننلننى  تعمل  النن�ننسننركننة  اأن  اإىل  ينن�ننسننار 

العام وفق خطط وبرامج ل�سمات ا�ستمرارية 

اإي�سال التيار الكهربائي من خالل ال�سيانة 

واإزالننة  واملحطات  ال�سبكات  على  والتحديث 

جننمننيننع الننعننوائننق الننتنني تنن�ننسننبننب النننقننطنناعننات 

الننكننهننربننائننيننة يف حنننال حنننندوث رينننناح اأو ثننلننوج 

اإ�سافة لنقل اخلطوط اىل مناطق  وغرها، 

وا�ستخدام  اأمننكننن  مننا  اليها  الننو�ننسننول  ي�سهل 

التوقعات  اأ�ننسننا�ننس  على  للخطوط  ت�ساميم 

امل�ستمر لالآليات  الثلجية والرياح والتطوير 

ال�سالمة  واأدوات  امل�ستخدمة  واملننواد  والعدد 

العام امل�ستخدمة من قبل الفنيني.

نب�ض البلد- عمان

 �ننسننجننلننت حنننركنننة النننطنننائنننرات الننقننادمننة 

النندويل،  علياء  امللكة  مطار  عرب  واملننغننادرة 

باملئة   7 بننواقننع  اأيننلننول  �سهر  يف  انخفا�سا 

مقارنة مع �سهر اآب الذي �سبقه.

وقننننال رئننينن�ننس جمننلنن�ننس مننفننو�ننسنني هيئة 

الننكننابننن هيثم  املنننندين  النننطنننران  تنننننظننيننم 

الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  م�ستو 

النننرحنننالت  اإن  الأربنننننعننننناء،  امننن�نننس  )بننننننرتا( 

عرب  اململكة  اإىل  واملغادرة  القادمة  اجلوية 

�سهر  و�سلت يف  الدويل  علياء  امللكة  مطار 

قدره  بانخفا�س  رحلة   5266 اإىل  اأيلول 

�سهر اآب. عن  باملئة   7
اإجنننمنننايل عنننندد النننرحنننالت  واأ�ننننسنننناف ان 

اجلننويننة منننننذ بنندايننة الننعننام احلنننايل و�سل 

ربطت  دولننيننة  جننويننة  رحننلننة   31539 اإىل 

69 وجهة دولية مبا�سرة. اململكة بن

واأكد م�ستو، انخفا�س حركة امل�سافرين 

بواقع 16 باملئة يف اأيلول مقارنة ب�سهر اآب 

النخفا�س  ن�سبة  اأن  اإىل  م�سرا  املا�سي، 

2019 كانت  الننفننرتة مننن عنننام  ملننثننل هنننذه 

28 باملئة.
عنننودة  اإىل  الننننخنننفنننا�نننس  منن�ننسننتننو  وعنننننزا 

املغرتبني اإىل اأماكن تواجدهم بعد انتهاء 

املننغننادريننن  اأن  النن�ننسننيننفننيننة، مننبننينننننا  الننعننطننلننة 

من  باملئة   51 ن�سبته  مننا  �سكلوا  للمملكة 

النننعننندد الإجنننمنننايل لننلننمنن�ننسننافننريننن، يف وقننت 

و�نننسنننل فننيننه عنننندد املنن�ننسننافننريننن الننقننادمننني 

م�سافر  األف   558 حوايل  اإىل  واملغادرين 

العام  بداية  منذ  امل�سافرين  اإجمايل  ليبلغ 

م�سافر. مليون  078ر3 
جرعات  م�ستكملي  ن�سبة  ان  اىل  وا�سار 

54 ب��امل��ئ��ة  الننلننقنناح منننن النننقنننادمنننني بننلننغننت 

باملئة   45 مع  مقارنة  اأيلول،  �سهر  خالل 

خالل  باملئة  و28  املا�سي  اآب  �سهر  خننالل 

�ننسننهننر متنننوز و20 بنناملننئننة خنننالل حننزيننران 

املا�سي.

كننمننا و�نننسنننل عنننندد الننننرحننننالت الننيننومننيننة 

قننادمننة  رحننلننة   176 اإىل  اأينننلنننول  �ننسننهننر  يف 

 46 مننع  مقارنة  م�ستو،  بح�سب  ومننغننادرة 

رحنننلنننة يننومننيننا يف �ننسننهننر اينننلنننول منننن الننعننام 

من  ال�سهر  لنف�س  رحلة  و226  املننا�ننسنني، 

عام 2019.

نب�ض البلد- عمان

عن  بننورز«  اأنند  »�ستاندرد  وكالة  اأعلنت 

للبنك  الئتماين  الت�سنيف  تثبيت  اإعننادة 

امل�ستقبلية  بننالنننننظننرة  الأردين  الإ�ننسننالمنني 

الئتمانية  الت�سنيفات  وتثبيت  امل�ستقرة، 

 )+B( الأجنننل  طويلة  لاللتزامات  للبنك 

»�ساكب«  وت�سنيف   )B( الأجننل  وق�سرة 

.)-BB( بدرجة )SACP(

ام�س  �سحفي،  بيان  يف  الوكالة  وقالت 

احلفاظ  على  البنك  قننندرة  اإن  الأربنننعننناء،« 

على ح�سته ال�سوقية واأدائه املايل امل�ستقر 

عننلننى النننرغنننم منننن النننظنننروف القننتنن�ننسنناديننة 

عننلننى  املنننحنننافنننظنننة  مننننن  مننكنننننتننه  الأردن  يف 

م�سرفية  موؤ�س�سة  كاأكرب  الريادي  موقعه 

اإ�سالمية يف الأردن.

ال�سوقية  البنك  ح�سة  اأن  اإىل  واأ�ننسننارت 

املنن�ننسننرفننيننة يف املنننننوجنننننودات والنننتنننمنننوينننالت 

باملئة  12 و15  و   9 اإىل  والودائع و�سلت 

الننبنننننك  الننننتننننوايل، لفنننتنننة اإىل متننتننع  عننلننى 

وامتالكه  اأعماله،  اإدارة  يف  جيدة  مبرونة 

راأ�سمال و�سيولة كافية وجودة يف الأ�سول 

ومنن�ننسننتننويننات ربننحننيننة �ننسننلننيننمننة ومننقننايننينن�ننس 

ربننحننيننة ثننابننتننة اإىل جننانننب متننتننعننه بننقنناعنندة 

جغرايف  وانت�سار  ومتنوعة  وا�سعة  عمالء 

وا�سع.

نب�ض البلد- عمان

 اأو�ننننسننننح الحتنننننناد النننعنننام لنننننقننابننات عننمننال 

�ساحبة  هنني  العمالية  النننننقننابننات  اأن  الردن، 

النقابية  النتخابات  اإجنننراء  يف  الخت�سا�س 

للهيئات الإدارية واللجان النقابية، وهي من 

ميلك القرار يف حتديد موعدها والجراءات 

املوحد  النظام  اإىل  ا�ستنادا  لننذلننك،  الننالزمننة 

اأحكام  مبوجب  ال�سادر  العمالية،  للنقابات 

قانون العمل.

واكننند الحتننناد يف بننيننان امنن�ننس الربننعنناء، اأن 

مع  بالتن�سيق  جتنننري  النقابية  النننتننخننابننات 

الحتاد، وينح�سر دوره يف التاأكد من �سالمة 

النتخابية  بالعملية  املننرتننبننطننة  الجنننننراءات 

و�ننسننمننان �ننسننرهننا وفنننق الننقننانننون، كننمننا اأنننننه ل 

يننتنندخننل يف �نننسنننوؤون النننننقننابننات الننداخننلننيننة ول 

يلزمها مبوعد فتح باب الرت�سيح لالنتخابات 

اأو اإغالقه.

املادة  )اأ( من  الفقرة  ان  البيان اىل  وا�سار 

العمالية  للنقابات  املوحد  النظام  )43( من 

تن�س على ان جتري عملية النتخابات وفق 

تننرتننيننبننات زمنننننيننة حتنننددهنننا الننهننيننئننة الدارينننننة 

للنقابة العامة بالتن�سيق مع الحتاد، تت�سمن 

وموعدها  الرت�سيح،  بنناب  فتح  عننن  الإعنننالن 

اأ�سهر  �ستة  خننالل  النتخابات  اإجنننراء  ومكان 

بعد انتهاء الدورة النقابية.

عليها  الننعننمننالننيننة  النننننقننابننات  ان  وا�نننسننناف 

الننننتنننهننناء منننن اإجنننننننراء الننننتنننخنننابنننات يف منندة 

العام  مننن  الأول  كننانننون  �سهر  نهاية  اأق�ساها 

العام لالحتاد  املوؤمتر  �سيعقد  احلننايل، حيث 

كانون  �سهر  يف  الردن  عننمننال  لنقابات  الننعننام 

الثاين من العام املقبل، بعد اكتمال انتخابات 

املن�سوية  النقابات  جلميع  الإدارينننة  الهيئات 

حتت مظلة الحتاد.

من  النقابية  اللجان  ت�سكيل  اأن  واأو�ننسننح 

ول  للنقابات  الدارينننننة  الننهننيننئننات  اخت�سا�س 

عالقة لالحتاد بذلك، ا�ستنادا للمادة )64( 

من النظام املوحد، التي اأعطت احلق للهيئة 

لتكون  النننننقننابننيننة  الننلننجننان  بت�سكيل  الإداريننننننة 

و�ننسننيننلننة التنن�ننسننال بنننني العنن�ننسنناء والنننننقننابننة، 

ويحقق  العمال  الذي يخدم م�سالح  بال�سكل 

اأهدافها.

 اتحاد العمال يوضح بشأن انتخابات النقابات العمالية

نب�ض البلد- عمان

النننننقننل، وجننيننه عننزايننزة، مع   بحث وزيننر 

ال�سعودي املهند�س �سالح بن نا�سر  نظره 

اجلننا�ننسننر، عننننددا منننن املننوا�ننسننيننع املنن�ننسننرتكننة 

يف جمنننننالت النننننقننل بنننني الننبننلننديننن و�ننسننبننل 

تطويرها. و  تعزيزها 

واأكنننند النننوزينننران خنننالل لننقننائننهننمننا امنن�ننس 

الربنننننعننننناء، عنننلنننى هنننامننن�نننس اأعننننمننننال منننوؤمتنننر 

الننقنناهننرة،  يف  الننعننرب  النننننقننل  وزراء  جمل�س 

و�ننسننام  النننننقننل،  وزارة  عنننام  اأمننننني  بننحنن�ننسننور 

املتميزة  العالقات  عمق  على  التهتموين، 

وال�سعبني  الننبننلننديننن  قننيننادتنني  جتننمننع  الننتنني 

. ل�سقيقني ا

ا�ستمرار  �ننسننرورة  على  اجلانبان  و�سدد 

الننتننوا�ننسننل والننتنن�ننسنناور يف �ننسننبننيننل الننوقننوف 

عننلننى حتننديننات الننقننطنناع، والننعننمننل املنن�ننسننرتك 

اقت�ساد  يخدم  م�ستدام  نقل  اإىل  للو�سول 

البلدين.

نب�ض البلد- عمان

دفنننعنننت تنننداعنننينننات فننننرو�ننننس كننننورونننننا الف 

املطاعم ال�سعبية اىل الغالق والن�سحاب من 

من  الن�سحاب  اىل  بع�سها  جلنناأ  فيما  ال�سوق، 

املبيعات  �سريبة  نحو  والتوجه  ال�سعبية  الفئة 

وتعومي ال�سعار.

وبح�سب نقابة اأ�سحاب املطاعم واحللويات 

الأردنية، فان اكرث من الفي مطعم اأغلق خالل 

الفرتة املا�سية وما يزيد عن 15 باملئة توجه 

نحو �سريبة املبيعات من ا�سل 20 الف مطعم 

كانت عاملة يف ال�سوق قبل جائحة كورونا.

وتنننرى النننننقننابننة ان رفنننع ا�ننسننعننار منناأكننولتننهننا 

ال�سعبية بن�سب ترتاوح بني 5 و10 باملئة، يعد 

مطلبا عادل للتخفيف من العباء التي اثقلت 

كاهل املطاعم للحفاظ على ا�ستمرارية عملها.

تعر�س  بعد  ال�سعار  برفع  املطالبة  وتنناأتنني 

خل�سائر  واحلننلننويننات  ال�سعبية  املطاعم  قننطنناع 

ت�سريح  عن  ف�سال  الدنانر،  مباليني  كبرة 

الف اليدي العاملة يف القطاع، ح�سب ما اكده 

نقيب ا�سحاب املطاعم واحللويات عمر العواد، 

مبينا ان القطاع ي�سغل ما يزيد عن 350 الفا 

ن�سفهم عمالة حملية.

التي تطالب  الرفع  ن�سبة  اإن  الننعننواد،  وقننال 

اأ�ننسننننناف املطاعم  تننزينند �سعر  لننن  النننننقننابننة  بننهننا 

ال�سعبية ب�سكل ملحوظ على امل�ستهلكني، وعلى 

املطالب  اىل  النظر  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

الرتفاع  بعد  �سيما  ل  القطاع،  لإنقاذ  باهتمام 

الكبر على مدخالت النتاج وكلف الت�سغيل.

اأ�ننسننحنناب املننطنناعننم واحلننلننويننات  وكننانننت نقابة 

رفعت طلباً لوزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، 

لرفع اأ�سعار ماأكولت املطاعم ال�سعبية.

من جانبه، او�سح املتحدث الر�سمي للوزارة 

الطلب  درا�سة  يتم حاليا  انه  الننربمنناوي،  ينال 

مبا يحقق م�سلحة امل�ستهلك وا�سحاب املطاعم 

يف اآن واحد، متوقعا �سدور نتائجها قريبا.

وا�سارت مطاعم �سعبية، اىل ان الرتفاع يف 

كلف النتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون 

ومننواد  والننلننوز،  اأ�سنافها  مبختلف  واخلنن�ننسننار 

الإنتاج والتغليف البال�ستيكية.

واكنننند النننننقننيننب النننعنننواد، ان النننننقننابننة قدمت 

نننا تنن�ننسننمننن زيننننننادة طننفننيننفننة جنننندا ولننعنندد  عنننر�نننسً

من  لعدد  بالإ�سافة  ال�ننسننننناف،  مننن  حم�سور 

حيث  مننن  القائمة  على  ال�سكلية  الننتننعننديننالت 

امل�سميات والوزان ل�سمان املوازنة بني م�سلحة 

القطاع وامل�ستهلك معا.

وا�سافت النقابة ان البالغ احلكومي الخر 

النننذي مينننننع تننواجنند اأكنننرث مننن 10 اأ�ننسننخننا�ننس 

عننلننى طننناولنننة واحننننندة داخننننل املننطننعننم، وتننواجنند 

اأكرث منن 15 �سخ�ساً علنى طاولنة واحندة فني 

�سناحات املطعم اخلارجينة، ووجود م�سافة بني 

الطاولت ل تقنل عن مرتين يف جميع الأحوال 

الت�سديد جمددا  واعنناد  القطاع،  اعباء  زاد من 

على قطاع املطاعم.

وورد يف البالغ اي�سا »تلتزم املولت ومراكز 

و�سركات  املنن�ننسننريف  الننقننطنناع  ومننننن�ننسنناآت  الت�سوق 

ال�سياحية  واملننطنناعننم  ومننعننار�ننسننهننا  التنن�ننسننالت 

�سركات  ومكاتنب  والفنادق  واملقاهي  وال�سعبية 

ال�سماح  بعدم  املياه  و�سركات  الكهرباء  توزيع 

اإذا  اإل  التواجند فيهنا  اأو  لأي �سخ�س بدخولها 

بالتواجند  لنهنم  امل�سموح  الأ�سخا�س  منن  كنان 

فينهنا وفقناً لتطبينق )�سند اأخ�سر(«.

وقننننال النننعنننواد، ان النننننقننابننة تننقنندمننت بطلب 

الأو�ساع  ب�سورة  لو�سعه  الننوزراء  رئي�س  للقاء 

التي يعاين منها القطاع، مطالبا بعدم ا�ستثناء 

النقابة من الجتماعات التي تعقدها اجلهات 

النن�ننسننينناق ذاتنننننه، بننحننثننت جلنة  الننر�ننسننمننيننة. ويف 

البالغ  اآثنننار  النيابية،  وال�ننسننتننثننمننار  القننتنن�ننسنناد 

التجاري  القطاع  2021 على  46 ل�سنة  رقم 

خننننالل اجننتننمنناع عننقنند اخنننننرا بننرئننا�ننسننة رئننينن�ننس 

اللجنة النائب خالد اأبو ح�سان، ومن املقرر ان 

بهذا  الننوزراء  لرئي�س  تو�سياتها  اللجنة  ترفع 

القطاع  عمل  دميومة  ي�سمن  مبا  اخل�سو�س 

ننا عننلننى �سالمة  القننتنن�ننسننادي واملننحننافننظننة اأينن�ننسً

و�سحة املواطن.

وطالب خالل الجتماع رئي�س غرفة جتارة 

عمان ونقيب جتار املواد الغذائية خليل احلاج 

توفيق، بتوحيد اجلهات الرقابية على املن�ساآت 

مبا�سرة،  خمالفة  حترير  وعنندم  القت�سادية، 

اأو�ننسنناعننهننا،  لت�سويب  فر�سة  املننننن�ننسنناأة  واعننطنناء 

واإعنننننادة النننننظننر بننالننبننالغ رقنننم 32، وا�ننسننتننبنندال 

عننقننوبننة الإغنننننالق بننغننرامننة مننالننيننة، فنن�ننسنناًل عن 

تننعننلننيننق الننعننمننل بننناأمنننر الننندفننناع 46، وتننطننبننيننق 

على  ولي�س  امللتزم  غر  املواطن  على  العقوبة 

املن�ساأة.

باملئة   15  -  10 نحو  ال�سعار  وانخف�ست 

نتيجة   2016 عننام  يف  ال�سعبية  القائمة  على 

انخفا�س ا�سعار مدخالت النتاج، وفقا للعواد 

الذي اأكد عدم تعديل ال�سعار منذ ذلك الوقت 

عن  ف�سال  النتاج  مدخالت  كلف  ارتفاع  رغم 

تداعيات فرو�س كورونا على القطاع.

ال�سعبية،  بالأ�سعار  ملتزم  القطاع  ان  وبني 

منوها  تننواجننهننه،  التي  ال�سعبة  الو�ننسنناع  رغننم 

اىل ان الكثر من املطاعم مل تعد قننادرة على 

اأو�سكت  وانها  الو�ساع  ال�ستمرار يف ظل هذه 

عننلننى الإفننننال�ننننس لننعنندم قنندرتننهننا عننلننى الإينننفننناء 

باللتزامات املالية املرتتبة عليها.

الغذائية يف غرفة  املننواد  وكننان ممثل قطاع 

جتارة الردن رائد حمادة، قد طالب بتخفي�س 

قطاع  على  اخلنندمننات  وبننندل  املبيعات  �سريبة 

ما  غنننرار  على  �سياحيا  امل�سنفة  غننر  املطاعم 

اىل   16 من  ال�سياحية  املطاعم  عليه  ح�سلت 

8 باملئة، وبدل اخلدمات من 10 اىل 5 باملئة 
التي  املننننن�ننسنناآت  بننني  الننعننادلننة  املناف�سة  لتحقيق 

تعمل حتت مظلة القطاع.

ويرى ان تخفي�س �سريبة املبيعات ينعك�س 

املواطن  و�سيكون  ال�سعار،  تراجع  على  ايجابا 

املنن�ننسننتننفننينند بنننالننندرجنننة الوىل منننن تننبننعننات هننذا 

القرار.

وكننانننت احلننكننومننة قنند قنننررت يف وقننت �سابق 

على  اخلدمة  وبدل  املبيعات  �سريبة  تخفي�س 

قرابة 1500 مطعم �سياحي.

الأردن  يف  النن�ننسننعننبننيننة  املنننطننناعنننم  وتنننتنننمنننتنننع 

 16 البالغة  املبيعات  �سريبة  مننن  بنناإعننفنناءات 

خمف�سة  باأ�سعار  منتجاتها  بيع  مقابل  باملئة 

وحمددة بتن�سيق بني وزارة ال�سناعة والتجارة 

واملبيعات  النندخننل  �سريبة  ودائننننرة  والننتننمننويننن 

الفقرة  ال�سرائح  عن  الأعننبنناء  تخفيف  بهدف 

ومتدنية الدخل يف اململكة.

 عزايزة ونظيره السعودي يبحثان المواضيع المشتركة
 في مجاالت النقل

 شبح االغالق يطارد المطاعم الشعبية وخسائرها بالماليين
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البلد-وكاالت نب�ض 

بالرغم من التدهور اخلطري ال��ذي حلق 

بالأ�شري مقداد القوا�شمي، الذي دخل �شهره 

ال��راب��ع يف الإ����ش���راب امل��ت��وا���ش��ل ع��ن الطعام، 

ودخوله غرفه العناية الفائقة، اإل اأنه ل يزال 

الأ���ش��رى  باقي  م��ع  املعركة  اإك��م��ال  ي�شر على 

الإداريني امل�شربني عن الطعام، لنيل حريته

ول ي����زال الأ����ش���ري ال��ق��وا���ش��م��ي، ال����ذي ل 

يقدر منذ فرتة على احلركة، يرقد يف غرفة 

العناية املركزة يف م�شفى كابالن الإ�شرائيلي، 

التدهور  ب�شبب  ال��ت��وايل،  على  ال��ث��اين  لليوم 

اخلطري على �شحته، حيث دخل يومه ال� 91 

يف الإ�شراب املفتوح عن الطعام

وق����ال ن����ادي الأ����ش���ري يف ب��ي��ان اأ����ش���دره اإن 

القوا�شمة، يواجه و�شًعا �شحًيا حرًجا، حيث 

ي��واج��ه اح��ت��م��ال��ي��ة ال���وف���اة امل��ف��اج��ئ��ة، ك��م��ا اأن 

الأعرا�ض الظاهرة عليه توؤكد ح�شول تراجع 

خطري على جهازه الع�شبي، ما قد يت�شبب له 

باأ�شرار ج�شيمة يف الدماغ

م�شتمر  اأن���ه  بول�ض،  ج���واد  واأك���د حماميه 

اأخذ  اأو  املخربية  الفحو�ض  اإج���راء  رف�ض  يف 

املدعمات، فيما توا�شل نيابة الحتالل رف�ض 

ال�شتجابة ملطلبه املتمثل بحّرّيته

يذكر اأّن املحكمة العليا لالحتالل، جّمدت 

العتقال الإدارّي لالأ�شري مقداد القوا�شمة، يف 

ال�شاد�ض من اأكتوبر اجلارّي، يف قرار ل يعني 

اإلغاء العتقال، حيث �شيبقى اأ�شرياً ول تتمكن 

عائلته نقله اإىل اأّي مكان

الحتالل  �شجون  اإدارة  نقلت  ال�شياق،  ويف 

الأ�شريين عالء الأعرج امل�شرب منذ 74 يوًما، 

وه�شام اأبو هوا�ض امل�شرب منذ 65  يوًما من 

امل�شت�شفيات  اإح��دى  اإىل  الرملة  عيادة  �شجن 

املدنية التابعة لالحتالل بعد تدهور و�شعهما 

ال�شحي

وهوؤلء الأ�شرى الثالثة، �شمن جمموعة 

ت�����ش��م ���ش��ت��ة اأ����ش���رى اإداري��������ني، اأ����ش���رب���وا عن 

وق��د  الإداري،  لع��ت��ق��ال��ه��م  ��ا  رف�����شً ال��ط��ع��ام، 

اإ�شرائيلية لاللتفاف على  رف�شوا مقرتحات 

يف  ال�شتمرار  وق���رروا  الن�شالية،  خطواتهم 

املعركة، حتى حتقيق النت�شار، حيث ل يزال 

الأ�شري كايد ف�شفو�ض اأقدم امل�شربني يوا�شل 

املعركة منذ 98 يوما، و�شادي اأبو عكر امل�شرب 

منذ 57 يوما، وعياد الهريمي امل�شرب منذ 28 

يوما

ودع����ا ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م ح��رك��ة ح��م��ا���ض عبد 

ال��ل��ط��ي��ف ال���ق���ان���وع امل���وؤ����ش�������ش���ات احل��ق��وق��ي��ة 

والإن�شانية اإىل التدخل لإنهاء معاناة الأ�شري 

ال��ق��وا���ش��م��ة واإن����ق����اذ ح��ي��ات��ه، يف ظ���ل ت��ده��ور 

هذا  ب�شمود  القانوع  واأ���ش��اد  ال�شحية،  حالته 

الأ�شري، واأكد اأن ق�شية الأ�شرى �شتظل ب�شكل 

ع��ام وخ��ا���ش��ة امل�شربني ع��ن ال��ط��ع��ام اأول��وي��ة 

الو�شائل  بكل  و�شتعمل  حما�ض،  حركة  ل��دى 

اأه��داف��ه��م  لإ���ش��ن��اده��م ودع��م��ه��م حتى حتقيق 

وانتزاع مطالبهم من ال�شجان ال�شهيوين

ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت���وا����ش���ل���ت  ف���ق���د  ذل������ك  اإىل 

ونظمت  امل�شربني،  الأ���ش��رى  مع  الت�شامنية 

اإ�شناد ج��دي��دة يف م��راك��ز العديد من  وق��ف��ات 

ال�شليب  م��ق��رات  واأم����ام  الفل�شطينية،  امل���دن 

الأح��م��ر، ت��ن��ادي بتدخل دويل ع��اج��ل لإن��ق��اذ 

ح��ي��ات��ه��م واأك�����د ج��م��ي��ل م��زه��ر ع�����ش��و املكتب 

مهرجان  خ��الل  ال�شعبية،  للجبهة  ال�شيا�شي 

اإن  اأم��ام مقر ال�شليب الأحمر بغزة،  خطابي 

يوا�شلون  الح��ت��الل  داخ���ل �شجون  الأ���ش��رى 

معركة احلرية يف مواجهة الإرهاب منذ اليوم 

الأول  لنفق احلرية ال��ذي �شرب تكنولوجيا 

الح���ت���الل يف م��ق��ت��ل، ح��ام��ل��ني ل����واء احل��ري��ة 

والتحرير ، وقال لن نرتك الأ�شرى وحدهم، 

الأ���ش��رى  �شد  �شيا�شته  يف  ال��ع��دو  وا���ش��ت��م��رار 

تهديد لأمن وا�شتقرار املنطقة

اأ�شرى حركة  250 من  ال�شياق، وا�شل  ويف 

اجلهاد الإ�شالمي يف �شجون الحتالل لليوم 

ب��الإ���ش��راب  معركتهم  ال��ت��وايل،  على  الثامن 

�شجون  اإدارة  لإج�����راءات  رف�شا  ال��ط��ع��ام  ع��ن 

فر�شت  وال��ت��ي  �شدهم،  التنكيلية  الح��ت��الل 

منذ عملية ف��رار الأ���ش��رى ال�شتة م��ن �شجن 

جلبوع يوم ال�شاد�ض من ال�شهر املا�شي

 األسير القواسمي يدخل شهره الرابع باإلضراب في غرفة العناية المركزة

 الهيئة القيادية ألسرى الجهاد: اإلضراب مستمر 
ولم نعقد أي لقاء تفاوضي مع إدارة السجون

 مشروع ضم الضفة يتواصل... االحتالل 
يخطط لزيادة أعداد المستوطنين باألغوار

 أفغانستان.. الشيعة قلقون من هجمات محتملة لتنظيم »الدولة«

البلد-وكاالت نب�ض 

لأ�شرى  العليا  القيادية  الهيئة  اأك��دت   

حركة اجلهاد الإ�شالمي، يف بيان �شحفي، 

ام�������ض، ع��ل��ى ا����ش���ت���م���رار اإ�����ش����راب اأ����ش���رى 

التي  القمعية  للحملة  رف�����ش��اً  احل��رك��ة، 

�شنتها اإدارة �شجون الحتالل �شدهم

ونفت الهيئة، الأخبار التي حتدثت عن 

اإدارة  قيادتها و�شباط من  لقاء بني  عقد 

يحدث  “ما  اإن  وقالت  الحتالل،  �شجون 

اإىل  ت�شل  مل  جانبية  ق��ن��وات  ع��ن  ع��ب��ارة 

نتائج حتى ال�شاعة”

250 م��ن اأ����ش���رى ح��رك��ة اجل��ه��اد  وب����داأ 

الطعام،  عن  مفتوحاً  اإ�شراباً  الإ�شالمي، 

يف 13 اأكتوبر احلايل، لإجبار اإدارة �شجون 

ت�شنها  التي  الهجمة  وقف  على  الحتالل 

����ش���ده���م، م���ن���ذ مت���ك���ن ���ش��ت��ة اأ�����ش����رى م��ن 

يف  “جلبوع”،  �شجن  من  حريتهم  انتزاع 

اأيلول املا�شي �شبتمرب/ 

ال����ق����ي����ادي يف ح����رك����ة اجل���ه���اد  وك�������ان 

الإ�شالمي، خ�شر عدنان، اأعلن اأن اأ�شرى 

الإ���ش��راب،  اإىل  �شين�شمون  كافة  احلركة 

احل��الت  فيهم  مب��ا  املقبل،  اخلمي�ض  ي��وم 

املر�شية

من جانبه، قال ع�شو املكتب ال�شيا�شي 

ل��ل��ج��ه��اد الإ���ش��الم��ي، حم��م��د ال��ه��ن��دي اإن 

“الحتالل يحاول ترميم ال�شورة اله�شة 
بعد نفق احلرية، من خالل ال�شغط على 

اأ���ش��ران��ا، ل��ك��ن ن��ق��ول ل��ه��م عبثا حت��اول��ون 

ترميم ال�شورة”

اأن  �شحفية،  ت�شريحات  يف  واأ����ش���اف، 

يف�شحون  اإ�شرابهم  خ��الل  من  “اأ�شرانا 
منظمات  وتباكي  العامل،  اأم��ام  الحتالل 

ح���ق���وق الإن�������ش���ان، وال�����ش��ل��ط��ة ال�����ش��ام��ت��ة 

والأنظمة العربية املطبعة”

ال�شفة  م��ن  “نتوقع  ال��ه��ن��دي:  وت��اب��ع 

وال�شتباك،  الإ�شناد  من  مزيدا  الغربية 

م���ع ال����ع����دو، وامل���ع���رك���ة م�����ش��ت��م��رة يف ك��ل 

العامل وحركات  “اأحرار  امليادين، وطالب 

ال��ت�����ش��ام��ن ل��ل��ت�����ش��ام��ن وال��ت��ظ��اه��ر اأم����ام 

ح�شب  ل�شعبنا”،  اإ���ش��ن��ادا  ال��ع��دو  ���ش��ف��ارات 

و�شفه

البلد-وكاالت نب�ض 

ك�����ش��ف��ت و���ش��ائ��ل اإع�����الم اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، عن 

لزيادة  تهدف  الحتالل  حلكومة  خمططات 

اأعداد امل�شتوطنني، يف الأغوار الفل�شطينية

واأو�شحت قناة “11” العربية، اأن املخطط 

الأغوار،  يف  لال�شتيطان  اجلديد  الإ�شرائيلي 

 1500 م��ن  امل�شتوطنني  اأع���داد  ل��زي��ادة  يهدف 

عائلة اإىل 3000، خالل ال�شنوات الأربع املقبلة

واأ����ش���اف���ت اأن وزي����ر ال��ب��ن��اء والإ����ش���ك���ان يف 

ح���ك���وم���ة الح�����ت�����الل، زئ���ي���ف اإل����ك����ني، ي��دف��ع 

باجتاه امل�شادقة على املخطط، خالل الفرتة 

القريبة

ومت����ار�����ض دول�����ة الح����ت����الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

���ش��ي��ا���ش��ة ي���وم���ي���ة، ب��ت��ك��ث��ي��ف ال����ش���ت���ي���ط���ان يف 

امل�شنفة  واملناطق  الأغ��وار  يف  خا�شة  ال�شفة، 

ال�شفة وال�شيطرة  �شم  تكري�ض  بهدف  “ج”، 
عليها اأمنياً واقت�شادياً، وزيادة ال�شغوط على 

اإىل  لدفعهم  املناطق،  ه��ذه  يف  الفل�شطينيني 

الهجرة منها

نب�ض البلد-وكاالت

ع���رب جم��م��وع��ة م���ن امل���واط���ن���ني الأف���غ���ان 

ال�شيعي، ع��ن قلقهم من  امل��ذه��ب  اأت��ب��اع  م��ن 

الأمنية  امل�شاكل  ظل  يف  ا�شتهدافهم  احتمال 

تعر�ض  بعد  �شيما  ل  ال��ب��الد،  ت�شهدها  التي 

م�شاجد �شيعية يف قندهار )جنوب( لهجمات 

تنظيم الدولة ال�شالمية داع�ض ، اأثناء �شالة 

اجلمعة يف الأ�شبوعني املا�شيني

ا�شتهدف  املا�شيني،  الأ���ش��ب��وع��ني  وخ���الل 

للطائفة  م�شجدين   ، داع�ض  ال��دول��ة  تنظيم 

ق��ن��دوز )�شمال(  اأح��ده��م يف ولي��ة  ال�شيعية، 

وال���ث���اين يف ولي����ة ق��ن��ده��ار ، م��ع��ق��ل ح��رك��ة 

طالبان ، ما اأ�شفر عن مقتل واإ�شابة الع�شرات

اأحد رجال الأمن يقب�ض على املهاجم

اأطلقوا  املهاجمني  اأن  عيان  �شهود  واأف���اد 

النار على اثنني من حرا�ض الأمن عند مدخل 

اأ���ش��اب  ف��ي��م��ا  ق��ن��ده��ار،  ف��اط��م��ي��ة يف  م�شجد 

حار�ض اأمن ثالث اأحد املهاجمني بطلق ناري، 

لكن ذلك مل مينع املهاجم من دخول امل�شجد

وعند �شماع اأ�شوات ال�شتباكات، اأغلق اأحد 

اأفراد الأمن الباب احلديدي لفناء امل�شجد، ما 

دفع املهاجم اجلريح لتفجري نف�شه بني ح�شد 

م��ن امل�شلني ع��ن��دم��ا ك��ان��وا ي��ه��م��ون ب��دخ��ول 

امل�شجد

وقب�ض اأحد رجال الأمن يدعى عزالدين 

على مهاجم اآخ��ر وارمت��ى عليه )لتقليل اأثر 

النفجار(، قبل وقوع النفجار الثاين

وق��ال اأح��د �شهود العيان، اأن��ه ل��ول ارمت��اء 

عزالدين على املهاجم لكان عدد القتلى جتاوز 

اأقاربه  من  العديد  اأن  م�شرًيا  ا،  �شخ�شً  200

واأ�شدقائه فقدوا حياتهم يف الهجوم

واأ����ش���اف ال�����ش��اه��د ال���ذي ط��ل��ب ع���دم ن�شر 

اأ�شخا�شاً مل يتم  القتلى  اأن��ه كان بني  ا�شمه، 

التعرف عليهم، واأن امل�شجد كان قد ا�شُتهدف 

من قبل التنظيم املت�شدد قبل عامني

�شنوا�شل ارتياد امل�شجد

بلدية  رئي�ض  نائب  توجه  النفجار،  وبعد 

ق��ن��ده��ار م��ول��وي ح�����ش��ن، اإىل امل�����ش��ج��د، فيما 

توجه قائد �شرطة قندهار مولوي عبد الغفار 

حممدي، اإىل م�شت�شفى مري وي�ض ، حيث مت 

نقل القتلى واجلرحى

قندهار  �شرطة  وا�شلت  ذل��ك،  غ�شون  يف 

اإزال�����ة الأح���ذي���ة وال��ن��ع��ال وامل��الب�����ض املمزقة 

اأرواحهم  فقدوا  ملن  العائدة  ال�شالة  واأختام 

اإزال��ة  اأعمال  يف باحة امل�شجد، حيث تتوا�شل 

الأ�شرار

�شكان  م��ن  الأف���غ���ان  ال�شيعة  بع�ض  وق���ال 

الإج������راءات  تتخذ  ط��ال��ب��ان مل  اإن  ق��ن��ده��ار، 

الأمنية الكافية يف املنطقة، بينما قال اآخرون 

طالبان  لتق�شري  انعكا�ًشا  ك��ان  ال��ه��ج��وم  اإن 

ب�شكل عام يف كثري من املجالت

واأفاد �شيعة من �شكان قندهار، اأن النفجار 

ك���ان ه��دف��ه ت��اأج��ي��ج احل����رب ال��ط��ائ��ف��ي��ة بني 

اأبناء املكونات الطائفية يف اأفغان�شتان، واأنهم 

�شي�شتمرون يف الذهاب اإىل امل�شجد

وذكر �شاهد عيان، طلب عدم ذكر ا�شمه، اأنه 

مل ير مثل هذا الهجوم يف قندهار من قبل، 

وو�شف احل��ادث باأنه بداية ملرحلة العمليات 

النتحارية ، واأن��ه ل يتفق مع ال��راأي القائل 

اإىل حد  الأم���ن يف البالد  ب��اأن طالبان كفلت 

كبري

وتابع: نحن قلقون جدا، بالن�شبة لالأغلبية 

رمبا مت حتقيق الأمن، لكن بالن�شبة لالأقليات 

ف����اإن ال��و���ش��ع اأ���ش��ب��ح اأك����ر ����ش���وًءا، فال�شيعة 

معر�شون للخطر ب�شكل خا�ض يف قندهار

وات��ه��م ال�شاهد ط��ال��ب��ان ب��الإه��م��ال وع��دم 

ات��خ��اذ الإج������راءات الأم��ن��ي��ة ال��ك��اف��ي��ة، وق��ال: 

اأخذت  باأنف�شنا، لكن طالبان  اأمننا  كنا نوفر 

منا الأ�شلحة التي كانت بحوزتنا، وبتنا غري 

قادرين على مقاومة داع�ض

نحن قلقون على اأرواحنا

وقال ر�شا كرميي، )30 عاًما(، اإن التفجري 

وقع على بعد حوايل 20 مرًتا عنه واأن��ه جنا 

ب�شعوبة من الهجوم

واأ����ش���اف مل��را���ش��ل الأن��ا���ش��ول، اإن���ه فقد يف 

الهجوم �شديقا مقربا له للغاية ا�شمه حممد 

جعفري، وا�شتطرد: يجب على ال�شيعة حماية 

اأنف�شهم وزيادة الإجراءات الأمنية

وتابع: نحن قلقون على اأرواحنا، اإذا اأرادت 

�شمان  فعليهم  حكومة،  ت�شبح  اأن  طالبان 

اأمننا دون التمييز بني ال�شيعة وال�شنة

فيما قال كلعلي ها�شمي، )20 عاًما(، الذي 

اإن��ه متكن بعد  امل�شجد،  ك��ان بني امل�شلني يف 

النفجار من الزحف واخلروج من امل�شجد

اأم��ن  �شمان  طالبان  م��ن  نطلب  واأردف: 

طلبنا  لقد  اأفغان�شتان،  يف  وال�شنة  ال�شيعة 

توفري الأمن، لكن مل تفعل طالبان اأي �شيء، 

اأنا قلق من الهجمات املحتملة �شد ال�شيعة

اأما حممد داود ر�شائي، )43 عاًما(، الذي 

اأ�شيب يف راأ�شه خالل الهجوم، فقال: اأعرف 

م��ع��ظ��م ال���ذي���ن ف���ق���دوا ح��ي��ات��ه��م يف ال��ه��ج��وم 

وبينهم اأ�شدقاء مقربون

واأو�شح ر�شائي اأنه كمواطن اأفغاين، يحق 

له مطالبة طالبان بتوفري الأم��ن، وزاد: ما 

كان ليحدث هذا لول اإهمال طالبان، يجب اأن 

تفهم اأن داع�ض هو عدو ال�شيعة

اإ�شماعيل رفيقي،  من جانبه، قال حممد 

امل�شكلة  اإن  امل�شجد،  هجوم  يف  امل�شابني  اأح��د 

الإه��م��ال  ب�شبب  لي�شت  املنطقة  يف  الأم��ن��ي��ة 

اإر���ش��اء  ت�شتطع  مل  طالبان  اأن  اإىل  م�شرًيا   ،

النظام يف البالد حتى الآن

ك��ان��وا  ال�شيعة  اأن  ع��ل��ى  رف��ي��ق��ي  اأّك����د  ك��م��ا 

يقاتلون مع ال�شنة �شد الربيطانيني والرو�ض 

من اأجل ا�شتقالل اأفغان�شتان

60الدويل

 المحررة هيام الرجوب: األسيرات معزوالت 
عن العالم ويواجهن هجمة كبيرة من االحتالل

 سيناتور روسي يرد على تصريح 
أردوغان حول »حفنة الدول«

 الفروف يدعو إلحالل األمن 
واالستقرار في أفغانستان

البلد-وكاالت نب�ض 

 اأكدت الأ�شرية املحرر هيام الرجوب، 

اأن  اخل��ل��ي��ل،  ج��ن��وب  دورا  م��دي��ن��ة  م���ن 

الأ����ش���ريات ي��واج��ه��ن ظ���روف���اً اإن�����ش��ان��ي��ة 

التنكيل  جراء  للغاية،  �شعبة  ومعي�شية 

قبل  م��ن  ل��ه،  يتعر�شن  ال���ذي  امل�شتمر 

اإدارة �شجون الحتالل

واأ�����ش����اف����ت ال�����رج�����وب، يف ل���ق���اء م��ع 

منى  الأ����ش���ريات  اأن  قد�ض”،  “�شبكة 
ق��ع��دان واأم����ل ط��ق��اط��ق��ة و���ش��ات��ي��ال اأب��و 

ع������ودة، اأع���ل���ن الإ������ش�����راب امل���ف���ت���وح ع��ن 

الطعام، اإ�شناداً لالأ�شرى امل�شربني �شد 

حملة القمع التي �شنتها اإدارة ال�شجون 

�شد اأ�شرى اجلهاد الإ�شالمي

ا���ش��ت��خ��ب��ارات الح��ت��الل  اأن  وك�����ش��ف��ت 

ح���ق���ق���ت م���ع���ه���ا مل������دة ����ش���اع���ت���ني، ق��ب��ل 

الإف�����راج ع��ن��ه��ا، ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، ح��ول 

وقالت:  الإ�شراب،  هذا  خلف  يقف  من 

“املخابرات �شاألتني اإن كانت مرح باكري 
ممثالت  ب�شفتهن  دوي�����ات،  ���ش��روق  اأو 

الإ���ش��راب،  يقفن خلف  الأ���ش��ريات،  عن 

بناء  جاء  الأ�شريات  اإ�شراب  اأن  فاأكدت 

على قرار فردي”

وح���ول ظ���روف الأ����ش���ريات، ت��اب��ع��ت: 

ال���ع���امل،  ع����ن  م����ع����زولت  “الأ�شريات 
الح�������ت�������الل مي����ن����ع ج��������زء ك����ب����ري م��ن 

ي��وج��د  ال�����زي�����ارة، ول  م����ن  ال���ع���ائ���الت 

زي����ارة م��ن امل��ح��ام��ني، وح��ت��ى الإذاع����ات 

الت�شوي�ض عليها” الإخبارية يتم 

اأن ع��دد من  اإىل  ال��رج��وب،  واأ���ش��ارت 

اأبنائهن،  الأمهات حمرومات من زيارة 

وقالت اإن الأ�شرية اإينا�ض ع�شافرة من 

بلدة بيت كاحل ق�شاء اخلليل، مل ترى 

اأطفالها، منذ عامني

الأ������ش�����ريات  “ق�شية  اأن  واأك���������دت 

ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ع��ل��ى ���ش��ل��م الأول���وي���ات 

ر����ش���ال���ة  اإن  وق�����ال�����ت  فل�شطينياً”، 

الأ�شريات اإنه “على كل حر و�شريف اأن 

الواقع  الظلم  يتحرك لن�شرتهن ورفع 

عليهم”

غري  “الأ�شريات  ق��ائ��ل��ة:  واأردف������ت 

ق��������ادرات ع���ل���ى ات����خ����اذ خ����ط����وة، ل��وق��ف 

اإدارة  تنفذها  التي  القمعية  الإج��راءات 

ال�شجون بحقهن، لذلك فاإنهن بحاجة 

لدعم كبري”

اع���ت���ق���ل���ت ق�������وات الح�����ت�����الل ه���ي���ام 

ال���رج���وب، ب��ع��د اق��ت��ح��ام م��ن��زل��ه��ا، يف 8 

زوج��ة  وه��ي  امل��ا���ش��ي،  اأي��ل��ول  �شبتمرب/ 

الأ�شري �شليم الرجوب

البلد-وكاالت نب�ض 

ع���ل���ق ال�������ش���ن���ات���ور ال���رو����ش���ي، األ��ي��ك�����ش��ي 

الرتكي  الرئي�ض  ت�شريح  على  بو�شكوف، 

رج����ب ط��ي��ب اأردوغ��������ان ب�����ش��اأن الأع�����ش��اء 

اخل��م�����ش��ة ال���دائ���م���ني يف جم��ل�����ض الأم����ن 

الدول”  ب�”حفنة  لهم  وو���ش��ف��ه  ال���دويل، 

التي حتكم العامل

يف  بو�شكوف  الرو�شي  ال�شيناتور  وق��ال 

“اأردوغان  اإن  “تويرت”،  ع��ل��ى  �شفحته 

غ��ري را�����ض ع��ل��ى جم��ل�����ض الأم����ن ال���دويل 

م��ن  “حفنة  م����ن  اأك������رب  ال����ع����امل  وي����ق����ول 

اإن  حفنة؟  املجل�ض.  ت�شكل  التي  الدول” 

هذه البلدان متثل 2 مليار اإن�شان”

هيكلة  اإع���ادة  وح��ول  ال�شياق  نف�ض  ويف 

هو  “ما  بو�شكوف:  ت�شاءل  الأم��ن  جمل�ض 

جمل�ض  ا�شالح  اجل��دد؟  لالأع�شاء  املعيار 

اأن جمموعة من  الأمن حمفوف بحقيقة 

الأ�شياء ال�شغرية �شتبداأ، مما �شيوؤدي اإىل 

جمل�ض  وحت��وي��ل  املتحدة  الأمم  ت�شوي�ض 

اجلمعية  م��ن  م�شغرة  ن�شخة  اإىل  الأم���ن 

العامة”

وكان الرئي�ض الرتكي اأردوغان قد قال 

الأ�شبوع  الأن��غ��ويل  ال��ربمل��ان  اأم��ام  يف كلمة 

ميكن  ل  الإن�شانية  “م�شري  اإن  امل��ا���ش��ي، 

حفنة  رح��م��ة  حت���ت  ي����رتك  اأن  ي��ج��ب  ول 

العاملية  امل��ن��ت�����ش��رة يف احل���رب  ال����دول  م��ن 

ي��ت��غ��ري،  ال����ع����امل  اأن  ح����ني  ويف  ال���ث���ان���ي���ة، 

وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وال���ت���ج���ارة وال���ع���الق���ات 

غري  من  ج��ذري��ة،  بتحولت  متر  الدولية 

املعقول اأن بنية الأمن العاملي ل تزال كما 

يف ال�شابق”

البلد-وكاالت نب�ض 

�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 

الأمن وال�شتقرار  اإحالل  اأهمية  لفروف 

حركة  ع��ودة  اأن  اإىل  م�شرياً  اأفغان�شتان  يف 

ال��ب��ل��د  ���ش��دة احل��ك��م يف ه���ذا  ط��ال��ب��ان اإىل 

اأ�شبح اأمراً واقعاً

واأو������ش�����ح لف�������روف يف ك��ل��م��ت��ه ال���ي���وم 

يف م�����ش��ت��ه��ل ان���ط���الق حم����ادث����ات ���ش��ي��غ��ة 

اإن  مو�شكو..  يف  اأفغان�شتان  ح��ول  مو�شكو 

ال�شرط الأ�شا�شي لتحقيق هذا الهدف هو 

�شتعك�ض  الواقع  يف  �شاملة  حكومة  ت�شكيل 

ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ك��ل  م�����ش��ال��ح  ب��ال��ك��ام��ل 

والجتماعية يف البالد

ولفت لفروف اإىل اأن تنظيمي القاعدة 

جديد  من  يحاولن  الإرهابيني  داع�ض  و 

اأفغان�شتان  يف  ال�شتقرار  ع��دم  ا�شتخدام 

اأنحاء  خمتلف  يف  اإرهابية  باأعمال  للقيام 

وفد  مع  ناق�شت  رو�شيا  اأن  م��وؤك��داً  البالد 

ت��ل��ت��زم احل��رك��ة على  اأن  ط��ال��ب��ان ���ش��رورة 

اإىل م��ن��ع  ال����رام����ي  ب��ال��ن��ه��ج  ن��ح��و ����ش���ارم 

اأفغان�شتان  لأرا���ش��ي  ط��رف  اأي  ا�شتغالل 

�شد م�شالح دول اأخرى

ك���م���ا ع���رب لف������روف ع���ن اأم�����ل رو���ش��ي��ا 

ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اأن حت���اف���ظ  يف 

فيما  ن�شيطة  ب�شورة  للعمل  ا�شتعدادها 

عن  معرباً  اأفغان�شتان  يف  الو�شع  يخ�ض 

الأ�شف لعدم م�شاركة وا�شنطن يف اجلل�شة 

احلالية من املحادثات

اجتماع  الرو�شية  العا�شمة  يف  وينعقد 

كل  عن  ممثلني  مب�شاركة  مو�شكو  �شيغة 

م��ن رو���ش��ي��ا واإي�����ران وب��اك�����ش��ت��ان وال�����ش��ني 

وال���ه���ن���د وك���ازاخ�������ش���ت���ان وت��رك��م��ان�����ش��ت��ان 

واأوزب��ك�����ش��ت��ان اإ���ش��اف��ة اإىل وف��د م��ن حركة 

طالبان ومن املقرر اأن يركز على مناق�شة 

الع�شكرية وال�شيا�شية  اأفق تطور الأو�شاع 

الرامية  الدولية  وامل�شاعى  اأفغان�شتان  يف 

اإىل تفادى جتنيبها اأزمة اإن�شانية
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 صالح وليلة األرقام القياسية.. إنجازات تاريخية للفرعون

األسطورة بيليه لعشاقه: أقترب اآلن أكثر من المرمى

 إبطال قرار إيقاف شيكاباال 8 مباريات

نب�ض البلد-وكاالت

رقمني  بتحطيم  �صالح،  حممد  امل�صري  الكرة  جنم  جنح 

حامية  م��ب��اراة  يف  ليفربول،  الإجنليزي  فريقه  مع  قيا�صيني 

اأمام اأتليتيكو مدريد، الثالثاء، �صمن املجموعة الثانية بدوري 

اأبطال اأوروبا.

واأ�صبح حممد �صالح اأول لعب يف تاريخ ليفربول، ي�صجل 

9 مباريات متتالية، اثنني منهما يف املباراة نف�صها،  اأهدافا يف 

امل��ب��اراة  ال��ث��ام��ن��ة، وخ��ت��م  ال��دق��ي��ق��ة  اف��ت��ت��ح الت�صجيل يف  ح��ي��ث 

“اإندبندنت”  �صحيفة  ح�صب  ج���زاء،  ركلة  م��ن  بهدف  اأي�صا 

الربيطانية.

ج��رارد،  ل�صتيفن  القيا�صي  “الفرعون” الرقم  حطم  كما 

كاأف�صل هداف لليفربول يف دوري اأبطال اأوروب��ا، وفق ما ذكر 

موقع “ذي�س اإز اأنفيلد” املعني باأخبار ليفربول.

اأبطال  31 هدفا يف دوري  اإىل  ورفع الهدفان ر�صيد �صالح 

48 مباراة فقط، مما يجعله يتقدم على  اأوروب��ا لليفربول، يف 

اأبطال  دوري  يف  للنادي  التاريخي  الهداف  باعتباره  ج��رارد، 

اأوروبا. و�صجل جرارد 30 هدفا يف 87 مباراة، مما جعل اإجناز 

39 مباراة  اإث��ارة لالإعجاب، بعد جت��اوز الرقم يف  اأك��ر  �صالح 

اأقل، على الرغم من املراكز املختلفة التي احتلها كل منهما.

 نب�ض البلد-وكاالت

دعا اأ�صطورة كرة القدم الربازيلي بيليه، 

الذي اأجرى موؤخرا جراحة ل�صتئ�صال ورم، 

الح��ت��ف��اء  ب���دء  اإىل  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  ع�صاقه 

مب�صرته لأنه “يقرتب اأكر من املرمى”

“اأدعوكم لال�صتعداد  تويرت:  وكتب على 

اأقرتب  لالحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم 

اأكر من املرمى”

لكن  تفا�صيل  اأي  ع��ن  بيليه  يك�صف  ومل 

�صانتو�س  وفريقي  ال��ربازي��ل  منتخب  لع��ب 

ونيويورك كوزمو�س ال�صابق والذي �صيكمل 

81 عاما يف 23 اأكتوبر يف حالة �صحية �صيئة 

منذ فرتة

ويخ�صع الآن للعالج الكيماوي بعد اإزالة 

الورم

وك����ان ب��ي��ل��ي��ه ال��ف��ائ��ز ب��ك��اأ���س ال���ع���امل مع 

و1970 خ�صع  و1962   1958 اأع��وام  الربازيل 

ورم  لإزال���ة  �صبتمرب   4 يف  جراحية  لعملية 

خالل  اكت�صافه  مت  القولون  يف  “م�صبوه” 
الفحو�صات الروتينية

وخ����الل م�����ص��رت��ه احل��اف��ل��ة م��ع منتخب 

ال�����ربازي�����ل وع���ل���ى م�������ص���ت���وى الأن�����دي�����ة م��ع 

ول�صنوات  ك��وزم��و���س  ون��ي��وي��ورك  �صانتو�س 

طويلة بعدها اعترب خرباء بيليه اأعظم من 

اأجنبت مالعب كرة القدم على مر الع�صور

ون��ازع��ه م���ارادون���ا ول��ي��ون��ي��ل مي�صي ه��ذا 

احلب اجلارف بعدها لكن يبقى ا�صم املهاجم 

الربازيلي حمفورا يف قلوب ع�صاق اللعبة

ول يزال بيليه الالعب الوحيد الذي فاز 

اأك��ر من  بكاأ�س العامل ثالث م��رات و�صجل 

األف هدف خالل م�صرته الحرتافية

البلد-وكاالت نب�ض 

قررت جلنة الت�صوية والتحكيم الريا�صي 

ب��ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة امل�����ص��ري��ة ب��ط��الن ق��رار 

اإي�����ق�����اف حم����م����ود ع���ب���د ال���������رازق امل����ع����روف 

لكرة  الأول  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��د  ب�”�صيكابال”، 

القدم بنادي الزمالك، 8 مباريات

جل��ن��ة  يف  ب��ط��ع��ن  “�صيكابال”  وت����ق����دم 

ق��رار  ���ص��د  ال��ري��ا���ص��ي،  والتحكيم  الت�صوية 

اإيقافه 8 مباريات بقرار من جلنة امل�صابقات 

باحتاد الكرة امل�صري

وق����ررت جل��ن��ة ال��ت��ظ��ل��م��ات ب��احت��اد ال��ك��رة 

تخفي�س عقوبة اإيقاف حممود عبد الرازق 

�صهور ل� 8 مباريات، بعد   8 من  “�صيكابال”، 

ال��الع��ب خالل  ب��ه  ت��ق��دم  ال���ذي  ال�صتئناف 

الفرتة املا�صية

وك��ان��ت جل��ن��ة الن�����ص��ب��اط ب��احت��اد ال��ك��رة 

قائد  �صيكابال،  اإيقاف  �صابق  وقت  ق��ررت يف 

ال��ف��ري��ق، مل���دة 8 ���ص��ه��ور وت��غ��رمي��ه 500 األ��ف 

ج��ن��ي��ه، ب�����ص��ب��ب م���ا ب���در م���ن ال���الع���ب عقب 

نهاية  يف  الأهلي  البنك  اأم��ام  فريقه  مباراة 

م�صابقة الدوري امل�صري املمتاز

التظلمات تخفي�س عقوبة  وقررت جلنة 

ال��الع��ب ل��� 8 م��ب��اري��ات )ب��دل م��ن 8 �صهور( 

األف جنيه   250 ل�  املالية  وتخفي�س غرامته 

)ب���دل م��ن األ���ف ج��ن��ي��ه(، م��ا اع��رت���س عليه 

ق��ائ��د ال��زم��ال��ك م��ه��ددا ب��ال��ل��ج��وء ل��الحت��اد 

الدويل “الفيفا”

70الريا�ضي

نب�ض البلد- وكاالت

ت��غ��ي��ب جن���م ال���ك���رة ال�����دويل ال��ف��رن�����ص��ي 

كرمي بنزميا، ام�س الأربعاء، عن حمكمة يف 

البتزاز  مبحاولة  التواطوؤ  بتهمة  فر�صاي 

ال�صابق  لزميله   2015 عام  جن�صي  ب�صريط 

يف املنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.

باأن مهاجم  اإعالمية  اأفادت تقارير  فقد 

فريق ريال مدريد الإ�صباين، كرمي بنزميا، 

بتهمة  حماكمته  عن  الأربعاء  اليوم  تغيب 

البتزاز يف فرن�صا.

زميله  بتحري�صه  بنزميا  ك��رمي  وات��ه��م 

من  مبلغ  دف���ع  ع��ل��ى  ف��ال��ب��وي��ن��ا  املنتخب  يف 

عن  بالك�صف  هددوا  الذين  للمبتزين  املال 

اعرتف  وقد  لفالبوينا،  حميم”  “فيديو 
الأول حينها بتدخله يف املو�صوع بطلب من 

املبتزين. اأحد 

ال��الع��ب��ني من  ا���ص��ت��ب��ع��اد  اىل  ذل���ك  اأدى 

 ،2015 العام  اأواخر  منذ  الفرن�صي  املنتخب 

ق��ب��ل ع����ودة ب��ن��زمي��ا ب��ع��د ن��ح��و 6 اأع�����وام يف 

كاأ�س اأوروبا هذا ال�صيف حيث خرج اأبطال 

قبل  �صوي�صرا،  اأمام   16 ال� الدور  العامل من 

الأمم  دوري  لقب  اأي��ام   10 قبل  اأن يحققوا 

النهائي  يف  اإ�صبانيا  ح�صاب  على  الأوروب��ي��ة 

بقيادة بنزميا، وفقا ملا ذكرته وكالة فران�س 

بر�س.

ال��ث��الث��اء، مل  اأم�����س  امللعب،  اأر���س  وعلى 

يبد بنزميا م�صتتا بعد اأن قاد ريال مدريد 

���ص��اخ��ت��ار  ك��ا���ص��ح ع��ل��ى م�����ص��ي��ف��ه  ف����وز  اإىل 

يف  نظيفة  بخما�صية  الأوك���راين  دونيت�صك 

اأوروب���ا  اأب��ط��ال  امل��ج��م��وع��ات م��ن دوري  دور 

املحاكمة. ع�صية  “الت�صامبيونزليغ”، 
ومت��ك��ن ب��ن��زمي��ا، ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 33 

اآخ��ر ومت  ه��دف و�صنع  ت�صجيل  م��ن  ع��ام��ا، 

اختياره رجل املباراة.

�صجن  عقوبة  الفرن�صي  النجم  ي��واج��ه 

 75 �صنوات وغرامة قدرها   5 اإىل  ت�صل  قد 

فيها  يحاكم  ال��ت��ي  الق�صية  يف  ي���ورو،  األ��ف 

اآخ��ري��ن بتهمة حم��اول��ة الب��ت��زاز،  4 رج��ال 

خيانة  بتهمة  اأي�صا  اأح��ده��م  يحاكم  حيث 

الأمانة.

���ص��ل��وك��ي��ات ال���الع���ب���ني خ�����ارج امل���ل���ع���ب.. 

�صعبيتهم وتاأثرها على 

 ووف�����ق�����ا ل���ل���وك���ال���ة ال���ف���رن�������ص���ي���ة، ف�����اإن 

اإىل  خ��ا���س  ب�صكل  ي�صتند  امل��ح��اك��م��ة  م��ل��ف 

 2015 ال��ع��ام  م��ن  اأك��ت��وب��ر  مناق�صة ج��رت يف 

ب��ني ال��رج��ل��ني يف م��رك��ز ت��دري��ب��ات املنتخب 

اأن  يزعم  التي  “كلرفونتان”،  الفرن�صي 

اأن يعرف  اأنه ميكنه  اأو�صح خاللها  بنزميا 

ملا  وفقا  موثوق”،  “�صخ�س  على  فالبوينا 

مل�صاعدته  ال�صتماع،  الأخر يف جل�صة  قاله 

حمتمل  ن�����ص��ر  اأي  م���ع  “التعامل”  ع��ل��ى 

لل�صريط.

كان  اإذا  ما  الفرن�صي  الق�صاء  و�صيحدد 

هذا احلديث ناجم عن “ن�صيحة ودية” اأو 

موؤذية”. “�صغوط 
وعندما اأحيل كرمي بنزميا اإىل املحكمة 

ندد  املا�صي،  يناير  يف  فر�صاي  يف  اجلنائية 

قائال  بالقرار  كورمييه  �صيلفان  حماميه 

ل�صنا منده�صني. هذا قرار  نحن  “لالأ�صف، 

�صخيف وميكن التنبوؤ به”، بح�صب فران�س 

بر�س.

ووف���ق���ا ل����الدع����اء، ف��ق��د ك�����ص��ف ب��ن��زمي��ا 

ل��زم��ي��ل��ه يف امل���ن���ت���خ���ب، ف���ال���ب���وي���ن���ا، وج����ود 

ك��ان  ع��ن��دم��ا   ،2015 اأك���ت���وب���ر  يف  ال�����ص��ري��ط 

امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��رن�����ص��ي يف م��ع�����ص��ك��ر حت�����ص��راً 

ني�س  مدينة  يف  اأرمينيا  �صد  ودي��ة  مل��ب��اراة 

اجلنوبية.

وزع���م ب��ن��زمي��ا، اآن����ذاك، اأن���ه ت��دخ��ل لدى 

ف��ال��ب��وي��ن��ا ب��ط��ل��ب م���ن ���ص��دي��ق ط��ف��ول��ة له 

جل���اأ اإل��ي��ه امل��ب��ت��زون ال��ذي��ن ك���ان ال�����ص��ري��ط 

بحوزتهم

 بنزيما يتغيب اليوم عن محاكمته بقضية االبتزاز بـ»شريط جنسي«

 الحركة الرياضية تستكمل إجراءات 
االجتماع االنتخابي

 انطالق بطولة األردن للجولف عمان 
بمشاركة عربية ودولية

 ريال مدريد يمطر شاختار بخمسة 
أهداف في أبطال أوروبا

 منتخب الكيك بوكسينج يواصل 
نتائجه الالفتة ببطولة العالم

نب�ض البلد- عمان

ا�صتكملت هيئة رواد احلركة الريا�صية 

وال�����ص��ب��اب��ي��ة وم���ن خ���الل م��دي��ري��ة �صباب 

وزارة  ع��ن  املنبثقة  ال��ع��ا���ص��م��ة  حم��اف��ظ��ة 

والرتتيبات  الإج�����راءات  جميع  ال�صباب، 

املتعلقة باجتماع الهيئة العامة النتخابي 

الذي �صيعقد ال�صبت املقبل.

وقال الأمني العام والناطق الإعالمي 

للهيئة حممد قدري ح�صن، يف بيان ام�س 

الرب����ع����اء، اإن ع���دد الأع�������ص���اء امل�����ص��ددي��ن 

احل��ايل  ال��ع��ام  نهاية  حتى  ل�صرتاكاتهم 

ي��ب��ل��غ 92 ع�������ص���وا وي���ح���ق ل���ه���م ال��رت���ص��ح 

والنتخاب.

نب�ض البلد- عمان

ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، م��ن��اف�����ص��ات 

والتي  للجولف  املفتوحة  الأردن  بطولة 

للجولف  اأيلة  واحة  مالعب  على  �صتقام 

ب���ال���ع���ق���ب���ة، مب�������ص���ارك���ة ع���رب���ي���ة ودول���ي���ة 

وا�صعة.

واأع����ل����ن احت�����اد اجل����ول����ف، ج��اه��زي��ت��ه 

ل��ه��ذه ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت�����ص��ارك ب��ه��ا ف��رق 

وم�صر  والعراق  وفل�صطني  لبنان  متثل 

والبحرين  وال�صعودية  واملغرب  وتون�س 

اإ�صافة  و�صربيا،  عمان  و�صلطنة  وقطر 

اإىل املنتخب الوطني.

واأو�����ص����ح الحت������اد يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي 

�صت�صهد  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  الرب���ع���اء،  ال��ي��وم 

جن�صيات  عدة  من  فردية  م�صاركة  اأي�صا 

اىل  البطولة  فعاليات  وق�صمت  اأجنبية. 

م�صابقة رجال و�صيدات )جرو�س( وحتت 

و�صتيبالفورد  )ج��رو���س(   14 و   18 ���ص��ن 

)م���ف���ت���وح(، ح��ي��ث ي��ب��ل��غ ع���دد ال��الع��ب��ني 

امل�صاركني يف البطولة 85 لعبا ولعبة.

ال��ب��ط��ول��ة  ه�����ذه  يف  الأردن  ومي���ث���ل 

ال�����الع�����ب�����ون ح����م����زة �����ص����ل����م����ان، حم��م��د 

ال���روا����ص���دة، ���ص��امل ال���ع���ب���دال���الت، جمد 

ان�س  قعدان،  يامن  ح�صان،  ري��ان  جن��ادا، 

العمريني، وحممد هاين.

واأك�����د رئ��ي�����س احت����اد اجل���ول���ف ه��اين 

ه���ذا  اإىل  ال���و����ص���ول  ان  ال���ع���ب���دال���الت، 

امل�������ص���ت���وى م����ن ال����ب����ط����ولت، ج�����اء ب��ع��د 

ج��ه��د ك��ب��ر لع��ت��م��اد ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة يف 

مينحها  مم��ا  ل��ل��ه��واة  ال��ع��امل��ي  الت�صنيف 

ال���زخ���م الك�����رب يف ا���ص��ت��ق��ط��اب لع��ب��ني 

دول��ي��ني م��ن اج��ل احل�����ص��ول ع��ل��ى مزيد 

من النقاط يف ر�صيدهم.

نب�ض البلد- وكاالت

ثنائية  ج��ون��ي��ور  فيني�صيو�س  اأح����رز 

على  5-�صفر  للفوز  مدريد  ري��ال  ليقود 

م��ل��ع��ب ���ص��اخ��ت��ار دون��ي��ت�����ص��ك، ل��ي��ت��ج��اوز 

خ�����ص��ارت��ه يف ���ص��ان��ت��ي��اج��و ب��رن��اب��ي��و م��ن 

الأخ��رة  م��ب��ارات��ه  يف  ترا�صبول  �صريف 

اأب���ط���ال  دوري  يف  ال���راب���ع���ة  ب��امل��ج��م��وع��ة 

اأوروبا لكرة القدم.

وي��ح��ت��ل ري����ال م��دري��د امل��رك��ز ال��ث��اين 

ال���ذي خ�صر  ���ص��ري��ف،  خ��ل��ف  ن��ق��اط  ب�صت 

3-1 على ملعب اإنرت ميالن الذي ميلك 

اأربع نقاط.

اإ�صبانية  ورطة  الت�صامبينزليغ.. 

واأمل اإيطايل

 وكان يف امللعب العديد من الالعبني 

ال����ربازي����ل����ي����ني م�����ن ال����ف����ري����ق����ني، ل��ك��ن 

خطفا  ورودري��ج��و  جونيور  فيني�صيو�س 

الأ�صواء بعد م�صاركتهما من البداية يف 

الهجوم اإىل جوار كرمي بنزمية.

�صرخي  ح��ول  حتى  �صاختار  و�صمد 

كريفت�صوف متريرة عر�صية من لوكا�س 

�صغط  بعد  م��رم��اه  يف  ب��اخل��ط��اأ  فا�صكيز 

من بنزمية يف الدقيقة 37.

فيني�صيو�س  اأحرز  الثاين  ال�صوط  ويف 

ه���دف���ني خ�����الل خ��م�����س دق����ائ����ق. وج����اء 

امل��رم��ى  ن��ح��و  ب�����ص��ي��ط��ة  مل�����ص��ة  م���ن  الأول 

مودريت�س  لوكا  من  رائعة  متريرة  بعد 

مراوغته  بعد  ف���ردي  مبجهود  وال��ث��اين 

لثالثة مدافعني.

وم�����رر ف��ي��ن��ي�����ص��ي��و���س ال���ك���رة مل��واط��ن��ه 

اأن  قبل  الرابع  الهدف  ليحرز  رودريجو 

يح�صم بنزمية الفوز لل�صيوف بت�صديدة 

م���ن داخ�����ل م��ن��ط��ق��ة اجل������زاء يف ال��وق��ت 

ال�صائع. املحت�صب بدل 

نب�ض البلد- عمان

 تاأهل 3 لعبني يف املنتخب الوطني 

النهائي  ربع  للدور  بوك�صينج،  للكيك 

ت�صت�صيفها  التي  العامل  بطولة  من 

مب�صاركة  الإيطالية  فيني�صيا  مدينة 

ثلون  اأكر من 1500 لعب ولعبة ميمُ

65 دولة.

الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وق��ال��ت 

الالعبني  ان  الر�صمي،  موقعها  على 

ع�����دي اأب������و ح�������ص���وة وحم�����ي ال���دي���ن 

متكنوا  ال�صيالوي  ومهند  الرنتي�صي 

الثالثاء،  اأم�س 

 16 ال�������  دور  ع���ق���ب���ة  جت��������اوز  م�����ن 

ال��ن��ه��ائ��ي  رب����ع  ال�����دور  اإىل  وال���ت���اأه���ل 

ال��ذي  خلف  علي  زميلهم  وي��راف��ق��ون 

الثنني  ال��دور،  ه��ذا  حجز مقعده يف 

املا�صي

 3 فرق في صدارة دوري 
السيدات لكرة القدم

نب�ض البلد- عمان

دوري  ت���رت���ي���ب  ف�����رق   3 ت�������ص���درت   

القدم،  لكرة  لل�صيدات  الأوىل  الدرجة 

ال��راب��ع  الأ���ص��ب��وع  مناف�صات  خ��ت��ام  ب��ع��د 

من الدوري.

وح���ق���ق ف���ري���ق ال���ع���روب���ة ف�����وزا على 

ب�����ص��رى  ���ص��ب��اب  وت���ف���وق   ،0-2 ال����راي����ة 

ي��ارد   6 وت��غ��ل��ب   ،0-2 ب���دران  �صفا  ع��ل��ى 

مع  عجلون  وت��ع��ادل   ،1-2 الن�صر  على 

الأ���ص��ب��وع  م��ب��اري��ات  يف   ،2-2 ال���زرق���اء 

 6 وت�صارك  ام�س.  اختتم  ال��ذي  الرابع 

ترتيب  ب�صرى  و�صباب  وال��ع��روب��ة  ي��ارد 

فريق،  لكل  نقطة   12 بر�صيد  ال��ف��رق 

و�صفا   ،4 ال��ب��رتاء  ث��م   ،9 الن�صر  ويليه 

وال��زرق��اء  وال��راي��ة وعجلون   ،3 ب���دران 

ن��ق��ط��ة ل��ك��ل ف���ري���ق، و���ص��ي��ح��ان اأخ����را 

بدون نقاط.

تمُلعب  ال��ب��ط��ول��ة،  تعليمات  وح�����ص��ب 

امل��ن��اف�����ص��ات ب��ن��ظ��ام ال����دوري امل��ج��زاأ من 

اللقب  على  ليح�صل  واح����دة،  مرحلة 

ال��ف��ري��ق احل��ا���ص��ل على اأك���رب ع��دد من 

الأردين  ل���ل���دوري  وي���ت���اأه���ل  ال���ن���ق���اط، 

.2022 للمحرتفات ملو�صم 
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البلد-وكاالت نب�ض 

م حم������اٍم ي����اب����اين ب�����ش��ك��وى �أم�����ام  ت����ق����َدّ

َمَنعه  ق��ا���ٍض  ���ش��َدّ  �لعليا،  طوكيو  حمكمة 

بالكهرباء  �ملحمول  حا�شوبه  تو�شيل  من 

�ل��ذي  �لكهربائي  �ل��ت��ي��ار  لأن  �ملحكمة،  يف 

ي�����ش��ت��خ��دم��ه »م���ل���ك ل����ل����دول����ة«، وف�����ق م��ا 

 The Times ل�شحيفة  تقرير  ذك��ره 

�أكتوبر/ت�شرين   20 �لأربعاء  �لربيطانية، 

�لأول 2021.

�ل�����ش��ح��ي��ف��ة �أو���ش��ح��ت �أن �ل��ق��ا���ش��ي  يف 

تارو كاجياما  حمكمة مقاطعة يوكوهاما، 

ت���اك���ان���و، �أم�����ر �مل���ح���ام���ي ت��اك��ا���ش��ي ت��اك��ان��و 

ب��ا���ش��ت��خ��د�م م�����ش��در ط��اق��ة ي��خ�����ش��ه؛ لأن 

متعلقة  �تهامات  ي��و�ج��ه  رج��ل  ع��ن  دف��اع��ه 

ب��امل��خ��در�ت »ن�����ش��اٌط خ���ا����ض«، ل ي��ح��ّق له 

��شتخد�م مو�رد عامة من �أجله.

جاء يف �شكوى تاكانو �إىل �ملحكمة �لعليا 

عامة  وظيفة  ي���وؤدون  �ل��دف��اع  حم��ام��ي  �أن 

�مل���ادة  �ل��ي��اب��اين، و�أن  �ل��د���ش��ت��ور  ي��ف��ر���ش��ه��ا 

37 ت��ن�����ض ع��ل��ى: »ي�����ش��ت��ع��ن �مل��ت��ه��م مب��ح��اٍم 

ع��ن  ع��ج��ز  �إذ�  �ل����دول����ة،  ُت��ع��ّي��ن��ه  خم��ت�����ض 

�ل�شخ�شي«. تاأمينه مبجهوده 

»�حلو��شيب   :Asahi ل�شحيفة  ق��ال 

بالطريقة  �لدفاع  مهمة  لتاأدية  �شرورية 

�ل�����ش��ح��ي��ح��ة. وه�����ذ� �لأم������ر �ل�������ش���ادر عن 

ُيقره �لد�شتور«. �ملحكمة ينتهك حقاً 

�شهم  كما �أ�شار حمامون �آخرون �إىل تعُرّ

�أمرو� على  لقيود مماثلة. وبع�ض �لق�شاة 

ما يبدو بتغطية مقاب�ض �لكهرباء ب�شريط 

ل����ش���ق، مل��ن��ع �مل��ح��ام��ن م���ن �إع�����ادة �شحن 

�ملحمولة.  �أجهزتهم 

ك���ان���ت �ل��ق�����ش��ي��ة �لأك�����رب �ل���ت���ي ت���وّله���ا 

تاكانو يف �ل�شنو�ت �لأخرية هي �لدفاع عن 

ل�شركة  �ل�شابق  �لرئي�ض  غ�شن،  كارلو�ض 

���ه���م ب��ارت��ك��اب خم��ال��ف��ات  ن��ي�����ش��ان، �ل����ذي �ُتّ

جتاهل  بعدما  ب��احل��رج  �شعر  وق��د  مالية. 

غ�����ش��ن �ل��ك��ف��ال��ة وه����رب م���ن �ل��ي��اب��ان �إىل 

موطنه لبنان خمتبئاً يف �شندوق.

الأخيـرة

البلد-وكاالت نب�ض 

ل��ط��امل��ا م��ّث��ل��ت �ل��ل��وح��ات �ل��ف��ن��ي��ة �ل��ك��ربى 

ه��دف��اً لم��ع��اً لكثري م��ن �ل��ل�����ش��و���ض �ل��ذي��ن 

يقّدرون قيمتها عند بيعها للزبون �ملنا�شب، 

د�ئماً  تتم  ل  �للوحات  �شرقة  عمليات  لكن 

بهدف �لرتُبّح.

ل���وح���ة �مل���ون���ال���ي���ز� م���ث���ًا ع���ن���دم���ا مت��ت 

عام  باري�ض  يف  �للوفر  متحف  من  �شرقتها 

�شجة  �إح����د�ث  يف  �ل�����ش��رق��ة  ت�شببت   ،1911

دولية بعد �أن مت �عتبار �مل�شوؤول عن �لعملية 

بطًا يف �إيطاليا.

فينت�شنزو  �للوفر،  قام موظف متحف  �إذ 

�إعادتها  بغر�ض  �ملوناليز�  ب�شرقة  بريوجيا، 

قام  �ل��ذي  �لأ���ش��ل��ي  موطنها  �إي��ط��ال��ي��ا-  �إىل 

�لقرن  يف  فيه  بر�شمها  فين�شي  د�  ليوناردو 

�ل�شاد�ض ع�شر ميادياً.

�ملوناليز�  للوحة  �للوفر  ��شتعادة  ورغ��م 

بعد �شبط �ل�شارق عام 1914، �إل �أن لوحات 

عاملية �أخرى مل تكن بنف�ض �لتوفيق وُح�شن 

�حلظ.

�لتي  �ل��ل��وح��ات  باأ�شهر  قائمة  يلي  فيما 

متت  ق��د  بع�شها  �ل��ع��امل،  يف  �شرقتها  مت��ت 

مفقود�ً  ي��ز�ل  ل  �لآخ��ر  و�لبع�ض  ��شتعادته 

حتى �ليوم.

زهرة �خل�شخا�ض – فن�شنت فان غوخ

���ُش��رق��ت ل��وح��ة زه����ور �خل�����ش��خ��ا���ض �ل��ت��ي 

غوخ،  فان  فن�شنت  �لهولندي  �لفنان  ر�شمها 

�أول مرة عام 1977 من متحف حممد خليل 

يف �لقاهرة.

�مل�����ش��ري  لل�شيا�شي  �مل��ت��ح��ف  ه���ذ�  وي��ع��ود 

حم���م���د حم���م���ود خ���ل���ي���ل، �أح�����د �أب������رز رع����اة 

�حلركة �لفنية �لت�شكيلية يف م�شر حينها.

ب��ح��ث م��ك��ث��ف��ة مت �شبط  وب��ع��د ع��م��ل��ي��ات 

وع�����ادت   1987 ع�����ام  �ل���ك���وي���ت  يف  �ل���ل���وح���ة 

�شرقتها  تتم  �أن  قبل  �أخ��رى،  م��رة  للمتحف 

�لعام  م��ن  �أغ�����ش��ط�����ض/�آب  يف  �لثانية  للمرة 

2010 من ِقَبل جمهولن، يف عملية ت�شببت 

يف عزل و�شجن عدد من �مل�شوؤولن يف وز�رة 

�مل�شرية حينها. �لثقافة 

وال تزال اللوحة الفريدة 

مفقودة حتى االآن. 

ر �للوحة �شغرية �حلجم، �ملعروفة  وت�شِوّ

لفي�شن�شت  �لزهور  �أو  �ملزهرية  با�شم  �أي�شاً 

�لأ�شفر  �خل�شخا�ض  م��ن  �أزه���ار�ً  غ��وج،  ف��ان 

بلغت  �أبعاد  يف  د�كنة،  خلفية  على  و�لأحمر 

65 �شم يف 54 �شم.

ف���ان ج���وج ر���ش��م ه���ذ� �لعمل  �أن  وُي��ع��ت��ق��د 

1887، وهي  �نتحاره عام  �شنو�ت من   3 قبل 

ملوقع  وف��ق��اً  دولر،  م��ل��ي��ون   55 بنحو  ُت��ق��در 

�لهولندي   Vincent Van Gogh
�لر�شمي.

لوحة �ل�شرخة للفنان �إدو�رد مونك

�ل�����ش��رق��ة �أي�����ش��اً ط��ال��ت ل��وح��ة �ل�����ش��رخ��ة 

�ل�شهرية للر�شام �لرنويجي �إدو�رد مونك.

 1994 ع���ام  ع�����ش��اب��ة حم��رتف��ة  ق��ام��ت  �إذ 

ب��ا���ش��ت��غ��ال ف��ر���ش��ة ن��ق��ل �مل��ت��ح��ف �ل��وط��ن��ي 

�إىل م���ك���ان ج���دي���د يف  ل���ل���وح���ة  �ل���رنوي���ج���ي 

�ل����ط����اب����ق �لأر�������ش������ي ك����ج����زء م����ن م��ع��ر���ض 

مع  ت��ز�م��ن��اً  �ل���دول���ة،  ث��ق��اف��ة  ع��ن  خم�ش�ض 

فعاليات �لألعاب �لأوملبية حينها. 

وق����د ق���ام���و� ب��اق��ت��ح��ام �مل��ت��ح��ف و���ش��رق��ة 

�ل��ل��وح��ة و�ل��ل��وذ ب��ال��ف��ر�ر يف دق��ي��ق��ة و�ح���دة، 

ت���ارك���ن ور�ءه�������م م��اح��ظ��ة ورق���ي���ة ت��ق��ول 

ل�شوء �ل�شتعد�د�ت �لأمنية«. »�شكر�ً 

للفن، مل  و�ملقّدرين  �للوحة  حُل�شن حظ 

يتمكن �لل�شو�ض يف نهاية �ملطاف من �إعادة 

ب��ي��ع��ه��ا ن��ظ��ر�ً ل�����ش��ه��رت��ه��ا �ل��ت��ي م��ّث��ل��ت ع��ام��ل 

خطورة �شخماً بالن�شبة لأي �شاٍر حُمتمل.

�ل�شرطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،1997 ع���ام  ويف 

�لل�شو�ض  و�عتقال  �شبط  مت  �لربيطانية، 

�للوحة،  و��شتعادة  �لعملية  ع��ن  �مل�شوؤولن 

وهي تقبع يف �ملتحف �لوطني يف �أو�شلو حتى 

يومنا هذ�.

طري �حلمام و�لبازلء – بابلو بيكا�شو

�أك��ر  ل�شاحب  �لقيا�شي  ب��ال��رق��م  ف��ائ��ز�ً 

�لر�شام  يحتّل  �مل�شروقة،  �للوحات  من  عدد 

�لإ�شباين بابلو بيكا�شو �ملقدمة با منازع.

فقد   ،NBC News موقع  وبح�شب 

750 عمًا  �أك��ر من  �لإب��اغ عن فقد�ن  مت 

�أعماله �لفنية. من 

�حلمامة  با�شم  �ملعروفة  لوحته  عن  �أم��ا 

�أعمال   4 م��ع  �شرقتها  مت��ت  فقد  و�ل��ب��ازلء، 

�لفن  متحف  من  ب��ارزي��ن  لر�شامن  �أخ��رى 

�ملعا�شر يف باري�ض عام 2010.

�لإخ����ب����اري����ة   France24 وب���ح�������ش���ب 

�ل��ف��رن�����ش��ي��ة، ���ش��رح��ت م�����ش��ادر ق�����ش��ائ��ي��ة يف 

هي  �مل�شروقة  �ل��ل��وح��ات  ب��اأن  حينها  باري�ض 

�حلمام  ط��ري  )�أو  ب��و�«  بيتي  �أو  بيجون  »ل��و 

و�لبازلء( لبيكا�شو، ولوحة »با�شتور�ل« )�أو 

بري  و«�أوليفييه  ماتي�ض،  لهرني  �لرعوية( 

ق��رب  �ل��زي��ت��ون  ���ش��ج��رة  )�أو  ���ش��ت��اك«  دي يل 

ي�����ش��ت��اك( جل���ورج ب���ر�ك، و«ن���ات���ور م���ورت �أو 

و�شمعد�نات(  ميتة  طبيعة  )�أو  �شانديلييه« 

�مر�أة  )�أو  �ليفنتاي«  و«فام  ليجيه،  لفرنان 

حتمل مروحة يد( لماديو موديلياين.

وق������درت ب���ل���دي���ة �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 

�لقيمة �لإجمالية للوحات �مل�شروقة يف هذ� 

�ليوم باأكر من 120 مليون يورو.

�ل��ذي  �ل��ل�����ض  ���ش��ب��ط  2017، مت  ع���ام  ويف 

يف  لرب�عته  �لعنكبوت«  »�لرجل  بلقب  ُعرف 

�شرقة هذ� �لكم من �للوحات �ملهمة و�لهرب 

عن  �أب���د�ً  يف�شح  مل  لكنه  قيا�شي،  وق��ت  يف 

م�شري �للوحات �لتي مل يتم �لعثور على �أي 

.Medium منها حتى �ليوم، وفقاً ملوقع

وط�����ري �حل����م����ام و�ل������ب������ازلء ه����ي ل��وح��ة 

وتكمن   ،1911 ع���ام  بيكا�شو  ر�شمها  زي��ت��ي��ة 

�أع��م��ال  �شمن  �ل���ب���ارزة  مكانتها  يف  قيمتها 

قيمتها  وتبلغ  �لتكعيبية.  �لإ�شباين  �لفنان 

�لتقديرية حو�يل 23 مليون يورو.

بورتريه ذاتي  للفنان العاملي 

رامربانت فان راين

مت���ت ���ش��رق��ة ل��وح��ة �ل��ب��ورت��ري��ه �ل��ذ�ت��ي 

�ملتحف  م��ن  ر�م��رب�ن��ت  �ل��ه��ول��ن��دي  للر�شام 

�لوطني يف �لعا�شمة �ل�شويدية �شتوكهومل، 

ب��اري�����ش��ي«  »����ش���اب  ل��وح��ت��ي  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

�أوغو�شت  �لفرن�شي بيري  و«حمادثة« للفنان 

رونو�ر يف عملية �شطو م�شلحة يف دي�شمرب/

كانون �لأول من �لعام 2000.

وبح�شب موقع Codart للفن �لعاملي، 

فّجر �لل�شو�ض عدد�ً من �ل�شيار�ت يف �أجز�ء 

خمتلفة من �شتوكهومل لإلهاء �ل�شرطة عن 

�أن يلوذو� بالهروب عن  عملية �ل�شطو، قبل 

طريق ��شتخد�م �لزو�رق �ل�شريعة.

وب����ع����د ب���ح���ث م�����ط�����ّول، مت����ت �����ش���ت���ع���ادة 

 13 2005، و�ع��ت��ق��ال  ب��ح��ل��ول ع���ام  �ل��ل��وح��ات 

�شخ�شاً تورطو� يف عملية �ل�شرقة.

وت��ق��ب��ع ل���وح���ة �ل���ب���ورت���ري���ه �ل����ذ�ت����ي ذي 

عام  ر�مرب�نت  ر�شمها  �لتي  �لبي�شاء  �لياقة 

1680، يف �أبعاد ل تتجاوز 15 �شم يف 12 �شم، 

�ل�شويدية  بالعا�شمة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ت��ح��ف  يف 

�شتوكهومل، حتى �ليوم.

بورتريه �شاب للفنان العاملي 

رافاييل

م��ن �ل��ل��وح��ات �ل��ت��ي ت��ك��اد ل ُت��ق��در بثمن، 

لوحة بورتريه �شاب زيتية للر�شام و�ملهند�ض 

�شانزيو  ر�فاييل  �لعاملي  �لإيطايل  �ملعماري 

�لتي تعود �إىل عام 1514-1513.

وي��ع��ت��رب �خل���رب�ء ت��ل��ك �ل��ل��وح��ة م��ن �أه��م 

�حلرب  خ��ال  ُفقدت  �لتي  �لفنية  �لأع��م��ال 

�لأملانية  �ل��ق��و�ت  قامت  �إذ  �لثانية؛  �لعاملية 

�للوحة �شمن معظم  ب�شرقة  �لنازية حينها 

يف  ك��ز�رت��ور���ش��ك��ي  �لأم���ري  متحف  مقتنيات 

مدينة كروكاو ببولند�.

وقد مت �إر�شال �لأعمال �لفنية �مل�شروقة- 

�أن  ب��ي��ن��ه��ا- �إىل ب��رل��ن ق��ب��ل  و�ل��ل��وح��ة م���ن 

�أ�شبحت  حيث  لينز،  �إىل  �لنهاية  يف  ت�شل 

جزء�ً من جمموعة هتلر �خلا�شة يف منزله 

هناك. �ل�شخ�شي 

ويف �لعام 1945، �نتقلت �للوحة �إىل منزل 

فر�نك يف  هانز  �آن��ذ�ك،  هتلر  وزي��ر حكومة 

مكان  �آخ��ر  وه��و   ،1945 ع��ام  ك��ر�ك��او  مدينة 

�شوهدت فيه �للوحة.

ل��ل��م��وؤرخ��ة �لأم��ري��ك��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 

 The Rape of ك�����ت�����اب  وم������وؤل������ف������ة 

�إت�ض  لن  �أوروب���ا،  – �غت�شاب   Europa
����ش��ت��ع��ادة  �إذ� مت���ت  �إن�����ه  ق���ال���ت  ن���ي���ك���ول����ض، 

 100 مبلغ  قيمتها  �شتتجاوز  �ليوم،  �للوحة 

مليون دولر �أمريكي.

ع�����ش��ر  �إىل  �ل���زي���ت���ي���ة  �ل���ل���وح���ة  وُت���ن�������ش���ب 

�لنه�شة، ويعتقد �لعديد من موؤرخي �لفن، 

�أن  �لفني،   It›s Art Law مل��وق��ع  وف��ق��اً 

�ل��ل��وح��ة ح��ق��ي��ق��ًة ه��ي ���ش��ورة ذ�ت��ي��ة للفنان 

يف  �ل�شباب  وج��ه  مامح  تت�شابه  �إذ  نف�شه؛ 

�للوحة مع تلك �ملوجودة يف �ل�شورة �لذ�تية 

لوحة  يف  وهي  لر�فاييل،  �لوحيدة  �لأخ��رى 

�جلد�رية ب�«مدر�شة �أثينا« يف �لفاتيكان.

 بعضها ال يزال مفقودًا حتى يومنا هذا.. أشهر اللوحات
 الفنية التي تمت سرقتها

 شْحن حاسوٍب 
محمول بمحكمة 
ُيشعل معركة 

قضائية بين محاٍم 
وقاٍض! القضاء 
األعلى بطوكيو 

ينظر القضية

 شركة إيطالية 
تضع موظفين في مخزن مليء 

بالقذارة! منعتهم من دخول 
مكاتبهم بسبب تطعيم كورونا 

 عقود »فايزر« السرية.. كيف 
تحكمت شركة واحدة

 بحكومات العالم؟

البلد-وكاالت نب�ض 

يف  �للقاح  يتلقو�  مل  موظفون  �تهم 

�شركتهم  مدير  �إيطاليا  ب�شمال  �شركة 

ج����ربو� 
ُ
ب��ال��ت��م��ي��ي��ز، ب��ع��د ق��ول��ه��م �إن���ه���م �أ

�ل���ع���م���ل »يف خم�����زن ق�����ذر م��ل��يء  ع���ل���ى 

برب�ز �حليو�نات«، وفق ما ذكره تقرير 

 The Guardian ل�������ش���ح���ي���ف���ة 

�أك���ت���وب���ر/  19 �ل���ث���اث���اء  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 

ت�شرين �لأول 2021.

�أ�شبحت  ب��ع��دم��ا  �مل��ز�ع��م  ه���ذه  ت��اأت��ي 

تطبق  �أوروب�������ا  يف  دول����ة  �أول  �إي��ط��ال��ي��ا 

كوفيد-19  لقاح  بفر�ض  �شارماً  قانوناً 

ع���ل���ى �ل���ع���ام���ل���ن يف �ل���ق���ط���اع���ن �ل���ع���ام 

و�خلا�ض. ويتعن على جميع �ملوظفن 

�لتطعيم  تلقيهم  ُيثبت  ما  تقدمي  �لآن 

�شلبية  نتيجة  �أو  م��ن��اع��ة  ل��دي��ه��م  �أن  �أو 

جري خال يومن.
ُ
لفح�ض �أ

عمل بني الركام والف�شالت

قال �ملوظفون يف �ل�شركة يف مقاطعة 

من  ُمنعو�  �إنهم  �إيطاليا  يف  لومبارديا 

دخ����ول م��ب��ن��ى �مل��ك��ات��ب �ل��رئ��ي�����ش��ي رغ��م 

�ل�شلبية  �لنتيجة  يثبت  م��ا  تقدميهم 

لفحو�شهم. 

عن  عو�شاً  ر�شلو� 
ُ
�أ �أنهم  �أ�شافو�  كما 

ي��ح��وي »م��ع��د�ت  ذل��ك للعمل يف خم��زن 

عمل موؤقتة يحيط بها �حلطام«.

و�شائل  ع��ل��ى  ن�شر  ف��ي��دي��و  مقطع  يف 

�لغرفة  �أن  ب��د�  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 

مل ُت�����ش��ت��خ��دم م��ن��ذ زم�����ن، ح��ي��ث ك��ان��ت 

�ملكاتب و�لكر��شي مكد�شة فوق بع�شها، 

و�ملر�حي�ض قذرة، وف�شات �حليو�نات 

و�ل�شقف. �لكهربائية  �ملقاب�ض  تلوث 

�شم �ملقطع �أي�شاً ر�شالة من �ل�شركة 

لديهم  م��ن  ب����اأن  ت��ف��ي��د  �مل��وظ��ف��ن،  �إىل 

�إث���ب���ات ع��ل��ى ت��ل��ق��ي �ل��ت��ط��ع��ي��م ه��م فقط 

�ملبنى  �إىل  بالدخول  لهم  �شُي�شمح  م��ن 

و�ملطعم. �لرئي�شي 

اإجراء حلماية املوظفني

مل  �ل��ذي  �ل�شركة،  مالك  ق��ال  بينما 

 ،Ansa ُيك�شف عن ��شمه، لوكالة �أنباء

�����ش����روري حل��م��اي��ة  �لإج���������ر�ء  ه�����ذ�  �إن 

�مل����وظ����ف����ن: »ف�������ش���ل���ن���ا م����ن ي��ت��م��ت��ع��ون 

بهذه  يتمتعون  ل  عمن  كاملة  بحماية 

�حلماية«. وقال �شاحب �ل�شركة �إنه مل 

�لعمل  مكان  حالة  م��ن  بنف�شه  يتحقق 

�لبديل.

ه�����ذ� وي����و�ج����ه �لأ����ش���خ���ا����ض �ل���ذي���ن 

�خل�شر�ء«  »�لبطاقة  ق��و�ع��د  ينتهكون 

�خل��ا���ش��ة ب���اأم���اك���ن �ل��ع��م��ل يف �إي��ط��ال��ي��ا 

عقوبة �لوقف دون �أجر �أو غر�مة ت�شل 

وق��د  دولر�ً(.   1743( ي���ورو   1500 �إىل 

�لغر�مة  لعقوبة  �لعمل  �أرب��اب  يتعر�ض 

�ملوظفن  �متثال  م��ن  يتحققو�  مل  �إذ� 

للقانون.

�إىل  �أ���ش��ارت  �لربيطانية  �ل�شحيفة 

�لإج���������ر�ء�ت هو  ه����ذه  م���ن  �ل���ه���دف  �أن 

�لتطعيمات و�حتو�ء  �لإقبال على  زيادة 

�ل����ع����دوى، ع��ل��ى �أم�����ل حت��ا���ش��ي �إغ����اق 

جديد. 

�ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���ض  �زد�د ع���دد  ف��ق��د 

منذ  �لأوىل  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ج��رع��ة  ح��ج��زو� 

�لأول،  �أكتوبر/ت�شرين   15 �جلمعة  يوم 

فيما مت حتميل �أكر من مليون بطاقة 

�أك���ت���وب���ر/  18 ي����وم �لإث����ن����ن،  خ�������ش���ر�ء 

ت�شرين �لأول

البلد-وكاالت نب�ض 

 Pfizer ف����اي����زر  ����ش���رك���ة  �ت���ه���م���ت 

بالختباء  ك��وف��ي��د-19،  للقاح  �مل�شنعة 

�لأرب���اح  جلني  �ل�شرية  م��ن  �شتار  ور�ء 

منذ  ع��ام��ة  �أزم����ة �شحية  �أ����ش���و�أ  خ���ال 

�أكر من 100 عام

ك������ان ه������ذ� ه�����و �ل���ن���ق���د �ل���رئ���ي�������ش���ي 

 Public جم��م��وع��ة  وج��ه��ت��ه  �ل�����ذي 

تعنى  جم��م��وع��ة  وه����ي   ،Citizen
ب���ح���ق���وق �مل�����ش��ت��ه��ل��ك، ن�������ش���رت ت���ق���ري���ًر� 

فايزر  ل�شركة  م�شربة  ع��ق��وًد�  يت�شمن 

و�ململكة  �ملتحدة،  �لوليات  من  كل  مع 

�ملتحدة، و�ملفو�شية �لأوروبية، و�ألبانيا، 

و�ل�����رب�زي�����ل، وك���ول���وم���ب���ي���ا، وت�����ش��ي��ل��ي، 

�لدومينيكان، وبريو وجمهورية 

�شكل  �أو  )م�����ش��ودة  �ل��ع��ق��ود  بع�ض  يف 

�لقدرة  فايزر  �شركة  لدى  كان  نهائي(، 

بلقاحات  �لتربع  من  �لبلد�ن  منع  على 

وت��غ��ي��ري  �أخ�������رى،  ب���ل���د�ن  �إىل  ك����ورون����ا 

�إذ�  و�ح���د  ج��ان��ب  م��ن  �لت�شليم  ج���د�ول 

بالأ�شول  و�ملطالبة  نق�ض،  هناك  ك��ان 

ك�شمان �لعامة 

وب��ن  ب��ي��ن��ه��ا  ن����ز�ع  ه���ن���اك  ك����ان  و�إذ� 

دولة ما، فلن يتم �لف�شل فيه من قبل 

حم��ك��م��ة، وف��ًق��ا ل��ب��ع�����ض �ل��ع��ق��ود. ب��دًل 

من ذلك، تظهر �لعقود �أن �أي خافات 

�شيتم حلها من خال �لتحكيم �خلا�ض 

مبوجب قانون نيويورك

ق��ال م��وؤل��ف �ل��ت��ق��ري��ر زي��ن ر���ش��وي: 

»ت��ق��دم �ل��ع��ق��ود مل��ح��ة ن����ادرة ع��ن �ل��ق��وة 

و�ح���دة  �أدوي�����ة  ���ش��رك��ة  �كت�شبتها  �ل��ت��ي 

�لإم��د�د�ت،  وخنق  �حلكومات،  لإ�شكات 

�مل��خ��اط��ر، وتعظيم �لأرب���اح يف  وحت��وي��ل 

�أ�شو�أ �أزمة �شحية عامة منذ قرن«

�شركة  ط��ل��ب��ات  �أدت  »ل��ق��د  و�أ����ش���اف: 

فايزر �إىل �إثارة �لغ�شب يف جميع �أنحاء 

�تفاقيات  �إب��ط��اء  �إىل  �أدى  مم��ا  �ل��ع��امل، 

ت�شليم  ج����دول  ت��اأخ��ري  �ل�����ش��ر�ء وح��ت��ى 

�للقاحات«

تنازلت  عقوًد�  �لبلد�ن  بع�ض  وقعت 

ف���ي���ه���ا ع����ن »�حل�������ش���ان���ة ����ش���د �حل��ج��ز 

من  �أي  على  ف��اي��زر  ل�شركة  �لتحوطي 

�أ�شولها«، مبا يف ذلك �لرب�زيل و�شيلي 

�لدومينيكان وجمهورية  وكولومبيا 

وُم��ن��ع��ت �حل��ك��وم��ة �ل��رب�زي��ل��ي��ة من 

بوجود  يتعلق  ع��ام  �إع���ان  »�أي  �إ���ش��د�ر 

�لتفاقية �أو مو�شوعها �أو �شروطها« �أو 

�لتعليق على عاقتها ب�شركة فايزر، ما 

مل حت�شل على مو�فقة خطية م�شبقة 

�ل�شركة من 

�شارمة  برقابة  فايزر  �شركة  تتمتع 

ع���ل���ى �إم����������د�د�ت �ل���ل���ق���اح���ات �خل��ا���ش��ة 

�شبيل  ع��ل��ى  ت�شليمها.  ب��ع��د  ح��ت��ى  ب��ه��ا، 

�مل���ث���ال، ل ُي�����ش��م��ح ل��ل��رب�زي��ل ب�����ش��ر�ء �أو 

ق���ب���ول ت���ربع���ات ب���ج���رع���ات ف���اي���زر م��ن 

ول  �ل�شركة،  مو�فقة  دون  �أخ��رى  دول��ة 

�أو  بها  �لتربع  �أو  جرعاتها  بيع  ميكنها 

نقلها خارج �لباد

�ل�شرط  لهذ�  معقول  تف�شري  هناك 

ف��اي��زر،  �شركة  ع��ق��ود  يف  ت�شمينه  ليتم 

وف���ًق���ا خل��ب��ري �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��ي��وي��ة 

ترينت  ك��وي��ن��زلن��د،  بجامعة  و�لأدوي����ة 

 ABC م����ون����رو �ل������ذي ق�����ال ل�����ش��ب��ك��ة 

�لأ���ش��رت�ل��ي��ة: »ع��ن��دم��ا ت��ط��ل��ق ���ش��رك��ات 

�لأدوي�����ة م��ن��ت��ًج��ا، ف��اإن��ه��ا ع��م��وًم��ا تفقد 

لكنهم  تخزينه..  مكان  على  �ل�شيطرة 

ا �إىل �شمان عدم حدوث  يحتاجون �أي�شً

�شيء ميكن �أن يوؤثر على فعالية �ملنتج. 

مل  �أو  للتلف  �للقاح  تعر�ض  �إذ�  م��ث��ا، 

يعمل ب�شكل �شحيح، ف�شتعود �مل�شوؤولية 

يتم  �أن  �لطبيعي  وم���ن  �ل�����ش��رك��ة.  �إىل 

على  �مل�شيطرة  تكن  مل  لو  حتى  لومها 

�لتوزيع«

لقاحات  ما  بلد  يطلب  عندما  حتى 

�ل�شركة  ف��اإن  و�شولها،  وينتظر  فايزر 

ل���دي���ه���ا �ل�����ق�����درة ع���ل���ى ت���غ���ي���ري ج����دول 

�أو  �لدولة  ��شت�شارة  دون  �للقاح،  ت�شليم 

�ل�شرط  هذ�  ويظهر  لعقوبة.  �لتعر�ض 

يف ع���ق���وده���ا م����ع �أل���ب���ان���ي���ا و�ل����رب�زي����ل 

وكولومبيا

�لرب�زيل  وقعتها  �لتي  �لعقود  كانت 

وت�������ش���ي���ل���ي وك���ول���وم���ب���ي���ا وج���م���ه���وري���ة 

�ل���دوم���ي���ن���ي���ك���ان، ط���وي���ل���ة مب����ا ي��ك��ف��ي 

لتغطية �حلالت �لتي لن يتمكنو� فيها 

�ل�شيادية  �حل�شانة  على  �لعتماد  من 

�شركة  و�أر�دت  �لت��ف��اق��ي��ة،  �نتهكو�  �إذ� 

فايزر �أن تاحق �أ�شولهم �حلكومية

وق���د وع���دت ت��ل��ك �ل����دول »ب��ال��ت��ن��ازل 

�ل�����ش��ري��ح وغ���ري �ل��ق��اب��ل ل��ل��ن��ق�����ض عن 

�أي ح��ق يف �حل�����ش��ان��ة ق��د ي��ك��ون ل��ه��ا �أو 

�أو تكت�شبه يف �مل�شتقبل« متتلكه 

 Public Citizen وق����ال����ت 

���ا �إن���ه���ا ن���ظ���رت يف �ل���ع���ق���ود �ل��ت��ي  �أي�������شً

»تعوي�ض  فيها  �حلكومات  على  يتعن 

وحمايتها  عنها  و�ل��دف��اع  ف��اي��زر  �شركة 

و�ملطالبات  �ل��دع��اوى  جميع  �أو  �أي  من 

و�لإج���������ر�ء�ت و�لأ������ش�����ر�ر و�ل��ت��ك��ال��ي��ف 

و�ل��ن��ف��ق��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ل��ك��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة 

للقاحات«

ف���اي���زر عن  ���ش��رك��ة   ABC ���ش��األ��ت 

مثل  دوًل  متنع  �شروًطا  فر�شها  �شبب 

�للقاحات  �شر�ء  �أو  قبول  من  �لرب�زيل 

�لعقود  ومل��اذ� ت�شمنت  �أخ��رى،  دول  من 

بال�شتياء على  لل�شركة  ت�شمح  فقر�ت 

�أ�شول �لدول


