
نب�ض البلد- املفرق

 زار ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د 

قيادة  االث��ن��ن،  ام�����س  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 

امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال�����س��رق��ي��ة، ح��ي��ث ك����ان يف 

ا���س��ت��ق��ب��ال ج��ال��ت��ه ل���دى و���س��ول��ه، رئ��ي�����س هيئة 

اأحمد  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  امل�سرتكة  االأرك����ان 

احلنيطي، وقائد املنطقة.

وا�ستمع جالة القائد االأعلى اإىل اإيجاز قدمه 

العملياتية  والواجبات  املهام  املنطقة، حول  قائد 

امل�ستقبلية  واخل��ط��ط  واللوج�ستية  والتدريبية 

للتطوير والتحديث يف خمتلف املجاالت، موؤكداً 

العالية  واملعنويات  القتالية  وحداتهم  جاهزية 

التي يتمتعون بها.

امل�سلحة  بالقوات  اعتزازه  امللك  جالة  وج��دد 

االأردنية - اجلي�س العربي، م�سيداً بالدور الكبري 

املتقدم  وامل�ستوى  وباالحرتافية  ب��ه  تقوم  ال��ذي 

واملتميز الذي و�سلت اإليه.

من جهته، اأكد اللواء الركن احلنيطي ا�ستمرار 

القيادة العامة بتطوير ت�سكيات القوات امل�سلحة 

ووحداتها، وتزويدها مبختلف االأ�سلحة واملعدات 

العملياتية،  بواجباتها  القيام  من  متكنها  التي 

االإقليم  يف  التهديدات  طبيعة  مع  ين�سجم  ومب��ا 

وعلى جميع امل�ستويات، .

 الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

 رئيس مجلس األعيان يلتقي سفير 
أذربيجان لدى المملكة

قانون حق الحصول على المعلومات.. عقبات 
عديدة وتعديالت منتظرة للحد منها 

 الجغبير: 100 مليون دينار الدخل السنوي 
من منتجات الزيتون

نب�ض البلد- عّمان

 بحث رئي�س جمل�س االأعيان في�سل الفايز، 

االأع��ي��ان  املجل�س  ب��دار  مكتبه  يف  لقائه  خ��ال 

ام�����س االث���ن���ن، ���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة اذرب��ي��ج��ان 

العاقات  اأوجه  �سليموف،  ايلدار  اململكة  لدى 

خمتلف  يف  ال�سديقن  البلدين  بن  الثنائية 

واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  �سيما  ال  امل���ج���االت 

والربملانية و�سبل تعزيزها وتطويرها، واهتمام 

اذربيجان يف  التعاون مع  اآف��اق  بتو�سيع  االأردن 

خمتلف امليادين.

الراهنة،  الق�سايا  خمتلف  اللقاء  وت��ن��اول 

الرفيع  للم�ستوى  ارتياحه  عن  الفايز  معربا 

ال�������ذي و����س���ل���ت ال����ي����ه ال����ع����اق����ات االأردن�����ي�����ة 

االذربيجانية، وداعيا اإىل العمل على تعزيزها 

لرتتقي اإىل م�ستويات اكرب .

نب�ض البلد – مرمي القا�سم 

احلقيقة  وراء  االأزل  منذ  االن�����س��ان  ي�سعى 

املعلومة  على  واحل�����س��ول  حميطه  واك��ت�����س��اف 

، وم�������ع ت����ط����ور االزم������ن������ة و�����س����ن ال����ق����وان����ن 

ال��دول  اأق���دم  م��ن  االردن  ك��ان��ت  والت�سريعات، 

التي �سنت قانون حق احل�سول على املعلومات 

ب�سبب تطور االحداث و�سرعة نقلها ، لي�ستفيد 

منه كل من ي�سعى للح�سول على املعلومة من 

م�سادر موثوقه. وحول ذلك، اأكد العن ووزير 

قانون  اأن   ، امل��وم��ن��ي  االأ���س��ب��ق حممد  االإع����ام 

ح��ق احل�����س��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ن��اف��ذ ومطبق 

وي�ستفيد منه كل من ال�سحافة اال�ستق�سائية 

هناك  اأن  مبينا   ، اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  وال��ب��اح��ث��ون 

ويرجع  القانون،  ه��ذا  على  منتظرة  تعديات 

ال�سبب اىل ان املعلومات املتداولة.

نب�ض البلد- عمان

االأردن وعمان،  رئي�س غرفتي �سناعة  اأك��د   

امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري، اأن ���س��ن��اع��ة زي��ت 

خال  كبريا  تطورا  �سهدت  االأردن��ي��ة  الزيتون 

االإنتاجية  زي��ادة  حيث  من  االأخ���رية،  ال�سنوات 

وحت�����س��ن ج����ودة امل��ن��ت��ج م��ن ال���زي���ت، وحتقيقه 

�سمعة عربية ودولية، مكنته من دخول اأ�سواق 

غري تقليدية يف ظل مناف�سة كبرية.

اإىل  واأ�سار اجلغبري، يف بيان ام�س االثنن، 

الزيتون  منتجات  م��ن  ال�سنوي  ال��دخ��ل  قيمة 

تبلغ نحو 100 مليون دينار، فيما يقدر حجم 

ما  اإذا  املاين  القطاع مبئات  اال�ستثمارات يف 

زراع��ة  يف  امل�ستغلة  االأر����س  قيمة  احت�ساب  مت 

وثّمن  عليها.  القائمة  وال�سناعات  ال��زي��ت��ون، 

اجلغبري، خال زيارته ملهرجان .
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 ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر في الدوحة

 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 00 
المقاومة النهج الوحيد لتحرير فلسطين

2

6

نب�ض البلد- الدوحة

ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سن  االأم��ري  �سمو  التقى 

بن  متيم  ال�سيخ  �سمو  االثنن،  ام�س  الدوحة  يف  العهد، 

حمد اآل ثاين، اأمري دولة قطر.

ال���ذي عقد يف  ال��ل��ق��اء  ال��ع��ه��د، خ��ال  ون��ق��ل �سمو ويل 

الديوان االأمريي القطري، حتيات جالة امللك عبداهلل 

ال���ث���اين الأخ���ي���ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ مت��ي��م ب���ن ح��م��د اآل ث���اين، 

التقدم  دوام  العزيز  و�سعبها  قطر  لل�سقيقة  ومتنياته 

واالزدهار.

ال��ع��ه��د حتياته  ���س��م��و ويل  اأم����ري دول����ة ق��ط��ر،  وح��ّم��ل 

جلالة امللك، مثمناً جهود جالته يف تر�سيخ العاقات 

اأهمية  اإىل  العهد  ويل  �سمو  ولفت  القطرية.  االأردن��ي��ة 

ال�سراكة بن البلدين يف العديد من القطاعات احليوية، 

اإىل اهتمام االأردن يف تعزيز التعاون مع قطر يف  م�سرياً 

املجاالت كافة، بخا�سة االقت�سادية وال�سياحية.

البلد-وكاالت نب�ض 

اأكدت قوى و�سخ�سيات فل�سطينية، حق ال�سعب الفل�سطيني يف مقاومة 

عودة  واأن  الفل�سطينية،  دولته  واإقامة  والعودة  التحرير  حتى  االحتال 

“حتمية” اإىل ديارهم  الفل�سطينين 

“قد�س بر�س” ن�سخة منها، مبنا�سبة  و�سددت يف بيانات منف�سلة تلقت 

29 ت�سرين  الفل�سطيني، الذي يوافق  ال�سعب  العاملي للت�سامن مع  اليوم 

الثاين/نوفمربمن كل عام، على مت�سك الفل�سطينين بكافة حقوقهم

الفل�سطيني  ل�”ال�سعب  التحّية  املقاومة يف قطاع غزة،  ووّجهت ف�سائل 

املرابط يف كافة اأماكن تواجده يف دول ال�ستات والداخل املحتل”، واأكد اأن 

وقريبة” حتمية  الديار  اإىل  “العودة 
م��ق��اوم��ة  يف  الفل�سطينين  ح��ق  ع��ل��ى  املقاومة”،  “ف�سائل  و����س���ددت 

“لن  واأو�سحت:  الكاملة،  احلقوق  ا�ستعادة  حتى  االإ�سرائيلي،  االحتال 

املقاومة  درب  موا�سلة  عن  ثنينا  يف  ب��االإره��اب،  املقاومة  ق��وى  و�سم  ُيفلح 

ال�سامل” التحرير  حتى 

اأن  اع��ت��ربت  فل�سطن”  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 

ال�سعب الفل�سطيني، وت�سفية حقوقه، يهدف اإىل  على  العدوان  “ا�ستمرار 
اإدامة النظام الدويل اخلا�سع يف معظمه الإرادة االإمربيالية االأمريكية”

الفل�سطينية  احل���ق���وق  م���ن  “املوقف  اأن  ع��ل��ى  “اجلبهة”،  و����س���ّددت 

والت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني، هو موقف من االإن�سانية وم�ستقبلها”

بدورها، اأكدت موؤ�س�سة العودة الفل�سطينية، اأن العودة اإىل كامل الرتاب 

يقبل  وال  بالتقادم،  يبطل  ال  وجماعي،  ف��ردي  �سرعي،  “حق  الفل�سطيني 

التفريط وال التنازل من اأية �سخ�س اأو هيئة اأو موؤ�س�سة اأو �سلطة”

ودع����ت اإىل احل��ف��اظ ع��ل��ى ك��رام��ة ال��اج��ئ��ن، وع��ي�����س��ه��م ال��ك��رمي غري 

املنقو�س يف الدول امل�سيفة، حتى العودة اإىل كامل الرتاب الفل�سطيني

واأ�ساف: “ت�سامن اليوم ال يلغي جرمية االأم�س، .

نب�ض البلد - فرح مو�سى

غ���ور االردن ج���زء م��ن ح��ف��رة االإن���ه���دام التي 

ت���ب���داأ م���ن ج��ب��ال ط���ورو����س يف ت��رك��ي��ا، ومت����ر يف 

االأردن، وت�سل اىل البحريات اال�ستوائية يف كينيا 

باإفريقيا، وي�سمى هذا االأخ��دود بحفرة االنهدام 

االآ�سيوي االإفريقي. 

ُيعد غور االأردن من املناطق التي حتتوي على 

ينابيع �ساخنة، واأغلب هذه الينابيع، وعلى طول 

عالية  عاجية  قيمة  ذات  االردن،  غ��ور  ام��ت��داد 

ج����داً، وخ�����س��و���س��اً ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأم��را���س 

ال��روم��ات��ي��زم، وامل��ف��ا���س��ل، لكن  جلدية واأم��را���س 

اإال  امل��ي��اه غ��ري م�ستغلة،  ال�����س��دي��د ه���ذه  ل��اأ���س��ف 

بن�سبة ب�سيطة ال توؤدي الغر�س املطلوب، وميكن 

اال�ستفادة منها ب�سكل اأف�سل لل�سياحة العاجية، 

كما هو احلال بالن�سبة للبحر امليت. 

ويرى رئي�س اجلمعية االأردنية حلماية احلياة 

االردن  غ��ور  ان منطقة  ال��ع��ودات،  عمر  ال��ربي��ة، 

من  الكثري  اىل  وحتتاج  التحتية،  للبنية  تفتقر 

للمنطقة،  الداخلي  اال�ستثمار  وج��ذب  التمويل، 

وبدون �سراكة القطاع اخلا�س، فاإن تطوير البنية 

ال�سياحية  امل�ساريع  وان�ساء  للمنطقة،  التحتية 

ال�سياحية،  املناطق  �سيبقى حلماً. وقال، هي من 

وميكن ا�ستثمارها ب�سكل ممتاز،.

نب�ض البلد – نور حتاملة 

اأن  الع�سع�س  املالية حممد  اأك��د وزي��ر  اأن   بعد 

العام  االقت�ساد  عجلة  لت�سريع  ت�سعى  احلكومة 

ي��وم االأح��د مع وزير  املقبل خ��ال موؤمتر عقده 

والذي  ال�سبول،  في�سل  االإع��ام  ل�سوؤون  الدولة 

حتدث فيه عن انخفا�س العجز االأويل باالقت�ساد 

االأردين هذا العام وموازنة عام 2022.

قال اخلبري واملحلل االقت�سادي مازن ار�سيد، 

 2021 لعام  العامة  امل��وازن��ة  م�سروع  يختلف  ال 

العامة  املالية  املوزانات  م�ساريع  عن  كبري  ب�سكل 

ماحظته  اإىل  م�����س��ريا  ال�����س��اب��ق��ة،  ال�����س��ن��وات  يف 

ب��امل��وازن��ة،  تتعلق  ب��ن��ود  ث��اث��ة  ح���ول  ال�سخ�سية 

اأولها ارتفاع غري طبيعي يف النفقات الراأ�سمالية 

ارتفعت  اأم��را جيدا، حيث  ار�سيد  وال��ذي يعتربه 

العام  الإن  دينار  مليار  ن�سف  اأي   50% بحدود 

املا�سي كانت هذه النفقات مليار دينار.

 واأو�سح اأن احلكومة تهدف من رفع النفقات 

ال��راأ���س��م��ال��ي��ة ل��ت��وظ��ي��ف اأك����رب ع���دد م��ن ال��ع��م��ال 

ال��زخ��م لعجلة  واإع�����ادة  ال��ب��ط��ال��ة  ن�سبة  وخ��ف�����س 

االق��ت�����س��اد ودف��ع��ه��ا اإىل االأم����ام م��رة اأخ����رى، الإن 

هذه النفقات هي اإقامة م�ساريع ا�ستثمارية وبناء 

مدار�س وم�ست�سفيات وتعبيد �سوارع وغريها مما 

هدفه الرئي�سي اإعادة الزخم.

 غور األردن.. ينابيع ساخنة ذات قيمة عالجية 
ومنطقة سياحية مهملة 

ارشيد: ارتفاع اإليرادات الضريبية إيجابي وعدم فرض 
ضرائب جديدة مطمئن
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 تفاصيل استدراج ضابط »الشاباك« للطفل »أبو سلطان« لقتله
 يرويها والده...

البلد-وكاالت نب�ض 

قتله  ال��ذي  )14عاما(،  �سلطان  اأب��و  اأجم��د  الفتى  عائلة  ُت�سّر 

على  امل��ا���س��ي،  االأول  اأكتوبر/ت�سرين  منت�سف  االح��ت��ال  جي�س 

نفذه  ب��ارد،  بدم  ابنها ذهب �سحية خمطط مق�سود الإعدامه  اأن 

�سابط خمابرات

اأقامه االحتال  اأبو �سلطان قرب اجلدار الفا�سل الذي  وُقتل 

ب��ل��دة بيت ج��اال غ��رب��ي مدينة بيت حل��م )ج��ن��وب(،  اأرا���س��ي  على 

بذريعة اإلقاء قنابل حارقة على اجلدار

لكن والده اأ�سامة اأبو �سلطان، يتهم �سابطا يف جهاز )ال�ساباك(، 

بامل�سوؤولية الكاملة عن قتله عرب ا�ستدراجه من خال حمادثات 

معه، متت عرب تطبيق في�سبوك

ويقول والده، اإن �سابطا اإ�سرائيليا “ا�ستفز، وا�ستدرج، وقتل” 

�سلمه  ثم  �سهر،  الفتى، الأكرث من  جنله واحتجز اجلي�س جثمان 

ي��وم اجلمعة  وُدف���ن  اجل���اري،  ال��ث��اين  ت�سرين  20 نوفمرب/  ي��وم 

اأنه قتل  اأبو �سلطان رواية االحتال، والتي تدعي  املا�سي ويفّند 

حينما كان يقذف زجاجات حارقة على �سارع.

نب�ض البلد- عمان

 اأك����د وزي����ر ال�������س���وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ربمل���اين 

يف  ال�سباب  دور  اأهمية  املعايطة،  مو�سى  املهند�س 

طرح احللول العملية حول العديد من الق�سايا 

ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���م يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م م����ن خ���ال 

امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية على اأ�س�س 

امللكية يف  براجمية قابلة للتطبيق، وفقا للروؤى 

على  القائمة  الربملانية  احلكومات  اإىل  الو�سول 

العمل احلزبي.

االثنن يف  ام�س  لقائه،  خ��ال  املعايطة  ون��وه 

النابل�سي  حممد  ال�سباب  وزي���ر  ال�����وزارة،  مبنى 

يف  االأع�����س��اء  وال�سباب  ال�سابات  م��ن  وجمموعة 

برنامج “احلكومة ال�سبابية والربملان ال�سبابي”، 

ال�سيا�سي  املعهد  عمل  خمرجات  ح��ول  للحديث 

عمل  واأول��وي��ات  االأوىل  بدورته  ال�سباب  وزارة  يف 

قطاعات وجلان الربنامج، اإىل اأن هناك اهتماما 

ملكياً بال�سباب، اإذ اأنه عند ت�سكيل اللجنة امللكية 

جلنة  عنها  انبثق  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث 

لل�سباب خرجت بتو�سيات تعزز م�ساركة ال�سباب 

يف احلياة ال�سيا�سية، داعياً ال�سباب اإىل خلق راأي 

عام حول �سرورة تخفي�س �سن الرت�سح لل�سباب 

يف الربملان.

ال�سباب  م�ساركة  اأهمية  اإىل  املعايطة  ولفت 

وان��ت��خ��اب��اً  ت��ر���س��ح��اً  ف��اع��ل يف االن��ت��خ��اب��ات  ب�سكل 

املجال�س  ان��ت��خ��اب��ات  على  اقبالنا  ظ��ل  يف  خا�سة 

البلدية وجمال�س املحافظات.

وقال النابل�سي اإن برنامج املعهد ال�سيا�سي يعد 

اأحد الربامج الرئي�سة الذي تنفذها وزارة ال�سباب 

يف اإط�����ار ال��ت��م��ك��ن ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل�����س��ب��اب ت��رج��م��ًة 

يف  م�ساركتهم  تعزيز  يف  ال�سامية  امللكية  ل��ل��روؤى 

�سنع  عملية  يف  دوره���م  وتفعيل  ال��ع��ام��ة  احل��ي��اة 

بربناجميه  ال�سيا�سي  املعهد  اأن  واأ�ساف  القرار. 

ميثل  ال�سبابية”  واحلكومة  ال�سبابي  “الربملان 
وط��روح��ات  اأف��ك��ار  ترتجم  وطنية  �سبابية  مظلة 

العام، وتفعل دورهم يف عملية  ال�ساأن  ال�سباب يف 

ال��ق��رار من خ��ال جت�سيد من��وذج الربملان  �سنع 

واحل���ك���وم���ة ع��ل��ى اأر������س ال����واق����ع، ح��ي��ث ي��ح��اك��ي 

والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتن  اأدوار  ال�سباب 

من و�سع الربامج وامل�ساريع .

 المعايطة والنابلسي يلتقيان 
حكومة الشباب وبرلمانهم
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 الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
نب�ض البلد- املفرق

القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  زار جاللة   

االأعيييليييى لييلييقييوات امليي�ييسييلييحيية، اميي�ييس االثيينيين، 

حيث  ال�سرقية،  الع�سكرية  املنطقة  قيييييادة 

كيييان يف ا�ييسييتييقييبييال جيياللييتييه ليييدى و�ييسييولييه، 

الركن  اللواء  امل�سرتكة  االأركان  رئي�س هيئة 

املنطقة. وقائد  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف 

اإيجاز  اإىل  االأعلى  القائد  وا�ستمع جاللة 

والواجبات  املهام  حول  املنطقة،  قائد  قدمه 

الييعييمييلييييياتييييية واليييتيييدرييييبييييييية والييلييوجيي�ييسييتييييية 

والتحديث  للتطوير  امل�ستقبلية  واخلطط 

امليييييجييييياالت، ميييييوؤكيييييداً جييياهيييزيييية  يف خميييتيييليييف 

التي  العالية  واملعنويات  القتالية  وحداتهم 

بها. يتمتعون 

وجييييدد جييالليية املييلييك اعيييتيييزازه بييالييقييوات 

م�سيداً  العربي،  اجلي�س   - االأردنية  امل�سلحة 

به وباالحرتافية  الذي تقوم  الكبري  بالدور 

وامليي�ييسييتييوى املييتييقييدم واملييتييميييييز اليييذي و�ييسييلييت 

ليه. اإ

احلنيطي  الييركيين  الييلييواء  اأكييد  جهته،  ميين 

ت�سكيالت  بتطوير  العامة  القيادة  ا�ستمرار 

اليييقيييوات امليي�ييسييلييحيية ووحيييداتيييهيييا، وتيييزوييييدهيييا 

متكنها  الييتييي  واملييعييدات  االأ�ييسييلييحيية  مبختلف 

ميين الييقيييييام بييواجييبيياتييهييا الييعييمييلييييياتييييية، ومبييا 

االإقليم  يف  التهديدات  طبيعة  مييع  ين�سجم 

وعييلييى جييميييييع امليي�ييسييتييويييات، حتييقيييييقيياً ليييروؤى 

وتييطييلييعييات جييالليية الييقييائييد االأعيييليييى لييلييقييوات 

مل�سلحة. ا

امللك  جييالليية  ميين  الييزيييارة حر�سا  وتيياأتييي 

القوات  مرتبات  مع  الييدائييم  التوا�سل  على 

امليي�ييسييلييحيية االأردنييييييييية – اجلييييي�ييس الييعييربييي يف 

مواقعهم. خمتلف 

20املـحـلـي
 2021 /  11  /  30 الثالثاء 

 األردن يستضيف المؤتمر األوروبي 
العربي األول ألمن الحدود

المعاني: وصول متحور أوميكرون لألردن 
»مسألة وقت« 

جن 7 سنوات   الحكم على شخص بالسَّ
زوير حاول الحصول على نحو مليون دينار بالتَّ

نب�ض البلد- عمان

 ي�ست�سيف االأردن يف االأول من كانون اأول املقبل، 

امليييوؤمتييير االأوروبيييييييي الييعييربييي االأول الأميييين احلييييدود، 

لييلييحييدود وخفر  الييييذي تنظمه الييوكيياليية االأوروبييييييييية 

الداخلية  وزراء  ملجل�س  العامة  واالأمييانيية  ال�سواحل 

العرب )AIMC(، التابع جلامعة الدول العربية، 

وبالتن�سيق مع مديرية االأمن العام.

م�سارك   100 نحو  م�ساركة  املييوؤمتيير  ويت�سمن 

من كبار ممثلي �سلطات احلييدود من 44 دولة من 

اىل  باالإ�سافة  العربي،  والييعييامل  االأوروبييييي  االحتييياد 

ال�سلة، مبييا يف  ذات  االأوروبيييييي  االحتيييياد  ميين  هيئات 

االإنرتبول،  االأوروبييييية وممثلن عن  املفو�سية  ذلك 

باملخدرات واجلرمية،  املعني  املتحدة  االأمم  ومكتب 

الييدويل لتطوير  الدولية للهجرة واملركز  واملنظمة 

�سيا�سات الهجرة. وياأتي عقد املوؤمتر بهدف تطوير 

حيييوار حييول اأمييين احليييدود وميينييع ومكافحة تهريب 

امليييهييياجيييريييين، واالإجتيييييييار بييالييبيي�ييسيير، واجليييرميييية عرب 

ال�سوء  املييوؤمتيير  �سي�سلط  كما  واالإرهييييياب.  احلييييدود، 

على اأهمية بناء الثقة وتو�سيع ال�سبكات بن �سلطات 

احلدود يف املنطقتن، ال �سيما فيما يتعلق بالتعامل 

مع التحديات امل�سرتكة.

البلد-عمان نب�ض 

قال الوزير االأ�سبق وليد املعاين، ام�س االثنن، اإن 

و�سول املتحور اجلديد من فريو�س كورونا لالأردن 

م�ساألة وقت

واأ�ساف املعاين اأن هناك هلعا مبالغا فيه نوعا ما، 

مبينا اأن املتحور اجلديد لفريو�س كورونا لن يكون 

اأخطر واأ�سر�س من متحور دلتا كثريا

واأكيييد املييعيياين اأن الو�سع الييوبييائييي يف الييعييامل لن 

يتح�سن قبل منت�سف العام املقبل، متوقعا اأن ي�سل 

االأردن لذروة املوجة الثالثة نهاية �سهر 12، وت�ستمر 

حتى نهاية �سهر 1 العام املقبل

واأو�سح يف ت�سريحات اإذاعية، اأن �سدة ذروة املوجة 

لن تكون كما كانت يف املوجتن االأوىل والثانية

وبّنَ املعاين اأن ال�سحة الّعامة اأهم من التعليم 

نييهييَك 
ُ
اأ اإذا  �سيء  ينفعنا  »ليين  اأن  م�سيفا  الييوجيياهييي، 

القطاع ال�سحي«

ودعييا احلكومة اإىل �سرورة تطعيم جميع طلبة 

املدار�س، ملنع تف�سي الفريو�س اأكرث يف املدار�س

من جانبه، اأكد م�ست�سار رئا�سة الييوزراء لل�سوؤون 

اليي�ييسييحييييية مييي�يييسيييوؤول مييلييف كيييورونيييا اليييدكيييتيييور عيييادل 

باملتحور  اإ�سابة  اأي  االأردن مل ي�سجل  اأن  البلبي�سي، 

اجلديد »اأوميكرون«

وبن البلبي�سي يف حديثه لربنامج نب�س البلد، 

اإنه مت اتخاذ قرار بالتحري يف جميع املعابر الربية 

واجلوية، عن املتحور اجلديد

اليييدول ال�ست  الييقييادم من  اأن االأردين  اإىل  واأ�ييسييار 

املعمم عليها �سيخ�سع حلجر موؤ�س�سي ملدة 14 يوما 

على نفقته اخلا�سة

تتخذ  اأن  جيييدا  املييبييكيير  ميين  اأنيييه  البلبي�سي  واأكييييد 

احلييكييوميية اإجيييييييراءات حييا�ييسييميية يف مييواجييهيية املييتييحييور 

اجلديد »اأوميكرون«، الفتا اإىل اأنه ال اإغالق للمطار 

واحلدود ب�سبب املتحور اجلديد

وعن احتمالية دخول املتحور اجلديد »اأوميكرون« 

اإىل االأردن، قال البلبي�سي: »لو بنينا جدارا لن مننع 

دخول الفريو�س املتحور«

وتابع اأنه ال ميكن الأي دولة يف العامل منع املتحور 

اجلديد الدخول اإىل اأرا�سيها

وزارة  تو�سية  على  بناء  الداخلية  وزارة  وكييانييت 

اليي�ييسييحيية قييييررت اتيييخييياذ اجيييييييراءات احييييرتازييييية بحق 

اليييقيييادمييين مييين دول )جييينيييوب اإفييريييقيييييا، لييييي�ييسييوتييو، 

،بت�سوانا(،  اإ�سواتيني  نامبيا،  موزمبيق،  زميبابوي، 

اعييتييبيياراً ميين يييوم االأحيييد املقبل املييوافييق 28 ت�سرين 

الثاين احلايل

وجيييياء اليييقيييرار نييظييرا اإىل ظييهييور مييتييحييور جديد 

جنوب  يف   )B.1.1.529( كوفيد19-  لفايرو�س 

اإفريقيا ويف بع�س الدول املجاورة لها، والذي ُيعتقد 

اأنه اأ�سرع اإنت�ساراً من املتحور )دلتا( ال�سائد حالياً يف 

االأردن ويف معظم دول العامل وللحد من دخول هذا 

املتحور اجلديد اإىل االأردن

ان نب�ض البلد- عَمّ

 دانت الهيئة الق�سائية الثالثة، املخت�سة بجنايات 

ان، مدير �سركة خا�سة  الف�ساد لدى حمكمة بداية عَمّ

بالف�ساد بعد حماولته احل�سول على نحو مليون دينار 

بطريقة الَتّزوير من �سخ�س عربي اجلن�سية متوفى، 

بقيمة  مبلغ  وتغرميه  �سنوات   7 ملييدة  وقيييررت حب�سه 

750 دينارا.
واأ�سدرت املحكمة قرارها القابل لال�ستئناف اأمام 

املحكمة املخت�سة، خالل جل�سة علنية، عقدتها ام�س 

وع�سوية  العمري  اأحييمييد  القا�سي  برئا�سة  االثيينيين، 

القا�سي الدكتور مرزوق العمو�س، وح�سور مّدعي عام 

الفريحات،  حممود  الف�ساد  ومكافحة  الَنّزاهة  هيئة 

مته  خ�س املُدان املوقوف على ذمة الق�سية وجَرّ وال�َسّ

ر. بجرمية الَتّزوير املعنوي وجنحة ا�ستعمال مزَوّ

خ�س املُييدان بطرح  وت�سمن قييرار احلكم قيام ال�َسّ

اتفاقية وكمبيالة مزورتن؛ للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ 

عربية  جن�سية  يحمل  �سخ�س  بحق  املييوقيير  حمكمة 

متوفى بقيمة 988 األف دينار.

املُييدان بتثبيت عنوان وهمي للمتوفى داخل  وقييام 

االأردن، وبناء على ذلك مَتّ تبليغه على العنوان الوهمي 

ونتيجة عدم ح�سوره اأو اأٍيّ من ورثته، مَتّ احلجز على 

ر�سيده لدى البنك وحتويل قيمة الكمبيالة حل�ساب 

املبلغ  قيمة  املُيييدان  ا�ستالم  وقبل  التنفيذية  الق�سية 

املحول حل�ساب الق�سية َعِلم اأحييد ورثيية املتوفى وقام 

بتقدمي �سكوى.

نب�ض البلد- عمان

 اأكد وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملاين املهند�س 

مو�سى املعايطة، اأهمية دور ال�سباب يف طرح احللول 

العملية حول العديد من الق�سايا التي تواجههم يف 

جمتمعاتهم من خالل امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية 

واحلزبية على اأ�س�س براجمية قابلة للتطبيق، وفقا 

الربملانية  احلكومات  اإىل  الو�سول  يف  امللكية  للروؤى 

القائمة على العمل احلزبي.

ونوه املعايطة خالل لقائه، ام�س االثنن يف مبنى 

وجمموعة  النابل�سي  حممد  ال�سباب  وزييير  الييييوزارة، 

من ال�سابات وال�سباب االأع�ساء يف برنامج »احلكومة 

ال�سبابية والربملان ال�سبابي«، للحديث حول خمرجات 

عمل املعهد ال�سيا�سي يف وزارة ال�سباب بدورته االأوىل 

اأن  اإىل  الييربنييامييج،  واأوليييوييييات عمل قطاعات وجليييان 

ت�سكيل  عند  اأنيييه  اإذ  بال�سباب،  ملكياً  اهتماما  هناك 

انبثق  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 

بتو�سيات تعزز م�ساركة  لل�سباب خرجت  عنها جلنة 

ال�سباب اإىل خلق  ال�سباب يف احلياة ال�سيا�سية، داعياً 

راأي عام حول �سرورة تخفي�س �سن الرت�سح لل�سباب 

يف الربملان.

ولفت املعايطة اإىل اأهمية م�ساركة ال�سباب ب�سكل 

وانتخاباً خا�سة يف ظل  فاعل يف االنتخابات تر�سحاً 

وجمال�س  البلدية  املجال�س  انتخابات  على  اقبالنا 

املحافظات.

يعد  ال�سيا�سي  املعهد  برنامج  اإن  النابل�سي  وقييال 

اأحد الربامج الرئي�سة الذي تنفذها وزارة ال�سباب يف 

اإطار التمكن ال�سيا�سي لل�سباب ترجمًة للروؤى امللكية 

ال�سامية يف تعزيز م�ساركتهم يف احلياة العامة وتفعيل 

املعهد  اأن  واأ�يييسييياف  اليييقيييرار.  �سنع  عملية  يف  دورهييييم 

واحلكومة  ال�سبابي  »الييربملييان  بربناجميه  ال�سيا�سي 

اأفكار  �سبابية وطنية ترتجم  ال�سبابية« ميثل مظلة 

وطروحات ال�سباب يف ال�ساأن العام، وتفعل دورهييم يف 

عملية �سنع القرار من خالل جت�سيد منوذج الربملان 

ال�سباب  الييواقييع، حيث يحاكي  اأر�ييس  واحلكومة على 

و�سع  ميين  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتن  اأدوار 

الربامج وامل�ساريع يف املجاالت كافة، اإىل جانب مناق�سة 

القوانن والت�سريعات الناظمة للحياة العامة، و�سوال 

معاجلة  �ساأنها  من  و�سيا�سات  عمل  اأوراق  و�سع  اإىل 

التحديات والنهو�س مبختلف القطاعات.

بيياكييورة  يعد  الييلييقيياء  هييذا  اأن  اإىل  النابل�سي  ولييفييت 

لييقيياءات اأعيي�ييسيياء احلييكييوميية والييربملييان ال�سبابين مع 

االأميية. وا�ستعر�س مدير برنامج  احلكومة وجمل�س 

الربملان  واأع�ساء  �سيخة  اأبييو  اأحمد  ال�سيا�سي  املعهد 

دورتييه  يف  املعهد  عمل  خمييرجييات  ال�سباب  واحلكومة 

جلان  اأ�سدرتها  عمل  اأوراق  ت�سمنت  حيث  االأوىل، 

احلكومة ال�سبابية يف العديد من القطاعات وتناولت 

وم�ستوى  واخلييا�ييس  الييعييام  القطاعن  بيين  ال�سراكة 

جاهزية التعليم عن بعد يف االأردن، واملنظومة االأمنية 

االإلكرتونية، وعملية التحول الرقمي، ودور االإعالم 

يف تعزيز الهوية الوطنية، وق�سايا الت�سول، وتفعيل 

حمطات النقل العام، وال�سحة النف�سية لدى ال�سباب 

االأردين، وترخي�س عربات الطعام وال�سراب املتنقلة.

ال�سبابي  الييربملييان  جليييان  اأعيي�ييسيياء  ا�ستعر�س  كما 

التدريبي اأوراق �سيا�سات تناولت عددا من املوا�سيع، 

موؤ�سرات  بع�س  على  ال�سياحي  اال�ستثمار  اأثيير  وهييي 

االقت�ساد الوطني، وقيا�س وتعزيز املهارات احلياتية 

ليييدى املييعييلييميين واملييعييلييمييات داخييييل اليييغيييرف ال�سفية، 

ال�سبابية،  للمراكز  والييقييانييوين  املوؤ�س�سي  والتطوير 

وانيي�ييسييجييام قييانييون حييق احليي�ييسييول عييلييى املييعييلييوميية مع 

املعايري الدولية، وتطوير منظومة تكنولوجية لقطاع 

النقل العام يف االأردن بن الت�سريع والتطبيق، وقانون 

املعرفة الطبية واأثييره على تطوير القطاع ال�سحي، 

واأ�سباب تراجع الدخل ال�سياحي العام املا�سي.

 المعايطة والنابلسي يلتقيان حكومة الشباب وبرلمانهم

نب�ض البلد- الدوحة

الييتييقييى �ييسييمييو االأمييييري احليي�ييسيين بيين عييبييداهلل 

االثنن،  ام�س  الدوحة  يف  العهد،  ويل  الثاين، 

�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ متيييييم بيين حييمييد اآل ثييياين، اأمييري 

قطر. دولة 

الذي  اللقاء  خالل  العهد،  ويل  �سمو  ونقل 

الييقييطييري، حتيات  الييديييوان االأمييييريي  عييقييد يف 

جييياللييية امليييليييك عيييبيييداهلل اليييثييياين الأخيييييييه �ييسييمييو 

اآل ثيييياين، ومتيينييييياتييه  اليي�ييسيييييخ متيييييم بييين حييمييد 

التقدم  دوام  الييعييزيييز  و�سعبها  قطر  لل�سقيقة 

واالزدهار.

العهد  ويل  �سمو  قييطيير،  دولييية  اأميييري  وحييّمييل 

امللك، مثمناً جهود جاللته يف  حتياته جلاللة 

القطرية. االأردنية  العالقات  تر�سيخ 

ال�سراكة  اأهمية  اإىل  العهد  ويل  �سمو  ولفت 

بيييين اليييبيييليييديييين يف اليييعيييدييييد ميييين اليييقيييطييياعيييات 

تعزيز  يف  االأردن  اهتمام  اإىل  م�سرياً  احليوية، 

بخا�سة  كييافيية،  املييجيياالت  مييع قطر يف  الييتييعيياون 

وال�سياحية. االقت�سادية 

العهد زيادة فر�س ت�سغيل  وبحث �سمو ويل 

الييكييفيياءات االأردنييييييية يف قييطيير، كييمييا اأعييييرب عن 

اعيييتيييزازه بييالييطييلييبيية الييقييطييرييين اليييدار�يييسييين يف 

اأهلهم. الذين هم بن  االأردنية،  اجلامعات 

الذي حتققه قطر يف  بالتقدم  �سموه  واأ�ساد 

باإقامة  يتعلق  فيما  خا�سة  املييجيياالت،  خمتلف 

والعاملية. العربية  الريا�سية  الفعاليات 

وعييييرب �ييسييمييوه عييين فيييخيييره بييياإقيييامييية بييطييوليية 

العامل الأول مرة يف دولة عربية �سقيقة،  كاأ�س 

بن  التعاون  تعزيز  يف  البطولة  اأهمية  موؤكداً 

البلدين يف خمتلف املجاالت، ال�سيما يف جمال 

ال�سياحي. بالقطاع  اال�ستثمار 

ميين جييهييتييه، اأعيييرب �ييسييمييو اأميييري دولييية قطر، 

اأمييري دوليية  نييائييب  الييلييقيياء الييذي ح�سره  خييالل 

ثاين،  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  قطر 

عن تطّلعه لتكثيف التعاون الثنائي يف خمتلف 

الفتا  االقت�سادي،  التكامل  وحتقيق  املجاالت، 

خمتلف  حيال  للبلدين  امل�سرتكة  املواقف  اإىل 

والتطورات. الق�سايا 

نايف  واالآثار  ال�سياحة  وزير  اللقاء  وح�سر 

الييفييايييز، ووزييييير اال�ييسييتييثييمييار املييهيينييد�ييس خييريي 

اللوزي،  عمرو، وال�سفري االأردين يف قطر زيد 

م�سطفى  الييعييهييد،  ويل  �ييسييمييو  مييكييتييب  وميييديييير 

القطرين. امل�سوؤولن  كبار  من  وعدد  خليفة، 

نب�ض البلد – مرمي القا�سم 

احلقيقة  وراء  االأزل  ميينييذ  االنيي�ييسييان  ييي�ييسييعييى 

 ، املعلومة  على  واحليي�ييسييول  حميطه  واكييتيي�ييسيياف 

ومع تطور االزمنة و�سن القوانن والت�سريعات، 

قانون  �سنت  التي  الدول  اأقدم  االردن من  كانت 

حيييق احليي�ييسييول عييلييى املييعييلييومييات بيي�ييسييبييب تييطييور 

كل  ميينييه  لي�ستفيد   ، نييقييلييهييا  و�ييسييرعيية  االحيييييداث 

م�سادر  من  املعلومة  على  للح�سول  ي�سعى  من 

موثوقه.

وحيييييول ذليييييك، اأكيييييد اليييعييين ووزييييييير االإعيييييالم 

االأ�سبق حممد املومني ، اأن قانون حق احل�سول 

كل  منه  وي�ستفيد  ومطبق  نافذ  املعلومات  على 

ب�سكل  والباحثون  اال�ستق�سائية  ال�سحافة  من 

اأ�سا�سي ، مبينا اأن هناك تعديالت منتظرة على 

املعلومات  ان  اىل  ال�سبب  ويرجع  القانون،  هذا 

من  اكرب  ل�سرعة  حتتاج  �سريع  ب�سكل  املتداولة 

امليييدة الييتييي حييددهييا قييانييون حييق احليي�ييسييول على 

املعلومات احلايل. 

املعلومة  تييوفييري  ثييقييافيية  اأن  املييوميينييي  واو�ييسييح 

كيييافييية اجليييهيييات  ا�يييسيييا�يييسييييييية يف  تيييكيييون  ان  ييييجيييب 

اليير�ييسييمييييية، بييالييتييايل يييجييب ان تييكييون املييعييلييومييات 

مييتيياحيية لييلييجييميييييع يف خمييتييلييف املييوؤ�ييسيي�ييسييات وميين 

اأن يكون  انه يجب  واأ�سار اىل  امل�سوؤوؤلن،  جميع 

مقت�سر  واالعييييالمييييي  اليي�ييسييحييفييي  الييعييمييل  �يييسييياأن 

عييلييى اليي�ييسييحييافيية املييهيينييييية واملييتييخيي�ييسيي�ييسيية ولييييي�ييس 

اأبيييعيييادهيييا الييقييانييونييييية و  الي �ييسييخيي�ييس ال يييييدرك 

االأخالقية.

من جهته، بن الدكتور �سخر اخل�ساونة، ان 

هذا القانون �سدر عام 2007 وهو مطبق على 

اأر�ييس الييواقييع، وهييو قييانييون لكل اأردين واالأ�ييسييل 

يف  اجلميع  حييق  ثقافة  يعزز  بيياأن  الييقييانييون  بهذا 

ورد  وقييد  امليي�ييسييدر،  ميين  املعلومة  على  احليي�ييسييول 

القيود  القانون  13 من هذا  و   10 املادة  بن�س 

الييتييي فيير�ييسييت عييلييى احليي�ييسييول عييلييى املييعييلييومييات 

ومييتييى يييحييق لييلييميي�ييسييوؤوؤل ربيييط املييعييلييومييات، لكن 

ال�سالحية  وميينييهييا  بييعييقييبييات  ييي�ييسييطييدم  الييقييانييون 

اإعطاء املعلومات.  برف�س 

اأر�ييس  على  القانون  هييذا  لتطبيق  وبالن�سبة 

يييوجييد منييوذج حق  اأنييه  اأكييد اخل�ساونة  الييواقييع، 

احلييي�يييسيييول عييلييى املييعييلييوميية يف جييميييييع اليييدوائييير 

احلكومية، بالتايل ميكن الأي �سخ�س ان يح�سل 

على هذا النموذج، لكن باملقابل لي�س بال�سرورة 

اأكييرث  بييياأن  مو�سحا  املييعييلييوميية،  عييلييى  يح�سل  اأن 

املييعييلييومييات املييتيياحيية هييي ميين دائيييرة االإحيي�ييسيياءات 

العامة خا�سة اذا كانت الأغرا�س البحث العلمي 

، وغري ذلك من احلاالت فهي غري مطبقة، من 

هنا جاءت فكرة تعديل القانون . 

القانون  م�سروع  م�سودة  اأن  اخل�ساونة  وبن 

العقبات  ميين  الكثري  �ستتجاوز  احلييايل  املييقييرتح 

، حق اي مقيم  اأهمها  القانون، من  املوجودة يف 

احلكومة  تف�سح  ان  املييعييلييوميية،  عييلييى  احليي�ييسييول 

عن خططها وبراجمها دون طلب من املواطن، 

اىل   30 ميين  للطلب  اال�ستجابة  مييدة  تق�سري 

بحيث اذا اعتمد تعديل القانون من   ، يوم   15
قبل جمل�س النواب �سيكون ع�سري واأف�سل من 

احلايل.

وبيياليينيي�ييسييبيية مليييواقيييع اليييتيييوا�يييسيييل االجييتييميياعييي 

اأن  اخل�ساونة  قييال  اخلييرب،  نقل  على  وتاأثريها 

وف�ساءات  من�سات  عن  عبارة  التوا�سل  مواقع 

للتعبري عن الراأي وا�ستخدامها من حق املواطن 

االن�سانية  والقيم  احلرية  �سوابط  �سمن  لكن 

خرب  يعتربن�سر  ال  وهنا  االعييالمييييية،  والرتبية 

من اأي �سخ�س يجب اأن يكون �سحفي ، واأن هذه 

لل�سحفي  ميي�ييسييدرمييعييلييومييات  تعترب  ال  االخييبييار 

وعلى ال�سحفي التاأكد من اخلرب قبل ن�سره.

اليي�ييسييحييفييي �ييسييحييفييي  اأن  فيييكيييرة  و�يييسيييدد عييلييى 

يتقيد  ال�سحفي  اأن  بحيث   ، مواطن  واملييواطيين 

القانونية  و  االخالقية  القواعد  من  مبجموعة 

اأن يكون  بالتايل يجب عليه   ، التي حتكم عمله 

املواطن  اأمييا  اخلييرب،  نقل  حيادي ومو�سوعي يف 

املطلقة  احلرية  له  بالتايل  راأيييه  عن  يعرب  فهو 

باأنه  مو�سحا  منحاز،  اأو  حيادي  اإمييا  يكون  بيياأن 

على  للمواطنن  تييدريييب  هناك  يكون  اأن  يجب 

الييييراأي واحييييرتام حييييياة االخييرييين  اإبييييداء  كيفية 

وعييييييدم املييي�يييسيييا�يييس بيييهيييا ميييين خيييييالل وجييييييود مييييادة 

تربية  يف  خمت�سة  وهييي   ، االإعييالمييييية  الييرتبييييية 

التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  كيفية  على  االأطفال 

االجييتييميياعييي مييين حيييييث الييتييحييقييق مييين االأخيييبيييار 

اأهمية  حيث  ميين  اخلييرب  وتقييم  وم�سداقيتها 

حتليل  عييلييى  الييييقييييدرة  ثيييم  ال،  اأم  نيي�ييسييره  اإعييييييادة 

لينتقد  نقدي  فكر  لديه  جتعل  بحيث  االأخييبييار 

انتاج حمتوى  هذه االأخبار ثم يكون قادرا على 

اخلا�سة  باحلياة  خمل  غري  املحتوى  يكون  واأن 

لالخرين. 

مرتبط  االعالمية  الرتبية  مو�سوع  لذلك 

�سرعه اهلل  ، وهذا حق  التعبري  و  الييراأي  بحرية 

تعاىل والد�ستور االأردين.

 ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر في الدوحة

قانون حق الحصول على المعلومات.. عقبات تحول دون تطبيقه
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 الدراسات االستراتيجية يعلن نتائج استطالع حول 
مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

 خبير : نشاط هيئة ومكافحة الفساد انعكس 
إيجابا على عالمات األردن في المؤشر العالمي

نب�ض البلد- عمان

حققت �ململكة مرتبة متقدمة �إقليميا ودوليا 

على موؤ�سر �لف�ساد �لعاملي �لذي ت�سدره �سنويا 

�ل�سركة �ل�سوي�سرية لإد�رة �ملخاطر، بحلوله يف 

�ملركز �لأول عربيا و�ل�سابع و�خلم�سني من �أ�سل 

هذ�  موؤ�سر  على  �سجل  فيما  عامليا،  دول���ة   196

�لعام درجة خطورة منخف�سة 38.04 نقطة من 

مقيا�س �سفر �إىل 100.

وق���ال �ل��وزي��ر �لأ���س��ب��ق و�خل��ب��ر �ل����دويل يف 

يف  ت��وق  �لدين  حمي  �لدكتور  �لف�ساد  مكافحة 

ت�سريح �سحفي �م�س �لثنني، �إن هذه �ل�سركة 

هي �جلهة �لوحيدة يف �لعامل �لتي تاأخذ بعني 

يف  و�ملعلنة  �حلقيقية  �لف�ساد  ح���الت  �لع��ت��ب��ار 

�لدول عند �حت�ساب �لعالمة �لكلية على عك�س 

�سنويا  ت�سدره  �ل���ذي  �لف�ساد  م��درك��ات  موؤ�سر 

منظمة �ل�سفافية �لدولية.

يف  تعتمد  �ل�����س��ف��اف��ي��ة  منظمة  �أن  و�أ����س���اف 

�ل��ن��ا���س،  م���درك���ات  ع��ل��ى  وم��ع��اي��ره��ا  قيا�ساتها 

فيما تعتمد �ل�سركة �ل�سوي�سرية على ما تعلنه 

�ملعاجلة  و�حل����الت  �ل����دول  يف  �ملعنية  �لهيئات 

�ل�����س��ادرة  �ل��ن��ج��اح �ملتحققة و�لأح���ك���ام  ون�����س��ب 

و�ل����س���رد�د�ت، ب��الإ���س��اف��ة �إىل �أن��ه��ا تعتمد يف 

�لتقييم على �لف�ساد �ملدرك و�حلقيقي.

�لنز�هة  هيئة  ن�ساط  �أن  ت��وق  �خلبر  و�أك���د 

على  �يجابا  �نعك�س  �أخ���ر�،  �لف�ساد  ومكافحة 

�أن  �لعالمات �لتي ح�سل عليها �لأردن، خا�سة 

�ل�سركة ت�ستمد معلوماتها من 11 م�سدر� مبا 

د�ف��و���س  منتدى  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  ت��ق��اري��ر  فيها 

�لقت�سادي، �لبنك �لدويل، ومنظمة �ل�سفافية 

�لدولية.

و�أ�ساف �أن �ل�سركة تعتمد يف تقييمها على 43 

موؤ�سر� ت�سنف يف �أربعة جمالت، �لأول �مل�سادقة 

على �لتفاقيات �لدولية و�لإقليمية، و�لأردن يف 

مقدمة �لدول �لعربية يف هذ� �ملجال ل�سهامه يف 

�إن�ساء و�إعالن تاأ�سي�س �ل�سبكة �لعربية للنز�هة 

وم��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����س��اد، �أم����ا �ل��ث��اين ف��ه��و م�ستوى 

منظمة  ت��ق��ري��ر  �إىل  وي�ستند  �مل�����درك،  �ل��ف�����س��اد 

�لف�ساد”  م��درك��ات  “موؤ�سر  �لدولية  �ل�سفافية 

�لق�سائية  و�ملنظمة  �ل���دويل  �لبنك  وتقارير   ،

طال  �ل���ذي  �لتطوير  �أن  �إىل  م�سر�  �ل��دول��ي��ة، 

�لق�ساء يف �لأردن �أخر� و�لأحكام �ل�سادرة عن 

من  حمالة  وجلها  �لف�ساد،  ق�سايا  يف  �لق�ساء 

هيئة �لنز�هة ومكافحة �لف�ساد، �أثر �إيجابيا على 

�لعالمة �لتي ح�سل عليها �لأردن.

م�سوؤول  م�سدر  �أك���د  مت�سل،  �سعيد  وع��ل��ى 

ب�سبب  للهيئة  حتقق  �لأم���ر  ه��ذ�  �أن  �لهيئة  يف 

�ل��ت��ح��ق��ي��ق �لح��������ر�يف �ل������ذي ���س��ه��دت��ه خ��الل 

�ل�سنو�ت �لثالث �لأخرة با�ستحد�ثها مديريات 

على حرفية  �نعك�ست  وخ���ر�ت  فنية  ووح���د�ت 

�لتحقيق �لرقمي و�ملايل يف �لتعامل مع ملفات 

ق�سايا �لف�ساد.

�لف�ساد  ع��ل��ى  فيعتمد  �ل��ث��ال��ث،  �مل��ج��ال  �أم����ا 

�مل��ع��ل��ن يف �ل��ق��ط��اع �ل���ع���ام و�ل���ق���ط���اع �خل���ا����س، 

�حلقيقية  �حل�����الت  ع��ل��ى  يعتمد  ب�����دوره  وه���و 

�لبنك  م�����س��روح��ات  وع��ل��ى  �ل��ف�����س��اد  ع��ن  �ملعلنة 

�ل��دويل و�لهيئات �لرقابية �لأخ��رى يف �لدولة 

وموؤ�س�سات �ملجتمع �مل��دين، فيما يعتمد �لر�بع 

ل��ل��دول،  �ل��ع��ام��ة  على �لبيئة �لإد�ري�����ة و�مل��ال��ي��ة 

خا�سة ر�سد م�ساركة �ملو�طنني و�نتظام مو�عيد 

�لنتخابات، و�لتح�سن �لذي ت�سهده �ململكة على 

تقارير  ون�سر  �لإلكرونية،  �حلكومة  م�ستوى 

للدولة  �ملالية  �لإد�رة  وحت�سن  �ملحا�سبة  دي��و�ن 

�لق�سايا  �لبت يف  و�سرعة  �لق�ساء  و��ستقاللية 

وحت�سن هام�س حرية �لتعبر.

نب�ض البلد- عمان

 �أع���ل���ن م���رك���ز �ل���در�����س���ات �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

يف �جل��ام��ع��ة �لأردن����ي����ة، �م�����س �لث���ن���ني، نتائج 

��ستطالع �لر�أي �لعام حول “خمرجات �للجنة 

�مللكية لتحديث �ملنظومة �ل�سيا�سية: �إ�سالح بال 

دعم جمتمعي”.

وب���ني م��دي��ر �مل��رك��ز، �ل��دك��ت��ور زي���د ع��ي��اد�ت، 

قيام �ملركز بدر��سة �آر�ء �ملو�طنني حول �للجنة 

�لأردن  يف  �ل�سيا�سية  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية 

�مل��م��ل��ك��ة على  وخم��رج��ات��ه��ا، يف جميع م��ن��اط��ق 

عينة وط��ن��ي��ة، ممثلة خ���الل �ل��ف��رة م��ن 15 - 

و�أ�ساف  �حل���ايل.  �لعام  من  �لثاين  ت�سرين   21

ر�سد  �إىل  ت��ه��دف  �ل���در�����س���ة  ه���ذه  �أن  ع���ي���اد�ت 

�لتوقعات مبخرجات �للجنة و�أثرها على �حلياة 

قانون  مبقرح  و�ملعرفة  �لأردن،  يف  �ل�سيا�سية 

�لإد�رة  تطوير  وم��ق��رح  �لنيابية،  �لنتخابات 

قانون  مبقرح  �ملعرفة  �إىل  بالإ�سافة  �ملحلية، 

�ل�سباب،  جلنة  وتو�سيات  �ل�سيا�سية،  �لأح���ز�ب 

وتو�سيات جلنة �ملر�أة، و�لثقة باللجنة ومتابعة 

�ل��در����س��ة  وبينت  �للجنة.  و�أخ���ب���ار  ت�سريحات 

�أن ح��و�يل ن�سف �لأردن��ي��ني )49 باملئة( يثقون 

�ل�سيا�سية  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية  باللجنة 

بعد ت�سليم خمرجاتها �إىل جاللة �مللك، بارتفاع 

مقد�ره 17 نقطة عن �ل�ستطالع �لذي �أجري يف 

19 �أيلول �لعام �حلايل، و�لذي �أظهر �أن 32 باملئة 

�مللكية لتحديث  باللجنة  يثقون  �لأردنيني  من 

نقطة   11 ق��دره  وبارتفاع  �ل�سيا�سية،  �ملنظومة 

عن �ل�ستطالع �ل��ذي �أج��ري يف 26 متوز �لعام 

�حلايل، بالإ�سافة �إىل �أن 51 باملئة من �ل�سباب 

ما بني �سن 18-34 يثقون باللجنة �مللكية.

�لأردنيني )49  �أن ن�سف  �لدر��سة  بينت  كما 

تدعو  �للجنة  خم��رج��ات  �أن  يعتقدون  ب��امل��ئ��ة( 

�إىل �لتفاوؤل، مقارنة ب� 31 باملئة كانو� متفائلني 

�أجري  �ل��ذي  مبخرجات �للجنة يف �ل�ستطالع 

يف 19 �أي��ل��ول �ل��ع��ام �حل���ايل، ب��الإ���س��اف��ة �إىل �أن 

 34-18 �لفئة �لعمرية  �ل�سباب يف  57 باملئة من 

�سنة متفائلون مبخرجات �للجنة، وهم �لأكرث 

تفاوؤل.

وي���ر�ه���ن �أك����رث م���ن ن�����س��ف �لأردن����ي����ني )53 

�أجل  من  �مللكية  �للجنة  خمرجات  على  باملئة( 

�ملن�سود يف  �ل�سيا�سي  �لإ���س��الح  نقلة يف  حتقيق 

�أن  29 باملئة من �لأردن��ي��ني يعتقدون  �لأردن، و 

�ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة  خم��رج��ات 

�ل�سيا�سية تختلف عن خمرجات �للجان �ل�سابقة 

�ملتعلقة بالإ�سالح �ل�سيا�سي، فيما ل يعتقد باأنها 

�لأردن��ي��ني،  باملئة من   25 �سابقاتها  تختلف عن 

و�لغالبية )46 باملئة( ل يعرفون فيما �إذ� كانت 

�للجنة تختلف ع��ن خمرجات  خم��رج��ات ه��ذه 

�للجان �ل�سابقة �أم ل.

�أن  29 باملئة من �لأردنيني يعتقدون  �أن  كما 

�لنيابية  �لنتخابات  بقانون  �ملتعلقة  �ملخرجات 

�مللكية، وحت��دي��د�ً  �للجنة  �أه���م خم��رج��ات  ه��ي 

�ل�سباب  بتمكني  �ملتعلقة  �ملقرحة  �لتعديالت 

وخف�س �سن �لر�سح، فيما يعتقد 15 باملئة �أن 

�لتو�سيات �ملتعلقة بال�سباب هي �أهم خمرجات 

�مل��خ��رج��ات  �أن  ي��ع��ت��ق��دون  ب��امل��ئ��ة  �ل��ل��ج��ن��ة، و11 

�ملتعلقة بقانون �لأحز�ب هي �أهم �ملخرجات.

وف��ي��م��ا ي��خ�����س م���ق���رح ق���ان���ون �لن��ت��خ��اب 

من  باملئة   29 �أن  �لدر��سة  �أو�سحت  و�مل�ساركة، 

�لتعديالت  ع��ن  �سمعو�  �أو  ع��رف��و�  �لأردن���ي���ني 

ق���ان���ون �لن���ت���خ���اب، و49 باملئة  �مل��ق��رح��ة ع��ل��ى 

ي��ع��ت��ق��دون �أن م��ق��رح ق��ان��ون �لن��ت��خ��اب �ل��ذي 

�ساغته �للجنة يت�سم بالعد�لة و�لنز�هة، فيما 

يرى 20 باملئة �أن هذ� �ملقرح �سيوؤدي �إىل تطوير 

و30  كبر،  ب�سكل  �ملقبلة  �ل��ن��و�ب  جمال�س  �أد�ء 

�لأد�ء  �إىل تطوير  �سيوؤدي  �أن��ه  يعتقدون  باملائة 

ب�سكل قليل.

من  ب��امل��ئ��ة   60 �أن  �إىل  �ل���در�����س���ة  و�أ�����س����ارت 

ب�  �ملتعلقة  �ل��ت��و���س��ي��ة  �لأردن����ي����ني ر�����س���ون ع��ن 

يف  �لثقة  ط��رح  �ل��ن��و�ب  جمل�س  لثلثي  “يحق 
رئي�س �ملجل�س”، و58 باملئة ر��سون عن �لتو�سية 

جمل�س �لنو�ب  ع�سوية  بني  �جلمع  يجوز  “ل 
عن  ر����س��ون  باملئة  و44  و�لوز�رة”،  �لأع��ي��ان  �أو 

�لتو�سية “يحق للنائب �أن ي�ستقيل دون �سرط 

�ل�ستقالة”  ع��ل��ى  �ل����ن����و�ب  جم��ل�����س  م���و�ف���ق���ة 

ي�سرط  �لتو�سية”ل  ع��ن  ر����س��ون  باملئة  و41 

و�حلكومية  �ل��ع��ام��ة  �لوظيفة  م��ن  �ل�ستقالة 

يتعلق  وفيما  �لنيابية”.  لالنتخابات  للر�سح 

�أن 16  مبقرح قانون �لأح���ز�ب، بينت �لدر��سة 

�إىل  بالن�سمام  يرغبون  �لأردن��ي��ني  م��ن  باملئة 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية �لتي تركز على حل �مل�سكالت 

ويعتقد  للمو�طنني،  �خلدمات  وتقدم  �ليومية 

59 باملئة من �مل�ساركني بالدر��سة �لذين يعرفون 

ع��ن م��ق��رح ق��ان��ون �لأح�����ز�ب �أن ه���ذ� �لقانون 

و�مل�ساركة  �حلزبي  �لعمل  تطوير  على  �سيعمل 

�أن��ه  باملئة   24 يعتقد  فيما  �لأردن،  يف  �حلزبية 

�سيوؤدي �إىل تر�جع يف �لعمل �حلزبي يف �لأردن.

�أم����ا ع��ن ت��و���س��ي��ات �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ل��ك��ي��ة ومتكني 

�ل�سباب، �أ�سارت �لدر��سة �إىل �عتقاد 67 باملئة من 

�لأردنيني باأن �لأولوية لل�سباب هي �إيجاد فر�س 

من  باملئة   49 وي��رى  �لبطالة،  ومكافحة  عمل 

�لأردنيني �سرورة �إعطاء �لأولوية �ليوم مل�ساركة 

وفيما  و�حل��زب��ي.  �ل�سيا�سي  �لعمل  يف  �ل�سباب 

يتعلق بتو�سيات �للجنة �مللكية لتمكني �ملر�أة، فاإن 

�لغالبية �لعظمى من �لأردنيني، ح�سب �لدر��سة، 

مل يطلعو� على خمرجات �للجنة �ملتعلقة باملر�أة، 

بن�سبة ت�سل �إىل 97 باملئة، ويعتقد 35 باملئة من 

�لأردنيني �أن تطبيق خمرجات �للجنة �ملتعلقة 

باملر�أة �سيعمل على حت�سني �أو�ساعها يف �ملجتمع. 

�أما عن تو�سيات �للجنة �ملتعلقة بتخفي�س �سن 

�لنتخابية،  �ل��دو�ئ��ر  على  و�لتعديالت  �ملر�سح 

فاإن 68 باملئة من �لأردنيني يف �لدر��سة، يوؤيدون 

30 عاما،  �إىل   25 ب��ني  م��ا  ع��م��ره  وج���ود مر�سح 

�ل��د�ئ��رة  يف  �لأو�ئ����ل  �خلم�سة  �ملر�سحني  �سمن 

فيما  �لوطن،  م�ستوى  على  �لعامة  �لنتخابية 

يوؤيد 55 باملئة وج��ود �م���ر�أة و�ح��دة على �لأق��ل 

�سمن �ملر�سحني �لثالثة يف �لقو�ئم �حلزبية 

�ملر�سحة للد�ئرة �لنتخابية �لعامة. 

نب�ض البلد- عمان

�لهو�ري  �لدكتور فر��س  �ل�سحة  وزير   بحث 

�ل�سفر  �لث��ن��ني،  �م�س  مكتبه،  يف  لقائه  خ��الل 

�لرنويجي لدى �لأردن �ي�سبني �فينت ليندباك، 

�سبل تعزيز �لتعاون بني �لبلدين ل�سيما �ملتعلقة 

يف �ملجال �ل�سحي.

ودع��ا �ل��دك��ت��ور �ل��ه��و�ري �إىل ت��ب��ادل �خل��ر�ت 

�لبلدين،  يف  �لطبية  �ل��ك��و�در  ت��دري��ب  جم��ال  يف 

مم���ا ي�����س��ه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف حت�����س��ني م�����س��ت��وى 

�أن  وبني  للمو�طنني.  �ملقدمة  �لطبية  �خلدمات 

عالية،  ج��ودة  ذ�ت  �سحية  خدمات  يقدم  �لأردن 

وينفذ خططا لال�ستجابة و�لتعامل مع فرو�س 

بر�مج  لتطبيق  �لكفيلة  �ل�سبل  وتوفر  كورونا، 

و�لرعايا  �ملو�طنني  جلميع  �ل�سحية  �ل�سالمة 

من �لدول �ل�سديقة و�ل�سقيقة و�لالجئني على 

�أر�س �ململكة.

و�أ������س�����اد �ل�����س��ف��ر �ل����رنوي����ج����ي، م����ن ج��ان��ب��ه، 

�ل�سديقني،  �لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  مب�ستوى 

موؤكد� حر�س بالده على بناء �سر�كة مع �لأردن 

يف �ل���ع���دي���د م���ن جم�����الت �ل���ت���ع���اون �مل�����س��رك، 

و�سرورة تعزيزها خلدمة م�سالح �ل�سعبني.

ق��دم  �لأردن  �إن  �ل���رنوي���ج���ي  �ل�����س��ف��ر  وق����ال 

م�����س��ت��وى مم���ي���ز� ب��ف�����س��ل �إد�رت��������ه �حل��ك��ي��م��ة يف 

بتطبيق  و�للتز�م  �لوبائي  �لو�سع  مع  �لتعامل 

�ل����روت����وك����ولت �ل�����س��ح��ي��ة، و�ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى 

ب��ني �لإ���س��اب��ات وت��وف��ر  م�ستوى �ل���س��ت��ق��ر�ر م��ا 

�لعالجية  �مل�ست�سفيات  يف  �ل�سحية  �خل��دم��ات 

ملر�سى كورونا.

ورح����ب �ل�����س��ف��ر ب��ال��ت��ع��اون �مل��ه��م يف �مل��رح��ل��ة 

�ملقبلة و�ملجالت �لتي قد تفتح �آفاقا للتعاون بني 

ل�سيما  �ل�سحي،  �ملجال  يف  �ل�سديقني  �لبلدين 

يف ت���ب���ادل �خل�����ر�ت �ل��ط��ب��ي��ة و�لخ��ت�����س��ا���س��ات 

�لطبية �لنادرة.

نب�ض البلد - فرح مو�سى

غور �لردن جزء من حفرة �لإنهد�م �لتي تبد�أ 

�لأردن،  يف  ومت��ر  تركيا،  يف  ط��ورو���س  جبال  م��ن 

كينيا  يف  �ل���س��ت��و�ئ��ي��ة  �ل���ب���ح���ر�ت  �ىل  وت�����س��ل 

باإفريقيا، وي�سمى هذ� �لأخدود بحفرة �لنهد�م 

�لآ�سيوي �لإفريقي. 

�ل��ت��ي حتتوي  �مل��ن��اط��ق  �لأردن م��ن  غ���ور  ُي��ع��د 

�لينابيع، وعلى  على ينابيع �ساخنة، و�أغلب هذه 

عالجية  قيمة  ذ�ت  �لردن،  غ��ور  �م��ت��د�د  ط��ول 

ع��ال��ي��ة ج�����د�ً، وخ�����س��و���س��اً �ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

�أمر��س جلدية و�أمر��س �لروماتيزم، و�ملفا�سل، 

م�ستغلة،  غر  �ملياه  ه��ذه  �ل�سديد  لالأ�سف  لكن 

�ملطلوب،  �ل��غ��ر���س  ت���وؤدي  ل  ب�سيطة  بن�سبة  �إل 

لل�سياحة  �أف�سل  ب�سكل  منها  �ل�ستفادة  وميكن 

�لعالجية، كما هو �حلال بالن�سبة للبحر �مليت. 

وي�����رى رئ��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة �لأردن����ي����ة حل��م��اي��ة 

�ن منطقة غور  �ل��ع��ود�ت،  �ل��ري��ة، عمر  �حل��ي��اة 

�ل��ت��ح��ت��ي��ة، وحت���ت���اج �ىل  ل��ل��ب��ن��ي��ة  ت��ف��ت��ق��ر  �لردن 

�لكثر من �لتمويل، وجذب �ل�ستثمار �لد�خلي 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وب�����دون ���س��ر�ك��ة �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، 

و�ن�ساء  للمنطقة،  �لتحتية  �لبنية  تطوير  ف��اإن 

�مل�ساريع �ل�سياحية �سيبقى حلماً.

وق����ال، ه��ي م��ن �مل��ن��اط��ق �ل�����س��ي��اح��ي��ة، وميكن 

��ستثمارها ب�سكل ممتاز، لكن �أعتقد �أن �لتق�سر 

م���ن ج��م��ي��ع �مل��وؤ���س�����س��ات، وخ��ا���س��ة ف��ي��م��ا يتعلق 

وجود  وعدم  �لتحتية  و�لبنية  �خلدمات  بتوفر 

تكون  ق��د  وبالعك�س  للم�ستثمرين،  ت�سهيالت 

�مل�ستثمر  �أم���ام  عائق  وتقف  معقدة،  �لتعليمات 

�ملحلي.

لالإن�سان  �لتنمية  جمعية  رئي�س  بني  ب��دوره، 

�ل�سريدة  جر  �أحمد  �لدكتور  �لأردنية،  و�لبيئة 

�أن �ملياه �ل�ساخنة �ملوجودة يف �ل�سونة �ل�سمالية، 

�أق����ام����ت �ل���ب���ل���دي���ة ع��ل��ي��ه��ا م���ن�������س���اأة، ث����م ق��ام��ت 

يتم عمل  �مل�ستثمرين، ومل  لعدد من  بت�سمينها 

�سيانة لهذه �ملن�ساآت مما �أفقدها عن�سر �جلذب 

�ل�سياحي.

�ملوجودة  �لأردن��ي��ة  �حلمة  �أي�ساً  هناك  وق��ال، 

يف منطقة �ملخيبة، هذه �حلمة مغلقة منذ �كرث 

�إع���ادة  �ملتعهد  �أر�د  م��دة  وم��ن��ذ  ع��ام��اً،   )15( م��ن 

�سعبي،  وم�سبح  فندق،  �إ�سافة  وقد مت  �سيانتها، 

وكانت �لأمور جيدة نوعا ما، لكن جاءت كورونا 

وعطلت كل �سيء.

�مل�ست�سار  �لتل  �أحمد  �لإعالمي حت�سني  وقال 

مركز  رئي�س  �سابقاً،  ج��د�ر�  جلامعة  �لإع��الم��ي 

ح���ق ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، �إن م��ن��ط��ق��ة �حل��م��ة 

�أه��م  �لأردن��ي��ة كانت حتى وق��ت ق��ري��ب، ُتعد م��ن 

�لأردن،  �سمال  يف  و�لعالجية  �ل�سياحية  �ملناطق 

وك���ان ي�سل ع���دد �ل����زو�ر �إل��ي��ه��ا ع�����س��ر�ت وم��ئ��ات 

�لآلف من �ملو�طنني و�ل�سياح �لعرب و�لأجانب، 

�أن  دون  �لآن  عليه  هي  ما  على  �أ�سبحت  �أن  �إىل 

يعرف �ملو�طن حقيقة ما حدث لهذه �حلمامات 

�مل��ع��دن��ي��ة، و���س��ب��ب ه��ذ� �خل���ر�ب و�ل��ت��دم��ر �لتي 

تعر�ست لها قبل �أقل من عقدين من �لزمن.

هي  لي�ست  �ملعدنية  �حلمامات  �أن  على  و�أك��د 

�ل��وح��ي��دة �مل��ه��م��ل��ة، �إمن���ا ه��ن��اك ب��ح��رة �سغرة 

عنها  �لأردين  �مل���و�ط���ن  ي��ع��ل��م  ل  رمب���ا  �حل��ج��م 

خلف  تقع  �لعر�ي�س”،  “بحرة  ت�سمى:  �سيئاً، 

منطقة  �أ�سفل  �ل�سرقية  �جلهة  �ىل  �حل��م��ام��ات 

ملكا، وهذه �لبحرة مل جتد �لعناية �لكافية من 

�ملنتجعات  و�إق��ام��ة  ل�ستغاللها  �حلكومات  قبل 

�ل�سياحية على �سفافها.

�ل�سياحية  �ملو�قع  ع�سر�ت  هناك  �لتل؛  وق��ال 

و�لعالجية يف منطقة �لأغو�ر، ميكن ��ستغاللها 

�أهم مناطق �جلذب  لأنها من  و�ل�ستفادة منها، 

�ل�سياحي و�لعالجي على م�ستوى �لأردن، ورمبا 

على م�ستوى �ملنطقة �لعربية.

مو�طنون قالو� �ن منطقة غور �لأردن تتمتع 

ف��ري��دة، وع��دي��دة، منها م��ا ه��و م�ستغل،  مب��ز�ي��ا 

و�ل��ب��ق��ي��ة م��ه��م��ل��ة، وم��ن��ه��ا ي��ن��اب��ي��ع، و�آب����ار )�مل��ي��اه 

�ل�ساخنة(، ، م�سرين �ىل �ن هذه �لينابيع غر 

ب��ال��رغ��م  �مل��خ��ت�����س��ة  ق��ب��ل �جل��ه��ات  م��ن  م�ستغلة  

لال�ست�سفاء،  �ل��ع��ال��ي��ة،  �ل��ع��الج��ي��ة  قيمتها  م��ن 

�لأم��ر����س  م��ن  �لكثر  ومعاجلة  و�ل�ستطباب، 

�جللدية، و�ملفا�سل، و�لروماتيزم.

�أك��د  يا�سني  بني  �لنعيم  عبد  �أح��م��د  و�و���س��ح 

ينابيع،  ومنها  عديدة،  مبز�يا  متتع  �ملنطقة  �ن 

و�آب�����ار �مل���ي���اه �ل�����س��اخ��ن��ة ومت��ت��د ع��ل��ى ط���ول غ��ور 

وقا�س،  منطقة  �سرق  بئر  منها،  ونذكر  �لأردن، 

ون��ب��ع ���س��رق �ل��زم��ال��ي��ة، وح��م��ة �أب����و ذ�ب��ل��ة �سرق 

�ل�سديد  لالأ�سف  لكن  �لكثر،  وغرها  �مل�سارع، 

هذه �لينابيع غر م�ستغلة نهائياً من قبل وز�رة 

�لعالجية  قيمتها  من  بالرغم  و�لآث��ار  �ل�سياحة 

�لبلديات،  قبل  من  مهملة  منها  وكثر  �لعالية، 

وق�����س��م م��ن ه���ذه �ل��ي��ن��اب��ي��ع و�لآب�����ار مت �إغ��الق��ه��ا 

بالإ�سمنت، وبئر )وقا�س( �ساهد على ذلك.

وقال، لهذه �ملياه �حلارة فو�ئد عظيمة، وهي 

مياه معدنية بركانية توزعت يف منطقة �لأغو�ر 

خمرج  عن  لها  تبحث  و���س��ارت  بعيد،  زم��ن  منذ 

عر �لتجويفات �ل�سخرية، ول يجوز باأي حالة 

من �لحو�ل طمر �أو �إغالق هذه �لبار �ل�ساخنة.

و��ساف: نتاأمل من نو�ب �لأغو�ر متابعة هذ� 

و�لإد�رة  و�لآث���ار  �ل�سياحة  وز�رت���ي  مع  �ملو�سوع 

�ملحلية لالهتمام بهذ� �ملو�سوع و�إن�ساء �ملتنزهات 

)غور  �متد�د  طول  على   و�لعالجية  �ل�سياحية 

�لأردن(.

 وزير الصحة يبحث سبل التعاون الصحي بين األردن والنرويج

 غور األردن.. ينابيع ساخنة ذات قيمة عالجية ومنطقة سياحية مهملة 

نب�ض البلد- عمان

 �ط��ل��ق��ت وز�رة �مل��ي��اه و�ل����ري �م�����س �لث��ن��ني، 

�لوكالة  �ملمول من  �ملياه،  م�سروع حوكمة قطاع 

�لمركية للتنمية �لدولية.

�ملوؤ�س�سات  �أد�ء  حت�سني  �إىل  �مل�سروع  ويهدف 

�مل��ي��اه، م��ن خالل  ق��ط��اع  �لعاملة يف  و�ل�����س��رك��ات 

�ملائي  �لتزويد  فعالية  وزي��ادة  �لفاقد،  تخفي�س 

وحت�سني ��سرد�د �لكلفة.

وق���ال وزي���ر �مل��ي��اه و�ل���ري حممد �ل��ن��ج��ار، �إن 

�لحتياجات،  تز�يد  مع  ت��زد�د  �ملائية  �لتحديات 

م��ر�ج��ع��ة  ب�������س���دد  �ل���ق���ط���اع  �د�رة  �أن  م����وؤك����د� 

خمتلف  مع  لتتو�ءم  وحتديثها  �ل�سر�تيجيات 

�ل���ت���ح���دي���ات و�حل�����اج�����ات �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف 

�مل��ن��اخ��ي��ة ومب���ا ي�سمن  �ل��ق��ط��اع��ات و�ل��ت��غ��ر�ت 

حت�سني �لتزويد و�سد �حلاجة.

خمتلف  ب��ني  �لتن�سيق  �أه��م��ي��ة  �ل��وزي��ر  و�أك����د 

و�لح��ت��ي��اج��ات  �لول���وي���ات  �سلم  لو�سع  �ملعنيني 

مب�ساركة جميع �لطر�ف للخروج بر�مج عملية 

تنعك�س على حت�سني �لد�ء وحوكمة �لقطاع. من 

جهته، �أكد مدير مكتب �لبيئة و�ملياه يف �لوكالة 

�لتز�م  �آندرو مكيم،  �لدولية  للتنمية  �لأمركية 

يف  �ملائي  �لم��ن  وحتقيق  �لقطاع  بدعم  �لوكالة 

و�ع��ب��اء  �ل��ت��ح��دي��ات  خمتلف  وم��و�ج��ه��ة  �لأردن، 

�للجوء من خالل �ل�سر�كة �لفاعلة مع �ملوؤ�س�سات 

�ملعنية لتعزيز �لتخطيط و�لد�رة �ملائية.

و����س��ت��ع��ر���س��ت م��دي��ر م�����س��روع ح��وك��م��ة قطاع 

�مل��ي��اه ب��رب��اره روزم��ي��ل��ر �أه���د�ف �مل�����س��روع، و�ل��ذي 

يعمل على م�ساندة قطاع �ملياه، لتحقيق �لتنمية 

�مل�ستد�مة من خالل توفر �لدعم �لفني �لالزم 

وتطوير  �ملوؤ�س�سي  �ل���س��الح  م��ب��ادر�ت  لإط���الق 

للقطاع،  �ل��ع��ام��ة  و�ل�سيا�سات  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ات 

يف  �لعاملني  ق���در�ت  ب��ن��اء  ج��ان��ب  �إىل  وتنفيذها 

�لقطاع. و�سيعمل �مل�سروع �لذي تبلغ مدة تنفيذه 

خ��م�����س ���س��ن��و�ت، ع��ل��ى حت��ف��ي��ز م�����س��ارك��ة �ل��ق��ط��اع 

وتوفر  �ملحفزة  �لبيئة  بناء  خالل  من  �خلا�س 

�جلامعات  و�دم��اج  لال�ستثمار،  �جلاذبة  �لفر�س 

ومر�كز �لبحث �ملحلية يف حوكمة �لقطاع

 المياه تطلق مشروع حوكمة القطاع

نب�ض البلد – نور حتاملة 

ت�سعى  �حلكومة  �أن  �لع�سع�س  حممد  �ملالية  وزي���ر  �أك���د  �أن  بعد   

لت�سريع عجلة �لقت�ساد �لعام �ملقبل خالل موؤمتر عقده يوم �لأحد 

مع وزير �لدولة ل�سوؤون �لإعالم في�سل �ل�سبول، و�لذي حتدث فيه 

ومو�زنة  �لعام  هذ�  �لأردين  بالقت�ساد  �لأويل  �لعجز  �نخفا�س  عن 

عام 2022.

قال �خلبر و�ملحلل �لقت�سادي مازن �ر�سيد، ل يختلف م�سروع 

�ملالية  �ملوز�نات  م�ساريع  ب�سكل كبر عن   2021 لعام  �لعامة  �ملو�زنة 

�لعامة يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة، م�سر� �إىل مالحظته �ل�سخ�سية حول 

�لنفقات  يف  طبيعي  غر  �رت��ف��اع  �أول��ه��ا  باملو�زنة،  تتعلق  بنود  ثالثة 

�رتفعت بحدود  �أمر� جيد�، حيث  �ر�سيد  �لر�أ�سمالية و�لذي يعتره 

50% �أي ن�سف مليار دينار لإن �لعام �ملا�سي كانت هذه �لنفقات مليار 

دينار.

 و�أو����س���ح �أن �حل��ك��وم��ة ت��ه��دف م��ن رف���ع �ل��ن��ف��ق��ات �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة 

لتوظيف �أكر عدد من �لعمال وخف�س ن�سبة �لبطالة و�إعادة �لزخم 

لعجلة �لقت�ساد ودفعها �إىل �لأمام مرة �أخرى، لإن هذه �لنفقات هي 

�إقامة م�ساريع ��ستثمارية وبناء مد�ر�س وم�ست�سفيات وتعبيد �سو�رع 

ودور�ن  تدريجي  ب�سكل  �لزخم  �إع��ادة  �لرئي�سي  هدفه  مما  وغرها 

�لتي  �لبطالة،  ن�سبة  �رت��ف��اع  م��ع  ل�سيما  جم���دد�  �لقت�ساد  عجلة 

و�سلت �إىل م�ستويات غر م�سبوقة بن�سبة 25% وتعد �أعلى �لن�سب يف 

تاريخ �لأردن بالرغم من �أنها حكومية �سادرة عن د�ئرة �لح�ساء�ت 

�لعامة، موؤكد� يف حال �أخذت من م�سادر م�ستقلة �سوف تتجاوز %40.

و�أ�ساف �ر�سيد، يركز �لبند �لثاين بالنفقات �جلارية �لتي تتعلق 

�لجتماعية،  و�حل��زم  �ل�سحي  و�لتاأمني  �لعام  �لقطاع  رو�ت��ب  بدفع 

وهذه كلها ثابتة ل ميكن �مل�سا�س بها �أو تخفي�سها ب�سكل كبر لهذ� 

��ستمرت كما هي نوعا ما، و�رتفعت هذه �لنفقات �جلارية �لإجمالية 

�سمن  بقيت  ول��ك��ن  دي��ن��ار  مليار   10.7 �إىل  و�سلت  حيث  �ل��ع��ام  ه��ذ� 

�ملتوقع باملقارنة مع �ملوز�نات �لعامة يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة.

�لأهم  �لبند  �أنها  �ر�سيد  �أكد  �ل�سريبية،  بالإير�د�ت  يتعلق  وفيما 

�إيجابية، حيث من �ملفر�س  ويرى باأن �لرتفاع يف ت�سجيلها نقطة 

�أن تر�جع هذه �لإي��ر�د�ت �ل�سريبية يف حال �لأزم��ات �لقت�سادية 

�لنمو  وت���ر�ج���ع  �لإغ���الق���ات  ب�سبب  وت��د�ع��ي��ات��ه��ا  �جل��ائ��ح��ة  نتيجة 

�أ�سار �إليه باأنه ليز�ل دون �ملتوقع حتى لو �سجل  �لقت�سادي، �لذي 

ما ن�سبته %2. 

�لأردين فمن  �ل�����س��ارع  �مل��ال��ي��ة  وزي���ر  م��ا ط��م��اأن  و�أ����س���اف بح�سب 

�لو��سح عدم فر�س �حلكومة �سر�ئب جديدة كما لن تقوم برفعها 

فيما  خا�سة  �رتفع  �ل�سريبي  �لتح�سيل  تفعيل  �أن  �ل  �لقادم،  �لعام 

�ىل  �أدى  مم��ا  �ل�سريبي،  و�لتجنب  �ل�سريبي  �لتهرب  ببند  يتعلق 

5-15% و�لذي  �لدولة بو�قع  �ل�سريبية يف خزينة  �لإي��ر�د�ت  �رتفاع 

�لتح�سيل  عملية  تفعيل  �أهمية  على  يوؤكد  لإن��ه  �جليد  بالأمر  يعد 

�ل�سريبي من �ملتهربني �سريبيا عو�سا عن �أن تقوم �حلكومة د�ئما 

مبعاقبة من يدفع �ل�سر�ئب برفعها.

و�أ�سار، �إىل �لتحدي �ملزمن �لذي ل ي�ستطيع �لأردن �خلروج منه، 

وهو �لعجز يف �ملو�زنة �لذي �رتفع لي�سبح 1.7 مليار دينار �أي �أعلى 

بقليل من �لعام �ملا�سي، نتيجة رفع �لنفقات �لر�أ�سمالية بو�قع ن�سف 

�إي���ر�د�ت  �لنفقات  تتجاوز  �أن  يعني  �ل��ذي  �لعجز  وح��ل  دي��ن��ار،  مليار 

�لدولة د�ئما ما يكون خالل حماولة زيادة �ملنح �خلارجية �لتي تقدم 

�أو م��ن خ��الل �ل�ستد�نة م��ن �خل���ارج لتغطية  ل���الأردن خ��الل �ل��ع��ام 

هذ� �لعجز، و��سفا �إياه بالأمر �ملقلق لإن �ل�ستد�نة ترتفع حتى لو 

بوترة غر �سريعة مقارنة ب�سنو�ت �سابقة.

ارشيد: ارتفاع اإليرادات الضريبية إيجابي وعدم فرض ضرائب جديدة مطمئن
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نب�ض البلد- عّمان

الفايز،  في�صل  الأعيان  جمل�س  رئي�س  بحث   

خ���ال ل��ق��ائ��ه يف م��ك��ت��ب��ه ب����دار امل��ج��ل�����س الأع��ي��ان 

لدى  اذربيجان  جمهورية  �صفري  الثنني،  ام�س 

اململكة ايلدار �صليموف، اأوجه العاقات الثنائية 

ل  املجالت  خمتلف  يف  ال�صديقني  البلدين  بني 

و�صبل  والربملانية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  �صيما 

بتو�صيع  الأردن  واه��ت��م��ام  وت��ط��وي��ره��ا،  تعزيزها 

اآفاق التعاون مع اذربيجان يف خمتلف امليادين.

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء خم��ت��ل��ف ال��ق�����ص��اي��ا ال��راه��ن��ة، 

الرفيع  للم�صتوى  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  ال��ف��اي��ز  م��ع��رب��ا 

ال��������ذي و�����ص����ل����ت ال�����ي�����ه ال�����ع�����اق�����ات الأردن������ي������ة 

تعزيزها  على  العمل  اإىل  وداع��ي��ا  الذربيجانية، 

ل��رت��ق��ي اإىل م�����ص��ت��وي��ات اك���رب ت��ع��ب��ريا ع��ن عمق 

العاقات القائمة بني البلدين ال�صديقني.

ال��ذي  ال���دور  باأهمية  �صليموف  ا���ص��اد  ب���دوره، 

عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة  الأردن  به  ي�صطلع 

يف  وال�صتقرار  وال�صام  الأم��ن  لتحقيق  الثاين 

والعامل. املنطقة 

واع�����رب ال�����ص��ف��ري الذرب���ي���ج���اين ع���ن اه��ت��م��ام 

م�صيدا  الردن،  م��ع  ال��ع��اق��ات  ب��ت��ط��وي��ر  ب���اده 

مبختلف  ال��ي��ه  و���ص��ل��ت  ال���ذي  ال��رف��ي��ع  بامل�صتوى 

اجلوانب .

نب�ض البلد- عمان

 اأكد رئي�س غرفتي �صناعة الأردن وعمان، املهند�س 

الأردن��ي��ة  ال��زي��ت��ون  زي��ت  �صناعة  اأن  اجل��غ��ب��ري،  فتحي 

�صهدت ت��ط��ورا ك��ب��ريا خ��ال ال�����ص��ن��وات الأخ����رية، من 

حيث زيادة الإنتاجية وحت�صن جودة املنتج من الزيت، 

دخ��ول  م��ن  مكنته  ودول���ي���ة،  ع��رب��ي��ة  �صمعة  وحتقيقه 

اأ�صواق غري تقليدية يف ظل مناف�صة كبرية.

واأ�صار اجلغبري، يف بيان ام�س الثنني، اإىل قيمة 

نحو  تبلغ  الزيتون  منتجات  م��ن  ال�صنوي  ال��دخ��ل 

100 مليون دينار، فيما يقدر حجم ال�صتثمارات 
اإذا ما مت احت�صاب قيمة  يف القطاع مبئات املايني 

وال�صناعات  ال��زي��ت��ون،  زراع���ة  يف  امل�صتغلة  الأر����س 

ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ي��ه��ا. وث��ّم��ن اجل��غ��ب��ري، خ���ال زي��ارت��ه 

مل��ه��رج��ان ال��زي��ت��ون ال��وط��ن��ي احل����ادي وال��ع�����ص��ري��ن 

وزارة  تنظمه  ال���ذي  ال��ري��ف��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  وم��ع��ر���س 

للبحوث  الوطني  واملركز  ال��وزارة  جهود  ال��زراع��ة، 

ي�صارك  ال��ذي  املهرجان،  ه��ذا  تنظيم  يف  الزراعية 

واجلمعيات،  وامل��زارع��ني  املعا�صر  من  العديد  فيه 

وعدد من �صيدات الأرياف واملحافظات.

وب���ني اأن غ���رف ال�����ص��ن��اع��ة ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى دع��م 

اإق���ام���ة م��ع��ر���س م��ن��ت��ج��ات ال���زي���ت���ون، ال����ذي ي��ق��ام 

���ص��ن��وي��ا، ل�����دوره يف ت�����ص��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

بال�صيدات  اخلا�صة  املنتجات  وك��ذل��ك  وال��زراع��ي��ة 

العامات يف املنازل.

حري�صة  الزيتون  زي��ت  اإن��ت��اج  �صركات  اأن  واأك���د 

والتعبئة  اجلودة  حيث  من  منتجاتها  تطوير  على 

جالة  توجيهات  مع  متا�صياً  والأحجام  والتغليف 

امللك عبداهلل الثاين ب�صرورة تطوير املنتج املحلي 

ليكون مناف�صاً على امل�صتوى العاملي.

واأ����ص���اف اأن »امل���ه���رج���ان ال����ذي ت��دع��م��ه غ��رف��ة 

ت�����ص��وي��ق��ي��ة ملنتجات  ن��اف��ذة  ي�����ص��ك��ل  ���ص��ن��اع��ة ع��م��ان 

ل�صيدات  ال��زراع��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  وال��زي��ت��ون  ال��زي��ت 

من  ك��ب��رية  ن�صبة  وي�����ص��ك��ل��ن  ب��ي��وت��ه��ن،  م��ن  يعملن 

اإن��ت��اج  ت��ك��ال��ي��ف  تخفي�س  اإىل  داع���ي���اً  امل�����ص��ارك��ني«، 

املرتفعة. الزيت 

للمجل�س  رئي�صا  الأردن  انتخاب  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

2022 ي�����ص��ت��دع��ي دع��م  ال����دويل ل��ل��زي��ت��ون ل��ل��ع��ام 

الزيتون  زيت  واأن  خا�صة  الزيتون،  منتجات  قطاع 

ال��ع��امل،  م�صتوى  على  الأف�����ص��ل  م��ن  يعد  الأردين 

بدليل ح�صول اأكرث من �صركة منتجة لهذا الزيت 

ع��ل��ى ج���وائ���ز ع��امل��ي��ة، ب��ل��غ��ت خ���ال ال���ع���ام احل���ايل 

اأقيمت  م�صابقات  يف  دول��ي��ة  ج��ائ��زة   40 م��ن  اأك��رث 

وبريطانيا  واإيطاليا  وكندا  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 

ودبي.

نب�ض البلد- عمان

الفايز مع  نايف  والآث��ار  ال�صياحة  وزير  بحث 

القطرية  اخلطوط  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

اأكرب  لل�صياحة  قطر  جمموعة  ورئي�س  للطريان 

ب��اك��ر اأوج�����ه ال���ت���ع���اون امل�����ص��رك ب���ني اجل��ان��ب��ني 

خال اإقامة فعاليات كاأ�س العامل العام املقبل يف 

البلدين  بني  م�صركة  برامج  خ��ال  من  قطر، 

القادمة حل�صور البطولة. العاملية  للجماهري 

ك��م��ا ب��ح��ث ال��ف��اي��ز، خ���ال ال��ل��ق��اء ال���ذي عقد 

على �صوء زيارة �صمو ويل العهد الأمري احل�صني 

ام�س  ال�صقيقة  قطر  لدولة  عبداهلل  بن  الثاين 

للطريان  امللكية  ع��ام  مدير  وبح�صور  الث��ن��ني، 

����ص���ام���ر امل����ج����ايل، وم����دي����ر ع�����ام ه��ي��ئ��ة ت��ن�����ص��ي��ط 

ال�����ص��ي��اح��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ع��رب��ي��ات، �صبل 

العامل،  كاأ�س  اإقامة  فرة  خال  الأردن  ت�صويق 

ي��ق��وم  ال���ت���ي  امل���م���ي���زة  اإىل ال����ص���ت���ع���دادات  لف���ت���ا 

ب��ه��ا اجل��ان��ب ال��ق��ط��ري ل���ص��ت�����ص��اف��ة امل��ون��دي��ال. 

ال�صياحة،  تن�صيط  لهيئة  �صحفي  بيان  وبح�صب 

لل�صراكة  اململكة  »ا�صتعداد  الفايز،  ال��وزي��ر  اأك��د 

م��ع الأ���ص��ق��اء م��ن دول��ة لقطر، وت��ب��ادل اخل��ربات 

وتقدمي  ال�صياحية،  امل��ج��الت  يف  الطرفني  ب��ني 

امل��م��ك��ن��ة ك��اف��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال�صعد  الإم��ك��ان��ي��ات 

وتقدمي  قطر  يف  لاأ�صقاء  الأردين  اجلانب  من 

العامل  ك��اأ���س  بطولة  تنظيم  يف  ال���ازم  الإ���ص��ن��اد 

.»2022

التفاق  اأن��ه ج��رى  اإىل  الفايز  ال��وزي��ر  واأ���ص��ار 

ال���وزارة  ع��ل��ى ت�صكيل ف��ري��ق ع��م��ل م�����ص��رك ب��ني 

دولة  اأن  موؤكداً  ال�صاأن،  هذا  بخ�صو�س  والهيئة 

قطر تقف على اأر�س �صلبة وت�صري بُخطى ثابتة 

لكرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  تنظيم  نحو  وواثقة 

القدم كاأول دولة عربية واإ�صامية.

واأك����د ب��اك��ر، خ���ال ال��ل��ق��اء، اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 

لدى  العمل  فريق  موجهاً  الأردين،  اجلانب  مع 

اجلانب القطري بالعمل لو�صع برامج م�صركة 

الأردين لإجن���اح  واآل���ي���ات وا���ص��ح��ة م��ع اجل��ان��ب 

التعاون بني اجلانبني وامتام العمل امل�صرك.

من جهته، قال عربيات اإن اللقاء كان اإيجابياً 

و�صي�صهم يف زيادة التعاون على الأ�صعدة كافة يف 

لدى  اخل��ربات  من  لا�صتفادة  ال�صياحي  ال�صاأن 

اأنه جرى عقد اجتماعات  اإىل  الطرفني، م�صريا 

م��ك��ث��ف��ة م���ع اجل���ان���ب ال��ق��ط��ري ل��و���ص��ع ب��رن��ام��ج 

تنفيذي للت�صويق امل�صرك الأن�صب بني البلدين 

قبل البطولة وخالها.

له  �صتكون  اللقاء  اأن  املجايل  اأك��د  جانبه،  من 

العديد من الآثار الإيجابية الكبرية، م�صريا اإىل 

اأن امللكية الأردنية للطريان والقطرية للطريان 

 one ج����زء م���ن ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل ل��ل��ط��ريان

.world
وبني اأن امللكية على ا�صتعداد لزيادة الرحات 

اإىل ق��ط��ر م���ن خ����ال خ���ط���وط ط����ريان امل��ل��ك��ي��ة 

خال بطولة كاأ�س العامل.

 رئيس مجلس األعيان يلتقي سفير أذربيجان لدى المملكة

 الجغبير: 100 مليون دينار الدخل السنوي من منتجات الزيتون

وزير السياحة والرئيس التنفيذي للقطرية للطيران يبحثان 
سبل التعاون خالل كأس العالم

 إدانة مقدر عقاري حكومي بالفساد 
وإلزامه بـ 91 ألف دينار

 رئيس اللجنة القانونية: سنناقش 
مع مختصين التعديالت الدستورية 

وقانوني االنتخاب واألحزاب

نب�ض البلد- عمان

دان����ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة امل��خ��ت�����ص��ة ب��ج��ن��اي��ات 

عقاريا  مقدرا  عمان،  بداية  حمكمة  ل��دى  الف�صاد 

الإهمال  بجرم  الر�صمية  ال��دوائ��ر  اإح��دى  يف  يعمل 

ب��واج��ب��ات��ه ال��وظ��ي��ف��ي��ة وق������ررت ح��ب�����ص��ه 3 اأ���ص��ه��ر 

وت��غ��رمي��ه ق��ي��م��ة اخل�������ص���ارة ال���ت���ي حل��ق��ت ب��خ��زي��ن��ة 

91949 دينارا. الدولة والبالغة 

علنية  جل�صة  خ��ال  ق��راره��ا  املحكمة  واأ���ص��درت 

ال�صاحني  نا�صر  القا�صي  برئا�صة  الثنني،  ام�س 

وع�����ص��وي��ة ال��ق��ا���ص��ي ف���ادي م�����ص��ل��ح، و���ص��ي��ك��ون ه��ذا 

اأمام املحكمة املخت�صة. احلكم قابا لا�صتئناف 

امل��دان  امل��وظ��ف  ت��غ��رمي  املحكمة  ق���رار  وت�صمن 

والق�صائية،  الإداري��ة  والنفقات  دينار   500 مبلغ 

ال�صلطة  ا�صتعمال  ا�صاءة  و�صف اجلرم من  وعدلت 

اىل جرم الإهمال بواجباته الوظيفية.

ك��م��ا ق���ررت امل��ح��ك��م��ة اإدان����ة م��وظ��ف اآخ���ر يعمل 

م���ق���درا ع���ق���اري���ا ب��ن��ف�����س ال����دائ����رة وح��ك��م��ت ع��ل��ي��ه 

م��ال��ي��ة قيمتها  وغ���رام���ة  اأ���ص��ه��ر   3 مل���دة  ب��احل��ب�����س 

الإداري����ة  ال��ن��ف��ق��ات  قيمة  وت�صمينه  دي��ن��ار   500
والق�صائية.

وب��ني ق���رار احل��ك��م اأن امل��وظ��ف امل���دان وامل��وظ��ف 

حكومية  ب��دائ��رة  مقدرين  يعمان  الظنني  الآخ��ر 

ون��ت��ي��ج��ة ع���دم ق��ي��ام��ه��م��ا ب���اإج���راء ال��ك�����ص��ف احل�صي 

 3 م�صاحته  ب��اأن  واأف���ادا  بيع،  معاملة  يف  عقار  على 

اآلف   6 احلقيقية  م�صاحته  فيما  مربع  مر  اآلف 

اأنه  رغم  �صكنية  لغايات  ي�صتخدم  واأن��ه  مربع،  مر 

ال��ق��ان��ون  ي��خ��ال��ف  ومب���ا  جت���اري  كمجمع  ي�صتعمل 

خزينة  على  كبري  م��ايل  مبلغ  بت�صييع  ت�صبب  م��ا 

الدولة.

ال��ن��زاه��ة ومكافحة  ه��ي��ئ��ة  ال��ق�����ص��ي��ة  واك��ت�����ص��ف��ت 

وتبني  بها  العامون  مدعوها  حقق  وال��ت��ي  الف�صاد 

الق�صائية  لل�صلطات  حتويلها  ومت  بها  ف�صاد  وجود 

التي اأجرت عملية حماكمة انتهت بقرار الإدانة.

نب�ض البلد- عمان

النائب  النيابية  القانونية  اللجنة  رئي�س  قال 

�صتبا�صر  اللجنة  اإن  ال��ع��ودات  عبداملنعم  املحامي 

ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات��ه��ا مل��ن��اق�����ص��ة واإق��������رار م�����ص��روع 

ال��ت��ع��دي��ات ال���د����ص���ت���وري���ة، وم�����ص��روع��ي ق��ان��وين 

ينتهي  اأن  بعد   2021 ل�صنة  والأح��زاب  النتخاب 

اللجان  اأع�صاء  كامل  انتخاب  من  النواب  جمل�س 

النيابية.

واأ����ص���اف ال���ع���ودات ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة 

م�صاريع  ح��ول  لقاءات  �صتعقد  اللجنة  اأن  )ب��را( 

ال���ت���ع���دي���ات ال���د����ص���ت���وري���ة وق����ان����وين الن���ت���خ���اب 

والأحزاب مع اجلهات ذات العاقة، بالإ�صافة اإىل 

اجراء نقا�س معمق مع املخت�صني.

وك�����ان جم��ل�����س ال���ن���واب اأح�����ال يف وق����ت ���ص��اب��ق 

م�������ص���روع ال���ت���ع���دي���ات ال���د����ص���ت���وري���ة وم�����ص��روع��ي 

القانونية  للجنة  والأح�����زاب  الن��ت��خ��اب  ق��ان��وين 

بناء  للمجل�س  احلكومة  ار�صلتها  اأن  بعد  النيابية 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  خمرجات  على 

ال�صيا�صية.

امل�صاريع  ه��ذه  اإىل  ب�صغف  امل��واط��ن��ون  ويتطلع 

وال��و���ص��ول  ال�صيا�صية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ع��زي��ز  يف  اأم���ا 

برملانية،  وحكومات  حزبية،  نيابية  جمال�س  اإىل 

بالإ�صافة اإىل متكني ال�صباب واملراأة.

40املـحـلـي
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 وزير االقتصاد الرقمي يبحث مع نظيريه المصري والعراقي سبل التعاون
نب�ض البلد- عمان

�أحمد  و�لريادة  �لرقمي  �القت�صاد  وزير  بحث   

ال��ق��اه��رة م�ساء االح���د، م��ع وزي��ري  ال��ه��ن��ان��دة، يف 

االت�������س���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات امل�����س��ري 

اأركان  العراقي  الدكتور عمرو طلعت واالت�ساالت 

وتدعيم  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل  ال�سيباين،  �سهاب 

ال���ع���اق���ات ال���ث���اث���ي���ة يف جم������االت االت�������س���االت 

املعلومات. وتكنولوجيا 

اأجمد  اململكة لدى م�سر  �سفري  اللقاء  وح�سر 

لهيئة  املفو�سني  جمل�س  رئي�س  ونائب  الع�سايلة، 

نايل  الدكتور  االأردن��ي��ة  االت�ساالت  قطاع  تنظيم 

العدوان.

وتاأتي املباحثات ا�ستنادا لنتائج القمم الثاثية 

ال��ع��ام حت��ت رع��اي��ة ق��ادة  ال��ت��ي انعقدت على م��دار 

حزمة  تنفيذ  اأهمية  اأك��دت  والتي  الثاث،  ال��دول 

تعزيز  عن  ف�سا  بينها،  التعاون  م�سروعات  من 

والتكامل  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  وتعميق  ال�����س��راك��ة 

امل�سرتك. اال�سرتاتيجي 

انه مت بحث  االإثنني،  اليوم  للوزارة  بيان  وقال 

ق��ي��ام ال�����دول ال���ث���اث ال�����س��ق��ي��ق��ة ب��ال��ت��ع��اون فيما 

نظام   « تاأ�سي�س  اإمكانية  درا�سة  على  للعمل  بينها 

لتبادل  وم�سر،  واالأردن  العراق  ،بني  بيني«  ربط 

احلركة الدولية من واإىل اأوروبا ودول العامل.

ال��ت��ع��اون يف  اإم��ك��ان��ي��ة  امل��ب��اح��ث��ات  ك��م��ا ت�سمنت 

م�سروعات ومبادرات م�سرتكة يف جمال تطبيقات 

اخل��رات  ت��ب��ادل  خ��ال  م��ن  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 

الثاث،  ال�سقيقة  ال��دول  بني  املمار�سات  واأف�سل 

وا���س��ت��ك�����س��اف ف��ر���س ال���ت���ع���اون امل��م��ك��ن��ة يف جم��ال 

امل���ه���ارات ال��رق��م��ي��ة ودع���م ري����ادة االع���م���ال، وذل��ك 

ال�سباب  م��ن  امل��واه��ب  م��ن  وا�سعة  جمموعة  لبناء 

والتعاون  النا�سئة  التكنولوجيات  جمال  يف  فيها، 

يف جم���ال ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

واالت�ساالت لبناء القدرات.

واك���د ال����وزراء خ���ال امل��ب��اح��ث��ات اأه��م��ي��ة ادام���ة 

الثاث  ال��دول  بني  العاقات  يخدم  مبا  التن�سيق 

ال�سقيقة، واأهمية توطيد هذه العاقات يف جمال 

يعود  ومب��ا   ، امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  االت�����س��االت 

بالنفع على �سعوب الدول الثاث، وذلك يف �سوء 

التكنولوجي وما ي�سهده العامل من ثورة  التطور 

والتي  التقنيات  ك��ل  على  تنفتح  راب��ع��ة  �سناعية 

ميكن اال�ستفادة منها يف الت�سدي للتحديات التي 

املجتمعات. تواجه 

اللقاء  ه���ذا  اأن   ، ال��ه��ن��ان��دة  اأو���س��ح  م��ن ج��ان��ب��ه 

م��ه��م��ة ج���دا للعمل على  ف��ر���س��ة  ي��ع��ت��ر  ال��ث��اث��ي 

ت�سب  وم�ساريع  وبرامج  حقيقية  �سراكات  ايجاد 

باال�ستفادة  وذل���ك  االأط����راف  جميع  م�سلحة  يف 

من نقاط القوة وامليزات التي تنفرد بها كل دولة 

�سبابنا  دع��م  ي�سهم يف  ومب��ا  ال��ث��اث،  ال���دول  م��ن 

جميعا. واقت�سادنا 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االت���������س����االت  ق���ط���اع  اأن  واأك�������د 

يلعب  اأن  ي�ستطيع  الثاثة  البلدان  يف  املعلومات 

التي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���رواب���ط  ت��ق��وي��ة  يف  مهما  دورا 

ي�سهد  العامل  اأن  اإىل  م�سريا   ، ال��دول  ه��ذه  جتمع 

م���رح���ل���ة م����ن ال���ت���ح���ول ال���ف���ك���ري واالج���ت���م���اع���ي 

الرقمي  التحول  يعد  حيث  والرقمي،  وال�سيا�سي 

ه���و اأ���س��ا���س ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ول يف ���س��وء امل��ف��اه��ي��م 

اأهمية  م��وؤك��دا  ال��ع��امل،  ي�سهدها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

ال�سراكة  تعزيز  اإط��ار  يف  ودعمهم  ال�سباب  متكني 

بني البلدان الثاثة.

 وزير الطاقة: 840 ألف برميل
 واردات المملكة من النفط العراقي الخام 

في 3 أشهر

تواجد شركات تكنولوجيا المعلومات 
العالمية في المملكة يؤكد

 كفاءة الشباب االردني

 العمل توقع اتفاقية إلعادة تشغيل 
الفرع اإلنتاجي في الشوبك

نب�ض البلد- عمان

 قال وزير الطاقة والرثوة املعدنية، الدكتور 

واردات  اإن  االث���ن���ني،  ام�����س  ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة، 

اململكة من النفط العراقي بلغت خال الفرتة 

ت�سرين   26 ول��غ��اي��ة   ،2021 اأي���ل���ول   9 م���ن 

األ�����ف ب��رم��ي��ل،  ال���ث���اين احل�����ايل ح�����وايل 840 

مبعدل 9700 برميل يوميا.

ووف����ق ال���وزي���ر اخل��راب�����س��ة، ي�����س��ت��ورد االأردن 

ال��ن��ف��ط اخل����ام م���ن ال���ع���راق مب��ع��دل 10 اآالف 

برميل يوميا، ت�سكل نحو 7 باملئة من احتياجات 

اململكة، يجري نقلها من م�سفاة بيجي العراقية، 

العراقية  االأردن���ي���ة-  احل����دود  ع��ن  تبعد  وال��ت��ي 

مع  التن�سيق  اأخ���ريا  وج��رى  كيلومرتا،   830
يف  وان(  )ت��ي  حمطة  لتجهيز  العراقي  اجلانب 

تبعد  وال��ت��ي  االأن��ب��ار،  /حمافظة  القائم  ق�ساء 

م�سافة 435 كم عن احلدود االأردنية العراقية 

الع��ت��م��اده��ا ل��ت��ح��م��ي��ل ال��ن��ف��ط ب����دال م���ن بيجي 

لقربها من احلدود االأردنية العراقية، علما باأن 

اجلانب العراقي مل يبلغ وزارة الطاقة والرثوة 

املعدنية ر�سميا بجاهزية هذه املحطة.

ال��ع��راق  م��ن  اخل���ام  النفط  االأردن  وي�ستورد 

مب��وج��ب م���ذك���رة ت��ف��اه��م وق��ع��ه��ا ال��ب��ل��دان ع��ام 

ب��ن��ه��اي��ة ع��ام  ���س��ن��وي��ا وت��وق��ف��ت  2008 مت����دد 
2013؛ نظرا الإغاق معر طريبيل احلدودي 
وال��رثوة  الطاقة  وزارة  وقامت  اأمنية،  الأ�سباب 

2017 مب��خ��اط��ب��ة اجل��ان��ب  ع���ام  امل��ع��دن��ي��ة يف 

التفاهم  م��ذك��رة  يف  ال��ع��م��ل  لتجديد  ال��ع��راق��ي 

والتي اأعيد العمل بها مطلع عام 2019.

النفط  ا�سترياد  على  حاليا  العمل  وي��ج��ري 

ال��ع��راق��ي مب��وج��ب امل��ذك��رة ال��ت��ي وق��ع��ت مطلع 

العام احلايل ومبوجبها ي�سرتي االأردن النفط 

اخل����ام م��ن ال���ع���راق ب�سعر ي��ق��ل ع��ن ���س��ع��ر خ��ام 

فرق  لتغطية  دوالرا   16 مبقدار  العاملي  برنت 

اجلانب  يتحملها  والتي  النقل  وكلفة  املوا�سفة 

االأردين.

نب�ض البلد- عمان

تكنولوجيا  ب��ق��ط��اع  وم��ع��ن��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  اأك����د 

املعلومات  تكنولوجيا  �سركات  تواجد  اأن  املعلومات 

ال�سباب  دليا على مهارة  يعتر  االأردن،  العاملية يف 

االردين وكفاءته، واأهمية اململكة كموقع ا�سرتاتيجي 

جاذب لا�ستثمار.

اإن هذه  وق��ال��وا لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة)ب��رتا(، 

ال�سركات تعتر ا�ستثمارات مبا�سرة توؤثر على الناجت 

املحلي وت�سهم بتوليد فر�س عمل عديدة لل�سباب.

املهند�س  والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزير  وقال 

تكنولوجيا  ���س��رك��ات  ت���واج���د  اإن  ال��ه��ن��ان��دة،  اأح���م���د 

ال�سباب  ق���درة  ي��وؤك��د  اململكة،  يف  العاملية  املعلومات 

االردين و مهاراته وكفاءته يف خدمة هذه ال�سركات، 

واأهمية االردن كموقع ا�سرتاتيجي حيث يعد بوابة 

للمنطقة العربية.

اإثبات  يعني  العاملية  ال�سركات  وج��ود  اأن  وا�ساف 

جلاذبية البنية التحتية االردنية لها، ما دفعها اىل 

اأعمالها من  اململكة تخدم  اإقليمية يف  اإن�ساء مكاتب 

خال الكفاءات واملهارات العالية.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأو�����س����ح مم��ث��ل ق���ط���اع االت�������س���االت 

االأردن  غ��رف��ة جت����ارة  امل��ع��ل��وم��ات يف  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال�سركات  ا�ستثمار  اأن  ال��رواج��ب��ة،  هيثم  امل��ه��ن��د���س 

اال�ستثمارية  البيئة  على  دالل���ة  االردن  يف  العاملية 

اال�ستثمار  توفر  وال��ت��ي  اململكة،  يف  امل��وج��ودة  املهمة 

القوي والناجح يف قطاع تكنولوجيا املعلومات .

جاء  ل���اأردن  ال�سركات  ه��ذه  اختيار  اأن  وا���س��اف 

خريجو  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة  لل�سمعة  ن��ظ��را 

املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  يف  االردنية  اجلامعات 

االردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  خريجي  م��ن  باملئة   20 اأن  اذ 

ي��دل على قوة  م��ا  امل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا  ي��در���س��ون 

ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ل��ب��ة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع ، وب��ال��ت��ايل ي��دف��ع 

ا���س��ت��ق��ط��اب��ه��م وت��دري��ب��ه��م  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 

وت��وظ��ي��ف��ه��م االم���ر ال���ذي ي��ح��د م��ن ال��ب��ط��ال��ة بهذا 

القطاع.

ولفت الرواجبة اإىل اأن تواجد ال�سركات الكرى يف 

اململكة يدفع �سركات اخرى عاملية، وخا�سة تلك التي 

تهمتم بتعريب املحتوى، اىل اأن حتذو حذوها وتختار 

االردن، ملا يعرف عنه من بيئة م�ستقرة واآمنة .

تقنية  ���س��رك��ات  جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  وب��ني 

امل��ع��ل��وم��ات واالت�������س���االت االأردن����ي����ة »اإن����ت����اج« ن�سال 

تكنولوجيا  ���س��رك��ات  ت���واج���د  اأه��م��ي��ة  اأن  ال��ب��ي��ط��ار، 

االردن  �سمعة  ي��ع��زز  االأردن  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

املميزة،  التحتية  والبنية  الب�سرية  الكفاءات  بوجود 

ال�سباب االردين ب�سكل كبري،  كما ي�سهم يف توظيف 

ونقل التكنولوجيا اجلديدة دائما .

العاملية  املعلومات  تكنولوجيا  �سركات  عدد  وعن 

م�سريا  �سركة،  ال30  ب��ح��دود  اإن��ه��ا  ق��ال  االأردن،  يف 

ال�سوق خال  لتحري  وح��دة  بناء  نية اجلمعية  اىل 

اأ�سمل واأدق  العام املقبل الإجراء درا�سات واإح�ساءات 

عن القطاع .

بدوره، قال املدير االقليمي حللول االأعمال لدى 

متا�سياً  اإن���ه  اخل��ي��اط،  م��اه��ر  مايكرو�سوفت  �سركة 

املتمثلة بتمكني كل �سخ�س وكل  ال�سركة  مع مهمة 

فاإن   ، املزيد  حتقيق  من  الكوكب  هذا  على  موؤ�س�سة 

تطوير  ت�سريع  يف  امل�����س��اع��دة  ه��و  االأردن  يف  هدفها 

تبني  النطاق  ووا�سعة  االإنتاجية  عالية  جمتمعات 

احللول با�ستخدام تقنية »مايكرو�سوفت« .

واأ�ساف اأن ا�سرتاتيجية ال�سركة هي بناء �سراكات 

احلكومية  واملنظمات  ال��رائ��دة  ال�سناعة  مع  عميقة 

التحتية مع  البنية  واال�ستثمار يف  وغري احلكومية، 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ح��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ف��ري��دة م��ن خ��ال 

االأ�ساليب ذات ال�سلة عاملًيا، وامل�ساركة بالنظام البيئي 

�سيكون  ما  واال�ستفادة،  للبناء  وتنميته  التكنولوجي 

اأكر جتمع للمواهب يف العامل باجليل القادم.

واأ����س���ار اىل ال�����س��رك��ات ت��وا���س��ل مت��ك��ني امل��واه��ب 

امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ع��م��ل وال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا، ب���ه���دف حتقيق 

ال��ط��م��وح��ات وامل�����س��ارك��ة يف ال��ن��ه��و���س ب��االق��ت�����س��اد 

البلد  توؤثر على  التي  البطالة  االأردين، و�سد فجوة 

واملنطقة ككل.

اململكة،  يف  العاملية  ال�سركات  تواجد  اأهمية  وعن 

ق���ال م��دي��ر ال��ع��اق��ات احل��ك��وم��ي��ة ل�����س��رك��ة »ب��ي��ج��و« 

حم��م��ود،  خ��ل��دون  امل��ع��ل��وم��ات،  لتكنولوجيا  ال��ع��امل��ي��ة 

لا�ستثمار  م��ع��ي��ارا  ت��ع��ت��ر  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات  اإن 

�سناعة  تعزيز  على  تعمل  لكونها  الناجح  االأجنبي 

التكنولوجيا املحلية اإىل جانب املزيد من اال�ستثمار 

وفر�س العمل .

�أكرب   2019 ع��ام  افتتحت  ال�سركة  اأن  واأو���س��ح 

املقر  �سنغافورة  خ���ارج  االأردن،  يف  العاملية  مكاتبها 

اأردين يف  الف  اأكرث من  الرئي�سي، وقامت بتوظيف 

م�سيفا  ال�سلة،  ذات  واالأدوار  التكنولوجيا  جم��ال 

ان��ه��ا ح��ت��ى اأث���ن���اء االإغ�����اق ال��وب��ائ��ي ظ��ل��ت ال�سركة 

م��ل��ت��زم��ة ب��ت��ع��زي��ز ق��وت��ه��ا ال��ع��ام��ل��ة م���ن خ���ال �سم 

م�ساحة  600 موظف جديد، وم�ساعفة  اأكرث من 

مكتبها ثاث مرات يف عمان. ولفت حممود اإىل اأن 

ذلك  يف  مب��ا   ،2022 لعام  روؤي��ت��ه��ا  ح��ددت  ال�سركة 

اأردين متخ�س�س يف  ال��ف  اأك��رث من  خطط توظيف 

تكنولوجيا املعلومات والذكاء اال�سطناعي، وبف�سل 

 ، فيه  الوا�سعة  املواهب  وجمموعة  االأردن  ا�ستقرار 

ا�ستطاعت ال�سركة حتقيق جناحات عظيمة .

نب�ض البلد- عمان

ات��ف��اق��ي��ة رب��اع��ي��ة مع  ال��ع��م��ل   وق��ع��ت وزارة 

امللك  و�سندوق  االألب�سة  ل�سناعة  ال��زي  �سركة 

املهارات  عبد اهلل الثاين للتنمية وهيئة تنمية 

املهنية والتقنية، الإعادة ت�سغيل الفرع االإنتاجي 

يف لواء ال�سوبك مبحافظة معان.

وقال وزير العمل نايف اإ�ستيتية، اإن الهدف 

م���ن االت��ف��اق��ي��ة ه���و ا���س��ت��دام��ة ف���ر����س ال��ع��م��ل 

ال��ق��ائ��م��ة يف ال��ف��رع االإن��ت��اج��ي وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 

يعملون  ك��ان��وا  الأردن��ي��ني  عمل  فر�سة   120
ل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��ل  ���س��رك��ة  ل���دى  �سابقا 

االألب�سة امل�سغل ال�سابق للفرع االإنتاجي، وتن�س 

على رفع الطاقة اال�ستيعابية للفرع االإنتاجي 

اإىل 200 عامل خال الن�سف االأول من العام 

املقبل من خال ت�سغيل 80 عاما يف الفرع.

على  ح��ري�����س��ة  ال������وزارة  اأن  ا�ستيتية  واأك����د 

ا�ستحداث فر�س عمل لاأردنيني يف املحافظات 

االأ����س���د ف��ق��را واالأع���ل���ى ب��ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة، من 

اإنتاجية يف هذه املحافظات  اإن�ساء فروع  خال 

عمل  فر�س  لتوفري  �سامية  ملكية  بتوجيهات 

الئقة لاأردنيني يف خمتلف القطاعات.

اهلل  عبد  امللك  �سندوق  مدير  ق��ال  ب���دوره، 

االتفاقية  اإن  احل�سن،  �سائب  للتنمية  الثاين 

تاأتي لدعم اجلهود احلكومية يف توفري املزيد 

من فر�س العمل لل�سباب االأردين يف حمافظات 

اململكة كافة، مبينا اأنها ت�سمن ا�ستئناف العمل 

يف الفرع االإنتاجي يف لواء ال�سوبك وا�ستدامة 

فر�س العمل يف هذا الفرع.

من جهته، قال رئي�س هيئة تنمية وتطوير 

الهيئة  اإن  ال�سفا�سفة،  قي�س  الدكتور  امل��ه��ارات 

ب��ال��ف��روع  ل��ل��ع��ام��ل��ني  الت�سغيلي  ال��دع��م  ت��ق��دم 

االإن���ت���اج���ي���ة م���ن خ����ال دع����م روات������ب ال��ع��م��ال 

االأدن��ى  باملئة من احل��د   50 بن�سبة  االأردن��ي��ني 

ل����اأج����ور مل����دة ع����ام واح�����د و25 دي����ن����ارا ب��دل 

م��وا���س��ات مل���دة ع���ام واح���د و25 دي��ن��ارا ب��دل 

ا�سرتاك يف ال�سمان االجتماعي ملدة عام واحد.

واأ�سار اإىل اأن الهيئة ت�سعى اإىل دعم التعليم 

ال�سباب  و���س��وي��ة  ك��ف��اءة  ورف���ع  والتقني  املهني 

ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ����س���وق ال��ع��م��ل مب���ا يحقق 

املواءمة بني املخرجات واحتياجات �سوق العمل 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العاقة.

ال��زي  ال��ع��ام ل�سركة  امل��دي��ر  اأك���د  م��ن جهته، 

ل�سناعة االألب�سة ق�سطندي يغنم، اأن االتفاقية 

ال��ع��م��ل  وزارة  م���ع  ال�����س��راك��ة  ���س��ي��اق  ت���اأت���ي يف 

واجل���ه���ات ال�����س��ري��ك��ة االأخ�����رى ل��ل��ح��ف��اظ على 

فر�س العمل يف الفرع االإنتاجي بلواء ال�سوبك 

وزيادتها.

نب�ض البلد- عمان

االأردن  ه���واوي  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق��ال   

ا�سهمت  واالت�����س��االت  املعلومات  تقنية  اإن  وان��غ  اإي��ث��ان 

باإحداث حتول تاريخي يف خدمات جميع القطاعات يف 

منطقة ال�سرق االأو�سط وحتقيق التنوع االقت�سادي.

ان  االثنني،  ام�س  �سحفي  بيان  يف  وان��غ  وا�ساف 

اجليل  مثل  احل��دي��ث��ة  التقنيات  م��ن  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل 

االأ�سياء  واإن��رتن��ت  ال�سحابية  واحلو�سبة  اخلام�س 

وال�سبكات،  ال�سيراين  واالأمن  ال�سخمة  والبيانات 

االجتماعية  التنمية  عجلة  بدفع  ك��ب��رياً  دوراً  ادى 

االعتماد على  االأردين من خال  االقت�ساد  وتعزيز 

التقنيات الرقمية.

 »2030 ال��ذك��ي  ت��ق��ري��ر »ال��ع��امل  وا���س��ار اىل ان 

ت��وق��ع اإج����راء اأك���رث م��ن 200 م��ل��ي��ار ات�����س��ال على 

امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي، وت��وف��ري اإم��ك��ان��ي��ة االت�����س��ال لكل 

جيجابت   10 ب�سرعة  وم��وؤ���س�����س��ة  وع��ائ��ل��ة  �سخ�س 

بالثانية بحلول عام 2030.

وبني اأن االأردن ي�سهد خطوات مت�سارعة لتحقيق 

التحول الرقمي يف جميع اأنحاء اململكة مبا يتما�سى 

مع »روؤية 2025« ومبادرة »ريت�س 2025«، حيث 

بزيادة  املعلومات  وتقنية  االت�����س��االت  قطاع  ي�سهم 

الناجت املحلي االإجمايل بن�سبة 12 باملئة.

واأو�سح ان االقت�ساد الرقمي يف االأردن �سهد منواً 

كبرياً بف�سل النظام االإيكولوجي للمواهب التقنية 

امل��ح��ل��ي��ة، رغ���م ال��ف��ج��وة امل��ت��زاي��دة يف امل���واه���ب على 

فريي«  »كورن  �سركة  اأ�سارت  حيث  العاملي،  امل�ستوى 

لا�ست�سارات اأن نق�س املهارات �سي�سل اإىل اأكرث من 

العاملي بحلول  امل�ستوى  2ر85 مليون �سخ�س على 
عام 2030 ما قد يوؤدي اإىل تاأثريات مالية �سلبية 

تقدر قيمتها بحوايل 452ر8 تريليون دوالر.

املواهب  تنمية  العمل على  ينبغي  وانغ،  وبح�سب 

م�ستدام  اإي��ك��ول��وج��ي  ن��ظ��ام  وب��ن��اء  املحلية  التقنية 

ملواهب تقنية املعلومات واالت�ساالت يف االأردن لدفع 

عجلة االقت�ساد الرقمي بامل�ستقبل.

ودع����ا اإىل ات���ب���اع ن��ه��ج ت���ع���اوين م��ف��ت��وح ل��ت��ع��زي��ز 

واالت�ساالت  املعلومات  لتقنية  االإيكولوجي  النظام 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  التعاون  خ��ال  من 

»ه���واوي«  ان  اىل  م�سريا  املحلية،  امل��واه��ب  لتنمية 

اأكرث  بتنمية  املا�سيني  العقدين  مدار  على  ا�سهمت 

من مليون موهبة يف ال�سرق االأو�سط منها 5000 

يف االأردن.

وا����س���اف ان ال�����س��رك��ة ت��ع��اون��ت م���ع ال��ع��دي��د من 

املوؤ�س�سات التعليمية واجلامعات وال�سركاء يف االأردن 

م��ن��ه��ا ج��ام��ع��ات ال��ه��ا���س��م��ي��ة وال���ريم���وك واالأم�����رية 

االأردنية  والتكنولوجيا  والعلوم  للتكنولوجيا  �سمية 

خا�سة  م��ع��اي��ري  و���س��ع  ع��ل��ى  التطبيقية،  وال��ب��ل��ق��اء 

املواهب  قيمة  وتعزيز  التحالفات  وب��ن��اء  للمهارات 

املحلية، م�سريا اىل ان ال�سركة تنفذ حاليا الن�سخة 

املعلومات  لتقنية  ه���واوي  م�سابقة  م��ن  اخل��ام�����س��ة 

طالب   300 م�ساركة  �سهدت  وال��ت��ي  واالت�����س��االت 

اأردين.

 هواوي االردن: المواهب التقنية تسهم بدفع عجلة 
االقتصاد الرقمي بالمملكة

نب�ض البلد- عمان

ام�س  واالج��ت��م��اع��ي،  االق��ت�����س��ادي  املجل�س  ناق�س   

االث���ن���ني، م��راج��ع��ة ���س��وق ال��ع��م��ل وال��ت�����س��غ��ي��ل وق��ط��اع 

التعليم والتدريب املهني والتقني، �سمن حمور املوارد 

الب�سرية، ا�ستكمااًل لعقد جل�سات تقرير حالة الباد 

.2021
وح�سر املناق�سة وزير العمل نايف ا�ستيتية واأمني 

تنمية  ف���اروق احل��دي��دي، ورئي�س هيئة  ال����وزارة  ع��ام 

ال�سفا�سفة،  قي�س  والتقنية  املهنية  امل��ه��ارات  وتطوير 

مب�������س���ارك���ة ن��خ��ب��ة م����ن اخل�������راء وامل���خ���ت�������س���ني م��ن 

القطاعني العام واخلا�س.

هي  العمل  وزارة  مهمة  اأن  العمل  وزي���ر  واأو���س��ح 

تنظيم ���س��وق ال��ع��م��ل وال��ت�����س��ري��ع وت��وح��ي��د اجل��ه��ود، 

حتتاج  التعليم  خم��رج��ات  م��واءم��ة  ع��دم  اأن  م�سيفاً 

ال�سباب  تهيئة  اأهمية  اإىل  م�سرياً  ووق��ت،  حلول  اإىل 

لا�ستفادة من الفر�س املتاحة.

واأك������د �����س����رورة ت���وف���ري خ��ط��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة حمكمة 

وحتديد  العمل  �سوق  يف  موجود  هو  مما  لا�ستفادة 

امللتحقني  لتاأهيل  ال�سحيحة  والكيفية  امل��خ��رج��ات، 

ب�سوق العمل، وتفعيل دور جمال�س اللجان القطاعية 

وحماكاة ما هو مطلوب.

اخلا�س  القطاع  اإدم��اج  اأهمية  اإىل  ا�ستيتية  واأ�سار 

مب��وؤ���س�����س��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي وف���ق م��ع��ط��ي��ات ال�����س��وق، 

اإ���س��اف��ة اإىل حت��دي��د اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��وق م��ن خ��ال 

املوؤ�س�سات املعنية واال�ستجابة للمخرجات احلقيقية.

واالجتماعي،  االقت�سادي  املجل�س  عام  اأمني  ون��ّوه 

الدكتور مرتي مدانات، اإىل اأهمية اخلروج بتو�سيات 

اأنه مع اجلهود  للتخفيف من م�سكلة البطالة، مبيناً 

البطالة  ن�سب  اأن  اإاّل  املطروحة  احلكومية  واخلطط 

م��رت��ف��ع��ة وخ��ا���س��ة ب��ني ال��ن�����س��اء، وث��م��ة ع���دم تن�سيق 

اجلهود  توحيد  يتطلب  مم��ا  املرجعيات،  يف  وت�سعب 

كما  الت�سغيل،  للقطاع اخلا�س يف  اأك��ر  دور  واإع��ط��اء 

اأ�سار اإىل اأهمية املواءمة بني جانبي العر�س والطلب 

يف �سوق العمل.

اإم��ك��ان��ي��ة حتويل  العمل  وزارة  ع��ام  اأم���ني  واق���رتح 

تقنية  جامعات  اإىل  حالياً  املوجودة  اجلامعات  بع�س 

املهني  التعليم  قطاع  لتنمية  احللول  اأح��د  باعتبارها 

وال��ت��ق��ن��ي وت���ط���وي���ره. وق���دم���ت م��ن�����س��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف امل��ج��ل�����س االق���ت�������س���ادي واالج��ت��م��اع��ي 

ما جاء  اأب��رز  ح��ول  الدكتورة خلود احلاحلة عر�ساً 

ب��ال��ورق��ة م��ن ت��و���س��ي��ات، تتمثل ب��و���س��ف ق��ط��اع �سوق 

املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  وق��ط��اع  والت�سغيل  العمل 

م�����س��األ��ة اأم����ن وط��ن��ي واج��ت��م��اع��ي، واأه���م���ي���ة اإي���اِئ���ه 

االأولوية الازمة للعمل على تنفيذه.

املهنية  املهارات  واأ�سار رئي�س هيئة تنمية وتطوير 

وال��ت��ق��ن��ي��ة اإىل احل���اج���ة ل��ت��م��ك��ني ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خ��ال 

من  اأن�سئت  التي  دوره��ا  لتاأخذ  الناظمة  الت�سريعات 

اأجله.

ونوه امل�ساركون اإىل اأهمية وجود اإح�سائيات دقيقة 

ب�سوق  اجلامعية  التخ�س�سات  م��واءم��ة  ع��دم  تعك�س 

التي حتدد احلاجة  الدرا�سات  والرتكيز على  العمل، 

اأهمية  اإىل  اإ�سافة  لها،  والتوجه  امل�ستقبل  مهن  اإىل 

والطلب  العر�س  تبني  حقيقية  بيانات  قاعدة  توفر 

لتمكن �سانع القرار من معاجلة م�سكلة عدم مواءمة 

التخ�س�سات اجلامعية ب�سوق العمل.

خللق  اخلا�س  القطاع  حتفيز  اأهمية  اإىل  واأ�ساروا 

فر�س العمل، ومراجعة الت�سريعات الناظمة و�سبط 

اأهمية  على  و���س��ددوا  ومدخاته،  العمل  �سوق  ج��ودة 

ال�سيا�سات  لر�سم  اخل��ا���س  للقطاع  الفر�سة  اإع��ط��اء 

دوره  يقت�سر  واأال  والتقني  املهني  بالتعليم  املت�سلة 

على اال�ست�سارة وح�سب.

يذكر اأّن املجل�س �سيعقد يف االأ�سابيع القليلة املقبلة 

من  نخبة  مب�ساركة  النقا�سية  اجلل�سات  من  �سل�سلة 

اأهل الراأي واخلرة لتتناول املحاور والقطاعات التي 

الكلي،  العام، وهي: االقت�ساد  التقرير لهذا  وردت يف 

التحتية،  البنية  وقطاعات  االقت�سادية،  والقطاعات 

واملوارد الب�سرية، والتنمية املجتمعية )1(، والتنمية 

وتطوير  ال�سيا�سية  التنمية  وحم��ور   ،)2( املجتمعية 

القطاع العام.

نب�ض البلد- عمان

و���س��رك��اوؤه��ا يف  ال��دول��ي��ة  العمل  ع��ق��دت منظمة   

عن  وممثات  ملمثلني  حوارية  عمل  ور�سة  االأردن، 

اأجل دعمها  املحلي من  القطاع اخلا�س  �سركات يف 

واإ���س��راك��ه��ا يف ج��ه��ود »خ��ل��ق ع���امل ع��م��ل خ���ال من 

والتحر�س«. العنف 

وهيئة  املنظمة  عقدتها  التي  الور�سة  وناق�ست 

العام  االحت���اد  م��ع  ب�سراكة  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  االأمم 

الوطنية  واللجنة  االأردن،  عمال/عامات  لنقابات 

اأدوات  ت��ط��وي��ر  ���س��ب��ل  امل��������راأة،  ل�������س���وؤون  االأردن�����ي�����ة 

ال�سركات  ف��ع��ال��ة وع��م��ل��ي��ة، مت��ك��ن ه��ذه  واإر����س���ادات 

اأفعال و�سلوكيات العنف والتحر�س يف  من معاجلة 

عامل العمل.

اإج��������راءات وجت����ارب  اإىل  امل�������س���ارك���ون  وا���س��ت��م��ع 

عامل  يف  والتحر�س  العنف  م��واج��ه��ة  يف  ال�سركات 

من  العاقة  ذات  احتياجاتها  اإىل  اإ�سافة  العمل، 

ت�سريعي. منظور 

�سركات  مع  التحاور  اإىل  العمل  ور�سة  وتهدف 

للعاملني  اآمنة  بيئة عمل  اإيجاد  متميزة مهتمة يف 

والعمل  خراتها،  من  التعلم  اأجل  من  والعامات 

العنف  ���س��د  �سليمة  ���س��ي��ا���س��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  معها 

وال��ت��ح��ر���س يف ع��امل ال��ع��م��ل، واإت��اح��ة ال��ف��ائ��دة من 

الدولية. العمل  منظمة 

واأك������د امل�������س���ارك���ون �����س����رورة اإي����ج����اد ���س��ي��ا���س��ات 

من  للحد  الداخلية  االأنظمة  يف  رادع��ة  وعقوبات 

ال��ع��ن��ف وال��ت��ح��ر���س يف ع���امل ال��ع��م��ل، اإ���س��اف��ة اإىل 

اآل���ي���ة ل��ت��ل��ق��ي ال�����س��ك��اوى وال��ت��ع��ام��ل معها  ت��ط��وي��ر 

ب�����س��ري��ة ت��ام��ة م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق م���وؤه���ل، داع���ني اإىل 

وحتويلها  ال��ع��م��ل،  بيئة  يف  ال�سعف  ن��ق��اط  ت��ق��ومي 

اىل نقاط قوة وفر�س خللق بيئة عمل اآمنة متّكن 

على  واحلفاظ  اال�ستمرارية،  النمو،  من  املوؤ�س�سة 

اأماكن  العاملني والعامات فيها من االنتقال اىل 

عمل اأكرث اأماًنا.

وبح�سب اتفاقية الق�ساء على العنف والتحر�س 

يف عامل العمل التي دخلت حيز التنفيذ يف حزيران 

اأن��ه��م��ا  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ر���س  ال��ع��ن��ف  ي��ع��رف   ،2021
املقبولة  غ��ري  وامل��م��ار���س��ات  ال�سلوكيات  م��ن  »ن��ط��اق 

اأو ال��ت��ه��دي��دات امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا، ���س��واء ح��دث��ت م��رة 

واحدة اأو تكررت، والتي تهدف، وتوؤدي، اأو يحتمل 

نف�سي، جن�سي،  اإحلاق �سرر ج�سدي،  اإىل  توؤدي  اأن 

وال��ت��ح��ر���س على  ال��ع��ن��ف  وت�����س��م��ل  اق��ت�����س��ادي،  اأو 

التنمر  ه��ذا  ويت�سمن  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ن��وع  اأ���س��ا���س 

وامل�سايقة، وغريها من االأمور«.

حالة البالد 2021 يناقش سوق العمل والتعليم والتدريب المهني والتقني

 ورشة حوارية لبيئة عمل خالية من العنف والتحرش
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 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ٠٠ المقاومة النهج الوحيد لتحرير فلسطين

 عباس: الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتى دحر االحتالل

 يرويها والده... تفاصيل استدرج ضابط »الشاباك« للطفل »أبو سلطان« لقتله

البلد-وكاالت نب�ض 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  فل�سطينية،  و�سخ�سيات  ق��وى  اأك��دت 

مقاومة االحتالل حتى التحرير والعودة واإقامة دولته الفل�سطينية، 

واأن عودة الفل�سطينيني اإىل ديارهم “حتمية”

منها،  ن�سخة  بر�س”  “قد�س  تلقت  منف�سلة  بيانات  يف  و���س��ددت 

مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني، الذي يوافق 

الفل�سطينيني  مت�سك  على  ع��ام،  كل  الثاين/نوفمربمن  ت�سرين   29

بكافة حقوقهم

ل�”ال�سعب  ال��ت��ح��ّي��ة  ق��ط��اع غ����زة،  امل��ق��اوم��ة يف  ف�����س��ائ��ل  ووّج���ه���ت 

الفل�سطيني املرابط يف كافة اأماكن تواجده يف دول ال�ستات والداخل 

املحتل”، واأكد اأن “العودة اإىل الديار حتمية وقريبة”

مقاومة  يف  الفل�سطينيني  حق  على  املقاومة”،  “ف�سائل  و�سددت 

واأو�سحت:  الكاملة،  احلقوق  ا�ستعادة  حتى  االإ�سرائيلي،  االحتالل 

ثنينا عن موا�سلة درب  يف  باالإرهاب،  املقاومة  قوى  و�سم  ُيفلح  “لن 
املقاومة حتى التحرير ال�سامل”

من جهتها، قالت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني” اعتربت اأن 

“ا�ستمرار العدوان على ال�سعب الفل�سطيني، وت�سفية حقوقه، يهدف 
االإمربيالية  الإرادة  معظمه  يف  اخلا�سع  ال��دويل  النظام  اإدام���ة  اإىل 

االأمريكية”

الفل�سطينية  احلقوق  من  “املوقف  اأن  على  “اجلبهة”،  و���س��ّددت 

االإن�����س��ان��ي��ة  م��ن  م��وق��ف  ه��و  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  م��ع  وال��ت�����س��ام��ن 

وم�ستقبلها”

اإىل كامل  العودة  اأن  الفل�سطينية،  العودة  اأكدت موؤ�س�سة  بدورها، 

الرتاب الفل�سطيني “حق �سرعي، فردي وجماعي، ال يبطل بالتقادم، 

اأو موؤ�س�سة  اأو هيئة  اأية �سخ�س  التنازل من  التفريط وال  يقبل  وال 

اأو �سلطة”

ال��ك��رمي  ال��الج��ئ��ني، وعي�سهم  ك��رام��ة  ع��ل��ى  اإىل احل��ف��اظ  ودع���ت 

ال��رتاب  ك��ام��ل  اإىل  ال��ع��ودة  حتى  امل�سيفة،  ال���دول  يف  املنقو�س  غ��ر 

الفل�سطيني

يرفع  وال  االأم�������س،  ج��رمي��ة  يلغي  ال  ال��ي��وم  “ت�سامن  واأ����س���اف: 

امل�سوؤولية االأخالقية اإال اإزالة اجلرمية واآثارها”

الوطنية يف حركة حما�س باخلارج،  العالقات  دائ��رة  رئي�س  وب��نّي 

“بدعم  ي��ك��ون  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ع  الت�سامن  اأن  ب��رك��ة،  ع��ل��ي 

�سموده ون�ساله �سد االحتالل االإ�سرائيلي، وبدعم ق�سيته العادلة 

يف كل امليادين واملحافل الدولية”

بينما اأكد القيادي يف حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني، اأحمد 

الفل�سطيني يف  ال�سعب  ينزع حق  اأن  اأح��د  ي�ستطيع  “لن  اأن��ه  املدلل، 

املقاومة حتى حترير البالد”

العربية  االأم���ة  قلب  يف  �سّمها  “بّثت  بريطانيا  اأن  امل��دل��ل  وراأى 

وكياًل  ليكون  فل�سطني؛  يف  ال�سهيوين  الكيان  بزرعها  واالإ�سالمية 

تق�سيم  على  عمل  اأن  بعد  بجيو�سه،  خرج  ال��ذي  الغربي  لال�ستعمار 

االأمة العربية اإىل دويالت �سغرة متناحرة”

وت��ب��ن��ت االأمم امل��ت��ح��دة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ت�����س��ام��ن م���ع ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني الذي يوافق 29 ت�سرين الثاين/نوفمرب من كل عام، بناء 

على قرار اجلمعية العامة رقم “40B/32” يف كانون االأول/دي�سمرب 

1977 وتنظم االأمم املتحدة، بهذه املنا�سبة عدة فعاليات يف مقر االأمم 

املتحدة يف نيويورك كما يف مكاتبها يف جنيف وفيينا

�سعبة  قبل  من  خا�سة  تذكارية  ن�ساطات  املنا�سبة  ه��ذه  يف  وتنفذ 

حقوق الفل�سطينيني التابعة لالأمانة العامة لالأمم املتحدة بالت�ساور 

لل�سعب  للت�سرف  القابلة  املعنية مبمار�سة احلقوق غر  اللجنة  مع 

الفل�سطيني

البلد-وكاالت نب�ض 

ج���دد ال��رئ��ي�����س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم��م��ود 

ال�������س���ع���ب  اأن  ع����ل����ى  ال����ت����اأك����ي����د  ع����ب����ا�����س 

ال��ن�����س��ال حتى  ���س��ي��وا���س��ل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

دح���ر االح��ت��الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي وا���س��ت��ع��ادة 

للت�سرف  القابلة  غر  امل�سروعة  حقوقه 

امل�����س��ت��ق��ل��ة  اإق���ام���ة دول���ت���ه  ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 

القد�س وعا�سمتها 

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة وف���ا ع���ن ع��ب��ا���س ق��ول��ه 

يف ك��ل��م��ة ال��ي��وم مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 

اإن  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  م��ع  للت�سامن 

االح��ت��الل اال���س��رائ��ي��ل��ي ي��وا���س��ل ارت��ك��اب 

خالل  من  الفل�سطينيني  بحق  اجلرائم 

ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��ه��ر ال��ع��رق��ي وال��ت��ه��ج��ر 

واال�ستيالء  االعتقال  وحمالت  الق�سري 

ع���ل���ى االأرا�������س������ي وامل�����������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

املحتلة  القد�س  مدينة  تهويد  وحماولة 

ما  واالإ���س��الم��ي��ة  امل�سيحية  ومقد�ساتها 

ي�����س��ت��دع��ي حت���رك���اً ع���اج���اًل م���ن امل��ج��ت��م��ع 

ال�������دويل ل��ت��ط��ب��ي��ق ق��������رارات ال�����س��رع��ي��ة 

االحتالل ووقف جرائم  الدولية 

االن���ق�������س���ام  اإن����ه����اء  اإىل  ع���ب���ا����س  ودع������ا 

وحت���ق���ي���ق ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة مل��واج��ه��ة 

خم���ط���ط���ات االح�����ت�����الل اال����س���ت���ع���م���اري���ة 

واإف�سالها التهويدية 

البلد-وكاالت نب�ض 

ُت�������س���ّر ع���ائ���ل���ة ال���ف���ت���ى اأجم������د اأب������و ���س��ل��ط��ان 

منت�سف  االحتالل  جي�س  قتله  الذي  )14عاما(، 

اأكتوبر/ت�سرين االأول املا�سي، على اأن ابنها ذهب 

�سحية خمطط مق�سود الإعدامه بدم بارد، نفذه 

�سابط خمابرات

الذي  الفا�سل  �سلطان قرب اجلدار  اأبو  وُقتل 

اأقامه االحتالل على اأرا�سي بلدة بيت جاال غربي 

قنابل  اإلقاء  بذريعة  )ج��ن��وب(،  حلم  بيت  مدينة 

حارقة على اجلدار

لكن والده اأ�سامة اأبو �سلطان، يتهم �سابطا يف 

قتله  عن  الكاملة  بامل�سوؤولية  )ال�ساباك(،  جهاز 

متت  معه،  حمادثات  خ��الل  من  ا�ستدراجه  عرب 

عرب تطبيق في�سبوك

“ا�ستفز،  اإ�سرائيليا  �سابطا  اإن  وال��ده،  ويقول 

وا�ستدرج، وقتل” جنله

واح��ت��ج��ز اجل��ي�����س ج��ث��م��ان ال��ف��ت��ى، الأك���ر من 

20 نوفمرب/ ت�سرين الثاين  �سهر، ثم �سلمه يوم 

اجلاري، وُدفن يوم اجلمعة املا�سي

اأب���و �سلطان رواي����ة االح���ت���الل، وال��ت��ي  وي��ف��ّن��د 

تدعي اأنه قتل حينما كان يقذف زجاجات حارقة 

على �سارع متر منه �سيارات امل�ستوطنني، م�ستندا 

عن  امل�سوؤول  االإ�سرائيلي  ال�سابط  بني  ملحادثات 

“ال�ساباك” وال��ذي  ج��ه��از  يف  حل��م  بيت  منطقة 

يطلق على نف�سه ا�سم “و�سام اأبو اأيوب”، وجنله، 

عر عليها بعد مقتله

وي��و���س��ح اأن ال�����س��اب��ط ن�����س��ر ع��ل��ى ح�����س��اب��ه يف 

قال  تغريدة  اأجم��د،  مقتل  عقب  بوك”  “في�س 
فيها “ال�سهيد اأجمد اأبو �سلطان كان يهدد وكان 

يطب )يهاجم( يف اأمن الدولة...احفظوا اأوالدكم 

بعيدين عن ال�سر”، وهو ما يوؤكد رواية العائلة

اأنها  ون�سر ال�سابط على ح�سابه، �سورة يبدو 

الفتى  وب��ني  بينه  ج��رت  م��ن حم��ادث��ات  جُممعة 

الفل�سطيني

ومي���ت���ل���ك ����س���ب���اط خم������اب������رات االح�����ت�����الل، 

امل�������س���وؤول���ون ع���ن امل�����دن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، 

العربية،  باللغة  في�سبوك،  موقع  على  ح�سابات 

خاللها  م��ن  ويخاطبون  م�ستعارة،  اأ�سماء  حت��ت 

ال�سكان الفل�سطينيني

“هاآرت�س”  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�����س��رت��ه  حت��ق��ي��ق  ويف 

با�سم  ن��اط��ق  اأك���د  امل��ا���س��ي،  ي��وم اجلمعة  العربية 

الأحد  بالفعل  يعود  املذكور  احل�ساب  اأن  ال�ساباك 

�سباط اجلهاز

والحقا، وبعد اأ�سبوعني من مقتل اأبو �سلطان، 

ال�سابط  ن�سر  االأول،  اأك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن   31 ويف 

املذكور تدوينة، اأعلن فيها انتقاله لعمل اآخر

البداية

ب���داأت  ف��ق��د  “اأجمد”،  ال��ف��ت��ى  وال����د  ب��ح�����س��ب 

ا���س��ت��دراج ���س��اب��ط امل��خ��اب��رات الب��ن��ه، منذ  عملية 

جي�س  اعتقل  اأن  بعد  املا�سي،  اآب  اأغ�سط�س/   13

بينهم  الفل�سطينيني  م��ن  جم��م��وع��ة  االح��ت��الل 

الفتى اأدهم اأبو �سرور )�سديق اأجمد(

اليوم،  ذات  م�ساء  م��ن  الرابعة  ال�ساعة  وعند 

�سلطان عرب  اأب���و  م��ع  ت��وا���س��ل �سابط االح��ت��الل 

حمادثات في�س بوك، بح�سب الوالد

�سلطان  اأب���و  ال��ت��ي عر�سها  امل��ح��ادث��ة  وج���اء يف 

م��ن ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول اخل��ا���س ب��اب��ن��ه، “اعتقلنا 

اأده��م، الأنه ب�ساوي )يفعل( كثر، واأنت )اأجمد( 

ال ُتهمني”

ورد اأجمد باإر�سال �سارة “اأعجبني”

بقي  االح��ت��الل  �سابط  اإن  �سلطان  اأب���و  ي��ق��ول 

ل�سارع  للذهاب  دفعه  ال��ذي  االأم��ر  جنله،  ي�ستفز 

االأنفاق و�سرب عبوات حارقة على اجلدار

يرا�سل  اأن  ل�سابط  “كيف  ال��وال��د:  ويت�ساءل 

هذا  يف  بطفل  وا�ستفزاز،  تالعب  ه��ذا  ؟!،  طفال 

العمر”

تعمد بالقتل

يقول اأبو �سلطان، اإن �سهود عيان من املنطقة 

اأن  اأف�����ادوا  ا�ست�سهاد جن��ل��ه،  م��ك��ان  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 

املوقع  مت�سيط  على  عملت  اجلي�س  م��ن  “قوات 
ا�ست�سهد فيه اأجم��د يف �سباح يوم احلادث  ال��ذي 

)14 اأكتوبر/ت�سرين االأول املا�سي(، وب�سوره غر 

جمموعات  ثالثة  قبل  من  كمينا  ن�سب  ع��ادي��ة، 

من القوات اخلا�سة يف املوقع”

اأن  يبدو  اأجم��د،  ينتظر  اجلي�س  “كان  يتابع: 

ال�سابط قرر اغتياله يف ذلك اليوم”

وقال: “اأجمد و�سل املوقع برفقة �سديق له، 

�سوء  على  ليال، قطع جبال  االأق���دام  على  م�سيا 

هاتفه، تركه اجلي�س حتى و�سل املوقع، وعندما 

اأ�سعل العبوة اأطلق عليه الر�سا�س من م�سافة ال 

تزيد عن ثالثة اأمتار، واأ�سيب باأربعة ر�سا�سات”

نف�سه  املُعرف عن  ال�سابط  �سلطان  اأبو  واتهم 

جنله  قتل  جرمية  بارتكاب  اأيوب”  اأب��و  ب�”و�سام 

الفتى

اأو  اأجم�����د،  اع��ت��ق��ال  ب���االإم���ك���ان  “كان  وق�����ال: 

حتييده، لكن يبدو اأن هناك قرار باإعدامه”

ويف �سور يعر�سها الوالد ملوقع اجلرمية تظهر 

جدار  عن  منخف�سة  منطقة  يف  ا�ست�سهاد  موقع 

عن  م��رتا   30 نحو  ويبعد  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الف�سل 

ال�سارع الذي متر عربه املركبات االإ�سرائيلية”

ال��زج��اج��ات  ي��ق��ذف��ون  الفتيان  اأن  اإىل  وي�سر 

احل����ارق����ة، ع��ل��ى اجل����در امل��رت��ف��ع ن��ح��و 8 اأم���ت���ار، 

اأي  ي�سكلون  وال  ف��ق��ط،  احتجاجية”  ك�”ر�سائل 

خطرا على االإ�سرائيليني

اال�ستفزاز  ت��اأث��ر  ذه��ب حت��ت  “اأجمد  وق���ال: 

ال���ذي ت��ع��ر���س ل���ه، وذه���ب ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو حتديا 

يخربنا  ف��ي��ه  ا�ست�سهد  ال����ذي  امل��ك��ان  ل��ل�����س��اب��ط، 

اأنه موقع ال ميكن لطفل بعمر  باحلقيقة، حيث 

14 عاما وال حتى لرجل بالغ اأن يت�سبب باأي �سرر 

للمركبات االإ�سرائيلية”

ويعتزم الوالد امل�سي قدما يف “ف�سح اإ�سرائيل، 

وم�ساءلة وحماكمة ال�سباط واجلنود”

االإ�سرائيلية  للمحاكم  اأت��وج��ه  “�سوف  وق���ال 

والدولية ويف اأي مكان ميكن اأن نحا�سب القتلة”

جرمية مكتملة االأركان

من جهته، اأكد املحامي فريد االأطر�س، مدير 

بيت  يف  االن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  مكتب 

اتهام والد  حلم )دي��وان املظامل-ر�سمية(، �سحة 

الفتى اأبو �سلطان

�سلطان جرمية  اأبو  “اإن قتل  االأطر�س:  وقال 

مكتملة االأركان”

واأ�ساف: “ما حدث جرمية، وانتهاك حلقوق 

واعتداء  الفل�سطيني،  املواطن  وحقوق  االأطفال، 

�سارخ، وتقع يف اإطار القتل خارج القانون، والقتل 

العمد، بعد ا�ستدراج لكمني”

اأظهر  الطبي  “الت�سريح  اأن  االأط��ر���س،  وب��نّي 

من  اأ�سابه  بر�سا�س  قتل  �سلطان  اأب��و  الفتى  اأن 

اخللف، مما يعزز فر�سية وجود كمني يف املوقع”

“اجلرمية مكتملة االأرك���ان، وق��د كان  وق��ال: 

ب��االإم��ك��ان اع��ت��ق��ال��ه، ل��ك��ن ي��ب��دو اأن ه��ن��اك ق���رارا 

اإ�سرائيليا بقتله”

واأو����س���ح اأن ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

تعد  املخت�سة،  الفل�سطينية  واجل��ه��ات  ال��ع��ائ��ل��ة 

ملفات ملحا�سبة املت�سببني مبقتل اأبو �سلطان

وحقوقي  ج��ن��ائ��ي  “حتقيق  اإج����راء  اإىل  ودع���ا 

ب����اجل����رمي����ة، م�����ن اأج��������ل وق������ف ����س���ي���ا����س���ة ال���ي���د 

)االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة( اخل��ف��ي��ف��ة ع��ل��ى ال����زن����اد، ورف���ع 

بحقوق  االإ�سرائيلية  ال��ت��ج��اوزات  لوقف  ال�سوت 

االإن�سان”

اأب��و  يف  ا�ست�سهد  ال����ذي  امل��وق��ع  زار  االأط���ر����س 

وق��ال  االأن��ا���س��ول،  وك��ال��ة  ف��ري��ق  برفقة  �سلطان، 

اأنه مل يكن ُي�سّكل اأي خطر، ال على  “املكان ُيظهر 
قوات اجلي�س وال املركبات االإ�سرائيلية”

هي  ���س��ل��ط��ان،  اأب���و  ق��ت��ل  عملية  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

�سوف  املوقع  من  يقرتب  من  “باأن  تفيد  ر�سالة 

يقتل”

تعمد بالقتل

وي���وؤي���د ودي����ع ���س��اه��ني )���س��دي��ق ال�����س��ه��ي��د اأب��و 

���س��ل��ط��ان(، ات���ه���ام وال������ده وامل���ح���ام���ي االأط���ر����س، 

الإ�سرائيل بتعمد ا�ستدراج “اأجمد” بغر�س قتله

لالأنا�سول:  لوكالة  عاما(   14( �ساهني  وق��ال 

“قتله اجلي�س االإ�سرائيلي ب�سكل متعمد، ا�سُتدِرج، 
با�ستدراجه،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�سابط  ق��ام  وُق��ت��ل، 

االأنفاق  �سارع  ج��دار  من  بالقرب  و�سل  وعندما 

ُقتل”

كثر  ن�سيطا،  ط��ف��ال  ك���ان  “اأجمد  واأ����س���اف: 

احلركة، يحب احلياة، ويحب اأ�سدقائه”

وعادة ما ي�سارك اأبو �سلطان بح�سب “�ساهني” 

حمافظة  مناطق  كافة  يف  الوطنية  املنا�سبات  يف 

بيت حلم، وكثر من املواطنني يعرفونه

ووف�������ق ت���وث���ي���ق وك����ال����ة االأن������ب������اء ال��ر���س��م��ي��ة 

اجل��ي�����س  ق���ت���ل  ف���ق���د  “وفا”،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

 18 عن  اأعمارهم  تقل  فل�سطينيا   17 االإ�سرائيلي 

تقارير مكتب  ت��وؤك��د  2021، يف ح��ني  عاما خ��الل 

املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق 

على  االإ�سرائيلي  العدوان  يف  طفال   67 ا�ست�سهاد 

قطاع غزة يف مايو/اأيار املا�سي

60الدويل

 هيئة األسرى: االحتالل يواصل سياسة 
القتل البطيء بحق األسيرين داوود وزغل

 التعاون اإلسالمي: اقتحام المسجد 
اإلبراهيمي استفزاز لمشاعر المسلمين

 عالقات الجزائر وفرنسا.. تأزم متزايد أم 
تطبيع بمحددات جديدة

البلد-وكاالت نب�ض 

ك�سفت هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين يف تقرير 

اأ�سدرته اليوم االثنني،عن �سعوبة الو�سع ال�سحي 

لالأ�سر حممد عادل داوود/34 عاما من حمافظة 

قلقيلية، حيث يعاين االأ�سر من مر�س ال�سدفية 

اأثرها  على  له  اأجريت   ، واملعدة  باالأ�سنان  وم�ساكل 

هرويف”  ا���س��اف   “ م�ست�سفى  يف   2019 ع��ام  عملية 

ب�سبب متزق باملعدة، مت خاللها و�سع �سبك داخلها

“ اأن  االأ�سر:  ل�سان  الهيئة على  ونقل حمامي 

املعدة  على  ي�سغط  ك��ان  و�سعه  مت  ال���ذي  ال�سبك 

واالأمعاء وبعد عامني من اإجراء العملية بداأ ي�سعر 

باأوجاع حادة يف املعدة “

واملعاينة  ال��ف��ح��و���س��ات  “بعد  الهيئة  وا���س��اف��ت 

ب��اغ��الق االأم��ع��اء الدقيقة لديه،  اب��الغ اال���س��ر  مت 

 ،2021/08/16 ب��ت��اري��خ  ثانية  عملية  ل��ه  واأج��ري��ت 

باالإ�سافة  اأمعائه،  من  �سم   50 ا�ستئ�سال  مت  حيث 

اأ�سنان، و هذا  اىل ذلك فاالأ�سر بحاجة اىل زراعة 

ما ترف�سه اإدارة ال�سجن”

 1987  /12/8 ب��ت��اري��خ  اع��ت��ق��ل  داوود  اأن  ي��ذك��ر 

و�سدر بحقه حكما مدى احلياة ، وهو اأحد االأ�سرى 

املعتقلني قبل اتفاقية اأو�سلو ،وقد رف�ست اإ�سرائيل 

اإدراج���ه بقائمة االأ���س��رى ال��ذي��ن مت االإف���راج عنهم 

واعتقالهم قبل او�سلو

طولكرم  زغ��ل/  ا�سعد  �سالم  االأ�سر  يعاين  كما 

واملحكوم باملوؤبد ، من اإ�سابة يف البطن جراء اإطالق 

يف  اإ�سابته  اإىل  اإ���س��اف��ة   ، اعتقاله  عند  عليه  ال��ن��ار 

الرجل الي�سرى والتي اأدت اإىل ق�سر بالقدم مبعدل 

3 �سم، خ�سع على اأثرها اىل عمليتني، نتيجة لذلك 

فاالأ�سر بحاجة اىل حذاء طبي خا�س ليتمكن من 

امل�سي

وبالرغم من التقرير الطبي من عيادة الرملة 

بحاجة االأ�سر للحذاء الطبي ، اإال اأن اإدارة ال�سجن 

تتعمد نقله اىل اأكر من عيادة و تزويده باحلذاء 

اأن الزغل  الغر منا�سب من حيث القيا�سات، علما 

دفع مبلغ 700 �سيكل بدون فائدة

البلد-وكاالت نب�ض 

اأدان������ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون االإ����س���الم���ي، اق��ت��ح��ام 

ال��رئ��ي�����س االإ���س��رائ��ي��ل��ي اإ���س��ح��اق ه��رت�����س��وغ، امل�سجد 

اأن���ه ميثل  م��وؤك��دة  اخلليل،  االإب��راه��ي��م��ي يف مدينة 

ا�ستفزازاً مل�ساعر امل�سلمني

وعدت املنظمة يف بيان، حادثة االقتحام، اإمعاناً 

ال�سيطرة  وتكري�س  لتهويده،  الرامية  اخلطط  يف 

عليه، وامتداًدا لالعتداءات االإ�سرائيلية على حقوق 

ال�سعب الفل�سطيني، واأر�سه، ومقد�ساته

ودع�����ا ال��ب��ي��ان امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل اإىل ال��ت��ح��رك 

ال�سريع حلماية تلك املقد�سات واالأماكن التاريخية، 

واإجبار �سلطات االحتالل اال�سرائيلي على احرتام 

حرمة االأماكن املقد�سة، وتنفيذ القرارات االأممية 

الفل�سطيني  لل�سعب  احلماية  وتوفر  ال�سلة  ذات 

واأر�سه ومقد�ساته

االأح��د،  اأم�����س  م�ساء  اقتحم  ق��د  هرت�سوغ  وك��ان 

االحتالل  قوات  اأغلقت  بينما  االإبراهيمي،  امل�سجد 

ب���واب���ات���ه، وم��ن��ع��ت امل���واط���ن���ني ال���ذي���ن اح��ت�����س��دوا 

للتنديد باالقتحام من ال�سالة فيه، اأو التواجد يف 

اأ�سحاب املحال  حميطه، واعتدت عليهم، واأج��ربت 

الطواقم  عمل  اأع��اق��ت  كما  حم��ال��ه��م،  اإغ���الق  على 

حماولة  يف  منهم،  ع��دد  على  واع��ت��دت  ال�سحفية، 

ملنعهم من تغطية االقتحام

االإبراهيمي  للم�سجد  هرت�سوغ  اقتحام  وتزامن 

مع اإعالن االحتالل امل�سادقة على بناء 372 وحدة 

“كريات  م�ستوطنة  لتو�سيع  ج��دي��دة  ا�ستيطانية 

اأربع” املقامة على اأرا�سي مدينة اخلليل

منظمة  بني   ،1997 ع��ام  اخلليل  اتفاق  وبح�سب 

ُق�سمت  االحتالل،  و�سلطات  الفل�سطينية  التحرير 

“خ1”  االأوىل  م��ن��ط��ق��ت��ني،  اإىل  اخل��ل��ي��ل  م��دي��ن��ة 

“خ2”  وال��ث��ان��ي��ة  فل�سطينية،  ل�سيطرة  وت��خ�����س��ع 

وتخ�سع ل�سيطرة اإ�سرائيلية، وُتقدر االأخرة بنحو 

البلدة  فيها  وت��ق��ع  امل��دي��ن��ة،  م�ساحة  م��ن  باملئة   20

القدمية وامل�سجد االإبراهيمي

ال���رتاث  اأع��ل��ن��ت جل��ن��ة   ،2017 ويف مت��وز/ي��ول��ي��و 

االإبراهيمي  امل�سجد  ل�”يون�سكو”  التابعة  العاملي 

التي  امل��ج��زرة،  اإث��ر  وعلى  فل�سطينًيّا  ا  تراثًيّ موقًعا 

احل��رم  يف   1994 ع���ام  غولد�ستاين  ب����اروخ  ارت��ك��ب��ه��ا 

29 فل�سطينًيا؛  االإبراهيمي، واأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 

اقتطعت �سلطات االحتالل اأكر من ن�سف امل�سجد 

وحولته اإىل كني�س

البلد-وكاالت نب�ض 

داخل  الفرن�سية،  اجلزائرية  العالقات  ت��زال  ال   

ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  فيه  ت�سبب  مظلم  نفق 

مب��اآالت  التكهن  �سعوبة  وم��ع  م�سيئة،  بت�سريحات 

االأزم������ة، ي��ت��وق��ع حم��ل��ل��ون ب����روز حم�����ددات ج��دي��دة 

للتطبيع بني البلدين

ومنذ ا�ستدعاء اجلزائر �سفرها لدى باري�س يف 2 

اأكتوبر/ ت�سرين االأول املا�سي، مل تظهر اأي موؤ�سرات 

عن تطبيع حمتمل للعالقات

خلفية  ع��ل��ى  اجل���زائ���ري،  ال�سفر  �سحب  وج����اء 

الرئي�س  ع��ن  لوموند  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات 

اأم��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا  عما  فيها  يت�ساءل  الفرن�سي، 

جزائرية قبل اال�ستعمار الفرن�سي 1962-1830

واتهم ماكرون النظام اجلزائري، باال�ستثمار يف 

ريع الذاكرة وتنمية ال�سغينة جتاه فرن�سا

واإث��ر ذل��ك، ق��رر الرئي�س اجل��زائ��ري عبد املجيد 

الفرن�سي  الع�سكري  ال��ط��ران  حتليق  حظر  ت��ب��ون، 

ال�ساحل االإفريقي �سمن قوة برخان، يف  العامل يف 

تعلن  التقرير، مل  ن�سر  اجلزائرية، وحتى  االأج���واء 

اجلزائر عودة �سفرها عنرت داود اإىل باري�س

تبون غا�سب

يف  ت�سبب  الفرن�سي،  الرئي�س  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن 

اأخطر اأزمة بني البلدين، منذ عدة �سنوات، حيث اأكد 

الرئي�س اجلزائري اأنه لن يكون املبادر للتهدئة

فيما نقلت املجلة االأملانية �سبيغل مطلع نوفمرب/ 

ت�سرين الثاين اجل��اري، يف مقال ت�سمن مقابلة مع 

ت��ب��ون، اأن االأخ���ر يرف�س ال���رد على ات�����س��االت من 

نظره الفرن�سي

واعترب تبون يف هذه املقابلة ت�سريحات ماكرون 

خ��ط��رة ج����دا ، وق�����ال: ال ي��ن��ب��غ��ي امل�����س��ا���س ب��ت��اري��خ 

ال�سعوب، وال يجب اأن يهان اجلزائريون

واأكد اأنه لن يبادر بتخفيف االأزمة، الأنه ال يوجد 

ا���س��ت��اأن��ف االت�����س��االت م��ع من  اأن  ج��زائ��ري �سيقبل 

امل�سا�س  ينبغي  ال  م�سيفا:   ، ال�ستائم  ه��ذه  اأطلقوا 

بتاريخ ال�سعوب، وال يجب اأبدا اإهانة اجلزائريني

الفرن�سية  وح�سب ما ك�سفته �سحيفة لوبينيون 

، رف�س الرئي�س اجلزائري الرد على ات�سال نظره 

موؤمتر  دع��وت��ه حل�سور  يريد  ك��ان  ال��ذي  الفرن�سي 

باري�س حول ليبيا قبل اأ�سبوعني

ب��وزي��ر اخلارجية  امل��وؤمت��ر،  و�ساركت اجل��زائ��ر يف 

رمطان لعمامرة، الذي اأكد اأن احل�سور، كان من اأجل 

دعم الليبيني ولي�س ل�سيء اآخر

ومل ي�سهد �سر لعمامرة اإىل باري�س اأي لقاء بينه 

وبني نظره الفرن�سي، جون اإيف لودريان

ل��وم��ون��د اجلمعة  ل�سحيفة  ق���ال  االأخ�����ر،  ه���ذا 

اجلزائر،  مع  ثقة  لعالقة  تطمح  ب��الده  اإن  املا�سي، 

تتجاوز اجلروح املرتبطة بالذاكرة والتي تظهر من 

حني الآخر و�سبق هذا الت�سريح بيان لق�سر االإليزيه، 

للخالفات  ياأ�سف  )م��اك��رون(  الرئي�س  اأن  فيه  ج��اء 

املذكورة،  الت�سريحات  ال��ذي جنم عن  الفهم  و�سوء 

م�سيًفا اأنه يحرتم كثرا االأمة اجلزائرية وتاريخها 

و�سيادة اجلزائر

واعتربت اجلزائر حمتوى البيان معقوال ، مثلما 

�سرح وزير اخلارجية رمطان لعمامرة

التاأزم اأكر

ويف غ��ي��اب خ���ط���وات م��ل��م��و���س��ة ل��ت��ج��اوز االأزم����ة 

يبقى  ل��ودري��ان،  وت�سريح  االإل��ي��زي��ه  ب��ي��ان  با�ستثناء 

البلدين  بني  الثنائية  للعالقات  القريب  امل�ستقبل 

مفتوحا على جميع االحتماالت، مبا فيها زيادة حدة 

االأزمة

ان��ط��الق��ا من  ال�سيناريو،  وي��ع��زز م��راق��ب��ون ه��ذا 

ا���س��ت��ع��داد م���اك���رون ل��ت��ح��م��ل ع���الق���ات م���ت���اأزم���ة مع 

اجلزائر اإىل غاية االنتخابات الرئا�سية املقبلة، طمعا 

يف اأ�سوات اليمني املتطرف املعادي للجزائر

ويف ال�سياق، يوؤكد املوؤرخ عامر رخيلة لالأنا�سول، 

وجود ازدواجية يف اخلطاب الر�سمي الفرن�سي جتاه 

اجلزائر بني التودد والتهدئة، وبني اقرتاح م�سروع 

قانون اعتذار وتعوي�س للحركى الذي قتلوا وعذبوا 

اجلزائريني اإبان الثورة التحريرية )1962-1954(

اإدري�س عطية،  ال�سيا�سية،  اأ�ستاذ العلوم  وي�ساطر 

هذا ال�سيناريو، بالنظر للحملة امل�سبقة للرئا�سيات 

الفرن�سية والتي ت�سهد ت�سريحات غر مقبولة وغر 

م�سبوقة جتاه اجلزائر

وق���ال عطية ل��الأن��ا���س��ول: ه���ذا ال��ت��وظ��ي��ف غر 

امل��ق��ب��ول ل��ل��ج��زائ��ر يف ه���ذه احل��م��ى االن��ت��خ��اب��ي��ة لن 

يدفع جتاه تطبيع العالقات، التي رمبا تتجه نحو 

ت���اأزمي اأك��رب يف انتظار و���س��ول ق��ادة ج��دد لالإليزيه 

غر مت�سبعني بالفكر اال�ستعماري القدمي اأو منطق 

االأبوية

اأب��دا  اأن��ه ال ميكن  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  واأك���د 

الفرن�سية  الرئا�سة  ال�سادر عن  االأ�سف  بيان  اعتبار 

اعتذارا، وما هو �سوى جمرد مناورة الإعادة العالقات 

بعيدا عن التاريخ واالأبعاد ال�سيا�سية العميقة

وي�ستند عطية يف قراءته لواقع العالقات بوجد 

اجلدية  كعدم  الفرن�سي  اجلانب  ل��دى  ت��اأزم  عوامل 

لل�سيادة  امل�سيئة  والت�سرفات  ال��ذاك��رة،  معاجلة  يف 

اجلزائرية، ناهيك عن اإيواء باري�س قادة حركة ماك 

االنف�سالية التي �سنفها الق�ساء اجلزائري ال�سيف 

اأ�سباه  توظيف  وحم��اول��ة  اإره��اب��ي��ة  منظمة  املا�سي 

معار�سني لل�سغط وابتزاز الدولة اجلزائرية

لن تعود كما كانت

ال����دويل يف االأزم������ات، ح�����س��ان قا�سيمي،  اخل��ب��ر 

يعتقد من جانبه، اأن عالقات اجلزائر وفرن�سا متر 

كما  تعود  فلن  ا�ستاأنفت  واإن  وحتى  فرتاتها،  باأ�سواأ 

كانت ويق�سد املتحدث، ح�سب تو�سيحه لالأنا�سول 

باملعنى  الفرن�سية  املحمية  تلك  لي�ست  اجل��زائ��ر  اأن 

ال�سيا�سي والتي توفر لها امتيازات اقت�سادية خا�سة

وتابع: جزائر اليوم لي�ست جزائر فال دوغرا�س 

ال��ذي عالج فيه  الفرن�سي  امل�ست�سفى  اإىل  اإ�سارة  ، يف 

الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة، �سنة 2013

الرئي�س  ب��اب��ت��زاز  ق��ام��ت  فرن�سا  قا�سيمي:  وق���ال 

وملفه  بعالجه  بوتفليقة(،  العزيز  )ع��ب��د  ال�سابق 

مباليني  ام��ت��ي��ازات  على  احل�سول  مقابل  ال�سحي 
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 ليفاندوفسكي والكرة الذهبية.. 3 عالمات تشعل التكهنات

 أبو تريكة يطالب الالعبين المسلمين بعدم المشاركة في جولتين من الدوري اإلنجليزي

 يوم سلمته الكرة الذهبية.. رونالدينيو يستذكر والدته ويفتقدها

الفيفا يعلن موعد مونديال األندية

البلد-وكاالت نب�ض 

ت��ت��ج��ه �الأن����ظ����ار م�����س��اء �الث���ن���ن �إىل م�����س��رح 

�أف�سل  تتويج  �سيتم  حيث  ب��اري�����س،  يف  �ساتاليه 

الع���ب ك���رة ق���دم يف �ل��ع��امل ب��ال��ك��رة �ل��ذه��ب��ي��ة، يف 

�سباق هو �الأكرث �إثارة على �جلائزة منذ �أعو�م.

“حم�سور”  �سبه  �أ�سبح  �جلائزة  على  �ل�سبق 

ب���ن �ل��ن��ج��م��ن، �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، 

تكرث  حيث  ليفاندوف�سكي،  روب���رت  و�ل��ب��ول��ن��دي 

�لتكهنات و�لت�سريبات �لتي تتوقع فوز و�حد على 

ح�ساب �الآخر يف �ليوم �الأخري.

 ول��ك��ن بع�س �ل��ع��ام��ات �ل��ت��ي ظ��ه��رت خ��ال 

�ل��ه��د�ف  �أن  �أ����س���ارت �إىل  ���س��اع��ة �الأخ�����رية،  �ل�����24 

�لبولندي هو �لذي �سيحقق �جلائزة �لثمينة.

 �لعامة �الأوىل

�آن������ا  ق����ب����ل  م������ن  ج����������اءت  �ل������ع������ام������ات  �أول 

ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي، زوج����ة �ل���ه���د�ف �ل��ك��ب��ري، �ل��ت��ي 

ن�سرت م�ساء �الأحد، �سورة لها مع ليفاندوف�سكي 

يف مطعم فاخر بباري�س.

وظ���ه���ر �الث���ن���ان وه���م���ا يف غ���اي���ة �ل�����س��ع��ادة يف 

ي��وم  ق��ب��ل  �الأخري”  “�لع�ساء  خ���ال  �ل�������س���ورة، 

ت�سليم �جلائزة بالعا�سمة �لفرن�سية.

هذ� �الأمر قد يرجح كفة ليفاندوف�سكي، �لذي 

بد� �سعيد� هو وزوجته يف باري�س، بينما مل ين�سر 

مي�سي �أو زوجته �أي �سورة له ع�سية يوم �جلائزة.

 �لعامة �لثانية

�أن��ه �سيبث  ن��ادي بايرن ميونيخ �الأمل��اين  �أعلن 

حفل جائزة �لكرة �لذهبية على ح�سابه �لر�سمي 

يف �ملن�سات �ملختلفة.

ب��اي��رن ميونيخ على ه��ذه �خل��ط��وة قد  �إق���د�م 

ليفاندوف�سكي،  بفوز  علم  على  �ل��ن��ادي  �أن  يعني 

وي�ستعد لاحتفاء بهد�فه �الأول.

�لعامة �لثالثة

“بالون  �لتجارية  �لعامة  مدير  ت�سريحات 

�أن  فيها  �أك���د  �الأح����د،  ماني�سييه،  نيكوال  دور”، 

�أن  �العتبار  بعن  “و�سعت  �سوتت،  �لتي  �للجنة 

جائزة �لعام �ملا�سي مت �إلغائها”.

�لعام �ملا�سي، كان ليفاندوف�سكي �ملر�سح �الأبرز 

�أمر �سبه حم�سوم، لكن  بها  للجائزة، وكان فوزه 

تف�سي  ب�سبب  �جل���ائ���زة،  �إل��غ��اء  ق����ررو�  �ملنظمن 

“قر�ر�  �ل��ك��ث��ريون  �ع��ت��ره  ك��ورون��ا، مم��ا  جائحة 

جمحفا” بحق ليفاندوف�سكي.

ع��دم  �أن  �إىل  ت�����س��ري  م��ان�����س��ي��ي��ه  ت�����س��ري��ح��ات 

قد  �ملا�سي،  �ل��ع��ام  باجلائزة  ليفاندوف�سكي  ف��وز 

ي�ساعده على حتقيقها هذ� �لعام.

البلد-وكاالت نب�ض 

طالب حممد �أبوتريكة، جنم �الأهلي ومنتخب 

م�����س��ر �ل�����س��اب��ق، و�مل��ح��ل��ل �ل��ري��ا���س��ي ب��ق��ن��اة “بي 

�ل���دوري  يف  �مل�سلمن  �لاعبن  �سبورت�س”،  �إن 

يف  �ملثلين  دع��م  حلمات  بالت�سدي  �الإجنليزي 

�لرميريليغ

وبينما كان تريكة يف �ال�ستوديو �لتحليلي لقمة 

ت�سيل�سي �سد مان�س�سرت يونايتد، �لتي جرت على 

ملعب “�ستامفورد بريدج” م�ساء �الأحد، و�نتهت 

ختام  يف  منهما  لكل  ب��ه��دف  �الإي��ج��اب��ي  بالتعادل 

�جلولة �لثالثة ع�سر للدوري �الإجنليزي �ملمتاز، 

فجاأة، �نطبعت عامات �لغ�سب على وجه �لنجم 

�مل�سري

وكاريك،  �سول�ساير  مو�سوع  من  وقال:”دعنا 

�أري�����د �ل��ت��ح��دث يف م��و���س��وع م���ه���م، مب���ا �أن���ن���ا يف 

�إىل �جلولتن  �إ�سارة  يف  دول”،  �لزفت  �جلولتن 

�ل�13 و14 �لتي �أطلق عليها �لرميريليغ “جوالت 

دعم �ملثلين”

و�أ�سبح �لدوري �الإجنليزي على مد�ر �ل�سنو�ت 

�ملثلين،  لاعبن  دعما  يظهر  �ملا�سية،  �لقليلة 

وذلك من خال �رتد�ء “قادة” �الأندية �ل�20 يف 

�مل�سابقة �سارة ملونة لدعم �ملثلين

و�أ�سار �أمري �لقلوب �إىل موقف حمرج تعر�س 

بر�يتون  ب��ن  �ل�سبت  م��ب��ار�ة  م�ساهدة  �أث��ن��اء  ل��ه 

ول��ي��دز ي��ون��اي��ت��د �ل��ت��ي �ن��ت��ه��ت ب��ال��ت��ع��ادل �ل�سلبي 

بدون �أهد�ف، ب�سوؤ�ل عفوي من �بنته عن �الألو�ن 

�ملختلفة يف �ملبار�ة

و�أ���س��اف �أب���و ت��ري��ك��ة: “ما ي��ح��دث ي��غ��ازل من 

لل�سباب  �أن يكون هناك تعليم  ي�ساهد، لذ� يجب 

�لذي ي�ساهد �أقوى دوري يف �لعامل، ولكن توجد 

به ظو�هر ال تنا�سب �لعقيدة �خلا�سة بنا وديننا، 

�ل��ق��ر�آن  وذك��ره��ا  �لتاريخ  يف  حدثت  عقوبة  �أك��ر 

)قوم لوط(”

به  “فخ�سفنا  ق���ر�آين:  بن�س  م�ستعينا  و�أ���س��ار 

وبد�ره �الأر�س”، )�سورة �لق�س�س(

و�أكمل: “يف بد�ية �الأمر كان يقولون �إن هذه 

�لظاهرة ال يجب �حلديث عنها، ولكن �الآن �الأمر 

�أ�سبح فجا، يف ظل وجود تلك �لظاهرة”

هو  �الإجن��ل��ي��زي  �ل����دوري  “�سحيح  وي�سيف: 

هناك  �إمن���ا  �لفنية،  �لناحية  م��ن  عامليا  �الأق����وى 

ظو�هر ال تنا�سب عقيدتنا وديننا”

�لكو�ري،  �سعدون  حممد  �ملقدم  �ق��رت�ح  و�أي��د 

باعتذ�ر �لنجوم �لعرب و�مل�سلمن عن �مل�ساركة يف 

هكذ� مباريات وجوالت

فقط  لي�ست  �ل��ظ��اه��رة  “هذه  حديثه:  وخ��ت��م 

ع��ك�����س ف���ط���رة �الإ������س�����ام، ب����ل ع��ك�����س �ل��ط��ب��ي��ع��ة 

تكرميا  ولي�ست  �إهانة  �لظاهرة  ه��ذه  �الإن�سانية، 

�إىل  لاإن�سان” حم��ذر� من دخ��ول هذه �لر�سائل 

�الآب���اء  قبل  م��ن  لها  �لت�سدي  و���س��رورة  �مل��ن��ازل، 

�إد�رة  م��ن  متمنيا  ع��م��وم��ا،  و�ملجتمع  و�الأم���ه���ات 

�لقناة، �أن متتنع عن بث هذه �ملباريات يف �مل�ستقبل

يذكر �أنه تتبقى مبار�ة و�حدة فقط من �جلولة 

�ملمتاز)توتنهام  �الإجن��ل��ي��زي  �ل����دوري  م��ن  �ل����13 

وب��رين��ل��ي(، و�ل��ت��ي مت ت��اأج��ي��ل��ه��ا ل�����س��وء �الأح����و�ل 

هذ�  �ل����14،  �جلولة  مباريات  تقام  فيما  �جل��وي��ة، 

�خلمي�س  وتنتهي  نوفمر   30 �لثاثاء  �الأ�سبوع، 

12 دي�سمر

البلد-وكاالت نب�ض 

رونالدينيو  �ل�سابق  �لر�زيلي  �لنجم  �سارك 

متابعيه باللحظة �لتي تلقى فيه �لكرة �لذهبية 

�ل��ر�ح��ل��ة، يف ملعب كامب ن��و معقل  م��ن و�ل��دت��ه 

نادي بر�سلونة عام 2005

وياأتي ذلك بالتز�من مع �الإع��ان عن �لفائز 

فوتبول”  “فر�ن�س  جملة  من  �ملقدمة  باجلائزة 

�لفرن�سية، �ليوم �الثنن يف باري�س

ع��ر ح�سابه  ع��ام��ا(  رون��ال��دي��ن��ي��و )41  ون�����س��ر 

فيديو  مقطع  �إن�ستغر�م،  موقع  على  �ل�سخ�سي 

و�سور� للحظة �لتي �أخذ فيها �لكرة �لذهبية من 

و�لدته يف �أر�س كامب نو، و�سط ت�سفيق حار من 

خو�ن  �آن���ذ�ك  �ل��ن��ادي  ورئي�س  بر�سلونة  جماهري 

البورتا و�لاعبن

على  م��ع��ل��ق��ا  �ل���ر�زي���ل���ي  “�ل�ساحر”  وك���ت���ب 

�إعجاب-  �أكرث من مليون  من�سوره -�لذي ح�سد 

“2005 هو �لعام �لذي منحني �هلل فيه خرًي� يل 
كنت  �ل��ي��وم  نف�س  ويف  �مللعب،  يف  فزنا  ولعائلتي، 

�لذهبية،  �لكرة  على جائزة  حمظوًظا حل�سويل 

كاأف�سل العب يف �لعامل”

�للحظات  �أ���س��ع��د  ���س��ك،  ب��ا  “كانت  و�أ����س���اف 

و�أكرثها عاطفية على �الإطاق، حلظة تلقي هذه 

�جلائزة من يدي و�لدتي �لعزيزة دونا ميغولينا.. 

�سكر� لك �أمي، نحبك ونفتقدك كثري�”

وكانت و�لدة رونالدينيو توفيت يف دي�سمر/

كانون �الأول 2020، عن عمر ناهز 71 عاما، ب�سبب 

م�ساعفات �إ�سابتها بفريو�س كورونا

البلد-وكاالت نب�ض 

�أع��ل��ن �الحت����اد �ل����دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم )ف��ي��ف��ا(، 

�الثنن، موعد بطولة كاأ�س �لعامل لاأندية، �لتي 

ت�ست�سيفها �الإمار�ت �لعام �ملقبل.

وقال �لفيفا �إن �لبطولة، �لتي ت�سارك فيها 3 

فرق عربية، �ستقام يف �لفرتة بن 3 و12 فر�ير 

.2022

وجت����رى ق��رع��ة �ل��ب��ط��ول��ة �الث���ن���ن يف زي���ورخ 

على  م��ب��ا���س��رة  �حل���دث  ي��ب��ث  ح��ي��ث  �ل�سوي�سرية، 

موقع �الحتاد �لدويل.

وي�������س���ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة 7 ف����رق مت��ث��ل ق����ار�ت 

�ل���ع���امل، وه���ي �جل���زي���رة مم��ث��ل �ل��ب��ل��د �مل�����س��ي��ف، 

�مل�سري  و�الأهلي  �آ�سيا،  بطل  �ل�سعودي  و�لهال 

�أوروبا،  �الإجنليزي بطل  وت�سل�سى  �إفريقيا،  بطل 

ومونتريي �ملك�سيكي بطل �لكونكاكاف، وباملري��س 

و�أوك��ان��د  ليرتادوري�س،  كوبا  بطل  �ل��ر�زي��ل��ي 

�سيتى �لنيوزيلندي ممثل �أوقيانو�سيا.

70الريا�ضي

البلد-وكاالت نب�ض 

فيني�سيو�س  �ل���ر�زي���ل���ي  ح�����س��م  �أخ������رى،  م���رة 

ري��ال  ف��ري��ق��ه  مل�سلحة  �إ�سبيلية  م��ب��ار�ة  ج��ون��ي��ور 

“�سخرية  �أن  ل��ي��ث��ب��ت  �الأح�������د،  م�����س��اء  م����دري����د، 

و�أن  ك��ب��ري�،  تقدير  ���س��وء  ك��ان��ت  منه  �لكثريين” 

موهبته �لعاملية ال غبار عليها.

و��ستلم �لاعب �لر�زيلي �ل�ساب �لكرة �لعالية 

مد�فع  ليتجاوز  �الأي�سر،  �جلناح  جهة  يف  ب�سدره 

�لبعيدة،  �لز�وية  �إ�سبيلية ثم ي�سدد �ساروخية يف 

برنابيو،  �سانتياغو  يف  �جل��م��اه��ري  ده�سة  و���س��ط 

و�ملاين خلف �سا�سات �لتلفاز حول �لعامل.

جاء  �ملو�سم  هذ�  “�لافت”  فيني�سيو�س  تاألق 

�أ�سهر طويلة من حمات �لتنمر و�ل�سخرية  بعد 

�لتو��سل  و�سائل  على  �لاعب  لها  تعر�س  �لتي 

�ل�سهلة  للفر�س  �إه�����د�ره  وب�سبب  �الج��ت��م��اع��ي، 

�أحيانا ومر�وغاته �لفا�سلة �أحيانا �أخرى.

حمات �ل�سخرية و�سلت حتى للعامل �لعربي، 

ح��ي��ث �أ���س��ب��ح �ل���اع���ب �ل���ر�زي���ل���ي م�����ادة د���س��م��ة 

�أو  �سو�ء من �سور  �لريا�سية،  �لكوميديا  ملحتوى 

فيديوهات.

كيف حدثت �لنقلة؟

ه�����ذ� �مل����و�����س����م، وحت�����ت ق����ي����ادة �مل����دي����ر �ل��ف��ن��ي 

�الإيطايل كارلو �أن�سيلوتي، حتول فيني�سيو�س �إىل 

�أك��رث دق��ة خا�سة يف ت�سجيل  �آخ��ر، و�أ�سبح  الع��ب 

�الأهد�ف.

يف �ملو�سم �ملا�سي، �سجل “فيني” 6 �أه��د�ف يف 

 11 �أم��ا ه��ذ� �ملو�سم ف�سجل حتى �الآن  49 م��ب��ار�ة، 

هدفا يف 19 مبار�ة خا�سها.

كما �أن “�لثقة �لكاملة” �لتي منحها �أن�سيلوتي 

ل���ه ب������د�أت ت��ع��ط��ي م��ف��ع��ول��ه��ا ب���و����س���وح، ف���امل���درب 

�الأول،  �ل��ف��ري��ق  “فيني” جن���م  ج��ع��ل  �مل��خ�����س��رم 

�أثر  �ملباريات، مما كان له  �أق��وى  و�عتمد عليه يف 

�إيجابي على �أد�ء �ل�ساب �لر�زيلي.

“�ل�سخرية  وج���ه  يف  الأ���س��ه��ر  ���س��م��وده  وب��ع��د 

و�لتنمر” �لعاملي، �أ�سبح فيني�سيو�س �الآن وخا�سة 

“�سوبر  �إ�سبيلية،  “�ملذهل” يف مرمى  بعد هدفه 

�سيكافح  �مللكي،  �لفريق  مان” بالن�سبة جلماهري 

“�أطماع”  ب���ه و���س��د  ل��اح��ت��ف��اظ  م���دري���د  ري����ال 

�الأندية �لكرى

 فينيسيوس.. كيف تحول من مادة للسخرية إلى »سوبر مان«؟

 نادي معان: 250 ألف دينار تكاليف 
مشاركة الفريق بمنافسات المحترفين

 شركة زين تقيم بطولة خماسي الكرة 
في الجنوب

 تعيين بشتاوي مديرا لدائرة الحكام 
في اتحاد الكرة

 منتخب المصارعة يحصد 8 ميداليات
 في البطولة العربية

نب�ض البلد- عمان

 ك�سف نادي معان،عن �نفاق 250 �ألف دينار 

�أندية  �لقدم، خال مناف�سات  على فريق كرة 

�ملحرتفن خال �ملو�سم �لكروي 2021.

�أن  �ل��ن��ادي ماجد �خل��و�ل��دة،  و�أ���س��ار رئي�س 

العبن  كرو�تب  �لفريق  على  �نفق  �ملبلغ  هذ� 

وم���درب���ن وت��ك��ال��ي��ف ����س��ت��ق��ط��اب �مل��ح��رتف��ن، 

وغريها من �مل�ساريف �ملتعلقة بالفريق �لذي 

جنح يف �لثبات بدوري �ملحرتفن رغم �لعقبات 

و�ل�سعوبات.

وق���ال �خل���و�ل���دة ل��وك��ال��ة �الأن���ب���اء �الأردن��ي��ة 

�المكان  ق��در  �الثنن،” حاولنا  �م�س  )ب��رت�( 

تخفيف �لنفقات، ب�سبب �الأزمة �ملالية �خلانقة 

با�ستقطاب  نغامر  ومل  �ل��ن��ادي،  يعي�سها  �لتي 

حم���رتف���ن �أج����ان����ب مب���ب���ال���غ م���ال���ي���ة ع��ال��ي��ة، 

وت��ع��اق��د�ت��ن��ا م���ع �ل��اع��ب��ن �مل��ح��ل��ي��ن وك��ان��ت 

�نفقنا  فيها.”و�أ�ساف:  مبالغ  وغري  منطقية 

250 �ألف دينار على فريق كرة �لقدم يف �ملو�سم، 

 70 بقاء  م��ع  �ملبلغ،  ه��ذ�  بتوفري  جنحنا  حيث 

�ألف دينار كمديونية على �لنادي �لذي ي�سعى 

ل�سد�د �ملبلغ يف �قرب وقت، الفتا �ىل �ن �لنادي 

ينتظر �عان مو�عيد بطوالت �ملو�سم �لكروي 

�ملقبل، الإعادة ترتيب �ور�قه ب�سكل جيد.

نب�ض البلد- عمان

ب��ط��ول��ت��ه��ا خلما�سي  زي����ن،  ���س��رك��ة  �أق���ام���ت 

�إط��ار حر�سها  كرة �لقدم يف جنوب �ململكة، يف 

�ملتو��سل على دعم �لقطاع �لريا�سي يف �ململكة 

و�إبر�ز مو�هب �ل�سباب و�كت�ساف قدر�تهم.

وق���ال���ت �ل�����س��رك��ة يف خ���ر ���س��ح��ف��ي �م�����س 

يف  �نطلقت  �لبطولة  مناف�سات  �إن  �الث��ن��ن، 

�لعقبة  �سركة  ماعب  على  �لعقبة  حمافظة 

ط��اق��م حت��ك��ي��م��ي من  ب������اإد�رة  �مل���ر�ف���ق،  الإد�رة 

طيلة  �لت�سفيات  و��ستمرت  �لقدم،  كرة  �حت��اد 

�ملعتمدة  �ل��روت��وك��والت  تطبيق  و�سط  �ل��ي��وم 

من �جلهات �لر�سمية ل�سمان �سحة و�سامة 

�مل�������س���ارك���ن يف �ل���ب���ط���ول���ة و�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

�ل�سامة �لعامة.

�لفعاليات  �إط���ار  يف  �لبطولة  تنظيم  وج��اء 

�ل��ري��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي ت��و�ظ��ب زي���ن ع��ل��ى �إق��ام��ت��ه��ا 

�لتي  �لبطوالت  �سل�سلة  ب�سكل م�ستمر و�سمن 

��ستملت  و�لتي   ،2021 للعام  �ل�سركة  �أطلقتها 

ع��ل��ى ب��ط��والت ل��ك��رة �ل��ق��دم �خل��م��ا���س��ي��ة وك��رة 

�أقاليم �ململكة  3X3 للذكور و�الإناث يف  �ل�سلة 

)�سمال، و�سط وجنوب(.

�لفريقن  ت��ت��وي��ج  �ل��ب��ط��ول��ة، مت  خ��ت��ام  ويف 

و�لثاين وت�سليمهم  �الأول  باملركزين  �لفائزين 

�جل���و�ئ���ز، ح��ي��ث ظ��ف��ر ف��ري��ق �ل��ق��وي��رة بلقب 

�لبطولة، فيما حل فريق �سول ثانيا.

نب�ض البلد- عمان

�إد�رة  م���ه���ام  �ل����ق����دم،  ك�����رة  �حت������اد  �أ����س���ن���د 

عمر  �ل�سابق  �ل���دويل  للحكم  �حل��ك��ام،  د�ئ���رة 

لتطوير  �الحت��اد  م�ساعي  �إط��ار  يف  �لب�ستاوي، 

�الأردين  �حلكم  باأد�ء  و�الرتقاء  �لد�ئرة،  عمل 

حمليا ودوليا.

�خلر�ت  من  لا�ستفادة  �الحت��اد،  ويتطلع 

و�ل��ذي  �لب�ستاوي،  بها  يتمتع  �لتي  �لو��سعة 

���س��غ��ل م��ن��ا���س��ب م��ت��ع��ددة يف �الحت����اد �الأردين 

ونائباً  �لتنفيذية،  �لهيئة  يف  كع�سو  �سابقاً، 

للجنة  رئ��ي�����س  ج���ان���ب  �إىل  �ل����ع����ام،  ل���اأم���ن 

�حل��ك��ام، وق��ب��ل ذل��ك م��دي��ر�ً ل��ل��د�ئ��رة وحكماً 

دولياً خم�سرماً.

ي��ع��د �ل��ب�����س��ت��اوي حم���ا����س���ر�ً ���س��اب��ق��اً ع��ل��ى 

�مل�����س��ت��وى �ل���ق���اري، وم��ق��ي��م��اً ل��ل��ح��ك��ام �آ���س��ي��وي��اً 

ودولياً، وع�سو�ً يف جلنة حكام �لعرب من �لعام 

مع ع�سويته  بالتز�من  �سنو�ت،   6 وملدة   2003

ي�سغل  �أن  قبل  �لفيفا،  حكام  تدريب  جلنة  يف 

�الإم�����ار�ت منذ  �ل��ف��ن��ي حل��ك��ام  �مل��دي��ر  من�سب 

�سلطنة  يف  كذلك  وعمل   ،2013 وحتى   2009

�ل��ع��ام �حل��ايل  ح��ت��ى  �لتحكيم  ك��خ��ب��ري  ُع��م��ان 

مهام  �سابقاً  توىل  �لب�ستاوي  �أن  يذكر   .2021

 2003 م��ن  �ل��ع��رب  �أب��ط��ال  دوري  �لتعيينات يف 

حكام  ي��ر�أ���س  �أردين  �أول  وه��و   ،2009 ول��غ��اي��ة 

كاأ�س �خلليج 2004. 

نب�ض البلد- عمان

ح�������س���د �مل���ن���ت���خ���ب �ل���وط���ن���ي ل��ل��م�����س��ارع��ة 

و6  )ذهبية  ميد�ليات   8 و�حل���رة،  �ل��روم��ان��ي��ة 

�لبطولة  مناف�سات  يف  وب��رون��زي��ة(،  ف�سيات 

�ل�سيخ  �سرم  مدينة  يف  �ختتمت  �لتي  �لعربية 

�مل�سرية.

وت������وج �ل����اع����ب ���س��ل��ط��ان ع���ل���ي �ل�����س��ام��ن 

ب��امل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة يف م��ن��اف�����س��ات �مل�����س��ارع��ة 

مناف�سات  ويف  كغم،   82 ل��وزن حتت  �لرومانية 

�مل�سارعة �لرومانية حقق �ملنتخب 5 ميد�ليات 

�لقا�سي  م�سطفى  ط��ري��ق  ع��ن  ج���اءت  ف�سية 

55 كغم( وعمرو عبد�لفتاح )وزن  )وزن حتت 

ك��غ��م( وي��ح��ي��ى ح�سن حم��م��د )وزن   72 حت��ت 

 67 )وزن حتت  ده�سان  و�أحمد  كغم(   87 حتت 

كغم( و�أحمد �ملر�يف )وزن حتت 77 كغم(.

)وزن  دعيج  �أب��و  عبد�لكرمي  �لاعب  ون��ال 

�مل�����س��ارع��ة �حل��رة  92 ك��غ��م( ف�سية ف��ئ��ة  حت��ت 

وبرونزية من خال �ساح �ملر�يف )وزن حتت 

65 كغم( يف �لبطولة �لتي �ختتمت مناف�ساتها 

�للجنة �الأوملبية �الأردنية  �أم�س �الأحد. وقالت 

�ل��وط��ن��ي ح�سد  �مل��ن��ت��خ��ب  �إن  ر���س��م��ي  يف خ��ر 

ميد�ليتن ف�سية و�خرى برونزية عن طريق 

يف  �ل�سامن  علي  و�سلطان  �لقا�سي  م�سطفى 

قبل  �أقيمت  و�لتي  م�سطفى  �بر�هيم  بطولة 

�نطاق �لبطولة �لعربية.
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البلد-وكاالت نب�ض 

الأقمار  كانت  املا�ضي،  القرن  خم�ضينيات  يف 

حم��دودة  كوكبنا  ح��ول  ت���دور  ال��ت��ي  ال�ضناعية 

ل��ل��غ��اي��ة، وم����ع ال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل ال�����ذي اأح�����رزه 

ع��ل��م ال��ف�����ض��اء ال���ي���وم ب���ات ل��دي��ن��ا ال���ي���وم اآلف 

الأر����ض  ح��ول  حت��وم  ال��ت��ي  ال�ضناعية  الأق��م��ار 

م���ع اح��ت��م��ال��ي��ة زي�����ادة ع���دده���ا ب�����ض��ك��ل ك��ب��ر يف 

امل�ضتقبل.. لكن ما هي امل�ضاكل التي قد ت�ضببها 

هذه الأقمار؟

كم عدد الأقمار ال�صناعية

 حول الأر�ض؟

�ضناعي  قمر  اأول  ال�ضوفييتي  الحتاد  اأطلق 

القمر  1957، وحمل  عام  ذلك  وكان  العامل،  يف 

ب��داأت  احل��ن  ذل��ك  ومنذ   ..»1 »�ضبوتنيك  ا�ضم 

ح��ول  ب���الزدي���اد  ال�ضطناعية  الأق��م��ار  اأع����داد 

امل�����دار الأر����ض���ي امل��ن��خ��ف�����ض؛ اإذ ي��ق��در اأن����ه مت 

�ضنوي  ب�ضكل  ق��م��راً   60 اإىل   10 ب��ن  م��ا  اإط��اق 

الأر�ضي  امل��دار  اأن  العلم  )م��ع   .2010 ع��ام  حتى 

األفي  ارتفاع  حتى  متتد  منطقة  هو  املنخف�ض 

كيلومرت من الأر�ض(.

ويف عام 2020 اأطلق ما يزيد على 1300 قمر 

املنخف�ض  الأر����ض���ي  امل����دار  يف  ج��دي��د  ���ض��ن��اع��ي 

و1400 قمر �ضناعي اأطلقت يف عام 2021 فقط.

الف�ضاء  يف  املطلقة  الأج�����ض��ام  ملوؤ�ضر  ووف��ق��اً 

الف�ضاء  ل�����ض��وؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملكتب  ال��ت��اب��ع 

اخلارجي، كان هناك اإجمايل حوايل 7500 قمر 

�ضناعي ن�ضط يف املدار الأر�ضي املنخف�ض حتى 

.2021 �ضبتمرب/اأيلول 

ما �ضبب هذا الزدحام يف الف�ضاء؟

يف  ال�ضناعية  الأقمار  عدد  تزايد  �ضيتوا�ضل 

على  متزايد  مبعدل  املنخف�ض،  الأر�ضي  امل��دار 

اخلا�ضة  ال�ضركات  لأَنّ  املقبلة؛  العقود  م��دار 

ت��ن�����ض��ئ ك��وك��ب��ات اأق���م���ار ���ض��ن��اع��ي��ة خ��ا���ض��ة بها 

ال�ضناعية  الأقمار  اآلف  على  منها  كل  يحتوي 

�ضبكات  ل��ت��ط��وي��ر  ���َض��ُت�����ض��ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال��ف��ردي��ة، 

اأ�ضرع وتقدمي جمموعة من اخلدمات  اإنرتنت 

الأخرى، مثل مراقبة التغرات املناخية.

ال�ضناعية  الأق��م��ار  ت��زّودن��ا  الأم��ر  واق��ع  ويف 

يف  رئي�ضياً  دوراً  ت���وؤدي  فهي  مهمة.  ب��خ��دم��ات 

العديد من املجالت، من بينها املعامات املالية 

وم��راق��ب��ة ال��ط��ق�����ض وع��ل��وم امل��ن��اخ والت�����ض��الت 

العاملية والبحث والإنقاذ.

بجامعة  الفلك  ع��امل  ب���ويل،  اآرون  واأو���ض��ح 

يف  املتزايد  الن�ضاط  اأَنّ  الربيطانية،  كولومبيا 

اإىل حٍد  ال�ضناعية يحدث الآن  اإطاق الأقمار 

التكاليف. انخفا�ض  ب�ضبب  كبر 

 Live Science مل���وق���ع  ب�����ويل  وق������ال 

  SpaceX ���ض��رك��ات  اأَنّ  »ن��ع��ل��م  الأم���ري���ك���ي: 

و    Amazon و   OneWeb و 

خ��ط��ط  ط����رح����ت  ق����د   StarNet/GW
األ����ف ق��م��ر ���ض��ن��اع��ي عند   65 اإج���م���ايل  اإط�����اق 

ت�������ض���م���ن ج���م���ي���ع م�����راح�����ل ب�����رام�����ج الأق�����م�����ار 

بها«. ال�ضناعية اخلا�ضة 

اأع��ل��ن��ت   ،2021 الأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ض��ري��ن  ويف 

من  �ضخمة  كوكبة  اإط���اق  خطط  ع��ن  روان���دا 

الأق���م���ار ال�����ض��ن��اع��ي��ة اخل��ا���ض��ة ب��ه��ا، وال��ت��ي قد 

حتتوي على اأكرث من 320 األف قمر �ضناعي.

امل�ضروع  ه��ذا  �ضي�ضبح  متى  بعد  يت�ضح  ومل 

طلبت  الدولة  لكن  الواقع،  اأر���ض  على  حقيقة 

ل��ت��غ��ري��دة  امل�������ض���روع، وذل����ك وف���ق���اً  ل��ب��دء  الإذن 

الرواندية. الف�ضاء  ن�ضرتها وكالة 

ماذا �ضيرتتب على حركة املرور 

املزدحمة؟ الف�ضائية 

ب����ويل: »ه����ذا ي�����ض��ب��ب م�����ض��ك��ل��ة يف  اآرون  ق���ال 

انت�ضار  و�َضُيفاقم  الف�ضاء  املرور يف  اإدارة حركة 

عمليات  اأَنّ  اإىل  بالإ�ضافة  الف�ضائي،  احلطام 

تلويث  يف  تت�ضبب  ال��دخ��ول  واإع�����ادة  الإط����اق 

ال���غ���اف اجل������وي، وم����ا زل���ن���ا ن���ح���اول درا����ض���ة 

التاأثرات الأخرى«.

وما  الت�ضادمات  ع��دد  ارت��ف��اع  ُي��رج��ح  كذلك 

ي��ت��ب��ع ذل���ك م��ن زي����ادة احل��ط��ام ال��ف�����ض��ائ��ي مع 

امل��دار  ال�ضناعية يف  الأق��م��ار  املزيد من  اإط��اق 

الأر�ضي املنخف�ض خال العقود املقبلة.

ل��ن��دن،  يف  الطبيعي  ال��ت��اري��خ  ملتحف  ووف��ق��اً 

128 م��ل��ي��ون  ي��ق��ل ع���ن  ب��ال��ف��ع��ل م���ا ل  ي���وج���د 

من  املنخف�ض،  الأر�ضي  امل��دار  يف  حطام  قطعة 

 10 األف قطعة يتجاوز طولها   34 بينها حوايل 

�ضنتيمرتات و�ضيكون هناك املزيد يف امل�ضتقبل.

وم���ع ذل����ك، ل ت��ع��د ال���ض��ط��دام��ات امل�����ض��در 

ال��وح��ي��د مل��خ��ل��ف��ات احل���ط���ام ال��ف�����ض��ائ��ي. ي��ق��ول 

ب���ويل: »ق���د ت��ن��ه��ار الأق���م���ار ال�����ض��ن��اع��ي��ة اأي�����ض��اً 

فوق  لاأ�ضعة  املُ��ك��ّث��ف  امل��ط��ول  التعر�ض  ج���راء 

البنف�ضجية يف املدار الأر�ضي املنخف�ض«.  

اإىل مزيد م��ن تراكمات  ي��وؤدي  ال��ذي  الأم��ر 

اأ���ض��راراً  ق��د حت��دث  وال��ت��ي  الف�ضائي،  احل��ط��ام 

وكذلك  الأخ��رى،  ال�ضناعية  لاأقمار  ج�ضيمة 

الف�ضائية. املركبات 

ويف النهاية، قد يوؤدي ازدحام املدار الأر�ضي 

من  �ضل�ضلة  اإىل  ال�ضناعية  بالأقمار  املنخف�ض 

ال���ض��ط��دام��ات م���ن ���ض��اأن��ه��ا اأن ت��ن��رث احل��ط��ام 

الف�ضائي حول املدار الأر�ضي، لدرجة �ضتجعلنا 

غر قادرين على اإطاق �ضواريخ جديدة.

يف هذا ال�ضدد، قال عامل الفلك اآرون بويل: 

»ُت���ع���رف ه����ذه الح��ت��م��ال��ي��ة ب��ا���ض��م »م��ت��ازم��ة 

ك��ي�����ض��ل��ر« وت�����ض��ر ب��ع�����ض الأدل������ة ب��ال��ف��ع��ل اإىل 

الأر���ض��ي  امل���دار  م��ن  الن�ضط  احل��ط��ام  اإزال���ة  اأَنّ 

امل��ن��خ��ف�����ض اأم�����ر �����ض����روري ل��ت��ج��ّن��ب ���ض��ي��ط��رة 

كي�ضلر«. متازمة 

 Scientific« مل��ج��ل��ة  وف���ق���اً  ذل�����ك،  وم����ع 

American«، فاإَنّ اإزالة احلطام الف�ضائي 
م���ن امل�����دار الأر����ض���ي امل��ن��خ��ف�����ض ُي���ّث���ل حت��دي��اً 

متفق  طريقة  الآن  حتى  توجد  ول  لوج�ضتياً 

عليها لتنفيذ ذلك.  

الأقمار ال�ضناعية وتلوث املناخ

كربونية  ب�ضمة  يف  الف�ضاء  �ضناعة  ت�ضهم 

اأق����ل ب��ك��ث��ر م��ن ���ض��ن��اع��ات ك��ث��رة اأخ�����رى، من 

 The« بينها �ضناعة الطران. وفقاً ل�ضحيفة

ع��ن  ي��ن��ج��م  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،   »Guardian
ما  �ضناعي  قمر  يحمل  �ضاروخ  اإط��اق  عملية   

من  املتو�ضط  يف  م��رتي  طن   300 اإىل   200 بن 

الغاف اجلوي لاأر�ض.  الكربون يف  انبعاثات 

املقابل، تطلق   رحلة ط��ران جتارية طويلة  يف 

2.7 طن  1.8 اإىل  املدى يف املتو�ضط حوايل من 

مرتي من الكربون لكل راكب، وهناك ع�ضرات 

املاين من الرحات اجلوية كل عام.

الكربون من  انبعاثات  زادت  ومع ذلك، فقد 

ال�ضناعية  لاأقمار  احلاملة  ال�ضواريخ  اإطاق 

5.6% �ضنوياً مع زيادة الطلب عليها. بن�ضبة 

عمليات  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل�����ض��ك��ل��ة  ت��ن��ح�����ض��ر  ول 

اإط��������اق ال���������ض����واري����خ ال����ت����ي حت���م���ل الأق����م����ار 

ال�ضناعية  الأق��م��ار  ت��ع��ود  فعندما  ال�ضناعية. 

وتخرتق  مهمتها  انتهاء  بعد  املطاف  نهاية  يف 

��ه��ا تطلق م��واد  ال��غ��اف اجل���وي ل���اأر����ض، ف��اإَنّ

كيميائية تلوث الغاف اجلوي.

 

ماذا عن التلوث ال�ضوئي؟

املتزايد  ال�ضناعية  الأق��م��ار  ن�ضاط  �ضيكون 

امل�ضتقبل.  يف  الأر���ض  �ضطح  من  بو�ضوح  مرئياً 

تعك�ض  امل��راي��ا  مثل  املعدنية  الأج�ضام  �ضت�ضبح 

ال�����ض��وء م����رة اأخ�����رى ب���اجت���اه ���ض��ط��ح الأر������ض، 

بال�ضوء  الليل  �ضماء  تلوث  اإىل  ي��وؤدي  ما  وه��و 

ال�ضطناعي وتغير روؤيتنا لها تغيراً جذرياً.

�ضارك  ال�ضوئي-  التلوث  عن  درا�ضة  ك�ضفت 

يف ك��ت��اب��ت��ه��ا ب���ويل وُن�������ض���رت يف ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 

ما  اأَنّ   -2021 �ضبتمرب/اأيلول  يف   »arXiv«

8% من ال�ضوء يف ال�ضماء بالليل قد  اإىل  ي�ضل 

ياأتي م�ضتقبًا من الأقمار ال�ضناعية.

القريبة  اأَنّ الأماكن  اأي�ضاً  الدرا�ضة  ووجدت 

م���ن خ���ط ع���ر����ض 50 درج����ة ���ض��م��اًل وج��ن��وب��اً، 

قد  وب��ات��اغ��ون��ي��ا،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  كولومبيا  م��ث��ل 

الأق��م��ار  ع��ن  الناجم  ال�ضوئي  بالتلوث  تتاأثر 

ال�����ض��ن��اع��ي��ة ب��درج��ة اأك����رب م��ن م��واق��ع اأخ����رى، 

ب�ضبب مدارات الأقمار ال�ضناعية حولها.

يف ال�ضياق ذاته، قال بويل اإَنّ ما ي�ضل اإىل 1 

من كل 10 جنوم يف ال�ضماء م�ضتقبًا قد تكون 

ت��ت��داخ��ل هذه  ل��ن  �ضناعية.  اأق��م��اراً  ال��واق��ع  يف 

للنجوم  ال��ه��واة  ت��اأم��ل  م��ع  ال�ضناعية  الأق��م��ار 

اأع��م��ال علماء  م��ع  اأي�����ض��اً  ت��ت��داخ��ل  ب��ل  فح�ضب، 

الفلك املحرتفن من مراقبة ومتابعة.

الأخيـرة

البلد-وكاالت نب�ض 

»معلومات  اكت�ضاف  بعد  الآث��ار  علماء  ذهل 

مده�ضة« عن حياة امراأة ثرية وموؤثرة عا�ضت 

ذات يوم يف مدينة البرتاء القدية

وك��ان��ت ال��ب��رتاء ذات ي���وم واح����دة م��ن اأه��م 

يف  والقت�ضادية  والثقافية  ال�ضيا�ضية  املراكز 

كمركز  الأ���ض��ل  يف  واأ�ض�ضت  الأو���ض��ط.  ال�ضرق 

جتاري من قبل ال�ضكان الأ�ضلين يف املنطقة، 

الأنباط

وج���م���ع الأن����ب����اط ث�����روات ���ض��خ��م��ة وك���ان���وا 

اأغ���ن���ي���اء ن�����ض��ب��ي��ا، م���ا ج��ع��ل الإم����رباط����وري����ات 

املجاورة يف ذلك الوقت حت�ضدهم

عام  يف  املدينة  القدية  اليونان  وهاجمت 

فيها  ت�ضجل  ح��ال��ة  اأول  يف  امل��ي��اد،  ق��ب��ل   312

البرتاء يف التاريخ

وداف������ع الأن����ب����اط ع���ن م��دي��ن��ت��ه��م وه���زم���وا 

جدا  حمظوظن  يكونوا  مل  لكنهم  الإغ��ري��ق، 

�ضد الغزاة الرومان يف عام 106 بعد املياد

ومع حكم املدينة لأكرث من 250 عاما، بعد 

التدهور  يف  البرتاء  �ضقطت  الرومان،  مغادرة 

ومل ت�ضتعد اأبدا رونقها التاريخي

وم���ع ذل���ك، ك�ضفت احل��ف��ري��ات الأث���ري���ة يف 

امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى م����دى ع��ق��ود ع���ن ق�����ض�����ض من 

امل��ا���ض��ي، م��ا ي��ع��ط��ي ن��ظ��رة ث��اق��ب��ة مل���دى روع��ة 

امل�ضتوطنة

علماء  م��ن  ف��ري��ق  اك��ت�����ض��ف   ،1961 ع���ام  ويف 

املخباأة.  الوثائق  الآثار جمموعة غام�ضة من 

الوثائق  امليت، ظلت  البحر  ومثل خمطوطات 

من�ضية يف كهف منذ حوايل 2000 عام

الفيلم  ال��وث��ائ��ق خ���ال  ه���ذه  وا���ض��ُت��ك�����ض��ف��ت 

Smithsonian، »املواقع  الوثائقي لقناة 

البرتاء« املقد�ضة: 

»اإن��ه��ا  ال��وث��ائ��ق��ي:  ال��ف��ي��ل��م  راوي  واأو����ض���ح 

ت��ك�����ض��ف م��ع��ل��وم��ات م��ذه��ل��ة ع���ن ح���ي���اة ام����راأة 

نبطية تدعى اأبي عدن، عا�ضت يف القرن الأول 

امليادي«

وت��ظ��ه��ر ال��وث��ائ��ق اأن���ه���ا مت��ل��ك ب�����ض��ت��ان��ا من 

ب��ال��ق��رب من   Maoza يف  ال��ن��خ��ي��ل  اأ���ض��ج��ار 

�ضلطة  الوثائق يف حوزة  واليوم،  امليت.  البحر 

الإ�ضرائيلية الآثار 

اجلامعة  م��ن  بالتيل،  ك��وت��ون  ه��ان��ا  وق��ال��ت 

ال�����ق�����د������ض، وه��������ي خ�����ب�����رة يف  ال�����ع�����ربي�����ة يف 

املخطوطات الفريدة: »اأبي عدن امراأة نبطية 

وال��وث��ي��ق��ت��ان م��ث��رت��ان لأن��ه��م��ا ت��ك�����ض��ف��ان بيع 

اآخر« نف�ض الب�ضتان ل�ضخ�ض ثم ل�ضخ�ض 

اإىل  الأول  ال��ب�����ض��ت��ان  ع�����دن  اأب������ي  وب����اع����ت 

اأرخ���ي���او����ض، وه���و ا���ض��رتات��ي��ج��ي ن��ب��ط��ي، وه��و 

عمليا حاكم اإقليمي. ويف ال�ضهر التايل، باعت 

ن�ضخة مكربة لرجل ُيدعى �ضمعون

باإمكانها  كان  عدن  اأبي  اأن  الوثيقة  وُتظهر 

ك��ان��ت  مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا  واأن  وال���ك���ت���اب���ة،  ال����ق����راءة 

لبد  نف�ضه.  النبطي  امللك  لأرا�ضي  ما�ضقة 

اململكة  ث��ري��ة وم���وؤث���رة يف  ام�����راأة  ك��ان��ت  اأن���ه���ا 

القدية

وقالت كوتون بالتيل: »هذه وثائق قانونية 

لم���راأة.  ي��وم��ي��ات  لي�ضت  ه��ذه  اأ���ض��ا���ض��ي.  ب�ضكل 

لكن، طوال الوقت اأ�ضعر اأنه وراء الوثائق التي 

يليها الكتبة هناك ن�ضاء يعرفن ما يردن«

جامعة  من  هيلي  جون  الربوفي�ضور  واأب��رز 

مان�ض�ضرت ما تخربنا به روايات اأبي عدان عن 

الو�ضع الجتماعي للمراأة يف البرتاء القدية

باإمكان  كان  النبطية،  يف  اأن��ه  »يبدو  وق��ال: 

امللكية - ولهن  التملك، ويكنهن نقل  الن�ضاء 

وكالة يف تلك الفرتة«

اأج��زاء  يف  يع�ضن  الائي  للن�ضاء  يكن  ول 

اأخرى من العامل القدمي اإل اأن يحلمن بهذه 

امل���راأة  ك��ان��ت  النبطية،  يف  ول��ك��ن  الم��ت��ي��ازات. 

»ا�ضتثنائي. بو�ضع  تتمتع 

 »معلومات مثيرة« اكُتشفت في البتراء القديمة تذهل
 علماء اآلثار

العالناتكم

06 560 6300
06 560 6301

تلوث مناخي 
وازدحام 

فضائي.. كيف 
يتضرَّر كوكبنا 

من آالف األقمار 
الصناعية التي 

تدور حوله؟

 علماء يخترعون مادة غريبة يمكنها 
ن من  مقاومة دهس السيارة.. تتكوَّ

80% من الماء وشبيهة بالزجاج 

 متى يبدأ األطفال حديثو الوالدة
 في التفاعل مع الفكاهة؟ 

هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة 
لكيفية المزاح مع الرضع

البلد-وكاالت نب�ض 

ال��ع��ل��م��اء م����ادة ج���دي���دة وغ��ري��ب��ة ت�ضبه  اخ����رتع 

ح���ل���وى ال���ه���ام )اجل���ي���ل���ي( ق������ادرة ع��ل��ى ا���ض��ت��ع��ادة 

وزنها  يزيد  �ضيارة  ده�ضتها  اأن  بعد  الأ�ضلي  �ضكلها 

 The اأوردت�����ه �ضحيفة  مل��ا  ع��ن ط��ن ك��ام��ل، ط��ب��ق��اً 
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ف��ي��م��ا ي���ق���ول ب��اح��ث��ون م���ن ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج 

بن�ضبة  املاء  من  تتكون  اللينة  املادة  اإن  الربيطانية 

80%، لكنها تعمل مثل »زجاج م�ضاد للك�ضر و�ضديد 

ال�ضابة« عند ال�ضغط عليه.

مادة  اإنتاج  فيها  يتم  التي  الأوىل  املرة  تعد هذه 

ناعمة قادرة على مقاومة كبرة لقوى ال�ضغط.

قطعة  يظهر  فيديو  مقطع  ن�ضر  البحث  فريق 

موجودة  �ضوكولتة  ل��وح  �ضكل  على  امل��ادة  ه��ذه  من 

ب���ن ط��ب��ق��ت��ن م���ن امل���ع���دن. ث���م ت���ب���داأ ال�����ض��ي��ارة يف 

ال��ت��ح��رك اإىل الأم������ام واخل���ل���ف ف���وق امل���ع���دن ع��دة 

مرات. وبعد ذلك، تظهر املادة وقد عادت اإىل �ضكلها 

الأ�ضلي.

كما اأو�ضح الباحثون اأن املادة �ضاحلة لا�ضتخدام 

ال��روب��وت��ات اللينة وو���ض��وًل  م��ن  ب���دءاً  ���ض��يء،  اأي  يف 

الغ�ضاريف يف  اأو حتى  الأحيائية  الإلكرتونيات  اإىل 

عمليات ا�ضتبدال مفا�ضل الركبة والورك.

اأ. �ضرمان الذي  من جهته، قال الأ�ضتاذ اأورين 

 ،%80 بن�ضبة  مائية  تركيبة  »مع  البحث:  قاد فريق 

لكن  امل����اء،  ب��ال��ون  م��ث��ل  �ضتنفجر  اأن��ه��ا  ت��ع��ت��ق��د  ق��د 

قوى  وتتحمل  �ضليمة  تظل  يحدث:  ما  هو  العك�ض 

الهائلة«. ال�ضغط 

خ�����ض��ائ�����ض  اأن  »ي�����ب�����دو  اأ�������ض������اف:  �����ض����رم����ان 

متعار�ضة  املائية(  الهامية  )امل���ادة  الهيدروجيل 

البع�ض«. مع بع�ضها 

يف حن اأ�ضار الباحثون اإىل اأن مادة الهيدروجيل 

حت��ت��وي ع��ل��ى ���ض��ب��ك��ة م���ن ال��ب��ول��ي��م��رات امل�����ض��ن��وع��ة 

املتقطعة«. »التفاعات  خ�ضو�ضاً مع 

زه���ان  ل���ل���درا����ض���ة  الأول  امل����وؤل����ف  اأف������اد  ب�������دوره، 

قابلة  رواب���ط  ن�ضتخدم  »ن��ح��ن  ل��ه:  ب��ي��ان  ه��وان��غ يف 

لكن  ومطاطي،  لن  هيدروجيل  ل�ضنع  لانعكا�ض 

�ضنع هيدروجيل �ضلب وم�ضغوط ُيعد اأمراً �ضعباً، 

اخل�ضائ�ض  بهذه  ما  م��ادة  �ضنع  اأن  اإىل  بالإ�ضافة 

هو اأمر مناف للعقل«.

ال��درا���ض��ة جايد  امل�����ض��ارك يف  امل��وؤل��ف  لفت  كذلك 

اأن  اإىل  اأي�����ض��اً،  الكيمياء  ق�ضم  م��ن  وه��و  م��اك��ي��ون، 

ال�ضغط  ال��ه��ي��دروج��ي��ل  بها  حتمل  ال��ت��ي  الطريقة 

ك��ان��ت م��ث��رة ل��ل��ده�����ض��ة؛ ف��ل��م ت��ك��ن م��ث��ل اأي ���ض��يء 

�ضهدناه من قبل مع املواد الهامية املائية.

جملة  يف  ُن�ضرت  الدرا�ضة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

رائدة علمية  دورية  وهي   ،Nature

البلد-وكاالت نب�ض 

 The Times وجدت درا�ضة ن�ضرتها �ضحيفة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة الإث��ن��ن 29 ن��وف��م��رب/ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين 

مع  الأط���ف���ال  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ف��اع��ل  ���ض��ن  اأق�����رب  اأن   2021

ن�ضف  ح���وايل  واأن  اأ���ض��اب��ي��ع،  اأرب��ع��ة  ح���وايل  الفكاهة 

يبلغون  حن  امل��زاح  مع  يتفاعلون  الر�ضع  الأط��ف��ال 

�ضهرين.

طفل،   700 حوايل  على  جريت 
ُ
اأ العاملية  الدرا�ضة 

الفكاهة  اأن��واع  بري�ضتول  جامعة  يف  باحثون  وراج��ع 

من  العمر؛  يف  تقدمهم  م��ع  الأط��ف��ال  يها  ينِمّ التي 

اأن الأطفال  خال ا�ضتطاع راأي.. ووجد الباحثون 

والب�ضرية  املادية  اأ�ضكالها  يف�ضلون  عام  من  الأق��ل 

والعبث  وال��دغ��دغ��ة  البيكابو  لعبة  مثل  وال�ضمعية 

وال��ت��ح��دث  ب��ال��وج��ه  امل�ضحكة  واحل��رك��ات  ب��الأ���ض��ي��اء 

باأ�ضوات غريبة.

العمر  من  يبلغون  من  اأن  الباحثون  وج��د  فيما 

اأو  الآخ��رون  ي�ضاك�ضهم  حن  ي�ضحكون  واح��دة  �ضنة 

تقليد  اأي�����ض��اً  وي�ضحكهم  بتخويفهم،  ي��ت��ظ��اه��رون 

احليوانات.

الر�ضع الفكاهة درا�ضة

ع��ام��ن  ع���م���ر  يف  الأط�����ف�����ال  اأن  اإىل  وخ���ل�������ض���وا 

ي�����ض��ت��م��ت��ع��ون ب���ال���ع���ب���ارات ال���ت���ي ل م��ع��ن��ى ل��ه��ا م��ث��ل 

اللغة،  تطور  يعك�ض  م��ا  وه��و  م���وو«،  تقول  »ال��ك��اب 

بالإ�ضافة اإىل ال�ضخرية من الآخرين اأو العدوانية.

�ضنوات  ث��اث  العمر  من  البالغون  الأط��ف��ال  اأم��ا 

احليل  يفهمون  فكانوا  ال�ضتطاع  �ضملهم  ال��ذي��ن 

البذيئة. بالكلمات  وي�ضتمتعون  امل�ضحكة  والتوريات 

امل�ضاعدة  الأ�ضتاذة  اإيلينا هويكا،  وتقول الدكتورة 

الفكاهة عملية  اأن  »نتائج بحثنا ُتظهر  يف اجلامعة: 

ال�����ض��ن��وات الأرب����ع الأوىل من  م��ع��ق��دة وم��ت��ط��ورة يف 

يف  واأهميتها  ل�ضموليتها  »نظراً  واأ�ضافت:  احلياة« 

من  والبالغن،  الأط��ف��ال  حياة  جوانب  من  العديد 

الدعابة  تطور  كيفية  حت��دد  ب���اأدوات  نخرج  اأن  املهم 

نف�ضها  الدعابة  ظهور  ل  فهم  من  نتمكن  حتى  اأوًل 

يف  ال�����ض��غ��ار  ت�ضاعد  اأن  ي��ك��ن  ك��ي��ف  واإمن���ا  فح�ضب، 

الإدراك املعريف والجتماعي ويف �ضحتهم العقلية«.

ال�ضحك الفكاهة  الر�ضع 

واأ����ض���اف���ت: »ا���ض��ت��ط��اع )ال��ف��ك��اه��ة يف ال�����ض��ن��وات 

تطور  اأوق��ات  حتديد  يف  مهمة  فجوة  ي��اأ  الأوىل( 

اأن��ه  اإىل  اأ���ض��ارت  كما  ال��دع��اب��ة«.  م��ن  اأن���واع خمتلفة 

اأخرى، لت�ضخي�ض  اأبحاث  »يكن ال�ضتعانة بها، مع 

ال�ضنوات  يف  املعلمن  ولتثقيف  ال��ن��م��و،  اخ��ت��اف��ات 

املتحدة  اململكة  يف  الدرا�ضية  املناهج  وو�ضع  الأوىل 

ملن ترتاوح اأعمارهم بن 0-5 �ضنوات«.

اإن من��و دم����اغ الأط���ف���ال يكن  وق����ال ال��ب��اح��ث��ون 

األعاب  من  امل��زاح،  تعقيد  درج��ة  خ��ال  من  مراقبته 

امل�ضحكة  التوريات  اإىل  الر�ضاعة  مرحلة  يف  بيكابو 

يف مرحلة الطفولة املبكرة.

الأ���ض��ا���ض��ي  العن�ضر  اأن  اأي�����ض��اً  ال��درا���ض��ة  ووج���دت 

الندماج  الأطفال هو  الدعابة عند  لتطور  املطلوب 

مع  جتربة  ي�ضاركون  اأنهم  يفهموا  حتى  الجتماعي 

اآخر. �ضخ�ض 

وقال العلماء اإن القدرة على �ضرد ق�ضة م�ضحكة 

ت��ت��ط��ور ب��ع��د ذل����ك م���ن خ����ال امل����ه����ارات امل��ع��رف��ي��ة 

م���ث���ل اخل����ي����ال، وال����ق����درة ع���ل���ى ت��ب��ن��ي وج���ه���ة ن��ظ��ر 

ول��غ��ة خم��ت��ل��ف��ت��ن. وق���د ُن�����ض��رت ال��درا���ض��ة يف جملة 

Behavior Research Methods


