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الملك :حزمة اإلصالحات تحتاج جهدًا
جماعيًا وعم ً
ال جادًا لتحقيق نتائج ملموسة

نب�ض البلد -عمان

�أك � ��د ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين �أن
منظومة التحديث ال�سيا�سي جزء من حزمة
�إ� �ص�لاح��ات ت�شمل االق�ت���ص��ادي��ة والإداري � ��ة،
حتتاج جلهد جماعي وعمل جاد حتى حتقق
نتائج ملمو�سة.
وق ��ال ج�لال��ة امل �ل��ك ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ام�س
الأرب �ع��اء يف ق�صر احل�سينية ر�ؤ� �س��اء وزراء
ووزراء �سابقني� ،إن جلنة حتديث املنظومة
ال�سيا�سية �أن�ه��ت �أعمالها ،لكن الت�شريعات
والتو�صيات ال تكفي وحدها ،داعياً �إىل البناء
على م��ا مت �إجن ��ازه وتنفيذ ب��رام��ج متكاملة
تعزز م�شاركة املواطن يف �صنع القرار.
و�أ��ش��ار جاللته ،خ�لال اللقاء ال��ذي ي�أتي
�ضمن نهجه التوا�صلي مع خمتلف رجاالت
ال� ��دول� ��ة� ،إىل �أه �م �ي��ة دوره� � ��م يف ت�شجيع
املواطنني على امل�شاركة ال�سيا�سية واحلزبية،
لإجناح عملية التحديث ال�سيا�سي.
وبني جاللة امللك �أن �سيادة القانون تعد
ركناً �أ�سا�سياً الزدهار �أي بلد وا�ستقراره ،منبهاً
�إىل �أهمية ا�ستمرار تر�سيخ هيبة ال��دول��ة،
وعدم ال�سماح ب�أي جتاوزات تهدد �أمن الوطن
واملواطن.
ولفت جاللته �إىل �أن الأردن يدخل مئويته
الثانية مب�ؤ�س�سات حمرتفة قادرة على جتاوز
التحديات ،وبدور قوي على م�ستوى املنطقة،
وبتقدير كبري يحظى به �إقليميا.
وجدد جاللة امللك ثقته بوعي الأردنيني
وق ��وة اجل�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،مبيناً �أن الأردن
دائماً ما يتعر�ض حلمالت ا�ستهداف بعد �أي
�إجناز �سيا�سي �سواء على ال�صعيد الداخلي �أو
اخلارجي.
وت �ط��رق ج�لال�ت��ه �إىل خمتلف الق�ضايا
املحلية والإقليمية والدولية.
م��ن ج�ه�ت�ه��م ،دع ��ا احل �� �ض��ور �إىل تنظيم

�أكد نائب رئي�س ال��وزراء وزير االدارة
املحلية توفيق كري�شان ،ام�س الأرب�ع��اء،
االهتمام امللكي بحملة ب�سواعدنا للنظافة،
وح��ر���ص احلكومة على ا�ستمرارها دون
انقطاع.
وق��ال كري�شان ،خ�لال لقائه يف مبنى
ال � ��وزارة ام ����س االرب� �ع ��اء ،ب��ر�ؤ� �س��اء جل��ان

رع ��ى رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة الأرك� � ��ان امل���ش�ترك��ة،
اللواء الركن يو�سف �أحمد احلنيطي ،ام�س
الأرب �ع��اء ،اح�ت�ف��ال ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة للقوات
امل�سلحة الأردن� �ي ��ة ب��ذك��رى امل��ول��د ال�ن�ب��وي
ال���ش��ري��ف ،بح�ضور ع��دد م��ن ك�ب��ار �ضباط
القوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي.

نب�ض البلد  -فرح مو�سى

حمالت توعية لتحفيز امل�شاركة يف احلياة
احلزبية وت�شجيع ال�شباب على االن�خ��راط
يف الأح ��زاب ،م�ؤكدين �أهمية تطوير قطاع
التعليم ،و�إع� ��داد خطة اقت�صادية وا�ضحة
وقابلة للقيا�س للحد من الفقر والبطالة.

بلديات الفئة الأوىل� ،إن نظافة الغابات
واملناطق الأثرية وال�سياحية واملتنزهات
العامة وال�شوارع الرئي�سية جزء من عمل
وزارة الإدارة املحلية من خالل جمال�س
اخلدمات امل�شرتكة والبلديات.
وب�ي�ن �أن ال� � ��وزارة ل��ن ت ��أل��و ج �ه��داً يف
ت�سهيل مه ّمة البلديات.
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و�أل�ق��ى مفتي ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة،
العميد الدكتور ماجد الدراو�شة ،كلم ًة قال
فيها“ :حتر�ص ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة
على �إق��ام��ة ه��ذه االح�ت�ف��االت الدينية التي
تر�سخ فينا هويتنا وعقيدتنا الإ�سالمية،
ت �ق��دي��راً وع��رف��ان �اً ل�صاحب ال��ذك��رى عليه
ال�صالة وال���س�لام ،فجي�شنا العربي يحمل

األسير القواسمي يدخل شهره الرابع
باإلضراب في غرفة العناية المركزة

كما �أك��د احل�ضور دعمهم ملواقف جاللة
امل�ل��ك ال�ث��اب�ت��ة جت��اه الق�ضايا ال�ع��رب�ي��ة ،ويف
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية.
و�ضم اللقاء ر�ؤ�ساء الوزراء ال�سابقني طاهر
امل�صري ،وعبد ال��ر�ؤوف ال��رواب��دة ،والدكتور

ع��دن��ان ب� ��دران ،وال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل الن�سور،
وال��دك�ت��ور ه��اين امللقي ،وال� ��وزراء ال�سابقني
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال �ك��رك��ي ،وال��دك �ت��ور م��روان
املع�شر ،ونا�صر جودة.
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وزير الطاقة يبحث مع السفير األميركي
مجاالت التعاون المشترك
نب�ض البلد -عمان

بحث وزير الطاقة وال�ثروة املعدنية،
ال��دك�ت��ور �صالح اخل��راب���ش��ة ،م��ع ال�سفري
الأم�ي�رك��ي ل��دى اململكة ه�ن�ري وو��س�تر،
ام����س الأرب �ع��اء� ،أوج ��ه ال�ت�ع��اون امل�شرتك
يف جم��االت الطاقة ،و�سبل تعزيزها مبا
يخدم القطاع.
وع ��ر� ��ض ال� ��وزي� ��ر اخل��راب �� �ش��ة خ�ل�ال

ال �ل �ق��اء ،خل�ط��ط ال � ��وزارة وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا يف
جم��ال ال��رب��ط الإق�ل�ي�م��ي ،خا�صة تزويد
لبنان بالكهرباء من ال�شبكة الأردنية عرب
�سوريا ،مبا يخفف من �أزمة الطاقة التي
ي�شهدها لبنان.
ك� �م ��ا ا� �س �ت �ع ��ر� ��ض م� ��� �ش ��اري ��ع ال ��رب ��ط
الكهربائي الإقليمي.،
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بالرغم من التدهور اخلطري الذي حلق
بالأ�سري مقداد القوا�سمي ،الذي دخل �شهره
ال��راب��ع يف الإ��ض��راب املتوا�صل عن الطعام،
ودخ��ول��ه غرفه العناية الفائقة� ،إال �أن��ه ال
ي ��زال ي���ص��ر ع�ل��ى �إك �م��ال امل�ع��رك��ة م��ع باقي
الأ� �س��رى الإداري�ي�ن امل�ضربني ع��ن الطعام،
لنيل حريته
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وال ي ��زال الأ� �س�ي�ر ال�ق��وا��س�م��ي ،ال ��ذي ال
ي �ق��در م �ن��ذ ف�ت�رة ع �ل��ى احل ��رك ��ة ،ي��رق��د يف
غ��رف��ة ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة يف م�شفى ك��اب�لان
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ل�ل�ي��وم ال �ث��اين ع�ل��ى ال �ت��وايل،
ب�سبب التدهور اخلطري على �صحته ،حيث
دخل يومه الـ  91يف الإ��ض��راب املفتوح عن
الطعام.
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ال��زراع��ة عامل ب� ّن��اء ورئي�سي يف حياة
الإن���س��ان ف��ال��زراع��ة تلبي ح��اج��ات الفرد
م��ن ال �غ��ذاء ،واي�ضا م�صدر مهم للناجت
القومي وبها يتم حتقيق االكتفاء الذاتي
كما انها م�صدر دخل جلميع العاملني يف
قطاع الزراعة  ،وت�ؤثر ايجابا على حياة
املواطنني.
تعر�ض قطاع الزراعة خالل ال�سنوات
املا�ضية مل�شاكل ع��دي��دة وغ�ي�ر متوقعة،

منها ان���ش��ار ��س��اح��ات املخلفات و�ساحات
اخل� ��ردة مم��ا ي � ��ؤدي �إىل خم��اط��ر بيئية
و�صحية ،خا�صة اذا مل يتم �إع��ادة ت�أهيل
االرا� � �ض� ��ي م ��ن ج� �ه ��ة وال �ت �خ �ل ����ص من
ال�ساحات من جهة اخرى فامل�ستقبل وما
تبقى من الزراعة يف خطر.
وللحد من هذه الظاهرة ،قال رئي�س
اجلمعية االردنية حلماية احلياة الربية
عمر ال�ع��ودات ان ظاهرة انت�شار �ساحات
اخل ��ردة و��س��اح��ات االن �� �ش��اءات ت��ؤث��ر على
االرا�ضي الزراعية.
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مواطنون يشتكون من حالة جسور المشاة
و«االمانة» تؤكد على نظافتها وصيانتها
نب�ض البلد  -نزار البطاينة

ج���س��ور امل �� �ش��اة ح��اج��ة � �ض��روري��ة ،ت��ؤم��ن
��س�لام��ة امل ��ارة يف ع�ب��ور ال �ط��رق دون اب�ط��اء
حركة امل��رور ،لكن بع�ض مناطق العا�صمة
عمان و�شوارعها تعاين نق�صا يف ج�سور امل�شاة،
ورغم �سعي امانة عمان الكربى اىل املحافظة
على هذه اجل�سور اال ان بع�ضها حتولت اىل
مكاره �صحية ويفتقد بع�ضها للنظافة كما

ت�ع��اين نق�صا يف بنيتها التحتية وبع�ضها
يحتاج ل�صيانة وده��ان وا�شياء اخ��رى ،كما
ان اال� �ض��اءة �شبه معدومة مم��ا حولها اىل
مرتع ال�صحاب ال�سوابق واملت�سولني وبات
امل��واط �ن�ين يخ�شون ع�ب��وره��ا خ��ا��ص��ة ليال.
ام�ت��داد املنطقة الواقعة ب�ين �إ� �ش��ارات وادي
�صقرة واملدينة الريا�ضية.
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الفايز يلتقي سفيرة االتحاد االوروبي
لدى المملكة

ا� �س��م اجل �ي ����ش امل �� �ص �ط �ف��وي ال � ��ذي ينتمي
بعقيدته �إىل ديننا احلنيف ،ووالئه لآل بيت
امل�صطفى ،وتر�سيخاً ملفهوم الوالء واالنتماء
للوطن ولقيادته وجي�شه و�شعبه”.
و�أ� �ض��اف العميد ال��دراو��ش��ة�“ :أن �إقامة
هذا االحتفال له معان عظيمة.،
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نب�ض البلد -عمان

ال�ت�ق��ى رئ�ي����س جم�ل����س االع �ي��ان في�صل
الفايز يف مكتبه بدار جمل�س االعيان ام�س
االرب� �ع ��اء�� ،س�ف�يرة االحت� ��اد االوروب � ��ي ل��دى
اململكة ماريا هادجيثيو دو�سيو وبحث معها
اوج��ه ال�ع�لاق��ات االردن �ي��ة م��ع دول االحت��اد
ا�ضافة اىل االو�ضاع الراهنة يف املنطقة.

وح���ض��ر ال�ل�ق��اء ،رئ�ي����س جل�ن��ة ال�صداقة
ال�برمل��ان�ي��ة االردن �ي��ة م��ع االحت ��اد االوروب ��ي
العني ن�ضال قطامني.
وثمن الفايز م��واق��ف االحت��اد االوروب��ي
ال��داع �م��ة ل �ل ��أردن وم ��واق ��ف ج�لال��ة امل�ل��ك
ع �ب ��داهلل ال �ث ��اين جت ��اه ع�م�ل�ي��ة ال �� �س�لام يف
املنطقة ،وت�أكيد جاللته ،ان ال حل للق�ضية

الفل�سطينية اال وف ��ق ق � ��رارات ال���ش��رع�ي��ة
ال��دول�ي��ة وح��ل ال��دول�ت�ين.وا��ش��ار اىل متانة
ال �ع�لاق��ات االردن �ي��ة م��ع االحت ��اد االوروب ��ي
وال �ع�ل�اق��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة بني
ال�ط��رف�ين ،مبينا ��ض��رورة تعزيز العالقات
البينية يف خمتلف املجاالت .

مشروع ضم الضفة يتواصل ...االحتالل يخطط
لزيادة أعداد المستوطنين باألغوار
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد-وكاالت

عبد اهلل ال�ث��اين مو�ضع التنفيذ ب�شكل
متدرج وطموح لتحقيق النه�ضة ال�شاملة،
وحت �ق �ي��ق ال �ت �ع��ايف وال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي
واال� �ص�ل�اح االداري ،ال ��ذي ب��ات ��ض��رورة
ملحة ومطلوبة.
وح � � ��ول �أزم � � � ��ة وب � � ��اء ك� � ��ورون� � ��ا ،ق ��ال
اخل���ص��اون��ة� ،إن املطاعيم ه��ي ال�ضمانة
احلقيقية ل�ع��دم ال �ع��ودة �إىل التحديات
وانعكا�ساتها االق�ت���ص��ادي��ة ،م���ش�يرا �إىل
ع��دم وج ��ود ق�ط��اع��ات مغلقة يف الأردن،
ولي�س واردا يف ح�سابات احلكومة العودة
اىل االغ�لاق��ات جم��ددا .و�أ��ض��اف يف هذا
ال�سياق� ،أن مناطق املثلث الذهبي ت�شهد
تعافيا واق �ب��اال م��ن ال���س�ي��اح املح�صنني،
و�أن امل �ه ��رج ��ان ��ات ت �� �س��اه��م يف تن�شيط
احلركة االقت�صادية ،وف��ق اال�شرتاطات
والربوتوكوالت ال�صحية.

ساحات الخردة والكسارات ومخاطرها
على االراضي الزراعية

الحنيطي يرعى احتفال القوات المسلحة
بذكرى المولد النبوي الشريف
نب�ض البلد -عمان

نب�ض البلد -عمان

ق ��ال رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ال��دك �ت��ور ب�شر
اخل���ص��اون��ة� ،إن احل�ك��وم��ة �ستتقدم �إىل
جم�ل����س االم � ��ة ،ع �ن��د �إح ��ال ��ة خم��رج��ات
جلنة حتديث املنظومة ال�سيا�سية ب�صفة
اال�ستعجال قبل انعقاد دورت ��ه العادية،
بتعديالت جزئية وحمدودة �إ�ضافية على
الد�ستور ال�ستكمال منظومة التحديث
ال�سيا�سي ،مثلما �ستتقدم بتعديالت تطال
عدة قوانني �أخرى لتتواءم مع خمرجات
اللجنة املعربة عن ر�ؤي��ة غالبية املجتمع
االردين.
ول�ف��ت اخل���ص��اون��ة ،يف مقابلة خا�صة
م��ع التلفزيون االردين �أج��راه��ا الزميل
�أن ����س امل �ج��ايل� ،أن احل �ك��وم��ة ،ويف اط��ار
ترجمة خم��رج��ات عمل اللجنة ،عازمة
على و�ضع االوراق النقا�شية جلاللة امللك

كريشان يجتمع برؤساء لجان بلديات
ويؤكد ضرورة استمرار حملة بسواعدنا
نب�ض البلد -عمان

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

ك�شفت و�سائل �إعالم �إ�سرائيلية ،عن خمططات حلكومة
االح �ت�لال ت�ه��دف ل��زي��ادة �أع ��داد امل�ستوطنني ،يف الأغ ��وار
الفل�سطينية
و�أو�ضحت قناة “ ”11العربية� ،أن املخطط الإ�سرائيلي
اجل��دي��د ل�لا��س�ت�ي�ط��ان يف الأغ� � ��وار ،ي �ه��دف ل��زي��ادة �أع ��داد
امل�ستوطنني من  1500عائلة �إىل  ،3000خالل ال�سنوات
الأربع املقبلة
و�أ�ضافت �أن وزير البناء والإ�سكان يف حكومة االحتالل،
زئيف �إلكني ،يدفع باجتاه امل�صادقة على املخطط ،خالل
الفرتة القريبة
ومت��ار���س دول��ة االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي �سيا�سة يومية،
بتكثيف اال�ستيطان يف ال�ضفة ،خا�صة يف الأغ��وار واملناطق
امل�صنفة “ج” ،بهدف تكري�س �ضم ال�ضفة وال�سيطرة عليها
�أمنياً واقت�صادياً ،وزي��ادة ال�ضغوط على الفل�سطينيني يف
هذه املناطق ،لدفعهم �إىل الهجرة منها.
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املـحـلـي
اخلمي�س
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أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية والحزبية إلنجاح
عملية التحديث السياسي

الملك :حزمة اإلصالحات تحتاج جهدًا جماعيًا
وعم ً
ال جادًا لتحقيق نتائج ملموسة
أهمية تنفيذ برامج متكاملة تعزز مشاركة المواطن في صنع القرار
نب�ض البلد -عمان
�أك � ��د ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين �أن
منظومة التحديث ال�سيا�سي جزء من حزمة
�إ� �ص�لاح��ات ت�شمل االق�ت���ص��ادي��ة والإداري � ��ة،
حتتاج جلهد جماعي وعمل جاد حتى حتقق
نتائج ملمو�سة.
وق ��ال ج�لال��ة امل �ل��ك ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ام�س
الأرب �ع��اء يف ق�صر احل�سينية ر�ؤ� �س��اء وزراء
ووزراء �سابقني� ،إن جلنة حتديث املنظومة
ال�سيا�سية �أن�ه��ت �أعمالها ،لكن الت�شريعات
والتو�صيات ال تكفي وحدها ،داعياً �إىل البناء
على م��ا مت �إجن ��ازه وتنفيذ ب��رام��ج متكاملة
تعزز م�شاركة املواطن يف �صنع القرار.

و�أ��ش��ار جاللته ،خ�لال اللقاء ال��ذي ي�أتي
�ضمن نهجه التوا�صلي مع خمتلف رجاالت
ال� ��دول� ��ة� ،إىل �أه �م �ي��ة دوره� � ��م يف ت���ش�ج�ي��ع
املواطنني على امل�شاركة ال�سيا�سية واحلزبية،
لإجناح عملية التحديث ال�سيا�سي.
وبني جاللة امللك �أن �سيادة القانون تعد
رك �ن �اً �أ��س��ا��س�ي�اً الزده ��ار �أي بلد وا��س�ت�ق��راره،
م�ن�ب�ه�اً �إىل �أه�م�ي��ة ا��س�ت�م��رار ت��ر��س�ي��خ هيبة
ال��دول��ة ،وع��دم ال�سماح ب ��أي جت ��اوزات تهدد
�أمن الوطن واملواطن.
ولفت جاللته �إىل �أن الأردن يدخل مئويته
الثانية مب�ؤ�س�سات حمرتفة قادرة على جتاوز
التحديات ،وبدور قوي على م�ستوى املنطقة،
وبتقدير كبري يحظى به �إقليميا.

وجدد جاللة امللك ثقته بوعي الأردنيني
وق ��وة اجل�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،مبيناً �أن الأردن
دائماً ما يتعر�ض حلمالت ا�ستهداف بعد �أي
�إجناز �سيا�سي �سواء على ال�صعيد الداخلي �أو
اخلارجي.
وت �ط��رق ج�لال�ت��ه �إىل خم�ت�ل��ف الق�ضايا
املحلية والإقليمية والدولية.
م��ن ج�ه�ت�ه��م ،دع ��ا احل �� �ض��ور �إىل تنظيم
حمالت توعية لتحفيز امل�شاركة يف احلياة
احلزبية وت�شجيع ال�شباب على االن�خ��راط
يف الأح ��زاب ،م�ؤكدين �أهمية تطوير قطاع
التعليم ،و�إع� ��داد خطة اقت�صادية وا�ضحة
وقابلة للقيا�س للحد من الفقر والبطالة.
كما �أك��د احل�ضور دعمهم ملواقف جاللة

امل�ل��ك ال�ث��اب�ت��ة جت��اه الق�ضايا ال�ع��رب�ي��ة ،ويف
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية.
و��ض��م ال�ل�ق��اء ر�ؤ� �س��اء ال � ��وزراء ال�سابقني
ط��اه��ر امل �� �ص��ري ،وع �ب��د ال � ��ر�ؤوف ال��رواب��دة،
والدكتور عدنان ب��دران ،والدكتور عبداهلل
ال�ن���س��ور ،وال��دك �ت��ور ه��اين امل�ل�ق��ي ،وال� ��وزراء
ال�سابقني الدكتور خالد الكركي ،والدكتور
مروان املع�شر ،ونا�صر جودة.
وح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء رئ �ي ����س ال ��دي ��وان امل�ل�ك��ي
الها�شمي ي��و��س��ف ح�سن ال�ع�ي���س��وي ،ون��ائ��ب
رئ�ي����س ال � ��وزراء ووزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة و� �ش ��ؤون
امل �غ�ترب�ين �أمي ��ن ال���ص�ف��دي ،وم��دي��ر مكتب
جاللة امللك ،الدكتور جعفر ح�سان ،ومدير
املخابرات العامة اللواء �أحمد ح�سني.

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

ساحات الخردة والكسارات ومخاطرها
على االراضي الزراعية
د .شريدة :تشوه المظهر العام وتسبب تلوثا سمعيا وبصريا ولها تأثير
سلبي على البيئة

الملك يبدأ جولة أوروبية
االثنين المقبل
نب�ض البلد -عمان
ي �ب��د�أ ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين،
ي� ��وم االث� �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل ،ج ��ول ��ة �أوروب� �ي ��ة
ت�شمل النم�سا وبولندا و�أملانيا واململكة
املتحدة.

الداخلية توضح ظروف عدم اقامة
فعالية لحزب جبهة العمل االسالمي
نب�ض البلد -عمان
ق��ال ال�ن��اط��ق الإع�ل�ام��ي ب��ا��س��م وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة �إن ط�ل�ب�اً غ�ير م���س�ب��وق ت�ق��دم
ب��ه ح ��زب ج�ب�ه��ة ال �ع �م��ل الإ� �س�ل�ام��ي �إىل
وزارة ال�سياحة والآث ��ار للح�صول على
موافقتها ب�إقامة احتفال بذكرى املولد
ال� �ن� �ب ��وي ال �� �ش��ري��ف يف  29م ��ن ال �� �ش �ه��ر
احلايل ،بحيث يقام يف املدرج الروماين،
وذل� ��ك رغ ��م م �ع��رف��ة احل� ��زب ب � ��أن وزارة
الداخلية وم��ن خ�لال احل�ك��ام الإداري�ي�ن
ه� ��ي اجل� �ه ��ة ذات االخ� �ت� ��� �ص ��ا� ��ص وف� �ق� �اً
للقانون.
ول� �ف ��ت �إىل �أن االح � �ت � �ف� ��االت ب �ه��ذه
امل�ن��ا��س�ب��ة ق��د ج ��رت ب �� �ص��وره��ا ال��ر��س�م�ي��ة
وال���ش�ع�ب�ي��ة يف امل���س��اج��د والأم ��اك ��ن ال�ت��ي

نب�ض البلد  -فرح مو�سى

الزراعة عامل بنّاء ورئي�سي يف حياة
الإن�سان فالزراعة تلبي حاجات الفرد
من الغذاء ،واي�ضا م�صدر مهم للناجت
ال �ق��وم��ي وب �ه ��ا ي �ت��م حت �ق �ي��ق االك �ت �ف��اء
ال��ذات��ي ك�م��ا ان�ه��ا م���ص��در دخ��ل جلميع
ال �ع��ام �ل�ين يف ق �ط��اع ال ��زراع ��ة  ،وت ��ؤث��ر
ايجابا على حياة املواطنني.
تعر�ض قطاع الزراعة خالل ال�سنوات
املا�ضية مل�شاكل ع��دي��دة وغ�ير متوقعة،
منها ان�شار �ساحات املخلفات و�ساحات
اخل ��ردة مم��ا ي� ��ؤدي �إىل خم��اط��ر بيئية
و�صحية ،خا�صة اذا مل يتم �إعادة ت�أهيل
االرا� � �ض� ��ي م ��ن ج �ه ��ة وال �ت �خ �ل ����ص م��ن
ال���س��اح��ات م��ن ج�ه��ة اخ ��رى فامل�ستقبل
وما تبقى من الزراعة يف خطر.
ول �ل �ح��د م ��ن ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ،ق��ال
رئي�س اجلمعية االردنية حلماية احلياة
الربية عمر العودات ان ظاهرة انت�شار
� �س��اح��ات اخل� ��ردة و� �س��اح��ات االن �� �ش��اءات
ت ��ؤث��ر ع�ل��ى االرا� �ض ��ي ال��زراع �ي��ة ب�شكل
� �س �ل �ب��ي ،ودع � ��ا اجل� �ه ��ات ذات ال �ع�لاق��ة
ب��ات �خ��اذ اج � � ��راءات � �ص��ارم��ة ب �ح��ق م��ن
ي �ق��وم��ون ب��ان �� �ش��اء � �س��اح��ات ل �ل �خ��ردة او
�ساحات للمواد االن�شائية يف االرا��ض��ي
الزراعية. .
وا�� �ض ��اف ان � �س��اح��ات اخل � ��ردة ت ��ؤث��ر
ع�ل��ى االرا� �ض��ي ال��زراع �ي��ة وع�ل��ى البيئة
مما يت�سبب بانت�شار القوار�ض واالفات
ال�ت��ي ت� ��ؤدي اىل ان���ش��ار االم��را���ض على
النباتات واال�شجار والبيئة املحيطه .
وا�شار اىل ان �ساحات املواد االن�شائية
وال� � �ت � ��ي حت � �ت� ��وي ع� �ل ��ى م� � � ��ادة ال ��رم ��ل
االن�شائي ومواد الك�سارات ت�سبب ب�ضرر

ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة امل�ح�ي�ط��ه م�ن��وه��ا ان ك��اف��ة
ال�ساحات خمالفة وغري مرخ�صه .
وطالب اجلهات ذات العالقة بازالة
تلك ال�ساحات وانذار ا�صحابها للرحيل
اىل مناظق غري زراعية او �سكنية منوها
اىل وجود �شكاوى من ا�صحاب االرا�ضي
والب�ساتني يف االرا��ض��ي املحيطه ،ودعا
ب �ل��دي��ة ارب � ��د ال� �ك�ب�رى ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م��ع
اجل�ه��ات االم�ن�ي��ة ت��وج�ي��ه ان ��ذارات بحق
املخالفني الزالة تلك ال�ساحات.
ب� � ��دوره ،ق� ��ال ال ��دك� �ت ��ور اح �م��د ج�بر
�شريدة رئي�س جمعية لالن�سان والبيئة
االردن �ي��ة ان ��س��اح��ات ج�م��ع اخل ��ردة هي
باال�سا�س مفيدة النه بدل ما نرميها يف
املكبات ال�صلبة يتم اع��ادة ا�ستخدامها
وه� ��و ام� ��ر ج �ي��د وف� �ك ��رة وج � ��ود اع� ��ادة
ل �ت��دوي��ر اخل� ��ردة امل ��وج ��ودة ،ل �ك��ن ه��ذه
ال �� �س��اح��ات ال ن��رغ��ب ب� ��ان ن ��راه ��ا ع�ل��ى
ال�شوارع الرئي�سية النها ت�شوه املظهر
العام لذا يجب ان تكون هذه ال�ساحات
مب �ن��اط��ق ب �ع �ي��دة ول �ي �� �س��ت زراع � �ي� ��ه او
�سهلية وبعيدة عن الطرق العامة لعدم
الت�سبب بالتلوث .
وت ��اب ��ع  ،ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل �ك �� �س��ارات ف�ل�ه��ا
ت ��أث�ير �سلبي ك�ب�ير ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وت��ؤث��ر
ع� �ل ��ى االب� �ن� �ي ��ة م��و� �ض �ح��ا ان ع �م �ل �ي��ات
التعديل وما يرافقها من غبار وق�ضم
للم�ساحات ال��زراع�ي��ة يعمل على تلوث
اجل ��و وي�ن�ت�ق��ل مل �� �س��اف��ات ب �ع �ي��دة وي�ع�م��ل
على تلوث �سمعي وب�صري وهوائي كما
ان قالبات نقل احلجارة ت�شكل خطورة
على النا�س .
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ب �ي��ن م� ��دي� ��ر امل ��دي� �ن ��ة
ال�صناعية ن��واف اب��و عبا�س ان �ساحات
اخل ��ردة ت�شكل م�ك��ره��ة �صحية وبيئية

وخ��ا��ص��ة امل��وج��ودة يف امل��دن ال�صناعية
وال � �ت� ��ي ت �ع �ت�ب�ر ا�� �ص�ل�ا ب �ي �ئ��ة ح��ا� �ض �ن��ة
للقوار�ض وال��زواح��ف ما ت�سبب خطرا
على اهايل االحياء املحيطة بها وتعترب
امل �ن��اط��ق ال���س�ك��ان�ي��ة امل�ح�ي�ط��ة مل�ث��ل ه��ذه
ال �� �س��اح��ات م �ن��اط��ق م �ن �ب��وذة وا��ص�ب�ح��ت
عالوة على اال�ضرار النف�سية والبيئية
مرتعا لذوي اال�سبقيات ما جعل الكثري
م� ��ن االه � � ��ايل ي� �ط ��ال� �ب ��ون ب� �ح ��ل ل �ه��ذه
امل�شكلة حتى ان بع�ضهم خرج من تلك
االحياء.
وت��اب��ع ان وج��ود مثل ه��ذه ال�ساحات
اوج � ��دت ن �ت��ائ��ج � �س �ي �ئ��ة ن �ت �ي �ج��ة ال��رم��ي
ال �ع �� �ش��وائ��ي ل�ل�ن�ف��اي��ات .وا�� �ض ��اف ه�ن��اك
�ساحات خارج حدود البلدية والتخ�ضع
ل�ل�ب�ل��دي��ة ول�ك��ن ن�ف��اي��ات ه��ذه ال���س��اح��ات
بالت�أكيد �ستتحملها البلدية ،ولكن قبل
ان ت�ستطيع البلدية تنظيف خملفات
هذه ال�ساحات تكون قد دمرت «الدنيا»
ف �ت �ج��د اك� �ي ��ا� ��س ال� �ن� �ف ��اي ��ات وخم �ل �ف��ات
م � ��واد ال� ��� �س� �ك ��راب وال � ��زي � ��وت واجل� �ل ��ود
وال �ب�ل�ا� �س �ت �ي ��ك وغ �ي�ره� ��ا ق� ��د ت �� �س �ل �ل��ت
ل�ل�ارا� �ض��ي ال ��زراع �ي ��ة ل�ت���ش�ك��ل م�ك��ره��ة
ل�لارا� �ض��ي ال��زراع �ي��ة واف �� �س��اد ل�لار���ض
وت�خ��ري��ب ل�ل��زرع وغ�ل�ب��ة ع�ل��ى امل ��زارع يف
حال جني املح�صول.
وا�� �ض ��اف ،ط�ب�ع��ا ال �ن �ف��اي��ات امل��وج��ودة
اك�ث�ر م��ن ن ��وع ف �ي��وج��د ن �ف��اي��ات �صلبة
واخرى زجاجية وثالثة �سائلة وجميعها
تف�سد االر�ض وت�شكل عائق امام املزارع
وتعمل على احتجاب املزارع عن ارا�ضيه
وخ��ا� �ص��ة اذا ك��ان��ت «ك ��او�� �ش ��وك» او م��ا
�شابه.
وب�ين اب��و عبا�س باال�ضافة اىل ذلك
فان الكثري من االماكن الغري مرخ�صة

وغ�ير مهيئة ل��و��ض��ع ال�ن�ف��اي��ات وا�صبح
ال �ك �ث�ير م��ن االم ��اك ��ن ام��اك��ن لتجميع
نفايات ،لت�شكل مكرهة �صحية جديدة
ت �� �ش �ك��ل م� �ع ��ان ��اة ج� ��دي� ��دة ع� �ل ��ى اه� ��ايل
املناطق وعلى البلدية على حد �سواء.
وت��اب��ع نحن كبلدية ارب��د وباالخ�ص
املدينة ال�صناعية نوليها اهتمام مكثف
وق��د عملنا ع�ل��ى ازال��ة ��س��اح��ات اخل��ردة
وت�ن�ظ�ي��ف ال �ك �ث�ير م��ن ال �� �س��اح��ات ال�ت��ي
ا�صبحت مكب للنفايات وقمنا بحمالت
تنظيف ل�ل���س��اح��ات ،ل�ك��ن م��ع اال��س��ف يف
فرتة الليل ي�أتي بع�ض �ضعاف النفو�س
وي �ق��وم��وا ب��رم��ي ن�ف��اي��ات�ه��م .واك ��د على
ان��ه ال ي��وج��د ال �ت��زام ف�ه��ذه ال�ن�ف��اي��ات ال
نعرف من و�ضعها بهذه الطريقة ولكن
نعلم انه يجب حما�سبته  .وقال ت�صلنا
اخ �ط��ارات لتنظيف م��ا ق�م�ن��ا بتنظفيه
م� � ��رارا ف�ن�ر� �س��ل االل � �ي� ��ات واجل� ��راف� ��ات
الزالة النفايات.
وب�ي��ن ان ال �ت �ن �� �س �ي��ق وال� �ت� �ع ��اون م��ع
اجل�ه��ات االم�ن�ي��ة دائ��م وي�ت��واج��د رج��ال
االمن مع موظفي البلدية ويتم توجيه
ان��ذارات واب�لاغ��ات �ضد املعتدين ولكن
ال ي���ص�ل��ح ان ن���ض��ع رج ��ل ام ��ن م��ع كل
مواطن.
واك� � � � ��د ع � �ل� ��ى وج� � � � ��ود ت ��وج� �ي� �ه ��ات
للمراقبني وانهم يقوموا ب��اداء عملهم
يف ال�ساحات الغري ملتزمة .
من جانبه ،بني رئي�س ق�سم ال�صحة
وال �ب �ي �ئ��ة ب��امل��دي �ن��ة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ع��دن��ان
ال �ن ��اط ��ور ان ه� ��ذه ال �� �س��اح��ات م�ك��ره��ة
�� �ص� �ح� �ي ��ة ،ويف ال� ��و� � �ض� ��ع احل� � � ��ايل م��ع
االم��را���ض املنت�شرة يجب ازالتها ومنع
عملها وبني انه يوجد �ساحات مرخ�صة
�ضمن �شروط �صحية �صارمة.

وت �ه��دف اجل��ول��ة امل�ل�ك�ي��ة �إىل ت�ع��زي��ز
�آل�ي��ات التعاون مع ه��ذه ال��دول ،وتناول
�آخر امل�ستجدات �إقليميا ودوليا.
كما �سي�شارك جاللة امللك يف م�ؤمتر
قمة املناخ ( )COP26الذي �س ُيعقد يف
غال�سكو ،يف ا�سكتلندا.

�أع� �ت ��اد الأردن� � �ي � ��ون ع �ل��ى �إق��ام �ت �ه��ا ع�بر
ال ��زم ��ن ،م �� �شي�راً �إىل �أن ط �ل��ب احل ��زب
وحت��دي��د ال��زم��ان وامل �ك��ان لإق��ام��ة حفله
بعد ع�شرة �أيام من ذكرى املولد النبوي،
وجت��اوز اجل�ه��ة ذات االخت�صا�ص يحمل
دالالت �سيا�سية ومناكفات غري مربرة.
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة قد فوجئت بن�شر
� �ص��ورة ط�ل��ب احل��زب ع�بر بع�ض و�سائل
الإعالم ومن�صات التوا�صل االجتماعي،
مب��ا ال ي�ع�بر ع��ن �أ� �ص��ول ال�ت�خ��اط��ب بني
الأحزاب ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات الدولة.
وق� ��ال�« :إن� ��ه وب �ن��اء ع�ل��ى ذل ��ك ووف �ق �اً
ل�ل�م��ادة �/3أ 3/م��ن ق��ان��ون االج�ت�م��اع��ات
العامة رقم ( )7ل�سنة  2004وتعديالته،
فقد قرر حمافظ العا�صمة عدم ال�سماح
ب�إقامة هذه الفعالية».

الطاقة النيابية تنظم جلسة نقاشية
حول واقع ومستقبل الطاقة
في األردن
نب�ض البلد -عمان
�أكد رئي�س و�أع�ضاء جلنة الطاقة والرثوة
املعدنية النيابية� ،ضرورة بناء ا�سرتاتيجية
وا��ض�ح��ة ل�ق�ط��اع ال�ط��اق��ة يف الأردن ،تعتمد
�أ�سا�س التنوع يف م�صادر الطاقة ،واالعتماد
ع�ل��ى امل���ص��ادر امل�ح�ل�ي��ة لتحقيق �أم��ن ال�ت��زود
من الطاقة وا�ستدامتها.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ج �ل �� �س��ة ن �ق��ا� �ش �ي��ة،
ب �ع �ن��وان «واق � ��ع وم �� �س �ت �ق �ب��ل ال �ط��اق��ة يف
االردن» ،ن �ظ �م �ت �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ت �ع��اون
م��ع م��ؤ��س���س��ة ف��ري��دري����ش اي�ب�رت� ،ضمن
م�شروع الطاقة واملناخ ،اليوم االربعاء،
يف البحر امليت.
وبني رئي�س اللجنة ،النائب املحامي
زي ��د ال �ع �ت��وم ،يف ب �ي��ان ل�ل�ج�ن��ة ،احل��اج��ة
لإع��ادة تنظيم قطاع ال�ط��اق��ة ،باعتباره
امل ��ؤث��ر ال��رئ�ي����س ع�ل��ى ب��اق��ي ال�ق�ط��اع��ات
والأن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،م �� �ش��ددا على
�أهمية �أن يلم�س املواطن اثر وتغري على
ف��ات��ورة ال �ط��اق��ة ،مب��ا ي�ح�ق��ق متطلبات
احلياة اليومية.
بدورهم� ،أكد �أع�ضاء اللجنة النواب:
ف ��را� ��س ال �ع �ج��ارم��ة وحم �م��د ال �� �س �ع��ودي
وع �ب��داهلل ع��واد وم��و��س��ى هنط�ش وره��ق
ال� ��زواه� ��رة ون �� �ض��ال احل � �ي� ��اري� ،أه �م �ي��ة
اخل � � ��روج ب� �ح� �ل ��ول مل �� �ش �ك �ل��ة ال� �ط ��اق ��ة يف
الأردن ،وال�ت��ي �أ�صبحت هاج�سا مرعبا
لدى كثري من املواطنني ،خ�صو�صا فيما
يتعلق بارتفاع �أ�سعار النفط والكهرباء.
وق��ال��وا �إن �أغ �ل��ب ال�ق�ط��اع��ات تعتمد

ب �� �ش �ك��ل ك� �ل ��ي ع� �ل ��ى م � �� � �ص� ��ادر ال� �ط ��اق ��ة
(ال �ك �ه��رب��اء وامل �� �ش �ت �ق��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة) ،ما
يعني ت�أثرها ب�شكل كبري يف حال ارتفاع
�أ�سعارها وعدم ا�ستقرارها.
ودع ��ا ال �ن��واب �إىل � �ض��رورة ال�ترك�ي��ز
ع�ل��ى ا��س�ت�غ�لال ال���ص�خ��ر ال��زي�ت��ي وال�غ��از
كم�صادر حملية م�ت��وف��رة ،واال�ستغالل
الأم � �ث� ��ل مل� ��� �ش ��اري ��ع ال� �ط ��اق ��ة امل� �ت� �ج ��ددة
وتو�سيعها.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ا� �س �ت �ع��ر���ض اخل� �ب�ي�ر يف
جمال الطاقة ،الدكتور �إياد ال�سرطاوي،
ا�سرتاتيجية الطاقة يف االردن ،وب�شكل
خ ��ا� ��ص م �� �س �ت �ق �ب��ل ال� �ك� �ه ��رب ��اء (ال ��رب ��ط
الكهربائي والطاقة املتجددة وال�شبكات
الذكية والتخزين وحتول الطاقة).
واو�� �ض ��ح �أن ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ط��اق��ة
رك��زت على �أربعة حم��اور رئي�سية وهي:
�أم� ��ن ال� �ت ��زود ب��ال �ط��اق��ة ،واال� �س �ت��دام��ة،
واال�ستغالل الأمثل للموارد الطبيعية،
واالعتماد على الذات.
و�أ� � �ض� ��اف ان االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال� ��ذات
ه��و امل �ح��ور الأب� ��رز والأه� ��م ك��ون حتقيق
ه��ذا امل�ع�ي��ار �سيمكننا م��ن حتقيق باقي
املحاور.
ك �م��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض ال� ��� �س ��رط ��اوي �أب� ��رز
التحديات واملعيقات التي تواجه قطاعي
ال ��زراع ��ة وامل� �ي ��اه ،ف�ي�م��ا ي�خ����ص ال�ط��اق��ة
وال�سبل الكفيلة حللها ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
م��و� �ض��وع اال� �س �ت �ث �م��ار يف ال �ه �ي��دروج�ين
الأخ�ضر الذي ُيعد م�صدرا من م�صادر
الطاقة املتجددة وغري ملوث للبيئة.
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الخصاونة :الحكومة ستقترح تعديالت محدودة على الدستور الستكمال «التحديث السياسي»
نب�ض البلد -عمان

ق � ��ال رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ال ��دك� �ت ��ور ب���ش��ر
اخل �� �ص��اون��ة� ،إن احل �ك��وم��ة � �س �ت �ت �ق��دم �إىل
جم �ل ����س االم � � ��ة ،ع �ن ��د �إح� ��ال� ��ة خم ��رج ��ات
جلنة حت��دي��ث املنظومة ال�سيا�سية ب�صفة
اال��س�ت�ع�ج��ال ق�ب��ل ان �ع �ق��اد دورت� ��ه ال �ع��ادي��ة،
بتعديالت جزئية وحم��دودة �إ�ضافية على
ال��د��س�ت��ور ال��س�ت�ك�م��ال م�ن�ظ��وم��ة التحديث
ال�سيا�سي ،مثلما �ستتقدم بتعديالت تطال
ع��دة ق��وان�ين �أخ��رى لتتواءم م��ع خمرجات
اللجنة امل�ع�برة ع��ن ر�ؤي ��ة غالبية املجتمع
االردين.
ولفت اخل�صاونة ،يف مقابلة خا�صة مع
التلفزيون االردين �أج��راه��ا ال��زم�ي��ل �أن�س
امل �ج��ايل� ،أن احل �ك��وم��ة ،ويف اط ��ار ترجمة
خم��رج��ات عمل اللجنة ،ع��ازم��ة على و�ضع
االوراق النقا�شية جل�لال��ة امل�ل��ك عبد اهلل
الثاين مو�ضع التنفيذ ب�شكل متدرج وطموح
لتحقيق النه�ضة ال�شاملة ،وحتقيق التعايف
وال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي واال� �ص�ل�اح االداري،
الذي بات �ضرورة ملحة ومطلوبة.
وحول �أزمة وباء كورونا ،قال اخل�صاونة،
�إن امل �ط��اع �ي��م ه ��ي ال �� �ض �م��ان��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة
ل�ع��دم ال �ع��ودة �إىل ال�ت�ح��دي��ات وانعكا�ساتها
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ،م �� �ش�ي�را �إىل ع � ��دم وج ��ود
قطاعات مغلقة يف الأردن ،ولي�س واردا يف
ح�سابات احلكومة ال�ع��ودة اىل االغ�لاق��ات
جمددا.
و�أ�� �ض ��اف يف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق� ،أن م�ن��اط��ق
امل�ث�ل��ث ال��ذه�ب��ي ت�شهد تعافيا واق �ب��اال من
ال�سياح املح�صنني ،و�أن املهرجانات ت�ساهم
يف ت�ن���ش�ي��ط احل ��رك ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وف��ق
اال�شرتاطات والربوتوكوالت ال�صحية التي
ت�ضبط اقامتها.
وو�صف رئي�س الوزراء ،العالقات الأردنية
الأم�يرك �ي��ة ب��اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وت���س��اه��م يف
خ��دم��ة ال�ق���ض��اي��ا ال��وط�ن�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة ويف
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية.
وقال �إن العالقة مع �إ�سرائيل حمكومة

مب ��دى ال �ت��زام �ه��ا ب��اجن��از ح��ل ال��دول �ت�ين،
وعدم امل�سا�س بالو�ضع التاريخي القائم يف
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س
ال�شريف ب��أي �شكل من اال�شكال ،انطالقا
م��ن ال��و� �ص��اي��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ع�ل��ى امل�ق��د��س��ات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�شريف.
و�أكد اخل�صاونة �أن الإ�صالح الإداري رافعة
ا�سا�سية يف عملية اال�صالح ال�شامل ،منتقدا
ما و�صفه بظاهرة القاء تهم الف�ساد جزافا
دون دل �ي��ل ،وال �ت��ي ب��ات��ت م��ن اه��م معيقات
االجتهاد يف القرار الإداري.
وقال �إن القطاع اخلا�ص �شريك ا�سا�سي
يف ال�ت�ن�م�ي��ة ،ويف ان �ت��اج م �ق��ارب��ات ح�صيفة
ت�ع��ال��ج م�شكالتنا الأ��س��ا��س�ي��ة وال�ت�ح��دي��ات
املركزية ،وب�شكل �أ�سا�سي الفقر والبطالة.
وفيما يلي ن�ص املقابلة:التلفزيون االردين:
نرحب بداية بدولة رئي�س الوزراء الدكتور
ب���ش��ر اخل �� �ص��اون��ة يف ه ��ذا ال �ل �ق��اء اخل��ا���ص
م��ع التلفزيون االردين ال��ذي �سنتناول به
العديد من امللفات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والإدارية.
رئ�ي����س ال� ��وزراء� :أه�ل�ا ب��ك �أخ��ي العزيز
�أن�س ،و�أ�سمح يل �أن �أحيي م�ؤ�س�سة االذاعة
والتلفزيون الأردن �ي��ة ،واي�ضا م��ن خاللها
م�ؤ�س�سات الإعالم االردين كافة .. ،م�ؤ�س�سة
االذاع ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون ،نه�ضت ع�بر مئوية
الدولة الأوىل بر�سالة عزيزة علينا جميعا
ومب�س�ؤوليات ج�سام ،وب�إذن اهلل �ست�ستمر يف
هذا اال�سهام ،هي وو�سائل وو�سائط الإعالم
التقليدية واحل��دي �ث��ة وامل �ت �ج��ددة يف حمل
ر�سالة الوطن ال�غ��ايل ،كما احييك و�أحيي
اجليل ال��ذي متثله وال��ذي ي�شكل احلا�ضر
ال��زاه��ر وامل�ستقبل ال�ب��اه��ر ب� ��إذن اهلل لهذا
الوطن.
ال�ت�ل�ف��زي��ون االردين :دول ��ة ال��رئ�ي����س..،
كما ذك��رن��ا يف ه��ذه امل�ق��دم��ة� ،ستكون هناك
ال�ع��دي��د م��ن امل�ل�ف��ات يف ه��ذا احل� ��وار ،ب��دءًا
م��ن ال�سيا�سة ال��داخ�ل�ي��ة �إن ج��از التعبري،
..ف��ال �ل �ج �ن��ة امل �ل �ك �ي��ة ل �ت �ح��دي��ث امل �ن �ظ��وم��ة
ال�سيا�سية� ،أنهت �أعمالها ،ورفعت تو�صياتها

جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ،كما و�أر�سلت
اىل احلكومة ،والتي بدورها �أقرت اال�سباب
املوجبة لتعديل الد�ستور ،وكذلك مل�شروعي
قانوين االنتخاب واالحزاب ،دولتكم ،ما هي
اخلطوة الالحقة من قبل احلكومة؟رئي�س
ال � � ��وزراء :ب�ط�ب�ي�ع��ة احل � ��ال ،ت��ذك��ر وي��ذك��ر
جمهور امل�شاهدين وامل�ستمعني ،ب�أن اللجنة
امللكية امل�ستقلة ت�شكلت منذ ح��وايل ثالثة
�أ� �ش �ه��ر ،وورد يف ر� �س��ال��ة ال�ت�ك�ل�ي��ف لرئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ع �ن��دم��ا ت �� �ش �ك �ل��ت ،ب� � ��أن احل �ك��وم��ة
تلتزم ب��ان تقدم خمرجات عملها املرتبطة
بال�شق الت�شريعي والد�ستوري اىل جمل�س
الأم� ��ة ،ل�ت�م��ر ��ض�م��ن ق�ن��وات�ه��ا ال��د��س�ت��وري��ة
والت�شريعية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور.
ت �ب �ع��ا ل ��ذل ��ك ،ورد ل �ل �ح �ك��وم��ة ،ب �ع��د ان
ت�شرفت اللجنة بت�سليم خم��رج��ات عملها
اىل جاللة امللك ،م�شروعا قانوين االحزاب
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واالن� �ت� �خ ��اب ��ات ،وال �ت �ع��دي�لات
ال��د��س�ت��وري��ة امل��رت�ب�ط��ة ب�ه��ذي��ن ال�ق��ان��ون�ين،
ك �م��ا ورد ��ض�م��ن االخ �ت �� �ص��ا���ص وال�ت�ك�ل�ي��ف
ال� ��� �ص ��ادر م ��ن ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك �إىل رئ �ي ����س
اللجنة يف ر��س��ال��ة ت�شكيل وت��أل�ي��ف اللجنة
وحت��دي��د �أط� ��ر ع�م�ل�ه��ا ،وب ��دورن ��ا م�ب��ا��ش��رة
ار�سلناها �إىل ديوان الت�شريع والر�أي لت�أخذ
ال�شكل الت�شريعي وال�ن�ه��ائ��ي ول�ت�ح��ال �إىل
جمل�س االم��ة لتمر بقنواتها الد�ستورية،
وع �ل ��ى وج� ��ه اال� �س �ت �ع �ج��ال ،و� �س �ت �� �ص��ل اىل
جم�ل����س الأم� ��ة ق�ط�ع��ا ق�ب��ل ان �ع �ق��اد ال ��دورة
العادية للمجل�س ،و�ستعطى ه��ذه احلزمة
الت�شريعية والد�ستورية �صفة اال�ستعجال
لنتمكن من ال�سري على االجندة القانونية
وال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل��و��ض�ع�ه��ا م��و��ض��ع
التنفيذ؛ لأن ه�ن��اك الكثري م��ن القوانني
االخ� ��رى ال �ت��ي تتطلب ت�ب�ع��ا ل��ذل��ك بع�ض
التعديالت لتتواءم مع خمرجات م�شروعي
ق��ان��وين االح ��زاب ال�سيا�سية واالن�ت�خ��اب��ات
النيابية ،والتعديالت الد�ستورية املقرتحة
من اللجنة.
وبطبيعة احل��ال �أي�ضا �ستقوم احلكومة
ب ��اق�ت�راح ت �ع��دي�ل�ات ج��زئ �ي��ة ب���س�ي�ط��ة لها

عالقة بالد�ستور لت�ستكمل هذه املنظومة،
ول�ك�ن�ه��ا ��س�ت�ك��ون حم� ��دودة ل�ل�غ��اي��ة ،ع�ل�اوة
على حزمة التعديالت الد�ستورية املقدمة
م��ن اللجنة ،وه��ذه امل��واءم��ات ت��در���س االن،
وه ��ي � �ض��روري��ة لت�ستقيم م��ع ال�ك�ث�ير من
اال�شرتاطات الواردة من امل�ؤ�س�سات الأخرى
لت�صري اىل ت�ع��دي�لات د��س�ت��وري��ة مرتبطة
بطبيعة ون �ط��اق ع�م�ل�ه��ا .ب�ي��د �أن �ه��ا ت��در���س
االن و�ستقدمها احلكومة اىل جانب هذه
احل��زم��ة الت�شريعية املرتبطة مبخرجات
ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة .ه ��ذا يف االط� ��ار الت�شريعي
وال��د� �س �ت��وري اخل��ا���ص ب�ت�ك�ل�ي�ف��ات اللجنة
امل�ل�ك�ي��ة.. ،ع�ل��اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف� ��أن اللجنة
امللكية ك��ان فيها كما تعلمون جلنة تتعلق
ب��امل��ر�أة ومتكينها وجل�ن��ة اخ ��رى لل�شباب،
لأن � ��ك حت �ت��اج اىل رواف� � ��ع ع �ن��دم��ا حت� �دِّث
املنظومة ال�سيا�سية.
ف��امل��ر�أة ت�شكل ن�صف املجتمع يف االردن،
وال�شباب اك�ثر م��ن  70باملئة م��ن جمتمعنا،
وهذه الروافع �ضرورية لالنتقال �إىل مرحلة
العمل الرباجمي والتمكني احلزبي ،وعليه
ي�ج��ب ا��س�ت�ي�ع��اب وت���ش�ج�ي��ع ال���ش�ب��اب وامل � ��ر�أة
للإنخراط يف هذا العمل ال�ضروري واال�سا�سي
لكي ت�ستطيع ه��ذه املخرجات �أن ت�ت��واءم مع
ال�ه��دف اال�سرتاتيجي ال��ذي نريد الو�صول
اليه ..،وهو و�ضع االوراق النقا�شية التي كان
ج�لال��ة امل�ل��ك ق��د قدمها يف ال�سابق مو�ضع
التنفيذ ب�شكل متدرج وطموح ،ون�سري بخطى
ثابتة ،وعلى طريق مر�سومة بعناية لكي ال نقع
يف �أي مطبات من �ش�أنها اعاقة هذه امل�سرية� ،أو
متنع حتقيق هذه الر�ؤية ال�ضرورية لتحقيق
النه�ضة ال�شاملة ،لي�س فقط يف �سياق حتديث
املنظومة ال�سيا�سية ،و�إمن ��ا يف �إط ��ار حتقيق
التعايف والنمو االقت�صادي واال�صالح االداري،
الذي بات �ضرورة ملحة ومطلوبة لت�ستطيع
�أن تكون رافعة لكل �أوجه العمل يف االردن ،مبا
فيها اال�ستجابة لتحديات مرتبطة بالفقر
وال�ب�ط��ال��ة وال�تراج��ع ال��ذي ح�صل يف تدفق
اال�ستثمارات االجنبية اىل اململكة االردن�ي��ة
الها�شمية.

مواطنون يشتكون من حالة جسور المشاة و»االمانة» تؤكد على نظافتها وصيانتها
نب�ض البلد  -نزار البطاينة

ج���س��ور امل �� �ش��اة ح��اج��ة � �ض��روري��ة ،ت��ؤم��ن
��س�لام��ة امل ��ارة يف ع�ب��ور ال �ط��رق دون اب�ط��اء
حركة امل��رور ،لكن بع�ض مناطق العا�صمة
ع �م��ان و� �ش��وارع �ه��ا ت �ع��اين نق�صا يف ج�سور
امل �� �ش��اة ،ورغ ��م ��س�ع��ي ام��ان��ة ع �م��ان ال�ك�برى
اىل امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ه ��ذه اجل �� �س��ور اال ان
بع�ضها حتولت اىل مكاره �صحية ويفتقد
بع�ضها للنظافة كما تعاين نق�صا يف بنيتها
التحتية وبع�ضها ي�ح�ت��اج ل�صيانة وده��ان
وا�شياء اخرى ،كما ان اال�ضاءة �شبه معدومة
مم��ا ح��ول�ه��ا اىل م��رت��ع ال��ص�ح��اب ال�سوابق
واملت�سولني وبات املواطنني يخ�شون عبورها
خا�صة ليال.
ام �ت ��داد امل�ن�ط�ق��ة ال��واق �ع��ة ب�ي�ن �إ� �ش ��ارات
وادي �صقرة وامل��دي�ن��ة الريا�ضية ال يوجد
بها ممر م�شاة ي�ساعد املارة يف قطع ال�شارع
رغ��م حيويتها ،كما ان ��ش��ارع و�صفي التل
امل�ع��روف بـ”اجلاردنز” ال يوجد به ج�سر
م �� �ش��اة اي �� �ض��ا مم ��ا ي �ج�بر امل ��واط �ن�ي�ن على

قطع ال�شارع بطريقة خطرة بني املركبات،
وغريها الكثري من مثل هذه الأمثلة.
وقال املواطن “�أبو خالد” ،ج�سور امل�شاة
�إن وج ��دت ف� ��إن معظمها ت�ك��ون ع �ب��ارة عن
م �ك��اره �صحية غ�ير ��ص��احل��ة ل�ل�إ��س�ت�خ��دام،
م �ت �� �س��اءال ب��ا��س�ت�ن�ك��ار “ �أي� ��ن الأم ��ان ��ة عن
�صيانتها؟” .م��واط��ن �آخ��ر ف�ضل ع��دم ذكر
�إ�سمه قال� ،أنه تعر�ض للده�س يف وقت �سابق
يف منطقة “اجلاردنز” وا�ضعا ال�ل��وم على
�أمانة عمان ب�سبب عدم وجود ج�سر للم�شاة
يف املنطقة.
م��دي��ر دائ ��رة الإن �� �ش��اءات يف ام��ان��ة عمان
امل�ه�ن��د���س ع�ل��ي ال�ع���س��اف ق ��ال� ،أن �أ��ص�ح��اب
املحالت التجارية يف منطقة “اجلاردنز”
ي��رف �� �ض��ون ان �� �ش��اء ج���س��ر م �� �ش��اة ب��امل�ن�ط�ق��ة
لإن��ه يغطي على �أب ��واب حمالهم كما ق��ال،
م�ضيفا �أن ا�صحاب املحالت تقدموا �شكوى
عند املت�صرف ال��ذي قام ب��دوره بوقف عمل
الأم��ان��ة اىل ح�ين ح��ل امل�شكلة م��ع �أ�صحاب
املحالت.
وو�أ��ض��ح� ،أن منطقة وادي �صقرة تابعة

مل�شروع البا�ص �سريع ال�ت�ردد ،م�ضيفا �أن
جل�سور م�شاة ال�ب��ا���ص ال�سريع موا�صفات
خا�صة على ح�سب املواقف واالرتفاع وغريها
من الأمور املتعلقة بالبا�ص.
وف�ي�م��ا ي�خ����ص ع�م�ل�ي��ة ��ص�ي��ان��ة اجل���س��ور
وتكلفتها ،قال الع�ساف �أن ال�صيانة الدورية
عادة ما تكون كل �سنتني ،وتعتمد على حالة
اجل�سر ويتم معاجلته ح�سب حجم ال�ضرر
والتلف فيه ،ففي بع�ض الأحيان يكون درج
اجل�سر بحاجة اىل �صيانة و�أحيانا يكون فيه
ك�سر يحتاج اىل ت��رم�ي��م ،او حت�ت��اج �أر�ضية
اجل�سر اىل �صيانة ،م�شريا اىل �أن التلف
ي �ع��ود يف ك �ث�ير م ��ن الأح� �ي ��ان اىل ح ��وادث
ال�سري ،اما ج�سر امل�شاة امل�صنوع من احلديد
فتكون ال�صيانة جراء ال�صد�أ.
وح��ول �إن�شاء اجل�سور ،قال الع�ساف ،كل
ج�سر ل��ه خا�صية خمتلفة فاجل�سر املبني
من احلجر يختلف عن اجل�سر احلديدي،
كما تختلف تكلفتهم ،حيث ت�ت�راوح تكلفة
احلجري بني  32000اىل  37000دينار ،اما
احلديدي فتكون تكلفته نحو  25000دينار،

م�شريا �أن اجل�سر احلجري يحتاج اىل فرتة
ال ت�ق��ل ع��ن ��ش�ه��ر ،وي�ح�ت��اج احل��دي��دي اىل
ثالثة �أ�سابيع ليكون ج��اه��زا للإ�ستخدام.
وب�ي�ن �أن اجل���س��ور منها م��ا يتبع ل�ل�أم��ان��ة
ومنها تابع لـ” ”BRTالبا�ص ال�سريع،
و�أو�ضح �أن ج�سور امل�شاة تبنى ب�شكل عام عن
طريق طلب من (�سكان او من مدر�سة) عن
طريق تقدمي ا�ستدعاء لأمانة عمان بعدها
ي�ت��م ط��رح ع�ط��اء للمنطقة ،ل�ك��ن يف بع�ض
االحيان تواجه الأمانة �صعوبة ب�سبب وجود
اعرتا�ض من املواطنني ،ويتم تقدمي �شكوى
ع�ل��ى الأم ��ان ��ة مم��ا ي���ض�ط��ره��ا وق ��ف تنفيذ
اجل�سر.
وع�ن��د ��س��ؤال��ه ع��ن كيفية التخل�ص من
م�شكلة نق�ص اجل�سور ،قال الع�ساف �أن احلل
يكون يف �أن ت�أتي املوافقات كاملة من ال�سكان
ل �ك��ي ي �ت��م حت��دي��د م��وق��ع اجل �� �س��ر وو� �ض��ع
ق��واع��ده دون ��ش�ك��وى م��ن امل��واط �ن�ين ،فمن
غري املعقول �أن يقف موظف � 24ساعة على
ج�سر امل�شاة لرياقب املواطنني امل�ستخدمني
له.

الحنيطي يرعى احتفال القوات المسلحة بذكرى المولد النبوي الشريف
نب�ض البلد -عمان

رع ��ى رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة الأرك� � ��ان امل���ش�ترك��ة،
اللواء الركن يو�سف �أحمد احلنيطي ،ام�س
الأرب �ع��اء ،اح�ت�ف��ال ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة للقوات
امل�سلحة الأردن� �ي ��ة ب��ذك��رى امل��ول��د ال�ن�ب��وي
ال���ش��ري��ف ،بح�ضور ع��دد م��ن ك�ب��ار �ضباط
القوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي.
و�أل�ق��ى مفتي ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة،
العميد الدكتور ماجد الدراو�شة ،كلم ًة قال

فيها“ :حتر�ص ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة
على �إق��ام��ة ه��ذه االحتفاالت الدينية التي
تر�سخ فينا هويتنا وعقيدتنا الإ�سالمية،
ت�ق��دي��راً وع��رف��ان �اً ل�صاحب ال��ذك��رى عليه
ال�صالة وال���س�لام ،فجي�شنا العربي يحمل
ا� �س��م اجل �ي ����ش امل �� �ص �ط �ف��وي ال � ��ذي ينتمي
بعقيدته �إىل ديننا احلنيف ،ووالئه لآل بيت
امل�صطفى ،وتر�سيخاً ملفهوم الوالء واالنتماء
للوطن ولقيادته وجي�شه و�شعبه”.

و�أ��ض��اف العميد ال��دراو��ش��ة�“ :أن �إقامة
ه ��ذا االح �ت �ف��ال ل��ه م �ع��ان ع�ظ�ي�م��ة� ،أه�م�ه��ا
�أن نعلن والءن ��ا مل��ن ك��ان �سبباً يف هدايتنا
ومل��ن �أ� �س��دى م �ع��روف �اً ل�ل�إن���س��ان�ي��ة ب�ق��دوت��ه
احل�سنة ،فمن اق �ت��دى ب��ه ع��ا���ش �سعيداً يف
ال��دن �ي��ا ،حم�ق�ق�اً ل��ذات��ه و� �ش��اع��راً ب�ن�ع��م اهلل
عليه ،م�شرياً �إىل �أهمية اال�ستمرار يف �إحياء
�سنته وتطبيق �صفاته القيادية التي متيز
ب�ه��ا داخ ��ل ال �ق��وات امل�سلحة ،ل�ل��و��ص��ول �إىل

�أعلى درجات الكفاءة القيادية العالية ،ومبا
ينعك�س �إيجاباً على الواجبات واملهام املناطة
بت�شكيالتها ووحداتها”.
وح���ض��ر االح �ت �ف��ال ،ال ��ذي ا��ش�ت�م��ل على
ت �ل��اوة �آي� � ��ات ع �ط ��رة م ��ن ال ��ذك ��ر احل�ك�ي��م
و�أنا�شيد دينية ومدائح نبوية �أدتها جمموعة
من �أئمة مديرية الإفتاء الع�سكري ،عدد من
�ضباط و�ضباط �صف و�أفراد القوات امل�سلحة
الأردنية – اجلي�ش العربي.

03
الملكة رانيا العبداهلل تفتتح المعرض
السنوي لمؤسسة نهر األردن

نب�ض البلد -عمان

افتتحت جاللة امللكة رانيا العبداهلل،
رئي�سة جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة نهر الأردن،
اليوم معر�ض ت�صاميم نهر الأردن الرابع
والع�شرين املقام يف �صالة العر�ض التابعة
للم�ؤ�س�سة يف عبدون.
وجت��ول��ت ج�لال�ت�ه��ا ب�ح���ض��ور امل��دي��رة
العامة مل�ؤ�س�سة نهر الأردن انعام الربي�شي
يف �أروق��ة املعر�ض ،واطلعت على منتجات
ه ��ذا ال �ع ��ام امل �ن �� �س��وج��ة ي ��دوي� �اً ب��زخ��ارف
م�ستوحاة من �إرث وح�ضارة الأردن .كما
ق��اب �ل��ت ج�لال�ت�ه��ا جم �م��وع��ة م��ن داع �م��ي
و�شركاء امل�ؤ�س�سة خالل جتولها يف �صالة
العر�ض.
وال � �ت � �ق ��ت ج�ل�ال �ت �ه ��ا جم� �م ��وع ��ة م��ن
ح��رف�ي��ات م���ش��روع ت�صاميم ن�ه��ر الأردن
الالتي مت تدريبهن ومتكينهن من ت�أمني
وظائف م�ستدامة �ضمن م�شاريع امل�ؤ�س�سة
احلرفية.

و�أ�� � �ش � ��ادت ج�لال �ت �ه��ا يف ح��دي �ث �ه��ا م��ع
ال ��داع �م�ي�ن ب �ج �ه��وده��م وم� ��ا ي �ق��دم��ون��ه،
وبجهود ال�سيدات املبذولة يف الت�صاميم
وامل �� �ش �غ��والت ،و�أث �ن��ت ع�ل��ى الأث� ��ر الكبري
ل�شراء هذه امل�شغوالت والذي ينعك�س على
دعم �أ�سرهن ب�شكل يلم�سه كل فرد فيها.
وج ��اء م�ع��ر���ض ت���ص��ام�ي��م ن�ه��ر الأردن
ه��ذا ال �ع��ام حت��ت ع �ن��وان «الأردن...ب � ��أي� ��دٍ
ح��رف �ي��ة» وي���ش�ت�م��ل ع �ل��ى جم �م��وع��ة من
الأع� �م ��ال ال �ي��دوي��ة وال �ت �ح��ف ال�ب���ص��ري��ة
وامل� � �ط � ��رزات اجل� ��دي� ��دة امل �� �س �ت��وح��اة م��ن
الطبيعة والفولكلور الأردين ،وامل�شغولة
ب��أي��دي حرفيات املجتمع املحلي الالتي
يعتمدن يف عي�شهن على الفنون احلرفية
وامل�ستفيدات م��ن معر�ض ت�صاميم نهر
الأردن ومركز الكرمة للتطريز وم�شروع
ن�ساء بني حميدة للن�سيج وم�شروع وادي
الريان .حيث جرى هذا العام متكني �أكرث
م��ن  520م�ستفيدة �ضمن تلك امل�شاريع
للريادة االجتماعية.

اإلدارية النيابية تبحث معايير تعيين رؤساء
الجامعات وتشكيالت التربية األخيرة
نب�ض البلد -عمان

بحثت اللجنة االداري� ��ة النيابية خ�لال
اجتماعها ،ام�س الأرب�ع��اء ،الأ�س�س واملعايري
امل �ع �ت �م ��دة يف ت �ع �ي�ي�ن ر�ؤ�� � �س � ��اء اجل ��ام� �ع ��ات،
وال �ت �� �ش �ك �ي�لات الإداري � � ��ة الأخ� �ي��رة يف وزارة
الرتبية والتعليم ،بالإ�ضافة �إىل متديد فرتة
االمتحان التناف�سي للمر�شحني للتعيني يف
الوزارة لعام .2019
وق��ال رئي�س اللجنة النائب الدكتور علي
ال�ط��راون��ة �،إن “الإدارية النيابية “طالبت
ب�ضرورة الإ�سراع ب�إعادة النظر ب�آلية اختيار
ر�ؤ� �س��اء و�أع���ض��اء جمال�س �أم �ن��اء اجل��ام�ع��ات،
واخ � �ت � �ي ��ار ر�ؤ�� � �س � ��اء اجل ��ام � �ع ��ات ال��ر� �س �م �ي��ة
وتقييمهم.
ودع� ��ا �إىل مت��دي��د ��ص�لاح�ي��ة االم �ت �ح��ان
ال�ت�ن��اف���س��ي ل�ل�م��ر��ش�ح�ين ل�ل�ت�ع�ي�ين يف وزارة
ال�ترب �ي��ة ،ع��ام � 2019إىل ع��ام  ،2023كونها
�ستنتهي يف �شهر �شباط املقبل ،م�ؤكدا �ضرورة
تعيني ه�ؤالء نظ ًرا لوجود خم�ص�صات مالية
لهم ،وفقا مللحق املوازنة ال��ذي �أق � ّره جمل�س
النواب م�ؤخراً .
وط��ال��ب ال �ن��واب احل �� �ض��ور ،م��ن جهتهم،
ب �ت �م��دي��د � �ص�لاح �ي��ة االم �ت �ح ��ان ال�ت�ن��اف���س��ي
للمر�شحني للتعيني بـ”الرتبية” عام ،2019
وعدم تطبيق �شرط املقابلة على هذه الدفعة،
داعني �إىل تعيينها كونها �صاحبة �أولوية.
وقالت وزي��رة ال��دول��ة لل�ش�ؤون القانونية
وفاء بني م�صطفى ،من جهتها� ،إنها �ستعر�ض
ملف املر�شحني يف ديوان اخلدمة املدنية على
اللجنة القانونية الوزارية ،مو�ضحة �أ ّنها مع
�إن �ف��اذ ال�ق��ان��ون ال ��ذي ب��ات � �س��اري امل�ف�ع��ول يف

�شباط  2020وال �أحد ي�ستطيع جتاوز الن�ص
يف نظام اخلدمة املدنية دون �إي�ج��اد طريقة
وا�ست�شارة ،مطالبة اللجنة النيابية مبنحها
ف�ترة زمنية لإب��داء ال��ر�أي القانوين يف هذا
امللف .وقال وزير الرتبية والتعليم والتعليم
ال �ع��ايل وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي وج �ي��ه ع��وي����س �إن
واج ��ب ال � ��وزارة ه��و ت��ذل�ي��ل ج�م�ي��ع ال�ع�ق�ب��ات
التي من �ش�أنها حتقيق العدالة يف التعيينات،
بح�سب ال�شواغر املطلوبة .وحول �أ�س�س تعيني
ر�ؤ��س��اء اجلامعات� ،أو��ض��ح عوي�س �أن��ه يجري
تعيينهم ،وفقا لإرادة ملكية �سامية بناء على
تن�سيب من جمل�س التعليم العايل ،م�ضي ًفا
�أن��ه ج��رى و�ضع نظام �سي�صدر قري ًبا ب�ش�أن
تعيني ر�ؤ�ساء اجلامعات ،وفقا لأ�س�س حمددة.
وقال رئي�س دي��وان اخلدمة املدنية �سامح
ال �ن��ا� �ص��ر ،ب � ��دوره� ،إن ��ص�لاح�ي��ة االم �ت �ح��ان
التناف�سي ت�ستمر لنحو � 3سنوات مع الإ�شارة
�إىل �أن ال�ك���ش��ف احل ��ايل ت�ن�ت�ه��ي �صالحيته
يف �شباط امل�ق�ب��ل ،م�ضيفا �أنّ ��ش��واغ��ر وزارة
ال�ترب �ي��ة ج ��رى تعبئتها م��ن خ�ل�ال �أ��س�م��اء
الك�شف احل��ايل وك�شف ع��ام  ،2018وبالتايل
ق ��رر جم�ل����س ال � � ��وزراء ا� �س �ت �ك �م��ال �إج� � ��راءات
تعيينهم بعد توقفها ب�سبب اجلائحة.
و�أو� �ض��ح �أنّ ال�ع��دد احلقيقي للمر�شحني
ال��ذي��ن اج� �ت ��ازوا االم �ت �ح��ان ال�ت�ن��اف���س��ي ومل
ي�ستكملوا �إج ��راءات التعيني منذ ع��ام 2019
يبلغ � 6989شخ�صا للمهن التعليمية ،م�ؤكدا
�أن ال��دي��وان ل��ن يلج�أ �إىل امل �خ��زون ط��امل��ا �أن
هنالك ناجحني يف االم�ت�ح��ان��ات التناف�سية
ع �ل��ى ن �ف ����س م �� �س �ت��وى ال �� �ش��واغ��ر امل �ط �ل��وب��ة
باعتبارهم �أ�صحاب �أحقية.

كريشان يجتمع برؤساء لجان بلديات ويؤكد ضرورة استمرار حملة بسواعدنا
نب�ض البلد -عمان

أ�ك ��د ن��ائ��ب رئي�س ال� ��وزراء وزي ��ر االدارة
امل�ح�ل�ي��ة ت��وف�ي��ق ك��ري �� �ش��ان ،ام ����س الأرب� �ع ��اء،
االهتمام امللكي بحملة ب�سواعدنا للنظافة،
وح��ر���ص احل �ك��وم��ة ع�ل��ى ا� �س �ت �م��راره��ا دون
انقطاع.
وق� ��ال ك��ري �� �ش��ان ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه يف مبنى
الوزارة ام�س االربعاء ،بر�ؤ�ساء جلان بلديات
الفئة الأوىل� ،إن نظافة ال�غ��اب��ات واملناطق
الأث ��ري ��ة وال���س�ي��اح�ي��ة وامل �ت �ن��زه��ات ال�ع��ام��ة
وال �� �ش��وارع الرئي�سية ج��زء م��ن عمل وزارة
الإدارة املحلية من خالل جمال�س اخلدمات
امل�شرتكة والبلديات.
وبني �أن الوزارة لن ت�ألو جهداً يف ت�سهيل
مه ّمة البلديات وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة
لت�أدية هذه امله ّمة املتوا�صلة ل�ضمان ا�ستمرار
حملة ب�سواعدنا ،م�ؤكدا �أن العمل يف احلملة
ج�ه��د ت���ش��ارك��ي و�أن اجل�م�ي��ع م �� �س ��ؤول عن
نظافة املدن والقرى والأرياف والبوادي.

ول�ف��ت �إىل ق ��راره بتكليف بع�ض امل ��دراء
وامل���س��ؤول�ين يف ال� ��وزارة مل���س��اع��دة البلديات
وجم��ال ����س اخل ��دم ��ات مل�ت��اب�ع��ة احل �م �ل��ة من
خ�ل�ال ج ��والت �أ��س�ب��وع�ي��ة ع�ل��ى امل�ح��اف�ظ��ات،
ليقدموا تقريراً �أ�سبوعيا ع��ن �سري العمل
وعن م�ستوى النظافة يف املحافظات.
و دع��ا ك��ري���ش��ان ر�ؤ� �س��اء جل��ان البلديات
ور�ؤ�� � �س � ��اء جم��ال ����س اخل� ��دم� ��ات امل �� �ش�ترك��ة
�إىل ت��زوي��ده ب�ت�ق��ري��ر ��ش�ه��ري م�ت�ك��ام��ل عن
�إجن ��ازات � �ه ��م يف جم� ��ال ح �م �ل��ة ب �� �س��واع��دن��ا
وا��س�ت�ع��دادات�ه��م لأي ظ ��روف ط��ارئ��ة خ�لال
ف�صل ال�شتاء.
وق ��ال �إن ��ه مل ي�ع��د م�ق�ب� ً
وال التق�صري يف
النظافة خا�صة بعد �أن بذلت احلكومة كل
اجل �ه��ود لتثبيت ع � ّم��ال ال��وط��ن الفعليني
وزي��ادة �أع��داده��م ومنحهم امتيازات كثرية،
الف �ت��ا �إىل �أن م�ه�م��ة ال �ن �ظ��اف��ة يف م�ن��اط��ق
اململكة ترتكز على عمل البلديات وجمال�س
اخلدمات.

وطلب من البلديات وجمال�س اخلدمات
�إعداد خطة عمل م�شرتكة حلملة ب�سواعدنا
خا�صة يف املناطق املتجاورة واملتداخلة ،و�أن
ت�ساند البلديات الكربى البلديات يف الفئات
الأخ ��رى خا�صة التي فيها غ��اب��ات ومناطق
�أثرية و�سياحية ومتنزهات عامة ،داعيا �إىل
�أن تتعاون البلديات واملجال�س مع امل�ؤ�س�سات
الوطنية الأخ��رى امل�ج��اورة لها كاجلامعات
وال �ك �ل �ي��ات وامل �ع��اه��د وال �� �ش��رك��ات وامل���ص��ان��ع
وغريها.
و�أك��د �أهمية اجل��والت امليدانية لر�ؤ�ساء
جل� � ��ان ال� �ب� �ل ��دي ��ات وجم ��ال� �� ��س اخل ��دم ��ات
وامل ��دراء التنفيذيني يف بلدياتهم ومناطق
اخت�صا�صهم حلملة ب�سواعدنا ،داع�ي��ا �إىل
اتخاذ الإج ��راءات الالزمة ملراقبة الأماكن
العامة واملطاعم واملقاهي والأحياء ال�سكنية
التي ت�شهد حركة كثيفة يف �إلقاء النفايات.
ودعا �إىل توعية املواطنني ب�ضرورة و�ضع
النفايات يف �أماكنها املخ�ص�صة ،وعدم الرتدد

مطلقاً مبخالفة من ال يلتزم بذلك ،م�ؤكدا
�ضرورة �أن تعمل البلديات على �إعادة توزيع
احلاويات ل�سد النق�ص فيها حلني توفريها
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
حل��االت جوية طارئة� ،أك��د كري�شان �ضرورة
فتح غ��رف عمليات يف ال�ب�ل��دي��ات وجمال�س
اخلدمات حت�سباً لأي ظروف طارئة وو�ضع
برنامج عمل متكاملٍ لها ،وتزويد امل�س�ؤولني
يف ال � � ُغ ��رف ب �ط��واق��م و ِف� � ��رق ال �ع �م��ل ومب��ا
يحتاجونه من �آليات ومعدات وم�ستلزمات
ملواجهة �أي ظروف طارئة.
و��ش��دد على ��ض��رورة الت�أكد م��ن جاهزية
الآليات واملعدات وتوفري جميع احتياجاتها
اللوج�ستية والفنية لها.
ودع � � ��ا �إىل �إع� � � � ��داد ب ��رن ��ام ��ج م �ت �ك��ام��ل
ل �ل �م �� �س ��ؤول�ين امل �ع �ن �ي�ين وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف
البلديات وجمال�س اخلدمات وطواقم وفِرق
ال�ع�م��ل وف ��ق ال �ظ ��روف اجل��وي��ة والتن�سيق

الدائم بني ُغ��رف عمليات البلديات ُ
وغرف
عمليات الوزارات واجلهات الر�سمية ،والعمل
معها بروح الفريق الواحد.
و�شدد كري�شان على �أهمية �إطالع املواطن
ع�ل��ى ط ��رق ال�ت��وا��ص��ل م��ع ُغ ��رف العمليات
وم �� �س ��ؤول �ي �ه��ا ،وال �ت ��أك��د م��ن ج��اه��زي��ة 125
قاعة يف بلديات اململكة ميكن ا�ستخدامها
كمراكز �إي��واء يف احل��االت الطارئة ،وتوزيع
الآل�ي��ات وامل ُ�ع��دات يف املناطق ب�شكل تكاملي
�إىل ج��ان��ب ت�ف�ق��د ال� �ب� ��ؤر ال���س��اخ�ن��ة ب�شكل
م�سبق حتى ال ت�شكل خطراً خالل الظروف
اجلوية الطارئة ،والتواجد الدائم يف امليدان
لالطالع على �سري العمل اوال ب�أول.
وط� �ل ��ب م� ��ن ر�ؤ�� � �س � ��اء جل � ��ان ال �ب �ل��دي��ات
وجم��ال ����س اخل ��دم ��ات االط �ل��اع ع�ل��ى خطة
ط��وارئ �أع��دت�ه��ا ال ��وزارة تت�ضمن معلومات
و�إح�صائيات ت�ساعدهم يف العمل التكاملي
امل�شرتك خالل احلاالت الطارئة.
وبني �أ ّنها �صنفت احلاالت الطارئة خالل

ال�ظ��روف اجلوية �إىل ثالثة م�ستويات من
اخلطورة هي :عايل ،ومتو�سط  ،ومنخف�ض،
م�ؤكدا �ضرورة فتح غرف العمليات على مدار
ال�ساعة خالل امل�ستويني الأول والثاين ،فيما
يتم التعامل مع غرف العمليات يف امل�ستوى
الثالث ح�سب مقت�ضى احلاجة ،مع �ضرورة
التن�سيق اليومي مع دائرة الأر�صاد اجلوية
لهذه الغاية .من جانبهم� ،أ�شار ر�ؤ�ساء جلان
البلديات �إىل �صعوبات وحتديات تواجههم،
الف �ت�ي�ن �إىل ن �ق ����ص يف امل� �ع ��دات والآل� �ي ��ات
وح��اج�ت�ه��ا �إىل ��ص�ي��ان��ة م���س�ت�م��رة لقدمها.
وط��ال �ب��وا ب �ت��زوي��ده��م ب �ع��دد م��ن احل��اوي��ات
وم�ساعدة امل�صانع التابعة للبلديات لتمكينها
من �صناعة حاجتها من احلاويات ،م�ؤكدين
ا�ستعدادهم وجاهزيتهم للتعامل مع اي حالة
ط��ارئ��ة يف ف�صل ال���ش�ت��اء م��ن خ�ل�ال خطط
مدرو�سة وواقعية �إىل جانب ا�ستمرارهم يف
تنفيذ حملة ب�سواعدنا ليبقى االردن نظيفا
و�سليما.

املـحـلـي
اخلمي�س  2021 / 10 / 21ــ العدد
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الفايز يلتقي سفيرة االتحاد االوروبي لدى المملكة

الزراعة النيابية تناقش الواقع
المائي في األردن
نب�ض البلد -عمان

نب�ض البلد -عمان

التقى رئي�س جمل�س االعيان في�صل
ال�ف��اي��ز يف مكتبه ب ��دار جم�ل����س االع�ي��ان
ام�س االربعاء� ،سفرية االحت��اد االوروب��ي
ل ��دى امل�م�ل�ك��ة م��اري��ا ه��ادج�ي�ث�ي��و دو��س�ي��و
وبحث معها اوجه العالقات االردنية مع
دول االحتاد ا�ضافة اىل االو�ضاع الراهنة
يف املنطقة.
وح�ضر اللقاء ،رئي�س جلنة ال�صداقة
الربملانية االردنية مع االحتاد االوروبي
العني ن�ضال قطامني.

وثمن الفايز مواقف االحتاد االوروبي
ال��داع�م��ة ل ل��أردن وم��واق��ف جاللة امللك
ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين جت� ��اه ع�م�ل�ي��ة ال �� �س�لام
يف امل�ن�ط�ق��ة ،وت��أك�ي��د ج�لال�ت��ه ،ان ال حل
للق�ضية الفل�سطينية اال وف��ق ق��رارات
ال�شرعية الدولية وحل الدولتني.
وا� �ش��ار اىل متانة ال�ع�لاق��ات االردن�ي��ة
م � ��ع االحت � � � ��اد االوروب� � � � � ��ي وال � �ع �ل�اق� ��ات
اال�سرتاتيجية القائمة ب�ين الطرفني،
مبينا ��ض��رورة تعزيز ال�ع�لاق��ات البينية
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت وزي � � � ��ادة ال ��دع ��م
االقت�صادي الذي يقدمه االحتاد للأردن

لتمكينه م��ن م��واج �ه��ة ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
واال�ستمرار يف دوره املحوري يف املنطقة
ب�إحالل االمن واال�ستقرار فيها.
وا� � �ض� ��اف ان دع� ��م الأردن ومت�ك�ي�ن��ه
اق�ت���ص��ادي��ا ،ه��و دع��م ال��س�ت�ق��رار املنطقة،
باعتباره ي�شكل حجر الزاوية فيها ،وهذا
االمر فيه م�صلحة للجميع.
وط��ال��ب ال �ف��اي��ز ،ب � ��أن ي�ل�ع��ب االحت ��اد
الأوروب��ي دورا �أك�ثر فاعلية جتاه �أزم��ات
امل �ن �ط �ق��ة و�� �ص ��راع ��ات� �ه ��ا ،وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
�إن �ه��ائ �ه��ا ،لأن �أم ��ن وا� �س �ت �ق��رار امل�ن�ط�ق��ة
ي�شكل م�صلحة ل�ل�ج�م�ي��ع .م��ن جانبها،

ا�شادت ال�سفرية ماريا هادجيثيو دو�سيو
بجهود الأردن ،التي يقودها جاللة امللك،
لإح�لال ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة،
م ��ؤك��دة ح��ر���ص االحت� ��اد الأوروب � ��ي على
تقويه عالقاته م��ع الأردن ،التي م�ضى
ع �ل��ى ت��أ��س�ي���س�ه��ا اك�ث�ر م��ن ارب �ع��ة ع�ق��ود
م�ضت.
ودع ��ا ال �ط��رف��ان اىل � �ض��رورة تو�سيع
�آف� ��اق ال �ت �ع��اون ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين مبختلف
امل� �ج ��االت وع �ل��ى ر�أ� �س �ه ��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة،
وال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ،وت�ع��زي��ز اال�ستثمار
الأوروبي يف اململكة.

ن��اق���ش��ت جل�ن��ة ال ��زراع ��ة وامل �ي��اه وال �ب��ادي��ة
النيابية خ�لال االج�ت�م��اع ال��ذي عقدته ام�س
الأرب �ع ��اء ،برئا�سة ال�ن��ائ��ب حممد العالقمة،
الواقع املائي يف الأردن.
وق��ال العالقمة خالل االجتماع �إن الأردن
مير بظروف مائية �صعبة ،نتيجة تراجع كميات
هطول االمطار املو�سم املا�ضي ،م�شريا �إىل �أنه
جرى مناق�شة اخلطط واال�سرتاتيجيات التي
و�ضعتها وزارة املياه من جتهيز �سدود ،وان�شاء
امل�شروع اال�سرتاتيجي املعروف بناقل البحرين،
والذي يوفر  300مليون مرت مكعب� ،إ�ضافة
�إىل االتفاقية املوقعة بني الأردن و�إ�سرائيل،
لغايات تزويد اململكة بكميات من املياه.
و�أ�� �ض ��اف �أن ال�ل�ج�ن��ة ب�ح�ث��ت م �ل��ف ت��وزي��ع
الأرا� �ض��ي يف حميط �سلطة وادي االردن على
املواطنني ،علما ب�أن ال�سلطة توقفت منذ �سنوات
عن عملية التوزيع ،وجرى تخ�صي�ص 7000
دومن ل�غ��اي��ات توزيعها ب��واق��ع  5000وح��دة
�سكنية على املواطنني؛ للمحافظة على الرقعة
الزراعية� ،إال �أن هناك عائقا ماليا لتوفري بنية
حتتية لغايات توزيع الوحدات والبناء عليها.
من جانبه ،قال وزير املياه والري ،املهند�س
حم�م��د ال �ن �ج��ار� ،إن م���ش��روع ن��اق��ل البحرين
انتهى ،ومل نعد نتحدث عنه ،واتخذ به قرار
مل يعد لدينا �إال م�شروع الناقل الوطني وهو
�أردين ب��ام�ت�ي��از .و�أ� �ض��اف ال�ن�ج��ار �أن�ن��ا بحاجة
�إىل املياه يف ظل زي��ادة عدد ال�سكان ما يتطلب
البحث عن حلول ملواجهة التحديات ل�سنوات

طويلة ،وهذا ما تعمل عليه احلكومة ،مو�ضحا
�أن الوزارة لديها ا�سرتاتيجيات وخطة خلم�س
�سنوات ،و�أخ��رى لعام  2040مرتبطة مبياه
ال�شرب والري.
ب ��دوره ،ق��ال �أم�ي�ن ع��ام �سلطة امل �ي��اه ،ب�شار
البطاينة� ،إن م�شروع الناقل الوطني� ،سيقوم
ب�ت��زوي��د امل�م�ل�ك��ة ب�ك�م�ي��ات م �ي��اه ت �ق��در بـ300
مليون مرت مكعب �سنويا ،وت�ستفيد منه جميع
حمافظات اململكة ،م�شريا �إىل �أن هناك بحثا
م��ع ��ص�ن��دوق اال�ستثمار يف م�ؤ�س�سة ال�ضمان
االج �ت �م��اع��ي ،لال�ستثمار ب��امل �� �ش��روع ،متوقعا
اجنازه خالل �سنة من بدء تنفيذه.
و�أ�شار �إىل �أنه جرى حفر 14بئرا ارتوازيا يف
حمافظة الكرك ،ما ا�سهم يف حل امل�شاكل املائية
فيها ،لكن هناك م�شكلة يف بع�ض مناطق عمان،
والعمل جار على حفر �آب��ار يف مناطق ح�سبان
وخان الزبيب وغريها ،لتجنب �أي �أزمة مائية
يف حال ما تكرر املو�سم املطري بالرتاجع.
وفيما يتعلق بحادثة ت�سمم عدد من �سكان
حم��اف�ظ��ة ج��ر���ش �أخ�ي��را ،ق��ال ال�ب�ط��اي�ن��ة� :إن
نتائج الفحو�صات املخربية ،أ�ك��دت عدم وجود
�أي �أثر �أو تلوث للمياه امل��زودة من �سلطة املياه
للم�شرتكني ،وه��ي �صاحلة لل�شرب .ب��دوره��ا،
عر�ضت �أمني عام �سلطة وادي الأردن ،املهند�سة
منار حما�سنة ،لواقع املياه يف ال�سدود ،م�شرية
�إىل �أن القدرة اال�ستيعابية للتخزين يف جميع
ال���س��دود باململكة ت�ق��در ب �ـ  336م�ل�ي��ون مرت
م�ك�ع��ب ،ح�ي��ث ي�ت��م االع �ت �م��اد ل�ل�ت��زوي��د مبياه
ال�شرب على �سدي الوحدة واملوجب ،فيما يعتمد
على باقي ال�سدود لغايات الري.

االقت�صادي
اخلمي�س
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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�ث�روة امل�ع��دن�ي��ة ،ال��دك�ت��ور �صالح
اخل��راب�����ش��ة ،م���ع ال�����س��ف�ير الأم��ي�رك����ي ل����دى امل��م��ل��ك��ة ه�نري
وو�سرت ،ام�س الأربعاء� ،أوج��ه التعاون امل�شرتك يف جماالت
الطاقة ،و�سبل تعزيزها مبا يخدم القطاع.
وعر�ض الوزير اخلراب�شة خالل اللقاء ،خلطط الوزارة
وتطلعاتها يف جمال الربط الإقليمي ،خا�صة تزويد لبنان
بالكهرباء من ال�شبكة الأردنية عرب �سوريا ،مبا يخفف من

�أزمة الطاقة التي ي�شهدها لبنان.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ض م�����ش��اري��ع ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي الإق��ل��ي��م��ي،
و�أث���ره���ا يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����ص��ادي يف امل��ن��ط��ق��ة ،ومب��ا
يح�سن م�ستوى حياة �شعوبها.
و�أك�����د ال���وزي���ر اخل��راب�����ش��ة خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ع��م��ق ع�لاق��ات
ال��ت��ع��اون القائم ب�ين البلدين ال�صديقني ،م�شيدا بالدعم
ال��ذي تقدمه ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة لقطاع الطاقة
يف اململكة ،و�أثره يف تعزيز م�صادر الطاقة املحلية يف خليط
الطاقة الكلي.

عزايزة ونظيره السعودي يبحثان المواضيع المشتركة
في مجاالت النقل
نب�ض البلد -عمان
بحث وزي��ر ال��ن��ق��ل ،وج��ي��ه ع��زاي��زة ،مع
نظريه ال�سعودي املهند�س �صالح بن نا�صر
اجل��ا���س��ر ،ع����ددا م���ن امل��وا���ض��ي��ع امل�����ش�ترك��ة
يف جم�����االت ال��ن��ق��ل ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن و���س��ب��ل
تعزيزها و تطويرها.
و�أك����د ال���وزي���ران خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه��م��ا ام�����س
االرب�����ع�����اء ،ع���ل���ى ه���ام�������ش �أع����م����ال م����ؤمت���ر
جمل�س وزراء ال��ن��ق��ل ال��ع��رب يف ال��ق��اه��رة،
ب��ح�����ض��ور �أم��ي�ن ع���ام وزارة ال��ن��ق��ل ،و���س��ام
التهتموين ،على عمق العالقات املتميزة
ال��ت��ي جت��م��ع ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن وال�شعبني
ال�شقيقني.
و�شدد اجلانبان على ���ض��رورة ا�ستمرار
ال��ت��وا���ص��ل وال��ت�����ش��اور يف ���س��ب��ي��ل ال��وق��وف
ع��ل��ى حت��دي��ات ال��ق��ط��اع ،وال��ع��م��ل امل�����ش�ترك
للو�صول �إىل نقل م�ستدام يخدم اقت�صاد
البلدين.

شبح االغالق يطارد المطاعم الشعبية وخسائرها بالماليين

نب�ض البلد -عمان
دف���ع���ت ت���داع���ي���ات ف��ي�رو�����س ك����ورون����ا االف
املطاعم ال�شعبية اىل االغالق واالن�سحاب من
ال�سوق ،فيما جل���أ بع�ضها اىل االن�سحاب من
الفئة ال�شعبية والتوجه نحو �ضريبة املبيعات
وتعومي اال�سعار.
وبح�سب نقابة �أ�صحاب املطاعم واحللويات
الأردنية ،فان اكرث من الفي مطعم �أغلق خالل
الفرتة املا�ضية وما يزيد عن  15باملئة توجه
نحو �ضريبة املبيعات من ا�صل  20الف مطعم
كانت عاملة يف ال�سوق قبل جائحة كورونا.
وت���رى ال��ن��ق��اب��ة ان رف���ع ا���س��ع��ار م���أك��والت��ه��ا
ال�شعبية بن�سب ترتاوح بني  5و 10باملئة ،يعد
مطلبا عادال للتخفيف من االعباء التي اثقلت
كاهل املطاعم للحفاظ على ا�ستمرارية عملها.
وت���أت��ي املطالبة برفع اال�سعار بعد تعر�ض
ق��ط��اع املطاعم ال�شعبية واحل��ل��وي��ات خل�سائر
كبرية مباليني الدنانري ،ف�ضال عن ت�سريح
االف االيدي العاملة يف القطاع ،ح�سب ما اكده
نقيب ا�صحاب املطاعم واحللويات عمر العواد،
مبينا ان القطاع ي�شغل ما يزيد عن  350الفا
ن�صفهم عمالة حملية.
وق��ال ال��ع��واد� ،إن ن�سبة الرفع التي تطالب
ب��ه��ا ال��ن��ق��اب��ة ل��ن ت��زي��د �سعر �أ���ص��ن��اف املطاعم

ال�شعبية ب�شكل ملحوظ على امل�ستهلكني ،وعلى
وزارة ال�صناعة والتجارة النظر اىل املطالب
باهتمام لإنقاذ القطاع ،ال �سيما بعد االرتفاع
الكبري على مدخالت االنتاج وكلف الت�شغيل.
وك��ان��ت نقابة �أ���ص��ح��اب امل��ط��اع��م واحل��ل��وي��ات
رفعت طلباً لوزارة ال�صناعة والتجارة والتموين،
لرفع �أ�سعار م�أكوالت املطاعم ال�شعبية.
من جانبه ،او�ضح املتحدث الر�سمي للوزارة
ينال ال�برم��اوي ،انه يتم حاليا درا�سة الطلب
مبا يحقق م�صلحة امل�ستهلك وا�صحاب املطاعم
يف �آن واحد ،متوقعا �صدور نتائجها قريبا.
وا�شارت مطاعم �شعبية ،اىل ان االرتفاع يف
كلف االنتاج ،طال الأرز والزيت وملح الليمون
واخل�����ض��ار مبختلف �أ�صنافها وال��ل��وز ،وم��واد
الإنتاج والتغليف البال�ستيكية.
واك����د ال��ن��ق��ي��ب ال���ع���واد ،ان ال��ن��ق��اب��ة قدمت
ع���ر� ً���ض���ا ت�����ض��م��ن زي������ادة ط��ف��ي��ف��ة ج����دا ول��ع��دد
حم�صور م��ن اال���ص��ن��اف ،بالإ�ضافة لعدد من
ال��ت��ع��دي�لات ال�شكلية على القائمة م��ن حيث
امل�سميات واالوزان ل�ضمان املوازنة بني م�صلحة
القطاع وامل�ستهلك معا.
وا�ضافت النقابة ان البالغ احلكومي االخري
ال���ذي مي��ن��ع ت��واج��د �أك�ث�ر م��ن � 10أ���ش��خ��ا���ص
ع��ل��ى ط���اول���ة واح�����دة داخ����ل امل��ط��ع��م ،وت��واج��د
�أكرث مـن � 15شخ�صاً علـى طاولـة واحـدة فـي

توزيع الكهرباء تعلن خطة الطوارئ
لعام 2022 - 2021

�سـاحات املطعم اخلارجيـة ،ووجود م�سافة بني
الطاوالت ال تقـل عن مرتين يف جميع الأحوال
زاد من اعباء القطاع ،واع��اد الت�شديد جمددا
على قطاع املطاعم.
وورد يف البالغ اي�ضا «تلتزم املوالت ومراكز
الت�سوق وم��ن�����ش���آت ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف و�شركات
االت�����ص��االت وم��ع��ار���ض��ه��ا وامل��ط��اع��م ال�سياحية
وال�شعبية واملقاهي والفنادق ومكاتـب �شركات
توزيع الكهرباء و�شركات املياه بعدم ال�سماح
لأي �شخ�ص بدخولها �أو التواجـد فيهـا �إال �إذا
كـان مـن الأ�شخا�ص امل�سموح لـهـم بالتواجـد
فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (�سند �أخ�ضر)».
وق����ال ال���ع���واد ،ان ال��ن��ق��اب��ة ت��ق��دم��ت بطلب
للقاء رئي�س ال��وزراء لو�ضعه ب�صورة الأو�ضاع
التي يعاين منها القطاع ،مطالبا بعدم ا�ستثناء
النقابة من االجتماعات التي تعقدها اجلهات
ال��ر���س��م��ي��ة .ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه ،ب��ح��ث��ت جلنة
االق��ت�����ص��اد واال���س��ت��ث��م��ار النيابية� ،آث���ار البالغ
رقم  46ل�سنة  2021على القطاع التجاري
خ��ل�ال اج��ت��م��اع ع��ق��د اخ��ي��را ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س
اللجنة النائب خالد �أبو ح�سان ،ومن املقرر ان
ترفع اللجنة تو�صياتها لرئي�س ال��وزراء بهذا
اخل�صو�ص مبا ي�ضمن دميومة عمل القطاع
االق��ت�����ص��ادي وامل��ح��اف��ظ��ة �أي ً
�����ض��ا ع��ل��ى �سالمة
و�صحة املواطن.

وطالب خالل االجتماع رئي�س غرفة جتارة
عمان ونقيب جتار املواد الغذائية خليل احلاج
توفيق ،بتوحيد اجلهات الرقابية على املن�ش�آت
االقت�صادية ،وع��دم حترير خمالفة مبا�شرة،
واع��ط��اء امل��ن�����ش���أة فر�صة لت�صويب �أو���ض��اع��ه��ا،
و�إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ال��ب�لاغ رق���م  ،32وا���س��ت��ب��دال
ع��ق��وب��ة الإغ��ل��اق ب��غ��رام��ة م��ال��ي��ة ،ف�����ض�ًلااً عن
ت��ع��ل��ي��ق ال��ع��م��ل ب����أم���ر ال���دف���اع  ،46وت��ط��ب��ي��ق
العقوبة على املواطن غري امللتزم ولي�س على
املن�ش�أة.
وانخف�ضت اال�سعار نحو  15 - 10باملئة
على القائمة ال�شعبية يف ع��ام  2016نتيجة
انخفا�ض ا�سعار مدخالت االنتاج ،وفقا للعواد
الذي �أكد عدم تعديل اال�سعار منذ ذلك الوقت
رغم ارتفاع كلف مدخالت االنتاج ف�ضال عن
تداعيات فريو�س كورونا على القطاع.
وبني ان القطاع ملتزم بالأ�سعار ال�شعبية،
رغ��م االو���ض��اع ال�صعبة التي ت��واج��ه��ه ،منوها
اىل ان الكثري من املطاعم مل تعد ق��ادرة على
اال�ستمرار يف ظل هذه االو�ضاع وانها �أو�شكت
ع��ل��ى الإف��ل�ا�����س ل��ع��دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى الإي���ف���اء
بااللتزامات املالية املرتتبة عليها.
وك��ان ممثل قطاع امل��واد الغذائية يف غرفة
جتارة االردن رائد حمادة ،قد طالب بتخفي�ض
�ضريبة املبيعات وب���دل اخل��دم��ات على قطاع
املطاعم غ�ير امل�صنفة �سياحيا على غ���رار ما
ح�صلت عليه املطاعم ال�سياحية من  16اىل
 8باملئة ،وبدل اخلدمات من  10اىل  5باملئة
لتحقيق املناف�سة ال��ع��ادل��ة ب�ين امل��ن�����ش���آت التي
تعمل حتت مظلة القطاع.
ويرى ان تخفي�ض �ضريبة املبيعات ينعك�س
ايجابا على تراجع اال�سعار ،و�سيكون املواطن
امل�����س��ت��ف��ي��د ب���ال���درج���ة االوىل م���ن ت��ب��ع��ات ه��ذا
القرار.
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة ق��د ق���ررت يف وق��ت �سابق
تخفي�ض �ضريبة املبيعات وبدل اخلدمة على
قرابة  1500مطعم �سياحي.
وت���ت���م���ت���ع امل���ط���اع���م ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف الأردن
ب���إع��ف��اءات م��ن �ضريبة املبيعات البالغة 16
باملئة مقابل بيع منتجاتها ب�أ�سعار خمف�ضة
وحمددة بتن�سيق بني وزارة ال�صناعة والتجارة
وال��ت��م��وي��ن ودائ����رة �ضريبة ال��دخ��ل واملبيعات
بهدف تخفيف الأع��ب��اء عن ال�شرائح الفقرية
ومتدنية الدخل يف اململكة.

نب�ض البلد -عمان
�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ت���وزي���ع ال���ك���ه���رب���اء ،ام�����س
االرب���ع���اء ،ع��ن خطة ال��ط��وارئ ل��ع��ام - 2021
 ،2022بهدف االلتزام باملحافظة على دميومة
وا�ستمرارية تزويد جميع م�شرتكي ال�شركة
بالتيار الكهربائي يف مناطق االمتياز بكفاءة
عالية وتقليل فرتة الأعطال خ�صو�صا خالل
ف�صل ال�شتاء.
وت�سعى ال�شركة من خالل خطة الطوارئ
�إىل رف����ع ج��اه��زي��ة ك�����وادر ال�����ش��رك��ة الفنية
وتعزيزها بالعدد وامل���واد ال�لازم��ة لإ���ص�لاح
الأع��ط��ال ،وتوفري مركبات و�آل��ي��ات الروافع
ذات ال��دف��ع ال��رب��اع��ي املجهزة مب��ا ي�ساعدها
على ال�سري �أث��ن��اء الثلوج وال��ظ��روف اجلوية
ال�صعبة.
و�أك��د مدير ع��ام ال�شركة املهند�س ح�سان
ال��ذن��ي��ب��ات� ،أن تفعيل اخل��ط��ة ي���أت��ي للت�أكيد
ع���ل���ى �أن ����س�ل�ام���ة امل����واط����ن��ي�ن وامل���وظ���ف�ي�ن
�أوىل الأول�����وي�����ات ،ل��ذل��ك ُت��ع��ط��ى الأول���وي���ة
مل��ع��اجل��ة احل����االت ال��ت��ي ت�شكل خ��ط��ورة على
�أرواح امل��واط��ن�ين ك�سقوط الأ����س�ل�اك احلية
والأعمدة.
ولفت املهند�س الذنيبات �إىل �أن اخلطة
ت��ع��م��ل ع��ل��ى �إج������راء الإ����ص�ل�اح���ات ال�ل�ازم���ة
والتي من �ش�أنها �إع��ادة اخلدمة �إىل املرافق

احليوية ،وم��ن ث��م العمل على �إع���ادة التيار
الكهربائي لأكرب عدد من امل�شرتكني يف �أ�سرع
وقت ممكن وب�شكل �آمن.
و�أ����ش���ار �إىل �أن اخل��ط��ة ت��ه��دف �أي�����ض��ا اىل
تقليل عدد امل�شرتكني املت�أثرين ب�أي انقطاع
للتيار الكهربائي ق��در امل�ستطاع ،جنبا اىل
جنب مع �ضمان �سالمة الأجهزة الكهربائية
لدى امل�شرتكني.
ودعت ال�شركة املواطنني لالت�صال مبركز
خدمات امل�شرتكني لإبداء املالحظات والإبالغ
عن االنقطاعات على مدار ال�ساعة من خالل
االت�صال مبركز االت�صال ()call center
على ال��رق��م امل��ج��اين (� )080022288أو على
الرقم (.)065001370
ي�����ش��ار �إىل �أن ال�����ش��رك��ة تعمل ع��ل��ى م��دار
العام وفق خطط وبرامج ل�ضمات ا�ستمرارية
�إي�صال التيار الكهربائي من خالل ال�صيانة
والتحديث على ال�شبكات واملحطات و�إزال��ة
ج��م��ي��ع ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ت�����س��ب��ب االن��ق��ط��اع��ات
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ح���ال ح����دوث ري����اح �أو ث��ل��وج
وغريها� ،إ�ضافة لنقل اخلطوط اىل مناطق
ي�سهل ال��و���ص��ول اليها م��ا �أم��ك��ن وا�ستخدام
ت�صاميم للخطوط على �أ���س��ا���س التوقعات
الثلجية والرياح والتطوير امل�ستمر للآليات
والعدد وامل��واد امل�ستخدمة و�أدوات ال�سالمة
العام امل�ستخدمة من قبل الفنيني.

انخفاض حركة الطائرات  %7عبر
مطار الملكة علياء في أيلول

نب�ض البلد -عمان
���س��ج��ل��ت ح���رك���ة ال���ط���ائ���رات ال��ق��ادم��ة
وامل��غ��ادرة عرب مطار امللكة علياء ال��دويل،
انخفا�ضا يف �شهر �أي��ل��ول ب��واق��ع  7باملئة
مقارنة مع �شهر �آب الذي �سبقه.
وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ض��ي هيئة
ت��ن��ظ��ي��م ال���ط�ي�ران امل����دين ال��ك��اب�تن هيثم
م�ستو يف ت�صريح لوكالة الأنباء الأردنية
(ب���ت��را) ام�������س الأرب�����ع�����اء� ،إن ال���رح�ل�ات
اجلوية القادمة واملغادرة �إىل اململكة عرب
مطار امللكة علياء الدويل و�صلت يف �شهر
�أيلول �إىل  5266رحلة بانخفا�ض قدره
 7باملئة عن �شهر �آب.
و�أ�����ض����اف ان �إج���م���ايل ع����دد ال���رح�ل�ات
اجل��وي��ة م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل و�صل
�إىل  31539رح��ل��ة ج��وي��ة دول��ي��ة ربطت
اململكة بـ 69وجهة دولية مبا�شرة.
و�أكد م�ستو ،انخفا�ض حركة امل�سافرين
بواقع  16باملئة يف �أيلول مقارنة ب�شهر �آب
املا�ضي ،م�شريا �إىل �أن ن�سبة االنخفا�ض
مل��ث��ل ه���ذه ال��ف�ترة م��ن ع���ام  2019كانت

 28باملئة.
وع�����زا م�����س��ت��و االن���خ���ف���ا����ض �إىل ع���ودة
املغرتبني �إىل �أماكن تواجدهم بعد انتهاء
ال��ع��ط��ل��ة ال�����ص��ي��ف��ي��ة ،م��ب��ي��ن��ا �أن امل��غ��ادري��ن
للمملكة �شكلوا م��ا ن�سبته  51باملئة من
ال���ع���دد الإج���م���ايل ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ،يف وق��ت
و����ص���ل ف��ي��ه ع����دد امل�����س��اف��ري��ن ال��ق��ادم�ين
واملغادرين �إىل حوايل � 558ألف م�سافر
ليبلغ �إجمايل امل�سافرين منذ بداية العام
078ر 3مليون م�سافر.
وا�شار اىل ان ن�سبة م�ستكملي جرعات
ال��ل��ق��اح م���ن ال���ق���ادم�ي�ن ب��ل��غ��ت  54ب��امل�ئ��ة
خالل �شهر �أيلول ،مقارنة مع  45باملئة
خ�لال �شهر �آب املا�ضي و 28باملئة خالل
���ش��ه��ر مت���وز و 20ب��امل��ئ��ة خ�ل�ال ح��زي��ران
املا�ضي.
ك��م��ا و����ص���ل ع����دد ال����رح��ل�ات ال��ي��وم��ي��ة
يف ���ش��ه��ر �أي���ل���ول �إىل  176رح��ل��ة ق��ادم��ة
وم��غ��ادرة بح�سب م�ستو ،مقارنة م��ع 46
رح���ل���ة ي��وم��ي��ا يف ���ش��ه��ر اي���ل���ول م���ن ال��ع��ام
امل��ا���ض��ي ،و 226رحلة لنف�س ال�شهر من
عام .2019

ستاندرد أند بورز تعيد
تثبيت تصنيفها االئتماني للبنك
اإلسالمي األردني
نب�ض البلد -عمان
�أعلنت وكالة «�ستاندرد �أنـد ب��ورز» عن
�إع��ادة تثبيت الت�صنيف االئتماين للبنك
الإ���س�لام��ي الأردين ب��ال��ن��ظ��رة امل�ستقبلية
امل�ستقرة ،وتثبيت الت�صنيفات االئتمانية
للبنك لاللتزامات طويلة الأج���ل ()+B
وق�صرية الأج��ل ( )Bوت�صنيف «�ساكب»
( )SACPبدرجة (.)-BB
وقالت الوكالة يف بيان �صحفي ،ام�س
الأرب���ع���اء� »،إن ق���درة البنك على احلفاظ
على ح�صته ال�سوقية و�أدائه املايل امل�ستقر
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال���ظ���روف االق��ت�����ص��ادي��ة

يف الأردن م��ك��ن��ت��ه م����ن امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى
موقعه الريادي ك�أكرب م�ؤ�س�سة م�صرفية
�إ�سالمية يف الأردن.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن ح�صة البنك ال�سوقية
امل�����ص��رف��ي��ة يف امل�����وج�����ودات وال���ت���م���وي�ل�ات
والودائع و�صلت �إىل  9و  12و 15باملئة
ع��ل��ى ال����ت����وايل ،الف���ت���ة �إىل مت��ت��ع ال��ب��ن��ك
مبرونة جيدة يف �إدارة �أعماله ،وامتالكه
ر�أ�سمال و�سيولة كافية وجودة يف الأ�صول
وم�����س��ت��وي��ات رب��ح��ي��ة ���س��ل��ي��م��ة وم��ق��اي��ي�����س
رب��ح��ي��ة ث��اب��ت��ة �إىل ج��ان��ب مت��ت��ع��ه ب��ق��اع��دة
عمالء وا�سعة ومتنوعة وانت�شار جغرايف
وا�سع.

اتحاد العمال يوضح بشأن انتخابات النقابات العمالية
نب�ض البلد -عمان
�أو�����ض����ح االحت������اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال
االردن� ،أن ال��ن��ق��اب��ات العمالية ه��ي �صاحبة
االخت�صا�ص يف �إج���راء االنتخابات النقابية
للهيئات الإدارية واللجان النقابية ،وهي من
ميلك القرار يف حتديد موعدها واالجراءات

ال�لازم��ة ل��ذل��ك ،ا�ستنادا �إىل النظام املوحد
للنقابات العمالية ،ال�صادر مبوجب �أحكام
قانون العمل.
واك���د االحت���اد يف ب��ي��ان ام�����س االرب��ع��اء� ،أن
االن��ت��خ��اب��ات النقابية جت���ري بالتن�سيق مع
االحتاد ،وينح�صر دوره يف الت�أكد من �سالمة
االج�����راءات امل��رت��ب��ط��ة بالعملية االنتخابية

و���ض��م��ان ���س�يره��ا وف���ق ال��ق��ان��ون ،ك��م��ا �أن����ه ال
ي��ت��دخ��ل يف ����ش����ؤون ال��ن��ق��اب��ات ال��داخ��ل��ي��ة وال
يلزمها مبوعد فتح باب الرت�شيح لالنتخابات
�أو �إغالقه.
وا�شار البيان اىل ان الفقرة (�أ) من املادة
( )43من النظام املوحد للنقابات العمالية
تن�ص على ان جتري عملية االنتخابات وفق

ت��رت��ي��ب��ات زم��ن��ي��ة حت���دده���ا ال��ه��ي��ئ��ة االداري�����ة
للنقابة العامة بالتن�سيق مع االحتاد ،تت�ضمن
الإع�ل�ان ع��ن فتح ب��اب الرت�شيح ،وموعدها
ومكان �إج���راء االنتخابات خ�لال �ستة �أ�شهر
بعد انتهاء الدورة النقابية.
وا����ض���اف ان ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة عليها
االن���ت���ه���اء م���ن �إج�������راء االن���ت���خ���اب���ات يف م��دة

�أق�صاها نهاية �شهر ك��ان��ون الأول م��ن العام
احل��ايل ،حيث �سيعقد امل�ؤمتر العام لالحتاد
ال��ع��ام لنقابات ع��م��ال االردن يف �شهر كانون
الثاين من العام املقبل ،بعد اكتمال انتخابات
الهيئات الإداري���ة جلميع النقابات املن�ضوية
حتت مظلة االحتاد.
و�أو���ض��ح �أن ت�شكيل اللجان النقابية من

اخت�صا�ص ال��ه��ي��ئ��ات االداري�����ة للنقابات وال
عالقة لالحتاد بذلك ،ا�ستنادا للمادة ()64
من النظام املوحد ،التي �أعطت احلق للهيئة
الإداري������ة بت�شكيل ال��ل��ج��ان ال��ن��ق��اب��ي��ة لتكون
و���س��ي��ل��ة االت�����ص��ال ب�ي�ن االع�����ض��اء وال��ن��ق��اب��ة،
بال�شكل الذي يخدم م�صالح العمال ويحقق
�أهدافها.

اخلمي�س
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المحررة هيام الرجوب :األسيرات معزوالت
عن العالم ويواجهن هجمة كبيرة من االحتالل
نب�ض البلد-وكاالت

�أكدت الأ�سرية املحرر هيام الرجوب،
م��ن م��دي �ن��ة دورا ج �ن��وب اخل �ل �ي��ل� ،أن
الأ�� �س�ي�رات ي��واج�ه��ن ظ��روف �اً �إن���س��ان�ي��ة
ومعي�شية �صعبة للغاية ،جراء التنكيل
امل�ستمر ال��ذي يتعر�ضن ل��ه ،م��ن قبل
�إدارة �سجون االحتالل
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال� ��رج� ��وب ،يف ل� �ق ��اء م��ع
“�شبكة قد�س”� ،أن الأ�� �س�ي�رات منى
ق �ع��دان و�أم� ��ل ط�ق��اط�ق��ة و��ش��ات�ي�لا �أب��و
ع � ��ودة� ،أع� �ل ��ن الإ� � �ض� ��راب امل �ف �ت��وح ع��ن
الطعام� ،إ�سناداً للأ�سرى امل�ضربني �ضد
حملة القمع التي �شنتها �إدارة ال�سجون
�ضد �أ�سرى اجلهاد الإ�سالمي
وك���ش�ف��ت �أن ا��س�ت�خ�ب��ارات االح�ت�لال
ح �ق �ق ��ت م �ع �ه ��ا مل� � ��دة �� �س ��اع� �ت�ي�ن ،ق �ب��ل
الإف � ��راج ع�ن�ه��ا ،ال�ل�ي�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة ،ح��ول
من يقف خلف هذا الإ�ضراب ،وقالت:
“املخابرات �س�ألتني �إن كانت مرح باكري
�أو � �ش��روق دوي� ��ات ،ب�صفتهن ممثالت
عن الأ��س�يرات ،يقفن خلف الإ��ض��راب،
ف�أكدت �أن �إ�ضراب الأ�سريات جاء بناء
على قرار فردي”
وح ��ول ظ ��روف الأ�� �س�ي�رات ،ت��اب�ع��ت:

“الأ�سريات م � �ع ��زوالت ع ��ن ال �ع ��امل،
االح � � �ت �ل ��ال مي � �ن� ��ع ج � � ��زء ك � �ب �ي�ر م��ن
ال� �ع ��ائ�ل�ات م ��ن ال � ��زي � ��ارة ،وال ي��وج��د
زي ��ارة م��ن امل�ح��ام�ين ،وح�ت��ى الإذاع ��ات
الإخبارية يتم الت�شوي�ش عليها”
و�أ� �ش��ارت ال��رج��وب� ،إىل �أن ع��دد من
الأمهات حمرومات من زيارة �أبنائهن،
وقالت �إن الأ�سرية �إينا�س ع�صافرة من
بلدة بيت كاحل ق�ضاء اخلليل ،مل ترى
�أطفالها ،منذ عامني
و�أك � � � ��دت �أن “ق�ضية الأ� � �س�ي��رات
ي�ج��ب �أن ت �ك��ون ع�ل��ى ��س�ل��م الأول ��وي ��ات
فل�سطينياً” ،وق� ��ال� ��ت �إن ر� �س��ال��ة
الأ�سريات �إنه “على كل حر و�شريف �أن
يتحرك لن�صرتهن ورفع الظلم الواقع
عليهم”
و�أردف� � ��ت ق��ائ �ل��ة“ :الأ�سريات غري
ق � � ��ادرات ع �ل��ى ات� �خ ��اذ خ� �ط ��وة ،ل��وق��ف
الإج��راءات القمعية التي تنفذها �إدارة
ال�سجون بحقهن ،لذلك ف�إنهن بحاجة
لدعم كبري”
اع �ت �ق �ل ��ت ق � � ��وات االح� � �ت �ل��ال ه �ي��ام
ال ��رج ��وب ،ب�ع��د اق �ت �ح��ام م�ن��زل�ه��ا ،يف 8
�سبتمرب� /أي �ل��ول امل��ا��ض��ي ،وه��ي زوج��ة
الأ�سري �سليم الرجوب

سيناتور روسي يرد على تصريح
أردوغان حول «حفنة الدول»
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مشروع ضم الضفة يتواصل ...االحتالل
يخطط لزيادة أعداد المستوطنين باألغوار

نب�ض البلد-وكاالت

ك���ش�ف��ت و� �س��ائ��ل �إع �ل��ام �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،عن
خمططات حلكومة االحتالل تهدف لزيادة
�أعداد امل�ستوطنني ،يف الأغوار الفل�سطينية
و�أو�ضحت قناة “ ”11العربية� ،أن املخطط
الإ�سرائيلي اجلديد لال�ستيطان يف الأغوار،
يهدف ل��زي��ادة �أع ��داد امل�ستوطنني م��ن 1500
عائلة �إىل  ،3000خالل ال�سنوات الأربع املقبلة
و�أ� �ض��اف��ت �أن وزي ��ر ال �ب �ن��اء والإ� �س �ك��ان يف

ح �ك��وم��ة االح � �ت�ل��ال ،زئ� �ي ��ف �إل � �ك �ي�ن ،ي��دف��ع
باجتاه امل�صادقة على املخطط ،خالل الفرتة
القريبة
ومت ��ار� ��س دول� ��ة االح� �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
� �س �ي��ا� �س��ة ي��وم �ي��ة ،ب �ت �ك �ث �ي��ف اال� �س �ت �ي �ط��ان يف
ال�ضفة ،خا�صة يف الأغ��وار واملناطق امل�صنفة
“ج” ،بهدف تكري�س �ضم ال�ضفة وال�سيطرة
عليها �أمنياً واقت�صادياً ،وزيادة ال�ضغوط على
الفل�سطينيني يف ه��ذه املناطق ،لدفعهم �إىل
الهجرة منها

الهيئة القيادية ألسرى الجهاد :اإلضراب مستمر
ولم نعقد أي لقاء تفاوضي مع إدارة السجون
نب�ض البلد-وكاالت

�أك��دت الهيئة القيادية العليا لأ�سرى
حركة اجلهاد الإ�سالمي ،يف بيان �صحفي،
ام� �� ��س ،ع �ل��ى ا� �س �ت �م��رار �إ� � �ض� ��راب �أ� �س��رى
احل��رك��ة ،رف���ض�اً للحملة القمعية التي
�شنتها �إدارة �سجون االحتالل �ضدهم
ونفت الهيئة ،الأخبار التي حتدثت عن
عقد لقاء بني قيادتها و�ضباط من �إدارة
�سجون االحتالل ،وقالت �إن “ما يحدث
ع �ب��ارة ع��ن ق �ن��وات جانبية مل ت�صل �إىل
نتائج حتى ال�ساعة”
وب� ��د�أ  250م��ن �أ� �س��رى ح��رك��ة اجل�ه��اد
الإ�سالمي� ،إ�ضراباً مفتوحاً عن الطعام،
يف � 13أكتوبر احلايل ،لإجبار �إدارة �سجون
االحتالل على وقف الهجمة التي ت�شنها
� �ض��ده��م ،م �ن��ذ مت �ك��ن � �س �ت��ة �أ�� �س ��رى م��ن
انتزاع حريتهم من �سجن “جلبوع” ،يف

�سبتمرب� /أيلول املا�ضي
وك � � ��ان ال � �ق � �ي� ��ادي يف ح ��رك ��ة اجل� �ه ��اد
الإ�سالمي ،خ�ضر عدنان� ،أعلن �أن �أ�سرى

احلركة كافة �سين�ضمون �إىل الإ��ض��راب،
ي��وم اخلمي�س املقبل ،مب��ا فيهم احل��االت
املر�ضية

من جانبه ،قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
ل�ل�ج�ه��اد الإ� �س�لام��ي ،حم�م��د ال�ه�ن��دي �إن
“االحتالل يحاول ترميم ال�صورة اله�شة
بعد نفق احلرية ،من خالل ال�ضغط على
�أ� �س��ران��ا ،ل�ك��ن ن�ق��ول ل�ه��م عبثا حت��اول��ون
ترميم ال�صورة”
و�أ� �ض��اف ،يف ت�صريحات �صحفية� ،أن
“�أ�سرانا من خ�لال �إ�ضرابهم يف�ضحون
االحتالل �أم��ام العامل ،وتباكي منظمات
ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان ،وال �� �س �ل �ط��ة ال���ص��ام�ت��ة
والأنظمة العربية املطبعة”
وت��اب��ع ال�ه�ن��دي“ :نتوقع م��ن ال�ضفة
الغربية مزيدا من الإ�سناد واال�شتباك،
م ��ع ال� �ع ��دو ،وامل� �ع ��رك ��ة م �� �س �ت �م��رة يف ك��ل
امليادين ،وطالب “�أحرار العامل وحركات
ال �ت �� �ض��ام��ن ل�ل�ت���ض��ام��ن وال �ت �ظ��اه��ر �أم ��ام
��س�ف��ارات ال�ع��دو �إ��س�ن��ادا ل�شعبنا” ،ح�سب
و�صفه

أفغانستان ..الشيعة قلقون من هجمات محتملة لتنظيم «الدولة»
نب�ض البلد-وكاالت
ع �ل��ق ال �� �س �ن��ات��ور ال ��رو�� �س ��ي� ،أل �ي �ك �� �س��ي
بو�شكوف ،على ت�صريح الرئي�س الرتكي
رج ��ب ط �ي��ب �أردوغ � � ��ان ب �� �ش ��أن الأع �� �ض��اء
اخل �م �� �س��ة ال ��دائ� �م�ي�ن يف جم �ل ����س الأم� ��ن
ال ��دويل ،وو��ص�ف��ه لهم بـ”حفنة الدول”
التي حتكم العامل
وق��ال ال�سيناتور الرو�سي بو�شكوف يف
�صفحته ع�ل��ى “تويرت”� ،إن “�أردوغان
غ�ير را� ��ض ع�ل��ى جم�ل����س الأم� ��ن ال ��دويل
وي� �ق ��ول ال� �ع ��امل �أك �ب��ر م ��ن “حفنة م��ن
الدول” التي ت�شكل املجل�س .حفنة؟ �إن
هذه البلدان متثل  2مليار �إن�سان”
ويف نف�س ال�سياق وح��ول �إع��ادة هيكلة
جمل�س الأم��ن ت�ساءل بو�شكوف“ :ما هو

املعيار للأع�ضاء اجل��دد؟ ا�صالح جمل�س
الأمن حمفوف بحقيقة �أن جمموعة من
الأ�شياء ال�صغرية �ستبد�أ ،مما �سي�ؤدي �إىل
ت�شوي�ش الأمم املتحدة وحت��وي��ل جمل�س
الأم��ن �إىل ن�سخة م�صغرة م��ن اجلمعية
العامة”
وكان الرئي�س الرتكي �أردوغان قد قال
يف كلمة �أم��ام ال�برمل��ان الأن�غ��ويل الأ�سبوع
امل��ا��ض��ي� ،إن “م�صري الإن�سانية ال ميكن
وال ي �ج��ب �أن ي�ت�رك حت��ت رح �م��ة حفنة
م��ن ال ��دول امل�ن�ت���ص��رة يف احل ��رب العاملية
ال �ث��ان �ي��ة ،ويف ح�ي�ن �أن ال� �ع ��امل ي �ت �غ�ير،
وال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة وال� �ت� �ج ��ارة وال �ع�ل�اق��ات
الدولية متر بتحوالت ج��ذري��ة ،من غري
املعقول �أن بنية الأمن العاملي ال تزال كما
يف ال�سابق”

الفروف يدعو إلحالل األمن
واالستقرار في أفغانستان

نب�ض البلد-وكاالت

ع�ب�ر جم�م��وع��ة م��ن امل��واط �ن�ي�ن الأف �غ��ان
م��ن �أت �ب��اع امل��ذه��ب ال�شيعي ،ع��ن قلقهم من
احتمال ا�ستهدافهم يف ظل امل�شاكل الأمنية
التي ت�شهدها ال�ب�لاد ،ال �سيما بعد تعر�ض
م�ساجد �شيعية يف قندهار (جنوب) لهجمات
تنظيم الدولة اال�سالمية داع�ش � ،أثناء �صالة
اجلمعة يف الأ�سبوعني املا�ضيني
وخ�ل�ال الأ��س�ب��وع�ين املا�ضيني ،ا�ستهدف
تنظيم ال��دول��ة داع�ش  ،م�سجدين للطائفة
ال�شيعية� ،أح��ده��م يف والي��ة ق�ن��دوز (�شمال)
وال� �ث ��اين يف والي� ��ة ق �ن��ده��ار  ،م�ع�ق��ل ح��رك��ة
طالبان  ،ما �أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة الع�شرات
�أحد رجال الأمن يقب�ض على املهاجم
و�أف ��اد �شهود عيان �أن املهاجمني �أطلقوا
النار على اثنني من حرا�س الأمن عند مدخل
م�سجد ف��اط�م�ي��ة يف ق �ن��ده��ار ،ف�ي�م��ا �أ� �ص��اب
حار�س �أمن ثالث �أحد املهاجمني بطلق ناري،
لكن ذلك مل مينع املهاجم من دخول امل�سجد

وعند �سماع �أ�صوات اال�شتباكات� ،أغلق �أحد
�أفراد الأمن الباب احلديدي لفناء امل�سجد ،ما
دفع املهاجم اجلريح لتفجري نف�سه بني ح�شد
م��ن امل�صلني ع�ن��دم��ا ك��ان��وا ي�ه�م��ون ب��دخ��ول
امل�سجد
وقب�ض �أحد رجال الأمن يدعى عزالدين
على مهاجم �آخ��ر وارمت��ى عليه (لتقليل �أثر
االنفجار) ،قبل وقوع االنفجار الثاين
وق��ال �أح��د �شهود العيان� ،أن��ه ل��وال ارمت��اء
عزالدين على املهاجم لكان عدد القتلى جتاوز
ريا �أن العديد من �أقاربه
200
ً
�شخ�صا ،م�ش ً
و�أ�صدقائه فقدوا حياتهم يف الهجوم
و�أ� �ض��اف ال���ش��اه��د ال ��ذي ط�ل��ب ع��دم ن�شر
ا�سمه� ،أن��ه كان بني القتلى �أ�شخا�صاً مل يتم
التعرف عليهم ،و�أن امل�سجد كان قد ا�س ُتهدف
من قبل التنظيم املت�شدد قبل عامني
�سنوا�صل ارتياد امل�سجد
وبعد االنفجار ،توجه نائب رئي�س بلدية
ق�ن��ده��ار م��ول��وي ح���س��ن� ،إىل امل���س�ج��د ،فيما

توجه قائد �شرطة قندهار مولوي عبد الغفار
حممدي� ،إىل م�ست�شفى مري وي�س  ،حيث مت
نقل القتلى واجلرحى
يف غ�ضون ذل��ك ،وا�صلت �شرطة قندهار
�إزال� ��ة الأح��ذي��ة وال �ن �ع��ال وامل�لاب ����س املمزقة
و�أختام ال�صالة العائدة ملن فقدوا �أرواحهم
يف باحة امل�سجد ،حيث تتوا�صل �أعمال �إزال��ة
الأ�ضرار
وق ��ال بع�ض ال�شيعة الأف �غ��ان م��ن �سكان
ق �ن��ده��ار� ،إن ط��ال�ب��ان مل تتخذ الإج � ��راءات
الأمنية الكافية يف املنطقة ،بينما قال �آخرون
انعكا�سا لتق�صري طالبان
�إن ال�ه�ج��وم ك��ان
ً
ب�شكل عام يف كثري من املجاالت
و�أفاد �شيعة من �سكان قندهار� ،أن االنفجار
ك ��ان ه��دف��ه ت ��أج �ي��ج احل� ��رب ال�ط��ائ�ف�ي��ة بني
�أبناء املكونات الطائفية يف �أفغان�ستان ،و�أنهم
�سي�ستمرون يف الذهاب �إىل امل�سجد
وذكر �شاهد عيان ،طلب عدم ذكر ا�سمه� ،أنه
مل ير مثل هذا الهجوم يف قندهار من قبل،
وو�صف احل��ادث ب�أنه بداية ملرحلة العمليات
االنتحارية  ،و أ�ن��ه ال يتفق مع ال��ر�أي القائل
ب ��أن طالبان كفلت الأم��ن يف البالد �إىل حد
كبري
وتابع :نحن قلقون جدا ،بالن�سبة للأغلبية
رمبا مت حتقيق الأمن ،لكن بالن�سبة للأقليات
ف� ��إن ال��و��ض��ع �أ��ص�ب��ح �أك�ث�ر � �س��وءًا ،فال�شيعة
معر�ضون للخطر ب�شكل خا�ص 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:
كنا نوفر �أمننا ب�أنف�سنا ،لكن طالبان �أخذت
منا الأ�سلحة التي كانت بحوزتنا ،وبتنا غري
قادرين على مقاومة داع�ش
نحن قلقون على �أرواحنا

وقال ر�ضا كرميي 30( ،عامًا)� ،إن التفجري
وقع على بعد حوايل  20م ً
رتا عنه و�أن��ه جنا
ب�صعوبة من الهجوم
و�أ� �ض��اف مل��را��س��ل الأن��ا� �ض��ول� ،إن ��ه فقد يف
الهجوم �صديقا مقربا له للغاية ا�سمه حممد
جعفري ،وا�ستطرد :يجب على ال�شيعة حماية
�أنف�سهم وزيادة الإجراءات الأمنية
وتابع :نحن قلقون على �أرواحنا� ،إذا �أرادت
طالبان �أن ت�صبح حكومة ،فعليهم �ضمان
�أمننا دون التمييز بني ال�شيعة وال�سنة
فيما قال كلعلي ها�شمي 20( ،عامًا) ،الذي
ك��ان بني امل�صلني يف امل�سجد� ،إن��ه متكن بعد
االنفجار من الزحف واخلروج من امل�سجد
و�أردف :نطلب م��ن طالبان �ضمان �أم��ن
ال�شيعة وال�سنة يف �أفغان�ستان ،لقد طلبنا
توفري الأمن ،لكن مل تفعل طالبان �أي �شيء،
�أنا قلق من الهجمات املحتملة �ضد ال�شيعة
�أما حممد داود ر�ضائي 43( ،عامًا) ،الذي
�أ�صيب يف ر�أ�سه خالل الهجوم ،فقال� :أعرف
م�ع�ظ��م ال��ذي��ن ف �ق��دوا ح�ي��ات�ه��م يف ال�ه�ج��وم
وبينهم �أ�صدقاء مقربون
و�أو�ضح ر�ضائي �أنه كمواطن �أفغاين ،يحق
له مطالبة طالبان بتوفري الأم��ن ،وزاد :ما
كان ليحدث هذا لوال �إهمال طالبان ،يجب �أن
تفهم �أن داع�ش هو عدو ال�شيعة
من جانبه ،قال حممد �إ�سماعيل رفيقي،
�أح��د امل�صابني يف هجوم امل�سجد� ،إن امل�شكلة
الأم�ن�ي��ة يف املنطقة لي�ست ب�سبب الإه�م��ال
ريا �إىل �أن طالبان مل ت�ستطع �إر��س��اء
 ،م�ش ً
النظام يف البالد حتى الآن
ك�م��ا �أ ّك� ��د رف�ي�ق��ي ع�ل��ى �أن ال�شيعة ك��ان��وا
يقاتلون مع ال�سنة �ضد الربيطانيني والرو�س
من �أجل ا�ستقالل �أفغان�ستان

األسير القواسمي يدخل شهره الرابع باإلضراب في غرفة العناية المركزة
نب�ض البلد-وكاالت
�أك��د وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغي
الفروف �أهمية �إحالل الأمن واال�ستقرار
يف �أفغان�ستان م�شرياً �إىل �أن ع��ودة حركة
ط��ال �ب��ان �إىل � �س��دة احل �ك��م يف ه ��ذا ال�ب�ل��د
�أ�صبح �أمراً واقعاً
و�أو�� � �ض � ��ح الف � � ��روف يف ك �ل �م �ت��ه ال �ي��وم
يف م���س�ت�ه��ل ان� �ط�ل�اق حم ��ادث ��ات ��ص�ي�غ��ة
مو�سكو ح��ول �أفغان�ستان يف مو�سكو� ..إن
ال�شرط الأ�سا�سي لتحقيق هذا الهدف هو
ت�شكيل حكومة �شاملة يف الواقع �ستعك�س
ب��ال�ك��ام��ل م���ص��ال��ح ك��ل ال �ق��وى ال�سيا�سية
واالجتماعية يف البالد
ولفت الفروف �إىل �أن تنظيمي القاعدة
و داع�ش الإرهابيني يحاوالن من جديد
ا�ستخدام ع��دم اال�ستقرار يف �أفغان�ستان
للقيام ب�أعمال �إرهابية يف خمتلف �أنحاء
البالد م��ؤك��داً �أن رو�سيا ناق�شت مع وفد

ط��ال�ب��ان � �ض��رورة �أن ت�ل�ت��زم احل��رك��ة على
ن �ح��و �� �ص ��ارم ب��ال �ن �ه��ج ال ��رام ��ي �إىل م�ن��ع
ا�ستغالل �أي ط��رف لأرا� �ض��ي �أفغان�ستان
�ضد م�صالح دول �أخرى
ك �م��ا ع�ب�ر الف� � ��روف ع ��ن �أم � ��ل رو� �س �ي��ا
يف �أن حت��اف��ظ ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ع�ل��ى
ا�ستعدادها للعمل ب�صورة ن�شيطة فيما
يخ�ص الو�ضع يف �أفغان�ستان معرباً عن
الأ�سف لعدم م�شاركة وا�شنطن يف اجلل�سة
احلالية من املحادثات
وينعقد يف العا�صمة الرو�سية اجتماع
�صيغة مو�سكو مب�شاركة ممثلني عن كل
م��ن رو��س�ي��ا و�إي � ��ران وب��اك���س�ت��ان وال���ص�ين
وال �ه �ن��د وك ��ازاخ �� �س �ت ��ان وت��رك �م��ان �� �س �ت��ان
و�أوزب�ك���س�ت��ان �إ��ض��اف��ة �إىل وف��د م��ن حركة
طالبان ومن املقرر �أن يركز على مناق�شة
�أفق تطور الأو�ضاع الع�سكرية وال�سيا�سية
يف �أفغان�ستان وامل�ساعى الدولية الرامية
�إىل تفادى جتنيبها �أزمة �إن�سانية

نب�ض البلد-وكاالت

بالرغم من التدهور اخلطري ال��ذي حلق
بالأ�سري مقداد القوا�سمي ،الذي دخل �شهره
ال��راب��ع يف الإ� �ض��راب امل�ت��وا��ص��ل ع��ن الطعام،
ودخوله غرفه العناية الفائقة� ،إال �أنه ال يزال
ي�صر على �إك�م��ال املعركة م��ع باقي الأ��س��رى
الإداريني امل�ضربني عن الطعام ،لنيل حريته
وال ي� ��زال الأ�� �س�ي�ر ال �ق��وا� �س �م��ي ،ال� ��ذي ال
يقدر منذ فرتة على احلركة ،يرقد يف غرفة
العناية املركزة يف م�شفى كابالن الإ�سرائيلي،
لليوم ال�ث��اين على ال �ت��وايل ،ب�سبب التدهور
اخلطري على �صحته ،حيث دخل يومه الـ 91
يف الإ�ضراب املفتوح عن الطعام
وق ��ال ن ��ادي الأ� �س�ي�ر يف ب �ي��ان �أ� �ص ��دره �إن
حرجا ،حيث
القوا�سمة ،يواجه و�ض ًعا �صح ًيا ً
ي��واج��ه اح�ت�م��ال�ي��ة ال��وف��اة امل�ف��اج�ئ��ة ،ك�م��ا �أن
الأعرا�ض الظاهرة عليه ت�ؤكد ح�صول تراجع
خطري على جهازه الع�صبي ،ما قد يت�سبب له
ب�أ�ضرار ج�سيمة يف الدماغ

و�أك ��د حماميه ج��واد بول�س� ،أن��ه م�ستمر
يف رف�ض �إج��راء الفحو�ص املخربية �أو �أخذ
املدعمات ،فيما توا�صل نيابة االحتالل رف�ض
اال�ستجابة ملطلبه املتمثل بح ّر ّيته
يذكر �أنّ املحكمة العليا لالحتالل ،ج ّمدت
االعتقال الإداريّ للأ�سري مقداد القوا�سمة ،يف
ال�ساد�س من �أكتوبر اجلاريّ  ،يف قرار ال يعني
�إلغاء االعتقال ،حيث �سيبقى �أ�سرياً وال تتمكن
عائلته نقله �إىل �أيّ مكان
ويف ال�سياق ،نقلت �إدارة �سجون االحتالل
الأ�سريين عالء الأعرج امل�ضرب منذ  74يومًا،
وه�شام �أبو هوا�ش امل�ضرب منذ  65يومًا من
�سجن عيادة الرملة �إىل �إح��دى امل�ست�شفيات
املدنية التابعة لالحتالل بعد تدهور و�ضعهما
ال�صحي
وه�ؤالء الأ�سرى الثالثة� ،ضمن جمموعة
ت���ض��م ��س�ت��ة �أ�� �س ��رى �إداري � �ي ��ن� ،أ� �ض��رب��وا عن
ال �ط �ع��ام ،رف �� ً��ض��ا الع�ت�ق��ال�ه��م الإداري ،وق��د
رف�ضوا مقرتحات �إ�سرائيلية لاللتفاف على

خطواتهم الن�ضالية ،وق ��رروا اال�ستمرار يف
املعركة ،حتى حتقيق االنت�صار ،حيث ال يزال
الأ�سري كايد ف�سفو�س �أقدم امل�ضربني يوا�صل
املعركة منذ  98يوما ،و�شادي �أبو عكر امل�ضرب
منذ  57يوما ،وعياد الهريمي امل�ضرب منذ 28
يوما
ودع ��ا ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م ح��رك��ة ح�م��ا���س عبد
ال �ل �ط �ي��ف ال� �ق ��ان ��وع امل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ق��وق�ي��ة
والإن�سانية �إىل التدخل لإنهاء معاناة الأ�سري
ال �ق��وا� �س �م��ة و�إن� �ق ��اذ ح �ي��ات��ه ،يف ظ��ل ت��ده��ور
حالته ال�صحية ،و�أ��ش��اد القانوع ب�صمود هذا
الأ�سري ،و�أكد �أن ق�ضية الأ�سرى �ستظل ب�شكل
ع��ام وخ��ا��ص��ة امل�ضربني ع��ن ال�ط�ع��ام �أول��وي��ة
ل��دى حركة حما�س ،و�ستعمل بكل الو�سائل
لإ��س�ن��اده��م ودع�م�ه��م حتى حتقيق �أه��داف�ه��م
وانتزاع مطالبهم من ال�سجان ال�صهيوين
�إىل ذل � ��ك ف �ق ��د ت ��وا� �ص �ل ��ت ال �ف �ع��ال �ي��ات
الت�ضامنية مع الأ��س��رى امل�ضربني ،ونظمت
وق�ف��ات �إ�سناد ج��دي��دة يف م��راك��ز العديد من

امل��دن الفل�سطينية ،و�أم ��ام م�ق��رات ال�صليب
الأح �م��ر ،ت�ن��ادي بتدخل دويل ع��اج��ل لإن�ق��اذ
ح�ي��ات�ه��م و�أك � ��د ج�م�ي��ل م��زه��ر ع���ض��و املكتب
ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية ،خ�لال مهرجان
خطابي �أم��ام مقر ال�صليب الأحمر بغزة� ،إن
الأ� �س��رى داخ��ل �سجون االح�ت�لال يوا�صلون
معركة احلرية يف مواجهة الإرهاب منذ اليوم
الأول لنفق احلرية ال��ذي �ضرب تكنولوجيا
االح �ت�ل�ال يف م�ق�ت��ل ،ح��ام�ل�ين ل ��واء احل��ري��ة
والتحرير  ،وقال لن نرتك الأ�سرى وحدهم،
وا��س�ت�م��رار ال �ع��دو يف �سيا�سته �ضد الأ� �س��رى
تهديد لأمن وا�ستقرار املنطقة
ويف ال�سياق ،وا�صل  250من �أ�سرى حركة
اجلهاد الإ�سالمي يف �سجون االحتالل لليوم
الثامن على ال �ت��وايل ،معركتهم ب��الإ��ض��راب
ع��ن ال�ط�ع��ام رف�ضا لإج � ��راءات �إدارة �سجون
االح�ت�لال التنكيلية �ضدهم ،وال�ت��ي فر�ضت
منذ عملية ف��رار الأ��س��رى ال�ستة م��ن �سجن
جلبوع يوم ال�ساد�س من ال�شهر املا�ضي

اخلمي�س
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 3فرق في صدارة دوري
السيدات لكرة القدم
نب�ض البلد -عمان

ت� ��� �ص ��درت  3ف � ��رق ت��رت �ي��ب دوري
الدرجة الأوىل لل�سيدات لكرة القدم،
ب�ع��د خ�ت��ام مناف�سات الأ��س�ب��وع ال��راب��ع
من الدوري.
وح �ق��ق ف��ري��ق ال �ع��روب��ة ف� ��وزا على
ال ��راي ��ة  ،0-2وت� �ف ��وق � �ش �ب��اب ب���ش��رى
ع�ل��ى �شفا ب ��دران  ،0-2وت�غ�ل��ب  6ي��ارد
على الن�صر  ،1-2وت�ع��ادل عجلون مع
ال ��زرق ��اء  ،2-2يف م �ب��اري��ات الأ� �س �ب��وع
الرابع ال��ذي اختتم ام�س .وت�شارك 6
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صالح وليلة األرقام القياسية ..إنجازات تاريخية للفرعون
نب�ض البلد-وكاالت

جنح جنم الكرة امل�صري حممد �صالح ،بتحطيم رقمني
قيا�سيني مع فريقه الإجنليزي ليفربول ،يف م�ب��اراة حامية
�أمام �أتليتيكو مدريد ،الثالثاء� ،ضمن املجموعة الثانية بدوري
�أبطال �أوروبا.
و�أ�صبح حممد �صالح �أول العب يف تاريخ ليفربول ،ي�سجل
�أهدافا يف  9مباريات متتالية ،اثنني منهما يف املباراة نف�سها،
ح�ي��ث اف�ت�ت��ح الت�سجيل يف ال��دق�ي�ق��ة ال�ث��ام�ن��ة ،وخ�ت��م امل �ب��اراة
�أي�ضا بهدف م��ن ركلة ج��زاء ،ح�سب �صحيفة “�إندبندنت”
الربيطانية.
كما حطم “الفرعون” الرقم القيا�سي ل�ستيفن ج�يرارد،
ك�أف�ضل هداف لليفربول يف دوري �أبطال �أوروب��ا ،وفق ما ذكر
موقع “ذي�س �إز �أنفيلد” املعني ب�أخبار ليفربول.
ورفع الهدفان ر�صيد �صالح �إىل  31هدفا يف دوري �أبطال
�أوروب��ا لليفربول ،يف  48مباراة فقط ،مما يجعله يتقدم على
ج�يرارد ،باعتباره الهداف التاريخي للنادي يف دوري �أبطال
�أوروبا .و�سجل جريارد  30هدفا يف  87مباراة ،مما جعل �إجناز
�صالح �أك�ثر �إث��ارة للإعجاب ،بعد جت��اوز الرقم يف  39مباراة
�أقل ،على الرغم من املراكز املختلفة التي احتلها كل منهما.

ي��ارد وال�ع��روب��ة و�شباب ب�شرى ترتيب
ال�ف��رق بر�صيد  12نقطة لكل فريق،
ويليه الن�صر  ،9ث��م ال�ب�تراء  ،4و�شفا
ب��دران  ،3وال��راي��ة وعجلون وال��زرق��اء
ن �ق �ط��ة ل �ك��ل ف ��ري ��ق ،و� �ش �ي �ح��ان �أخ�ي�را
بدون نقاط.
وح���س��ب تعليمات ال�ب�ط��ول��ةُ ،تلعب
امل�ن��اف���س��ات ب�ن�ظ��ام ال ��دوري امل �ج��ز�أ من
مرحلة واح ��دة ،ليح�صل على اللقب
ال�ف��ري��ق احل��ا��ص��ل على �أك�ب�ر ع��دد من
ال �ن �ق��اط ،وي �ت ��أه��ل ل� �ل ��دوري الأردين
للمحرتفات ملو�سم .2022

الحركة الرياضية تستكمل إجراءات
االجتماع االنتخابي
نب�ض البلد -عمان

ا�ستكملت هيئة رواد احلركة الريا�ضية
وال���ش�ب��اب�ي��ة وم��ن خ�ل�ال م��دي��ري��ة �شباب
حم��اف�ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة املنبثقة ع��ن وزارة
ال�شباب ،جميع الإج� ��راءات والرتتيبات
املتعلقة باجتماع الهيئة العامة االنتخابي

الذي �سيعقد ال�سبت املقبل.
وقال الأمني العام والناطق الإعالمي
للهيئة حممد قدري ح�سن ،يف بيان ام�س
االرب� �ع ��اء� ،إن ع ��دد الأع �� �ض��اء امل���س��ددي��ن
ال�شرتاكاتهم حتى نهاية ال�ع��ام احل��ايل
ي �ب �ل��غ  92ع �� �ض��وا وي �ح ��ق ل �ه��م ال�تر� �ش��ح
واالنتخاب.

انطالق بطولة األردن للجولف عمان
بمشاركة عربية ودولية
نب�ض البلد -عمان

ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم اخل�م�ي����س ،م�ن��اف���س��ات
بطولة الأردن املفتوحة للجولف والتي
�ستقام على مالعب واحة �أيلة للجولف
ب��ال �ع �ق �ب��ة ،مب �� �ش��ارك��ة ع��رب �ي��ة ودول� �ي ��ة
وا�سعة.
و�أع� �ل ��ن احت � ��اد اجل ��ول ��ف ،ج��اه��زي�ت��ه
ل�ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي ت���ش��ارك ب�ه��ا ف��رق
متثل لبنان وفل�سطني والعراق وم�صر
وتون�س واملغرب وال�سعودية والبحرين
وقطر و�سلطنة عمان و�صربيا� ،إ�ضافة
�إىل املنتخب الوطني.
و�أو� � �ض� ��ح االحت� � ��اد يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي
ال �ي��وم االرب� �ع ��اء� ،أن ال�ب�ط��ول��ة �ست�شهد
�أي�ضا م�شاركة فردية من عدة جن�سيات
�أجنبية .وق�سمت فعاليات البطولة اىل

م�سابقة رجال و�سيدات (جرو�س) وحتت
��س��ن  18و ( 14ج��رو���س) و�ستيبالفورد
(م �ف �ت��وح) ،ح �ي��ث ي�ب�ل��غ ع ��دد ال�لاع�ب�ين
امل�شاركني يف البطولة  85العبا والعبة.
ومي� �ث ��ل الأردن يف ه � ��ذه ال �ب �ط��ول��ة
ال�ل��اع � �ب� ��ون ح � �م� ��زة �� �س� �ل� �م ��ان ،حم �م��د
ال ��روا�� �ش ��دة� � ،س��امل ال �ع �ب��دال�ل�ات ،جمد
جن��ادا ،ري��ان ح�سان ،يامن قعدان ،ان�س
العمريني ،وحممد هاين.
و�أك � ��د رئ �ي ����س احت� ��اد اجل��ول��ف ه��اين
ال� �ع� �ب ��دال�ل�ات ،ان ال ��و�� �ص ��ول �إىل ه��ذا
امل �� �س �ت��وى م ��ن ال � �ب � �ط ��والت ،ج � ��اء ب�ع��د
ج�ه��د ك�ب�ير الع �ت �م��اد ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة يف
الت�صنيف ال�ع��امل��ي ل�ل�ه��واة مم��ا مينحها
ال ��زخ ��م االك �ب��ر يف ا� �س �ت �ق �ط��اب الع�ب�ين
دول �ي�ين م��ن اج��ل احل���ص��ول ع�ل��ى مزيد
من النقاط يف ر�صيدهم.

األسطورة بيليه لعشاقه :أقترب اآلن أكثر من المرمى
نب�ض البلد-وكاالت

دعا �أ�سطورة كرة القدم الربازيلي بيليه،
الذي �أجرى م�ؤخرا جراحة ال�ستئ�صال ورم،
ع�شاقه ال �ي��وم الأرب �ع��اء �إىل ب��دء االح�ت�ف��اء
مب�سريته لأنه “يقرتب �أكرث من املرمى”
وكتب على تويرت�“ :أدعوكم لال�ستعداد
لالحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم �أقرتب
�أكرث من املرمى”
ومل يك�شف بيليه ع��ن �أي تفا�صيل لكن
الع��ب منتخب ال�برازي��ل وفريقي �سانتو�س
ونيويورك كوزمو�س ال�سابق والذي �سيكمل
 81عاما يف � 23أكتوبر يف حالة �صحية �سيئة
منذ فرتة
ويخ�ضع الآن للعالج الكيماوي بعد �إزالة
الورم

وك� ��ان ب�ي�ل�ي��ه ال �ف��ائ��ز ب �ك ��أ���س ال �ع��امل مع
الربازيل �أع��وام  1958و 1962و 1970خ�ضع
لعملية جراحية يف � 4سبتمرب لإزال ��ة ورم
“م�شبوه” يف القولون مت اكت�شافه خالل
الفحو�صات الروتينية
وخ�ل�ال م���س�يرت��ه احل��اف�ل��ة م��ع منتخب
ال �ب��رازي � ��ل وع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى الأن � ��دي � ��ة م��ع
�سانتو�س ون �ي��وي��ورك ك��وزم��و���س ول�سنوات
طويلة بعدها اعترب خرباء بيليه �أعظم من
�أجنبت مالعب كرة القدم على مر الع�صور
ون��ازع��ه م ��ارادون ��ا ول�ي��ون�ي��ل مي�سي ه��ذا
احلب اجلارف بعدها لكن يبقى ا�سم املهاجم
الربازيلي حمفورا يف قلوب ع�شاق اللعبة
وال يزال بيليه الالعب الوحيد الذي فاز
بك�أ�س العامل ثالث م��رات و�سجل �أك�ثر من
�ألف هدف خالل م�سريته االحرتافية

إبطال قرار إيقاف شيكاباال  8مباريات
نب�ض البلد-وكاالت

قررت جلنة الت�سوية والتحكيم الريا�ضي
ب��ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة امل���ص��ري��ة ب �ط�لان ق��رار
�إي � �ق� ��اف حم� �م ��ود ع �ب ��د ال � � � ��رازق امل� �ع ��روف
بـ”�شيكاباال” ،ق��ائ��د ال�ف��ري��ق الأول لكرة
القدم بنادي الزمالك 8 ،مباريات
وت� �ق ��دم “�شيكاباال” ب �ط �ع��ن يف جل�ن��ة
الت�سوية والتحكيم ال��ري��ا��ض��ي�� ،ض��د ق��رار
�إيقافه  8مباريات بقرار من جلنة امل�سابقات
باحتاد الكرة امل�صري
وق� ��ررت جل�ن��ة ال�ت�ظ�ل�م��ات ب��احت��اد ال�ك��رة
تخفي�ض عقوبة �إيقاف حممود عبد الرازق
“�شيكاباال” ،من � 8شهور لـ  8مباريات ،بعد

ريال مدريد يمطر شاختار بخمسة
أهداف في أبطال أوروبا

اال�ستئناف ال��ذي ت�ق��دم ب��ه ال�لاع��ب خالل
الفرتة املا�ضية
وك��ان��ت جل�ن��ة االن���ض�ب��اط ب��احت��اد ال�ك��رة
ق��ررت يف وقت �سابق �إيقاف �شيكاباال ،قائد
ال�ف��ري��ق ،مل��دة �� 8ش�ه��ور وت�غ��رمي��ه � 500أل��ف
ج�ن�ي��ه ،ب���س�ب��ب م��ا ب ��در م��ن ال�ل�اع��ب عقب
مباراة فريقه �أم��ام البنك الأهلي يف نهاية
م�سابقة الدوري امل�صري املمتاز
وقررت جلنة التظلمات تخفي�ض عقوبة
ال�لاع��ب ل�ـ  8م�ب��اري��ات (ب��دال م��ن � 8شهور)
وتخفي�ض غرامته املالية لـ � 250ألف جنيه
(ب ��دال م��ن �أل ��ف ج�ن�ي��ه) ،م��ا اع�تر���ض عليه
ق��ائ��د ال��زم��ال��ك م �ه��ددا ب��ال�ل�ج��وء ل�لاحت��اد
الدويل “الفيفا”

بنزيما يتغيب اليوم عن محاكمته بقضية االبتزاز بـ«شريط جنسي»
نب�ض البلد -وكاالت
نب�ض البلد -وكاالت

�أح� ��رز فيني�سيو�س ج��ون �ي��ور ثنائية
ليقود ري��ال مدريد للفوز �-5صفر على
م �ل �ع��ب � �ش��اخ �ت��ار دون �ي �ت �� �س��ك ،ل�ي�ت�ج��اوز
خ �� �س��ارت��ه يف � �س��ان �ت �ي��اج��و ب��رن��اب �ي��و م��ن
�شريف تريا�سبول يف م�ب��ارات��ه الأخ�يرة
ب��امل �ج �م��وع��ة ال��راب �ع��ة يف دوري �أب �ط��ال
�أوروبا لكرة القدم.
وي�ح�ت��ل ري ��ال م��دري��د امل��رك��ز ال�ث��اين
ب�ست ن�ق��اط خ�ل��ف ��ش��ري��ف ،ال��ذي خ�سر
 1-3على ملعب �إنرت ميالن الذي ميلك
�أربع نقاط.
الت�شامبينزليغ ..ورطة �إ�سبانية
و�أمل �إيطايل
وكان يف امللعب العديد من الالعبني
ال �ب�رازي � �ل � �ي �ي�ن م� ��ن ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ،ل �ك��ن

فيني�سيو�س جونيور ورودري �ج��و خطفا
الأ�ضواء بعد م�شاركتهما من البداية يف
الهجوم �إىل جوار كرمي بنزمية.
و�صمد �شاختار حتى ح��ول �سريخي
كريفت�سوف متريرة عر�ضية من لوكا�س
فا�سكيز ب��اخل�ط��أ يف م��رم��اه بعد �ضغط
من بنزمية يف الدقيقة .37
ويف ال�شوط الثاين �أحرز فيني�سيو�س
ه ��دف�ي�ن خ�ل��ال خ �م ����س دق� ��ائ� ��ق .وج ��اء
الأول م��ن مل���س��ة ب���س�ي�ط��ة ن �ح��و امل��رم��ى
بعد متريرة رائعة من لوكا مودريت�ش
وال �ث��اين مبجهود ف��ردي بعد مراوغته
لثالثة مدافعني.
وم� ��رر ف�ي�ن�ي���س�ي��و���س ال �ك ��رة مل��واط �ن��ه
رودريجو ليحرز الهدف الرابع قبل �أن
يح�سم بنزمية الفوز لل�ضيوف بت�سديدة
م ��ن داخ� ��ل م�ن�ط�ق��ة اجل � ��زاء يف ال��وق��ت
املحت�سب بدل ال�ضائع.

منتخب الكيك بوكسينج يواصل
نتائجه الالفتة ببطولة العالم
نب�ض البلد -عمان

ت�أهل  3العبني يف املنتخب الوطني
للكيك بوك�سينج ،للدور ربع النهائي
من بطولة العامل التي ت�ست�ضيفها
مدينة فيني�سيا الإيطالية مب�شاركة
�أكرث من  1500العب والعبة مُيثلون
 65دولة.
وق��ال��ت اللجنة الأومل�ب�ي��ة الأردن�ي��ة

على موقعها الر�سمي ،ان الالعبني
ع � ��دي �أب� � ��و ح �� �ص��وة وحم � ��ي ال��دي��ن
الرنتي�سي ومهند ال�سيالوي متكنوا
�أم�س الثالثاء،
م � ��ن جت � � ��اوز ع� �ق� �ب ��ة دور ال � � �ـ 16
وال� �ت� ��أه ��ل �إىل ال � ��دور رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي
وي��راف�ق��ون زميلهم علي خلف ال��ذي
حجز مقعده يف ه��ذا ال��دور ،االثنني
املا�ضي

ت�غ�ي��ب جن��م ال �ك��رة ال � ��دويل ال�ف��رن���س��ي
كرمي بنزميا ،ام�س الأربعاء ،عن حمكمة يف
فر�ساي بتهمة التواط�ؤ مبحاولة االبتزاز
ب�شريط جن�سي عام  2015لزميله ال�سابق
يف املنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.
فقد �أفادت تقارير �إعالمية ب�أن مهاجم
فريق ريال مدريد الإ�سباين ،كرمي بنزميا،
تغيب اليوم الأربعاء عن حماكمته بتهمة
االبتزاز يف فرن�سا.
وات�ه��م ك��رمي بنزميا بتحري�ضه زميله
يف املنتخب ف��ال�ب��وي�ن��ا ع�ل��ى دف��ع مبلغ من
املال للمبتزين الذين هددوا بالك�شف عن
“فيديو حميم” لفالبوينا ،وقد اعرتف
الأول حينها بتدخله يف املو�ضوع بطلب من
�أحد املبتزين.
�أدى ذل��ك اىل ا��س�ت�ب�ع��اد ال�لاع�ب�ين من
املنتخب الفرن�سي منذ �أواخر العام ،2015
ق �ب��ل ع ��ودة ب �ن��زمي��ا ب �ع��د ن �ح��و � 6أع � ��وام يف
ك�أ�س �أوروبا هذا ال�صيف حيث خرج �أبطال
العامل من الدور الـ� 16أمام �سوي�سرا ،قبل
�أن يحققوا قبل  10أ�ي��ام لقب دوري الأمم
الأوروب�ي��ة على ح�ساب �إ�سبانيا يف النهائي
بقيادة بنزميا ،وفقا ملا ذكرته وكالة فران�س
بر�س.
وعلى �أر���ض امللعب� ،أم����س ال�ث�لاث��اء ،مل
يبد بنزميا م�شتتا بعد �أن قاد ريال مدريد
�إىل ف� ��وز ك��ا� �س��ح ع �ل��ى م���ض�ي�ف��ه � �ش��اخ �ت��ار
دونيت�سك الأوك��راين بخما�سية نظيفة يف
دور امل�ج�م��وع��ات م��ن دوري �أب �ط��ال �أوروب ��ا
“الت�شامبيونزليغ” ،ع�شية املحاكمة.
ومت �ك��ن ب�ن��زمي��ا ،ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر 33
ع��ام��ا ،م��ن ت�سجيل ه��دف و�صنع �آخ��ر ومت
اختياره رجل املباراة.
ي��واج��ه النجم الفرن�سي عقوبة �سجن

قد ت�صل �إىل � 5سنوات وغرامة قدرها 75
�أل��ف ي��ورو ،يف الق�ضية ال�ت��ي يحاكم فيها
 4رج��ال �آخ��ري��ن بتهمة حم��اول��ة االب�ت��زاز،
حيث يحاكم �أح��ده��م �أي�ضا بتهمة خيانة
الأمانة.
� �س �ل��وك �ي��ات ال�ل�اع �ب�ي�ن خ � ��ارج امل �ل �ع��ب..
وت�أثريها على �شعبيتهم
ووف � �ق� ��ا ل� �ل ��وك ��ال ��ة ال �ف ��رن �� �س �ي ��ة ،ف � ��إن
م�ل��ف امل�ح��اك�م��ة ي�ستند ب�شكل خ��ا���ص �إىل
مناق�شة ج��رت يف �أك�ت��وب��ر م��ن ال�ع��ام 2015
ب�ين ال��رج�ل�ين يف م��رك��ز ت��دري�ب��ات املنتخب
الفرن�سي “كلريفونتان” ،التي يزعم �أن

بنزميا �أو�ضح خاللها �أنه ميكنه �أن يعرف
فالبوينا على “�شخ�ص موثوق” ،وفقا ملا
قاله الأخري يف جل�سة اال�ستماع ،مل�ساعدته
ع �ل��ى “التعامل” م ��ع �أي ن �� �ش��ر حمتمل
لل�شريط.
و�سيحدد الق�ضاء الفرن�سي ما �إذا كان
هذا احلديث ناجم عن “ن�صيحة ودية” �أو
“�ضغوط م�ؤذية”.
وعندما �أحيل كرمي بنزميا �إىل املحكمة
اجلنائية يف فر�ساي يف يناير املا�ضي ،ندد
حماميه �سيلفان كورمييه بالقرار قائال
“للأ�سف ،نحن ل�سنا منده�شني .هذا قرار

�سخيف وميكن التنب�ؤ به” ،بح�سب فران�س
بر�س.
ووف� �ق ��ا ل �ل�ادع� ��اء ،ف �ق��د ك �� �ش��ف ب�ن��زمي��ا
ل��زم �ي �ل��ه يف امل �ن �ت �خ��ب ،ف��ال �ب��وي �ن��ا ،وج ��ود
ال �� �ش��ري��ط يف �أك �ت��وب��ر  ،2015ع �ن��دم��ا ك��ان
امل�ن�ت�خ��ب ال�ف��رن���س��ي يف م�ع���س�ك��ر حت���ض�يراً
مل�ب��اراة ودي��ة �ضد �أرمينيا يف مدينة ني�س
اجلنوبية.
وزع��م ب�ن��زمي��ا� ،آن ��ذاك� ،أن��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 ��أ �إل �ي��ه امل �ب �ت��زون ال��ذي��ن ك��ان ال���ش��ري��ط
بحوزتهم
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بعضها ال يزال مفقودًا حتى يومنا هذا ..أشهر اللوحات
الفنية التي تمت سرقتها
نب�ض البلد-وكاالت

ل�ط��امل��ا م� ّث�ل��ت ال �ل��وح��ات ال�ف�ن�ي��ة ال�ك�برى
ه��دف �اً الم �ع �اً لكثري م��ن ال�ل���ص��و���ص ال��ذي��ن
يقدّرون قيمتها عند بيعها للزبون املنا�سب،
لكن عمليات �سرقة اللوحات ال تتم دائماً
بهدف الرت ُّبح.
ل ��وح ��ة امل ��ون ��ال� �ي ��زا م� �ث�ل ً�ا ع �ن��دم��ا مت��ت
�سرقتها من متحف اللوفر يف باري�س عام
 ،1911ت�سببت ال���س��رق��ة يف �إح� ��داث �ضجة
دولية بعد �أن مت اعتبار امل�س�ؤول عن العملية
بط ً
ال يف �إيطاليا.
�إذ قام موظف متحف اللوفر ،فينت�شنزو
بريوجيا ،ب�سرقة املوناليزا بغر�ض �إعادتها
�إىل �إي�ط��ال�ي��ا -موطنها الأ��ص�ل��ي ال��ذي قام
ليوناردو دا فين�شي بر�سمها فيه يف القرن
ال�ساد�س ع�شر ميالدياً.
ورغ��م ا�ستعادة اللوفر للوحة املوناليزا
بعد �ضبط ال�سارق عام � ،1914إال �أن لوحات
وح�سن
عاملية �أخرى مل تكن بنف�س التوفيق ُ
احلظ.
فيما يلي قائمة ب�أ�شهر ال�ل��وح��ات التي
مت��ت �سرقتها يف ال �ع��امل ،بع�ضها ق��د متت
ا�ستعادته والبع�ض الآخ��ر ال ي��زال مفقوداً
حتى اليوم.
زهرة اخل�شخا�ش – فن�سنت فان غوخ
�� ُ�س��رق��ت ل��وح��ة زه ��ور اخل���ش�خ��ا���ش ال�ت��ي
ر�سمها الفنان الهولندي فن�سنت فان غوخ،
�أول مرة عام  1977من متحف حممد خليل
يف القاهرة.
وي �ع��ود ه��ذا امل�ت�ح��ف لل�سيا�سي امل���ص��ري
حم �م��د حم �م ��ود خ �ل �ي��ل� ،أح � ��د �أب� � ��رز رع ��اة
احلركة الفنية الت�شكيلية يف م�صر حينها.
وب �ع��د ع�م�ل�ي��ات ب �ح��ث م�ك�ث�ف��ة مت �ضبط
ال� �ل ��وح ��ة يف ال� �ك ��وي ��ت ع � ��ام  1987وع � ��ادت
للمتحف م��رة �أخ��رى ،قبل �أن تتم �سرقتها
للمرة الثانية يف �أغ���س�ط����س�/آب م��ن العام
 2010من ِق َبل جمهولني ،يف عملية ت�سببت
يف عزل و�سجن عدد من امل�س�ؤولني يف وزارة
الثقافة امل�صرية حينها.
وال تزال اللوحة الفريدة
مفقودة حتى الآن.
وت�ص ِّور اللوحة �صغرية احلجم ،املعروفة
�أي�ضاً با�سم املزهرية �أو الزهور لفي�سن�ست
ف��ان غ��وج� ،أزه ��اراً م��ن اخل�شخا�ش الأ�صفر
والأحمر على خلفية داكنة ،يف �أبعاد بلغت
� 65سم يف � 54سم.
و ُي�ع�ت�ق��د �أن ف��ان ج��وج ر��س��م ه��ذا العمل
قبل � 3سنوات من انتحاره عام  ،1887وهي
ُت �ق��در بنحو  55م�ل�ي��ون دوالر ،وف �ق �اً ملوقع
 Vincent Van Goghالهولندي
الر�سمي.
لوحة ال�صرخة للفنان �إدوارد مونك
ال���س��رق��ة �أي �� �ض �اً ط��ال��ت ل��وح��ة ال���ص��رخ��ة
ال�شهرية للر�سام الرنويجي �إدوارد مونك.
�إذ ق��ام��ت ع���ص��اب��ة حم�ترف��ة ع ��ام 1994
ب��ا��س�ت�غ�لال ف��ر� �ص��ة ن �ق��ل امل �ت �ح��ف ال��وط�ن��ي

نب�ض البلد-وكاالت

اتهم موظفون مل يتلقوا اللقاح يف
�شركة ب�شمال �إيطاليا مدير �شركتهم
ب��ال�ت�م�ي�ي��ز ،ب�ع��د ق��ول�ه��م �إن �ه��م �أُج �ب�روا
ع �ل��ى ال �ع �م��ل «يف خم � ��زن ق � ��ذر م �ل��يء
برباز احليوانات» ،وفق ما ذكره تقرير
ل �� �ص �ح �ي �ف��ة The Guardian
ال�بري �ط��ان �ي��ة ،ال �ث�ل�اث��اء � 19أك �ت��وب��ر/
ت�شرين الأول .2021
ت ��أت��ي ه��ذه امل��زاع��م ب�ع��دم��ا �أ�صبحت
�إي �ط��ال �ي��ا �أول دول� ��ة يف �أوروب� � ��ا تطبق
قانوناً �صارماً بفر�ض لقاح كوفيد19-
ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ي�ن يف ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
واخلا�ص .ويتعني على جميع املوظفني
الآن تقدمي ما يُثبت تلقيهم التطعيم
�أو �أن ل��دي�ه��م م�ن��اع��ة �أو نتيجة �سلبية
لفح�ص �أُجري خالل يومني.
ال�ن�روي� �ج ��ي ل �ل��وح��ة �إىل م �ك ��ان ج ��دي ��د يف
ال� �ط ��اب ��ق الأر�� � �ض � ��ي ك� �ج ��زء م� ��ن م �ع��ر���ض
خم�ص�ص ع��ن ث�ق��اف��ة ال��دول��ة ،ت��زام �ن �اً مع
فعاليات الألعاب الأوملبية حينها.
وق ��د ق ��ام ��وا ب��اق �ت �ح��ام امل �ت �ح��ف و� �س��رق��ة
ال�ل��وح��ة وال �ل��وذ ب��ال�ف��رار يف دق�ي�ق��ة واح��دة،
ت ��ارك�ي�ن وراءه� � ��م م�لاح �ظ��ة ورق� �ي ��ة ت�ق��ول
«�شكراً ل�سوء اال�ستعدادات الأمنية».
ُ
حل�سن حظ اللوحة واملقدّرين للفن ،مل
يتمكن الل�صو�ص يف نهاية املطاف من �إعادة
ب�ي�ع�ه��ا ن �ظ��راً ل���ش�ه��رت�ه��ا ال �ت��ي م� ّث�ل��ت ع��ام��ل
خطورة �ضخماً بالن�سبة لأي �شا ٍر محُ تمل.
ويف ع��ام  ،1997ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�شرطة
الربيطانية ،مت �ضبط واعتقال الل�صو�ص
امل�س�ؤولني ع��ن العملية وا�ستعادة اللوحة،
وهي تقبع يف املتحف الوطني يف �أو�سلو حتى
يومنا هذا.
طري احلمام والبازالء – بابلو بيكا�سو
ف��ائ��زاً ب��ال��رق��م القيا�سي ل�صاحب �أك�ثر
ّ
يحتل الر�سام
عدد من اللوحات امل�سروقة،
الإ�سباين بابلو بيكا�سو املقدمة بال منازع.
وبح�سب موقع  ،NBC Newsفقد
مت الإب�لاغ عن فقدان �أك�ثر من  750عم ً
ال
من �أعماله الفنية.
�أم��ا عن لوحته املعروفة با�سم احلمامة
وال �ب��ازالء ،فقد مت��ت �سرقتها م��ع � 4أعمال
�أخ��رى لر�سامني ب��ارزي��ن من متحف الفن
املعا�صر يف باري�س عام .2010
وب �ح �� �س��ب  France24الإخ� �ب ��اري ��ة
ال�ف��رن���س�ي��ة�� ،ص��رح��ت م �� �ص��ادر ق���ض��ائ�ي��ة يف
باري�س حينها ب ��أن ال�ل��وح��ات امل�سروقة هي
«ل��و بيجون �أو بيتي ب��وا» (�أو ط�ير احلمام
والبازالء) لبيكا�سو ،ولوحة «با�ستورال» (�أو
الرعوية) لهرني ماتي�س ،و»�أوليفييه بري
دي يل ��س�ت��اك» (�أو ��ش�ج��رة ال��زي �ت��ون ق��رب
ي���س�ت��اك) جل ��ورج ب ��راك ،و»ن��ات��ور م ��ورت �أو
�شانديلييه» (�أو طبيعة ميتة و�شمعدانات)
لفرنان ليجيه ،و»فام اليفنتاي» (�أو امر�أة

حتمل مروحة يد) الماديو موديلياين.
وق� � ��درت ب �ل��دي��ة ال �ع��ا� �ص �م��ة ال�ف��رن���س�ي��ة
القيمة الإجمالية للوحات امل�سروقة يف هذا
اليوم ب�أكرث من  120مليون يورو.
ويف ع��ام  ،2017مت ��ض�ب��ط ال�ل����ص ال��ذي
عُرف بلقب «الرجل العنكبوت» لرباعته يف
�سرقة هذا الكم من اللوحات املهمة والهرب
يف وق��ت قيا�سي ،لكنه مل يف�صح �أب ��داً عن
م�صري اللوحات التي مل يتم العثور على �أي
منها حتى اليوم ،وفقاً ملوقع .Medium
وط �ي��ر احل � �م ��ام وال� � �ب � ��ازالء ه ��ي ل��وح��ة
زي�ت�ي��ة ر�سمها بيكا�سو ع��ام  ،1911وتكمن
قيمتها يف مكانتها ال �ب��ارزة �ضمن �أع�م��ال
الفنان الإ�سباين التكعيبية .وتبلغ قيمتها
التقديرية حوايل  23مليون يورو.
بورتريه ذاتي للفنان العاملي
رامربانت فان راين
مت��ت � �س��رق��ة ل��وح��ة ال �ب��ورت��ري��ه ال��ذات��ي
للر�سام ال�ه��ول�ن��دي رام�بران��ت م��ن املتحف
الوطني يف العا�صمة ال�سويدية �ستوكهومل،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ل��وح �ت��ي «� �ش ��اب ب��اري �� �س��ي»
و»حمادثة» للفنان الفرن�سي بيري �أوغو�ست
رونوار يف عملية �سطو م�سلحة يف دي�سمرب/
كانون الأول من العام .2000
وبح�سب موقع  Codartللفن العاملي،
فجر الل�صو�ص عدداً من ال�سيارات يف �أجزاء
ّ
خمتلفة من �ستوكهومل لإلهاء ال�شرطة عن
عملية ال�سطو ،قبل �أن يلوذوا بالهروب عن
طريق ا�ستخدام الزوارق ال�سريعة.
وب� �ع ��د ب� �ح ��ث م � �ط � � ّول ،مت� ��ت ا� �س �ت �ع��ادة
ال �ل��وح��ات ب�ح�ل��ول ع��ام  ،2005واع �ت �ق��ال 13
�شخ�صاً تورطوا يف عملية ال�سرقة.
وت �ق �ب��ع ل��وح��ة ال �ب��ورت��ري��ه ال ��ذات ��ي ذي
الياقة البي�ضاء التي ر�سمها رامربانت عام
 ،1680يف �أبعاد ال تتجاوز � 15سم يف � 12سم،
يف امل�ت�ح��ف ال��وط�ن��ي بالعا�صمة ال�سويدية

�ستوكهومل ،حتى اليوم.
بورتريه �شاب للفنان العاملي
رافاييل
م��ن ال�ل��وح��ات ال�ت��ي ت�ك��اد ال ُت�ق��در بثمن،
لوحة بورتريه �شاب زيتية للر�سام واملهند�س
املعماري الإيطايل العاملي رافاييل �سانزيو
التي تعود �إىل عام .1514-1513
وي�ع�ت�بر اخل�ب�راء ت�ل��ك ال�ل��وح��ة م��ن �أه��م
الأع�م��ال الفنية التي ُفقدت خ�لال احلرب
العاملية الثانية؛ �إذ قامت ال�ق��وات الأملانية
النازية حينها ب�سرقة اللوحة �ضمن معظم
مقتنيات متحف الأم�ي�ر ك��زارت��ور��س�ك��ي يف
مدينة كروكاو ببولندا.
وقد مت �إر�سال الأعمال الفنية امل�سروقة-
وال �ل��وح��ة م��ن ب�ي�ن�ه��ا� -إىل ب��رل�ين ق�ب��ل �أن
ت�صل يف النهاية �إىل لينز ،حيث �أ�صبحت
جزءاً من جمموعة هتلر اخلا�صة يف منزله
ال�شخ�صي هناك.
ويف العام  ،1945انتقلت اللوحة �إىل منزل
وزي��ر حكومة هتلر �آن��ذاك ،هانز فرانك يف
مدينة ك��راك��او ع��ام  ،1945وه��و �آخ��ر مكان
�شوهدت فيه اللوحة.
ويف ت���ص��ري�ح��ات ل �ل �م ��ؤرخ��ة الأم��ري �ك �ي��ة
وم� � ��ؤل� � �ف � ��ة ك� � �ت � ��اب The Rape of
 – Europaاغت�صاب �أوروب ��ا ،لني �إت�ش
ن �ي �ك��وال���س ،ق��ال��ت �إن� ��ه �إذا مت ��ت ا� �س �ت �ع��ادة
اللوحة اليوم� ،ستتجاوز قيمتها مبلغ 100
مليون دوالر �أمريكي.
و ُت �ن �� �س��ب ال �ل��وح��ة ال��زي �ت �ي��ة �إىل ع���ص��ر
النه�ضة ،ويعتقد العديد من م�ؤرخي الفن،
وف�ق�اً مل��وق��ع  It›s Art Lawالفني� ،أن
ال�ل��وح��ة ح�ق�ي�ق� ًة ه��ي � �ص��ورة ذات �ي��ة للفنان
نف�سه؛ �إذ تت�شابه مالمح وج��ه ال�شباب يف
اللوحة مع تلك املوجودة يف ال�صورة الذاتية
الأخ��رى الوحيدة لرافاييل ،وهي يف لوحة
اجلدارية بـ»مدر�سة �أثينا» يف الفاتيكان.
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ت � �ق � � َّدم حم � ��ا ٍم ي ��اب ��اين ب �� �ش �ك��وى �أم� ��ام
حمكمة طوكيو العليا�� ،ض� َّد ق��ا�� ٍ�ض َمنَعه
من تو�صيل حا�سوبه املحمول بالكهرباء
يف املحكمة ،لأن ال�ت�ي��ار الكهربائي ال��ذي
ي �� �س �ت �خ��دم��ه «م� �ل ��ك ل � �ل ��دول ��ة» ،وف � ��ق م��ا
ذك��ره تقرير ل�صحيفة The Times
الربيطانية ،الأربعاء � 20أكتوبر/ت�شرين
الأول .2021
ال���ص�ح�ي�ف��ة �أو� �ض �ح��ت �أن ال �ق��ا� �ض��ي يف
حمكمة مقاطعة يوكوهاما ،تارو كاجياما
ت��اك��ان��و� ،أم� ��ر امل �ح��ام��ي ت��اك��ا� �ش��ي ت��اك��ان��و
ب��ا� �س �ت �خ��دام م �� �ص��در ط��اق��ة ي�خ���ص��ه؛ لأن
دف��اع��ه ع��ن رج��ل ي��واج��ه اتهامات متعلقة

شركة إيطالية
تضع موظفين في مخزن مليء
بالقذارة! منعتهم من دخول
مكاتبهم بسبب تطعيم كورونا

ب��امل �خ��درات «ن �� �ش� ٌ
�اط خ��ا���ص» ،ال ي �ح��قّ له
ا�ستخدام موارد عامة من �أجله.
جاء يف �شكوى تاكانو �إىل املحكمة العليا
�أن حم��ام��ي ال��دف��اع ي� ��ؤدون وظيفة عامة
ي�ف��ر��ض�ه��ا ال��د��س�ت��ور ال �ي��اب��اين ،و�أن امل��ادة
 37ت�ن����ص ع �ل��ى« :ي���س�ت�ع�ين امل�ت�ه��م مب�ح��ا ٍم
خم �ت ����ص ُت �ع � ّي �ن��ه ال� ��دول� ��ة� ،إذا ع �ج��ز ع��ن
ت�أمينه مبجهوده ال�شخ�صي».

ق��ال ل�صحيفة « :Asahiاحلوا�سيب
�ضرورية لت�أدية مهمة الدفاع بالطريقة
ال �� �ص �ح �ي �ح��ة .وه� ��ذا الأم � ��ر ال �� �ص��ادر عن
املحكمة ينتهك حقاً ُيقره الد�ستور».
كما �أ�شار حمامون �آخرون �إىل تع ُّر�ضهم
لقيود مماثلة .وبع�ض الق�ضاة �أمروا على
ما يبدو بتغطية مقاب�س الكهرباء ب�شريط
ال� �ص��ق ،مل �ن��ع امل �ح��ام�ين م��ن �إع � ��ادة �شحن

�أجهزتهم املحمولة.
ك��ان��ت ال�ق���ض�ي��ة الأك �ب��ر ال �ت��ي ت� اّ
�وله��ا
تاكانو يف ال�سنوات الأخرية هي الدفاع عن
كارلو�س غ�صن ،الرئي�س ال�سابق ل�شركة
ن�ي���س��ان ،ال ��ذي ا ُّت �ه��م ب��ارت �ك��اب خم��ال�ف��ات
مالية .وق��د �شعر ب��احل��رج بعدما جتاهل
غ���ص��ن ال�ك�ف��ال��ة وه ��رب م��ن ال �ي��اب��ان �إىل
موطنه لبنان خمتبئاً يف �صندوق.

عمل بني الركام والف�ضالت
قال املوظفون يف ال�شركة يف مقاطعة
لومبارديا يف �إيطاليا �إنهم مُنعوا من
دخ� ��ول م�ب�ن��ى امل �ك��ات��ب ال��رئ�ي���س��ي رغ��م
تقدميهم م��ا يثبت النتيجة ال�سلبية
لفحو�صهم.
كما �أ�ضافوا �أنهم �أُر�سلوا عو�ضاً عن
ذل��ك للعمل يف خم��زن ي�ح��وي «م�ع��دات
عمل م�ؤقتة يحيط بها احلطام».
يف مقطع ف�ي��دي��و ن�شر ع�ل��ى و�سائل
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ب��دا �أن الغرفة
مل ُت �� �س �ت �خ��دم م �ن��ذ زم� ��ن ،ح �ي��ث ك��ان��ت
املكاتب والكرا�سي مكد�سة فوق بع�ضها،
واملراحي�ض قذرة ،وف�ضالت احليوانات
تلوث املقاب�س الكهربائية وال�سقف.

�ضم املقطع �أي�ضاً ر�سالة من ال�شركة
�إىل امل��وظ �ف�ين ،ت�ف�ي��د ب� ��أن م��ن لديهم
�إث �ب��ات ع�ل��ى ت�ل�ق��ي ال�ت�ط�ع�ي��م ه��م فقط
م��ن �س ُي�سمح لهم بالدخول �إىل املبنى
الرئي�سي واملطعم.
�إجراء حلماية املوظفني
بينما ق��ال مالك ال�شركة ،ال��ذي مل
يُك�شف عن ا�سمه ،لوكالة �أنباء ،Ansa
�إن ه� ��ذا الإج� � � ��راء � � �ض ��روري حل �م��اي��ة
امل ��وظ� �ف�ي�ن« :ف �� �ص �ل �ن��ا م� ��ن ي �ت �م �ت �ع��ون
بحماية كاملة عمن ال يتمتعون بهذه
احلماية» .وقال �صاحب ال�شركة �إنه مل
يتحقق بنف�سه م��ن حالة مكان العمل
البديل.
ه� ��ذا وي ��واج ��ه الأ� �ش �خ ��ا� ��ص ال��ذي��ن
ينتهكون ق��واع��د «البطاقة اخل�ضراء»
اخل��ا� �ص��ة ب ��أم��اك��ن ال �ع �م��ل يف �إي�ط��ال�ي��ا
عقوبة الوقف دون �أجر �أو غرامة ت�صل
�إىل  1500ي ��ورو ( 1743دوالراً) .وق��د
يتعر�ض �أرب��اب العمل لعقوبة الغرامة
�إذا مل يتحققوا م��ن امتثال املوظفني
للقانون.
ال�صحيفة الربيطانية �أ� �ش��ارت �إىل
�أن ال �ه ��دف م ��ن ه ��ذه الإج� � � ��راءات هو
زيادة الإقبال على التطعيمات واحتواء
ال � �ع� ��دوى ،ع �ل��ى �أم � ��ل حت��ا� �ش��ي �إغ �ل�اق
جديد.
ف�ق��د ازداد ع��دد الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن
ح �ج��زوا ج��رع��ة ال�ت�ط�ع�ي��م الأوىل منذ
يوم اجلمعة � 15أكتوبر/ت�شرين الأول،
فيما مت حتميل �أكرث من مليون بطاقة
خ �� �ض��راء ي ��وم الإث � �ن �ي�ن� 18 ،أك �ت��وب��ر/
ت�شرين الأول

عقود «فايزر» السرية ..كيف
تحكمت شركة واحدة
بحكومات العالم؟
نب�ض البلد-وكاالت
ات �ه �م ��ت � �ش ��رك ��ة ف� ��اي� ��زر Pfizer
امل�صنعة للقاح ك��وف�ي��د ،19-باالختباء
وراء �ستار م��ن ال�سرية جلني الأرب��اح
خ�ل�ال �أ� �س��و�أ �أزم ��ة �صحية ع��ام��ة منذ
�أكرث من  100عام
ك� � ��ان ه� � ��ذا ه� ��و ال� �ن� �ق ��د ال��رئ �ي �� �س��ي
ال � ��ذي وج �ه �ت��ه جم �م��وع��ة Public
 ،Citizenوه ��ي جم �م��وع��ة تعنى
ب �ح �ق��وق امل �� �س �ت �ه �ل��ك ،ن �� �ش��رت ت �ق��ري � ًرا
يت�ضمن ع�ق��و ًدا م�سربة ل�شركة فايزر
مع كل من الواليات املتحدة ،واململكة
املتحدة ،واملفو�ضية الأوروبية ،و�ألبانيا،
وال �ب��رازي � ��ل ،وك��ول��وم �ب �ي��ا ،وت �� �ش �ي �ل��ي،
وجمهورية الدومينيكان ،وبريو
يف بع�ض ال�ع�ق��ود (م���س��ودة �أو �شكل
نهائي) ،كان لدى �شركة فايزر القدرة
على منع البلدان من التربع بلقاحات
ك ��ورون ��ا �إىل ب� �ل ��دان �أخ � � ��رى ،وت�غ�ي�ير
ج��داول الت�سليم م��ن ج��ان��ب واح��د �إذا
ك��ان هناك نق�ص ،واملطالبة بالأ�صول
العامة ك�ضمان
و�إذا ك ��ان ه �ن��اك ن� ��زاع ب�ي�ن�ه��ا وب�ين
دولة ما ،فلن يتم الف�صل فيه من قبل
حم�ك�م��ة ،وف � ًق��ا ل�ب�ع����ض ال �ع �ق��ود .ب��د ًال
من ذلك ،تظهر العقود �أن �أي خالفات
�سيتم حلها من خالل التحكيم اخلا�ص
مبوجب قانون نيويورك
ق��ال م ��ؤل��ف ال�ت�ق��ري��ر زي��ن ر��ض��وي:
«ت �ق��دم ال �ع �ق��ود مل�ح��ة ن� ��ادرة ع��ن ال�ق��وة
ال �ت��ي اكت�سبتها ��ش��رك��ة �أدوي� ��ة واح ��دة
لإ�سكات احلكومات ،وخنق الإم��دادات،
وحت��وي��ل امل�خ��اط��ر ،وتعظيم الأرب ��اح يف
�أ�سو�أ �أزمة �صحية عامة منذ قرن»
و�أ� �ض��اف« :ل�ق��د �أدت ط�ل�ب��ات �شركة
فايزر �إىل �إثارة الغ�ضب يف جميع �أنحاء
ال�ع��امل ،مم��ا �أدى �إىل �إب�ط��اء اتفاقيات
ال �� �ش��راء وح �ت��ى ت ��أخ�ير ج ��دول ت�سليم
اللقاحات»
وقعت بع�ض البلدان عقو ًدا تنازلت
ف �ي �ه��ا ع� ��ن «احل� ��� �ص ��ان ��ة �� �ض ��د احل �ج��ز
التحوطي ل�شركة ف��اي��زر على �أي من
�أ�صولها» ،مبا يف ذلك الربازيل و�شيلي
وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان
وم �ن �ع��ت احل �ك��وم��ة ال�برازي �ل �ي��ة من
ُ
�إ� �ص��دار «�أي �إع�ل�ان ع��ام يتعلق بوجود
االتفاقية �أو مو�ضوعها �أو �شروطها» �أو
التعليق على عالقتها ب�شركة فايزر ،ما
مل حت�صل على موافقة خطية م�سبقة
من ال�شركة
تتمتع �شركة فايزر برقابة �صارمة
ع �ل��ى �إم � � � ��دادات ال �ل �ق ��اح ��ات اخل��ا� �ص��ة

ب�ه��ا ،ح�ت��ى ب�ع��د ت�سليمها .ع�ل��ى �سبيل
امل �ث��ال ،ال ُي���س�م��ح ل �ل�برازي��ل ب���ش��راء �أو
ق �ب��ول ت�ب�رع ��ات ب �ج��رع��ات ف ��اي ��زر م��ن
دول��ة �أخ��رى دون موافقة ال�شركة ،وال
ميكنها بيع جرعاتها �أو التربع بها �أو
نقلها خارج البالد
هناك تف�سري معقول لهذا ال�شرط
ليتم ت�ضمينه يف ع�ق��ود �شركة ف��اي��زر،
وف � ًق��ا خل �ب�ير ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل�ي��وي��ة
والأدوي ��ة بجامعة ك��وي�ن��زالن��د ،ترينت
م ��ون ��رو ال � ��ذي ق� ��ال ل �� �ش �ب �ك��ة ABC
الأ� �س�ترال �ي��ة« :ع�ن��دم��ا ت�ط�ل��ق ��ش��رك��ات
الأدوي � ��ة م�ن�ت� ً�ج��ا ،ف��إن�ه��ا ع�م��و ًم��ا تفقد
ال�سيطرة على مكان تخزينه ..لكنهم
يحتاجون � ً
أي�ضا �إىل �ضمان عدم حدوث
�شيء ميكن �أن ي�ؤثر على فعالية املنتج.
م�ث�لا� ،إذا تعر�ض اللقاح للتلف �أو مل
يعمل ب�شكل �صحيح ،ف�ستعود امل�س�ؤولية
�إىل ال���ش��رك��ة .وم��ن الطبيعي �أن يتم
لومها حتى لو مل تكن امل�سيطرة على
التوزيع»
حتى عندما يطلب بلد ما لقاحات
فايزر وينتظر و�صولها ،ف ��إن ال�شركة
ل��دي �ه��ا ال � �ق� ��درة ع �ل��ى ت �غ �ي�ي�ر ج� ��دول
ت�سليم اللقاح ،دون ا�ست�شارة الدولة �أو
التعر�ض لعقوبة .ويظهر هذا ال�شرط
يف ع �ق��وده��ا م ��ع �أل �ب��ان �ي��ا وال �ب�رازي� ��ل
وكولومبيا
كانت العقود التي وقعتها الربازيل
وت �� �ش �ي �ل��ي وك ��ول ��وم� �ب� �ي ��ا وج �م �ه��وري��ة
ال ��دوم� �ي� �ن� �ي� �ك ��ان ،ط ��وي� �ل ��ة مب� ��ا ي�ك�ف��ي
لتغطية احلاالت التي لن يتمكنوا فيها
من االعتماد على احل�صانة ال�سيادية
�إذا انتهكوا االت�ف��اق�ي��ة ،و�أرادت �شركة
فايزر �أن تالحق �أ�صولهم احلكومية
وق��د وع ��دت ت�ل��ك ال ��دول «ب��ال�ت�ن��ازل
ال �� �ص��ري��ح وغ�ي�ر ال �ق��اب��ل ل�ل�ن�ق����ض عن
�أي ح��ق يف احل���ص��ان��ة ق��د ي�ك��ون ل�ه��ا �أو
متتلكه �أو تكت�سبه يف امل�ستقبل»
وق� ��ال� ��ت Public Citizen
�أي �� ً��ض ��ا �إن� �ه ��ا ن �ظ��رت يف ال �ع �ق��ود ال �ت��ي
يتعني على احلكومات فيها «تعوي�ض
�شركة ف��اي��زر وال��دف��اع عنها وحمايتها
من �أي �أو جميع ال��دع��اوى واملطالبات
والإج � � � ��راءات والأ� � �ض� ��رار وال�ت�ك��ال�ي��ف
وال �ن �ف �ق��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة
للقاحات»
� �س ��أل��ت � � ABCش��رك��ة ف ��اي ��زر عن
�شروطا متنع اً
ً
دول مثل
�سبب فر�ضها
الربازيل من قبول �أو �شراء اللقاحات
من دول �أخ��رى ،ومل��اذا ت�ضمنت العقود
فقرات ت�سمح لل�شركة باال�ستيالء على
�أ�صول الدول

