
الملك يهنئ الحلبوسي بانتخابه 
رئيسا لمجلس النواب العراقي 

*عمان 
تهنئة  برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث 
احللبو�سي،  حممد  العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  اإىل 

مبنا�سبة انتخابه رئي�سا للمجل�س بدورته اخلام�سة.

وعرب جاللته، يف الربقية، عن متنياته للحلبو�سي 
اإىل  امل�ستمر  الأردن  وقوف  موؤكدا  مبهامه،  بالتوفيق 
ا�ستقراره  على  احل��ف��اظ  يف  ال�سقيق  ال��ع��راق  جانب 

وحماية م�ساحله، وحتقيق تطلعات �سعبه.
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منخفض قبرصي مساء الخميس

الحريات النيابية تثمن قرار وقف 
اإلقامة الجبرية ل 3 أشهر

الطاقة والمعادن توضح حول 
التعرفة الكهربائية الجديدة

»16« وفاة و »2930« إصابة
 بفيروس كورونا في المملكة

ذبح 191475 رأسا من األغنام 
واألبقار في المسلخ 

المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن تشكيلته لمالقاة نيوزيلندا

*عمان 
اأغلب  يف  ب��اردة  الأرب��ع��اء،  اليوم  الأج��واء  تكون 
والبحر  الأغوار  يف  احلرارة  ولطيفة  اململكة،  مناطق 
امليت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، 
ال�سرعة  معتدلة  غربية  جنوبية  ال��ري��اح  وت��ك��ون 
اإدارة الأر�ساد اجلوية. وتغطي �سماء  بح�سب تقرير 
اململكة يوم اخلمي�س، كميات من الغيوم على ارتفاعات 
نهارًا  ن�سبيا  باردة  الأجواء  وتكون  وعالية،  متو�سطة 
يف اأغلب مناطق اململكة، ولطيفة احلرارة يف الأغوار 
والبحر امليت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية 
اعتبارا  تدريجيا  اململكة  وتتاأثر  ال�سرعة.  معتدلة 

جوي  منخف�س  بامتداد  الليل  منت�سف  �ساعات  من 
يتمركز فوق جزيرة قرب�س حيث تتكاثر الغيوم على 
ارتفاعات منخف�سة وتهطل زخات من املطر يف �سمال 
وتتحول  الو�سطى  للمناطق  تدريجيا  متتد  اململكة 
ال�سرعة. ويطراأ اجلمعة،  ن�سطة  الرياح اىل غربية 
وتكون  احل����رارة،  درج���ات  على  ملمو�س  انخفا�س 
الأجواء باردة جدا وغائمة يف اأغلب مناطق اململكة، 
اململكة  وو�سط  �سمال  يف  الخ��ر  احلني  بني  وماطرة 
واجزاء من املناطق اجلنوبية الغربية، وتكون الرياح 
ال�سرعة مع هبات قوية احيانا توؤدي  غربية ن�سطة 

اىل اثارة الغبار يف املناطق ال�سحراوية. 

*عمان 
الإن�سان  وحقوق  العامة  احل��ري��ات  جلنة  واأع�ساء  رئي�س  ثمن 
ال�سرطية  الرقابة  بوقف  القا�سي  الداخلية،  وزير  قرار  النيابية 
املُ�سنفة  بع�س احلالت  با�ستثناء  اأ�سهر،   3 ملدة  اجلربية"  "الإقامة 
بذلتها  التي  الكبرية  باجلهود  نف�سه  الوقت  يف  ُم�سيدين  باخلطرة، 
"وثيقة اجللوة"،  الوزارة والأجهزة الأمنية املختلفة يف تنفيذ بنود 
اأماكن  اإىل  املواطنني  من  الكثري  اإع��ادة  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  والتي 

�ُسكناهم.
وزير  بح�سور  الثالثاء،  اللجنة  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الداخلية، مازن الفرايه، جرى خالله بحث عدد من املوا�سيع املتعلقة 
اإدارًيا،  املوقوفني  على  املطلوبة  الكفالت  وقيمة  الإداري،  بالتوقيف 
والإجراءات املُتبعة من قبل احلكام الإداريني بخ�سو�س هذا املو�سوع.

"احلريات  اإن  زي��د،  اأب��و  عبداهلل  النائب  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 
النيابية" ب�سدد توقيع مذكرة نيابية للُمطالبة باإ�سدار عفو عام عن 

الق�سايا واجلرائم التي مت اإ�سقاط احلق ال�سخ�سي فيها.
ما  تاريخه،  يف  وفارقة  جديدة  مرحلة  يعي�س  الأردن  اأن  واأ�ساف 
والإج��راءات  والأنظمة  الت�سريعات  بجميع  النظر  اإع��ادة  ي�ستدعي 
املتعلقة بحقوق املواطن وحريته، م�سرًيا اإىل اأن الأردن ي�سكل منوذًجا 
القيادة  بف�سل  وذل��ك  ال��ع��امل،  دول  جميع  يف  به  يحتذى  الأم��ن  يف 
تابع �س2 الها�سمية احلكيمة.    

*عمان 
�سحفيا،  بيانا  وامل��ع��ادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  اأ���س��درت 
دقيقة  غ��ري  معلومات  م��ن  ت��داول��ه  يتم  م��ا  ح��ول  يو�سح  ال��ث��الث��اء، 
بخ�سو�س التعرفة الكهربائية التي مت الإعالن عن تفا�سيلها �سابقا 
يف منت�سف �سهر اآب من العام املا�سي، والتي �سيبداأ تطبيقها اعتبارا من 

الأول من ني�سان املقبل.
عداد  من  اأكرث  لديه  الذي  امل�سرتك  اأن  بيانها  يف  الهيئة  واأك��دت 
م�سجل با�سمه ي�ستفيد منها م�ستاأجرون اأو اأبناء اأو غريهم، باإمكان كل 
منهم احل�سول على الدعم اإذا كانوا اأرباب اأ�سر وتنطبق عليهم �سروط 

ا�ستحقاق الدعم.
امل�ستفيد  با�سم  ال��ع��داد  يكون  اأن  ي�سرتط  ل  اأن��ه  اىل  وا���س��ارت 
للح�سول على التعرفة الكهربائية املدعومة، وباإمكان اأي م�ستفيد نقل 
اأنه مت توجيه �سركات  اإذا رغب بذلك، م�سيفة  ملكية العداد با�سمه 
توزيع الكهرباء لت�سهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبني بذلك 

وجمانا لنهاية �سهر حزيران املقبل.
لن  املنزيل  القطاع  يف  الأردنيني  امل�سرتكني  غالبية  ان  واأ�سافت 
ال�سهرية  اأي تغيري على قيمة فواتريهم، ومن كانت فاتورته  يلم�سوا 
اأقل من 50 دينارا )ا�ستهالكه اأقل من 600 ك. و. �س( لن يتاأثر، بل 
ذلك  عن  ا�ستهالكه  يزيد  من  اأما  قليال،  فاتورته  قيمة  تنخف�س  قد 
من م�ستحقي الدعم، �سي�ستمر يف ال�ستفادة من الدعم على ال�سرائح 

الأوىل املدعومة.    

*عمان 
ت�سجيل  عن  الثالثاء،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و2930  وفاة   16
 12909 اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف 

وفيات و1085500 اإ�سابة.
05ر8  الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 
باملئة، بح�سب املوجز الإعالمي ال�سادر عن الوزارة. 
واأ�سار املوجز اإىل اأن عدد احلالت الن�سطة حاليا 
و�سل اإىل 28205 حالت، بينما بلغ عدد احلالت 
احلالت  وعدد   ،84 امل�ست�سفيات  اإىل  اأدخلت،  التي 
التي غادرت امل�ست�سفيات 78 حالة، فيما بلغ العدد 
يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل 

امل�ست�سفيات 655.
العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  واأظهر 
ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   13 بلغت  ال�سمال  اإقليم 
فيما  باملئة،   33 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 
بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف 

الإقليم ذاته 18 باملئة.

اإقليم  العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
ن�سبة  و�سلت  ح��ني  يف  باملئة،   15 بلغت  الو�سط 
ذاته  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال 
التنف�س  اأج��ه��زة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   33 اإىل 
اجلنوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   14 اإىل  ال�سطناعي 
ون�سبة  باملئة،   8 العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 
اأ�سّرة العناية احلثيثة 9 باملئة، فيما بلغت  اإ�سغال 
يف  ال�سطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة 
ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار  باملئة.   8 ذاته  الإقليم 
2220 حالة �سفاء، لي�سل العدد الإجمايل حلالت 
يومًا   14 العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�سفاء 
 36409 اإج���راء  اإىل  اأ���س��ار  كما   .1044386 اإىل 
فحو�سات، ليبلغ العدد الإجمايل للفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء 13928378 فح�سًا.
الأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
�سخ�سا،   4483475 اإىل  و�سل  ك��ورون��ا  لقاح  م��ن 
 4078416 اإىل  اجلرعتني  متلقي  عدد  و�سل  فيما 

�سخ�سا. 

*عمان 
م�سلخ  يف  والأب��ق��ار  الأغنام  ذبحيات  عدد  بلغ 

اأمانة عمان العام املا�سي191475 راأ�سا.
يف  العثمان  �سادي  الدكتور  امل�سلخ  مدير  وقال 
الأغنام  ذبحيات  عدد  اإن  الثالثاء،  �سحايف،  بيان 
يف امل�سلخ التابع لقطاع ال�سوؤون ال�سحية والزراعة 
الأبقار  وذبحيات  راأ�سا،   176321 بلغ  الأمانة  يف 
العام  خ��الل  ج��رى  اأن��ه  اإىل  م�سريا  راأ���س��ا،   15154
الأغنام  من  راأ�سا   150244 معاينة  اأي�سا  املا�سي 

املذبوحة ا�سطراريًا و2517 راأ�سا من الأبقار.

امل��ربدة  امل�����س��ت��وردة  اللحوم  كمية  اأن  واأ���س��اف 
واملفرغة من الهواء )الفاكيوم( التي جرى معاينتها 
العام  خالل  الب�سري  لال�ستهالك  �سالحيتها  واإقرار 
جانب  اإىل  غراما  كيلو   29041188 بلغت  املا�سي 
معاينة 2956395 كيلوغراما من الأ�سماك امل�ستوردة 
طريا   8115350 وتغليف  وجتهيز  وذب��ح  واملحلية، 
ت�سعى  عمان  اأمانة  اأن  العثمان  واأكد  الدواجن.  من 
الغذاء  اإىل دميومة تقدمي  امل�سالخ  من خالل دائرة 
اأ�سكالها  مبختلف  اللحوم  مادة  من  والآم��ن  ال�سحي 

واأنواعها للم�ستهلك الأردين. 

*عمان 
الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
ل��ك��رة ال��ق��دم، ب��ق��ي��ادة امل���درب ال��ع��راق��ي 
لع��ب��ًا،   25 �سمت  قائمة  ح��م��د،  ع��دن��ان 
وديًا  نيوزيلندا  منتخب  ملواجهة  ا�ستعدادًا 
�سمن  الإم���ارات،  يف  احل��ايل  ال�سهر   28 يف 
كاأ�س  ت�سفيات  خلو�س  املنتخب  حت�سريات 

اآ�سيا 2023.

عمان  يف  املنتخب  مع�سكر  ويتخلل 
ودبي، تدريبات يومية، �سباحية وم�سائية، 
والفنية  البدنية  اجلاهزية  لبلوغ  �سعيًا 
حيث  نيوزيلندا"،  "ودية  قبيل  املطلوبة 
�سلبية  لراحة  املحليون  الالعبون  خ�سع 
اختتام  عقب  املا�سي،  ال�سهر  منت�سف  منذ 
"فيفا  العرب  كاأ�س  يف  الن�سامى  م�ساركة 

2021" بالدوحة.

الآ�سيوية  الت�سفيات  قرعة  اأن  يذكر 
كولملبور  العا�سمة املاليزية  يف  ت�سحب 
اأيام  املباريات  املقبل، فيما تقام  24 �سباط 
8 و11 و14 حزيران، على اأن حتدد اأماكن 

ا�ست�سافة املجموعات لحقًا.
مالك  ليلى،  اأبو  يزيد  القائمة،  و�سمت 
خرياهلل،  مهند  الكواملة،  حممود  �سلبية، 
يزن  الدمريي،  حممد  ح�سي�س،  اأبو  حممد 

مرعي،  ب���راء  ن�سيب،  ع��ب��داهلل  ال��ع��رب، 
هادي احلوراين، اإح�سان حداد، بهاء عبد 
�سعادة،  اإبراهيم  عايد،  رجائي  الرحمن، 
نزار الر�سدان، نور الروابدة، �سالح راتب، 
حممد  التعمري،  مو�سى  مر�سي،  حممود 
عمر  العو�سات،  اأن�س  "�سرارة"،  زريق  اأبو 
يزن  ال���دردور،  حمزة  علوان،  علي  ه��اين، 

النعيمات.

*عمان
التزام  اأهمية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأكد 
جلنة حتديث القطاع العام بتحديد اأهدافها بو�سوح 
عن  معربًا  للتطبيق،  زمني  بجدول  نتائجها  ورب��ط 
تطلعه لروؤية خمرجاتها وتو�سياتها يف وقت قريب.

و�سدد جاللته، خالل اجتماعه الثالثاء يف ق�سر 

ت�سكلت  التي  اللجنة  واأع�ساء  برئي�س  احل�سينية 
اأخريًا، على �سرورة امل�سي بقوة وبجدية يف الإ�سالح 
اإداريًا يلم�س املواطن  اإ�سالحًا  "نريد  الإداري، قائال 

اأثره".
واأّكد جاللة امللك، خالل الجتماع الذي ح�سره 
�سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 

للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  جودة  حت�سني  اأهمية 
واأن ي�سعر املواطن بفرق حقيقي يف نوعية اخلدمات 
العام  القطاع  بكفاءة  الثقة  لتعزيز  ل��ه،  املقدمة 

ومهنيته.
ولفت جاللته اإىل اأن الإ�سالحات يجب اأن تكون 
�ساملة ومتكاملة، لكي ترتافق الإ�سالحات الإدارية 

والقت�سادية،  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  م�ساري  مع 
واأ�سار  برمتها.  الإ�سالح  عملية  �ستتاأثر  ذلك  ودون 
يف  الت�سريعي  ال�ستقرار  اأهمية  اإىل  امللك  جاللة 
تقييم  ���س��رورة  اإىل  داع��ي��ًا  والأن��ظ��م��ة،  ال��ق��وان��ني 
املُعّدلة  للت�سريعات  خ�سعت  التي  ال�سابقة  التجارب 
وال�ستفادة من نتائجها لتطوير الأداء.     تابع �س2

الملك: نريد إصالحا إداريا يلمس المواطن أثره  *رام اهلل 
حفريات  اأع��م��ال  ال��ث��الث��اء،  ي��ه��ود،  متطرفون  م�ستوطنون  نفذ 
تهويدية تخريبية على مدخل امل�سجد الإبراهيمي ال�سريف الرئي�سي 
يف مدينة اخلليل جنوب ال�سفة الغربية املحتلة، حتت حماية قوات 

الحتالل الإ�سرائيلي.
الأعمال  ه��ذه  اأن  بيان،  يف  اخلليل  اأوق���اف  مديرية  واأو�سحت 
ال�ساحات  يف  �سهور  عدة  منذ  بداأت  التي  احلفريات  لأعمال  ا�ستكمال 
واأ���س��ارت  امل�ستوطنني.  خلدمة  م�سعد  لرتكيب  للحرم،  اخلارجية 
على  مدرج  الإبراهيمي  امل�سجد  اأن  رغم  جتري  احلفر  اأعمال  اأن  اإىل 
لئحة الرتاث العاملي ملنظمة اليون�سكو، م�سرية اإىل اأن ذلك جتاوز لكل 

القوانني والقرارات الأممية والقانونية. 
وقالت اإن الحتالل جلب رافعة كبرية لرفع اأكيا�س الطمم الذي 
تقوم بتعبئته من �ساحات امل�سجد اخلارجية، والتي هي مغطاة بخيمة 
اأعمال  اأن  يذكر  املنطقة.  يف  امل�سجد  مدخل  على  اأ�سبوع  قبل  و�سعت 
احلفر والتنقيب لالحتالل ومل�ستوطنيه، ما زالت م�ستمرة يف ال�ساحات 

اخلارجية.
وي�سعى الحتالل لإفراغ امل�سجد من امل�سلني، من خالل الإجراءات 
ومنع  اللكرتونية  البوابات  واإغ��الق  بحقهم،  والتع�سفية  القمعية 
اإقامة الأذان فيه وعرقلة حركة املواطنني على احلواجز الع�سكرية 
م�سروع  بتنفيذ  اأ�سهر،  قبل  الحتالل  �سلطات  و�سرعت  واحتجازهم. 
تهويدي على م�ساحة 300 مرت مربع من �ساحات امل�سجد الإبراهيمي 
لت�سهيل  كهربائي،  م�سعد  وتركيب  توراتية  حديقة  ي�سمل  ومرافقه، 
لتمويله.  �سيكل  مليون   2 تخ�سي�س  مت  حيث  امل�ستوطنني،  اقتحامات 
ويهدد امل�سروع ال�ستيطاين بو�سع يد الحتالل على مرافق تاريخية 
قرب امل�سجد، و�سحب �سالحية البناء والتخطيط من بلدية اخلليل. 
ويوؤدي اآلف املواطنني يف مدينة اخلليل �سالة فجر اجلمعة يف امل�سجد 
و�ساحاته  امل�سجد  وميتلئ  التهويدية،  للم�ساريع  رف�سا  الإبراهيمي، 
ب�سبابها  اخلليل  مدينة  عائالت  م�ساركة  و�سط  بامل�سلني،  اخلارجية 

واأطفالها ون�سائها الذين يوؤمون امل�سجد منذ �ساعات الفجر الأوىل.

خالل اجتماع جاللته برئيس وأعضاء لجنة تحديث القطاع العام

للمواطنين الــمــقــدمــة  الــخــدمــات  ـــودة  ج تحسين  أهــمــيــة 
أهــمــيــة االســتــقــرار الــتــشــريــعــي فــي الــقــوانــيــن واألنــظــمــة

مستوطنون ينفذون حفريات تهويدية 
على مدخل المسجد اإلبراهيمي

الشخصية التربوية المثالية

المعلمة

ايمان حسن علي مطالقة

 شخصية العام 2022

الشخصية العربية المثالية 
الريادية االولى لعام 2022

مجلة نجوم

  واضواء العربية 

تكرم وتختار سعادة 

 األستاذ ورجل االعمال 

 حسن زهر الدين

حفظه اهلل ورعاه

المدير العام / فندق سافوي  قبرص التركية 
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*عمان 
بالإنابة  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
الأخوية  العالقات  عمق  ال�سفدي،  اأحمد 
ال�����س��ع��ودي��ة واحل���ر����س على  الأردن����ي����ة 
يحقق  مبا  ال�سعد،  خمتلف  على  تطويرها 
وال�سعبني  البلدين  لكال  امل�سرتكة  امل�سالح 

ال�سقيقني.
ج���اء ذل���ك ل���دى ل��ق��ائ��ه ب���دار جمل�س 
من  ع�سكريا  وف���دا  ال��ث��الث��اء،  ال���ن���واب، 
ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  برنامج  منت�سبي 
والكادر التعليمي يف كلية القيادة والأركان 

ال�سعودية.
العالقات  اإن  ال�سفدي  النائب  وق��ال 
التاريخية التي اأر�سى دعائمها جاللة امللك 
ع��ب��داهلل ال��ث��اين، واخ���وه خ��ادم احلرمني 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
الأخ���وة  رواب���ط  على  املبنية  ���س��ع��ود،  اآل 
اجلهود  تعزيز  اإىل  تدعونا  وامل�سري،  والدم 
لق�سايا  خلدمة  املواقف  وتن�سيق  امل�سرتكة 
الق�سية  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة،  الأم���ة 

الفل�سطينية.
خطوات  خطا  الأردن  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ن��وع��ي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق م�����س��رية الإ����س���الح 
امل��ل��ك،  ج��الل��ة  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  ال�سيا�سي 
امللكية  اللجنة  ت�سكيل  يف  عنها  عرب  والتي 
اأن  م��وؤك��دا  ال�سيا�سية،  املنظومة  لتطوير 
املوؤمنة  العربية  ال��دول  اأوائ��ل  من  الأردن 
ومتكني  الإن�سان  وحقوق  بالدميقراطية 

املراأة وال�سباب.
حلزمة  ال�سدد  بهذا  ال�سفدي  وعر�س 
جمل�س  اقرها  التي  الد�ستورية  التعديالت 
اأخريا الداعمة مل�سرية الإ�سالحات  النواب 
دخل  الأردن  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�سيا�سية، 
مئويته الثانية وهو عازم على اإحداث نقلة 
والربملانية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  نوعية 
ت�سمن الو�سول اإىل برملان قائم على الكتل 
برملانية  وحكومات  الرباجمية  والتيارات 

وحياة حزبية فاعلة.
وقال اإن جمل�س النواب يوؤمن بواجبه يف 
الوقوف خلف قيادته ال�ساعية اإىل اإعالء 
�ساأن الدولة الأردنية وتعزيز وجودها عرب 
تعزيز الأمن العربي امل�سرتك، م�سددا على 
اأهمية التعاون ملواجهة التحديات امل�سرتكة 

وتعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

املناط  الد�ستوري  ال���دور  اإىل  ولفت 
�سكل  وك��ذل��ك  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة،  بال�سلطة 
وال�سلطات  ال��ن��واب  جمل�س  ب��ني  العالقة 
والتكامل  التعاون  على  املبنية  الأخ��رى 
الوطنية  بامل�سالح  النهو�س  جتاه  املثمر 

العليا.
العالقات  عمق  الوفد  اأك��د  جهته،  من 
اململكتني  تربط  التي  التاريخية  الأخوية 
وال�سعبني ال�سقيقني، واحلر�س على متتينها 
اإىل  لف��ت��ا  ك��اف��ة،  امل��ج��الت  يف  وتوثيقها 
وحدة الهدف وامل�سري امل�سرتك الذي يجمع 

البلدين.
وقال اإن ال�سعودية والأردن بقيادتيهما 
من  العديد  جت��اوز  ا�ستطاعتا  احلكيمتني 
الذي  الأم��ر  بنا،  حتيط  التي  التحديات 
حلماية  وامل��واق��ف  اجلهود  تعزيز  يتطلب 

امل�سالح امل�سرتكة.
ال���دور امل��ح��وري ملجل�س  ال��وف��د  وث��م��ن 
لتحقيق  بها  التي ي�سطلع  النواب، واجلهود 
فخرهم  ع��ن  م��ع��رب��ني  الأردن،  م�����س��ال��ح 
الأردن  اإليه  و�سل  الذي  املتقدم  بامل�ستوى 

على خمتلف الأ�سعدة.

*عمان 
املعدنية  والرثوة  الطاقة  جلنة  بحثت 
الثالثاء،  عقدته  اجتماع  خالل  النيابية، 
العجارمة،  فرا�س  الدكتور  النائب  برئا�سة 
املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزي��ر  وح�سور 
التعرفة  اخل��راب�����س��ة،  ���س��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
اإن  العجارمة  وق��ال  للكهرباء.  اجل��دي��دة 
اخلراب�سة  ال��وزي��ر  م��ع  ناق�ست  اللجنة 
تنظيم  وهيئة  الطاقة  وزارة  يف  واملعنيني 
اأ�سعار  رف��ع  ملف  وامل��ع��ادن،  الطاقة  قطاع 
الرفع،  �سيطالها  التي  وال�سرائح  الكهرباء، 
ن�سبتها  وتقدر  دعمها  ي�ستمر  التي  وكذلك 
اإجمايل  من  باملئة   90 من  باأكرث  احلكومة 
امل�سرتكني. وطالب النواب احل�سور مبنح اأي 
مواطن يتقدم بطلب احل�سول على ا�سرتاك 
اإذن  على  للح�سول  احلاجة  دون  كهرباء 
اأ�سغال، م�سريين اإىل اأن هناك �سققا وبيوتا 
تتزود  لأنها  الكهرباء  دعم  من  ت�ستفيد  لن 
من ا�سرتاك واحد لعدم متكن اأ�سحابها من 

احل�سول على عدادات كهرباء.
وانتقد نواب اإدارة ملف قطاع الكهرباء 
وانعكا�سه  املا�سية  ال�سنوات  م��دار  على 
القت�سادية،  القطاعات  على  �سلبي  ب�سكل 
وعلى املواطن، خا�سة من الطبقات الفقرية 
اأن  دون  املتدين،  الدخل  وذوي  واملتو�سطة 

يكون هناك متييز لالأردنيني من غريهم.
اإي�سال  تاأمينات  عن  النواب  وت�ساءل 
املوجودة  للم�سرتكني،  الكهرباء  ع��دادات 

ب�سرورة  مطالبني  الكهرباء،  �سركات  لدى 
انعكا�س اأرباحها على املواطنني.

وعربوا عن رف�سهم للتعرفة الكهربائية 
بالبقاء  مطالبني  العام،  هذا  �ستطبق  التي 

على التعرفة القدمية.
ب����دوره، اأك���د وزي���ر ال��ط��اق��ة وال���رثوة 
املعدنية، الدكتور �سالح اخلراب�سة، اأهمية 
الكهربائية اجلديدة يف تخفي�س  التعرفة 
القت�سادية  القطاعات  على  الإنتاج  كلف 
للم�ستهلكني،  ال�سلع  اأ�سعار  على  ينعك�س  مبا 
م�سددا على اأن قيمة الوفر من التعرفة لن 
�ستوجه  واإمنا  العامة  اخلزينة  اإىل  تذهب 

لدعم القطاعات الإنتاجية امل�ستهدفة.
من  لال�ستفادة  الت�سجيل  اآل��ي��ة  وع��ن 
ال��ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��دع��وم��ة، ق��ال 
خالل  م��ن  يتم  الت�سجيل  اإن  اخلراب�سة 
عملية �سهلة و�سل�سلة، م�سريا اإىل اأنه �سيتم 
وال�سكاوى  امل��الح��ظ��ات  جميع  يف  النظر 
التعرفة  تطبيق  نتيجة  ت��ط��راأ  ق��د  التي 
الأردن���ي���ني  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اجل���دي���دةواأك���د 
اخلا�سة  ال�سهرية  فاتورتهم  تتاأثر  ل��ن 
بالكهرباء، وهم �سريحة ال�ستهالك ما دون 
 90 نحو  وي�سكلون  �ساعة  واط  كيلو   600

باملئة من امل�ستهلكني.
اإنها  امل��دع��وم��ة، ق��ال  ال�����س��رائ��ح  وع��ن 
ت�سمل الأردنيني، وحملة اجلوازات املوؤقتة، 
واأبناء قطاع غزة، فيما ت�سمل التعرفة غري 
املدعومة غري الأردنيني من الدول ال�سقيقة 

وال�سديقة املقيمني على اأر�س اململكة.
خطة  ال��ط��اق��ة  وزارة  ل��دى  اإن  وق���ال 
وال��ت��ول��ي��د،  ال��ت��وزي��ع،  ق��ط��اع��ات:  ت�سمل 
لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء  و���س��رك��ة 
ينتج  الكهرباء  لقطاع  املالية  ال�ستدامة 
ع��ن��ه��ا وف���ر م���ايل م��ن خ���الل رف���ع ك��ف��اءة 
والتوجه  ال���س��ت��ه��الك  وتر�سيد  ال��ق��ط��اع 
قال  جانبه،  من  الكهربائي.  العام  للنقل 
قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س 
اللبون،  ح�سني  الدكتور  واملعادن،  الطاقة 
طاقة  ميلكون  الذين  امل�سرتكني  ن�سبة  اإن 
اإجمايل  م��ن  امل��ن��زيل  القطاع  يف  متجددة 
باملئة،   2 من  اأقل  تبلغ  املنزليني  امل�سرتكني 
تكلفة  فقط  لي�ست  التعرفة  اأن  م��وؤك��دا 
واأم��ان  ال�ستطاعة،  تكلفة  واإمن��ا  الطاقة 
الطاقة، وتكلفة التخزين. واأكد اأن الهدف 
الكهربائية  التعرفة  هيكلة  اإع���ادة  م��ن 
للم�سرتكني  احلكومي  الدعم  توجيه  هو 
املنزليني من الأردنيني، وتخفي�س التعرفة 
احليوية  القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  على 
النمو  على  وقدرتها  تناف�سيتها  يعزز  مبا 
امل�ستدام ورفد القت�ساد الوطني، لفتا اإىل 
القت�ساد  وزارة  مع  بالتن�سيق  الهيئة  اأن 
اإلكرتونيا  موقعا  اأع��دت  والريادة  الرقمي 
الكهربائية  ال��ت��ع��رف��ة  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
والت�سجيل  امل��ن��زيل  القطاع  يف  املدعومة 
ملكية  �سند  اإرفاق  يتطلب  �سهال ول  �سيكون 

اأو عقد اإيجار.

نائب رئيس مجلس النواب 
يلتقي وفدا عسكريا سعوديا

الطاقة النيابية تبحث التعرفة 
الجديدة للكهرباء

*عمان
التزام  اأهمية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأكد 
جلنة حتديث القطاع العام بتحديد اأهدافها بو�سوح 
عن  معربًا  للتطبيق،  زمني  بجدول  نتائجها  ورب��ط 

تطلعه لروؤية خمرجاتها وتو�سياتها يف وقت قريب.
و�سدد جاللته، خالل اجتماعه الثالثاء يف ق�سر 
ت�سكلت  التي  اللجنة  واأع�ساء  برئي�س  احل�سينية 
اأخريًا، على �سرورة امل�سي بقوة وبجدية يف الإ�سالح 
املواطن  يلم�س  اإداريًا  اإ�سالحًا  "نريد  قائال  الإداري، 

اأثره".
الذي ح�سره  امللك، خالل الجتماع  واأّكد جاللة 
العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سني  الأمري  �سمو 
للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  جودة  حت�سني  اأهمية 
واأن ي�سعر املواطن بفرق حقيقي يف نوعية اخلدمات 
العام  القطاع  بكفاءة  الثقة  لتعزيز  ل��ه،  املقدمة 

ومهنيته.
ولفت جاللته اإىل اأن الإ�سالحات يجب اأن تكون 

الإدارية  الإ�سالحات  ترتافق  لكي  ومتكاملة،  �ساملة 
والقت�سادية،  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  م�ساري  مع 

ودون ذلك �ستتاأثر عملية الإ�سالح برمتها.
اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ق��رار  واأ����س���ار ج��الل��ة امل��ل��ك اإىل 
اإىل �سرورة  القوانني والأنظمة، داعيًا  الت�سريعي يف 
للت�سريعات  خ�سعت  التي  ال�سابقة  التجارب  تقييم 

املُعّدلة وال�ستفادة من نتائجها لتطوير الأداء.
ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 
اخل�ساونة، الذي يراأ�س جلنة حتديث القطاع العام، 
م�سار  على  وتعمل  دوري  ب�سكل  جتتمع  اللجنة  اإن 
موؤ�س�سي متعلق بتطوير هيكلة اجلهاز احلكومي ب�سكل 
اأ�سا�سي، وحت�سني الأداء، اإىل جانب تعزيز الكفاءات 
والتاأ�سري  القرارات  وتنفيذ  املتابعة،  اآليات  وماأ�س�سة 
ب�سكل  ومعاجلتها  املوؤ�س�سات  يف  اخللل  مواطن  على 

فوري.
وتابع رئي�س الوزراء اأن اللجنة تعمل اأي�سا على 
بني  التفاعل  وزي���ادة  واأمتتتها،  اخل��دم��ات  حت�سني 

الب�سري  التدخل  وتقليل  واخلا�س،  العام  القطاعني 
قطاعات  يف  ل��ل��م��واط��ن  اأف�����س��ل  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 

حيوية.
اأن جلنة حتديث القطاع العام حددت �ستة  وبنّي 
الأوىل  املرحلة  ت�سمل  اإذ  لعملها،  زمني  كاإطار  اأ�سهر 
املوؤ�س�سات  بع�س  يف  حت��دث  التي  الأخ��ط��اء  حتديد 

والوزارات لإيجاد حلول �سريعة لها.
على  تعمل  اللجنة  اأن  اإىل  اخل�ساونة  واأ���س��ار 
نهاية  يف  �ستقدمها  الأم���د  طويلة  ا�سرتاتيجية 
بخارطة  ال�سرتاتيجية  ه��ذه  وترتبط  عملها، 
وهيئات  م��وؤ���س�����س��ات  دم���ج  اإىل  ت���وؤدي  ق��د  ط��ري��ق 

ووزارات.
�سرورة  عن  اللجنة  اأع�ساء  حتدث  جهتهم،  من 
القطاع  موظفي  وم��ه��ارات  ق��درات  بناء  على  العمل 
العام، من خالل تفعيل معهد الإدارة العامة وتعزيز 

دوره يف تدريبهم واإعدادهم.
وتعزيز  الإجراءات  ماأ�س�سة  اأهمية  اإىل  واأ�ساروا 

التعلم من  اإىل  ارتباط املوظفني مبوؤ�س�ساتهم، داعني 
التجارب ال�سابقة يف الإ�سالح الإداري ومن التجارب 

الناجحة يف القطاع اخلا�س.
ديوان  دور  تفعيل  �سرورة  باللجنة  اأع�ساء  واأكد 
لردع  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  وهيئة  املحا�سبة 
على  والت�سجيع  العام  القطاع  يف  ال�سلبية  املمار�سات 

املمار�سات الإيجابية.
وا�سحة  معايري  ووجود  امل�ساءلة  دور  اإىل  ولفتوا 
املقدمة  اخلدمات  ج��ودة  حت�سني  يف  الأداء  لقيا�س 

للمواطنني.
الأول  كانون   23 يف  ق��رر  ال���وزراء  جمل�س  وك��ان 
املا�سي، ت�سكيل جلنة لتحديث القطاع العام برئا�سة 
رئي�س الوزراء، وع�سوية عدد من الوزراء وامل�سوؤولني 
ن لديهم اخلربة والتجربة يف  املخت�سني، وخرباء ممَّ

ة، و�سخ�سيات من القطاع اخلا�س. الإدارة العامَّ
امللك،  ج��الل��ة  مكتب  م��دي��ر  الج��ت��م��اع  وح�سر 

الدكتور جعفر ح�سان.

الملك: نريد إصالحا إداريا يلمس المواطن أثره 
ويترافق مع اإلصالحات السياسية واالقتصادية

الحريات النيابية تثمن قرار وقف 
اإلقامة الجبرية لمدة 3 أشهر

*عمان 
الإن�سان  وحقوق  العامة  احل��ري��ات  جلنة  واأع�ساء  رئي�س  ثمن 
ال�سرطية  الرقابة  بوقف  القا�سي  الداخلية،  وزي��ر  ق��رار  النيابية 
املُ�سنفة  احلالت  بع�س  با�ستثناء  اأ�سهر،   3 ملدة  اجلربية"  "الإقامة 
بذلتها  التي  الكبرية  باجلهود  نف�سه  الوقت  يف  ُم�سيدين  باخلطرة، 
"وثيقة اجللوة"،  بنود  املختلفة يف تنفيذ  الأمنية  الوزارة والأجهزة 
اأماكن  اإىل  املواطنني  من  الكثري  اإع��ادة  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  والتي 

�ُسكناهم.
وزير  بح�سور  الثالثاء،  اللجنة  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الداخلية، مازن الفرايه، جرى خالله بحث عدد من املوا�سيع املتعلقة 
اإدارًيا،  املوقوفني  على  املطلوبة  الكفالت  وقيمة  الإداري،  بالتوقيف 
والإجراءات املُتبعة من قبل احلكام الإداريني بخ�سو�س هذا املو�سوع.

"احلريات  اإن  زي��د،  اأب��و  عبداهلل  النائب  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 
النيابية" ب�سدد توقيع مذكرة نيابية للُمطالبة باإ�سدار عفو عام عن 

الق�سايا واجلرائم التي مت اإ�سقاط احلق ال�سخ�سي فيها.
ما  تاريخه،  يف  وفارقة  جديدة  مرحلة  يعي�س  الأردن  اأن  واأ�ساف 
والإج��راءات  والأنظمة  الت�سريعات  بجميع  النظر  اإع��ادة  ي�ستدعي 
املتعلقة بحقوق املواطن وحريته، م�سرًيا اإىل اأن الأردن ي�سكل منوذًجا 
القيادة  بف�سل  وذل��ك  ال��ع��امل،  دول  جميع  يف  به  يحتذى  الأم��ن  يف 

الها�سمية احلكيمة.
املوا�سيع  من  ع��دًدا  الفرايه  الوزير  مع  بحثت  اللجنة  اأن  وتابع 
من  العديد  ت���وؤرق  اأ�سبحت  التي  الأم��ن��ي��ة،  ب���الإج���راءات  املتعلقة 
على  املالية  وال��ك��ف��الت  الإداري،  التوقيف  واأب��رزه��ا،  الأردن��ي��ني، 
التعامل مع  الع�سائرية، والآلية املتبعة يف  املوقوفني، ووثيقة اجللوة 

اأ�سحاب القيود اجُلرمية.
وع��دم  ال��ق��ان��ون،  تنفيذ  عملية  يف  ال��ت��وازن  ���س��رورة  اإىل  ودع���ا 
اإعادة  اأهمية  موؤكًدا  الإداري��ني،  احلكام  قبل  من  تطبيقه  يف  التع�سف 
اجلرائم  منع  قانوين  �سيما  الناظمة،  والت�سريعات  بالن�سو�س  النظر 
وا�ستخدام  اجل��رائ��م،  ت�سنيف  على  العمل  يتم  بحيث  والعقوبات، 
و�سالمة  اأمن  يحفظ  ب�سكل  حدة،  على  حالة  لكل  املنا�سب  الإج��راء 

املجتمع من جهة، واحلفاظ على حقوق املواطنني من جهة اأخرى.
من  بعدد  ع��ام  عفو  اإ���س��دار  اإىل  احل�سور  ال��ن��واب  دع��ا  ب��دوره��م، 
الق�سايا  على  وكذلك  ال�سخ�سي،  احل��ق  اإ�سقاط  �سريطة  الق�سايا، 
اجُلزئية الب�سيطة، كونه اأ�سبح �سرورة نتيجة الظروف القت�سادية 
النزيل،  تكلفة  ارتفاع  عن  ف�ساًل  املواطن،  يعي�سها  التي  والجتماعية 
ميزانية  على  كبرًيا  عبًئا  ت�سكل  واأ�سبحت  الدولة،  تتحملها  والتي 
"فار�سي  على  العقوبات  ت�سديد  ب�����س��رورة  طالبوا  كما  ال��دول��ة. 
اإف�ساح  اأهمية  املُكررين للجرائم، م�سددين على  التاوات"، واملُجرمني 
قيودهم  وم�سح  اجل��رائ��م،  ارت��ك��اب  عن  التائبني  لالأ�سخا�س  املجال 
الأمنية، ُبغية امل�ساهمة يف اإ�سالحهم، اإ�سافة اإىل التقليل قدر الإمكان 

من البريوقراطية التي ميار�سها حكام اإداريون على هذه الفئة.
من جانبه، اأكد الفرايه اأن م�ستوى احلريات يف الأردن مرتفع، ول 
يوجد اأي موقوف لدى الدولة على ق�سايا احلريات، مو�سًحا اأن قانون 
منع اجلرائم هو قانون رادع ويطبق على احلالت اخلطرة، �سواء كانت 

على املجتمع اأو على نف�سها، والذين ميثلون اأمام حماكم البداية.
وبني اأن هناك ما يقارب 2199 موقوًفا اإدارًيا، منهم 511 من فار�سي 
التاوات، م�سرًيا يف الوقت نف�سه اإىل اأن جميع القرارات املتعلقة مبنع 
اأ�سيق  يف  معها  التعامل  ويتم  القانون،  تطبيق  �سمن  تاأتي  اجلرائم، 
احلدود، اإل اأن هناك حالت ت�ستلزم تطبيق القانون بحذافريه، بهدف 

منع اأي تكرار للجرمية، وحتقيق الأمن وال�سلم يف املجتمع.
الأمنية  املراكز  جلميع  اأوعزت  الداخلية  وزارة  اأن  الفرايه  واأكد 
بوقف الرقابة ال�سرطية "الإقامة اجلربية"، ملدة 3 اأ�سهر، با�ستثناء 
القرار  ه��ذا  اأث��ر  درا���س��ة  بهدف  وذل��ك  باخلطرة،  امل�سنفة  احل��الت 
م�ستقباًل. واأو�سح اأن الكفالت عبارة عن نوعني، اإما عدلية اأو مالية، 
الإ�سالح  مركز  يف  ال�سخ�س  وج��ود  �سبب  اأو  اجل��رم  ح�سب  ُتفر�س 
وبرهان  التزام  مبثابة  تعترب  الكفالت  هذه  اأن  اإىل  لفًتا  والتاأهيل، 

حتى يتم التاأكد باأن ال�سخ�س ُملتزم و�سادق يف عدم تكرار املخالفة.
وحول العفو العام، قال الفرايه "اإننا ننظر اإىل املو�سوع باإيجابية، 
وجمل�س النواب هو �ساحب املبادرة فيه، بحيث ي�ستطيع تقدمي مذكرة 

نيابية، واإر�سالها اإىل احلكومة ُبغية درا�ستها".
اجللوة  "وثيقة  لتنفيذ  الداخلية  وزارة  بخطة  يتعلق  وفيما 
بنود  تنفيذ  يف  م�ستمرة  ال���وزارة  اإن  ال��ف��راي��ه،  ق��ال  الع�سائرية"، 
اإىل  "جايل"،  �سخ�س   2100 يقرب  ما  اإعادة  مت  اأنه  م�سيًفا  الوثيقة، 

اأماكن �ُسكناهم.
الأمر  املا�سية،  الفرتة  خالل  ع�سرية  اأي  اإجالء  يتم  مل  اأنه  واأكد 

الذي اأ�سهم يف التخفيف من العبء على الأجهزة الأمنية.

وزير الزراعة يترأس أول اجتماع 
للمجلس الدولي للزيتون

*عمان 
تراأ�س وزير الزراعة املهند�س خالد احلنيفات الثالثاء، الجتماع 
الر�سمي الأول للمجل�س الدويل للزيتون من خالل تقنية الت�سال عن 
ُبعد. واأكد احلنيفات خالل الجتماع اأن الردن �سيعمل خالل تروؤ�سه 
الزيتون وال�ستفادة  لتطوير قطاع  التعاون  اأطر  زيادة  للمجل�س على 
الزراعية  وامل��م��ار���س��ات  والتكنولوجية  الت�سويقية  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
امل�ستخدمة يف الدول الأع�ساء. وح�سر الجتماع عن املجل�س الدويل 
املدير  وم�ساعد  غ��دي��رة،  عبداللطيف  التنفيذي  امل��دي��ر  للزيتون 
يف  اخلارجية  العالقات  ورئي�س  اولن��و،  ان��دوين  للمجل�س  التنفيذي 
الفنية  الوحدات  وم��دراء  فوراتي،  منري  الدولية  الوملبية  اللجنة 
والإدارية ذات الخت�سا�س يف املجل�س الدويل للزيتون، وعن اجلانب 
ذات  والإدارات  املجل�س  رئا�سة  مهام  لتن�سيق  الردن  مندوب  الأردين 
العالقة بقطاع الزيتون بالوزارة. ومتت مناق�سة العديد من الق�سايا 
مهام  توىل  الأردن  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  الزيتون.  بقطاع  املتعلقة 

رئا�سة املجل�س الدويل للزيتون للعام 2022. 

مالية النواب تناقش موازنة دائرتي 
اإلفتاء العام وقاضي القضاة

*عمان 
عقدته  ال��ذي  الجتماع  خالل  النيابية  املالية  اللجنة  وا�سلت   
الثالثاء برئا�سة النائب املهند�س حممد ال�سعودي، مناق�سة م�سروعي 

قانوين املوازنة العامة للدولة، والوحدات احلكومية ل�سنة 2022.
وقال ال�سعودي اإن اللجنة ناق�ست موازنة دائرتي قا�سي الق�ساة، 
عبداحلافظ  ال�سيخ  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  بح�سور  العام،  والإفتاء 

الربطة، و�سماحة مفتي عام اململكة ال�سيخ عبدالكرمي اخل�ساونة.
واأ�ساد رئي�س واأع�ساء اللجنة املالية النيابية، باجلهود التي تقوم 
دائرة قا�سي الق�ساة، ودائرة الإفتاء العام، موؤكدين دعمهم ووقوفهم 
اإىل جانب مطالبهم والتي �سيتم ت�سمينها للتو�سيات التي �سرتفع ملجل�س 
النواب. من جانبه، قال �سماحة ال�سيخ الربطة اإن عدد الق�ساة لدى 
الدائرة 300 �سرعي موزعني على 71 حمكمة �سرعية مبا فيها حماكم 
اأن  اىل  م�سريا  مليونا،   21 نحو  املوازنة  بلغت  حيث  ال�سرعية،  القد�س 
حجم العمل ارتفع خالل ال�10 �سنوات املا�سية بن�سبة 200 باملئة، اإل 
اأن موازنة الدائرة مل تتجاوز 1 باملئة، ما يتطلب �سرورة العمل على 
الت�سغيلية  املالية  التكلفة  ارتفاع  ظل  يف  وحت�سينها  لها  النمو  اإعادة 
املرتتبة عليها. من جانبه، ا�ستعر�س �سماحة ال�سيخ اخل�ساونة موازنة 
دائرة الإفتاء العام للمملكة، واخلدمات التي توجهها الدائرة يف جمال 
الإفتاء ال اأن هناك حتديات، نتيجة انخفا�س املوازنة، ما ي�ستوجب 

�سرورة العمل على معاجلة ذلك.
واأ�ساف اخل�ساونة اأن حجم العمل واخلدمات التي تقدمها الدائرة 
العام  �سرعية  فتوى  األف   226 اإ�سدار  مت  حيث  كبري،  ب�سكل  تطورت 
اأن الفتاوى جميعها تقدم باملجان، واأن الدائرة تت�سدى  املا�سي، علما 
م�ساواة  اإىل  اململكة  عام  مفتي  �سماحة  ودعا  املتطرفة.  الأفكار  لكل 
رواتب املفتي بالقا�سي ال�سرعي، نظرا حلجم العمل املناط به، والدور 

الذي يقوم به.

وفد نيابي يلتقي بالمنامة وزير الداخلية 
والقائد العام لقوة دفاع البحرين

*عمان 
النواب  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  الأردين،  الربملاين  الوفد  اختتم 
اأن  اإىل البحرين، الثالثاء، بعد  املحامي عبد الكرمي الدغمي زيارته 
اأجرى �سل�سلة لقاءات ومباحثات مع رئي�سي الربملان وال�سورى يف مملكة 

البحرين، وعدد من امل�سوؤولني املدنيني والع�سكريني.
الدغمي  ح�سر  الثالثاء،  النواب،  جمل�س  عن  �سادر  بيان  وح�سب 
وخاللها  البحريني،  النواب  جمل�س  جل�سة  من  جانبًا  النيابي  والوفد 
رحبت رئي�سة الربملان فوزية بنت عبد اهلل بالزيارة ودورها يف تعميق 
اأوا�سر التعاون الربملاين امل�سرتك، كما التقى الدغمي والوفد الربملاين، 
اليوم، بح�سور ال�سفري الأردين يف املنامة رامي وريكات، بالقائد العام 
اآل خليفة،  اأحمد  ال�سيخ خليفة بن  امل�سري الركن  لقوة دفاع البحرين 
اأول ال�سيخ را�سد بن عبد  ومع وزير الداخلية البحريني الفريق ركن 
اأننا يف الأردن بقيادة  اهلل اآل خليفة. وخالل اللقاءين، اأكد الدغمي 
ال�سف  تدعيم  على  نكون  ما  اأحر�س  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
العربي، م�سريًا اإىل اأن الأردن يقف دومًا اإىل جانب ق�سايا اأمته، وهو 

يرى يف اأمن البحرين وا�ستقرارها من اأمن الأردن وا�ستقراره.
يف  تدفعنا  اململكتني  بني  املتجذرة  التاريخية  العالقات  اإن  وقال 
الق�سايا  خمتلف  حيال  والت�ساور  التن�سيق  اإدامة  اإىل  النواب  جمل�سي 
البحرين  دف��اع  لقوة  العام  القائد  واأ���س��اد  امل�سرتك.  الهتمام  ذات 
بعمق العالقات الأخوية املتينة التي جتمع مملكة البحرين واململكة 
موا�سلتها  على  كبري  بحر�س  تتجذر  وال��ت��ي  الها�سمية،  الأردن��ي��ة 
اآل  بن عي�سى  امللك حمد  بقيادة جاللة  كافة  املجالت  وتطويرها يف 
الداخلية  واأعرب وزير  الثاين.  امللك عبد اهلل  واأخيه جاللة  خليفة 
الأمني  والتن�سيق  التعاون  مل�سرية  تقديره  عن  جهته،  من  البحريني، 
الأمني  العمل  تعزيز  يف  اأ�سهمت  والتي  والأردن،  البحرين  جتمع  التي 
الوطنية  املكت�سبات  حماية  ي�سمن  مبا  ال�ستقرار  وتر�سيخ  امل�سرتك، 

لكال البلدين ال�سقيقني وتعزيز الأمن الإقليمي.

وزير الصحة يبحث مع السفير 
الليبي العالقات الثنائية

*عمان 
بحث وزير ال�سحة الدكتور فرا�س الهواري يف مكتبه الثالثاء، مع 
ال�سفري الليبي لدى الردن عبد البا�سط البدري، �سبل تعزيز العالقات 

الثنائية بني البلدين ال�سقيقني، خا�سة يف املجال ال�سحي.
واأك���د ال��ه��واري خ��الل ال��ل��ق��اء اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بني 
اخل��ربات  ت��ب��ادل  يف  �سيما  والليبية،  الردن��ي��ة  ال�سحة  وزارت���ي 
والتدريب،  لالأطباء،  الإق��ام��ة  برنامج  ودع��م  ال�سحي  املجال  يف 
والليبيني،  الردنيني  الأطباء  بني  امل�ستمر  الطبي  التعليم  وبرامج 
امل�ستويني  على  تعقد  التي  الطبية  واملوؤمترات  العلمية  واللقاءات 

والدويل.  الإقليمي 
الليبيني  للمر�سي  املقدمة  الطبية  الإج��راءات  اجلانبان  وناق�س 
يف م�ست�سفيات اململكة، واحلر�س على تقدمي اأف�سل اخلدمات الطبية 

وبامل�ستوى املطلوب كي يكتمل عالجهم ويتماثلوا لل�سفاء التام.
للمر�سى  العالجية  الت�سعرية  درا�سة  والبدري،  الهواري  بحث  كما 
الليبي،  الليبيني يف امل�ست�سفيات الأردنية املتعاقدة مع املكتب ال�سحي 
مع املعنيني يف هذا املجال، واإمكانية ت�سهيل اإجراءات التاأ�سرية دخول 

املر�سى الليبيني �سمن القنوات الدبلوما�سية.
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*عمان 
اأن  وقانونية  حزبية  فاعليات  اأك��دت 
لن  الأخرية  الد�ستورية  التعديالت  م�سروع 
توؤثر على حق الن�ساء يف الكوتا باملجال�س 
املنتخبة؛ لأن هناك ن�سو�سا اأخرى اأ�سيفت 
تخ�سي�س  من  امل�سرع  �ستمكن  امل�سروع  اإىل 

كوتا للن�ساء وال�سباب.
وق��ال��وا يف اأح��ادي��ث ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء 
اآراءه����م  ا�ستطلعت  )ب����رتا(  الأردن���ي���ة 
ح����ول م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ك��وت��ا ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف 
التعديالت  ���س��وء  على  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون 
امل�سرع  تعطي  التعديالت  اإن  الد�ستورية، 
ال�سيا�سية  والأحزاب  النتخاب  قانوين  يف 
لتمكني  وا�سعة  تقديرية  �سلطة  وغريها، 

املراأة من امل�ساركة يف احلياة العامة.
وق���ال اأ���س��ت��اذ ال��ق��ان��ون ال��د���س��ت��وري يف 
املحكمة  وع�سو  العربية  ع��م��ان  جامعة 
نعمان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��اب��ق،  ال��د���س��ت��وري��ة 
الف�سل  ع���ن���وان  ت��ع��دي��ل  اإن  اخل��ط��ي��ب، 
والأردنيات  الأردنيني  "حقوق  اإىل  الثاين 
وواجباتهم" لن مي�س حق الن�ساء يف الكوتا 
الن�سو�س  اإىل  بالنظر  املنتخبة؛  باملجال�س 
م�سروع  يف  للد�ستور  اأ�سيفت  التي  الأخ��رى 
من  امل�سرع  ميكن  م��ا  الأخ���رية  التعديالت 

تخ�سي�س كوتا للن�ساء وال�سباب.
تعطي  ذاتها  بحد  التعديالت  اأن  واأك��د 
والأح��زاب  النتخاب  قانوين  يف  للم�سرع 
التقديرية  ال�سلطة  وغريها،  ال�سيا�سية 
يف  امل�ساركة  م��ن  امل���راأة  لتمكني  الوا�سعة 
الأردن��ي��ات  الن�ساء  داعيا  العامة،  احلياة 
ويغتنمن  امل�سوؤولية،  حجم  يدركن  اأن  اإىل 

الفر�سة ويعدن اأنف�سهن لهذا الدور.
ال�سعب  حل���زب  ال��ع��ام  الأم����ني  ون��ب��ه��ت 
اأبو  عبلة  )ح�سد(  الأردين  الدميقراطي 
"الأردنيات"  كلمة  اإ�سافة  اأن  اإىل  علبة، 
جاءت يف عنوان الف�سل الثاين من الد�ستور، 
الذي  الأم��ر  نف�سها؛   6 امل��ادة  منت  يف  ولي�س 
اأح��ك��ام  اأي���ة  عليها  ي��رتت��ب  ل  اأن���ه  يعني 
قانونية، مبينة اأن هذا التو�سيح جاء على 
جمل�س  يف  القانونية  اللجنة  مقرر  ل�سان 
القانونيني.  الأ�ساتذة  من  وع��دد  النواب، 
اأن الن�س ال�سريح على  اأبو علبة،  واأ�سافت 
امل�ساواة  هدف  اأن  مطلقا  يعني  ل  امل�ساواة 
فالن�س  حتقق؛  قد  والواجبات  احلقوق  يف 
اإذا  الهدف  لتحقيق  الباب  يفتح  الت�سريعي 
ما ت�سافرت العديد من العوامل وال�سروط 
تخ�سي�س  فاإن  لذلك  الأخ��رى،  املو�سوعية 
زال  ل  النتخاب  ق��ان��ون  يف  للمراأة  كوتا 

يكت�سب �سرورة عملية.
العامة  القائمة  حجم  اأن  اإىل  واأ�سارت 

هي  النيابية  النتخابات  قانون  م�سروع  يف 
41 مقعدا فقط من اأ�سل 138 مقعدا، الأمر 
الذي ل ي�ستوعب الن�سيطات والن�سطاء من 

الن�ساء وال�سباب على النحو املاأمول.
نوعي  تطور  ح�سل  اذا  "اأما  وتابعت، 
مبداأ  واعتمد  امل�ستقبل،  يف  القانون  على 
مغلقة  واحدة  قائمة  كله  الأردن  يكون  اأن 
ال�سامل، عندها ت�سبح  الن�سبي  التمثيل  مع 
مناق�سة جدوى الكوتا يف القانون م�سروعا 
من  متثيلها  حق  �سمان  اأ�سا�س  على  متاما، 

خالل القوائم".
قائمة  اعتماد  "اأن  علبة  اأب��و  وبينت 
عامة وطنية يف م�سروع قانون النتخابات 
اإىل الأمام"،  اإيجابية  النيابية، هو خطوة 
وال�سباب،  للمراأة  ان�سج  متثيال  يعني  م��ا 
خربة  لديهم  ومر�سحني  مر�سحات  وتقدمي 

يف العمل العام على اأ�سا�س برامج وطنية.
يف  للمراأة  كوتا  وج��ود  اأن  واأو���س��ح��ت 
م�ساركة  اأمام  الباب  فتح  �ساهم يف  القانون، 
م��ل��ح��وظ��ة ل��ل��ن�����س��اء يف جم��ل�����س ال���ن���واب، 
امل�ستوى املعريف والثقايف  بالرغم من تباين 
علينا  اأن  اإل  الع�سوات،  ب��ني  والتجربة 
العرتاف باأن الكوتا مكنت اأي�سا عددا من 
الن�ساء ذوات اخلربة ال�سيا�سية والقانونية 

من الو�سول اإىل جمل�س النواب.
حلزب  ال��ع��ام  الأم���ني  علقت  ب��دوره��ا، 
احل��روب  رول  ال��دك��ت��ورة  اأقوى"،  "اأردن 
املقاعد  كوتا  اإن  قائلة:  ال��راأي،  هذا  على 
اآل��ي��ة  ولكنها  ذات����ه،  ب��ح��د  مطلبا  لي�ست 
متثيل  لعدالة  اإيجابي"  "تدبري  موؤقتة 
والتعبري  ال��ق��رار  �سنع  م��واق��ع  يف  الن�ساء 
اأن  معتربة  ومطالبهن،  احتياجاتهن  عن 
امل���راأة  بتمكني  اخلا�سة  الفقرة  اإ���س��اف��ة 
املادة 6  التمييز �سدها يف  اأ�سكال  ومنع كل 
كوتا  �سواء  الكوتا  من  جتعل  الد�ستور،  من 
اإزال��ة  اأج��ل  من  م��ربرة  القوائم  اأو  املقاعد 
الن�ساء  قدرة  بعدم  يتمثل  والذي  التمييز، 
على الفوز بالتناف�س يف مواقع �سنع القرار؛ 
عن  التقليدية  النمطية  ال�سورة  ب�سبب 

املراأة.
واأ�سارت اإىل اأن اإ�سافة الفقرة اخلا�سة 
�ستكون   ،6 للمادة  وال�سباب  امل��راأة  بتمكني 
لأنها  وال�سباب؛  للمراأة  كوتا  لوجود  مربرا 
امل���راأة  بتمكني  ال��د���س��ت��ور  ال��ت��زام  ع���ززت 
احلياة  اأوج���ه  يف  امل�ساركة  م��ن  وال�سباب 

املختلفة، واإزالة كل اأ�سكال التمييز .
الأردن��ي��ات  كلمة  اإ���س��اف��ة  اأن  وبينت 
حكما  لي�ست  ال��ث��اين،  الف�سل  عنوان  اإىل 
جديدا، لفتة اإىل اأن العناوين يف الد�ستور 
واملبادئ  وامل��واد  الأحكام  على  تن�سحب  ل 

العناوين  لأن  ال��د���س��ت��ور،  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وجدت لفهر�سة الن�سو�س الد�ستورية التي 
با�ستمرار  يتحدث  والد�ستور  حتتها،  تقع 
كال  اإىل  لي�سري  ال�سامل  املذكر  جمع  بلغة 

اجلن�سني.
الكوتا،  وفرقت احلروب بني نوعني من 
يف  للن�ساء  املخ�س�سة  املقاعد  الأول  ي�سمل 
الدوائر النتخابية والتي غالبا ما توجد يف 
دول غري حزبية باعتبار اأن املراأة لن متثل 
اإذا مل تخ�س�س لها هذه احل�سة من املقاعد، 
والنوع الآخر من الكوتا، وهو الأكرث �سيوعا 
يف العامل، والتي حتقق اأف�سل النتائج، فهي 
القوائم احلزبية واملوجودة عادة يف  كوتا 
دول العامل الدميقراطية التي ترت�سح فيها 
الربملان،  مقاعد  على  للتناف�س  الأح���زاب 
طوعيا  نوعا  تعتمد  اأن  اإما  الأحزاب  وهذه 
من الكوتا من خالل تخ�سي�س املنا�سفة يف 
القوائم بني الرجال والن�ساء داخل احلزب 
داخل  اإجبارية  كوتا  تعتمد  اأو  مثالثة،  اأو 
�سكل  اف�سل  اأن  موؤكدة  احلزبية،  القائمة 
ولي�س  القوائم  كوتا  هي  العامل  يف  للكوتا 

املقاعد.
وت���رى احل����روب، يف ه��ذا ال�����س��دد، اأن 
الوطنية(،  اأو  )احلزبية  القوائم  كوتا 
ه��ي ال��ط��ري��ق��ة الأم���ث���ل م��ن اأج����ل متثيل 
قويات  ن�ساء  ووجود  للن�ساء،  وكمي  نوعي 
�سيا�سية  فعالية  لهن  الربملان  يف  وقياديات 

حتت قبة الربملان.
وبينت اأن كوتا املقاعد ما زالت مطلوبة 
اإىل  ي�سل  مل  زال  ما  املجتمع  اأن  باعتبار 
يف  للمراأة  بالكامل  املجال  اإتاحة  مرحلة 
وحم��دودي��ة  حت��دي��دا،  ال�سيا�سي  امل��ج��ال 
وقيادية،  �سيا�سية  منا�سب  توليها  تقبل 
عليه  وبناء  الربملاين؛  العمل  يف  وخ�سو�سا 
تظل اآلية كوتا املقاعد ل بد منها كمرحلة 
موؤقتة اإىل حني متكني الأحزاب يف املجتمع 
يف  بالكامل  حزبية  برملانات  اإىل  والو�سول 

امل�ستقبل.
وكان جاللة امللك عبداهلل الثاين حث 
الن�سائي  القطاع  عن  ممثالت  لقائه  خالل 
مهمة  ر�سالة  يف  الث��ن��ني،  اأم�س  الأردين، 
والتقدم  امل�ساركة  على  جميعا  لالأردنيات 
القوة  هما  وال�سباب  املراأة  واأن  الأمام،  اإىل 
الرائدة يف جميع م�سارات عملية الإ�سالح، 

وخا�سة ال�سيا�سي منها.
مناق�سة  انتهاء  اأعقاب  يف  اللقاء  وجاء 
واإق���راره  الد�ستورية  التعديالت  م�سروع 
من  ذلك  رافق  وما  النواب،  جمل�س  قبل  من 

نقا�س عام داخل قبة الربملان وخارجها. 
)برتا-وفاء زيناتيه(

*عّمان 
النواب  جمل�س  اأع�����س��اء  م��ن   98 ق��دم 
خالل مناق�سات املجل�س مل�سروع التعديالت 
با�سم  منها   13 مداخلة،   631 الد�ستورية 
ف��ردي،  ب�سكل  و618  ال��ربمل��ان��ي��ة،  الكتل 

بح�سب تقرير مركز احلياة "را�سد".
اأن  ال��ث��الث��اء،  ال�سادر  التقرير  وب��ني 
عدد اأيام عمل جل�سات املناق�سة حتت قبة 
وبفرتة  عمل  اأي��ام   6 اإىل  و�سلت  الربملان 

زمنية و�سلت اإىل 23 �ساعة و38 دقيقة.
تعديل  م�سروع  ال��ن��واب  جمل�س  واأق��ر 
اأي  برملانيني   104 بعدد  مبجمله  الد�ستور 

ما ن�سبته 93 باملئة من اإجمايل احل�سور.
من  باملئة   7 اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
خالفوا  احلا�سرين  النواب  جمل�س  اأع�ساء 
وتغيب  التعديالت،  على  الت�سويت  حلظة 
17 برملانية وبرملانيًا عند حلظة الت�سويت 
مت  اأن��ه  وب��ني  مبجملها.  التعديالت  على 
تعديل  م�سروع  على  تعدياًل   20 اإج���راء 
القانونية  اللجنة  اأجرت  حيث  الد�ستور، 
النيابية 18 تعدياًل على الن�سو�س الواردة 

يف م�سروع تعديالت الد�ستور.
بتعديل  قامت  اللجنة  اأن  اإىل  ون��وه 
ن�����س��و���س ال��ت��ع��دي��الت  ���س��ي��اغ��ة 3 م���ن 
واجرت  ن�سو�س،   8 و�سطبت  الد�ستورية، 
التعديالت،  هذه  ن�سو�س  على  اإ�سافات   4
للتعديل،  مقرتحات   5 اللجنة  رف�ست  كما 
مقرتحات  خالل  من  تعديلني  اإج��راء  ومت 

النواب خالل املناق�سات.
قدما  اث��ن��ني  مقرتحني  اإن  واأ����س���اف، 
املوافقة  مت��ت  املناق�سة  جل�سات  خ��الل 

الأول  املقرتح  كان  اجلل�سات،  خالل  عليهما 
حول املادة 84 من الد�ستور وفحواه اإ�سافة 
ال�سخ�سية  والأح���وال  اجلن�سية  قانوين 
لتكون املوافقة على تعديلهما بثلثي اأ�سوات 
الثاين  املقرتح  اأم��ا  للمجل�سني،  الأع�ساء 
للمادة  الأ�سلي  للن�س  العودة  حول  فكان 
86 من الد�ستور وهو ما وافق عليه املجل�س. 
وفيما يتعلق بن�سب الت�سويت على تعديالت 
اأو�سح  املحافظات،  م�ستوى  على  الد�ستور 
حمافظات  يف  الت�سويت  ن�سبة  اأن  التقرير 
ال��ب��ل��ق��اء وج��ر���س وم��ع��ان وامل��ف��رق كانت 
التعديالت  مع  باملئة   100 بن�سبة  الأعلى 
الد�ستورية، تلتها حمافظة اإربد بن�سبة 85 

باملئة من جمموع الأع�ساء.

من  ن��واب   5 خالف  ال�سياق،  ذات  ويف 
الد�ستورية  التعديالت  العا�سمة  حمافظة 
ونائب  عجلون  حمافظة  من  واح��د  ونائب 
حمافظة  من  ونائب  الزرقاء  حمافظة  من 

الكرك، بح�سب التقرير.
مواد  على  الت�سويت  ن�سب  وبخ�سو�س 
ال��ت��ع��دي��الت ال��د���س��ت��وري��ة م��ن��ف��ردة، بني 
التقرير اأن ن�سبة الت�سويت على املواد 22، 
24، 26 و27 كانت الأعلى ت�سويتا بن�سبة 
والربملانيات  الربملانيني  م��ن  باملئة   100
وكانت  الت�سويت،  خ��الل  ح�سروا  الذين 
ن�ست  التي  التعديالت  من  الأوىل  امل��ادة 
امل��ادة  اإىل  الأردن��ي��ات  كلمة  اإ�سافة  على 
ت�����س��وي��ت��ًا بني  ال��د���س��ت��ور الأق�����ل  م���ن   6
باملئة   78 بن�سبة  الد�ستورية  التعديالت 

اإىل  التقرير  واأ�سار  احل�سور.  النواب  من 
وردت  الد�ستورية  التعديالت  كلمة  اأن 
التوا�سل  مليوين مرة على مواقع  اأكرث من 
الأ�سخا�س  ت��ع��داد  وو���س��ل  الج��ت��م��اع��ي، 
ال����ذي����ن ت�����س��م��ن��ت م��ن�����س��ورات��ه��م ع��ل��ى 
الد�ستور  )تعديالت  كلمتي  "الفي�سبوك" 
م��واط��ن��ة   205415 ال���ن���واب(  وجم��ل�����س 

ومواطنا.
ف��ي��م��ا و���س��ل ع���دد ال��ت��غ��ري��دات على 
بالتعديالت  تتعلق  التي  "تويرت"،  من�سة 
يخ�س  وفيما  تغريدة،   8620 الد�ستورية 
ع��دد  و���س��ل��ت  ف��ق��د  توك"  "تيك  من�سة 
حتتوي  التي  الفيديوهات  على  امل�ساهدات 
مليون  7ر3  اإىل  الد�ستورية  التعديالت 

م�ساهدة، وفًقا للتقرير.

فاعليات حزبية وقانونية: التعديالت الدستورية 
تعزز المشاركة السياسية للمرأة والشباب

راصد: 631 مداخلة خالل مناقشات 
النواب لتعديل الدستور

مقال رئيس التحرير

ال��زم��ان  يف  ذك����رال����راوي 
وال�ستجمام،  لل�سيد  خ��رج  احل��ك��ام،  اأح��د  اأن  الغابر 

العط�س، فراآى ب�ستانًا من بعيد فق�سده،  اأدركه  فبينما هو يف رحلته 
غري  فغابت  فا�ست�سقاها،  و�سيئة،  جارية  له  ففتحت  بابه،  فطرق 
الرمان احللو  كاأ�سًا كبريًا، من �سراب  بعيد، ثم رجعت، وقد مالأت له 
اللذيذ، ف�سرب احلاكم، فكان حلرارة عط�سه الدواء ال�سايف، ردت به 
روحه اإليه، وذهب عنه به تعبه ون�سبه، ثم �سوب احلاكم نظره نحو 
اأطياره،  تغريد  ومو�سيقى  اأ�سجاره،  تن�سيق  جمال  فاأده�سه  الب�ستان، 
الفتاة قائاًل: كم رمانة ع�سرتها يف  �ساأل  واأزه��اره، ثم  واأريج عطره 
جناتي  �سبب  كان  والذي  وعط�سي،  ظمئي  عني  اأذهب  الذي  الكاأ�س 
واإنقاذي؟ قالت الفتاة للحاكم وهي بالطبع ل تعرفه، اأيها ال�سائل: 
ف�ساألها  واحدة،  رمانة  ع�سري  هو  ال�سراب،  من  اإليك  قدمته  الذي  اإن 
كل  ب�ستانكم  عن  للدولة  ال�سرائب  من  تدفعون  وكم  ثانية،  احلاكم 
وا�ست�سغرها،  احلاكم،  فا�ستقلها  ال�سريبة،  مقدار  له  فذكرت  �سنة؟ 

وعزم يف نف�سه وقرر يف فكره على زيادة ال�سرائب على ال�سعب.
وبينما هذا احلاكم يحادث الفتاة ويناجيها، اإذا بالعط�س يعاوده 
العط�س  على  ليق�سي  ثانية،  كاأ�سًا  الفتاة  من  فيطلب  اأخ��رى،  م��رة 
وهي  بالكاأ�س  تعود  ثم  رجوعها،  يف  وتبطئ  الفتاة  فتذهب  نهائيًا، 
باكية حزينة، فاأخذ احلاكم منها الكاأ�س ف�سربه فاإذا بطعم ال�سراب 
ولذته، غري ما كانت عليه يف الأول، فتعجب احلاكم، ثم �ساأل الفتاة 
بكائي  �سبب  اإن  هذا،  يا  للحاكم:  فقالت  ؟  وحزنها  بكائها  �سبب  عن 
اأراد  قد  ولعله  �سعبه،  على  نيته  �ساءت  قد  حاكمنا  اإن  هو  وح��زين 
الظلم واحليف لرعيته، قال لها: وما اأدراك بذلك؟ قالت: ملا ذهبت 
لآتيك بال�سراب، ع�سرت لك عدة رمانات فلم متالأ الكاأ�س، بينما كان 
ع�سري الرمانة الواحدة وحدها، ميالأ الكاأ�س، فتعجب احلاكم و�سكت، 
وقرر يف نف�سه اإرجاع ال�سريبة اإىل ما كانت عليه من غري زيادة عليها، 
بالكاأ�س  الفتاة  اأن جاءت  اأ�سرع  الثالثة، فما  للمرة  ال�سراب  ثم طلب 
هذا،  يا  اأب�سر  للحاكم  وقالت  فرحة،  �ساحكة  وهي  مرتعة،  مملوءة 
فاإن حاكمنا قد حت�سنت نيته نحو �سعبه ونوى اخلري لهم، فقد مالأت 
الكاأ�س الآن بع�سري رمانة واحدة ، ف�سرب احلاكم فاإذا بطعم ال�سراب 
يعود بلذته الأوىل ونكهته، فتعجب احلاكم وا�ستغرب، لزيادة الربكة 
واخلري بح�سب نية الراعي نحو الرعية، وذهاب الربكة واخلري ب�سوء 

نية احلاكم وخبث الطوية .
وكما قال : علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه واأر�ساه .

النف�س تبكى على الدنيا وقد علمت ** اآن ال�سالمة فيها، ترك ما فيها
يبنيها املوت  قبل  كان  التي  اإل   ** ي�سكنها  املوت  بعد  للمرء  دار  ل 
بانيها خ��اب  ب�سًر،  بناها  واإن   ** م�سكنها  ط��اب  بخرًي  بناها  ف��اإن 
�ساقيها املوت  بكاأ�س  �سقاها  التى كانت م�سلطنة ** حتى  امللوك  اأين 
نبنيها الدهر  خل��راب  ودورن��ا:   ** جنمعها  امل��رياث  ل��ذوى  اأموالنا: 
كم من مدائن يف الآفاق قد بنيت ** اأم�ست خرابًا، واأفنى املوت اأهليها

***
تقويها اأم����ال  امل��ن��ي��ة  م��ن   ** وج���ل  ع��ل��ى  ك��ان��ت  واإن  ن��ف�����س  ل��ك��ل 
يطويها واملوت  تن�سرها  والنف�س   ** يق�سيها  والدهر  يب�سطها  املرء 
ثانيها وال��ع��ق��ل  اأول���ه���ا،  ال��دي��ن   ** م��ط��ه��رٌة  اأخ����الق  امل���ك���ارم  اإن 
�ساديها والفهم  خام�سها،  واجل��ود   ** رابعها  واحللم  ثالثها،  والعلم 
باقيها ،واللني  تا�سعها  وال�سرب   ** ثامنها  وال�سكر  �سابعها  وال��رب 
اأع�سيها حني  اإل  اأُر���س��د  ول�ست   ** اأ�سادقها  ل  اأن��ى  تعلم  النف�س 

***
ويفنيها يفنينا  ل�سك  ف��امل��وت   ** فيها  وم��ا  الدنيا  اإىل  لت��رك��ن 
ُمن�سئها والرحمن  اأحمد  واجلار   ** خادمها  ر�سوان  غٍد  لدار،  اعمل 
فيها نابت  ح�سي�س  والزعفران   ** طينتها  وامل�سك  ذهب  ق�سورها 
جماريها فى  رحيقًا  يجرى  واخلمر   ** ع�سل  من  حم�س  لنب  اأنهارها 
والطري يجرى على الأغ�سان عاكفة ** ت�سبح اهلل جهرا فى مغانيه 

خالد خازر الخريشا

قال الراوي ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

عين على القدس يرصد مخططات االحتالل 
لتكثيف البؤر االستيطانية في القدس

*عمان 
الأردين،  التلفزيون  عر�سه  الذي  القد�س  على  عني  برنامج  ر�سد 
الثنني، ا�ستمرار �سلطات الحتالل ب�سيا�ستها ال�ستيطانية يف القد�س 
البوؤر  تكثيف  ت�ستهدف  جديدة  خمططات  على  م�سادقتها  خالل  من 

ال�ستيطانية يف القد�س ال�سرقية وحميطها.
وبح�سب التقرير ال�سبوعي الذي اأعده فريق الربنامج يف القد�س، 
�سادقت اللجنة املحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الحتالل 
قبل عدة اأيام، على بناء 3557 وحدة ا�ستيطانية يف القد�س وحميطها، 
تتوزع على خم�س مناطق، اأكربها عددًا �سيكون يف جبل امل�سارف املطل 
ارا�سي  على  املقامة  هماتو�س  غفعات  ومبنطقة  املقد�سة  املدينة  على 
�سمايل مدينة بيت  القد�س وم�ستوطنة هارحوما  بيت �سفافا جنوبي 
ال�سمال  من  الغربية  ال�سفة  عن  ال�سرقية  القد�س  ف�سل  بهدف  حلم، 

واجلنوب.
هذا  و�سفوا  �سفافا  بيت  منطقة  يف  الأه��ايل  اأن  التقرير  واأو�سح 
فيه  يرف�س  الذي  الوقت  يف  لأنه  اخلطورة،  منتهى  يف  باأنه  املخطط 
 1450 من  اأك��رث  ببناء  اأق��ر  لهم،  البناء  تراخي�س  اإ�سدار  الحتالل 
ما  �سابقًا،  البلدة  من  م�سادرتها  مت  اأرا���س  على  ا�ستيطانية  وح��دة 
الوجود  ح�ساب  على  البلدة  اأرا�سي  على  ال�ستيطاين  التو�سع  يزيد 

الفل�سطيني. 
الكرمي  عبد  املهند�س  �سفافا،  بيت  �سكان  اأحد  اأو�سح  ما  وبح�سب 
ليف، فاإن منطقة بيت �سفافا مع اإقامة هذه امل�ستوطنة �ست�سبح عبارة 
عن "جزيرة عربية اإ�سالمية حتيط بها امل�ستوطنات الإ�سرائيلية من 
جهاتها الأربع"، واأن التاأثري املبا�سر على اأهايل املنطقة �سيكمن يف اأن 
طرق بيت �سفافا �ست�سبح عبارة عن ممر للم�ستوطنني الذين �سيمرون 

بها اأكرث من الأهايل.
وقال "اإن جميع اأرا�سي بيت �سفافا انتهت من ناحية البناء الأفقي، 
واإ�سرائيل  الأفقي،  للتو�سع  القابلة  املنطقة  هذه  �سوى  منها  يتبق  ومل 
حا�سرتنا يف هذا الأمر مب�سادرتها، ما قطع علينا الطريق بالتو�سع من 

اأجل الأزواج ال�سابة".
الإ�سرائيلية  احلكومة  اأن  الوا�سح  من  بات  اأنه  التقرير  واأ�ساف 
يف  ال�ستيطان  تكثيف  يف  اإمكانياتها  جميع  ت�سخر  احلالية  برتكيبتها 
القد�س وال�سفة الغربية، لت�سبح امل�ساريع ال�ستيطانية حقيقة ماثلة 
على الأر�س، ما يعتربه املقد�سيون اأمرًا يدخل يف �سياق التطهري العرقي 
ال�سامت لهم من خالل هدم بيوتهم وتهجريهم بالتوازي مع م�سادقة 
�سلطات الحتالل على بناء الوحدات ال�ستيطانية يف القد�س ل�سالح 

امل�ستوطنني.
الإ�سرائيلية  احلكومة  اإن  قال  طه،  اأب��و  زكي  املقد�سي  النا�سط 
احلالية تعمل ب�سمت، حيث انها اأقرت خم�سة خمططات لبناء وحدات 
الفل�سطينية  العربية  الح��ي��اء  بني  التوا�سل  قطع  بهدف  �سكنية 

لتكثيف الوجود الإ�سرائيلي واليهودي يف املدينة املقد�سة.
والتقى الربنامج الذي يقدمه الإعالمي جرير مرقة عرب ات�سال 
وليد  القد�س،  يف  ال�ستيطان  �سوؤون  يف  باخلبري  القد�س  من  فيديو 
�سيا�سة  �سلطاته  و�سعت  الحتالل،  بداية  منذ  اأنه  اأكد  الذي  �سيام، 
الإح��الل،  ثم  ومن  والتفريغ  الحتالل  بعملية  تتمثل  ا�سرتاتيجية 
معظم  واأن   ،1967 عام  منذ  ال�ستيطان  وترية  يف  ت�سعيدا  هناك  واأن 
اليمني  على  احلكم  داخ��ل  بقائها  يف  تعتمد  الإ�سرائيلية  احلكومات 

املتطرف وال�ستيطان.
"داخل  موجودة  ا�ستيطانية  خمططات  عدة  هناك  اأن  واأو�سح 
الأدراج لدى عدة حكومات اإ�سرائيلية �سابقة بالإ�سافة اإىل احلكومة 
عملية  عن  عبارة  القد�س  ملدينة  اجلديدة  املخططات  واأن  احلالية، 
واخلليل،  حلم  بيت  مبدينة  املتمثل  اجلنوب  عن  القد�س  ملدينة  ف�سل 
وهو حزام اأمني ا�ستيطاين للحفاظ على امل�ستوطنات وعملية تفريغ 
املواطنني املقد�سيني داخل مدينة القد�س، وعدم التوا�سل بني �سمال 
ي�سيف  ما  م�ستقلة،  فل�سطينية  دولة  اإقامة  وعدم  وجنوبها  ال�سفة 
اإىل  اإ�سافة  القد�س  مدينة  على  املعركة  اإىل  الدميوغرايف  الطابع 

الطابع العقائدي".
وقال �سيام اإن اخلارطة الهيكلية ملدينة القد�س متتد من منطقة 
املتتالية  الإ�سرائيلية  احلكومات  واإن  ع�سيون"،  "جبال  حتى  البرية 
منذ العام 1967 حتاول اأن جتعل عدد امل�ستوطنني اأكرث من املقد�سيني 
داخل هذه املدينة من خالل اإقامة عدة م�ستوطنات مب�سادرة الأرا�سي 
بحجة اإقامة حدائق توراتية ومن ثم بناء وحدات ا�ستيطانية عليها.
 12 ن�سبته  ما  املدينة  يف  يبقى  اأن  هو  هذا  من  الهدف  اأن  واأ�ساف 
باملئة فقط من املقد�سيني، واأن تبقى القد�س خالية من اأي وجود عربي 
اإ�سالمي ومقد�سي داخل املدينة، م�سريا اإىل اأن ما هو اأكرب من ذلك هو 
عليه  تقوم  الذي  الهيكل  لبناء  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  على  املعركة 
والإ�سالمي  العربي  ال�سمت  ظل  يف  اأنه  �سيام  واأكد  الحتالل.  دولة 
و�سيتم  اأكرث،  �سيمتد  ال�ستيطان  فاإن  الفل�سطيني  والنق�سام  والدويل 
م�سادرة املزيد من الأرا�سي وعندها �سيتم "الرتحم على باقي الأر�س 
الأوقاف  اأرا�سي  من  بع�سًا  ال�سباب  اإعطاء  اإىل  داعيا  الفل�سطينية"، 
الإ�سالمية وامل�سيحية للبناء عليها، كما دعا امل�ستثمرين لبناء م�ساريع 

اإ�سكانية لل�سباب داخل مدينة القد�س.
وبني اأن املخطط اجلديد حلكومة بينيت وقبله نتنياهو هو اإعطاء 
�سيء ب�سيط جدًا من الأرا�سي للمقد�سيني يف �سمال مدينة القد�س يف 
منطقة بيت حنينا و�سعفاط وبيت �سفافا وجبل املكرب لبناء وحدات 
�سكنية، بهدف اإبعاد املقد�سيني عن القد�س وحتديدًا البلدة القدمية، 
اإفراغها،  اإليها ل�سراء احتياجاته، وبالتايل  لأن املقد�سي كان يتوجه 
لأ�سواق  رواد  لعدم وجود  اإغالق 750 حماًل جتاريًا  اأنه مت  اإىل  لفتًا 
يتم  عندما  املقد�سي  اإن  �سيام  قال  املقد�سيني،  �سمود  وحول  البلدة. 
واإنهم  املقد�سيني  بني  تكافال  هناك  واإن  خيمة،  يف  يقيم  منزله  هدم 
�سلطات  ما تفعله  والإبعاد وكل  املنازل والعتقالت  باقون رغم هدم 
هنا  نحن   " بالقول  حديثه  واختتم  �سمودهم.  لزعزعة  الحتالل 
نبقى  باأن  والإ�سالمية  العربية  والأمة  اهلل  نعاهد  القد�س  مدينة  يف 
اأحرارًا فوق تراب القد�س ومقد�ساتها، اأو اأن نبقى �سهداء حتت ترابها 

ومقد�ساتها، ونحن ل نعدكم بالن�سر، ولكن نعدكم بال�سمود".

صندوق الملك عبد اهلل الثاني 
للتنمية يطلق حواريات اإلصالح

*عمان 
خطته  �سمن  للتنمية  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ���س��ن��دوق  يطلق 
الرباجمية للعام 2022، م�سروع "حواريات الإ�سالح" لتعزيز م�ساركة 
ال�سباب يف احلياة ال�سيا�سية وامل�ساهمة يف فرز نخب �سبابية مبختلف 
الإ�سالح  م�سرية  لدعم  الوطنية  اجلهود  تكاتف  اإط��ار  يف  املحافظات 

التي يقودها جاللة امللك. 
ويهدف امل�سروع الذي ينفذ بالتعاون مع موؤ�س�سة م�سارات الردنية 
للتنمية والتطوير اىل توفري م�ساحة لل�سباب لطرح اأفكارهم كو�سيلة 
اىل  اإ�سافة  الدميقراطية،  القنوات  عرب  التغيري  لإح��داث  واعية 
فئات  ا�ستنها�س  عن  ف�ساًل  وعقالين،  نا�سج  ح��واري  مفهوم  تاأ�سي�س 
ونخب �سبابية جديدة للدخول يف هذا احلوار، وذلك ملا متثله اأهمية 
احلوار من القدرة على الو�سول اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من ال�سباب 
ور�سات  من  �سل�سلة  امل�سروع  وميثل  الإ���س��الح.   عملية  يف  واإ�سراكهم 
العمل )18 ور�سة عمل( بواقع ور�سة يف كل دائرة انتخابية، ي�سارك 
والنخب  واحلكومة  النواب  وجمل�س  امللكية  اللجنة  من  اأع�ساء  فيها 
ال�سبابية لطالعهم على خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 
هذه  حول  اآرائهم  لتقدمي  ال�سباب  اأم��ام  املجال  واإتاحة  ال�سيا�سية، 

املخرجات وحتويلها اإىل تو�سيات لإي�سالها اىل قبة الربملان.

تجديد اتفاقيتي شراكة بين الحسن للشباب 
ومياه اليرموك والمتقاعدين العسكريين

  
*عمان 

للمتقاعدين  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  املوؤ�س�سة  ج���ددت 
احل�سني  مدينة  مع  �سراكة  اتفاقية  القدماء  واملحاربني  الع�سكريني 
من�ساآت  جلميع  واحلماية  الأم��ن  املوؤ�س�سة  مبوجبها  توفر  لل�سباب، 

وقاعات ومباين و�ساحات مدينة احل�سن لل�سباب.
ومبوجب التفاقية التي وقعها مدير الأمن واحلماية يف املوؤ�س�سة 
لل�سباب  احل�سن  مدينة  عام  ومدير  الدعجة،  حممد  املتقاعد  العميد 
جمال الزعبي، تتوىل املوؤ�س�سة تاأمني خدمات الأمن واحلماية لل�سركة 

ومبانيها ومرافقها ب�� 18 فردا على مدار ال�ساعة.
واكد مدير عام املوؤ�س�سة اللواء الركن املتقاعد الدكتور اإ�سماعيل 
ال�سوبكي يف بيان �سدر عن املوؤ�س�سة الثالثاء، حر�س واهتمام القائد 
الأعلى امللك عبداهلل الثاين وويل عهده الأمري احل�سني بن عبداهلل 
ولذويهم؛  لهم  الدعم  اأ�سكال  كل  وتوفري  الع�سكريني،  باملتقاعدين 
اهلل  ب��اإذن  و�ستبقى  زال��ت  ل  ال�سريحة  هذه  ب��اأن  جاللته  من  اإميانا 
البا�سلة،  الأم��ن��ي��ة  والأج��ه��زة  امل�سلحة  للقوات  الأم��ث��ل  ال��ردي��ف 
والنتماء،  والكربياء  وال�سرف  الكرامة  ملعاين  امل�سرقة  وال�سورة 
الوطن  موؤ�س�سات  جميع  احتياجات  لتلبية  املوؤ�س�سة  ا�ستعداد  موؤكدا 

بالأمن واحلماية.
امل�سلحة  بالقوات  وفخره  اعتزازه  عن  الزعبي،  عرب  جهته،  من 
بدورها  م�سيدا  ومتقاعديها،  ومنت�سبيها  الأم��ن��ي��ة  واأجهزتنا 
التنمية  حتقيق  يف  الفاعلة  وم�ساهمتها  الكبري،  والريادي  الوطني 

. ملة ل�سا ا
كما جددت املوؤ�س�سة اتفاقية تعاون مع �سركة مياه الريموك لتوفري 
الأمن واحلماية مل�سادر املياه، ومن�ساآت ال�سركة ومبانيها ومرافقها من 

اآبار وحمطات وم�ستودعات ومرافق.
ومبوجب التفاقية التي وقعها الدعجة، ومدير عام مياه الريموك 
منت�سر املومني، تتوىل املوؤ�س�سة تاأمني خدمات الأمن واحلماية مل�سادر 
مدار  على  ف��ردا   163 ب�  ومرافقها  ومبانيها  ال�سركة  واأب���واب  املياه 

ال�ساعة.
امللكية  التوجيهات  من  ت�ستلهم  ال�سركة  اإن  املومني،  وق��ال 
الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه  مع  التعاون  تعزيز  يف  الروؤية  ال�سامية 
ع��ل��ى قلوب  ع��زي��زة  ب��ف��ئ��ة  ال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام  ت��ت��وىل  ال��ت��ي 
الوطن  خدمة  �سبيل  يف  الكثري  وقدموا  بذلوا  الذين  الأردنيني 

عنه. والدفاع 
مياه  �سركة  مع  الدائم  بالتعاون  املوؤ�س�سة  اعتزاز  الدعجة  واأكد 
احتياجات  جميع  لتلبية  املوؤ�س�سة  ا�ستعداد  اإىل  لفتا  ال��ريم��وك، 

ال�سركة يف احلماية والأمن مبوجب التفاقية.
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*رام اهلل 
الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  حملت 
الكاملة  امل�سوؤولية  الإ�سرائيلية  احلكومة 
الكارثية  واآثارها  اجلرائم  عن  واملبا�سرة 
اع��ت��داءات  ل�سيما  ال�����س��راع  �ساحة  على 

امل�ستوطنني املتطرفني.
امل�سهد  اإن  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة،  وق��ال��ت 
دولة  تفر�سه  ال��ذي  والإج��رام��ي  الدموي 
الحتالل ال�سرائيلي على احلياة اليومية 
املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  للفل�سطينيني 
غزة،  قطاع  ويف  ال�سرقية  القد�س  فيها  مبا 

امل��واق��ف  مل�سداقية  حقيقي  اخ��ت��ب��ار  ه��و 
ال�سعب  معاناة  جتاه  والأمريكية  الدولية 
ُيعري هذه املواقف  الفل�سطيني، الذي بات 

ويزيل عنها اأية اأقنعة جتميلية.
يف  الفل�سطينية  اخلارجية  واأ�سافت   
الإ�سرائيلية  احلكومة  اأن  لها  �سحفي  بيان 
امل�ستوطنني  ميلي�سيات  يد  اإط��الق  توا�سل 
ومنظماتهم وعنا�سرهم الإرهابية امل�سلحة 
لرتكاب املزيد من العتداءات التخريبية 
الفل�سطينيني،  املواطنني  �سد  واجل��رائ��م 
بهدف ا�ستكمال �سرقة الأر�س الفل�سطينية 

ال��ُع��زل  الفل�سطينيني  امل��دن��ي��ني  وت��ره��ي��ب 
منازلهم  ع��ن  ال��دف��اع  مربع  يف  وح�سرهم 

وبلداتهم وحياتهم. 
الع��ت��داءات  ه��ذه  اآخ��ر  اأن  واأو�سحت 
ب��وؤرة  يف  امل�ستوطنني  غ��الة  ب��اإق��دام  متثل 
الإرهاب )يت�سهار( جنوب نابل�س بتجريف 
اأرا�����س����ي امل���واط���ن���ني، واق���ام���ة وح����دات 
ا�ستيطانية متنقلة فيها، مقدمة لال�ستيالء 
التابعة  الأر���س  من  اأو�سع  م�ساحات  على 
لبلدات: بورين، وحوارة، وع�سرية القبلية، 

بحجة اأنها مناطق نفوذ للم�ستوطنات.

*طرابلس
والحتجاجات  الغ�سب  حالة  تزال  ل 
وغرًبا،  �سرًقا  الليبي،  ال�سارع  يف  م�ستمرة 
تليها  الرئا�سية  بالنتخابات  للمطالبة 
وهو  للنقا�س  املطروح  املوعد  يف  الربملانية 
24 من ال�سهر اجلاري، احتجاجات متوا�سلة 
املعادلة  تغيري  يف  ال�����س��ارع  عليها  ي��راه��ن 

احلالية، بح�سب اخلرباء والن�سطاء.
من  عدد  نظم  طرابل�س،  العا�سمة  ففي 
الربملانية،  النتخابات  ومر�سحي  الن�سطاء 
املفو�سية  مقر  اأم���ام  احتجاجية  وق��ف��ة 
ال��ع��ل��ي��ا، اح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى ع���دم اإج����راء 

النتخابات وحتديد موعد جديد لها.
النتخابات  باإجراء  املحتجون  وطالب 
ال�سيا�سية  الأج�سام  واإنهاء  وقت،  اأقرب  يف 
كبري  ب�سكل  ت�ساهم  تزال  ل  التي  احلالية 
الذي  التوافق  وع��دم  ال�سبابية  حالة  يف 
النا�سطة  اأكدت  جانبها  من  البالد،  تعي�سه 
احل��ق��وق��ي��ة ح��ري��ة ب��ومي��ام��ه، ا���س��ت��م��رار 
الح��ت��ج��اج اأم����ام م��ق��ر امل��ف��و���س��ي��ة حتى 
الأخ��ري  املوعد  على  ا  ر�سمًيّ التوافق  يتم 

لالنتخابات الرئا�سية.
خالل  احلقوقية،  النا�سطة  واأ�سافت 
اأن  عربية"،  نيوز  ل�"�سكاي  ت�سريحاتها 
ال�سارع لن ي�سمح بتجاهل اإرادته كما حدث 
يف املوعد الأول لالنتخابات ال�سهر املا�سي، 

ل  ا  حاليًّ امل��وج��ودة  والكيانات  فالأج�سام 
"لذلك  تريد اإجراء النتخابات، وتابعت: 
�سيتم الحتجاج من اأجل ال�سغط على تلك 

القوى وتنفيذ مطالب ال�سارع".
حذر  ال�سوؤال،  على  تعليقه  معر�س  يف 
الدبلوما�سي الليبي �سامل الورفلي من اإغفال 
ا من تراكم  مطالب ال�سارع الذي يعاين فعليًّ
ب�"الع�سرية  ت�سمى  ما  وتبعات  الأزم���ات، 
مفهوم  وانعدام  ونهب  فو�سى  ال�سوداء" من 

الال دولة.
ال�سابق،  الليبي  الدبلوما�سي  واأ���س��اف 
خالل ت�سريحات ل�"�سكاي نيوز عربية"، اأن 
ال�سارع احلالية وامل�ستمرة، والتي  حتركات 
القادمة،  الأيام  اأن تزيد خالل  املتوقع  من 
جميعها تاأتي من منطلق الإميان والقتناع 
باأن ال�سندوق النتخابي هو احلل الوحيد.
الح��ت��ج��اج��ات  اأن  ال��ورف��ل��ي  واأو����س���ح 
ال�سارع  يرى  التي  املوؤ�س�سات  اأم��ام  جميعها 
اأنها بالفعل م�ساركة يف التاأجيل، فتارة يتم 
اأمام  اأخرى  املفو�سية، وتارة  اأمام  التظاهر 
الربملان اأثناء انعقاد اجلل�سات، وتارة ثالثة 

اأمام مبعوثة الأمم املتحدة.
و�سط  يف  الحتجاجات  يخ�س  وفيما 
ال�سوء  الليبي  الدبلوما�سي  �سلط  البالد، 
بني  ملنطقة  ويليامز  �ستيفاين  زي��ارة  على 
الحتجاج  نتيجة  اإلغاوؤها  مت  والتي  وليد، 

ال�سلبية  "النتائج  الورفلي:  وقال  �سدها، 
احلالية للحالة الليبية ت�سببت فيها الأمم 
اأ�سبه  ويليامز  حتركات  فجميع  املتحدة، 
روؤي���ة،  ول  ح��ل��ول  ل  ال��ث��ق��ايف،  بال�سالون 

وجميع ما يحدث بيانات دعم فقط".
واأكد الورفلي اأن ال�سارع الليبي ل يريد 
بل  وت��غ��ري��دات،  اجتماعات  ويليامز  م��ن 
املعرقلني  ملعاقبة  حقيقية  خطوات  يريد 
لالنتخابات وتهيئة الأجواء ب�سكل وا�سح؛ 
لغلق الأزمة احلالية واإنهاء حالة الفو�سى 
امل�سلحة،  امليلي�سيات  فيها  ت�ستثمر  التي 
املتواجدة  ال�سيا�سية  الكيانات  من  وع��دد 

ا. حاليًّ
بجامعة  الإع��الم  اأ�ستاذ  اإمعرف،  فرج 
ال�سغط  جن��اح  ع��دم  توقع  الليبية،  �سرت 
ال�سعبي يف اإجراء النتخابات الرئا�سية يف 
�سينجح يف تغيري  24 يناير اجلاري، ولكنه 
جزء من املعادلة احلالية، وهو الدفع نحو 
والعمل  لالنتخابات،  قريب  موعد  حتديد 

ا على تهيئة الأجواء. فعلًيّ
�سرت  بجامعة  الإع��الم  اأ�ستاذ  واأ�ساف 
نيوز  ل�"�سكاي  ت�سريحاته  خالل  الليبية، 
�سبًبا  يكن  مل  الليبي  اجلمهور  اأن  عربية"، 
بفارغ  ينتظره  بل  ال�ستحقاق  تاأجيل  يف 
ال�سراع  هو  احلقيقي  الف�سل  �سبب  ال�سرب، 

الدويل.

الخارجية الفلسطينية تحمل اسرائيل المسؤولية 
الكاملة عن مواصلة اعتداءات المستوطنين

احتجاجات من أجل انتخابات ليبيا.. 
وتحذير من »العشرية السوداء«

اإلسالمية المسيحية: 
مخطط النتزاع صالحيات 

األوقاف في األقصى
  

*القدس 
القد�س  لن�سرة  امل�سيحية  الإ���س��الم��ي��ة  الهيئة  ح���ذرت 
واملقد�سات، من خمطط اإ�سرائيلي متدحرج لتقوي�س �سالحيات 
امل�سجد  على  الها�سمية  بالو�ساية  وامل�س  الإ�سالمية  الأوق��اف 

الأق�سى املبارك.
وقالت الهيئة يف بيان �سحفي اإن "عرقلة �سرطة الحتالل 
من  حدا  بلغت  الإ�سالمية  الأوق��اف  اإدارة  لعمل  الإ�سرائيلية 
التمادي ل ميكن قبوله، ويهدد ب�سكل خطري �سالحيات موؤ�س�سة 
اإدارة  يف  احل�سرية  امل�سوؤولية  ذات  اجلهة  باعتبارها  الأوق��اف 
وعمارة و�سيانة امل�سجد الأق�سى املبارك، التي ت�ستمد �سرعيتها 
على  الها�سمية  الو�ساية  من  والدينية  وال�سيا�سية  القانونية 

املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية".
امل�سجد  داخ���ل  ال��رتم��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  ع��رق��ل��ة  اأن  واأك�����دت   
جلنة  يف  العاملون  لها  يتعر�س  التي  امل�ستمرة  والع��ت��داءات 
ت�ساعد  اإىل  اإ���س��اف��ة  الح��ت��الل،  �سرطة  جانب  م��ن  الإع��م��ار 
ممار�سة  من  امل�ستوطنني  ومتكني  اليومية  القتحامات  موجة 
وا�سحا  موؤ�سرا  ت�سكل  امل�سجد،  حلرمة  النتهاكات  اأ�سكال  كافة 
الإ�سرائيلية يف تغيري  للموؤ�س�سة  املبيتة  الأهداف  وخطريا على 
الأق�سى، و�سول  للم�سجد  والديني  والقانوين  التاريخي  الو�سع 

اىل تكري�س التق�سيم الزماين واملكاين. 
يف  ال�ستمرار  مغبة  من  الحتالل  �سلطات  الهيئة،  وحذرت 
ومن  امل�سلمني  مل�ساعر  ا�ستفزاز  من  ت�سكله  وما  املمار�سات  هذه 
خماطر وتداعيات �سيتحمل الحتالل م�سوؤوليتها، لفتة اىل اأن 

ال�سمت جتاه هذه املمار�سات لن ي�ستمر طويال. 
التعامل  ���س��رورة  اإىل  والإ���س��الم��ي  العربي  العاملني  ودع��ت 
و�سرورة  الأق�سى،  بامل�سجد  املحدقة  املخاطر  اإزاء  بجدية 
التحرك على كافة امل�ستويات لإنقاذ امل�سجد الأق�سى وحمايته 

من الأخطار املحدقة به.

نواب ألمان يطالبون بايدن 
بإغالق معتقل غوانتانامو

*عمان 
طالب نواب من اأحزاب متعددة يف الربملان الأملاين، الرئي�س 
 20 منذ  القائم  غوانتانامو  معتقل  باإغالق  بايدن  جو  الأمريكي 

عامًا.
اأملانيا )دويت�سه فيله(، جاء يف  اإذاعة �سوت  وبح�سب موقع 
ر�سالة وقعها 14 ع�سوا بالربملان موجهة لبايدن، ون�سرت اليوم 
الثنني، اإن "مركز التعذيب واملحاكم اخلا�سة هناك اأ�سبح رمزا 
الإرهاب"،  �سد  الأمريكية  املكافحة  يف  الوح�سية  للتجاوزات 
الرئي�س الأمريكي كامال  نائبة  اإىل  اأي�سا  ومت توجيه اخلطاب 

هاري�س ورئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي.
ودعا النواب يف خطابهم الرئي�س الأمريكي بالوفاء بوعده، 
مع�سكر  واإغ���الق  ال�سجناء  جميع  ح��ق��وق  بحماية  واملتمثل 
العتقال يف كوبا ب�سكل نهائي"، وذلك يف موؤمتر ميونخ الدويل 

لالأمن قبل ت�سلمه اإدارة الوليات املتحدة.

البرلمان العربي يدعو إلى تكثيف الجهود 
العربية لمحو األمية بجميع أشكالها

*القاهرة 
جمال  يف  العربية  اجلهود  تكثيف  اإىل  العربي  الربملان  دعا 

حمو الأمية بجميع اأ�سكالها احلديثة.
خالل  معو�سة  الوهاب  عبد  العربي  الربملان  ع�سو  واأ�سار 
الأمية  ملحو  العربي  العقد  اط��الق  باحتفالية   ، م�ساركته، 
التي  والتطورات  التحولت  ظل  يف  اأنه  اإىل  العربية،  باجلامعة 
الأبجدية  الأمية  على  قا�سرة  الأمية  تعد  مل  العامل،  ي�سهدها 
املتعلقة بعدم القراءة والكتابة فقط، واإمنا هناك اأمية رقمية 
والتكنولوجيا  للعلوم  الأ�سا�سية  باملعارف  الإملام  بعدم  مرتبطة 
خا�سة يف ظل التحولت التي ي�سهدها العامل يف جمال التحول 
بتاريخ  باجلهل  املتعلقة  الثقافية  الأم��ي��ة  وك��ذل��ك  الرقمي، 

وثقافة املجتمع.
وتعليم  الأمية  ملحو  العربي  العقد  �سفحة  باإطالق  واأ�ساد 
كبري  دور  للموقع  �سيكون  حيث  الن��رتن��ت،  �سبكة  على  الكبار 
واجلهات  العربية  واملنظمات  العربية  ال��دول  جهود  اإب��راز  يف 
العربي  العقد  اأهداف  وتنفيذ  الأمية،  حمو  جمال  يف  ال�سريكة 

ملحو الأمية وتعليم الكبار.

األمم المتحدة تدعو الشباب 
إلى إيجاد الحلول وتقديم 

األفكار لبناء مستقبل أفضل
  

*عمان 
دعا الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، ال�سباب 
اإىل اإيجاد احللول وتقدمي الأفكار لبناء م�ستقبل اأف�سل، موؤكدا 
فريو�س  جائحة  من  واخل���روج  التحديات  مواجهة  يف  دوره��م 
اأ�سار  كورونا بحالة اأقوى. وبح�سب موقع اأخبار الأمم املتحدة، 
اأمام  كونفران�س"،  "الفيديو  تقنية  عرب  له  كلمة  يف  غوتريي�س 
الرابعة،  ن�سخته  يف  العامل  �سباب  ملنتدى  الفتتاحية  اجلل�سة 
مب�ساركة عدد من القادة وال�سخ�سيات واآلف ال�سباب من خمتلف 
اأهمية جهود ال�سباب ودعواتهم اىل التغيري  انحاء العامل، اإىل 
وامل�ساواة وال�سالم والعدالة، والت�سدي لأزمة تغري املناخ، معربا 
امل�ساركني  مع  والعمل  املنتدى،  لنتائج  ال�ستماع  اإىل  تطلعه  عن 
لبناء م�ستقبل اأف�سل. واأكد املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية 
الدكتور تيدرو�س غيربي�سو�س، اأهمية طاقات ال�سباب واأفكارهم 
ق�سية  راأ�سها  وعلى  التحديات  مواجهة  اأج��ل  من  ومواهبهم، 
التغري املناخي. وقال غيربي�سو�س يف كلمة عرب تقنية "الفيديو 
الأم��ور  من  الكثري  على  اأث��رت  كورونا  جائحة  اإن  كونفران�س"، 
اأن  معتربا  والوظائف،  والتعليم  كال�سحة  بال�سباب،  املتعلقة 
عام 2022 يجب اأن يكون عام الق�ساء على اجلائحة، "من اأجل 

توجيه النمو والتقدم وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة".
التزام  مالبا�س  ديفيد  الدويل  البنك  جمموعة  رئي�س  واأكد 
يف  "خا�سة  ال�سباب،  مع  الأفكار  لتبادل  م�ساحات  بخلق  البنك 
دور  اإىل  منوها  اجلديد"،  اجليل  تواجه  التي  امللحة  املو�سوعات 
اجلن�سني  بني  امل�ساواة  وتعزيز  الفقر  على  الق�ساء  يف  ال�سباب 
وقيادة التنمية. واأو�سح اأن جائحة كورونا اأدت اإىل تعطل "غري 
م�سبوق" يف احلياة وبيئة الأعمال، معتربا اأن عدم قدرة القت�ساد 
على ا�ستيعاب قدرة العمل من ال�سباب وتوفري فر�س عمل لهم، يعد 

العائق الأكرب اأمام ال�سباب للح�سول على فر�س التنمية.

بعد انتخاب الحلبوسي.. هل يتجه 
العراق نحو حكومة أغلبية؟

*بغداد 
حممد  اجلديد  العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  انتخاب  بعد 
وك��ردي،  �سيعي  ونائبيه،  ال�سني  املكون  عن  ممثال  احللبو�سي، 
الأمور  تتجه  ال�سيعية،  التن�سيقي  الإط��ار  قوى  مقاطعة  و�سط 
ح�سب مراقبني لك�سر قاعدة احلكومات الئتالفية والتوافقية 

يف العراق، نحو ت�سكيل حكومة اأغلبية وطنية.
انتخاب  مع  �سيتكرر  احللبو�سي  انتخاب  �سيناريو  اأن  ويرون 
رئي�س  ب���دوره  �سيكلف  وال���ذي  اجل��دي��د،  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
التن�سيقي،  الإط��ار  اأكد  جانبه،  بت�سكيلها.من  املقبلة  احلكومة 
العراقي،  النواب  ملجل�س  الأوىل  اجلل�سة  بنتائج  اعرتافه  عدم 
موؤكدا اأنه "�سيت�سدى لهذا التفرد الالم�سوؤول يف القرار ال�سيا�سي 

و�سيمنع اأخذ البلد اإىل املجهول"، وفق بيان الإطار.
الدور  تراجع  على  موؤ�سر  هو  حدث،  ما  اأن  املراقبون  ويرى 
وخا�سة  العراق،  يف  معينة  اإقليمية  قوى  مار�سته  لطاملا  الذي 
مالمح  ثمة  واأن  �سيا�ساتها،  وتوجيه  حكوماته  هند�سة  يف 
ال�سدريون  هم  مثلثه  اأ�سالع  عري�س،  عراقي  حتالف  لتبلور 
والأكراد وال�سنة، مع انكما�س تاأثري و�سطوة امليلي�سيات امل�سلحة 
وواجهاتها ال�سيا�سية.الكاتب والباحث ال�سيا�سي العراقي، رعد 
"الإطار  قائال:  عربية،  نيوز  �سكاي  مع  ح��وار  يف  يعلق  ها�سم، 
والعرقلة  املماطلة  اأراد  من  فهو  بنف�سه،  نف�سه  اأبعد  من  هو 
عرب  التن�سيقي،  الإطار  قوى  على  انقلبت  الآية  لكن  والتعطيل، 
ال�سانحة،  الفر�سة  لهذه  وال�سنة  والأك��راد  ال�سدريني  اغتنام 
للخال�س من التحكم ال�ستبدادي الذي دام طويال من قبل قوى 
وعلى  بالعراق،  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  �سيطرت  لطاملا  مذهبية 
ذكية".واأ�ساف:  �سيا�سية  مناورة  يف  ونيف،  عقد  من  اأكرث  مدى 
اإعادة  اأرادوا  رغم خ�سارتهم الكبرية بالنتخابات،  "الإطاريون 
ال�سالح  بقوة  ومقدراتها  البالد  على  �سيطرتهم  ب�سط  يف  الكرة 
م�سلحة  يف  ي�سب  ل  ال��ذي  الأم��ر  احل��دود،  وراء  ملا  والرت��ه��ان 
الأخ��رية،  النتخابية  العملية  خمرجات  مع  يتفق  ول  العراق 
واإرادة غالبية العراقيني ومبا فيهم ال�سيعة العراقيون".وقال: 
"من اأراد تعطيل اإرادة الإ�سالح والتغيري يف العراق، ها هو يجر 
فر�سة  "وهذه  متابعا:  ها�سم،  ي��رى  كما  واخلذلن"،  اخليبة 
تاريخية ول �سك لإم�ساك القوى ال�سيا�سية املعتدلة واملنتخبة 
من  وتوازنها،  ا�ستقرارها  واإحكام  الوطنية  املعادلة  بتالبيب 
اإقحام  ووقف  وهيبتها  الدولة  ملوؤ�س�سات  العتبار  اإعادة  خالل 
منظومات  وتغول  وا�ست�سراء  ال�سيا�سية،  اللعبة  يف  ال�سالح 
التحزب امليلي�سياوية، والتي بعد و�سولها لطريق م�سدود كادت 
اأن تودي بالبالد نحو مهاوي الإفال�س والدمار والحرتاب وحتى 

النق�سام".

*مقديشو
بال�سومال  الوليات  وروؤ�ساء  قادة  تو�سل 
ا�ستكمال  ع��ل��ى  ي��ن�����س  ج��دي��د،  ات��ف��اق  اإىل 
 40 خ��الل  البالد  يف  الت�سريعية  النتخابات 
يوما، و�سط خماوف من عوائق وحتديات اأمنية 
ف�سل  يف  تت�سبب  ق��د  واقت�سادية  و�سيا�سية 

التفاق واإنهاء الفراغ الد�ستوري.
ا�ستمر  ت�ساوري  موؤمتر  ختام  يف  ذلك  جاء 
جميع  بح�سور  مقدي�سو،  العا�سمة  يف  اأ�سبوعا 
روؤ����س���اء ال���ولي���ات الإق��ل��ي��م��ي��ة ال����5 وع��م��دة 
مقدي�سو، فيما كان يراأ�سه رئي�س الوزراء حممد 

ح�سني روبلي.
عدة  اإىل  املوؤمتر  خالل  املجتمعون  وتطرق 
اإكمال النتخابات الرئا�سية  ملفات، منها �سبل 
لالنتخابات،  معني  �سقف  وحتديد  والربملانية، 
امل��رح��ل��ة  الأم���ن���ي خ���الل  امل��ل��ف  اإىل ج��ان��ب 

النتقالية التي مير بها ال�سومال.
ووف���ق ال��ب��ي��ان ال���ذي ت��اله ال��ن��اط��ق با�سم 
"املجتمعني  ف��اإن  اإب��راه��ي��م،  حممد  احلكومة، 
اجتماعات  بعد  تو�سلوا  الت�ساوري  املوؤمتر  يف 
ال�سومال  �سركاء  مع  اأيام  ل�7  ا�ستمرت  مكثفة 
الدوليني واملجتمع املدين واملر�سحني املحتملني 

يف النتخابات الرئا�سية، اإىل عدة بنود".
انتخابات  من  "النتهاء  البنود  وت�سمنت 
الأوىل  الغرفة  انتخابات  با�ستكمال  الربملان 
منه )جمل�س ال�سعب( خالل 40 يوما بداية من 

15 يناير اجلاري اإىل 25 فرباير املقبل".
و�سدد على "اأهمية اإعطاء فر�س مت�ساوية 
الربملانية،  النتخابات  يف  املر�سحني  جلميع 
مر�سح  ح�ساب  على  ملر�سح  الن��ح��ي��از  وع���دم 

اآخر".
ودعا املوؤمتر الت�ساوري اللجان النتخابية 
باملئة   30 بن�سبة  امل��راأة  ح�سة  على  للحفاظ 
جلان  مطالبا  ال�سعب،  جمل�س  انتخابات  يف 
حول  الت��ف��اق��ي��ات  ب�"حماية  الن��ت��خ��اب��ات 
العملية  م�����س��ار  ت��و���س��ح  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات 

النتخابية يف البالد".
ال��ولي��ات  ع��ل��ى  "يجب  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 
امل�ستقلني  للمراقبني  ال�سماح  الفيدرالية 
على  ب��الإ���س��راف  القبائل،  و�سيوخ  والإع���الم 

النتخابات من اأجل حتقيق نزاهتها".
اإىل  اجلي�س  الت�ساوري  امل��وؤمت��ر  دع��ا  كما 
"عدم النخراط بالعملية ال�سيا�سية يف البالد 

واأداء واجباته املتمثلة بحماية اأمنها".
لدى  الإفريقي  الحتاد  بعثة  البيان  وحث 
الق�سر  اأمن  تعزيز  على  )اأمي�سوم(،  ال�سومال 
الرئا�سي الذي ي�سم مقرات ومكاتب حكومية، 

مبا فيها مكتب رئي�س احلكومة.
رئي�س  �سيا�سية بني  اأزمة  بعد  ياأتي  املوؤمتر 
اهلل  عبد  حممد  ال��ب��الد،  ورئ��ي�����س  احل��ك��وم��ة 
ف��رم��اج��و، ت��ط��ورت اإىل ت��ب��ادل ات��ه��ام��ات بني 
النتخابات  اإجراء  م�سوؤولية  بف�سل  اجلانبني 

يف البالد.
واتخذت الأزمة م�سارا ت�ساعديا بعد اإعالن 
احلكومة  رئي�س  عمل  توقيف  ع��ن  فرماجو 
خطوة  باأن  الأخري  لريد  �سالحياته،  وتقلي�س 

الأول "حماولة لالنقالب على ال�سرعية".
الغرفة  ال�سيوخ  جمل�س  انتخابات  وانتهت 
ع�سوا   54 م��ن  وامل��ك��ون  ال��ربمل��ان،  م��ن  الثانية 
تتوا�سل  فيما  امل��ا���س��ي،  نوفمرب  منت�سف  يف 
نائبا   275 من  املكون  ال�سعب  جمل�س  انتخابات 
يف بع�س الوليات الفيدرالية، حيث مت انتخاب 
موعد  بعد  يحدد  مل  كما  الآن،  حتى  نائبا   34

اإجراء النتخابات الرئا�سية.
حالة  لإنهاء  الدولية  اجلهود  وتتوا�سل 

ي�سر  د�ستوري  فراغ  من  البالد  واإنقاذ  اجلمود 
الوطنية  وامل�ساحلة  ال��دول��ة  ب��ن��اء  م�����س��اري 
حممد  الرئي�س  ولي��ة  انتهاء  بعد  ال�ساملة، 

عبداهلل فرماجو يف فرباير املا�سي.
الإفريقية،  ال�سوؤون  يف  ال�سوداين  الباحث 
خطوة  التفاق  اإن  ق��ال  الدين،  حميي  �سالح 
جزئي  ا�ستقرار  نحو  كبرية  وانفراجة  مهمة 
التي  ال���س��ط��راب��ات  بعد  خا�سة  لل�سومال، 
وفرماجو،  روبلي  بني  املا�سية  الفرتة  �سهدتها 
الدعم  توافر  ح��ال  يف  النجاح  له  يكتب  وق��د 

الدويل.
ملوقع  ت�سريحات  يف  الدين،  حميي  واأ�ساف 
"�سكاي نيوز عربية": "بدون دعم دويل كبري، 

واأمنية  واقت�سادية  �سيا�سية  حتديات  هناك 
تعرقل اإمتام اأطول انتخابات ي�سهدها العامل، 

وهي النتخابات ال�سومالية".
الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  واأو����س���ح 
الذين مل يعطوا  الدوليني  ال�سركاء  تتمثل يف 
متويل  يف  ح�ستهم  ال�����س��وم��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
النتخابات، رغم طلب احلكومة مبلغا اإ�سافيا 
مليون  ب�27.2  املقرتحة  الكلية  امليزانية  على 

دولر.
كانت  الدوليني  ال�سركاء  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
يدفعوا  ومل  دولر،  ماليني   7 حواىل  ح�ستهم 
ب�سفافية  مطالبني  دولر،  مليون   3.7 اإل 
ونزاهة واإجناز النتخابات يف مواعيدها، وهو 
ما مل يحدث حيث تغريت اجلداول النتخابية 

اأكرث من مرة.
الدين،  الأمنية، وفق حميي  التحديات  اأما 
فاإن خطر حركة ال�سباب الإرهابية يتنامى يف 
كافة البالد حتى بالعا�سمة مقدي�سو، كما اأنها 
وجهت حتذيرا للمواطنني بعدم امل�ساركة، واأن 
النتخابات ل متثل ال�سوماليني، فباتت هناك 
حالة خوف من اأي عمليات اإرهابية قد تعرقل 

�سري النتخابات.
وحول اجلانب ال�سيا�سي، اأكد اأن انتخابات 
جم��ل�����س ال���ن���واب مت��ث��ل رك���ي���زة م��ه��م��ة ج��دا 
كون  الوليات  وروؤ�ساء  والأح��زاب  للحكومة 
رئي�س  �سينتخبون  من  هم  ال����275  اأع�سائه 

اإقليمي  ك��ب��ري  ���س��راع  ه��ن��اك  ل��ذل��ك  ال��ب��الد، 
التحالفات  ع��رب  دف��ت��ه��ا  ل��ت��وج��ي��ه  وداخ��ل��ي 
وال��ت��وازن��ات  الع�سائر  ودي��ن��ام��ي��ات  القبلية 

ال�سيا�سي. املال  وح�سابات 
الو�سع احلايل هو وجود رئي�س  اأن  واأو�سح 
بالربملان،  متديد  على  ح�سل  وليته  منتهية 
قائم  وزراء  وجم��ل�����س  ع��ن��ه،  ال���رتاج���ع  ومت 
جميء  حتى  �سي�ستمر  و�سع  وه��ذا  بالأعمال، 
لإنهاء  دولية  �سغوط  وهناك  جديد،  رئي�س 
هذا الفراغ الد�ستوري، موؤكدا اأن �سكل الربملان 
اجلديد هو الذي يحدد بدرجة حا�سمة من هو 

الرئي�س القادم املقرر انتخابه.
اأزمة  ال�سومال  �سهد  املا�سي،  العام  ومطلع 
اإج���راء  خ��ط��ط  ف�سل  ب��ع��د  اأخ����رى  �سيا�سية 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة يف ف��رباي��ر 
ال��ق��وى  ب��ني  الت���ف���اق  ع���دم  ب�سبب  امل��ا���س��ي، 
تنظيمها،  كيفية  على  البالد  داخل  ال�سيا�سية 
مقدي�سو  حكومة  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  انهيار  ث��م 

والقادة املحليني يف اأبريل املا�سي.
وطلب فرماجو يف هذا ال�سياق من امل�سرعني 
اندلع  اإىل  اأدى  ما  عامني،  ملدة  وليته  متديد 
ا�سطرابات اجتماعية وا�ستباكات يف مقدي�سو، 
التخلي  اإىل  وليته  املنتهية  الرئي�س  وا�سطر 
بقيادة  ال����وزراء  رئي�س  وك��لَّ��ف  خططه،  ع��ن 
مبا�سرة  غري  انتخابات  لإجراء  ال�ستعدادات 

هذا العام.

اتفاق انتخابات الصومال.. انفراجة تواجه 3 تحديات وعوائق
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*وكاالت
اأ�ستون  �سيفه  يونايتد  مان�س�سرت  جت���اوز 
الحتاد  كاأ�س  بطولة  من  الثالث  ال��دور  يف  فيال 
ب�سق  عليه  تغلب  ب��ع��دم��ا  وذل���ك  الإجن��ل��ي��زي، 
على  اأقيمت  مباراة  يف  رد،  دون  بهدف  الأنف�س 

ملعب اأولد ترافورد.
الو�سط  لعب  �سجله  الوحيد  املباراة  هدف 
الأ�سكتلندي �سكوت ماكتوميناي من �سربة راأ�سية 
يف الدقيقة الثامنة، ليمنح فريقه بطاقة التاأهل 

للدور القادم.
الدقائق  يف  يونايتد  امل���ان  خ��ط��ورة  غ��اب��ت 
الأوىل، حيث جاءت اأوىل الت�سديدات بعد مرور 
طريق  عن  امل��ب��اراة،  بداية  على  دقائق   5 نحو 
اأح�سان  ب��ني  انتهت  ك��رت��ه  لكن  ماكتوميناي، 

احلار�س اإمييليانو مارتينيز.
وب��ع��د ف��رتة وج��ي��زة، اأر���س��ل ف��ري��د متريرة 
لها  لريتقي  الفيالنز،  جزاء  منطقة  نحو  طولية 
داخل  اإىل  براأ�سه  الكرة  موجها  ماكتوميناي، 

ال�سباك، ليتقدم اأ�سحاب الأر�س بهدف اأول.
اأول  م��ن  النتيجة  يعادلون  ال�سيوف  وك��اد 
نحو  ال��ك��رة  م��رت  بعدما  ل��ه��م،  �سنحت  فر�سة 
داخ��ل  اإىل  توجيهها  يف  ف�سل  لكنه  واتكينز، 

املرمى، لرتتطم ب�ساقه ومتر بجوار القائم.
التاأخر  بعد  هجماته  فيال  اأ�ستون  وكثف 
التعادل  ي�سجل  اأن  واتكينز  وك��اد  النتيجة،  يف 
ردها  ت�سديدة،  واإطالق  لينديلوف  مراوغة  بعد 

القائم الأي�سر.
دفاع  من  ارت��دت  ك��رة  ماكتوميناي  وا�ستغل 
من  الطائر  على  بت�سديدة  ليقابلها  الفيالنز، 

م�سافة بعيدة، لكن مارتينيز كان لها باملر�ساد.
مرر  بلحظات،  الأول  ال�سوط  نهاية  وقبل 
كافاين الكرة للقادم من اخللف، برونو فرينانديز، 

اإل اأن الأخري اأطاح بها اأعلى املرمى.
الثاين  ال�سوط  من  الأوىل  الدقائق  وحملت 
اإثارة بالغة بعدما متكن اأ�ستون فيال من هز �سباك 
يونايتد بعد ركلة حرة، و�سلت اإىل كون�سا، الذي 

ب�ساق  الكرة  لرتتطم  اإجن��ز،  نحو  براأ�سه  مررها 
الأخري وتتحول اإىل داخل ال�سباك.

بعدما  بالتعادل  ال�سيوف  يهناأ  مل  ذلك،  رغم 
وجود  اأظهرت  التي  الفيديو،  لتقنية  احلكم  جلاأ 
كافاين،  ل�سالح  خمالفة  الأول  م���زدوج،  خطاأ 
واتكينز  مل�س  بعدما  اإجن��ز  على  ت�سلل  وال��ث��اين 

الكرة بقدمه قبل و�سولها اإليه، لُيلغى الهدف.
لينفرد  متقنة،  بينية  متريرة  اإجن��ز  وتلقى 

مبرمى دي خيا قبل اأن ي�سع كرة �ساقطة يف اجتاه 
واتكينز، الذي و�سعها ب�سهولة داخل املرمى، لكن 

الهدف األغي اأي�سا بداعي الت�سلل.
خيا  دي  لكن  ال�سيوف،  هجمات  وتوا�سلت 
منع ت�سديدة �ساروخية من ماتي كا�س بتحويلها 
من  واتكينز  ي�سدد  اأن  قبل  ركنية،  اإىل  برباعة 
م�سافة بعيدة، لكن احلظ مل يحالفه مبرور الكرة 

بجوار القائم.

لإط��الق  احلمر  لل�سياطني  فر�سة  و�سنحت 
توغل  بعدما  الفيالنز  على  الرحمة  ر�سا�سة 
اأه��در  لكنه  اجل���زاء،  منطقة  داخ��ل  ج��ري��ن��وود 
بت�سديدة  لفريقه  الثاين  الهدف  اإ�سافة  فر�سة 

كانت يف متناول احلار�س مارتينيز.
لينجح  قليال،  اللعب  اإي��ق��اع  ه���داأ  ذل��ك  بعد 
حتى  تقدمه  على  احلفاظ  يف  يونايتد  مان�س�سرت 

نهاية املباراة.

*وكاالت
جديًدا  انق�ساًما  هناك  اإن  بريطاين،  �سحفي  تقرير  قال 

داخل غرفة مالب�س مان�س�سرت يونايتد خالل الفرتة الأخرية.
انق�سام  اأن زعمت تقارير يف الأيام الأخرية بوجود  و�سبق 
بني لعبي ال�سياطني احلمر حول اأ�سلوب عمل املدرب الأملاين 
فاإن  الربيطانية،  "مريور"  ل�سحيفة  ووفًقا  راجننيك.  رالف 
اللغة  يتحدثون  الذين  الالعبني  بني  جديًدا  انق�ساًما  هناك 

الربتغالية، والآخرين الذين ل يجيدونها.
كري�ستيانو  مثل  لعبني  بني  توتر  يوجد  اأن  اإىل  واأ�سارت 
واأليك�س  وفريد  دال��وت  وديوجو  فرنانديز  وبرونو  رونالدو 

تيلي�س، والآخرين الذين ل يتحدثون الربتغالية.
حتى  احلمر  لل�سياطني  الفنية  املهمة  راجننيك  ويتوىل 
ملدة  النادي  يف  ا�ست�سارًيا  دوًرا  �سيلعب  ثم  فقط،  املو�سم  نهاية 
جدول  يف  ال�سابع  املركز  يونايتد  مان�س�سرت  ويحتل  عامني. 

ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز بر�سيد 31 نقطة.

نجوم شابة على موعد
 مع التألق بكالسيكو السوبر

*وكاالت
نادي  مع  لتفاق  تو�سله  زمع،  اأبو  عبداهلل  الأردين  امل��درب  اأعلن 

الأن�سار اللبناين، لتدريب فريقه لكرة القدم خالل الفرتة املقبلة.
مهمة  لتويل  لبنان،  اإىل  متوجها  عمان  الثالثاء  امل��درب  وغ��ادر 
مناف�سات  حاليا  يخو�س  الذي  الأن�سار  فريق  تدريب  على  الإ�سراف 

الدوري اللبناين.
وقال ابو زمع لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اإن مفاو�سات جرت 
بينه وبني النادي اللبناين يف الأيام املا�سية، قبل اأن تنتهي بالتفاق 
على التفا�سيل، وبالتايل مغادرة عمان يوم غد لبدء اجراءات التعاقد، 

وقيادة تدريبات الفريق.
الأن�سار  فريق  تدريب  على  الإ���س��راف  زم��ع  اب��و  للمدرب  و�سبق 
لتدريب  املا�سيني  املو�سمني  يف  يعود  اأن  قبل  موا�سم،   3 قبل  اللبناين 
مهمة  لتويل  بريوت  اإىل  جديد  من  املغادرة  بانتظار  الوحدات،  فريق 

تدريب الفريق اللبناين.

*وكاالت
بعد  الرمثا  ن��ادي  جماهري  اهلل،  خري  مهند  ال��دويل  الالعب  ودع 
�ساعات قليلة من توقيعه على ك�سوفات فريق الوحدات الذي �سيمثله 

املو�سم املقبل.
وكتب خري اهلل على ح�سابه يف "في�س بوك": "لكل حكاية نهاية، 

وقد توجت مع فريق الرمثا بلقب دوري املحرتفني".
بلقب  احتفلنا  بعدما  كبرية،  الفرحة  "كانت  اهلل:  خري  وتابع 

الدوري الذي غاب ملدة 40 عاما".
يتو�سل  اأن  قبل  حملية،  عرو�س  ع��دة  تلقى  قد  اهلل  خري  وك��ان 

لتفاق ر�سمي مع الوحدات.
ويعترب خري اهلل مك�سبا لفريق الوحدات، حيث يجيد اللعب يف قلب 

الدفاع اأو لعب ارتكاز.

*وكاالت
يف  فل�سطني،  على   1-3 بنتيجة  مهًما  ف��وًزا  الأردن،  منتخب  حقق 
جونية،  يف  �سهاب  فوؤاد  الرئي�س  جممع  ملعب  على  جرت  التي  املباراة 
املقامة حالًيا  للواعدات،  اآ�سيا  الثانية من بطولة غرب  �سمن اجلولة 

يف لبنان.
�سجلت اأهداف الأردن، لوما احل�سنات يف الدقيقة اخلام�سة، وهال 

مرار "هدفني" يف الدقيقتني 12 و18.
الدقيقة  يف  خوري  لني  الالعبة  توقيع  حمل  فل�سطني،  هدف  اأما 

الأوىل من الوقت بدل ال�سائع لل�سوط الأول.
من جهة ثانية، فاز منتخب لبنان اأ على ح�ساب لبنان ب بهدف دون 

رد، من توقيع يارا �سبطيني يف الدقيقة 34.
اأ ر�سيده اإىل 6 نقاط يف �سدارة البطولة، يف  ورفع منتخب لبنان 

حني رفع منتخب الأردن ر�سيده اإىل 3 نقاط يف املركز الثاين.
ولبنان ب  نقاط،   3 بر�سيد  ثالًثا  فل�سطني  واعدات  منتخب  وجاء 

رابًعا دون نقاط.

*وكاالت
ال�سباب  من  املقدم  العر�س  الأردين،  اإرب��د  احل�سني  ن��ادي  رف�س 
للح�سول على خدمات الالعب حممد املوايل لتمثيل الفريق البحريني 

يف الق�سم الثاين من الدوري.
ال�سباب  فاإن  ل�"كووورة"،  البحريني  النادي  من  م�سدر  وبح�سب 
املوايل،  خدمات  على  للح�سول  الأردين  للنادي  ر�سمًيا  خطاًبا  اأر�سل 
لكن تلقى بعدها النادي البحريني رًدا من احل�سني اإربد يفيد بتقدمي 

تفا�سيل هذا النتقال.
واأ�ساف امل�سدر "رد النادي البحريني على اخلطاب، ولكن احل�سني 
اإربد رف�س العر�س وف�سل بقاء الالعب مع الفريق وعدم انتقاله اإىل 

الدوري البحريني".
حممد  على  احل�سول  يف  يرغب  ك��ان  البحريني  "ال�سباب  وتابع 
املوايل ملدة 5 اأ�سهر فقط، وهي فرتة الق�سم الثاين للدوري البحريني، 

ولكن النادي الأردين رف�س العر�س وانتهت املفاو�سات بني الطرفني".

أندية الحسين إربد والفيصلي والوحدات 
األكثر نشاطا في سوق االنتقاالت

  
*وكاالت

اأندية احل�سني اإربد والفي�سلي والوحدات، ن�ساطا وحراكا  �سهدت 
الكروي اجلديد  للمو�سم  ا�ستعدادا  انتقالت الالعبني؛  �سوق  لفتا يف 

2022 الذي ينطلق ال�سهر املقبل.
با�ستقطاب  املا�سية  القليلة  الأي��ام  يف  الثالثة  الأندية  وجنحت 
عدد من الالعبني اجلدد، اإىل جانب جتديد عقود لعبني كانوا �سمن 
اإربد يف �سوق التعاقدات من  �سفوفها يف املو�سم املا�سي. وبرز احل�سني 
اأبو خيزران  اأمثال حممد عبداملطلب ورواد  خالل ا�ستقطاب لعبني؛ 
ال�سمارنة،  عبيدة  الالعب  الفي�سلي  ا�ستقطب  كما  حجازي،  وماهر 
وجدد عقود ثمانية لعبني، وا�ستقطب فريق الوحدات لعبني؛ اأمثال 
لعبي  من  عدد  عقود  جدد  كما  �سريوه،  واأحمد  ح�سي�س  ابو  حممد 
املو�سم املا�سي. ويتوا�سل حراك الأندية الثالثة يف �سوق النتقالت، 

اأمال يف ا�ستقطاب لعبني اآخرين يف الأيام املقبلة.
بانتظار  النتقالت  �سوق  يف  خمول  من  الأن��دي��ة  بقية  وتعاين 

ن�ساطها قريبا ل�ستقطاب لعبني �سمن الإمكانات املادية املتاحة.
واأكد املدرب ا�سامة قا�سم الذي �سبق له الإ�سراف على عدة اأندية 
حملية يف دوري املحرتفني، اأن فرق احل�سني والوحدات والفي�سلي، هي 
مع  مقارنة  اجليدة  املالية  قدرتها  ب�سبب  النتقالت  �سوق  يف  الأب��رز 
الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  قا�سم  وتوقع  الأخرى.  الأندية 
)برتا(، اأن يكون فريق احل�سني اإربد مناف�سا قويا على الألقاب يف ظل 
ا�ستقطاب هذا العدد من الالعبني، متمنيا م�ساهدة مو�سم كروي قوي 
اإربد  نادي احل�سني  املوؤقتة يف  اللجنة  نائب رئي�س  وتناف�سي. واعترب 
املو�سم احلايل بحثا  النادي يعمل مبوؤ�س�سية يف  اأن  الر�سدان،  حممود 
عن الألقاب. بدوره، اأكد املدير الإداري لفريق الفي�سلي ماهر طعمة، 
بانتظار  املميزين  الالعبني  من  عدد  عقود  جتديد  يف  جنح  فريقه  اأن 

جتديد عقود البقية، اإىل جانب ا�ستقطاب لعبني جدد.
وقال: تعاقدنا ر�سميا مع الالعب عبيدة ال�سمارنة، وجددنا عقود 
العطار  وجم��دي  ليلى  ابو  يزيد  اأمثال  الفريق؛  يف  النجوم  من  عدد 
وان�س جبارات  دلدوم  وابراهيم  و�سامل عجالني  ابو جلبو�س  ويو�سف 
يف  الألقاب  ح�سد  ملوا�سلة  ي�سعى  فريقه  اأن  اإىل  لفتا  زهران،  وعدي 

املو�سم اجلديد.

*وكاالت
ليمثله  العطار  اهلل  عبد  الالعب  مع  اإرب��د،  احل�سني  ن��ادي  تعاقد 

خالل مناف�سات املو�سم الكروي املقبل الذي ينطلق ال�سهر املقبل.
يف  للعب  العطار  مع  التعاقد  اإرب��د  للح�سني  الر�سمي  املوقع  واأعلن 
الفريق ملدة مو�سم واحد فقط. و�سبق للعطار واأن لعب للفي�سلي قبل 
الأهلي  فريق  يف  اأخ��ريا  يحرتف  اأن  قبل  اجلزيرة  لفريق  النتقال 

البحريني الذي قام بف�سخ عقد الالعب بناء على طلبه. 

*وكاالت
يتجه تيتي، املدير الفني ملنتخب الربازيل، ل�ستبعاد نيمار جونيور، 
جنم باري�س �سان جريمان من ح�ساباته ملباراتي ال�سامبا يف الت�سفيات 

املوؤهلة لكاأ�س العامل.
 وي�سطدم ال�سامبا بالإكوادور يوم 27 يناير/كانون الثاين اجلاري، 
من  موؤجلتني  مباراتني  يف  املقبل،  فرباير/�سباط   2 يوم  باراجوي  ثم 

مار�س/اآذار املا�سي، ب�سبب جائحة كورونا.
ينوي  تيتي  اأن  اإىل  الربازيلية،  �سبورت"  "جلوبو  �سبكة  واأ�سارت   
يف  قوية  اإ�سابة  من  عائد  الالعب  اأن  خا�سة  نيمار،  ا�ستدعاء  عدم 

الكاحل اأبعدته منذ 28 نوفمرب/ت�سرين الثاين املا�سي.

نادي الحسين إربد يتعاقد 
مع عبداهلل العطار

مواجهة ريال مدريد تدفع تيتي 
الستبعاد نيمار من المنتخب

انقسام جديد في غرفة 
مالبس مانشستر يونايتد

ماكتوميناي يقود مانشستر
 يونايتد إلقصاء أستون فيال

*وكاالت
مواجهة  ال��ق��دم  ك��رة  ع�ساق  ي��رتق��ب 
مدريد  ريال  جتمع  التي  الأر�س،  كال�سيكو 
كاأ�س  نهائي  ن�سف  يف  الأربعاء  وبر�سلونة، 
العربية  باململكة  الإ���س��ب��اين،  ال�����س��وب��ر 

ال�سعودية.
ويعول املدربان كارلو اأن�سيلوتي وت�سايف 
هرينانديز على العديد من املواهب ال�سابة 
التي ينتظر اأن ت�سع ب�سمتها يف الكال�سيكو، 

ي�ستعر�س كووورة اأهمها فيما يلي:

فينيسيوس جونيور:
ال�سر  كلمة  هو  الربازيلي  اأن  �سك  ل 
ما  املو�سم،  هذا  مدريد  ريال  انت�سارات  يف 
والتاأهل  الليجا  ت�سدر  يف  الفريق  �ساعد 
دوري  نهائي  ثمن  اإىل  ملجموعته  مت�سدرا 

الأبطال.
اأف�سل  ع��ام��ا،  ال����21  �ساحب  وي��ق��دم 
عانى  بعدما  الإط����الق،  على  م�ستوياته 
ت�سييع  ب�سبب  املا�سية  امل��وا���س��م  خ��الل 

الفر�س.
م��ب��اراة   26 يف  فيني�سيو�س  و���س��ارك 
متكن  امل��و���س��م،  ه��ذا  امل�سابقات  مبختلف 
 9 و�سناعة  هدفا   14 ت�سجيل  من  خاللها 

اأخرى.
وعلى العك�س متاما، �سجل فيني�سو�س 6 
اأهداف فقط املو�سم املا�سي من 49 مباراة، 
و5 يف املو�سم الذي �سبقه خالل 38 ظهورا 

مع ريال مدريد.

إيدير ميليتاو
يف  نف�سه،  على  ميليتاو  اإي��دي��ر  تفوق 
قيادة دفاع ريال مدريد هذا املو�سم، ليوؤكد 
الدفاعية  ال�سفقة  يكون  اأن  يف  اأحقيته 

الأغلى بتاريخ النادي امللكي.
مدريد  ري���ال  اإىل  ال��ربازي��ل��ي  وان�سم 
مقابل  بورتو،  من  قادما   2019 �سيف  يف 
بامل�ستوى  يظهر  مل  لكنه  ي��ورو،  مليون   50

املاأمول، اإل هذا املو�سم.
 27 يف  ع��ام��ا  ال����23  �ساحب  و���س��ارك 
خاللها  �سجل  امل�سابقات،  مبختلف  مباراة 
هدفا وحيدا و�سنع اآخر، كما ح�سل على 3 
بطاقات �سفراء، وخرج ب�سباك نظيفة يف 

11 مواجهة.
جائزة  مبنحه  ميليتاو  جهود  وتّوجت 
لع���ب ال�����س��ه��ر يف ري����ال م���دري���د، خ��الل 

دي�سمرب/كانون اأول املا�سي.

ثنائي الوسط
من املنتظر اأن يختار ت�سايف هرينانديز، 
مدرب البار�سا، واحدا من الثنائي ال�ساب يف 
و�سط بر�سلونة، جايف اأو نيكو جونزالي�س، 

للم�ساركة بالكال�سيكو.
مميزا  اأداء  عاما(   17( ج��ايف  ويقدم 
 24 خا�س  حيث  املو�سم،  ه��ذا  الفريق  مع 
مباراة مبختلف امل�سابقات، متكن خاللها من 
ت�سجيل هدف وحيد و�سناعة 3 )جميعها 

بالليجا(.
يف  �سريكه  على  ذات��ه  الأم��ر  وينطبق 
ال�20  �ساحب  جونزالي�س،  نيكو  الو�سط، 
مبختلف  مباراة   24 يف  �سارك  الذي  عاما، 
امل�سابقات، متكن خاللها من ت�سجيل هدفني 

و�سناعة مثلهما.

أنسو فايت
رغم اإ�سابته منذ �سهر نوفمرب/ت�سرين 
مباراة   11 ع��ن  وغيابه  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اين 
اأن�سو  اأن  اإل  امل�سابقات،  للفريق يف خمتلف 

فاتي قد يكون اأحد اأوراق بر�سلونة املهمة 
يف الكال�سيكو.

من  ال�سابة  اجلوهرة  ت�سايف  وا�ستبعد 
الدوري  يف  غرناطة  اأمام  الأخرية  املباراة 
ملوقعة  جاهزيته  ي�سمن  حتى   ،)1-1(
الكال�سيكو، وكان على راأ�س قائمة الفريق 

التي �سافرت اإىل الريا�س.
هذا  عاما  ال����19  �ساحب  يخ�س  ومل 
اإ�سابات  ب�سبب  مباريات،   8 �سوى  املو�سم 
خمتلفة، مبجموع 366 دقيقة لعب، متكن 
و�سناعة  اأه���داف   4 ت�سجيل  م��ن  خاللها 

اآخر.
مع  للغاية  مميز  ب�سكل  ف��ات��ي  وظ��ه��ر 
بر�سلونة مطلع املو�سم املا�سي، حيث �سجل 
 596( مباريات   10 يف   4 و�سنع  اأه��داف   5
اأنهت  لإ�سابة  تعر�س  اأن��ه  اإل  دقيقة(، 

مو�سمه مبكرا.

سالح حمتمل
اجلديد  مبهاجمه  ت�سايف  ي�ستعني  قد 
مان�س�سرت  م��ن  ال��ق��ادم  ت��وري�����س،  ف���ريان 
قائمة  �سمن  ر�سميا  ت�سجيله  بعد  �سيتي، 
ف��ريو���س  م��ن  �سفائه  واإع����الن  ال��ف��ري��ق، 

كورونا.
لكن تبدو فر�س خو�س توري�س املباراة 
اأ�سا�سيا اأقل كثريا مقارنة بفاتي، حيث كان 
ب�سبب  املالعب  عن  طويلة  لفرتة  بعيدا 

الإ�سابة، قبل التوقيع لرب�سلونة.
على  ت�سايف  يعتمد  األ  املحتمل  وم��ن 
وج��ود  ظ��ل  يف  وف��ات��ي،  ت��وري�����س  الثنائي 
ال��ع��دي��د م��ن ال��الع��ب��ني امل��ت��اح��ني باخلط 
وممفي�س  دميبلي  عثمان  مثل  الأم��ام��ي، 
ال�سمد  وع��ب��د  ي���وجن  دي  ول���وك  دي��ب��اي 

الزلزويل.

ابو زمع مدربا لفريق
 االنصار اللبناني

خير اهلل يودع جماهير الرمثا

فوز األردن ولبنان يشعل 
صراع صدارة الواعدات

الحسين إربد يرفض طلب 
الشباب لضم الموالي
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*عمان 
مع  الأردن��ي��ني  الأع��م��ال  رج��ال  جمعية  بحثت 
العالقات  تعزيز  عمان،  يف  اجلزائرية  ال�سفارة 
للفر�س  امل�ستقبلية  والآف��اق  اجلزائرية  الأردنية 
الواعدة،  القت�سادية  القطاعات  يف  ال�ستثمارية 
كال  يف  الأع��م��ال  جمتمعي  بني  العالقات  وتنمية 
بحث  الثالثاء،  للجمعية  بيان  وبح�سب  البلدين. 
رئي�س اجلمعية حمدي الطباع مع ال�سفري اجلزائري 
تكثيف  �سبل  ك��ورط��ة،  �سريف  حممد  الأردن  يف 
اللقاءات الثنائية بني القطاع اخلا�س يف البلدين، 
اجلانبني  كال  لتعريف  التجارية  الوفود  وتبادل 
اآليات  وو�سع  املتاحة،  ال�ستثمارية  الفر�س  باأبرز 
عمل للمرحلة املقبلة ت�ساهم يف تذليل اأي �سعوبات 
وت�سدير  ا�سترياد  من  التجارة  اأعمال  تواجه  قد 

وا�ستثمار، بالتن�سيق مع الهيئات وموؤ�س�سات القطاع 
مع  ترتبط  اجلمعية  اأن  الطباع  وب��ني  اخل��ا���س. 
مبجل�س  اجلزائري  القت�سادية  الفعاليات  جمل�س 
يف  تاأ�سي�سه  مت  م�سرتك  ج��زائ��ري  اأردين  اأع��م��ال 
اجلزائر عام 2001، اإىل جانب اتفاقية تعاون منذ 
العام 2006 مع منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات يف اجلزائر 

الع�سو يف احتاد رجال الأعمال العرب.
واأ�سار اإىل وجود ا�ستثمارات اأردنية يف اجلزائر 
واملنتجات  الدوائية  ال�سناعات  قطاع  يف  خا�سة 
ال�سيدلنية، يف حني تعد املنتجات ال�سيدلنية من 
اأبرز ال�سادرات الأردنية اإىل اجلزائر، اإذ بلغت عام 
2020 حوايل 3ر65 مليون دولر، لفتا اإىل اأن قرار 
نحو  والتوجه  اجلمركية  التعرفة  هيكلة  اإع��ادة 
التجاري  التبادل  ت�سجيع  يف  �سي�ساهم  تخفي�سها، 

انفتاح  يعك�س  ما  العامل  دول  وخمتلف  الأردن  بني 
اأ�سبوع  تنظيم  اىل  الطباع  ودع��ا  جتاريًا.  الأردن 
وترتيب  احل��ايل،  العام  خ��الل  عمان  يف  جزائري 
من  املزارعني  يخدم  ومبا  الزراعية"  "الروزنامة 
اجلزائري  ال�سفري  اأك��د  جهته،  من  البلدين.  كال 
على  تاريخية  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  اأن 
على  با�ستمرار  احلري�سة  ال�سعبني  قيادة  م�ستوى 
ا�ستعداد  ع��ن  معربًا  امل�سرتكة،  امل�سالح  خدمة 
خمتلف  مع  امل�ستمر  والتن�سيق  للتعاون  ال�سفارة 
العالقات  ي��دع��م  ومب��ا  القت�سادية  الفعاليات 

القت�سادية وي�ساهم يف تطورها.
واأ�سار ال�سفري كورطة اىل �سعي ال�سفارة لالرتقاء 
وال�ستثمارية،  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  مب�ستوى 
البلدين،  يف  الأعمال  رجال  بني  العالقات  وتطوير 

الثنائية  التفاقيات  من  العديد  وجود  اإىل  لفتا 
ممكن  قدر  اأك��رب  لتحقيق  تفعيل  اإىل  حتتاج  التي 
عمل  برامج  اإع��داد  خالل  من  منها  ال�ستفادة  من 
يف  امل�سرتك  للتعاون  فر�س  وجود  واأك��د  لتفعيلها. 
اأهمية  ت�سكل  التي  العالجية  ال�سياحة  جم��ال 
للجانب اجلزائري خا�سة مع تقدم الأردن يف هذا 

املجال على نحو ملحوظ يف الآونة الأخرية.
خالل  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وناق�س 
اللقاء عددًا من املوا�سيع التي تهم القطاع اخلا�س، 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  م�ستوى  اأن  موؤكدين 
يرتقي  ول  للبلدين،  احلقيقية  القدرات  يعك�س  ل 
التوجه  ي�ستدعي  ما  الأخوية،  العالقات  مل�ستوى 
امل�سرتك  ال�ستثمار  ت�سهيل  و���س��رورة  لزيادتها 

واإزالة اأي عقبات تواجهه.

رجال األعمال تبحث تعزيز العالقات االقتصادية األردنية الجزائرية
تّجار ومستوردون يتوقعون تأثر األسعار 

تدريجيًا بتخفيض التعرفة الجمركية
*عمان 

قرار  يوؤثر  اأن  وم�ستوردون،  وجّتار  جتارية  حمالت  اأ�سحاب  توّقع 
ال�سوق  يف  ال�سلع  اأ�سعار  على  اجلمركية،  التعرفة  بتخفي�س  احلكومة 

املحلية اإيجابيًا، وين�ّسط حركة البيع تدريجيًا.
اأن  على  )ب��رتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  واتفقوا 
نتائج القرار امللمو�سة على اأر�س الواقع، لن تكون ُمبا�سرة وفورية، بل 
اأ�سهر، نظرًا لوجود ب�سائع يف الأ�سواق،  تدريجية ومتتد لنحو ثالثة 

ا�ستوردت على التعرفة اجلمركية املعمول بها حاليًا.
وراأى التاجر وم�ستورد املواد الغذائية م�سطفى خرفان، اأن القرار 
اجلمركية  الر�سوم  ذات  ال�سلع  على  خا�سة  اإيجابي،  اأثر  له  �سيكون 
املرتفعة، مثل بع�س اأ�سناف املواد الغذائية. وعرب عن اأمله اأن ت�ستفيد 
يعود  مبا  املبارك،  رم�سان  �سهر  حلول  قبيل  القرار  من  املحلية  ال�سوق 
الأ�سعار  على  النعكا�س  اأن  اإىل  لفتًا  وامل�ستهلك،  التاجر  على  بالنفع 

�سيكون تدريجيًا، وميتد لنحو �سهرين اأو ثالثة.
تخفي�س  اإن  ح��ج��ازي،  ط��ارق  م��ول  �سامح  جمموعة  مالك  وق��ال 
يف  والب�سائع  ال�سلع  اأ�سعار  على  مبا�سرة  �سيوؤثر  اجلمركية،  التعرفة 
واحٍد،  اآٍن  يف  وامل�ستهلك  التاجر  على  بالنفع  ويعود  املحلية،  ال�سوق 
ويحّفز  التجاري،  القطاع  يف  ال�ستثمارات  من  مزيد  على  �سي�سّجع  ما 
الأ�سواق،  يف  مالية  �سيولة  ويوفر  للم�ستهلكني،  ال�سرائية  احلركة 
و�سولها  وي�سهل  املنتجات  م��ن  منا�سبة  كميات  توفري  يف  وي�ساعد 
فريد،  نبيل  الفريد،  اأ�سواق  يف  التجاري  املدير  ورّح��ب  للم�ستهلك. 
اأثر  له  �سيكون  القرار  اأن  معتربًا  اجلمركية،  التعرفة  هيكلة  باإعادة 
التي  الب�سائع  و�سول  عند  �سهرين،  نحو  بعد  الأ�سواق  على  "قوي" 

ا�ستوردت من بالدها اإىل الأردن.
وقال "اإن هذا القرار اأعاد الثقة باأن القادم اأف�سل، خا�سة مع قرب 

�سهر رم�سان املبارك وبع�س املنا�سبات الجتماعية كيوم الأم".
وبن�سب  تدريجيًا  �سيكون  الأ�سعار  يف  النخفا�س  اأن  اإىل  ولفت 
متفاوتة، بح�سب مدى انخفا�س الأ�سعار العاملي، وبالد املن�ساأ للب�سائع 
اإر�سيد  ماركت  هايرب  ك��رمي  اأ���س��واق  مالك  اأك��د  ب���دوره،  امل�ستوردة. 
الربابعة، اأن تخفي�س التعرفة اجلمركية �سينعك�س على ال�سعر النهائي 
للم�ستهلك خا�سة على الأ�سناف التي �سملها التخفي�س اجلمركي، مثل 
خالل  اأثرها  املواطن  يلم�س  اأن  متوقعا  والبهارات،  واملك�سرات  القهوة 
التخفي�س  هذا  اأن  اإىل  الربابعة  واأ�سار  القرار.  تطبيق  من  اأ�سبوعني 
يف  التجارية  احلركة  وين�سط  للمواطنني  ال�سرائية  القدرة  �سيعزز 
اإن  العقاد،  الغذائية، خلدون  املواد  م�ستورد  الأ�سواق. من جهته، قال 
انخفا�س التعرفة اجلمركية �سينعك�س ايجابًا على اأ�سعار ال�سلع واملواد 
الغذائية بال�سوق املحلية ولكن لي�س بنحٍو فوري، م�سريًا اإىل اأن القرار 
تتوفر  ل  التي  اجلديدة  ال�سلع  ا�سترياد  عند  ملحوظ  اأثر  له  �سيكون 
بال�سوق املحلية. وا�ستبعد �ساحب حمالت )واو( ماركت حممد حماد، 
كونها  ال�سلع،  على  اجلمركية  التعرفة  لتخفي�س  ملمو�س  اأثر  وجود 

ارتفعت خالل الأ�سهر ال�ستة املا�سية بن�سب "غري معقولة".
من  لفرتة  يحتاج  الأمر  فاإن  الأ�سعار،  انخفا�س  حال  يف  اإنه  وقال 
الزمن، حتى يلم�س املواطن اأثره، نظرًا لوجود ب�سائع يف ال�سوق املحلية 

دخلت على التعرفة اجلمركية القدمية املعمول بها حاليًا.
اإعادة  قرار  اأن  احلاليقة،  حمزة  الغذائية  املواد  م�ستورد  واعترب 
هيكلة التعرفة اجلمركية، غري وا�سح بنحٍو كاٍف بالن�سبة للم�ستوردين، 
م�سريًا اإىل اأنه رغم اإيجابية القرار اإل اأن تخفي�س �سريبة املبيعات هو 

الأف�سل، حتى ي�سعر املواطنون بانخفا�س ملمو�س على اأ�سعار ال�سلع.
وبالد  ال�سلع  درا�سة  �سرورة  عمرو،  جمال  اجلملة  تاجر  وب��ني 
مثل  دول  من  ال�سلع  كانت  حال  يف  اأنه  مو�سحًا  منها،  امل�ستورد  املن�ساأ 
ال�سني ورو�سيا واأوكرانيا ف�ستنخف�س اأ�سعارها مبقدار ن�سبة التخفي�س 
اجلمركي فقط، اأما يف حال كانت ال�سلع اأوروبية واأمريكية فهي معفاة 

بالأ�سا�س مبوجب اتفاقيات جتارية.
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