
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

» تاكيدا لما نشرته » 
حسين الصفدي رئيسيا تنفيذيا 

لشركة تطوير العقبة 

سياسيون يؤكدون اهمية
 زيارة الملك لواشنطن لجهة 

توقيتها وملفاتها

العقبة-االنباط

ت��ط��وي��ر  ���ش��رك��ة  اإدارة  ق���رر جم��ل�����س   

ال�شفدي  ح�شني  ال�شيد  تعيني  العقبة 

 14 من  اعتبارا  لل�شركة  تنفيذيا  رئي�شا 

متوز اجلاري لعام 2021.

متعددة  خ��رات  ال�شفدي  وميتلك   

اال����ش���رات���ي���ج���ي���ات  اع���������داد  يف جم������ال 

القطاعات  م��ن  العديد  يف  وال�شيا�شات 

والت�شويق  االدارة  وت�شمل  االقت�شادية 

وتطوير االعمال، باال�شافة اىل خرات 

ن��وع��ي��ة وب���االخ�������س يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة  

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���ج���االت اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

والعقارية. وال�شياحية 

الذاتية لل�شفدي: ال�شرية  وتاليا 

ح�شني علي ال�شفدي

ي��ح��م��ل درج���ة   1969 م��وال��ي��د ع��م��ان 

 – واالقت�شاد  ال�شيا�شة  يف  البكالوري�س 

اجلامعة االردنية 1992 وقد انهى اي�شا 

االدارة  يف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

العامة.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-برتا

يلتقي  اأن  املقرر  من  ا�شبوع  نحو  بعد 

الرئي�س  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

االأبي�س،  البيت  يف  بايدن  جو  االأمريكي 

ح���ام���ا م��ع��ه م��ل��ف��ات ع����دة يف م��ق��دم��ه��ا 

ال��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة واالإج���������راءات 

املحتلة  القد�س  يف  االأحادية  االإ�شرائيلية 

وكذلك االنتهاكات اال�شتفزازية اليومية 

العاقات  ع��ن  ف�شا  القد�س،  ملقد�شات 

اال�شراتيجية بني البلدين وغريها من 

باملنطقة وازماتها. املرتبطة  امللفات 

وا�شنطن  اإىل  جالته  زيارة  وتكت�شب 

ه�����ذه امل������رة، اه���م���ي���ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة جل��ه��ة 

ت���وق���ي���ت���ه���ا وامل����ل����ف����ات وال���ق�������ش���اي���ا ال��ت��ي 

طوال  �شنوات  بعد  تاأتي  والتي  تتناولها، 

�شهدتها  ال��ت��ي  امل��ت��اح��ق��ة  االزم�����ات  م��ن 

امل��ن��ط��ق��ة وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا ال��وخ��ي��م��ة على 

االإدارة  الكثري من دولها، جراء �شيا�شات 

دورها  عن  وتخليها  ال�شابقة  االأمريكية 

ا�شا�س  على  ال�شلمية  العملية  رع��اي��ة  يف 

الفل�شطيني  ال�����ش��راع  يف  ال��دول��ت��ني  ح��ل 

االإ�شرائيلي.

التفا�صيل �ص »2«

ازمة في التربية وهدوء في الطاقة وجدلفي المياه

كيف ينظر الوزراء 
الى مسؤوليتهم االخالقية؟

الثالثاء   2  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   13  متوز  2021 م - العدد  5751    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

   زوات�ي رفض�ت اس�تقالة الع�دوان وابوقدي�س ينفي مس�ؤوليته ع�ن االمتحانات
   النجار يش�تري المياه من الكيان ويكسر اتفاقا انجزه الحسين رحمه اهلل وكرسه عبداهلل حماه اهلل

االنباط-وكاالت

�����ش����وارع  يف  ي����ت����ج����ول  م�����ن  ي����ت����وق����ع  ال 

العلم  يرى  اأن  دبلن،  االأيرلندية  العا�شمة 

نظريه  ج��ان��ب  اإىل  ي��رف��رف  الفل�شطيني 

االأي���رل���ن���دي وي���ت���دىل م���ن ن���واف���ذ امل���ن���ازل 

وير�شم على جدران ال�شوارع

لكن ن�شال ال�شعب الفل�شطيني عادة ما 

ي�شغل عقول االأيرلنديني، يف ظل عاقات 

ت��اري��خ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ت��ت��ج��اوز ال��دي��ن 

بتجربة  لربطهما  واجل��غ��راف��ي��ا،  وال��ع��رق 

والن�شال  والقمع  االحتال  من  م�شركة 

من اأجل احلرية

جينو  ق����ال  ل���اأن���ا����ش���ول،  ت�����ش��ري��ح  ويف 

ك��ي��ن��ي، ع�����ش��و ال����رمل����ان االأي����رل����ن����دي ع��ن 

احل�����زب اال����ش���راك���ي ال��ن��ا���س ق��ب��ل ال��رب��ح 

: ه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن اأوج������ه ال�����ش��ب��ه ب��ني 

والفل�شطيني االأيرلندي  ال�شعبني 

واأ�����ش����اف: خ����ال ال�����ش��ن��وات االأخ�����رية، 

ودعم  وترابط  تعاطف  الفت  ب�شكل  تزايد 

الفل�شطينية،  الق�شية  م��ع  االأي��رل��ن��دي��ني 

ف��االح��ت��ال االإ���ش��رائ��ي��ل��ي، واالح���ت���ال اأو 

ال�شمالية  اإي��رل��ن��دا  يف  ال�شيا�شي  ال��ت��دخ��ل 

م���ن ق��ب��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا، اأح����د اأوج�����ه ال�����ش��ب��ه 

العديدة بني البلدين

واأو���������ش��������ح: ت���ق�������ش���ي���م اإي�����رل�����ن�����دا ق��ب��ل 

االأرا���ش��ي  تفتيت  وا���ش��ت��م��رار  ع���ام،   100
غري  امل�شتوطنني  ق��ب��ل  م��ن  الفل�شطينية 

بتعاطف  االأيرلنديون  ي�شعر  ال�شرعيني، 

الفل�شطينيني. مع  عميق 

التفا�صيل �ص »9«

إيرلندا.. تغريد خارج السرب األوروبي دعما لفلسطين

الناطق بإسم »التربية«: استحداث منصة جديدة جاء لمواكبة متطلبات العصر 

»حماس« تنتظر بالزاوية واالحداث 
بالضفة تهديد خطير ل� » إسرائيل«

االنباط-وكاالت

ق����ال م�������ش���وؤوٌل اأم���ن���يٌّ اإ���ش��رائ��ي��ل��يٌّ ب����ارٌز 

ال�شفة  يف  امل��ع��ق��دة  االأم��ن��ي��ة  االأو����ش���اع  اإّن 

ال��غ��رب��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب م���ن اإ����ش���رائ���ي���ل ت��ق��ي��ي��ًم��ا 

��ل ت��ه��دي��دات  ف��ورًي��ا وم��ت��ع��م��ًق��ا، الأّن��ه��ا ُت�����ش��كِّ

فيها  ت��راك��م  اأْن  اأم��ن��ي��ة خ��ط��رية، ومي��ك��ن 

من  الكثري  ومطلوب  �شارمة،  ديناميكيات 

االهتمام لتكون م�شتعًدا لكّل بديٍل ممكٍن

واأ�����ش����اف ي��ع��ك��وف ب����ريي رئ��ي�����س ج��ه��از 

مقاله  يف  ال�شاباك،  ال�شابق-  العام  االأم��ن 

ع��ّب��ا���س  اأّن حم���م���ود  م���ع���اري���ف،  ب�����ش��ح��ي��ف��ة 

ال�شلطة  رئ��ي�����س  م��ن��ا���ش��ب:  ث��اث��ة  ي�����ش��غ��ل 

التحرير  منظمة  ورئ��ي�����س  الفل�شطينية، 

ال�شنوات  ويف  فتح،  ورئي�س  الفل�شطينية، 

االأخ��������رية، وب�����ش��ب��ب ت���ق���دم ���ش��ن��ه وح��ال��ت��ه 

ال�شحية، بداأت معركة اخلافة من بعده، 

العمليات  ح��ول  مطولة  نقا�شات  وح�شلت 

املتوقعة بعد خروجه من امل�شرح ال�شيا�شي، 

من حيث �شراعات الوراثة

اإىل  ب���ريي  ل��ف��ت  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ي��رى  االإ����ش���رائ���ي���ل���ّي  االأم����ن����ّي  ال��ت��ق��دي��ر  اأّن 

ال�����ش��ل��ط��ة  ب���رئ���ا����ش���ة  ع���ب���ا����س  خ���ل���ي���ف���ة  اأّن 

املجال  يف  ال�شاملة  امل��ع��اجل��ة  على  ��ز  ���ش��رُيكِّ

دولة  الإقامة  الاحقة  واملحاولة  الداخلّي، 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، وم��ن��ع ال�����ش��راع��ات ب���ني من 

التي  االإ�شافية  للمنا�شب  انتخابهم  �شيتم 

مع  العاقة  ويف  حالًيا،  م��ازن  اأب��و  ي�شغلها 

ح��م��ا���س ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ف��ر���ش��ة ك��ب��رية للفوز 

�شتكون  الأن��ه��ا  اأج���ري���ت،  اإذا  ب��االن��ت��خ��اب��ات، 

فر�شتها.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-عمان

ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئ��ي�����س  ا�شتقبل 

اخل�������ش���اون���ة يف م��ك��ت��ب��ه ب��رئ��ا���ش��ة ال������وزراء 

ل�شندوق  التنفيذي  امل��دي��ر  االث��ن��ني  ام�����س 

ال���ن���ق���د ال������دويل ال���دك���ت���ور حم���م���ود حم��ي 

ال���دي���ن، وب��ح�����ش��ور وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور 

حم��م��د ال��ع�����ش��ع�����س. وج����رى خ���ال ال��ل��ق��اء 

االردن  ب�����ني  ال�����ت�����ع�����اون  ع�����اق�����ات  ب����ح����ث 

وال�������ش���ن���دوق، و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا خل��دم��ة 

االأردن  ي�شعى  التي  االقت�شادية  االأه���داف 

ال������وزراء  رئ��ي�����س  اإىل حت��ق��ي��ق��ه��ا. وع���ر����س 

االأردن  تواجه  التي  االقت�شادية  للتحديات 

والتي �شاهمت الظروف االإقليمية وجائحة 

كورونا يف تعميقها.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ب��ن��ك االإ����ش���ام���ي 

اإن  ����ش���ع���ي���د،  ح�����ش��ني  ال����دك����ت����ور  االأردين، 

�شعيد  على  امل�شتقبلية  ال��درا���ش��ات  اج���راء 

امل���������ش����ارف االإ����ش���ام���ي���ة ي�������ش���اع���ده���ا ع��ل��ى 

�شرورية  وه��ي  النمو  وموا�شلة  النهو�س 

ل�����ش��رح م��و���ش��وع��ات ال�����ش��ريف��ة االإ���ش��ام��ي��ة 

�شواء  للعمَالمَ  ومرتكزاتها  حقيقتها  وبيان 

املثقفني. اأو  املتخ�ش�شني 

وب����ني خ����ال اف���ت���ت���اح امل����وؤمت����ر ال��ع��ل��م��ي 

الدرا�شات   « االأردن  علماء  لرابطة  ال��دويل 

امل�شتقبلية.

التفا�صيل �ص »4«

  االنباط-عمان

املتهمني  ال��دول��ة  اأم���ن   ج��رم��ت حم��ك��م��ة 

الرحمن  »عبد  وال�شريف  اهلل  عو�س  با�شم 

يف  اإل��ي��ه��م��ا،  امل�شندة  بالتهم  زي��د  ب��ن  ح�شن« 

امل��ع��روف��ة  االأردن  ا���ش��ت��ق��رار  زع��زع��ة  ق�����ش��ي��ة 

ب��ق�����ش��ي��ة »ال���ف���ت���ن���ة«، وو���ش��ع��ه��م��ا ب��االأ���ش��غ��ال 

15 ���ش��ن��ة حت�����ش��ب من  ال�����ش��اق��ة امل��وؤق��ت��ة مل���دة 

جل�شة  خ���ال  ذل���ك  ج���اء  توقيفهما.  ت��اري��خ 

ع��ل��ن��ي��ة ع��ق��دت��ه��ا امل��ح��ك��م��ة ام�������س االث���ن���ني، 

الدكتور  الع�شكري  القا�شي  املقدم  برئا�شة 

امل��دين  القا�شي  وع�شوية  امل�شاعيد  م��وف��ق 

الع�شكري  القا�شي  والرائد  عفيف اخلوالدة 

����ش���ف���وان ال���زع���ب���ي وح�������ش���ور م����دع����ي ع���ام 

املحكمة.

التفا�صيل �ص »3«

«: الفصل القادم   المساعفة ل� »
سيكون وجاهيا وال تراجع عن ذلك

مفتي المملكة يستعرض المبادئ الوطنية التي 
أرساها الهاشميون في مسيرة األردن

االأنباط - هدى دياربكريل 

وزارة  ب���اإ����ش���م  االإع�����ام�����ي  ال���ن���اط���ق  اك�����د 

امل�شاعفة،  احمد  الدكتور  والتعليم  الربية 

القادم  ال��درا���ش��ي  الف�شل  خ��ال  التعليم  ان 

���ش��ي��ك��ون وج��اه��ي��ا، م��و���ش��ح��ا ن��ح��ن ق��د اعلنا 

ع���دة م����رات ان ال��ع��ام ال���ق���ادم ���ش��ي��ك��ون ب���اإذن 

وخططنا  ا���ش��ت��ع��دادات��ن��ا  وك���ل  وج��اه��ي��ا،  اهلل 

للوقوف  هي  الدورية  امل�شتمرة  واجتماعاتنا 

ع��ل��ى ج��اه��زي��ة م��دار���ش��ن��ا وم��ي��دان��ن��ا ل��ل��ع��ام 

ال��ق��ادم  ال��ع��ام  �شيكون  اي  ال��ق��ادم،  ال��درا���ش��ي 

وجاهّيا يف املدار�س.

ال���ت�������ش���اوؤالت ح����ول �شبب  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 

ب��دال  ج��دي��دة  ت��دري�����ش��ي��ة  ا���ش��ت��ح��داث من�شة 

ع����ن م��ن�����ش��ة »در������ش�����ك«، او�����ش����ح امل�����ش��اع��ف��ة 

ملواكبة  ج��اء  املن�شة  ان�����ش��اء  ان  ل���«االن��ب��اط«، 

متطلبات الع�شر، ولعدم ذهاب اجلهود التي 

اأن  نريد  لذا   ، �ُشدا  بعد  عن  للتعلم  بذلناها 

بحيث  تفاعلية،  وجنعلها  املن�شة  هذه  نطور 

اأن يتفاعل مع املعلمني،  ي�شتطيع ويل االأمر 

واملعلمني كذلك ان يتفاعلوا مع الطلبة. 

وهو  للمدار�س  للعودة  دليل  يوجد  وتابع 

االن يف �شدد االإعداد.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اأكد مفتي عام اململكة ال�شيخ عبد الكرمي 

ت��اأ���ش�����ش��ت  ال���دول���ة االأردن����ي����ة  اأن  اخل�����ش��اون��ة 

ع��ل��ى ق���واع���د ق��وي��ة وم��ت��ي��ن��ة، ح��ي��ث ح��ر���س 

بنيت  التي  الدينية  االأ�ش�س  على  الها�شميون 

الدولة. عليها 

اأقامتها  ن���دوة  ، خ��ال  وق���ال اخل�����ش��اون��ة 

ك���ل���ي���ة ال���ف���ق���ه امل���ال���ك���ي يف ج���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم 

االإ���ش��ام��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، ام�����س االث��ن��ني، �شمن 

احتفاالتها بتاأ�شي�س مئوية الدولة االأردنية، 

قواعد  على  اأرك��ان��ه  �ش�شت 
ُ
اأ ال��وط��ن  ه��ذا  اإن 

را����ش���خ���ة م����ن ال���ق���ي���م االأ����ش���ي���ل���ة، وامل����ب����ادئ 

فجمعت  الها�شميون  اأر�شاها  التي  الوطنية 

حولها قلوب االأردنيني على املحبة واالأخوة، 

وطناً  و�شنعت  الوطن،  هذا  لبناء  والتكاتف 

اآمناً متعاوناً على الر والتقوى.

منذ  داأب��وا،  قد  الها�شميني  اأن  اإىل  واأ�شار 

ت��ول��ي��ه��م احل��ك��م ع��ل��ى ت��ب��ن��ي م��ن��ه��اج ج��ده��م 

تعاىل رحمة  اأر�شله اهلل  ال��ذي  حممد )���س( 

���ش��ب��ل اخل��ري  ال���ن���ا����س اإىل  ي���دع���و  ل��ل��ع��امل��ني، 

وال���ه���داي���ة، ب��ال��رف��ق وال���ل���ني وال��ط��ي��ب من 

بني  والرحمة  الت�شامح  قيم  نا�شراً  ال��ق��ول، 

النا�س.

امل��ن��ه��ج بقي  اأن ه���ذا  واأ����ش���اف اخل�����ش��اون��ة 

االأط����ه����ار من  ال��ب��ي��ت  اآل  ي���ت���وارث���ه  را����ش���خ���اً 

ال�شريف  ال��راي��ة  حمل  حتى  جيل،  اإىل  جيل 

احل�����ش��ني ب���ن ع��ل��ي ال����ذي ق���اد ن��ه�����ش��ة احل��ق 

والعدل.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – ق�صي ادهم

يف ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي ت��ع��ل��ن وزي����رة ال��ط��اق��ة ه��ال��ة زوات�����ي، رف�شها 

زجاجة  هدية  فكرة  �شاحب  ال��ع��دوان  بهجت  اجليولوجي  ا�شتقالة 

ي�شجل  موقف  يف  وتندرهم،  االردن��ي��ني  غ�شب  اث��ارت  التي  النفط، 

احد موظفي  مل�شوؤوليتها االخاقية عن خطوة  للوزيرة احرامها 

عدم  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  والتعليم  الربية  وزي��ر  يعلن  وزارت��ه��ا، 

العامة، امام جلنة  الثانوية  ا�شئلة امتحان  او م�شوؤوليته عن  علمه 

الوزير ذهب  ان  وامللفت  االردين،  الرملان  دارة  ا�شتقبلته يف  نيابية، 

اىل االجتماع منفردا، دون خراء اومديري مديرية االمتحانات او 

مل�شوؤوليته  الوزير  اح��رام  عن  ا�شئلة  يثري  مما  املعني،  العام  امينه 

املهنية واالخاقية عن امتحان الثانوية العامة التي ُتثري كل ورقة 

امتحان ا�شئلة النميمة والهجوم.

حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  والتعليم  الربية  وزي��ر 

ابو قدي�س، ا�شتاذ جامعي بارز �شبق له قيادة موؤ�ش�شتني جامعيتني 

بكفاءة، لكنه غري معروف يف او�شاط الربية والتعليم، فالرجل كما 

يقول مقربني منه، ل يدخل مدر�شة منذ انهائه امتحان الثانوية 

العامة، مما يجعله بعيد عن اجواء وزارة مغرقة يف البريوقراطية، 

من  وا�شع  تيار  وج��ود  بحكم  املحافظة  يف  وموغلة  طبيعتها،  بحكم 

حا�شنة  اب���رز  فهي  التعليمية،  او  االداري����ة  اروق��ت��ه��ا  يف  املحافظني 

للتيار االخواين منذ عقود طويلة، وحتتاج اىل وزير متمكن وفاهم 

ال��ب��اد،  يف  خدمية  موؤ�ش�شة  اك��ر  فهي  ودوره����ا،  ال����وزارة  لدهاليز 

وم�����ش��وؤول��ة ع��ن ق��راب��ة امل��ل��ي��ون ون�شف اردين ب��ني ط��ال��ب وت��رب��وي 

واداري ومعلم.

مواقف ال��وزي��ران، تفتح جم��ددا ب��اب ال�شوؤال ح��ول م��دى ر�شوخ 

ثقافة امل�شوؤولية االخاقية، يف عقل احلكومة وطاقمها، بعد ان رفع 

بتكري�س  التفاوؤل،  من�شوب  ب�شر اخل�شاونة  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 

هذه الثقافة، فالرجل اطاح بثاثة وزراء خراء يف م�شمار عملهم، 

الثقافة،  ان يراجع عن هذه  قبل  للم�شوؤولية االخاقية،  انحيازا 

هذه  يف  ا�شتمر  اذا  ال����وزاري  طاقمه  م��ن  كثري  �شيخ�شر  الأن���ه  رمب��ا 

الثقافة، فكثري من ال��وزراء وعلى راأ�شهم الوزيرة زوات��ي، وقعوا يف 

مطب امل�شوؤولية االخاقية، حني انقطعت الكهرباء عن كل االردن، 

نتيجة خطاأ ما زال جمهوال .

التفا�صيل �ص »3«

مدير البنك اإلسالمي :الدراسات 
المستقبلية تساعد المصارف 
اإلسالمية على مواصلة النمو

رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي

الحبس 15 سنة لباسم عوض اهلل 
والشريف حسن بقضية الفتنة
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  13 / 7 / 2021 

سياسيون يؤكدون اهمية زيارة الملك لواشنطن لجهة توقيتها وملفاتها

رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء يلتقي أمين عام مجمع الفقه االسالمي

رئيس هيئة األركان المشتركة 
يزور فندق القوات المسلحة

تاكيدا لما نشرته االنباط
حسين الصفدي رئيسيا تنفيذيا 

لشركة تطوير العقبة 

وزير الخارجية يجري اتصاال 
هاتفيا مع نظيره الجزائري

  االنباط-برتا

يلتقي  اأن  املقرر  من  ا�سبوع  نحو  بعد 

الرئي�س  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

االأبي�س،  البيت  بايدن يف  االأمريكي جو 

ح���ام���ا م��ع��ه م��ل��ف��ات ع����دة يف م��ق��دم��ه��ا 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واالإج���������راءات 

ال��ق��د���س  االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة االأح������ادي������ة يف 

اال�ستفزازية  االنتهاكات  وكذلك  املحتلة 

عن  ف�سا  ال��ق��د���س،  ملقد�سات  اليومية 

البلدين  ب��ن  اال�سرتاتيجية  ال��ع��اق��ات 

باملنطقة  املرتبطة  امللفات  من  وغريها 

وازماتها.

وا�سنطن  اإىل  جالته  زيارة  وتكت�سب 

ه����ذه امل������رة، اه��م��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة جل��ه��ة 

ت��وق��ي��ت��ه��ا وامل����ل����ف����ات وال���ق�������س���اي���ا ال��ت��ي 

طوال  �سنوات  بعد  تاأتي  والتي  تتناولها، 

�سهدتها  ال��ت��ي  امل��ت��اح��ق��ة  االزم����ات  م��ن 

امل��ن��ط��ق��ة وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا ال��وخ��ي��م��ة على 

الكثري من دولها، جراء �سيا�سات االإدارة 

دورها  عن  وتخليها  ال�سابقة  االأمريكية 

ا�سا�س  على  ال�سلمية  العملية  رعاية  يف 

الفل�سطيني  ال�����س��راع  يف  ال��دول��ت��ن  ح��ل 

االإ�سرائيلي.

حتدثوا  ال�سيا�سين  م��ن  ع��دد  ووف���ق 

ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب����رتا(، ف��اإن 

امل�ستويات،  كل  على  مهما  �سيكون  اللقاء 

و���س��ي��ت��ن��اول ���س��ب��ل اح�����داث ان��ط��اق��ة يف 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ل��م��ي��ة ب���ع���د ����س���ن���وات م��ن 

املنطقة  لتجنيب  �سهدتها،  التي  اجلمود 

انفجار ازمات ومواجهات جديدة.

با�سم  الدكتور  ال�سابق  الثقافة  وزي��ر 

اإىل  امللك  زيارة جالة  قال:  الطوي�سي، 

�سيا�سية  دالالت  حتمل  املتحدة  الواليات 

�سيما  واالإقليم، ال  لاأردن  بالن�سبة  عدة 

ع��رب��ي يف عهد  ل��زع��ي��م  زي����ارة  اأول  اأن��ه��ا 

وت��اأت��ي  اجل���دي���دة؛  االأم���ريك���ي���ة  االإدارة 

ال�سيا�سية  ال��ف��و���س��ى  م��ن  م��رح��ل��ة  ب��ع��د 

واالنحياز االمريكي ل�سالح اإ�سرائيل يف 

عهد االإدارة اجلمهورية ال�سابقة.

خ��ال  واج����ه  االأردن  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ما  �سلبة  واإرادة  بقوة  املا�سية  ال�سنوات 

�سكلت  ال��ت��ي  القرن”،  “�سفقة  ب���  �سمي 

اأح���د اأك���ر ال��ت��ح��دي��ات امل�����س��ريي��ة، التي 

جت���اوزه���ا،  وا���س��ت��ط��اع  االأردن  ي��واج��ه��ه��ا 

للم�سالح  م��ع��ادي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت�سكلت  ح��ي��ث 

االأردنية يف اأو�ساط بع�س ممثلي النخبة 

االأمريكية يف ذلك الوقت، يف املقابل كان 

االأمريكية،  املوؤ�س�سات  على  االأردن  رهان 

التي تقدر دوره اال�سرتاتيجي يف املنطقة 

اأحد �سمانات اال�ستقرار فيها. باعتباره 

وا����س���اف اأن ج��ال��ة امل��ل��ك ي��ح��م��ل يف 

هذه الزيارة التاريخية ملفات عدة، على 

واأزم����ات  الفل�سطينية  الق�سية  راأ���س��ه��ا 

امل���ن���ط���ق���ة، ع�����اوة ع���ل���ى م���ل���ف ال���ت���ع���اون 

بن  اال�سرتاتيجية  والعاقات  الثنائي 

ال��ذي  ال���دور  اهمية  ي��وؤك��د  م��ا  البلدين، 

ت�����س��ط��ل��ع ب���ه ال���دول���ة االأردن����ي����ة ب��ق��ي��ادة 

الوطنية  للقيم  وانت�سارها  امللك  جالة 

يتعار�س  م��ا  ل��ك��ل  وال��ق��وم��ي��ة، ورف�����س��ه��ا 

اأدوات  وا�ستخدامها  العليا،  وم�ساحلها 

ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة وال�������س���ي���ا����س���ة ال���دول���ي���ة 

يف ح��م��اي��ة ت��ل��ك امل�����س��ال��ح وت��ع��زي��ز قيم 

التعاون واحلوار.

االأك�������ادمي�������ي وال����ك����ات����ب ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال��دك��ت��ور ع��ب��د احل��ك��ي��م احل�����س��ب��ان، ق��ال 

الثاين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��ال��ة  زي���ارة  اإن 

ب��ع��د م��رح��ل��ة �سعبة وازم����ات ع��دة  ت��اأت��ي 

���س��ه��دت��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة ال��ق��ت ب��ظ��ال��ه��ا على 

ال��ع��اق��ات االأردن��ي��ة االأم��ريك��ي��ة يف عهد 

خالها  مت  ال�سابقة،  االأمريكية  االإدارة 

لتغيري  االأردن؛  على  �سغوط  مم��ار���س��ة 

العربية  وال��ق��وم��ي��ة  ال�سيا�سية  م��واق��ف��ه 

الق�سية  امل�سريية؛  الق�سايا  اأه��م  جتاه 

ت�سييق  م��ن  �سهدته  وم��ا  الفل�سطينية، 

على االقت�ساد، واأمام كل هذه ال�سغوط 

ح��ا���س��رة  ال���ث���اث���ة  امل���ل���ك  الءات  ك���ان���ت 

وثابتة ال تتغري.

اقت�سادية  �سيا�سية  ال��زي��ارة  واع��ت��ر 

ب��ام��ت��ي��از، م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي 

�سهدتها املنطقة، و�سوء املاآل الذي و�سل 

ال��ي��ه من����وذج ال�����س��ام ب��ع��د االن��ت��ك��ا���س��ات 

العملية  غيب  الذي  واجلمود  املتاحقة 

ال�سلمية، وذلك لر�سم مامح التوجهات 

العملية  واعادة اطاق جهود  امل�ستقبلية 

ال�����س��ل��م��ي��ة ال���س��ت��ئ��ن��اف امل���ف���او����س���ات بن 

والفل�سطيني على  االإ�سرائيلي  اجلانبن 

ا�سا�س حل الدولتن.

وقال اإن ال�سعب االأردين موحد اليوم 

ومواقفه  قراراته  ويدعم  جالته  خلف 

وخياراته  االردن  م�سالح  ع��ن  املنافحة 

وق�سيته االأ�سا�سية يف فل�سطن والقد�س 

والو�ساية على مقد�ساتها.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ك��ات��ب ال�����س��ي��ا���س��ي، 

ع���م���ي���د ������س�����وؤون ال���ط���ل���ب���ة يف اجل���ام���ع���ة 

القطاط�سة،  حممد  ال��دك��ت��ور  االأردن��ي��ة 

الرئي�س  م��ع  امل��رت��ق��ب  ج��ال��ت��ه  ل��ق��اء  اإن 

الكثري  ادارت��ه يحمل  االم��ريك��ي وارك��ان 

م�����ن ال����������دالالت وال����ر�����س����ائ����ل ل���ل���داخ���ل 

ي��ك��ون جالة  اأن  ل��ع��ل اواله���ا  واخل����ارج، 

امل���ل���ك اول زع���ي���م م���ن م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

االأو�سط يزور البيت البي�س زمن ادارته 

اجل���دي���دة وال��ل��ق��اء م��ع ال��رئ��ي�����س ب��اي��دن 

وارك������ان ادارت�������ه، م�����س��ريا اىل ال��ع��اق��ة 

ال��ت��اري��خ��ي��ة واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وامل�����س��ال��ح 

امل�سرتكة بن االأردن والواليات املتحدة.

وا�ساف اأن االإدارة االأمريكية اجلديدة 

ل��اأردن  اال�سرتاتيجية  االهمية  ت��درك 

عن  ف�����س��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  امل���وؤث���ر  ودوره 

الفل�سطينية  الق�سية  يف  املحوري  دوره 

وم��ق��د���س��ات��ه��ا، ومت�سكه  ال��ق��د���س  ودرت��ه��ا 

الوحيد  احل��ل  باعتباره  الدولتن  بحل 

ال�سامل  ال�سام  واقامة  ال�سراع  الإنهاء 

الفل�سطينيون  يرت�سيه  ال��ذي  وال��ع��ادل 

املنطقة. و�سعوب 

ال���ث���اث���ة،  امل���ل���ك  الءات  اإىل  واأ�����س����ار 

ورف�����س االردن ال�����س��دي��د الأي���ة ح��ل��ول ال 

وتطلعات  العليا  االردن  م�سالح  تلبي 

امل�ستقلة  دولتهم  الإقامة  الفل�سطينين 

على ترابهم الوطني.

  االنباط-عمان

ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ا�ستقبل 

اخل�ساونة يف مكتبه برئا�سة الوزراء ام�س 

النقد  ل�سندوق  التنفيذي  املدير  االثنن 

ال����دويل ال��دك��ت��ور حم��م��ود حم���ي ال��دي��ن، 

وب��ح�����س��ور وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

الع�سع�س.

وج�����رى خ����ال ال���ل���ق���اء ب��ح��ث ع��اق��ات 

و�سبل  وال�����س��ن��دوق،  االردن  ب��ن  ال��ت��ع��اون 

االقت�سادية  االأه����داف  خل��دم��ة  تطويرها 

التي ي�سعى االأردن اإىل حتقيقها.

وع���ر����س رئ��ي�����س ال��������وزراء ل��ل��ت��ح��دي��ات 

وال��ت��ي  االأردن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي��ة 

���س��اه��م��ت ال���ظ���روف االإق��ل��ي��م��ي��ة وج��ائ��ح��ة 

كورونا يف تعميقها.

اأن احلكومة تقوم بكل االإجراءات  واكد 

واخل������ط������وات ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع ال���ت���ح���دي���ات 

امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  االقت�سادية 

فر�س  لتوفري  ومتكينه  اال�ستثمار  وجذب 

ي�����س��ه��م يف  االأردين ومب���ا  ل��ل�����س��ب��اب  ال��ع��م��ل 

ايجاد حلول للفقر والبطالة.

واك����د رئ��ي�����س ال������وزراء ان���ه ورغ����م ه��ذه 

اجن���ازات يف  االأردن حقق  ف���اإن  ال��ت��ح��دي��ات 

اأن  اإىل  الف��ت��ا  الهيكيلي،  االإ���س��اح  جم��ال 

تعزيز  على  حاليا  ت��رك��ز  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود 

ال��ن��م��و االق���ت�������س���ادي وال���ت���ع���ايف م���ن اآث����ار 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وم��ع��اجل��ة ب��ع�����س اأوج����ه 

اخللل يف م�سرية االقت�ساد.

اأن احلكومة  على  ال��وزراء  رئي�س  و�سدد 

ت�����س��ع��ى ل��ل��ت��اأ���س��ي�����س مل���ن���اخ مي��ك��ن ال��ق��ط��اع 

م�سرية  يف  م�ساهمته  تعزيز  م��ن  اخل��ا���س 

ال���ت���ن���م���ي���ة امل�������س���ت���دام���ة م�����ن خ������ال رف���ع 

امل���ي���زة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وت���وف���ري م���ن���اخ ج���اذب 

ل��ا���س��ت��ث��م��ار. م���ن ج��ه��ت��ه، اأع������رب امل��دي��ر 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل عن 

االأردن  ينفذها  التي  تقديره لاإ�ساحات 

واجلهود التي تبذلها احلكومة يف التعامل 

مع التحديات املالية واالقت�سادية، موؤكدا 

ل���دى  االأردن  ب���ه���ا  ي��ح��ظ��ى  ال���ت���ي  ال���ث���ق���ة 

الدولية. املوؤ�س�سات 

  االنباط-عمان

ال���دك���ت���ور ب�سر  ال�������وزراء  ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س 

ام�س  ال����وزراء  برئا�سة  مكتبه  يف  اخل�����س��اون��ة 

االإ�سامي  الفقه  جممع  ع��ام  اأم��ن  االث��ن��ن، 

وب��ح�����س��ور  ���س��ان��و،  م�سطفى  ق��ط��ب  ال��دك��ت��ور 

وزير االوقاف وال�سوؤون واملقد�سات اال�سامية 

الدكتور حممد اخلايلة.

ت�سافر  اأه��م��ي��ة  على  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 

ج��ه��ود ج��م��ي��ع امل��وؤ���س�����س��ات ال��دي��ن��ي��ة يف ال��ع��امل 

عن  احلقيقية  ال�����س��ورة  لتو�سيح  اال���س��ام��ي 

باعتباره دين حمبة  ديننا اال�سامي احلنيف 

يتعر�س  ال��ت��ي  احل��م��ات  وم��واج��ه��ة  وت�سامح 

حلقيقته  مت��ت  ال  تهم  ال�����س��اق  وحم��اول��ة  لها 

ب�سلة.

ولفت رئي�س الوزراء اإىل الدور املهم الذي 

ي��ق��وم ب���ه جم��م��ع ال��ف��ق��ه اال���س��ام��ي ك��ع��ن��وان 

للتاآلف وجمع كلمة و�سف االمة اال�سامية .

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ام���ن ع���ام جم��م��ع الفقه 

ه��و  ج������دة  وم����ق����ره  امل���ج���م���ع  اأن  اال�����س����ام����ي 

ميثل  علمي  وج��ه��از  �سرعية  فكرية  موؤ�س�سة 

 . اال�سامي  امل��وؤمت��ر  ملنظمة  ال�سرعي  ال��ذراع 

ثقافة  ن�سر  على  يعمل  املجمع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

اأن  اإىل  والغلو، الفتا  التطرف  ونبذ  االعتدال 

238 قرارا وتو�سية للدول  املجمع اأ�سدر نحو 

االأع�����س��اء وع���دده���ا 57 دول����ة مب��ا ف��ي��ه��ا ق��رار 

اأخذ املطاعيم �سد فريو�س كورونا .  ب�سرورة 

واأ�ساد �سانو باجلهود التي بذلها االأمن العام 

الدكتور عبدال�سام  املرحوم  للمجمع  ال�سابق 

اأمينا  خدمته  اأثناء  اهلل  توفاه  ال��ذي  العبادي 

للمجمع. عاما 

  االنباط-عمان

زار رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء 

ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، ام�����س 

امل�سلحة، وك��ان يف  ال��ق��وات  ف��ن��دق  االث��ن��ن، 

والتنظيم  للتخطيط  امل�����س��اع��د  ا�ستقباله 

واملوارد الدفاعية ومديره العام.

وا���س��ت��م��ع ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

اي���ج���از ق���دم���ه م���دي���ر ع����ام ف���ن���دق ال���ق���وات 

امل�����س��ل��ح��ة ع���ن ���س��ري ال��ع��م��ل واالإج��������راءات 

املتبعة لتقدمي اأف�سل اخلدمات ومواكبتها 

اأح��دث  وف��ق  الفندقية  ال�سيافة  ل�سناعة 

املتبعة. املعايري 

امل�سرتكة  االأرك�����ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وج���ال 

ي���راف���ق���ه ع����دد م���ن ك���ب���ار ���س��ب��اط ال���ق���وات 

التي  الفندق  وم��راف��ق  اأق�����س��ام  يف  امل�سلحة، 

اخلدمات  واق��ع  ينا�سب  ومب��ا  حتديثها  مت 

امل��ق��دم��ة مل���رت���ادي ال���ف���ن���دق، وف���ق ال��ت��ط��ور 

احلا�سل يف جمال النوادي والفنادق.

اف��ت��ت��اح��ه ع��ام  ال��ف��ن��دق مت  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

االأع���ل���ى  ال���ق���ائ���د  ق���ب���ل ج���ال���ة  م���ن   2013

القوات  منت�سبي  خلدمة  امل�سلحة  للقوات 

و�سيوف  واملتقاعدين،  العاملن  امل�سلحة 

امل�سلحة واملجتمع املحلي. القوات 

العقبة-االنباط

 قرر جمل�س اإدارة �سركة تطوير العقبة تعين 

لل�سركة  تنفيذيا  رئي�سا  ال�سفدي  ح�سن  ال�سيد 

اعتبارا من 14 متوز اجلاري لعام 2021.

جمال  يف  متعددة  خ��رات  ال�سفدي  وميتلك   

اع��داد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات يف العديد من 

والت�سويق  االدارة  وت�سمل  االقت�سادية  القطاعات 

نوعية  خ��رات  اىل  باال�سافة  االع��م��ال،  وتطوير 

وباالخ�س يف مدينة العقبة  فيما يتعلق باملجاالت 

اال�ستثمارية وال�سياحية والعقارية.

وتاليا ال�سرية الذاتية لل�سفدي:

ح�سن علي ال�سفدي

البكالوري�س  1969 يحمل درجة  مواليد عمان 

يف ال�����س��ي��ا���س��ة واالق��ت�����س��اد – اجل��ام��ع��ة االردن���ي���ة 

التخ�س�سات  م��ن  العديد  اي�سا  انهى  وق��د   1992

من  اال�سرتتيجية  وال��درا���س��ات  العامة  االدارة  يف 

اململكة املتحدة. يرتاأ�س جمل�س ادارة �سركة ليفانت 

الدارة العقارات واي�سا يرتاأ�س منذ عام 2015 ادارة 

املبيعات والت�سويق مل�سروع واحة اأيلة يف العقبة.

 قام بتاأ�سي�س وادارة املبيعات والت�سويق مل�سروع 

 ،2008 –  2005 �سرايا العقبة خ��ال االع���وام من 

ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ملن�سب  �سغله  اىل  باال�سافة 

 2012-2009 اع��وام  خ��ال  العقارات  الدارة  �سرايا 

العقارات  ادارة  على  ال�سركة  تلك  ا�سرفت  حيث 

مل�ساريع �سرايا العقبة و�سرايا �سلطنة عمان و�سرايا 

راأ�س اخليمة يف االمارات العربية املتحدة.

و  العقارية  املبيعات  ادارة  على  ال�سفدي  عمل 

العقبة خال  تاال بي يف مدينة  مل�سروع  الت�سويق 

اعوام 2002 -2004. 

املوؤمترات  العديد من  كما �سارك ال�سفدي يف 

ال��دول  بع�س  يف  الدولية  والتجارية  االقت�سادية 

االوروب��ي��ة ودول اخلليج العربي،  وك��ان ع�سوا يف 

ت�سكيلها  ال��ت��ي مت  الر�سمية  ال��وف��ود  م��ن  ال��ع��دي��د 

االق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة  �سلطة  خ���ال  م��ن 

اخلا�سة و�سركة تطوير العقبة التي قامت بزيارات 

الذهبي  واملثلث  للعقبة  ت�سويقية  وج���والت  عمل 

�ساهم  كما  ال��ع��رب��ي،  دول اخلليج  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

واقت�سادي  ع��ق��اري  م��وؤمت��ر  تاأ�سي�س  يف  ال�سفدي 

دويل والذي كان االول من نوعه يف االردن.

االنباط-عمان

الوزراء ووزير اخلارجية  اأجرى نائب رئي�س 

و�سوؤون املغرتبن اأمين ال�سفدي ات�ساال هاتفيا 

ام�����س االث���ن���ن م���ع وزي����ر ال�������س���وؤون اخل��ارج��ي��ة 

رمطان  اجل��زائ��ري  باخلارج  الوطنية  واجلالية 

وزيراً  مهامه  با�ستامه  خاله  هناأه  لعمامرة، 

خلارجية اجلزائر، متمنياً له التوفيق والنجاح.

واأك���د ال��وزي��ران، خ��ال امل��ح��ادث��ات، احلر�س 

عر  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تطوير  على  امل�سرتك 

ال���ت���ع���اون يف خمتلف  ل���زي���ادة  ع��م��ل��ي��ة  خ���ط���وات 

امل��ج��االت وال��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا يجمع ال��ب��ل��دي��ن من 

امل�سرتكة  مل�ساحلهما  خ��دم��ة  اأخ���وي���ة  ع��اق��ات 

العربية. والق�سايا 
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االنباط-عمان

الركن ح�سني  اللواء  العام  الأم��ن  التقى مدير 

احلوامتة، يف مبنى املديرية، ام�س الثنني، رئي�س 

واأع�ساء جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان يف 

جمل�س النواب.

واأك����د ال��ل��واء ال��رك��ن احل���وامت���ة، خ���ال اللقاء، 

ال��دع��م امللكي امل��و���س��ول م��ن ج��ال��ة امل��ل��ك عبداهلل 

الثاين، القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، والذي مثل 

اخلدمة  لتجويد  الأك���ر  وال��داف��ع  املحفز  العامل 

الأمنية وحتقيق النجاح.

وبني اأن مديرية الأم��ن العام ما�سية يف تنفيذ 

والإن�����س��ان��ي��ة  الأم��ن��ي��ة  اخل��دم��ات  لتعزيز  خططها 

والرت������ق������اء مب�������س���ت���واه���ا يف خم���ت���ل���ف ال����وح����دات 

بواجبات  النهو�س  اأهمية  اإىل  لفتاً  والت�سكيات، 

اإنفاذ القانون يف اإطار من املهنية والعدالة واحرتام 

حقوق الإن�سان.

واأو����س���ح احل��وامت��ة اأن امل��دي��ري��ة اأك��م��ل��ت جميع 

م��راح��ل دم���ج الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة، وف��ق��ا للتطلعات 

ورف��ع  الأداء  لرت�سيق  ال�سامية،  امللكية  وال�����روؤى 

كفاءته والتقليل من النفقات املالية وتو�سيع نطاق 

اخلدمة الأمنية املقدمة.

لتحقيق  ت�سعى  امل��دي��ري��ة  اأن  احل���وامت���ة  واأك����د 

تتكامل  ال�ساملة �سمن منظومة  الأمنية  ر�سالتها 

اأهمية  اإىل  امل���واط���ن، لف��ت��اً  فيها اجل��ه��ود خل��دم��ة 

ال�����س��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ال�����س��ل��ط��ت��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

والت�سريعية، لتحقيق امل�سالح الوطنية العليا.

ال��ع��ام ت��ويل جل  اأن مديرية الأم���ن  ول��ف��ت اإىل 

اهتمامها للحفاظ على احلقوق واحلريات العامة 

مراكز  ن��زلء  حقوق  ذل��ك  وم��ن  و�سفافية،  بنزاهة 

الإ�ساح والتاأهيل املكفولة، وفقاً للقوانني ب�سمان 

ت��وف��ر ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���س��ب��ة واخل���ط���ط الإ���س��اح��ي��ة 

ال�ساملة للنزلء.

واأ�ساد رئي�س جلنة احلريات العامة النائب رائد 

ملديرية  واحلثيثة  امل�ستمرة  باجلهود  ال��ظ��ه��راوي 

الأم��ن العام يف �ستى املجالت وحر�سها التام على 

اأ�سكال  اإنفاذ القانون دون حماباة ومكافحة جميع 

اجل��رمي��ة، وال���س��ت��م��رار مب��واج��ه��ة اآف���ة امل��خ��درات، 

اإليه  ال��ذي و�سلت  املتطور  امل�ستوى  اأن  اإىل  م�سرا 

املواطنون  مل�سها  التي  اخل��دم��ات  ع��زز من  املديرية 

الوفد  واأع�����س��اء  رئي�س  واأك���د  اليومية.  حياتهم  يف 

زياراتها  خ��ال  وم��ن  احل��ري��ات،  جلنة  اأن  النيابي 

وم��راك��ز  ال��ع��ام  الأم���ن  ووح����دات  لإدارات  امل�ستمرة 

الإ����س���اح وال��ت��اأه��ي��ل، مل�����س��ت م���دى احل��ر���س على 

تطبيق القانون بعدالة، وفقا لأعلى معاير حقوق 

ودون  بدقة  بها  الل��ت��زام  يجري  كاأولوية  الإن�سان، 

�سماح باأي جتاوز، وفقاً للقوانني امل�سددة التي تتبعها 

مديرية الأمن العام يف هذا املجال. كما اأعربوا عن 

�سكرهم ملديرية الأمن العام على ا�ستجابتها جلميع 

املاحظات الواردة اإليها يف هذا ال�سياق دون اإغفال 

لأي منها وباإجراءات �سامنة لتحقيق جميع املعاير 

ا�ستمع  ال��ل��ق��اء،  نهاية  ويف  والإن�����س��ان��ي��ة.  القانونية 

مدير الأمن العام لطروحات وا�ستف�سارات اأع�ساء 

جلنة احلريات العامة، كما ا�ستمع رئي�س واأع�ساء 

العام  الأم���ن  مدير  م�ساعد  قدمه  لإي��ج��از  اللجنة 

لأمن الأقاليم العميد اأمين العواي�سة بني خاله 

حماور ال�سرتاتيجية الأمنية ملديرية الأمن العام، 

تنفذها  التي  الواجبات  لأه��م  خاله  من  وعر�س 

امل��دي��ري��ة، والإجن������از امل��ت��ح��ق��ق يف جميع ال��ن��واح��ي 

من  امل��دي��ري��ة  ت�سعى  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط 

خالها لرفع قدراتها وتعزيز اأدائها.

االنباط-عمان

 جرمت حمكمة اأمن الدولة املتهمني با�سم عو�س 

اهلل وال�سريف “عبد الرحمن ح�سن” بن زيد بالتهم 

الأردن  ا�ستقرار  زع��زع��ة  ق�سية  يف  اإليهما،  امل�سندة 

بالأ�سغال  وو�سعهما  “الفتنة”،  بق�سية  امل��ع��روف��ة 

ال�����س��اق��ة امل��وؤق��ت��ة مل���دة 15 ���س��ن��ة حت�����س��ب م���ن ت��اري��خ 

توقيفهما.

املحكمة  ذل��ك خ��ال جل�سة علنية عقدتها  ج��اء 

الع�سكري  القا�سي  امل��ق��دم  برئا�سة  الث��ن��ني،  ام�����س 

املدين  القا�سي  وع�سوية  امل�ساعيد  موفق  الدكتور 

عفيف اخلوالدة والرائد القا�سي الع�سكري �سفوان 

الزعبي وح�سور مدعي عام املحكمة املقدم القا�سي 

والثاين  الأول  واملتهمني  العودات،  الع�سكري ح�سان 

ووكيلي الدفاع عنهما.

وق�����ررت امل��ح��ك��م��ة يف خ��ت��ام اإج�������راءات امل��ح��اك��م��ة 

بالتهمتني  وال�سريف  اهلل  عو�س  املتهمني  جت��رمي 

جناية  وه��م��ا  اإل��ي��ه��م��ا،  امل�سندتني  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل 

ال�سيا�سي  احل��ك��م  ن��ظ��ام  مناه�سة  على  التحري�س 

القائم يف اململكة، وجناية القيام باأعمال من �ساأنها 

واإح���داث  للخطر  واأم��ن��ه  املجتمع  �سامة  تعري�س 

بالتهمتني  الثاين  املتهم  واإدان��ة  بال�سرتاك،  الفتنة 

الثالثة والرابعة امل�سندتني اإليه، وهما جنحة حيازة 

م��ادة خم��درة بق�سد التعاطي وجنحة تعاطي املواد 

املخدرة.

بعقوبة  منهما  واح��د  ك��ل  على  املحكمة  وحكمت 

الأ�سغال املوؤقتة ملدة 15 �سنة حت�سب لكل واحد منهما 

من تاريخ اإلقاء القب�س عليه، وم�سادرة املواد املخدرة 

للتمييز  قابا  املحكمة  ق���رار  و�سيكون  امل�سبوطة، 

بحكم القانون.

اأف��ك��ارا  ي��ح��م��ان  املتهمني  اإن  امل��ح��ك��م��ة،  وق��ال��ت 

مناوئة للدولة، و�سعيا معا لإحداث الفو�سى والفتنة 

داخل الدولة واملجتمع وثبت حتري�سهما �سد جالة 

لإح��داث  اإج��رام��ي  م�سروع  بتدبر  وقيامهما  امللك 

كاملة  الق�سية  يف  التجرمي  اأرك����ان  وك��ان��ت  الفتنة، 

ومتحققة، وحاول زعزعة ا�ستقرار الأردن.

ووف���ق ق���رار احل��ك��م، ف��اإن��ه وع��ل��ى ���س��وء اكت�ساف 

الأجهزة  و�سعت  الفتنة،  ملخطط  الأمنية  الأج��ه��زة 

الأمنية املخت�سة اأجهزة الت�سال اخلا�سة باملتهمني 

حتت املراقبة بقرار من املدعي العام.

وب��داأت ق�سية زعزعة ا�ستقرار الأردن يف الثالث 

 18 ع��ل��ى  القب�س  ب��اإل��ق��اء  امل��ا���س��ي  ني�سان  �سهر  م��ن 

�سخ�سا افرج عن 16 منهم، وبقي املتهمان الرئي�سان 

يف الق�سية، وهما رئي�س الديوان امللكي ووزير املالية 

وال�سريف  اهلل،  ع��و���س  با�سم  الأ���س��ب��ق  والتخطيط 

“عبد الرحمن ح�سن” بن زيد.
وبداأت اأوىل جل�سات الق�سية نهاية �سهر حزيران 

املا�سي.

وك������ان ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���د اهلل ال����ث����اين، وج���ه 

املنا�سبة لاإفراج  القانونية  الآلية  باتباع  امل�سوؤولني 

“�سلل  ك��ل م��ن  ق��ا���س��دا  بالق�سية،  امل��وق��وف��ني  ع��ن 

واأخطاأ اأو اجنر وراء هذه الفتنة”، واأن يكونوا عند 

اأهلهم باأ�سرع وقت.

ويف اليوم الثاين من �سهر حزيران املا�سي، اأ�سدر 

اأم���ن ال��دول��ة ق���رار الظن بحق  مدعي ع��ام حمكمة 

امل�ستكى عليهما عو�س اهلل وال�سريف، ورف��ع القرار 

لهما  واأ�سندت  للمحكمة،  العام  النائب  اإىل  واأر���س��ل 

عدة تهم، وهي جناية التحري�س على مناه�سة نظام 

احلكم ال�سيا�سي القائم يف اململكة وتهمة حيازة مادة 

خمدرة بق�سد تعاطيها وتعاطي املواد املخدرة.

و����س���ادق ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ملحكمة اأم���ن ال���دول���ة يف 

ال�سادر عن  الظن  ق��رار  �سهر حزيران على  13 من 

مدعي عام حمكمة اأمن الدولة يف الق�سية املتعلقة 

عليهما  للم�ستكى  اأ���س��ن��د  وال��ت��ي  عليهما،  بامل�ستكى 

تهمتي جناية التحري�س على مناه�سة نظام احلكم 

ال�سيا�سي القائم يف اململكة بال�سرتاك خافا لأحكام 

ال��ع��ق��وب��ات رق���م 16 ل�سنة  امل����ادة 1/149 م��ن ق��ان��ون 

1960 وتعدياته وبدللة املادة 76 من القانون ذاته، 

�سامة  تعري�س  �ساأنها  من  باأعمال  القيام  وجناية 

املجتمع واأمنه للخطر واإح��داث الفتنة بال�سرتاك 

خ��اف��ا لأح���ك���ام امل���ادت���ني 2و7/ط م��ن ق��ان��ون منع 

الإرهاب رقم 55 ل�سنة 2006 وتعدياته وبدللة املادة 

خمدرة  م��ادة  حيازة  وتهمة  ذات���ه،  القانون  من  7/و 

بق�سد تعاطيها وتعاطي املواد املخدرة خافا لأحكام 

املادة 9/اأ من قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم 

23 ل�سنة 2016 امل�سندة للم�ستكى عليه الثاين.

بالق�سية  النظر  جل�سات  اأوىل  املحكمة  وب���داأت 

خلم�سة  فيها  وا���س��ت��م��ع��ت  امل��ا���س��ي،  ح���زي���ران   22 يف 

�سهود نيابة عامة، اثنان منهما ح�سوريا، والثاثة 

الآخرون تليت �سهاداتهم اأثناء اجلل�سة، وتليت لئحة 

التهام بحق امل�ستكى عليهما، ثم �سرعت بال�ستماع 

ل�سهود النيابة العامة.

هذه  يف  املحاكمة  جل�سات  عقد  املحكمة  وق���ررت 

الق�سية �سرا، يف �سوء وقائع الدعوى وتعلقها باأمن 

واأ�سرار الدولة، وحفاظا على النظام العام، وا�ستند 

 17 رق��م  قانونها  م��ن  الثامنة  للمادة  املحكمة  ق��رار 

املحاكمة  ب�سمانات  ذل��ك  يخل  اأن  دون   ،1959 ل�سنة 

العادلة وحق الدفاع.

الق�سية  يف  جل�ساتها  ع��ق��د  امل��ح��ك��م��ة  ووا���س��ل��ت 

وال�ستماع اإىل �سهود النيابة العامة، وعقدت ثاث 

جل�سات يوم 23 و 27 و 30 حزيران املا�سي.

ك��م��ا ع��ق��دت امل��ح��ك��م��ة يف الأول م��ن ���س��ه��ر مت��وز 

اأدوار  وب��ح�����س��ب  ال��ق�����س��ي��ة،  يف  اخل��ام�����س��ة  جل�ستها 

عن  ال��دف��اع  وكيا  ختم  قانونا،  املر�سومة  املحاكمة 

ممثل  وق���دم  ال��دف��اع��ي��ة،  موكليهما  بينات  املتهمني 

النيابة العامة مرافعته اخلتامية؛ طالبا بالنتيجة 

واإن���زال  القانون  لأح��ك��ام  وفقا  املتهمني  على  احلكم 

الدفاع  وكيا  وا�ستمهل  بحقهما،  ال��رادع��ة  العقوبة 

وق��ررت  اخلطية،  مرافعتهما  لتقدمي  املتهمني  عن 

املتهمني،  ع��ن  ال��دف��اع  وكيلي  طلب  اإج��اب��ة  املحكمة 

وتاأجيل النظر بالدعوى.

املتهمني يف اجلل�سة  ع��ن  ال���دف���اع  وك����اء  وق����دم 

ال�ساد�سة مرافعة موكليهما اخلطية التي �سمت وفقا 

وق��ررت  املحاكمة،  حما�سر  القانونية،  ل��اإج��راءات 

رف��ع الدعوى للتدقيق واإ���س��دار ق��رار احلكم، ورفع 

 12 امل��واف��ق  الثنني  ام�س  اإىل  ذاتها  للغاية  اجلل�سة 

متوز. وباإ�سدارها احلكم النهائي يف الق�سية، تغلق 

املحكمة ق�سية اأثارت الراأي العام الأردين منذ اأكرث 

من ثاثة اأ�سهر.

مدير األمن العام يلتقي لجنة الحريات وحقوق اإلنسان في مجلس النواب

الحبس 15 سنة لباسم عوض اهلل والشريف حسن بقضية الفتنة

  االنباط-عمان

اأك�����د م��ف��ت��ي ع����ام امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ي��خ ع��ب��د 

ال��ك��رمي اخل�����س��اون��ة اأن ال���دول���ة الأردن���ي���ة 

حيث  ومتينة،  قوية  ق��واع��د  على  تاأ�س�ست 

الدينية  الأ�س�س  على  الها�سميون  حر�س 

التي بنيت عليها الدولة.

اأقامتها  ن��دوة  خال   ، اخل�ساونة  وق��ال 

ك��ل��ي��ة ال��ف��ق��ه امل���ال���ك���ي يف ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 

�سمن  الثنني،  ام�س  العاملية،  الإ�سامية 

اح���ت���ف���الت���ه���ا ب��ت��اأ���س��ي�����س م���ئ���وي���ة ال���دول���ة 

���س�����س��ت اأرك��ان��ه 
ُ
الأردن���ي���ة، اإن ه��ذا ال��وط��ن اأ

الأ�سيلة،  القيم  م��ن  را�سخة  ق��واع��د  على 

الها�سميون  اأر�ساها  التي  الوطنية  واملبادئ 

ف��ج��م��ع��ت ح��ول��ه��ا ق���ل���وب الأردن����ي����ني ع��ل��ى 

امل��ح��ب��ة والأخ��������وة، وال��ت��ك��ات��ف ل��ب��ن��اء ه��ذا 

على  متعاوناً  اآمناً  وطناً  و�سنعت  الوطن، 

الر والتقوى.

واأ�سار اإىل اأن الها�سميني قد داأبوا، منذ 

جدهم  م��ن��ه��اج  تبني  ع��ل��ى  احل��ك��م  توليهم 

حممد )�س( الذي اأر�سله اهلل تعاىل رحمة 

ل��ل��ع��امل��ني، ي��دع��و ال��ن��ا���س اإىل ���س��ب��ل اخل��ر 

وال��ه��داي��ة، ب��ال��رف��ق وال��ل��ني وال��ط��ي��ب من 

بني  والرحمة  الت�سامح  قيم  نا�سراً  القول، 

النا�س.

بقي  املنهج  ه��ذا  اأن  اخل�ساونة  واأ���س��اف 

اآل ال��ب��ي��ت الأط���ه���ار من  را���س��خ��اً ي��ت��وارث��ه 

جيل اإىل جيل، حتى حمل الراية ال�سريف 

احلق  نه�سة  ق��اد  ال���ذي  علي  ب��ن  احل�سني 

وال����ع����دل، ف��ك��ان��ت ث�����ورة حت��م��ل ال��ت�����س��ام��ح 

والع���ت���دال وت��ن�����س��ر ال��ع��ل��م وال��ف�����س��ي��ل��ة يف 

املجتمع.

ال����ث����اين  اهلل  ع����ب����د  امل�����ل�����ك  اأن  وب�������ني 

���س��ل��ط��ات��ه  ت�����س��ل��م  اأن  اب����ن احل�����س��ني وم���ن���ذ 

ال��د���س��ت��وري��ة، ح��م��ل ه���ذه الأم���ان���ة ب��ك��ف��اءة 

الآب�����اء والأج�����داد  ر���س��ال��ة  واأدى  واق���ت���دار، 

م�ستمر  وعمل  دوؤوب  وبجهد  عزمية  بكل 

داخ���ل الأردن وخ��ارج��ه م��داف��ع��اً ع��ن احلق 

الأمن  ين�سر  واملنتديات،  املحافل  جميع  يف 

والط���م���ئ���ن���ان وق���ي���م ال�����س��م��اح��ة ل�����س��ع��ادة 

مبطًا  كان،  اأّنى  للباطل  وحمارباً  النا�س، 

ج��م��ي��ع ال�����س��ب��ه��ات ال��ت��ي ي���ح���اول اأ���س��ح��اب 

الفكر املتطرف ربطها بالإ�سام.

واأو�������س������ح: ل���ق���د ك�����ان جل���ال���ت���ه ���س��ب��ق 

اأطلق  املجال حني  والريادة يف هذا  املبادرة 

ال�سمحة،  الإ�سام  عمان” ر�سالة  “ر�سالة 
عن  �سحيحاً  ت�����س��وراً  ل��ل��ع��امل  ت��ق��دم  ال��ت��ي 

ال���دي���ن الإ����س���ام���ي وق��ي��م��ه ال��ن��ب��ي��ل��ة، كما 

ت�سكل  �سواء” ال��ت��ي  “كلمة  م��ب��ادرة  اأط��ل��ق 

جميع  بني  امل�سرتك  للعي�س  واأ�سا�ساً  روؤي��ة 

ال����واح����د مهما  امل��ج��ت��م��ع  واأب����ن����اء  اأط����ي����اف 

توجهاتهم  اأو  الدينية  انتماءاتهم  تعددت 

الفكرية، كما جاءت مبادرة “اأ�سبوع الوئام 

تبنته  ع��امل��ي��اً  الأديان” ح��دث��اً  ب��ني  ال��ع��امل��ي 

من  الأول  الأ�سبوع  لي�سبح  املتحدة  الأمم 

لتذكر  اأ�سبوعا  ع��ام  ك��ل  م��ن  �سباط  �سهر 

اأن  العامل بقيم املحبة والوئام التي ينبغي 

�سبباً  ال��دي��ن  يكون  واأن  املجتمعات،  ت�سود 

ولتجميعهم  لتعا�ستهم،  ل  النا�س  ل�سعادة 

ل ل��ت��ف��ري��ق��ه��م، وه�����ذا ه���و ج���وه���ر ر���س��ال��ة 

الإ�سام واأهم مبادئه.

حممد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واأ���س��ار 

الأردن  اأّن  اإىل  جهته،  من  اخلايلة،  علي 

الإرث  ���س��م��ن  ���س��ي��م��ا  ب���اح���رتام ل  ي��ح��ظ��ى 

القيادة  بف�سل  العاملي  والديني  التاريخي 

احلكيمة جلالة امللك، لفتا اإىل اأّن الأردن 

ح��ق��ق من����واً ���س��ام��ًا وم�����س��ت��دام��اً وت��ق��دم��اً 

القت�سادية  التنمية  جمالت  يف  ملحوظاً 

والثقافية. والجتماعية 

و�سعبه  ل����اأردن  م��ا حت��ق��ق  اأن  واأ����س���اف 

ع��ل��ى م����دى م���ائ���ة ع����ام م���ن ع��م��ر ال���دول���ة 

والتنمية  احل��داث��ة  م�سرة  يف  ماثًا  ن��راه 

والإ����س���اح ال��وط��ن��ي ال�����س��ام ال��ت��ي واك��ب��ه��ا 

بت�ساركية  بها  واأ�سهموا  الأردن��ي��ني  اأج��ي��ال 

فاعلة«.

���س��ه��ده عهد  م���ا  اإىل  اخل��اي��ل��ة  ول���ف���ت 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ن نه�سة 

ودفعت  امل��ج��الت،  جميع  �سملت  ح�سارية 

على  متقدمة  دول  �سمن  ليكون  ب���الأردن 

العامل. �سعيد 

الدكتور  املالكي  الفقه  كلية  وبني عميد 

الفتخار  اأهمية  �ساوي�س،  م�سطفى  وليد 

التي  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  والع��ت��زاز مبئوية 

الإجن��ازات  من  العديد  فيها  الوطن  حقق 

الأردين  الإن�����س��ان  م�ستوى  على  التنموية 

حم���ل���ي���اً وع����امل����ي����اً ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ك��ل 

التحديات التي متر به.

واألقى الدكتور عماد ال�سيوف حما�سرة 

اخل�����س��ر  دور حم���م���د  ع����ن  ف���ي���ه���ا  حت�����دث 

الإفتاء  دائ��رة  ن�ساأة  يف  املالكي  ال�سنقيطي 

الأردنية يف عهد امللك املوؤ�س�س.

وت���خ���ل���ل الح���ت���ف���ال ع���ر����س ب���ان���ورام���ا 

يلخ�س بع�س من اإجنازات اململكة.

ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ال���ذي ح�����س��ره نائب 

ال��دك��ت��ور م��وف��ق م��ق��دادي  رئي�س اجل��ام��ع��ة 

الدوائر  الكليات ومدراء  وعدد من عمداء 

الدرع  اجلامعة  رئي�س  �سلم  فيها،  واملراكز 

التكرميي اإىل املفتي اخل�ساونة.

  االنباط-عمان

الث��ن��ني،  ام�����س  ال�����س��ح��ة،  اأع��ل��ن��ت وزارة 

جديدة  اإ�سابة  و767  وفيات   7 ت�سجيل  عن 

العدد  لرتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفرو�س 

الإجمايل اإىل 9843 وفاة و757690 اإ�سابة.

واأ������س�����ارت ال��������وزارة يف امل���وج���ز ال��ي��وم��ي 

لإح�����س��ائ��ي��ة )ك��وف��ي��د-19( يف امل��م��ل��ك��ة، اإىل 

اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��الت  عدد  اأن 

اأدخ��ل��ت، ام�س،  ال��ت��ي  7301 وع��دد احل���الت 

 55 غادرت  فيما  حالة،   60 امل�ست�سفيات  اإىل 

حالة، لي�سل اإجمايل احلالت املوؤّكدة التي 

.489 تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات اإىل 

اإ���س��غ��ال  ن�����س��ب��ة  اأن  وب��ي��ن��ت الإح�����س��ائ��ي��ة 

اأ����س���ّرة ال���ع���زل يف اإق��ل��ي��م ال�����س��م��ال ب��ل��غ��ت 8 

باملئة،   15 احلثيثة  العناية  واأ���س��ّرة  باملئة، 

التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما 

9 باملئة. ال�سطناعي 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  ال��و���س��ط،  اإقليم  ويف 

14ب��امل��ئ��ة، وال��ع��ن��اي��ة احلثيثة  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة 

اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   23

7 باملئة. التنّف�س ال�سطناعي 

وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال اأ����س���ّرة ال���ع���زل يف 

اأ�سّرة  6 باملئة، ون�سبة اإ�سغال  اإقليم اجلنوب 

اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   11 احلثيثة  العناية 

8 باملئة. اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 

حالة   497 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

���س��ف��اء، ل��ي�����س��ل ال���ع���دد الإج���م���ايل حل���الت 

العزل  ف��رتة  ان��ت��ه��اء  بعد  املتوقعة  ال�سفاء 

البالغة 14 يوماً اىل 740546.

 20640 ام���������س،  اأج��������ري،  اأن������ه  واأو������س�����ح 

الإجمايل للفحو�سات  العدد  ليبلغ  فح�ساً، 

ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء اجل��ائ��ح��ة ول��غ��اي��ة 

ن�سبة  اأن  اإىل  لفتاً  فح�سا،   8105340 الآن 

اإىل  و�سلت  ام�����س  الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�سات 

72ر3 باملئة.

مفتي المملكة يستعرض المبادئ الوطنية 
التي أرساها الهاشميون في مسيرة األردن

7 وفيات و767 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

ووفق  ثابتة  لي�ست  النا�س  فت�سّرفات  الأي���ام؛  ه��ذه  ال�سطح  على  تطفو  �سمة  التلّون 

امل�سالح ال�سخ�سية؛ وغالباً ي�سهب النا�س يف ال�سلبيات ويتذكروا الإيجابيات اأخراً؛ هذه 

الثقافة علينا جميعاً واجب تغيرها لن�سبح نحب اخلر لبع�سنا ونحرتم بع�سنا البع�س 

ونكون بناة حقيقيون وباإيجابية:

 1( فحينما مندح �سخ�ساً ما فاجلميع ي�سمت، بيد اأنه عندما نذم �سخ�ساً ما فاجلميع 

ي�سارك! 

2( يتغّر النا�س فجاأة: اإّما لإعتزالهم التمثيل اأو لإنتهاء م�ساحلهم! 

3( بع�س الأ�سخا�س يظهر اأمامك بلون �سيا�سي ويظهر اأمام غرك بلون �سيا�سي اآخر، 

هوؤلء هم املنافقون املتلونون كاحلرباء وفق البيئة. 4( يتحّدث النا�س عن اجلزء الفارغ 

من الكاأ�س، بيد اأنهم نادراً ما يتحدثون عن اجلزء املاآن. 

5( حتى احلديث عن اجلنة والنار غالباً ما ين�سّب عند الكثرين عن النار اأكرث من 

اجلنة، فالرتهيب ي�سبق الرتغيب بل ويغلبه. 

6( ظ��اه��ري��اً ال��ف�����س��اد ي��ع��م، والأخ�����اق ت��ن��دث��ر، وال�����س��م��ائ��ر غ��ائ��ب��ة، والإمي�����ان يخف، 

والعلمانيون والليراليون يطفون على ال�سطح، وغرها، ومع ذلك فبذرة اخلر والأمل 

فينا لن متوت فاحلق موجود ويعرفه اجلميع! 

7( يف هذه الأيام ن�سرع هلل تعاىل اأن يكاأ الأردن برعايته ويغدق العي�س والهناء على 

الإن�سانية جمعاء وعلى كل النا�س. 

8( مطلوب من اجلميع اأن نت�سّرف باإيجابية واأمل دون �سوداوية اأو �سلبية؛ فاملواطن 

وتاأّثرت  تغّرت  ب�سراحة:النا�س  تلكوؤ.  دومنا  ت�سرفاته  كل  يف  مواطنته  يظهر  ال�سالح 

مع  تخو�س  وغ��دت  ب��الأم��ل؛  ل  بالإنهزامية  وت��اأث��رت  الإيجابية؛  ل  ال�سلبية  بالنماذج 

اخلائ�سني؛ واملطلوب النزاهة بالفعل والقول والت�سّرف والعمل وكل �سيء. �سباح الأمل

د. محمد طالب عبيدات

 التلّون تاريخ النشر
ازمة في التربية وهدوء في الطاقة وجدل في المياه

االنباط – ق�صي ادهم

يف اللحظة التي تعلن وزيرة الطاقة هالة زواتي، رف�سها 

هدية  فكرة  �ساحب  ال��ع��دوان  بهجت  اجليولوجي  ا�ستقالة 

الردنيني وتندرهم، يف  اث��ارت غ�سب  التي  النفط،  زجاجة 

موقف ي�سجل للوزيرة احرتامها مل�سوؤوليتها الخاقية عن 

خطوة احد موظفي وزارتها، يعلن وزير الرتبية والتعليم 

ا�سئلة  ع��ن  م�سوؤوليته  او  علمه  ع��دم  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر 

يف  ا�ستقبلته  نيابية،  جلنة  ام��ام  العامة،  الثانوية  امتحان 

دارة الرملان الردين، وامللفت ان الوزير ذهب اىل الجتماع 

منفردا، دون خراء اومديري مديرية المتحانات او امينه 

العام املعني، مما يثر ا�سئلة عن احرتام الوزير مل�سوؤوليته 

املهنية والخاقية عن امتحان الثانوية العامة التي ُتثر 

كل ورقة امتحان ا�سئلة النميمة والهجوم.

الدكتور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 

حم��م��د اب���و ق��دي�����س، ا���س��ت��اذ ج��ام��ع��ي ب����ارز ���س��ب��ق ل���ه ق��ي��ادة 

موؤ�س�ستني جامعيتني بكفاءة، لكنه غر معروف يف او�ساط 

مل  م��ن��ه،  مقربني  ي��ق��ول  كما  ف��ال��رج��ل  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة 

مما  العامة،  الثانوية  امتحان  انهائه  منذ  مدر�سة  يدخل 

البروقراطية،  يف  مغرقة  وزارة  اج���واء  ع��ن  بعيد  يجعله 

بحكم طبيعتها، وموغلة يف املحافظة بحكم وجود تيار وا�سع 

من املحافظني يف اروقتها الداري��ة او التعليمية، فهي ابرز 

حا�سنة للتيار الخواين منذ عقود طويلة، وحتتاج اىل وزير 

متمكن وفاهم لدهاليز الوزارة ودورها، فهي اكر موؤ�س�سة 

خدمية يف الباد، وم�سوؤولة عن قرابة املليون ون�سف اردين 

بني طالب وتربوي واداري ومعلم.

ال�سوؤال حول مدى  الوزيران، تفتح جمددا باب  مواقف 

ر����س���وخ ث��ق��اف��ة امل�����س��وؤول��ي��ة الخ���اق���ي���ة، يف ع��ق��ل احل��ك��وم��ة 

وط��اق��م��ه��ا، ب��ع��د ان رف����ع رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�سر 

اخل�ساونة من�سوب التفاوؤل، بتكري�س هذه الثقافة، فالرجل 

اط����اح ب��ث��اث��ة وزراء خ����راء يف م�����س��م��ار ع��م��ل��ه��م، ان��ح��ي��ازا 

الثقافة،  ان يرتاجع عن هذه  للم�سوؤولية الخاقية، قبل 

ا�ستمر  اذا  ال����وزاري  طاقمه  م��ن  كثر  �سيخ�سر  لأن���ه  رمب��ا 

الوزيرة  راأ�سهم  ال���وزراء وعلى  الثقافة، فكثر من  ه��ذه  يف 

زواتي، وقعوا يف مطب امل�سوؤولية الخاقية، حني انقطعت 

الكهرباء عن كل الردن، نتيجة خطاأ ما زال جمهول حتى 

اعداد هذا التقرير، رغم ال�ستعانة بخرات اجنبية لتحديد 

�سبب اخللل.

والطاقة، فقد  الرتبية  وزي��را  يتوقف عند  الختال ل 

ادخل وزير املياه الباد يف حالة جدل وطني، ب�سرائه املياه 

من الكيان ال�سهيوين، ودم اتفاقية الغاز املثرة للجدل يف 

اتفاقا بني احلكومة  ان هناك  علما  بعد،  الباد، مل يجف 

الردنية ممثلة بوزارة املياه والري واحلكومة ال�سهيونية، 

يتم على ا�سا�سه �سداد املياه املُقرت�سة من الكيان، مبياه يف 

كما  اململكة،  على  ال�ساقطة  الم��ط��ار  م�ستوى  ارت��ف��اع  ح��ال 

قال وزير مياه ا�سبق، وا�ستمر هذا التفاق حتى العام 2010, 

حني وقع الوزير احلايل حممد النجار اتفاقية ال�سراء، مع 

الكيان ال�سهيوين يف حكومة �سابقة �سغل فيها من�سب وزير 

النجار هو من ك�سر تقليدا يف  الوزير  ان  اي  وال��ري،  املياه 

التعامل املائي مع الكيان، مار�س الراحل احل�سني كل ثقله 

لتمرير اتفاق يحفظ حقوق الردن املائية.

فك �سيفرة القرار الر�سمي، يحتاج اىل ما ي�سبه املعجزة 

تك�سف  اج��ب��اري،  �سوؤال  الخاقية  امل�سوؤولية  فهل  لفهمه، 

�سوؤال  ه��و  ام  ال��ع��ام،  ل��ل��راأي  م��دى احرتامها  فيه احلكومة 

فاعلية  وم���دى  ال��راه��ن��ة  اللحظة  ملنطق  يخ�سع  اخ��ت��ي��اري 

امل��رور فيه، يتعلق  تفعيل احلالة، وثمة ممر اجباري يجب 

ان  بعد  الخاقية،  امل�سوؤولية  لثقافة  املجتمع  فهم  مب��دى 

بات الغ�سب على امل�سوؤول هو �سيد املوقف، فاملزاج العام يزداد 

عكورة و�سلبية، على اي قرار، فحتى اقالة الوزراء �سابقا على 

ار�سية امل�سوؤولية الخاقية تفاعل معها الراأي العام برف�س 

و�سلبية، واعترها خطوة للخا�س من مناف�سني حمتملني 

لرئي�س الوزراء.

كيف ينظر الوزراء الى مسؤوليتهم االخالقية؟

 زواتي رفضت استقالة العدوان وابو قديس ينفي 
مسؤوليته عن االمتحانات

  النجار يشتري المياه من الكيان ويكسر اتفاقا انجزه 
الحسين رحمه اهلل وكرسه عبداهلل حماه اهلل
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�صاأتعامل يف هذه الربقية املقت�صبة مع اللجنة على انها امر واقع.. وان ثمة تو�صيات 

وخمرجات �صتكون حيز التنفيذ..

فاقول لكافة اع�صائها دون اي �صخ�صنة ملا اود قوله.. بان ال تزيدوا عدد الفا�صدين يف 

وطني بان�صمام اي منكم اليهم..

مل  تو�صيات  او  ق��رار  اي  من  لال�صتفادة  الوظيفي  مركزه  ا�صتغل  من  علينا  مر  فقد 

يعلمها انا�س كرث.. فمنهم من ا�صرتى اأرا�صي يف مناطق نائية بثمن زهيد.. فتبني فيما 

بعد ان م�صروعا �صيقام يف تلك املنطقة اما على ار�صه او بجوارها.. فارتفع ثمنها ع�صرات 

او مئات املرات.. او تبني ان طريقا �صيتم فتحه يف منت�صف ار�صه.. فح�صل على تعو�س 

كبري.. وارتفع �صعر ما تبقى من االر�س.. وهكذا..

وبالعودة اىل جلنتنا املوقرة.. فانني ا�صتم او بداأت اتوقع باننا �صن�صاهد من �صي�صتبق 

اجلميع بتكوين نواة الحزاب او جمعيات او جلان حتى وان كانت افرتا�صية على و�صائل 

التوا�صل االجتماعي.. يوؤ�ص�صها او يبنيها على ا�صا�س ما �صيكون من خمرجات اللجنة.. 

م�صتغال ما �صيقرره وزمالئه من قرارات وتو�صيات.. بحيث يكون له ال�صبق يف التاأ�صي�س..

الذي  اخلارحي  او  الداخلي  الدعم  على  للح�صول  يكون  قد  منها  اال�صا�س  والهدف 

�صي�صجع هكذا كيانات ريادية �صابقة لزمانها ومثيالتها..

فقد نرى ا�صتقطابا ل�صخ�صيات يف جمموعة على و�صائل التوا�صل االجتماعية يجمعها 

نظرة حمددة جتاه ق�صية او فكرة مل تخطر ببال احد.. فنعتقد انها فكرة خالقة ابداعية 

ريادية من ذالك ال�صخ�س.. و�صنتفاجاأ بان هذه التوليفة ما هي اال تطبيقا لروؤيا اللجنة 

من متكني للمراأة او مزجا بني ال�صباب وال�صياب او تركيبة دميوغرافية او مناطقية او 

ما اال ذلك.. 

هذه الربقية �صاحتفظ بيها الأدلل على من �صي�صتغل معلوماته من اع�صاء اللجنة.. 

والتك�صب من تكوين وجتميع اال�صخا�س م�صتبقا ما �صيحدث.. 

لغري  والتعيينات  املن�صب  وا�صتغالل  والر�صوة  الوطن  مقدرات  ببيع  لي�س  فالف�صاد 

امل�صتحقني فح�صب.. بل اي�صا يف هكذا مو�صوعات وخ�صو�صا ان كان هناك نفع ومردود 

مادي.. 

حمى اهلل االأردن ملكا و�صعبا واأر�صا..

محمود الدباس

برقية الى »لجنة االصالح 
السياسي«.. 

أبو قديس: تطوير سياسات القبول واستحداث نافذة خدمية للطلبة الوافدين

الناطق بإسم »التربية«: استحداث منصة جديدة جاء لمواكبة متطلبات العصر

 المساعفة لـ»                  «: الفصل القادم سيكون وجاهيا وال تراجع عن ذلك

مشتركة نيابية تبحث مشروع قانون البلديات والالمركزية

االنباط-عمان

ق���ال وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل والبحث 

اإن جمل�س  اأبو قدي�س، ام�س االثنني،  العلمي الدكتور حممد 

التعليم العايل حري�س على تطوير ال�صيا�صات العامة لقبول 

الطلبة الوافدين مبا ي�صاعد على زيادة اأعدادهم يف اجلامعات 

التعليم  ق��ط��اع  املحافظة على ج���ودة خم��رج��ات  م��ع  االأردن��ي��ة 

العايل االأردين.

الكويتي يف  بال�صفري  ال��وزارة  لقائه يف  الوزير خالل  واأك��د 

ع��م��ان ع��زي��ز ال��دي��ح��اين، ع��م��ق ال��ع��الق��ات ب��ني االأردن ودول���ة 

الكويت ال�صقيقة، الفتا اىل اأن الوزارة تعمل حالياً على اإعداد 

ترتيبات جديدة لت�صهيل قبول الطلبة الكويتيني يف اجلامعات 

االأردنية، وا�صتحداث )مكتب( نافذة موحدة لتقدمي اخلدمات 

ت��غ��ن��ي ال��ط��ال��ب ال���واف���د ع���ن م��راج��ع��ة امل��وؤ���ص�����ص��ات واجل��ه��ات 

الدرا�صة  ب��دء  عند  مبراجعتها  يقوم  اأن  يجب  التي  الر�صمية 

االإقامة واحلدود،  واإدارة  والتعليم،  الرتبية  ك��وزارة  االأردن  يف 

واجلمارك االأردنية.

االأردنية ت�صعى للتميز  اإىل ان اجلامعات  اأب��و قدي�س،  ولفت 

من خالل طرح تخ�ص�صات وبرامج درا�صية جديدة )تخ�ص�صات 

امل�صتقبل( مطلوبة يف �صوق العمل االإقليمي والعاملي.

وت���ط���رق ال����وزي����ر اإىل ق�������رارات جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

ال��درا���ص��ي��ة  ت��ط��وي��ر اخل��ط��ط وال���ربام���ج  االأخ�����رية بخ�صو�س 

�صوق  متطلبات  مع  تتواءم  التي  املطلوبة  املهارات  وت�صمينها 

اللغة  االإداري��ة، ومهارات  العمل، كالريادة واالبتكار، واملهارات 

اإ�صافًة  املجتمعية،  وامل�صوؤولية  القيادة  ومهارات  االإجنليزية، 

وتاأهيل خا�صة لتمكني خريجي  اإىل ت�صمينها برامج تدريب 

اجلامعات من احل�صول على �صهادات مهنية معتمدة عاملياً يف 

عمل  فر�س  على  احل�صول  يف  ت�صاعدهم  التخ�ص�صات  بع�س 

منا�صبة ب�صهولة.

يتعلق  فيما  ال�صامية  امللكية  ال���روؤى  تنفيذ  ���ص��رورة  واأك���د 

بدمج التعليم االإلكرتوين وجعله جزًءا من العملية التعليمية 

واجهته  ال��ذي  التحدي  وحتويل  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف 

اإىل  جديدة  وانطالقة  جن��اح  فر�س  اإىل  االأردن��ي��ة  اجلامعات 

التعليم  وزارة  عام  اأمني  الذي ح�صره  اللقاء،  امل�صتقبلوناق�س 

اجلامعات  روؤ���ص��اء  وع��دد من  الدبعي  م��اأم��ون  الدكتور  العايل 

االأردنية، اإعادة اجلهات الكويتية املخت�صة النظر يف اجلامعات 

وزارة  قبل  من  املبا�صر  االبتعاث  الأغ��را���س  املعتمدة  االأردن��ي��ة 

بزيارة  كويتية  جلنة  �صتقوم  حيث  الكويتية  ال��ع��ايل  التعليم 

اجلامعات االأردنية لهذا الغر�س.

بدوره، اكد ال�صفري الديحاين العالقات االأخوية التاريخية 

التي تربط بني البلدين ال�صقيقني، معربا عن فخره واعتزازه 

باجلامعات االأردنية وخريجيها من الطلبة الكويتيني الذين 

الكويت.  العمل يف دولة  ب�صوق  التحاقهم  اأظهروا متيًزا لدى 

بجميع  ت��ع��رتف  الكويت  يف  املخت�صة  اجل��ه��ات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

اجل��ام��ع��ات االأردن��ي��ة واأن م��ا ح��دث ه��و اإع���ادة ترتيب وت��وزي��ع 

للطلبة الكويتيني بني اجلامعات االأردنية، م�صيفا باأن االأيام 

يف  ل��ل��درا���ص��ة  كويتيني  لطلبة  اب��ت��ع��اث  اإع����ادة  �صت�صهد  املقبلة 

اأردنية من جديد ويف تخ�ص�صات معينة تلبي حاجة  جامعات 

�صوق العمل.

يف  اجلامعات  وروؤ���ص��اء  العايل  التعليم  وزارة  بجهود  واأ���ص��اد 

موؤكًدا  الكويتيني،  الطلبة  تواجه  �صعوبات  اأي  تذليل  �صبيل 

باأن هناك اإقباال كبريا من االأ�صر الكويتية على اإر�صال اأبنائهم 

للدرا�صة يف االأردن. فيما اأثنى امللحق الثقايف الكويتي الدكتور 

بدر املطريي، على اال�صتجابة ال�صريعة للجامعات االأردنية يف 

م�صتعر�صا  الكويتيني،  الطلبة  تخ�س  ق�صايا  اأي  مع  التعامل 

عددا من الق�صايا التي مت نقا�صها خالل اللقاء.

االأردنية  اجلامعات  روؤ�صاء  من  احلا�صرون  اأ�صاد  بدورهم، 

بالطلبة الكويتيني ومتيزهم اأخالقيا وعلميا، م�صتعر�صني ما 

تقوم به جامعاتهم بهدف تذليل ال�صعوبات وزيادة ا�صتقطاب 

الطلبة الوافدين للدرا�صة يف اجلامعات االأردنية.

كويتيني  ط���الب   5110 ه��ن��اك  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  وجت���در 

يدر�صون حالًيا يف اجلامعات االأردنية يف خمتلف التخ�ص�صات 

والدرجات العلمية.

االأنباط - هدى دياربكريل 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��اإ���ص��م  االإع���الم���ي  ال��ن��اط��ق  اك���د 

الدرا�صي  الف�صل  خالل  التعليم  ان  امل�صاعفة،  احمد  الدكتور 

م��رات  ع��دة  اعلنا  ق��د  وج��اه��ي��ا، مو�صحا نحن  �صيكون  ال��ق��ادم 

ا�صتعداداتنا  وك��ل  وجاهيا،  اهلل  ب��اإذن  �صيكون  ال��ق��ادم  العام  ان 

على  للوقوف  هي  ال��دوري��ة  امل�صتمرة  واجتماعاتنا  وخططنا 

جاهزية مدار�صنا وميداننا للعام الدرا�صي القادم، اي �صيكون 

العام القادم وجاهّيا يف املدار�س.

من�صة  ا���ص��ت��ح��داث  �صبب  ح���ول  ال��ت�����ص��اوؤالت  يخ�س  وف��ي��م��ا 

امل�صاعفة  او�صح  “در�صك”،  تدري�صية جديدة بدال عن من�صة 

الع�صر،  ملواكبة متطلبات  املن�صة جاء  ان�صاء  ان  ل�”االنباط”، 

، لذا  �ُصدا  التي بذلناها للتعلم عن بعد  ولعدم ذهاب اجلهود 

نريد اأن نطور هذه املن�صة وجنعلها تفاعلية، بحيث ي�صتطيع 

ويل االأم�����ر اأن ي��ت��ف��اع��ل م���ع امل��ع��ل��م��ني، وامل��ع��ل��م��ني ك��ذل��ك ان 

يتفاعلوا مع الطلبة. 

وت��اب��ع ي��وج��د دل��ي��ل ل��ل��ع��ودة ل��ل��م��دار���س وه���و االن يف �صدد 

االإعداد يت�صمن �صيناريوهات العودة و�صيتم االعالن عنه. 

وقد نحتاج املن�صة يف بع�س االأوق��ات، مثل ان يكون هنالك 

طالب م�صاب بفريو�س كورونا لذا �صيتواجد يف املنزل ويريد 

اأن يح�صر درو�صه حيث ي�صتطيع ذلك من خالل هذه املن�صة، 

وهي تعترب تطوير للمنظومة التعليمية بحيث تكون تفاعلية 

وال  وجاهيا  �صيكون  ال��ق��ادم  الف�صل  اأن  على  امل�صاعفة  .واك���د 

تراجع عن ذلك.

اعلن  اأب��و قدي�س قد  والتعليم حممد  الرتبية  وزي��ر  وك��ان 

من�صة  عن  ب��دال  جديدة  تدري�صية  من�صة  اإن�صاء  عن  االأح���د، 

“در�صك«.
اب���و ق��دي�����س خ���الل ح�����ص��وره جلل�صة جل��ن��ة الرتبية  وق���ال 

علمية،  ق��ام��ات  م��ن  �صتتكون  اجل��دي��دة  املن�صة  اإن  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

و�صتكون املن�صة تفاعلية.

االنباط-عمان

امل�صرتكة  النيابية  اللجنة  رئ��ي�����س  ق��ال 

الهالالت،  حممد  واالإداري����ة(،  )القانونية 

اإن جم��ل�����س ال���ن���واب اأح����ال م�����ص��روع ق��ان��ون 

 ،2021 ل�����ص��ن��ة  ال��ب��ل��دي��ات وال��الم��رك��زي��ة 

املعنيني  لدرا�صته مع  امل�صرتكة  اللجنة  اإىل 

واملخت�صني واخلرباء.

للجنة  اجتماعا  تروؤ�صه  خالل  واأ�صاف، 

وممثلي  بلديات  روؤ���ص��اء  م��ع  االث��ن��ني  ام�س 

من  �صل�صلة  اأن  امل���دين،  املجتمع  موؤ�ص�صات 

اطلقتها  الوطنية  واحل��وارات  االجتماعات 

اأ�صحاب  نظر  لوجهات  لال�صتماع  اللجنة 

ع�صري  بقانون  للخروج  وامل�صورة  اخل��ربة 

الطموحات. يلبي 

م���ن ج��ه��ت��ه��م، ق����دم روؤ�����ص����اء ال��ب��ل��دي��ات 

ال�����ص��اب��ق��ني وع����دد م���ن مم��ث��ل��ي م��وؤ���ص�����ص��ات 

امل����دين ج��م��ل��ة م���ق���رتح���ات، منها  امل��ج��ت��م��ع 

حت����دي����د ����ص���الح���ي���ات امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ت��ع��ي��ي��ن��ه وع�����دم منحه  ل��ل��ب��ل��دي��ة و����ص���روط 

املجل�س  اأع�صاء  عمل  على  توؤثر  �صالحيات 

املنتخبني. البلدية 

�صالحيات  منح  يف  التو�صع  اإىل  ودع���وا 

م�صريين  البلديات،  لروؤ�صاء  وادارية  مالية 

املعلقة  الق�صايا  م��ن  الكثري  هناك  ان  اىل 

ب�����ص��ب��ب رب�����ط امل����واف����ق����ة ع��ل��ي��ه��ا ب���ال���وزي���ر 

املخت�س.

البلديات يف جمال  دور  بتعزيز  وطالبوا 

اال���ص��ت��ث��م��ار، وحت���وي���ل ع���وائ���د امل��ح��روق��ات 

ل���ل���ب���ل���دي���ات ب�����ص��ك��ل م���ب���ا����ص���ر، واحل������د م��ن 

���ص��الح��ي��ات امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي االأع���ل���ى 

وت�صمية رئي�س البلدية ع�صوا يف املجل�س.

ك���م���ا ط���ال���ب���وا خ�����الل االج���ت���م���اع ال����ذي 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز احل��ي��اة لتنمية  ع��ق��د 

النظر  ب���اإع���ادة  “را�صد”،  امل���دين  املجتمع 

اأع�صاء جمال�س املحافظات، موؤكدين  بعدد 

االحتياجات  “كوتا” ل��ذوي  وج��ود  �صرورة 

اخلا�صة.

ودع����وا ك��ذل��ك اىل ت��غ��ي��ري ا���ص��م م�����ص��روع 

وف�صل  املحلية”،  “االإدارة  لي�صبح  القانون 

ق��ان��ون ال��ب��ل��دي��ات ع��ن ق��ان��ون ال��الم��رك��زي��ة 

�صنع  عملية  يف  امل��راأة  دور  اأهمية  موؤكدين 

القرار ومتكينها من الو�صول اإىل املجال�س 

املنتخبة.

المحيسن: دخول السياح لمدينة 
العقبة يتم بيسر وسهولة

مدير البنك اإلسالمي :الدراسات المستقبلية 
تساعد المصارف اإلسالمية على مواصلة النمو

االنباط-العقبة

اك��دت �صابط ارت��ب��اط ملف ك��ورون��ا مبديرية 

�صحة حمافظة العقبة الدكتور حممد املحي�صن 

االج����راءات  بعد  العقبة  مدينة  اىل  ال��دخ��ول  اأن 

االردن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  والتعليمات 

وي�صمح جلميع  و���ص��ه��ول��ة  ي�صر  ب��ك��ل  ت��ت��م  اخ���ريا 

ال�����زوار ب��ال��دخ��ول ���ص��واء ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج فح�صهم 

للفريو�س ايجابية، او �صلبية، �صمن �صروط .

وقال املحي�صن يف ت�صريح اإنه ي�صمح لكل من 

تلقى جرعتني من لقاح كورونا او جرعة واحدة 

ع��دم  ب��ال��دخ��ول ويف ح���ال  ي��وم��ا   21 م���ر عليها 

ي��ت��م ع��م��ل الفح�س  ال�����ص��رط��ني االول����ني  حتقيق 

ال�����ص��ري��ع ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا جم��ان��ا ل��ل��ت��اأك��د من 

اال�صابة موجبة او �صلبية، الفتا اىل انه يف حال 

اىل  ال�صائح  ادخ���ال  يتم  املوجبة  اال���ص��اب��ة  ث��ب��وت 

حلني  املنزيل  ال�صحي  باحلجر  وال��زام��ه  العقبة 

ظهور نتيجة املخترب.

واأ�صاف انه بعد االجراءات احلكومية االأخرية 

دخل اىل مدينة العقبة اآالف من الزوار املحليني 

اململكة وع��دد ال يتجاوز  من خمتلف حمافظات 

اأن  اإىل  ال����زوار االج���ان���ب، م�صريا  ال��ع�����ص��رات م��ن 

باالإجراءات  كانوا ملتزمني  ال��زوار  االأغلبية من 

والتعليمات التي فر�صتها احلكومة كما ان ن�صبة 

عالية من ال��زوار كانت نتائج الفحو�صات لديهم 

�صلبية. من جانبهم، اأ�صاد عدد من الزوار املحليني 

واالأجانب الذين دخلوا مدينة العقبة باالإجراءات 

التي اتخذتها احلكومة من اأجل الت�صهيل عليهم 

واحلفاظ على ال�صحة وال�صالمة العامة موؤكدين 

ان عملية الدخول عرب معربي املزفر ووادي عربة 

اي �صعوبات وجميع  يواجهوا  مي�صرة ومل  كانت 

اخلدمات ال�صحية املتعلقة بفح�س كورونا كانت 

متوفرة.

االنباط-برتا

االأردين،  االإ�صالمي  للبنك  العام  املدير  ق��ال 

ال��دك��ت��ور ح�����ص��ني ���ص��ع��ي��د، اإن اج�����راء ال��درا���ص��ات 

االإ���ص��الم��ي��ة  امل�����ص��ارف  �صعيد  ع��ل��ى  امل�صتقبلية 

وهي  النمو  وموا�صلة  النهو�س  على  ي�صاعدها 

�صرورية ل�صرح مو�صوعات ال�صريفة االإ�صالمية 

���املمَ ���ص��واء  وب���ي���ان ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا وم��رت��ك��زات��ه��ا ل���ل���عمَ

املتخ�ص�صني اأو املثقفني.

وب��ني خ��الل اف��ت��ت��اح امل��وؤمت��ر العلمي ال��دويل 

امل�صتقبلية  ال��درا���ص��ات   « االأردن  علماء  ل��راب��ط��ة 

العاملية  املالية  االأزم���ات  اأن  ال�صرعية«،  العلوم  يف 

امل��ت��ت��ال��ي��ة يف ظ���ل ���ص��م��ود امل�����ص��ارف االإ���ص��الم��ي��ة 

وانهيار بع�س املوؤ�ص�صات التقليدية، جعلت العمَاملمَ 

ينظر ِجّدياً اإىل التمويل االإ�صالمي، م�صددا على 

بلغة  االإ�صالمية  املالية  لعر�س  ال�صعي  ���ص��رورة 

جانب  اىل   ، ��املمَ ل��ل��عمَ ومقنعة  ووا�صحة  معا�صرة 

ظل  يف  االإ���ص��الم��ي��ة  امل�صرفية  ال�صناعة  ح��اج��ة 

التغريات  تواكب  ملنتجات  والعوملة  التكنولوجيا 

املتعاملني  الأن  امل��ت��ج��ددة،  امل��ال��ي��ة  واالح��ت��ي��اج��ات 

يتطلعون دائماً اإىل منتجات جديدة اأو متطورة.

واكد الدكتور �صعيد اهمية اأن تكون الدرا�صات 

امل�صتقبلية متما�صكة علمياً ومفيدة عملياً وتواكب 

اإىل احلاجة  نف�صه، الف��ت��ا  ال��وق��ت  ال��ت��ط��ورات يف 

ل��درا���ص��ة امل��ع�����ص��الت وامل���ع���وق���ات ال��ت��ي تعرت�س 

م�����ص��رية ال�����ص��ريف��ة اال����ص���الم���ي���ة، وال��ت��ح��دي��ات 

ال�صريعة  العاملية  التحوالت  م��ع  تنتظرها  التي 

واملتالحقة، وما يحمله امل�صتقبل من م�صكالت ، 

والتي يجب اأْن تكون حا�صرة يف اأعمال واأوراق كل 

الندوات وامل��وؤمت��رات، وان��ه ال بد من بلورة اأفكار 

جديدة، والفقه بحاجة اإىل اأْن ُيواِكب التطورات 

واأْن ُيلمَّبي احلاجات االإن�صانية.

واملوؤ�ص�صات  ال���دول  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  وا���ص��اف، 

ال���ك���ربى ُت��ع��ن��ى ب���ال���درا����ص���ات امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة على 

ال�صيا�صية  امل��ج��االت  ك��اف��ة  ويف  االأ���ص��ع��دة  جميع 

واالقت�صادية واالجتماعية، ومَيْنُدر اليوم اأن جتد 

�صركة اأو موؤ�ص�صة ال ي�صتمل هيكلها التنظيمي على 

دائ��رة للدرا�صات واالب��ح��اث والتخطيط  اأو  ق�صم 

اال�صرتاتيجي، الأنَّ القرارات التي ُتتمَخذ اليوم هي 

التي حتدد �صكل ووجه امل�صتقبل.

ودع���ا ال��دك��ت��ور �صعيد امل��وؤ���ص�����ص��ات االك��ادمي��ي��ة 

اإىل االه��ت��م��ام ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال���درا����ص���ات، واأْن 

ن�صاطاتها وجهودها  م��ن  ك��ب��رياً  ج���زءاً  تخ�ص�س 

ونفقاتها لالأبحاث والدرا�صات التي ُتعنى ِعناية 

االأخ��ط��ار  ملعرفة  وا�صت�صرافاته  بامل�صتقبل  ج���اّدة 

وال��ت��ح��دي��ات ق��ب��ل اال���ص��ط��دام ب��ه��ا، م��ع التاأكيد 

على اأْن يكون مو�صوع الدرا�صات امل�صتقبلية مادة 

اأ�صا�صية يف كل تخ�ص�س، لتخريج حمللني وعقول 

يقدمون  بحيث  واالب��ت��ك��ار  التفكري  على  ق����ادرة 

اأ�صحاب  اإق��ن��اع  ميكن  منطقية  وحلول  ت�صورات 

القرار بها.

ون��اق�����س امل���وؤمت���ر ال����ذي ا���ص��ت��م��ر مل���دة ي��وم��ني، 

ُبعد بوا�صطة تطبيق زووم ومب�صاركة  وعقد عن 

دول عربية  االأردن وعلماء من  نخبة من علماء 

ال�صرعية،  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  واإ���ص��الم��ي��ة 

املفاهيم  امل�صتقبلية  الدرا�صات  منها  عدة حم��اور 

وال�������ص���واب���ط وال���ت���ك���ام���ل امل����ع����ريف وال���ت���ح���دي���ات 

العقيدة  يف  امل�صتقبلية  وال���درا����ص���ات  واحل���ل���ول 

والفكر االإ�صالمي والدرا�صات القراآنية والتف�صري 

وال�صيا�صة ال�صرعية والفقه واالقت�صاد االإ�صالمي 

وامل�صارف اال�صالمية والرتبية واالعالم.

 االنباط-عمان

ب��ح��ث االأم������ري م���رع���د ب���ن رع����د رئ��ي�����س 

ذوي  االأ���ص��خ��ا���س  االأع��ل��ى حل��ق��وق  املجل�س 

االإع�����اق�����ة م����ع م����ق����رر ال���ل���ج���ن���ة ال��ف��رع��ي��ة 

ل��ل��ت��ع��دي��الت ال��د���ص��ت��وري��ة ال���دك���ت���ور ليث 

ن�صراوين، وع�صو جلنة االنتخاب الدكتور 

عمر اجلازي، يف لقاءين منف�صلني، فر�س 

ت�صمني التعديالت املقرتحة على منظومة 

الت�صريعات اأحكاما تعزز حقوق االأ�صخا�س 

ذوي االإعاقة �صيا�صيا ومدنيا.

واأكد �صموه �صرورة اغتنام هذه الفر�صة 

وامل����ن����اخ االإي���ج���اب���ي ال����داع����م ل��ل��م��راج��ع��ات 

حلقوق  مراعية  يجعلها  مب��ا  الت�صريعية، 

وم��ت��ط��ل��ب��ات  االإع�����اق�����ة  ذوي  االأ����ص���خ���ا����س 

مم��ار���ص��ت��ه��م حل��ق��ه��م يف امل�����ص��ارك��ة ب��احل��ي��اة 

العامة با�صتقالل، وعلى اأ�صا�س من امل�صاواة 

مع االآخرين.

الدكتور اجلازي جهود  من جهته، ثمن 

املجل�س و�صعيه للتوا�صل مع جلنة حتديث 

وبحث  معها  والتحاور  ال�صيا�صية  املنظومة 

ال�صبل املمكنة لتدعيم حق االأ�صخا�س ذوي 

االإعاقة يف االقرتاع والرت�صح.

االإعاقة،  ذوي  االأ�صخا�س  ع��دد  اأن  وب��ني 

وف��ق��ا الأرق�����ام دائ����رة االإح�������ص���اءات ال��ع��ام��ة، 

اإىل وج������ود ق����اع����دة ع��ري�����ص��ة م��ن  ي�����ص��ري 

ذوي  م��ن  املحتملني  واملر�صحني  الناخبني 

االإعاقة الذين لهم كامل احلق يف ممار�صة 

دون مت��ي��ي��ز  وال����رت�����ص����ح  ال���ت�������ص���وي���ت  ح����ق 

وبا�صتقاللية وخ�صو�صية تامتني، مقرتحا 

اأن ت��ك��ون ه��ن��اك ح���واف���ز م���ادي���ة وم��ع��ن��وي��ة 

لدعم الرت�صح واالقرتاع لالأ�صخا�س ذوي 

االإعاقة.

انفتاح  ن�صراوين،  الدكتور  اأك��د  ب��دوره، 

االأفكار  على  الد�صتورية  التعديالت  جلنة 

النهج  لتعزيز  ط��رح��ه��ا  املجل�س  ي���ود  ال��ت��ي 

ال�����ذي ت��ب��ن��اه امل�������ص���رع ال���د����ص���ت���وري اأ���ص��ال 

االإع����اق����ة يف  االأ����ص���خ���ا����س ذوي  ب��ت�����ص��م��ني 

اأحكامه، حينما �صمن يف املادة ال�صاد�صة منه 

لهذا  �صريحة  اإ���ص��ارة  اخلام�صة  فقرتها  يف 

الوطن  اأب��ن��اء  وامل��وؤث��ر من  القطاع احليوي 

وبناته.

خالل  اللجنة  وممثال  املجل�س  وت��واف��ق 

ال���ل���ق���اءي���ن ال���ذي���ن ح�����ص��ره��م��ا اأم�����ني ع��ام 

بحث  على  ال��ع��زة،  مهند  ال��دك��ت��ور  املجل�س 

مبقرتحات متعلقة مبراجعة بع�س ال�صيغ 

التي  النتائج  باأف�صل  للخروج  الت�صريعية 

احلقوق  ممار�صة  يف  امل�صاواة  حتقيق  تكفل 

االإع���اق���ات  ل��الأ���ص��خ��ا���س ذوي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

املختلفة.

االمير مرعد يلتقي ممثلين عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الثالثاء    13 / 7 /2021
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التنمية تشكل لجنة وطنية إليجاد حلول 
لمعالجة التسول

  االنباط-عمان

�شكل وزير التنمية االجتماعية اأمين املفلح، 

جل��ن��ة وط��ن��ي��ة الإي���ج���اد ح��ل��ول واق��ع��ي��ة وم��رن��ة 

لظاهرة الت�شول.

وقالت الوزارة، يف بياٍن �شحايف ام�س االثنني، 

مقرتحات  لدرا�شة  اأعمالها  �شتبا�شر  اللجنة  اإن 

الت�شول  اأعمال  وايجاد حلول جذرية للحد من 

يف خمتلف مناطق اململكة.

ت�شتلزم  م�شكلة  الت�شول  ظ��اه��رة  اأن  واأك���دت 

الوعي  وزي���ادة  وواق��ع��ي��ة،  قانونية  حلول  اإي��ج��اد 

املت�شولني،  ال��ت��ع��اط��ف م��ع  ب��ع��دم  امل��واط��ن  ل���دى 

ا�شافة اىل ت�شافر جهود املوؤ�ش�شات ذات العالقة 

ملحاربة هذه االآفة، م�شددة على اأهمية الو�شول 

للتطبيق  ق��اب��ل��ة  واج�����راءات  ح��ل��ول ح��ول��ه��ا  اىل 

خالل الفرتة القليلة املقبلة.

احل��ل��ول  اي���ج���اد  ان  اإىل  ال��������وزارة،  واأ�����ش����ارت 

ت�����ش��ت��ل��زم ت��ك��اث��ف ج��م��ي��ع اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة من 

ناظمة  ت�����ش��ري��ع��ات  الإي��ج��اد  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف 

العقوبات  وتغليظ  ال��ظ��اه��رة،  ه���ذه  م��ن  للحد 

اج��راءات  ايجاد  عن  ف�شالاً  ميتهنها،  من  بحق 

اداري������ة وق��ان��ون��ي��ة مت��ك��ن ج��ه��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ من 

مكافحة كل اأ�شكال الت�شول وو�شائلها، مو�شحة 

للبناء  حتتاج  بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود  اأن 

عليها وتطوير اآليات العمل للحد من هذه االآفة 

املجتمعية.

ي�شار اإىل اأن اللجنة يراأ�شها اأمني عام الوزارة 

وت�����ش��م يف ع�شويتها  ال�����ش��م��ور،  ب���رق  ال��دك��ت��ور 

امل��ح��ل��ي��ة،  واالدارة  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارات  مم��ث��ل��ي 

وال���ع���دل، وامل��ج��ل�����س ال��ق�����ش��ائ��ي، واأم���ان���ة ع��م��ان، 

ومديرية االمن العام، واملجل�س الوطني ل�شوؤون 

االأ�شرة، واملركز الوطني حلقوق االن�شان.

السفير الصيني: األردن جاذب لالستثمار ولديه مستقبل مشرق

وزير األوقاف يلتقي أئمة ووعاظ وواعظات محافظات الوسط

االنباط-عمان

االأردن��ي��ة مع  الربملانية  ال�شداقة  بحثت جمعية 

دول اآ�شيا و”اوقيانو�شيا”، مع ال�شفري ال�شيني لدى 

اململكة، ت�شن ت�شواندونغ، جممل العالقات الثنائية 

بني البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيزها مبا تنعك�س 

اإيجابا على م�شاحلهما امل�شرتكة.

واأكد رئي�شها النائب الدكتور عبدالرحيم املعايعة، 

خالل لقائه واأع�شاء اجلمعية بدار جمل�س النواب، 

عالقات  عمق  ت�شواندونغ،  ال�شفري  االث��ن��ني،  ام�س 

ال�شداقة االأردنية ال�شينية وعراقتها واحلر�س على 

متتينها واال�شتفادة من اخلربات والفر�س املتاحة يف 

كال البلدين.

واأبدى املعايعة يف م�شتهل اللقاء اإعجابه بامل�شروع 

امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  يف  اإننا  قائالاً  ال�شيني، 

عبداهلل الثاين نتطلع اإىل ال�شالم والتنمية وجند يف 

ذلك امل�شروع منوذجااً عامليا يحقق الرفاه واال�شتقرار 

ل����ل����دول، م�������ش���ددا ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ت����ب����ادل اخل������ربات، 

واال�شتفادة من التجربة ال�شينية يف خمتلف املجاالت 

جلعله  اال�شرتاتيجي  االأردن  موقع  من  واال�شتفادة 

بوابةاً للتجارة ال�شينية مع مناطق االإقليم والعامل 

ومبا يعود بالفائدة والنفع على كال الدولتني.

اأه��م��ي��ة ال�����ش��ع��ي اإىل ب��ن��اء ���ش��راك��ات  واأ�����ش����ار اىل 

ا�شرتاتيجية وتو�شيع اآفاق العالقات الثنائية والبناء 

قطاعات  يف  وخ�شو�شااً  امل��ج��االت  خمتلف  يف  عليها 

والطاقة  والتجارة  والتعليم  وال�شناعة،  االقت�شاد 

وال�شياحة،  واال�شتثمار  التحتية،  والبنية  والنقل، 

واال�شتفادة من التجربة والتكنولوجيا ال�شينية يف 

ال�شخر  من  الكهرباء  وتوليد  النفط  عن  التنقيب 

االأنابيب،  خطوط  وم��د  النظيف،  والفحم  الزيتي 

وال�شكك احلديدية، والزراعة.

كما اأكد املعايعة على دور القطاع اخلا�س ال�شيني 

بني  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  يف  واالأردين 

البلدين، داعيااً القطاع اخلا�س ال�شيني اإىل ا�شتغالل 

الفر�س الثمينة التي يوفرها اال�شتثمار يف االأردن.

امل�شاقبة ورميا  اإ�شماعيل  النواب:  بدورهم، ثمن 

العمو�س واأ�شماء الرواحنة وعودة النواي�شة وامغري 

الهمالن و�شامل العمري وحممد ال�شطناوي، مواقف 

الفل�شطينية  وللق�شية  ل����الأردن  ال��داع��م��ة  ال�شني 

االإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��د���ش��ات  ع��ل��ى  الها�شمية  ول��ل��و���ش��اي��ة 

وامل�شيحية يف القد�س.

واأكدوا اأهمية تعزيز اأوجه التعاون على ال�شعيد 

الربملاين و يف قطاعات االقت�شاد والتجارة وال�شياحة 

وال�شناعة والزراعة والتقنية، الفتني اىل ان ال�شني 

دولة رائدة يف جميع امليادين ما يتطلب اال�شتفادة من 

جتاربها وخرباتها ونقلها اىل االأردن.

من جهته، اأ�شاد ال�شفري ال�شيني بعمق العالقات 

اأر�شى  وال��ت��ي  ال�شديقني،  البلدين  ب��ني  التاريخية 

دع��ائ��م��ه��ا ق��ي��ادت��ا ال��ب��ل��دي��ن، م�����ش��ريااً اىل ان ب���الده 

م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات امل�����ش��رتك��ة م���ع االأردن 

ع��ل��ى خمتلف االأ���ش��ع��دة وخ�����ش��و���ش��ااً ع��ل��ى ال�شعيد 

الربملاين واالقت�شادي والتجاري والثقايف وال�شياحي 

والتكنولوجي وتكنولوجيا املعلومات.

بقيادة  االأردن  ب��الده جلهود  تقدير  واأع���رب عن 

جاللة امللك يف ال�شعي املتوا�شل نحو حتقيق االأمن 

واال�شتقرار يف املنطقة، موؤكدااً ان البلدين ي�شرتكان 

التي حتفزنا  القيم واالآراء واملواقف  العديد من  يف 

للوقوف جنبااً اىل جنب ملواجهة التحديات والعمل 

على تر�شيخ اال�شتقرار وال�شالم.

وا�شتعر�س ال�شفري ا�شرتاتيجية بالده وجتاربه 

مع  التعامل  وب��ال��ذات  امليادين  الناجحة يف خمتلف 

جائحة كورونا واخلطوات التي اتخذتها بهذا ال�شاأن، 

قائالاً اإن هذا االمر يحتاج اىل تعاون عاملي ملواجهته 

والتغلب عليه.

الفل�شطينية،  الق�شية  ب��الده من  وح��ول موقف 

اأك��د اأن موقف ب��الده ثابت وموحد وداع��م للق�شية 

الفل�شطينية، ولطاملا عربت عنه يف جمل�س االمن، 

م�����ش��دداًا ع��ل��ى اأن ح��ل ال��دول��ت��ني ه��و احل���ل الوحيد 

للق�شية الفل�شطينية.

وفيما يتعلق ب�شبل التعاون الثنائي، ا�شار ال�شفري 

بيئة  منه  جعلت  حكيمة  قيادة  لديه  االأردن  ان  اىل 

و�شيكون  واالع��م��ال  لال�شتثمار  امنااً  ومكانااً  جاذبة 

مبديااً  ال��ث��ان��ي��ة،  مئويته  يف  م�شرق  م�شتقبل  ل��دي��ه 

ا�شتعداده لت�شجيع ال�شركات ال�شينية لال�شتثمار يف 

االأردن وتعزيز امل�شاريع وت�شجيع ال�شياحة اىل االأردن 

واأهمية بناء �شراكات بني بكني وعمان تعود بالنفع 

على البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

 االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى وزي����ر االوق������اف وال�������ش���وؤون وامل��ق��د���ش��ات 

االإ�شالمية الدكتور حممد اخلاليلة ام�س االثنني، 

ع���ددا م��ن االأئ��م��ة وال��وع��اظ وال��واع��ظ��ات التابعني 

والبلقاء  ع��م��ان  العا�شمة  يف  االأوق�����اف  مل��دي��ري��ات 

املجتمعي” التي  “التما�شك  وماأدبا، �شمن مبادرة 

مع  بالتعاون  واالإر���ش��اد،  الوعظ  مديرية  اأطلقتها 

معهد امللك عبداهلل الثاين لتاأهيل االأئمة.

وحت����دث اخل��الي��ل��ة خ���الل ال��ل��ق��اء، ع��ن اأهمية 

عبداهلل  امللك  جلاللة  ال�شاد�شة  النقا�شية  ال��ورق��ة 

الثاين، والتي ركزت على اأن �شيادة القانون هو اأ�شا�س 

االإدارة احل�شيفة وعماد الدولة املدنية، واأن الدين 

منظومة  بناء  يف  اأ�شا�شي  عامل  املدنية  ال��دول��ة  يف 

االأخالق والقيم املجتمعية، وتنظيم العالقات داخل 

جمتمع املدينة، وهي عوامل قوة يف متا�شك املجتمع 

ووحدته.

واأ�����ش����اف اأن ر���ش��ال��ة االأوق�������اف ت��ق��وم ع��ل��ى بث 

منظومة القيم االخالقية والثقافية واالداري��ة يف 

والواعظات،  واخلطباء  والوعاظ  واأئمتنا  املجتمع، 

ه���م م���وق���ع اح������رتام وت��ق��دي��ر امل��ج��ت��م��ع وكلمتهم 

م�شموعة، داعيا اإىل ا�شتغالل هذا القبول املجتمعي 

يخدم  مبا  النا�س،  بني  وتعزيزها  العلماء  لر�شالة 

مع  يتعار�س  ال  مب��ا  واملجتمع  الوطنية  امل�شلحة 

مفاهيمنا االإ�شالمية.

واأكد الوزير، اأن نظام الرتاتيب االإداري��ة جنده 

حا�شرا منذ عهد النبي �شل اهلل عليه و�شلم، وكان 

عليه ال�شالم يويل اأهل االخت�شا�س والعلم واملعرفة 

وال���ق���ي���ادة ال��ك��ث��ري م���ن االأم������ور امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��دول��ة 

االأم��ني  ق��ال م�شاعد  املجتمع. من جانبه،  وخدمة 

ال��ع��ام ل�شوؤون ال��دع��وة واالإر���ش��اد االإ���ش��الم��ي مدير 

الوعظ واالإر�شاد ال�شيخ اإ�شماعيل اخلطبا، اإن االأمر 

املجتمع،  اأم��ان  �شمام  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

االأم���ر باملعروف  ب��واج��ب  ي��ق��وم  ال���ذي ال  فاملجتمع 

والنهي عن املنكر مهدد باملخاطر، واأهل العلم ب�شفة 

خا�شة تقع على عاتقهم هذه امل�شوؤولية العظيمة.

واو�شح اأننا اليوم كاأئمة م�شاجد ووعاظ وخطباء 

ف��اإن خطبة اجلمعة  م�شوؤولية عظيمة،  علينا  تقع 

املجتمع  اأدوات فاعلة يف توجيه  واملوعظة والدر�س 

والواعظ متفاعال  كان اخلطيب  وحتريكه، فمتى 

اأن  ويهمه  بر�شالته  موؤمنا  وموعظته  خطبته  مع 

يحرك لها النا�س، كان قائما بامل�شوؤولية، ومتى جعل 

من  يوؤديها  وظيفة  واملوعظة  اجلمعة  خطبة  م��ن 

ا للم�شوؤولية. غري االكرتاث لها، كان م�شيعاً

اأم��ان  �شمام  وامل��وع��ظ��ة  اخلطبة  اأن  اىل  وا���ش��ار 

للمجتمعات حتافظان على حلمة املجتمع ومتا�شكه 

وتزيد من �شالبته وقوته.

ويف نهاية اللقاء الذي ح�شره مدراء مديريات 

اأوق��اف عمان االأوىل وعمان الثانية وعمان الثالثة 

والبلقاء وماأدبا ومدير معهد امللك عبداهلل الثاين 

بني  مو�شع  وح����وار  نقا�س  ج���رى  االأئ���م���ة،  لتاأهيل 

الوزير اخلاليلة واحل�شور حول خمتلف الق�شايا 

املتعلقة بالتما�شك املجتمعي والرتاتيب االدارية.

الثالثاء    13 / 7 /2021

االعالين
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200039842(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  للمجوهرات   عم  ابناء  �سكجها  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1979/12/2 بتاريخ   )8352( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سامي حممد عمر �سباح  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سويفية – ت: 0797022002

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

زيد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ابو الهيجاء و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )107872( بتاريخ 2013/9/10  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الهيجاء  اب��و  زي��د   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : وائل ابو الهيجاء و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سركاه   ع��م��ريه  ال��دي��ن  ���س��الح  حممد  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )11546( بتاريخ 

1982/8/1  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

عمريه  الدين  �سالح  حممد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : حممد �سالح الدين عمريه و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200122250(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  النوافله   وناوي  حممد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2011/11/14 بتاريخ   )102915( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

النوافله   �سليمان  خلف  ن��اوي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  م��و���س��ى  – وادي  م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0777836321

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العوران  رب��ا  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكها  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)6851 ( بتاريخ 1996/7/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200171762(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الطهراوي   وعمر  �سمري  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )119397( بتاريخ 2019/3/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

الطهراوي   احمد  حممود  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ابو علندا - امل�ستندة  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0797384515

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200120455(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

حممد   الفقري  ملك  عارف  وحممد  النجداوي  ق�سي  �سركة  باأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )102247( بتاريخ 2011/8/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

الطهراوي   احمد  حممود  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ابو علندا - امل�ستندة  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0797384515

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته  ل�سنة 1997  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة مو�سى 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  �سيام   ابو  و�سفيان 

  2016/10/24 ب��ت��اري��خ   )115277( ال��رق��م  حت��ت 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ابو  و�سفيان  مو�سى   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

�سيام

اإىل �سركة : ورثة مو�سى ابو �سيام

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الطوال  زي��د  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وحممد علي

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)105070 ( بتاريخ 2012/8/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة  طرح 

عطاء رقم   �ش 16/ 2021 / 1 ) املحاليل الوريدية (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2021/7/25

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعــالن
يعلن لطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم يف بلدية الزرقاء قد قررت بقرارها رقم 

) 1 /221 ( تاريخ 2021/2/1 املوافقة على خمطط تخفي�ش �سعة جزء من �سارع ) 10 

مرت ( بحيث ي�سبح ب�سعة ) 8 مرت ( وذلك من امام القطعة رقم ) 704 ( حو�ش )6( فاجرة 

�سبيب لوحة )54( من ار�سي البرتاوي �سمن لوحة )2( التنظيمية لوجود بناء قائم على 

القطعة  جزء منه يف �سعة ال�سارع وح�سب املخطط املرفق .

وجريدتني  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من   ) �سهر   ( ملدة  لالعرتا�ش  ذلك  واعالن 

حمليتني ويجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم خالل الفرتة القانونية لالعرتا�ش لدى 

مكاتب اللجنة املحلية يف بلدية الزرقاء ومدعمه باملخططات والوثائق الالزمة .

رئيس اللجنة اللوائية يف بلدية الزرقاء 
املهندس عماد املومني

الربعاء   9 / 6 / 2021

شركة شبه الجزيرةللمقاوالت  
شركة اجنبية عاملة

قائمة الدخل الشامل للسنه املنتهية يف 31 كانون االول 2019 قائمة املركز املالي للسنة املنتهية يف 31 كانون االول 2019

تقرير املحاسب القانوني املستقل

شركة شبه الجزيرةللمقاوالت  
شركة اجنبية عاملة

قائمة الدخل الشامل للسنه املنتهية يف 31 كانون االول 2020 قائمة املركز املالي للسنة املنتهية يف 31 كانون االول 2020

تقرير املحاسب القانوني املستقل



االنباط-عمان

اك�����د مم���ث���ل ق���ط���اع االت���������ص����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

هيثم  املهند�س  االأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  املعلومات 

اأن ���ص��رك��ات االت�������ص���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���رواج���ب���ة 

توؤهلها  ك��ب��رة  خ���رات  لديها  االأردن���ي���ة  امل��ع��ل��وم��ات 

»الواعدة والغنية  العراقية  ال�صوق  بجدارة لدخول 

بالفر�س«.

�صحفي  ت�صريح  يف  ال��رواج��ب��ة  املهند�س  وق���ال 

ام�����س االث��ن��ن، ع��ل��ى ه��ام�����س م�صاركته م��ع ال��وف��د 

االق��ت�����ص��ادي ال���ذي ي���زور ال��ع��ا���ص��م��ة ب��غ��داد حاليا، 

ل�صركات  املهمة  االأ���ص��واق  م��ن  العراقية  ال�صوق  اإن 

االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات االردنية وبخا�صة 

مع توجهات احلكومة العراقية للتحول الرقمي.

امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����ص���رك���ات  اأن  وا�����ص����اف 

العراقية  بال�صوق  �صنوات  منذ  م��وج��ودة  االأردن��ي��ة 

من خالل �صراكات جتارية مع نظرتها العراقية، 

يف  اململكة  مع  بالتعاون  عراقي  اهتمام  اإىل  م�صرا 

وتقدمي  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  جم��ال 

كل الت�صهيالت لدعم وجودها هناك.

ودع�����ا خ����الل ال���ل���ق���اءات ال���ت���ي ع��ق��ده��ا ال��وف��د 

لال�صتثمار  العراقين  االأع��م��ال  ا�صحاب  االأردين، 

واال�صتفادة  ب���االأردن  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع 

اإعفاءات  اأكانت  �صواء  املتوفرة  واحلوافز  املزايا  من 

�صريبية وبنية حتتية متطورة وايدي عاملة ماهرة 

وموؤهلة.

واو����ص���ح امل��ه��ن��د���س ال��رواج��ب��ة اأن ال��ل��ق��اءات مع 

لل�صركات  كبرة  فر�صا  اأظ��ه��رت  العراقي  اجل��ان��ب 

االأردن����ي����ة يف ال�����ص��وق ال��ع��راق��ي��ة خ�����ص��و���ص��ا ق��ط��اع 

اأن  اإىل  م�صرا  املعلومات،  تكنولوجيا  االت�����ص��االت 

العراق يحتاج خرات مبجاالت الرجميات واالأمن 

ال�صيراين والتطبيقات.

اإىل  االق��ت�����ص��ادي  ال���وف���د  زي�����ارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

العراق برئا�صة وزيرة ال�صناعة والتجارة والتموين 

املهند�صة مها علي، مهمه كثرا وت�صكل فر�صة قوية 

لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات، خا�صة يف 

ظل توجه احلكومة العراقية نحو التحول الرقمي، 

ال��ع��راق��ي بال�صركات  ووج����ود اه��ت��م��ام م��ن اجل��ان��ب 

االردنية.

ال�����ص��رك��ات  اأن  اإىل  ال��رواج��ب��ة  امل��ه��ن��د���س  وا����ص���ار 

وتكنولوجيا  االت�����ص��االت  بقطاع  العاملة  االأردن��ي��ة 

والنمو  التطور  كبرا من  �صوطا  املعلومات قطعت 

خالل  من  املنطقة  دول  من  لكثر  م�صاندا  وباتت 

ت���وف���ر ح���ل���ول مل��خ��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات��ه��ا االق��ت�����ص��ادي��ة 

يف  خدماتها  من  الكثر  اليوم  وت�صدر  واخلدمية، 

العربية  الدول  العديد من  اإىل  جمال الرجميات 

واالأج��ن��ب��ي��ة، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ال��ك��ف��اءات واخل���رات 

املتخ�ص�صة.

الرواجبة: فرص واعدة لشركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالسوق العراقية

تسريع إجراءات إقامة المدينة االقتصادية وتعزيز التجارة وتحقيق التكامل الصناعي

وزيرة الصناعة تبحث مع وزراء عراقيين والقطاع الخاص تنفيذ مخرجات قمة بغداد

وزيرة الصناعة: 1.7 مليار دوالر قيمة الصادرات الوطنية إلى 
السوق األميركية العام الماضي

الحاج توفيق: اتفاقية التجارة مع اميركا وفرت لألردن العديد 
من المنافع االقتصادية

  االنباط-عمان

ب����داأت وزي����رة ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن 

املهند�صة مها علي زيارة اإىل بغداد، ام�س االثنن، 

ي���راف���ق���ه���ا وف�����د ي�����ص��م مم��ث��ل��ن ع����ن ال��ق��ط��اع��ن 

املخرجات  تنفيذ  متابعة  ب��ه��دف  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

االق��ت�����ص��ادي��ة للقمة ال��ث��الث��ي��ة ال��ت��ي ان��ع��ق��دت يف 

والع�صرين  ال�صابع  يف  ب��غ��داد  العراقية  العا�صمة 

الثاين  امللك عبد اهلل  املا�صي وجمعت  ال�صهر  من 

ورئي�س  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�صري  والرئي�س 

الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي.

وبح�صب بيان �صادر عن الوزارة، ام�س االثنن، 

و�صلوا  الذين  لها  املرافق  والوفد  ال��وزي��رة  عقدت 

اجتماعات  �صل�صلة  ال�صبت،  اليوم  بغداد �صباح  اإىل 

مع عدد من الوزراء وامل�صوؤولن العراقين وممثلي 

القطاع القطاعن ال�صناعي والتجاري ركزت على 

من  اال�صتفادة  لتعظيم  الالزمة  االآل��ي��ات  مناق�صة 

يخدم  مبا  االقت�صادية  الثالثية  القمة  خمرجات 

م�����ص��ال��ح ال��ب��ل��دان ال���ث���الث وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 

التكامل االقت�صادي يف العديد من املجاالت خا�صة 

ال�صناعية منها.

ووفقا للبيان، �صملت االجتماعات لقاء الوزيرة 

لدى  االأردين  ال�صفر  بح�صور  امل��راف��ق،  وال��وف��د 

وزراء  م��ن  ك��ال  العقلة،  منت�صر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��راق 

والتجارة  اخل��ب��از  ع��زي��ز  منهل  وامل��ع��ادن  ال�صناعة 

بتال  خالد  الدكتور  والتخطيط  اجل��ب��وري  ع��الء 

ورئي�س  ال�صناعات  احت��اد  واأع�صاء  ورئي�س  النجم 

واأع�صاء احتاد غرف التجارة العراقية.

ب��ال��وزراء  لقائها  خ��الل  علي،  املهند�صة  وقالت 

وامل�صوؤولن العراقين واحتادي ال�صناعات وغرف 

التجارة العراقية، اإن القمة الثالثية اأعطت دعما 

االقت�صادي  التعاون  لزيادة  املبذولة  للجهود  قويا 

وعلى  وال��ع��راق  االأردن  بن  الثنائي  امل�صتوى  على 

امل�صتوى الثالثي الذي ي�صم اأي�صا م�صر ما يتطلب 

وتوجيهات  روؤى  لرتجمة  الطاقة  باأق�صى  العمل 

القادة اإىل واقع عملي وملمو�س، وفقا خلطة عمل 

وا�صحة وحمددة باإطار زمني للتنفيذ.

ال�صناعة والتجارة والتموين:«  واأ�صافت وزير 

وجودي اليوم والوفد املرافق يف بغداد يعك�س حر�س 

العمل  ت�صريع  على  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن 

مب�صاريع التكامل االقت�صادي بن البلدان الثالث 

الثنائي بن  امل�صتوى  التعاون على  تعزيز  وبهدف 

االأردن والعراق وتنفيذ خمرجات القمة الثالثية 

املتعلقة باجلانب االقت�صادي ».

وقالت اإنه �صيجري الرتتيب لزيارات ولقاءات 

والعراقي  االأردين  اخل��ا���س  القطاع  م��ن  قطاعية 

ل��غ��اي��ات االرت���ق���اء ب��ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي �صيما يف 

جم����االت ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وحت��ق��ي��ق التكامل 

ال�صناعي وغره من املجاالت وغرها.

واأ������ص�����ارت ع��ل��ي اإىل اأه���م���ي���ة م�������ص���روع امل��دي��ن��ة 

حيث  وال��ع��راق،  االأردن  بن  امل�صرتكة  االقت�صادية 

ا�صتكمل اجلانبان االإج��راءات املرتبطة بتخ�صي�س 

االأرا�صي للمدينة االقت�صادية مما �صيمكن ال�صركة 

االأردن���ي���ة ال��ع��راق��ي��ة لل�صناعة م��ن ال��ب��دء ب��اإج��راء 

ال��درا���ص��ات ال��الزم��ة الإن�����ص��اء امل��دي��ن��ة. ودع���ت علي 

لال�صتفادة  واالأردين  ال��ع��راق��ي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 

م��ن ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة يف ك��ل م��ن االأردن وال��ع��راق 

امل�صاريع  اإق��ام��ة  امل��ج��االت والعمل على  يف خمتلف 

اال�صتثمارية مبا يخدم م�صالح البلدين.

�صناعة  غرفتي  رئي�س  االأردين  ال��وف��د  وي�صم 

وع�صوي  اجلغبر  فتحي  املهند�س  وع��م��ان  االأردن 

قطاع  ممثل  االأردن  �صناعة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 

ال�صناعات اجللدية واملحيكات اإيهاب القادري وممثل 

قطاع التعبئة والتغليف عبد احلكيم ظاظا وممثلن 

عن غرفة جتارة االأردن املهند�س هيثم رواجبة ممثل 

وفرا�س  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�����ص��االت  قطاع 

امل���ايل وامل�����ص��ريف يف غرفة  ال��ق��ط��اع  �صلطان مم��ث��ل 

العراقي  وامل��ع��ادن  ال�صناعة  وزي���ر  وق���ال  ال��ت��ج��ارة. 

اخلباز اإن العراق يتطلع باهتمام اإىل البدء بخطوات 

على  االقت�صادي  التعاون  ل��زي��ادة  وتنفيذية  عملية 

ال��ت��ع��اون  اإط�����ار  االأردن ويف  م��ع  ال��ث��ن��ائ��ي  امل�����ص��ت��وى 

الثالثي اأي�صا، م�صرا اإىل توفر الفر�س واالإمكانات 

البلدان  يف  اخلا�س  القطاع  وق��درة  لذلك  الالزمة 

الثالث على زيادة اأطر التعاون االقت�صادي.

اإن  وق��ال وزي��ر التجارة اجل��ب��وري، من جانبه، 

يف  واالأردن  ال��ع��راق  ب��ن  البينية  ال��ت��ج��ارة  ت��ع��زي��ز 

التعاون  ل��زي��ادة  مهم  اأم��ر  الثالثي  التعاون  اإط���ار 

التجارة  التكامل يف جماالت  االقت�صادي وحتقيق 

لعدد من ال�صلع التي تنتج يف كل بلد. واأ���ص��ار اإىل 

ال��دويل  بغداد  معر�س  يف  االأردن  م�صاركة  اأهمية 

ب��ح��ث تخ�صي�س  اأن����ه ج���رى  اإىل  امل��ق��ب��ل، م�����ص��را 

معر�س  داخ����ل  االأردن���ي���ة  للمنتجات  دائ����م  م��وق��ع 

بغداد الدويل. وزير التخطيط البتال اأكد �صرورة 

موا�صلة اللقاءات واجلهود بن االأط��راف الثالثة 

املجاالت  يف  االقت�صادي  التكامل  حتقيق  لت�صريع 

االقت�صادية  املدينة  م�صروع  واأهمية  عليها  املتفق 

بن  االقت�صادي  التعاون  لزيادة  عليها  يعول  التي 

االأردن والعراق واإمكانية اأن تخدم املنطقة العربية 

ب�صكل عام الحقا.

اإن هنالك  العراق  االأردين لدى  ال�صفر  وق��ال 

والعراق  االأردن  قبل  من  متبادل  واهتمام  حر�س 

لزيادة التعاون االقت�صادي من خالل اإقامة املدينة 

االقت�صادية وزيادة حجم التجارة البينية وحتفيز 

القطاع اخلا�س يف كال البلدين.

اأهمية  على  املباحثات،  خ��الل  التاأكيد،  وج��رى 

و�صع خطة للعمل بت�صاركية بن القطاعن العام 

التعاون  اإط����ار  ويف  وال���ع���راق  االأردن  يف  واخل��ا���س 

الثالثي الذي ي�صم م�صر اأي�صا الأجل زيادة التعاون 

التكامل يف  اإج���راءات حتقيق  االقت�صادي وت�صريع 

العديد من املجاالت بخا�صة ال�صناعية والتجارية 

منها واإزال��ة ال�صعوبات التي تواجه ان�صياب ال�صلع 

بن البلدين.

كما جرت مناق�صة اآخر امل�صتجدات فيما يتعلق 

ب��ا���ص��ت��ك��م��ال امل��ت��ط��ل��ب��ات اخل��ا���ص��ة ب��اإن�����ص��اء امل��دي��ن��ة 

للبدء  الالزمة  واخل��ط��وات  امل�صرتكة  االقت�صادية 

باالإجراءات التنفيذية الالزمة الإن�صاء هذا امل�صروع 

اأ�صا�صية للتعاون االقت�صادية  الذي �صي�صكل رافعة 

بن االأردن والعراق وم�صر.

وت��ط��رق��ت امل��ب��اح��ث��ات اإىل ات��ف��اق��ي��ة االع����رتاف 

واالتفاق  البلدين  بن  املطابقة  ب�صهادات  املتبادل 

على ترتيب ع��دد م��ن ال��زي��ارات ل��وف��ود يف العديد 

من املجاالت، منها قطاعات االإن�صاءات واملقاوالت، 

ال�صناعية  ال��ق��ط��اع��ات  امل��ع��ل��وم��ات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وزي���ارات  واخل��دم��ات  ال�صحي  وال��ق��ط��اع  املختلفة، 

ق��ط��اع��ي��ة ل���الط���الع ال��ف��ر���س اال���ص��ت��ث��م��اري��ة بن 

ال��ب��ل��دي��ن وال��رتت��ي��ب ل���زي���ارة وف���د م��ن اجل��م��ارك 

العراقية اإىل اململكة.

واأك����د اجل��ان��ب��ان ����ص���رورة ال��ت��ع��اط��ي االإي��ج��اب��ي 

البلدين االأردن والعراق ويف  للقطاع اخلا�س بن 

اإطار التعاون الثالثي اأي�صا لال�صتفادة من الفر�س 

املتاحة يف الدول الثالث واإقامة م�صاريع ا�صتثمارية 

م�صرتكة ت�صهم يف حتقيق التكامل الذي اأكد عليه 

القادة يف قمتهم االأخرة.

وعمان  االأردن  �صناعة  غرفتي  رئي�س  واأب���دى 

اجلغبر ا�صتعداد القطاع ال�صناعي لبذل اجلهود 

املجاالت  التعاون يف  لتطوير  ال��الزم��ة من جانبه 

جاللة  توجيهات  يحقق  ومب��ا  وغرها  ال�صناعية 

امللك ونتائج القمة الثالثية وكذلك تفعيل م�صروع 

واحت��اد  االأردن  �صناعة  غرفة  بن  املوقع  التواأمة 

ال�صناعات العراقي موؤخرا.

ع��ادل  ال��ع��راق��ي  ال�صناعات  وق���ال رئي�س احت���اد 

ع��ق��اب، خ��الل زي���ارة ال��وزي��رة وال��وف��د امل��راف��ق ملقر 

االحتاد ولقائها برئي�س واأع�صاء االحتاد، اإن االأردن 

ي�صكل واحدة من اأهم الوجهات اال�صتثمارية لرجال 

االأعمال العراقين بف�صل ما يتمتع به من مزايا 

للم�صاريع  واحل��واف��ز  واال�صتقرار  ك��االأم��ن  ج��اذب��ة 

اال�صتثمارية.

  االنباط-برتا

و�صف رئي�س غرفة جتارة عمان خليل احلاج 

ت��وف��ي��ق ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة احل���رة م��ع ال��والي��ات 

ب���������«ق�����ص��ة جن���اح حقيقية  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

اك�صبت االأردن العديد من املنافع االقت�صادية«.

وق��ال احل��اج توفيق لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة 

)برتا(، اإن الواليات املتحدة االأمريكية من ابرز 

ال�صركاء التجارين لالأردن، وتعززت مبادالتهما 

التجارية ب�صكل الفت وكبر بعد توقيع اتفاقية 

التجارة احلرة.

واع����������رب ع�����ن ت���ط���ل���ع ال����ق����ط����اع ال����ت����ج����اري 

على  والرتكيز  مزاياها  من  العالية  لال�صتفادة 

املزيد  وا�صتقطاب  ال��ت��ج��اري��ة،  اخل��دم��ات  ق��ط��اع 

حاليا  تبلغ  والتي  االمريكية  اال�صتثمارات  من 

يف  �صراكات  وحتقيق  دوالر،  مليار  2ر2  باململكة 

خمتلف املجاالت التجارية واخلدمية والزراعية 

التي  ال�صعوبات  ظ��ل  يف  وبخا�صة  وال�صياحية، 

فرو�س  تبعات  ج��راء  الوطني  االقت�صاد  تواجه 

كورونا.

الكبرة  اجل��ه��ود  اىل  ال��غ��رف��ة  رئي�س  وا���ص��ار 

التي يبذلها جاللة امللك عبداهلل الثاين لتعزيز 

على  انعك�س  م��ا  االقت�صادية  البلدين  ع��الق��ات 

وبخا�صة  اخلا�س  والقطاع  الوطني  االقت�صاد 

دول��ة  اأول  االردن  ك���ان  ح��ي��ث  االت��ف��اق��ي��ة  جل��ه��ة 

عربية توقع عليها.

واك�����د اأن االت���ف���اق���ي���ة م���ن اجن����ح ات��ف��اق��ي��ات 

ال��دول  خمتلف  مع  االردن  وقعها  التي  التجارة 

اململكة  �صادرات  اأم��ام  كبرة  �صوقا  فتحت  الأنها 

م���ن ال�����ص��ل��ع واخل����دم����ات، وزاد ح��ج��م ال��ت��ج��ارة 

تعزيز  ع��ن  ع��دا  ملمو�صة،  الأرق���ام  البلدين  ب��ن 

وا�صتقطاب  ب����االأردن،  االمريكية  اال���ص��ت��ث��م��ارات 

دول  ع��دة  من  امريكية  غر  اأخ��رى  ا�صتثمارات 

لال�صتفادة من مزاياها.

وا�صار احلاج توفيق اإىل اأن م�صتوردات االأردن 

الغذائية من ال�صوق االمريكية، ت�صهم يف تعزيز 

خمزون اململكة اال�صرتاتيجي من الغذاء وال�صلع 

وال��دواج��ن  واالرز  القمح  وبخا�صة  اال�صا�صية، 

والذرة واملك�صرات واملعلبات.

واك���د ���ص��رورة ا���ص��ت��ف��ادة ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي من 

لوجود  احل���الل«،  »�صناعات  وبخا�صة  االتفاقية 

جاليات عربية وا�صالمية كبرة بالواليات املتحدة، 

الغذائية  بال�صناعات  االردن  تقدم  ان  اىل  م�صرا 

مينحه فر�صة قوية لزيادة �صادرات القطاع.

اال�صتثمار  هيئة  على  توفيق  احل��اج  واق���رتح 

املتحدة  بالواليات  �صنوي  اردين  معر�س  اقامة 

ال�����ص��ادرات  وزي���ادة  واخل��دم��ات  لل�صلع  للرتويج 

وت����ب����ادل زي�������ارات ال����وف����ود وا����ص���ح���اب االع���م���ال 

وتكثيفها مبا يعك�س حجم العالقة املتميزة التي 

تربط البلدين.

جتارة  غرفة  اعدته  اح�صائي  تقرير  وا���ص��ار 

ع��م��ان ح���ول ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة ب���ن االردن 

البلدين  م��ب��ادالت  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 

التجارية وبخا�صة جلهة �صادرات اململكة �صارت 

بن�صق ت�صاعدي منذ عام 2014 وحتى اليوم.

ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ب��ل��غ��ت �����ص����ادرات امل��م��ل��ك��ة 

مليون   848 نحو   2014 ع��ام  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 

دينار، و220ر1 مليار دينار العام املا�صي.

و����ص���ج���ل���ت ال�����������ص�����ادرات االردن������ي������ة ل��ل�����ص��وق 

والبالغة   2019 ع��ام  اأرقامها  اأف�صل  االمريكية 

دينار  مليار  109ر1  مقابل  دي��ن��ار،  مليار  382ر1 

م�صتوردات، وبلغت خالل الربع االأول من العام 

245 مليون  م��ق��اب��ل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   344 احل���ايل 

دينار م�صتوردات.

وبح�صب التقرير، ترتكز ال�صادرات االردنية 

واالدوي��ة  الن�صيجية  امل��واد  االمريكية يف  لل�صوق 

واحللي  ه��واء  تكييف  واآالت  املعدنية  واملنتجات 

وامل���ج���وه���رات وم��ن��ت��ج��ات ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

ومعدات النقل ومنتجات احليوانات احلية، فيما 

املتحدة  الواليات  من  اململكة  م�صتوردات  ترتكز 

يف امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��دن��ي��ة وم��ع��دات ال��ن��ق��ل واالآالت 

واالأج����ه����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واحل���ب���وب وامل��ن��ت��ج��ات 

�صناعة  ومنتجات  الطبية  واالأجهزة  الكيماوية 

حيوانية  ومنتجات  اخل�صب  وعجينة  االأغ��ذي��ة 

واالأث�������اث وم�����ص��ن��وع��ات م���ن ح��دي��د واالأل��ب�����ص��ة 

واخل�صب  النباتية  والدهون  والزيوت  امل�صتعملة 

وم�صنوعاته.

بالبلدان  يرتبط  االتفاقية،  اإىل  وباالإ�صافة 

للتعاون  عمل  برنامج  منها  اأخ���رى،  باتفاقيات 

ال�صناعية  امل��ن��اط��ق  وات��ف��اق��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي،  ال��ف��ن��ي 

امل���وؤه���ل���ة، وات��ف��اق��ي��ة ح����ول اإع���ف���اء امل�����ص��ن��وع��ات 

دخولها  عند  اجلمركية  ال��ر���ص��وم  م��ن  ال��ي��دوي��ة 

���ص��وق ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة مبقت�صى 

واتفاقية  التعميمي،  االف�صليات  نظام  برنامج 

م���وق���ع���ة ب����ن احل���ك���وم���ت���ن ح������ول ال��ت�����ص��ج��ي��ع 

نقل  واتفاقية  لال�صتثمار،  املتبادلة  واحلماية 

جوي بن احلكومتن.

االأمريكي  اال�صتثمار  ان  اىل  الغرفة  وا�صارت 

لدى بور�صة عمان يحتل املرتبة الثامنة ع�صرة 

م���ن ح��ي��ث ت��رت��ي��ب اجل��ن�����ص��ي��ات غ���ر االأردن���ي���ة 

االأمركين  امل�صتثمرين  ع��دد  وبلغ  امل�صتثمرة، 

يف بور�صة عمان 2081 م�صتثمرا بقيمة اإجمالية 

مقدارها نحو 73 مليون دينار ومبا ي�صاوي 6ر26 

مليون ورقة مالية.

وح�������ص���ب ال����ت����ق����ري����ر، ب���ل���غ ع������دد ال�������ص���رك���اء 

لدى غرفة جت��ارة عمان  امل�صجلن  االأمركين 

110 �صريكا براأ�س مال مقداره 14 مليون دينار، 

امل�صجلة  االأمريكية  ال�صركات  ع��دد  و�صل  فيما 

 141 13 �صركة براأ�س م��ال ح��وايل  الغرفة  ل��دى 

مليون دينار.

مستو: نمو حركة المسافرين 24 % 
في النصف األول من العام الحالي

إشادة نيجيرية بمستوى الصناعة 
الدوائية في األردن

السقاف: صندوق الضمان االجتماعي 
يعمل كشريك مالي استراتيجي 

للقطاع الخاص

مؤشر بورصة عمان ينخفض
 في نهاية تعامالته   

االنباط-برتا

قال رئي�س جمل�س مفو�صي هيئة تنظيم 

ال���ط���ران امل����دين ال��ك��اب��ن ه��ي��ث��م م�����ص��ت��و اإن 

عر  وامل��غ��ادري��ن  القادمن  امل�صافرين  حركة 

 24 من��وا  �صجلت  ال���دويل  علياء  امللكة  م��ط��ار 

باملئة يف الن�صف االأول من العام احلايل بنحو 

مليون و 233 األف م�صافر.

واأ�صاف يف ت�صريح لوكالة االأنباء االأردنية 

امل�صافرين  حركة  اأن  االث��ن��ن،  ام�س  )ب���رتا( 

املا�صي مقارنة  باملئة يف حزيران   60 ارتفعت 

اأن  اإىل  ���ص��ب��ق��ه، م�����ص��را  ال�����ذي  اأي������ار  ب�����ص��ه��ر 

القادمن �صكلوا حوايل 61 باملئة من اإجمايل 

امل�صافرين يف حزيران مع بدء عودة املغرتبن 

االأردنين، وخا�صة من دول اخلليج العربي.

امل�صافرين  اأن حركة  م�صتو  الكابن  واأك��د 

ت�صجل منوا م�صطردا بف�صل ثقة امل�صافرين 

ملنع  حمليا  وال�صحية  الر�صمية  ب��االإج��راءات 

ان��ت�����ص��ار ف��رو���س ك���ورون���ا يف ال���ط���ران التي 

متنحهم اأجواء اآمنة.

وقال م�صتو ان مطار امللكة علياء ا�صتقبل 

ق���راب���ة 389 األ����ف م�����ص��اف��ر ق����ادم وم���غ���ادر يف 

األ���ف���ا لنف�س   23 ح���زي���ران م��ق��ارن��ة م���ع ن��ح��و 

األ��ف��ا يف   584 2020، ون��ح��و  ال��ف��رتة م��ن ع���ام 

حزيران عام 2019.

�صهر  اليومية يف  ال��رح��الت  ع��دد  وو���ص��ل 

قادمة ومغادرة  153 رحلة  اإىل  احل��ايل  متوز 

يوميا  رح��ل��ة   26 م��ع  مقارنة  م�صتو،  بح�صب 

255 رحلة  يف �صهر متوز من العام املا�صي، و 

لنف�س ال�صهر من عام 2019.

االرتفاع  ا�صتمرار  م�صتو  الكابن  وتوقع 

خ����الل ال�����ص��ي��ف احل����ايل خ��ا���ص��ة م���ع ح��ل��ول 

موا�صم االأعياد، م�صددا على �صرورة االلتزام 

باإجراءات ال�صالمة وتدابر الوقاية من قبل 

امل�صافرين ل�صمان احلفاظ على م�صتوى اآمن 

من ال�صفر مينع انت�صار فرو�س كورونا.

 االنباط-عمان

ن��ي��ج��ري، مب�صتوى  ر���ص��م��ي  وف����د  اأ����ص���اد 

خالل  وذل��ك  االأردن،  يف  ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعة 

زيارته ال�صركة االأردنية ال�صويدية للمنتجات 

الطبية والتعقيم »جو�صوي«.

وقالت ال�صركة يف بيان، ام�س االثنن، اإن 

و�صياغة  البحث  م��رك��ز  م��دي��ر  ي�صم  ال��وف��د 

حممد  اجل���رال  النيجرية  اال�صرتاتيجية 

و�صيا�صين  ر���ص��م��ي��ن  وم�����ص��وؤول��ن  ج���وم���ي، 

الر�صمية  القطاعات  خمتلف  ع��ن  وممثلن 

والتعليم  كال�صحية  نيجريا  يف  اخل��دم��ي��ة 

وال��ن��ق��ل، ورج���ال اأع��م��ال وممثلن ع��ن غرف 

باالإ�صافة  نيجريا،  يف  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة 

لل�صفر النيجري يف االأردن، فاروق يابو.

لل�صركة، حممد  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

االأردن  يف  ال��دوائ��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ة  اإن  ���ص��اه��ن، 

تغطي 70 باملئة من احتياجات ال�صوق املحلية، 

وتدعم اجلهود احلكومية يف حماربة فرو�س 

كورونا.

ودع�������ا ����ص���اه���ن ال�������ص���رك���ات ال��ن��ي��ج��ري��ة 

املجاالت  اال�صتثمار يف  اإىل  االأع��م��ال،  ورج��ال 

من  واال�صتفادة  والنقل،  والطاقة  ال�صناعية 

»جو�صوي«  اأن  اإىل  الفتاً  االأردن��ي��ة،  اخل��رات 

ح��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى االع��ت��م��ادي��ة االأوروب����ي����ة التي 

اإذ  االأوروب��ي��ة،  لل�صوق  الت�صدير  من  متكنها 

 30 150 منتجا ملا يزيد عن  اأك��ر من  ت�صدر 

اإ�صافة  نيجريا،  بينها  من  العامل،  يف  دول��ة 

نيجريا،  يف  لل�صركة  اأدوي���ة  م�صنع  ل��وج��ود 

ينتج نحو 50 �صنفا دوائيا.

  االنباط-عمان

اأك����دت رئ��ي�����ص��ة ���ص��ن��دوق ا���ص��ت��ث��م��ار اأم����وال 

اأهمية  ال�صقاف،  خلود  االجتماعي  ال�صمان 

يف  املحلي  االقت�صاد  يف  اخلا�س  القطاع  دور 

وخ��ل��ق فر�س  االق��ت�����ص��ادي  ال��ن�����ص��اط  حتفيز 

يعمل  اال�صتثمار  �صندوق  اأن  مبينة  العمل، 

ك�����ص��ري��ك م���ايل ا���ص��رتات��ي��ج��ي ط��وي��ل االأج���ل 

للقطاع اخلا�س دون اأية مناف�صة اأو تقوي�س 

لدوره.

ام�س  ال�صقاف،  ذل��ك خ��الل م�صاركة  ج��اء 

االثنن، يف اأعمال موؤمتر االأردن االفرتا�صي 

يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  حتفيز   « ب��ع��ن��وان  لال�صتثمار 

املئوية الثانية« الذي تنظمه هيئة اال�صتثمار 

االأردنية.

وق����ال����ت ال�������ص���ق���اف، يف ج��ل�����ص��ة ب���ع���ن���وان 

»راأ�����س امل���ال م��ن اأج���ل ال��ن��م��و وال��و���ص��ول اإىل 

يتمثل  اال�صتثمار  �صندوق  دور  اإن  التمويل«، 

يف توفر ال�صيولة النقدية الالزمة لتغطية 

املوؤ�ص�صة  املرتتبة على  امل�صتقبلية  االلتزامات 

ال��ع��ام��ة ل��ل�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي. واأك�����دت اأن 

ال�صندوق يعمل على حتقيق ذلك من خالل 

ا���ص��ت��ث��م��ارات جم���دي���ة م��ق��ب��ول��ة امل��خ��اط��ر يف 

اأف�صل  و�صمن  متعددة  اقت�صادية  قطاعات 

املمار�صات العاملية ل�صناديق التقاعد.

ع�����ددا م���ن ق�ص�س  ال�����ص��ق��اف  وع���ر����ص���ت 

ال�صندوق  بن  م�صرتكة  ال�صتثمارات  النجاح 

القطاعات  من  العديد  يف  اخلا�س  والقطاع 

لالقت�صاد  امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات  احل��ي��وي��ة 

والتعدين،  امل�����ص��ريف،  ال��ق��ط��اع  مثل  االأردين 

وال�صياحة،  التنموية،  واملناطق  واالت�صاالت، 

والطاقة، والزراعة وال�صياحة.

وق����ال����ت اإن������ه م����ن خ�����الل االط�������الع ع��ل��ى 

جت������ارب ال���ع���دي���د م����ن ����ص���ن���ادي���ق ال��ت��ق��اع��د 

ب�����ص��ك��ل م�صتمر  ال�����ص��ن��دوق  ي��ع��م��ل  ال��ع��امل��ي��ة، 

ا�صتثماراته  وت��و���ص��ي��ع  اأع��م��ال��ه  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

ربحية  اأ�ص�س  وعلى  امل��ج��االت  من  العديد  يف 

و���ص��م��ن ال��ف��ر���س اال���ص��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف 

اأن  ال�����ص��ق��اف  واأ���ص��اف��ت  االأردين.  االق��ت�����ص��اد 

ه���ذه ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة ق��د اأث��ب��ت��ت ح�صافة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال���ص��ت��ث��م��ارات��ه  ال�����ص��ن��دوق  اإدارة 

ا���ص��ت��م��رار حتقيق  يعك�صه  ال���ذي  االأم����ر  وه���و 

الرغم  على  جيدة  مالية  لنتائج  ال�صندوق 

ال��ت��ي فر�صتها  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال���ظ���روف  م��ن 

ا�صتثمارات  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  ك��ورون��ا.  جائحة 

التقاعدية  ال�صناديق  من  كغره  ال�صندوق 

توؤثر وتتاأثر بالتطورات االقت�صادية واملالية 

حت�صن  اأي  اأن  موؤكدة  الوطني،  االقت�صاد  يف 

م�صاريع  وق��ي��ام  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ص��اد  اأداء  يف 

كرى جديدة، �صينعك�س بال�صرورة على اأداء 

املحافظ اال�صتثمارية لل�صندوق، ورمبا يوفر 

كم�صتثمر  لل�صندوق  جم��دي��ة  فر�صا  اأي�����ص��ا 

م�����ايل ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا وب���ال�������ص���راك���ة م��ع 

م�صتثمرين من القطاع اخلا�س.

  االنباط-عمان

اأنهى موؤ�صر بور�صة عمان تداوالته، ام�س 

باملئة  12ر0  بن�صبة  انخفا�س  على  االث��ن��ن، 

و�صوال اإىل م�صتوى النقطة 2081.

واأغ��ل��ق��ت ال��ب��ور���ص��ة، ام�����س، ب���ت���داول 5ر6 

�صفقات،   2510 ع��ل��ى  م��وزع��ة  ���ص��ه��م،  م��ل��ي��ون 

مليون  3ر8  بلغت  اإجمالية  ت���داوالت  بقيمة 

دينار.

بينما  �صركة،   30 اأ�صهم  اأ�صعار  وانخف�صت 

وا�صتقرت  ���ص��رك��ة   31 اأ���ص��ه��م  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

اأ�صعار اأ�صهم 332 �صركة اأخرى.

االقت�صادي
60

�صلط عد�صة كامرة هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�صادية« يف املوقع االلكرتوين
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دراسة: مطار الملكة علياء يساهم 
بنحو 9ر8 % من الناتج المحلي عام 2019

نصف مليار دوالر صادرات الحسن 
الصناعية للسوق االميركية خالل 

 االنباط-عمان

ا�ستقبل م��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال����دويل ع��ام 

و�سائحة  �سائح  مليون  3ر2  م��ن  اأك���ر   2019

مليار  9ر2  بنحو  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  رف����دوا 

االقت�سادي  االأث��ر  درا�سة  نتائج  بح�سب  دينار 

للمطار على االقت�ساد الوطني اأعلنت نتائجها 

جمموعة امل��ط��ار ال���دويل يف م��وؤمت��ر �سحفي 

ام�س االثنني.

واأظهرت نتائج الدرا�سة اإن م�ساهمة مطار 

املبا�سرة  وغ��ر  املبا�سرة  ال���دويل  علياء  امللكة 

ب��ل��غ��ت ن��ح��و 9ر8 ب��امل��ئ��ة م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

االإجمايل لعام 2019.

وقدرت نتائج الدرا�سة اأن مطار امللكة علياء 

الدويل �سخ يف الناجت املحلي لعام 2019 اأكر 

اإي���رادات  و�سلت  فيما  دي��ن��ار،  مليار  55ر2  من 

 542 اإىل  ال��ع��ام  لنف�س  امل��ط��ار  م��ن  احل��ك��وم��ة 

مليون دينار.

واأك�����دت ال��درا���س��ة، ال��ت��ي اأج���راه���ا االحت���اد 

الدويل للنقل اجلوي “اياتا” واملعهد العلمي 

و�سركة  اأم�����س��ردام  يف  االقت�سادية  للبحوث 

علياء  امللكة  م��ط��ار  اأهمية  االأردن،  اإيب�سو�س 

الدويل يف ت�سهيل النمو االقت�سادي، وتوفر 

فر�س العمل، وزيادة االإيرادات احلكومية.

 238 امل��ط��ار وف��ر نحو  اأن  النتائج  واأ���س��ارت 

يف  مبا�سرة  وغ��ر  مبا�سرة  عمل  فر�سة  األ��ف 

جمموعة  اأن  اىل  م�سرة  االأردين  االقت�ساد 

املطار ال���دويل وف��رت فر�س عمل الأك��ر من 

غالبيتهم   2019 ع��ام  وم��وظ��ف��ة  م��وظ��ف   400

من االأردنيني، فيما بلغ عدد موظفي اجلهات 

املعنية االأخرى يف املطار حوايل 16500 موظف 

وموظفة.

املطار  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 

الدويل نيكوال كلود، اإن االأرقام التي اأظهرتها 

ال��درا���س��ة ت��وؤك��د ال����دور احل��ي��وي ال����ذي يقوم 

الرئي�سية  ال��دخ��ول  امل��ط��ار، بو�سفه نقطة  به 

الرفيهية  بال�سياحة  لالرتقاء  اململكة،  اإىل 

والتجارية والطبية من خالل تعزيز الرابط 

ب���ني ال���وج���ه���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

املتنامية  طرانه  خطوط  �سبكة  عرب  العامل 

با�ستمرار.

“�سنوا�سل جهودنا للحفاظ على  واأ�ساف 

امللكة  مطار  يحدثها  التي  االإيجابية  االآث����ار 

علياء الدويل على االقت�ساد الوطني والن�سيج 

االجتماعي يف االأردن«.

النتائج االأخ���رة مل تكن ممكنة  اإن  وق��ال 

فرقنا  “خمتلف  م���ن  ال��را���س��خ  ال���دع���م  ل���وال 

باأعمالنا”، موؤكدا  املعنية  و�سركائنا واجلهات 

با�ستمرار  تعتمد  ال��دويل  املطار  اأن جمموعة 

اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة 

وال��ط��اق��ة، مم��ا ر���س��خ م��ك��ان��ة امل���ط���ار، بو�سفه 

رائدا وطنيا واإقليميا وعامليا يف االإدارة البيئية، 

واأول مطار حمايد للكربون يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط.

و�سّلطت الدرا�سة ال�سوء على التح�سينات 

الكبرة التي اأجراها مطار امللكة علياء الدويل 

لتعزيز حركة امل�سافرين ورفع اأعدادهم، مبينة 

زي����ادة ح��رك��ة ال��ن��ق��ل اجل���وي ح��ت��ى ع���ام 2019 

بن�سبة 132 باملئة، منذ تويل جمموعة املطار 

اإدارة تو�سعة واإع��ادة تاأهيل  ال��دويل م�سوؤولية 

وت�سغيل مطار امللكة علياء الدويل عام 2007، 

اإذ ا�ستقبل مطار امللكة علياء وحده اأكر من 

97 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج��م��ايل امل�����س��اف��ري��ن م��ن واإىل 

االأردن.

 االنباط-برتا

ال�سناعية  احل�سن  مدينة  ���س��ادرات  بلغت 

االول  الن�سف  خ��الل  االمركية  ال�سوق  اإىل 

من العام احلايل 505 ماليني دوالر، ت�سكل ما 

ن�سبته 70 باملئة من جممل �سادراتها.

ال�سناعية  امل���دن  �سركة  ع���ام  م��دي��ر  وق���ال 

)ب��را(،  االردنية  االنباء  لوكالة  عمر جويعد 

اإرب��د ت�سدر  اإن املدينة التي تقع يف حمافظة 

منتجاتها اإىل خمتلف الدول من ابرزها كندا 

واوروب��ا وجنوب �سرق اآ�سيا، وع��دد من الدول 

العربية.

الن�سيجية  ال�سناعات  ان قطاع  اىل  وا�سار 

اأك��ر  وال��غ��ذائ��ي��ة وال��دوائ��ي��ة والهند�سية م��ن 

القطاعات العاملة يف املدينة وامل�سغلة لالأيدي 

العاملة فيها، م�سيفا ان املدينة التي تعمل بها 

132 �سركة �سناعية، منها 82 �سركة اردنية و 25 

عربية و13 �سركة اجنبية تن�سط بالقطاعات 

الغذائية والن�سيجية والدوائية والبال�ستيكية 

اىل  ا���س��اف��ة  والتغليف،  وال����ورق  وال��ك��ي��م��اوي��ة 

ال�سناعات الهند�سية والكهربائية وال�سناعات 

اجللدية واالإن�سائية.

وب��ل��غ ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ار ال��ك��ل��ي ف��ي��ه��ا 427 

مليون دينار وتوفر ما يقارب 30 الف وظيفة.

للمدينة،  التنظيمي  امل��خ��ط��ط  وب��ح�����س��ب 

 ،1998 ع��ام  م��وؤه��ل��ة  �سناعية  كمنطقة  ف��اأن��ه��ا 

من  وا���س��ع��ة  م�����س��اح��ات  للم�ستثمرين  ت��وف��ر 

اجلاهزة  النمطية  واملباين  املطورة  االرا���س��ي 

وتتميز بقربها من اجلامعات ومراكز البحث 

العلمي.

تو�سعة  ج��وي��ع��د،  بح�سب  امل��دي��ن��ة،  وت��ن��ف��ذ 

وت�سمل  دومن��ا   214 م�ساحة  على  لها  جديدة 

تطوير ارا�س �سناعية وتنفيذ مبان �سناعية 

جاهزة، حيث و�سلت ن�سبة االإجناز فيها لغاية 

اليوم قرابة 70باملئة.

�سناعية  م��ب��ان  تنفيذ  التو�سعة  وت�سمل 

ال��ف م��ر مربع،  ت��ق��ارب 18  منطية مب�ساحة 

ف�����س��ال ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ب��ك��ات ال���ط���رق وامل���ي���اه 

وال��ك��ه��رب��اء واالت�����س��االت  ال�سحي  وال�����س��رف 

واالن��ارة وغرها من خدمات البنية التحتية 

الالزمة لال�ستثمارات ال�سناعية، اإ�سافة اإىل 

واإن�ساء  املياه  وخزانات  االرا�سي  قطع  ت�سوية 

الطرق.

واكد جويعد ان جميع امل�ساريع ال�سناعية 

تتمتع مب��ج��م��وع��ة من  امل��دي��ن��ة  امل���وج���ودة يف 

واجلمركية  ال�سريبية  واالإع��ف��اءات  احل��واف��ز 

�سريطة  باملئة   5 ال��دخ��ل  �سريبة  تبلغ  حيث 

حتقيق م�سافة مقدارها 30 باملئة.

وتتمتع ال�سركات ال�سناعية اي�سا باإعفاءات 

من الر�سوم اجلمركية و�سريبة املبيعات على 

والتجهيزات  واالآالت  وامل��ع��دات  االأول��ي��ة  امل��واد 

امل�ساريع  وجتهيز  وان�ساء  بناء  م��ن  الداخلية 

ال�سناعية داخل املناطق التنموية.

بها  يتمتع  ال��ت��ي  للمزايا  جويعد  وت��ط��رق 

يحق  اأن����ه  اإىل  م�����س��را  امل��دي��ن��ة،  يف  امل�ستثمر 

للم�ستثمر االأجنبي متلك كامل امل�سروع دون 

وجود �سريك �سمن ان�سطة اقت�سادية حمددة، 

اإ���س��اف��ة اىل ح��ري��ة حت��وي��ل ع��وائ��د اال�ستثمار 

واحل�س�س.

وي���ت���م���ت���ع امل�����س��ت��ث��م��ر االج����ن����ب����ي ب��ج��م��ي��ع 

املحلية،  ال�سركة  بها  تتمتع  التي  االم��ت��ي��ازات 

ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  ام��ك��ان��ي��ة  اىل  اإ���س��اف��ة 

اال���س��ت��ف��ادة م��ن االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة التي 

وقعها االردن مع العديد من الدول، والتي من 

اىل  الو�سول  املحلي  املنتج  ي�ستطيع  خاللها 

اال�سواق العاملية باأف�سلية مميزة.

االكادميي  القطاعني  بني  املواءمة  وح��ول 

وال�����س��ن��اع��ي ق����ال ج��وي��ع��د: اإن ���س��رك��ة امل���دن 

3 م��ذك��رات تفاهم  ال�سناعية االردن��ي��ة وقعت 

مع جامعات العلوم والتكنولوجيا والرموك 

والبلقاء التطبيقية لتدريب طلبة اجلامعات 

املدينة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  يف 

اجلامعات  يف  البحثية  االم��ك��ان��ات  وت�سخر 

وخمترباتها خلدمة ال�سناعة االردنية.

االنباط-عمان

بحثت جلنة الطاقة وال��روة املعدنية يف جمل�س 

االأع���ي���ان ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ني ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح ار���س��ي��دات 

املتحققة  واإجنازاتها  العربية  البوتا�س  �سركة  واق��ع 

خ����الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة وخ��ط��ط��ه��ا وم�����س��اري��ع��ه��ا 

امل�ستقبلية واأبرز التحديات، التي تواجهها خ�سو�ساً 

خالل  اللجنة  وا�ستمعت  وامل��ي��اه.  الطاقة  جم��ايل  يف 

زي����ارة ق��ام��ت ب��ه��ا اإىل ال�����س��رك��ة، ام�����س االث��ن��ني، اإىل 

املهند�س  ال�سركة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قّدمه  اإيجاز 

�سحادة اأبو هديب، ورئي�سها التنفيذي الدكتور معن 

ال�سركة خالل  باأداء  الن�سور. واأ�ساد العني ار�سيدات، 

ال�سنوات املا�سية، التي حققت الكثر من النجاحات 

امل�ستويات.  خمتلف  على  امل�سبوقة  غر  واالإجن���ازات 

ذات  املتخ�س�سة  ال�سناعات  يف  ال�سركة  تو�سع  وثمن 

�سناعة  مثل  العالية  املالية  والعوائد  امل�سافة  القيم 

قطاع  تناف�سية  لتعزيز  وم�ستقاته،  “الربومني” 
التعدين يف اململكة وزيادة م�ساهمته يف الناجت احللي 

اإليه،  اال�ستثمارات  من  املزيد  وا�ستقطاب  االإجمايل 

ومبا ي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة. من جانبه 

تعقدها  التي  اللقاءات،  اأن  اأب��و هديب،  املهند�س  اأك��د 

جلنة الطاقة والروة املعدنية يف جمل�س االأعيان مع 

�سركات التعدين االأردنية ومن بينها �سركة البوتا�س 

العربية، ما هي اإال ترجمة عملية لتوجيهات جاللة 

مع  وتفعيلها  ال�سراكة  لتعزيز  الثاين  عبداهلل  امللك 

العربية”  “البوتا�س  اأن  واع��ت��رب  اخل��ا���س.  القطاع 

العربي  االأردين  لال�ستثمار  م�����س��رف��اً  من��وذج��اً  ت��ع��د 

كفاءة  على  ووا�سحاً  حّياً  ومثااًل  الناجح،  واالأجنبي 

االإدارة االأردنية واإمكانياتها الكبرة يف اإدارة ال�سركة 

والوحيدة  البوتا�س  مل��ادة  منتج  كثامن  ت�سنف  التي 

على ال�سعيد العربي. وا�ستعر�س اأبو هديب موؤ�سرات 

االأداء املايل لل�سركة خالل عام 2020 وال�سهور ال�ستة 

اأن ال�سركة رفدت  االأوىل من العام احلايل، مو�سحاً 

خ��زي��ن��ة امل��م��ل��ك��ة ب���ح���وايل 264 م��ل��ي��ون دي���ن���ار خ��الل 

االأعوام 2018 – 2020، �سكّلت ما معّدله 65 باملئة من 

اأرباح ال�سركة خالل االأعوام الثالثة االأخرة.

 -2021 االأع��وام  �ستبا�سر خالل  ال�سركة  اأن  وذك��ر 

منطقة  يف  مل�سانعها  التو�سعة  عمليات  تنفيذ   2023

الطاقة  زي��ادة  اإىل  �ستوؤدي  والتي  االأغ��وار اجلنوبية، 

االإنتاجية لل�سركة اإىل ما يقارب 3 ماليني طن �سنوياً 

و�ستخلق فر�س عمل الأبناء املنطقة، وما يتبعها اأي�ساً 

من نتائج اإيجابية على االقت�ساد الكلي من خالل ما 

تدفعه ال�سركة من �سرائب ور�سوم تعدين و�سريبة 

اأب��و  دخ��ل وت��وزي��ع��ات اأرب����اح. وح���ول مدفوعاتها ب��ني 

70 مليون  2018 ما جمموعة  اأنها بلغت عام  هديب، 

دينار، ارتفعت اإىل 114 مليون دينار عام 2019، وبلغت 

عام 2020 نحو 80 مليون دينار، م�سراً اإىل البوتا�س 

و�سركاتها التابعة واحلليفة تعد من اأكرب امل�ساهمني 

اإذ  اململكة،  يف  االأجنبية  العمالت  احتياطي  رف��د  يف 

مليون   936 ق��راب��ة   ،2018 ع��ام  امل�ساهمة  ه��ذه  بلغت 

دوالر، ارتفعت اإىل 1.1 مليار دوالر عام 2019، ومليار 

دوالر عام 2020. من جانبه، عر�س الدكتور الن�سور، 

يف عر�س تقدميي اأداء ال�سركة خالل االأعوام 2018- 

و�سايف  وامل��ب��ي��ع��ات،  االإن���ت���اج،  كميات  حيث  م��ن   2020

على  انه  وبني  اململكة.  ومدفوعاتها خلزينة  االأرب��اح 

مل��ادة  ال�سركة  اإن��ت��اج  كميات  ارتفعت  االإن��ت��اج،  �سعيد 

 2.48 اإىل   ،2018 ع��ام  طن  مليون   2.4 من  البوتا�س 

مليون طن عام 2019، لت�سل اإىل م�ستوى 2.6 مليون 

على  قيا�سياً  رقماً  االإنتاج  هذا  وُيعّد   ،2020 عام  طن 

ارتفعت  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت  ال�����س��رك��ة.د  ت��اري��خ  م�ستوى 

2018، اإىل  2.43 مليون طن عام  كميات املبيعات من 

2.40 مليون طن عام 2019، و2.55 مليون طن نهاية 

مل  تاريخية  قيا�سية  كمية  اأي�����س��اً  وه��ي   ،2020 ع��ام 

حتققها ال�سركة من قبل. وعلى �سعيد االأرب��اح، بني 

قوياً  مالياً  اأداًء  حققت  العربية  البوتا�س  اأن  الن�سور 

خالل ال�سنوات الثالث املا�سي، اإذ بلغت اأرباحها عام 

نقدية  اأرباحاً  وزع��ت  دينار،  مليون   125 قرابة   2018

على امل�ساهمني بن�سبة 120 باملئة من راأ�س املال اأي ما 

ال�سركة  اأرب��اح  اأن  اإىل  100 مليون دينار. ونوه  يعادل 

ارتفعت عام 2019 لت�سل اإىل 152 مليون دينار، وزعت 

منها اأرباحاً نقدية بن�سبة 100 باملئة من راأ�س املال اأي 

 2020 اأنه عام  اإىل  83 مليون دينار، م�سراً  ما يعادل 

وحققت  ال��ت��وق��ع��ات  العربية”  “البوتا�س  جت����اوزت 

رغم  دينار  مليون   127 ح��وايل  مقداره  �سافياً  ربحاً 

منها  وزع���ت  ك��ورون��ا،  جلائحة  ال�سلبية  ال��ت��داع��ي��ات 

من  باملئة   100 بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباحاً 

راأ�س املال اأي ما يعادل 83 مليون دينار.

واأو����س���ح ال��ن�����س��ور، اأن���ه ع��ن��د م��ق��ارن��ة ���س��ايف اأرب���اح 

ال�سركة مع جمموعة من ال�سركات االأردنية الكربى 

على  للعائد  باالإ�سافة  امل��ايل  عمان  �سوق  يف  املدرجة 

االأ�سول )ROA( لكل منها، ظهر اأن اأرباح البوتا�س 

هذه  �سمن  االأعلى  هي  االأ�سول  على  العائد  ون�سبة 

مع  وباملقارنة  العاملي،  ال�سعيد  على  اأم��ا  ال�سركات. 

�سركة  حققت  فقد  ال��ع��امل  ح��ول  االأ���س��م��دة  م�سنعي 

البوتا�س العربية، بح�سب الن�سور، عائد على حقوق 

 )Return on Equity-ROE( امل��ل��ك��ي��ة 

ال�سركة  اأ�سول  على  وعائداً  باملئة،   14 ن�سبته  بلغت 

ظهر  ح��ي��ث  ب���امل���ئ���ة،   11 ن�����س��ب��ت��ه  ب��ل��غ��ت   )ROA(

ل�سركة   )ROE( امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  ع��ل��ى  ال��ع��ائ��د  اأن 

املاأخوذة،  البوتا�س العربية هو االأعلى �سمن العينة 

يف  العاملة  العاملية  ال�سركات  ك��ربى  تت�سمن  التي 

با�سراتيجية  يتعلق  وفيما  البوتا�س.  اإنتاج  جم��ال 

وف��ور  التنفيذية  االإدارة  اأن  الن�سور،  اأك��د  ال�سركة، 

ا�ستالمها ملهامها با�سرت بو�سع خطة ا�سراتيجية 

حتدد اأهدافها على املدى الق�سر واملتو�سط والبعيد 

االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع   ،)2025  -2021( ل��الأع��وام 

خ��ط��ط دوائ�����ر ال�����س��رك��ة ب��ج��م��ي��ع اأق�����س��ام��ه��ا، و�سمل 

لتنفيذ  �ساملة  طريق  خريطة  و�سع  العمل  نطاق 

الراأ�سمالية  اال���س��ت��ث��م��ارات  وح���ول  اال�سراتيجية. 

الراأ�سمالية لها  امل�ساريف  اأن  الن�سور،  لل�سركة، ذكر 

ارتفعت خالل االأعوام الع�سرة املا�سية من 28 مليون 

 ،2020 ع��ام  دي��ن��ار  مليون   153 اإىل   2011 ع��ام  دي��ن��ار 

ما  طبيعتها  حيث  من  امل�ساريف  هذه  تنوعت  حيث 

امل�سانع  ا�ستدامة  وم�ساريع  التو�سع  م�ساريع  ب��ني 

م�ساريع  اىل  باالإ�سافة  لالأ�سول  التحتية  والبنية 

الطاقة.

كما بني اأن زيادة االإنفاق الراأ�سمايل جاء حلماية 

و�سلبة  منظمة  حتتية  بنية  واإيجاد  ال�سركة  اأ�سول 

قادرة على ا�ستيعاب التو�سعات يف كميات االإنتاج على 

التي  التو�سع  م�ساريع  ع��ن  وحت��دث  املنظور.  امل��دى 

تقوم بها ال�سركة وت�سمل التو�سع يف تدعيم ال�سدود 

وعمليات احلفر )�سد رقم 1، و�سد رقم 5، و�سد رقم 

تزيد هذه  اأن  املتوقع  18(، حيث من  رق��م  و�سد   ،10

العمليات من قدرة ال�سركة االإنتاجية بواقع 60 األف 

رقم )19(  �سد  التو�سع يف  �سيعمل  فيما  �سنوياً،  طن 

140 األف  على رفع القدرة االإنتاجية لل�سركة بواقع 

اإىل  اإ�سافة  دي��ن��ار،  مليون   130 وبتكلفة  �سنوياً  طن 

م�سروع حمطة ال�سخ اجلديدة، والبوتا�س احلبيبي 

االأحمر الذي با�سرت ال�سركة باإنتاجه وبيعه يف �سهر 

اإىل  منه  �سحنة  اأول  و�سدرت   ،2019 ع��ام  من  اأيلول 

2020، قامت  األف طن ويف عام   42 الربازيل وبواقع 

“احلبيبي  م���ن  ط���ن  األ����ف   247 ب��ت�����س��دي��ر  ال�����س��رك��ة 

ال��ربازي��ل  اأه��م��ه��ا  االأحمر” ت��وزع��ت ع��ل��ى ع���دة دول 

امل�ستقبلية،  ال�سركة  م�ساريع  اأما  والفلبني.  وفيتنام 

درا�سة جدوى  اإع��داد  الن�سور،  الدكتور  وفق  فت�سمل 

اأرا���س��ي  م��ن  ال�سرقية  للمنطقة  وفنية  اقت�سادية 

اجمالية  مب�ساحة  منطقتني  اىل  واملق�سمة  االمتياز 

ال��ت��و���س��ع يف  اأن  5.9 كيلو م��ر م��رب��ع، ح��ي��ث  ت��ع��ادل 

بواقع  االإنتاجية  الطاقة  زي��ادة  �ساأنه  املنطقتني من 

التو�سع يف مالحات  وم�سروع  �سنويا،  الف طن   120

جديد  ب��ارد  ب��ل��ورة  م�سنع  وب��ن��اء  ال�سمالية  ال�سركة 

لرفع طاقة ال�سركة االنتاجية لكميات تراوح حول 

500 ال���ف ط���ن. وع���ن جم����االت ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر 

 “ اأن  الن�سور  الدكتور  اأو�سح  ال�سركة،  يف  واالبتكار 

مركز  اإن�ساء  على  العمل  با�سرت  العربية:  البوتا�س 

الذي يقع على م�ساحة  والتطوير واالبتكار  البحث 

 4 تقديرية  وبتكلفة  مربع،  مر  اآالف   6 على  تزيد 

ماليني.

 االنباط-برتا

يواجه االأ�سخا�س ذوو االإعاقة بع�س ال�سعوبات يف 

ا�ستخدام التطبيقات والتعامل مع املواقع االلكرونية 

االت�ساالت  �سركات  تقدم  فيما  وغ��ره��ا،  احلكومية 

دعمها ورعايتها لهم، عرب عدد من اخلدمات متكنهم 

االت�ساالت  وخدمات  و�سائل  اىل  النفاذ  لهم  وت�سهل 

وتكنولوجيا املعلومات.

وق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ط��وال��ب��ة م��ن اجلامعة 

االردنية ق�سم الفل�سفة وهو �سخ�س كفيف، اإن بع�س 

ذوي  لالأ�سخا�س  منا�سبة  او  مهياأة  غر  التطبيقات 

البنوك،  ببع�س  اخلا�سة  التطبيقات  مثل  االع��اق��ة 

قبل  م��ن  للعمل  م��ه��ي��اأة  التطبيقات  اأج����زاء  فبع�س 

�سعاف الب�سر ولي�س املكفوفني وبع�سها غر متوافق 

لال�ستخدام من قبل املكفوفني ب�سكل كامل، م�سرا 

املهياأة  االلكرونية  املحافظ  ن�سبة تطبيقات  ان  اإىل 

للعمل من قبل املكفوفني هي 70 باملئة فقط.

وبني اأن وجود “انيمي�سن “ للبحث يف حمركات 

ال��ذي  ال�سا�سة”  “قارئ  تعقيد  على  يعمل  البحث 

فت�سبح  ال��ق��راءة  يف  املكفوف  ال�سخ�س  عليه  يعتمد 

االأل��وان وال�سور هي املوؤ�سر ولي�س الرابط، ما يعمل 

على بطء الربنامج ب�سكل كبر جدا.

ودع����ا ال��ط��وال��ب��ة احل��ك��وم��ة اىل رف���ع او تخفيف 

ال�سرائب عن االجهزة لالأ�سخا�س املكفوفني، م�سيدا 

بتوفر تطبيق قارئ عملة ملعظم العمالت ابتكرته اأياد 

اأردنية.

ك���م���ا ط���ال���ب امل���وؤ����س�������س���ات وال�������س���رك���ات امل��ه��ت��م��ة 

املتوفرة  الكتب  دع��م  اىل  والربجميات  بالتطبيقات 

على املواقع ب�سيغة ال� )ب��ي.دي.اإف( على �سكل �سورة 

الن حت��وي��ل االأ���س��ط��ر االل��ك��رون��ي��ة م��ن خ��ط ع��ادي 

لربيل يحتاج الأجهزة اأ�سعارها مرتفعة جدا.

وبح�سب اأحدث اح�سائية للمجل�س االعلى حلقوق 

اال�سخا�س ذوي االعاقة، قدر عدد االأ�سخا�س ال�سم 

و���س��ع��اف ال�����س��م��ع مم��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن خم�س 

�سنوات، باأكر من 182 األف �سخ�س.

من جهتها، �سكلت هيئة تنظيم قطاع االت�ساالت 

ذوي  االأ���س��خ��ا���س  لتمكني  متخ�س�س  ع��م��ل  ف��ري��ق 

االإعاقة من النفاذ اإىل خدمات االت�ساالت وتكنولوجيا 

املعلومات، برئا�ستها وع�سوية كل من املجل�س االأعلى 

حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة و�سركات االت�ساالت 

ل��ذوي  اإن��ت��اج واالئ��ت��الف االردين  االردن��ي��ة وجمعية 

اىل  اإ���س��اف��ة  للمكفوفني،  ال��ث��ق��ايف  وامللتقى  االإع��اق��ة 

ممثلني لذوي االإعاقة ال�سمعية والب�سرية واحلركية.

توحيد  بهدف  اأقوى”  “معكم  م��ب��ادرة  واأطلقت 

اجل��ه��ود وت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل���ربات للخروج بخطة 

امل���ب���ادرات  لتنفيذ  للتطبيق  وق��اب��ل��ة  م���وح���دة  ع��م��ل 

وامل�ساريع املوجهة اإىل هذه الفئة من املجتمع.

كما نفذت الهيئة بالتن�سيق مع �سركات االت�ساالت 

االأ�سخا�س  مع  للتوا�سل  تدريبياً  برناجماً  اخللوية 

اجلمهور  خ��دم��ات  موظفي  قبل  م��ن  االإع���اق���ة  ذوي 

ووف��رت  وال�����س��رك��ات،  الهيئة  يف  امل�ستفيدين  و���س��وؤون 

خ���دم���ة ال���رج���م���ة ب��ل��غ��ة االإ������س�����ارة مل��راج��ع��ي��ه��ا من 

ال�سمعية من خالل توفر  االإعاقة  االأ�سخا�س ذوي 

توا�سل مرئي )بال�سوت وال�سورة( مع مرجم للغة 

االإ�سارة.

حلقوق  االأع��ل��ى  املجل�س  م��ع  بالتن�سيق  وق��ام��ت 

الرئي�سية  املعار�س  بتقييم  االإعاقة،  االأ�سخا�س ذوي 

ل�����س��رك��ات االت�������س���االت ال���ث���الث وم�����دى م��الءم��ت��ه��ا 

ال�ستخدام االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، كما هياأت موقعها 

االإع��اق��ة  ذوي  اال�سخا�س  م��ن  للت�سفح  االإل��ك��روين 

االعتبار  بعني  اآخ���ذة  ال�سم،  واالأ�سخا�س  الب�سرية 

مت�سفحي املوقع من امل�سابني بعمى االألوان اأو �سعف 

الب�سر ال�سديد، ون�سقت مع ال�سركات لتهيئة مواقعها 

االلكرونية ال�ستخدام اال�سخا�س ذوي االعاقة.

واأو�سحت الهيئة لوكالة االنباء االردنية )برا(، 

املتخ�س�س لتمكني  العمل  ملبادرات فريق  اأنه تنفيذاً 

االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع���اق���ة م��ن ال��ن��ف��اذ اإىل خ��دم��ات 

مذكرة  وق��ع��ت  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا  االت�����س��االت 

تفاهم م��ع ك��ل م��ن م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام و�سركات 

الإتاحة  واأمنية”،  واأوراجن  “زين  املتنقلة  الهواتف 

رق���م ال���ط���وارئ ل��الأ���س��خ��ا���س ال�����س��م 114، ح��ي��ث مت 

توفر من�سة “فيديوية” لرقم الطوارئ ميكن من 

ال�سم  ات�ساالت جمانية لالأ�سخا�س  خاللها توفر 

عرب تطبيق مت ا�ستحداثه لهذه الغاية. من جهتها، 

اكدت �سركة زين اأنها تدعم االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

عرب العديد من الربامج واملبادرات واخلدمات، حيث 

لل�سم،  املخ�س�س  “الب�سمة”  خط  ال�سركة  اأطلقت 

الذي يت�سمن حزمة دقائق جمانية ملكاملات الفيديو، 

ويتيح اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��وا���س��ل م��ع م��رك��ز زي���ن خلدمات 

الذي   1414 الرقم  لل�سم على  املخ�س�س  امل�سركني 

االت�سال  خدمة  ع��رب  الفئة  ه��ذه  خلدمة  خ�س�سته 

ب��ال حدود”  “�سمع  مل��ب��ادرة  وق��دم��ت دعمها  امل��رئ��ي، 

الدعم  العهد، بهدف تقدمي  اأطلقها �سمو ويل  التي 

خالل  من  اململكة،  يف  ال�سمع  فاقدي  تاأهيل  واإع���ادة 

توفر الدعم الطبي ال��الزم وزراع��ة اأجهزة القواقع 

ملحتاجيها واإعادة تاأهيل االأطفال من زارعي القواقع، 

حيث قدمت زين 7 قواقع �سمن هذه املبادرة. وعلى 

فئة  من  االأ�سخا�س  ال�سركة  �سملت  التعليم،  �سعيد 

تقيمها  ال��ت��ي  املجانية  التدريبية  ب���ال���دورات  ال�سم 

االأجهزة  �سيانة  على  املجاين  للتدريب  مراكزها  يف 

اخللوية.

دعمها  ال�سركة  تقدم  الريا�سي،  ال�سعيد  وعلى 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ني م��ن العبي  ال��ري��ا���س��ي��ني  ملجموعة م��ن 

ال���ري���ا����س���ات ال���ف���ردي���ة ل��ت�����س��ان��ده��م يف م�����س��رت��ه��م 

الريا�سية.

وبالن�سبة للمجتمعي، قامت ال�سركة بتاأهيل عدد 

من احلدائق العامة لتكون مهياأة ال�ستخدام االأطفال 

من ذوي االإعاقة، فيما اأطلقت جمموعة زين مبادرة 

“وي ابل” التي تهدف اإىل دمج االأ�سخا�س من ذوي 
لل�سركة،  الوظيفي  الكادر  �سمن  و�سمولهم  االإعاقة 

ودعمت موقعها االإلكروين بتكنولوجيا “دبليو ثري 

�سي” مل�ساعدة �سعاف الب�سر على القراءة من خالل 

توفر  اإىل  اإ�سافة  امل�ساعدة،  االأدوات  من  جمموعة 

االإعاقة  ذوي  من  ال�سركة  ملوظفي  امل�ساعدة  االأدوات 

لتمكينهم من اإمتام اأعمالهم دون اأي معوقات.

  واطلقت �سركة اأورجن االأردن مظلة “قدراتنا 

خمتلفة ولكّن اإمكانياتنا اأكيدة” التي ت�سم العديد 

م��ن امل���ب���ادرات ال��رام��ي��ة لتمكني االأ���س��خ��ا���س ذوي 

االإعاقة اقت�سادياً واجتماعياً واأكادميياً.

ك���م���ا ق����دم����ت ال�������س���رك���ة رع���اي���ت���ه���ا ل���ت���دري���ب 

اأنظمة  ا���س��ت��خ��دام  ال��ب�����س��ري��ة ع��ل��ى  االإع���اق���ة  ذوي 

بكل  امل��ه��ام  الأداء  والتطبيقات  املختلفة  الت�سغيل 

على  وعملت  منها،  الق�سوى  واال�ستفادة  �سهولة 

لي�ستخدمه  االل���ك���روين  ال�����س��رك��ة  م��وق��ع  تهيئة 

�سهولة  بكل  الب�سرية  االإع��اق��ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���س 

ال�����س��روط واالأح��ك��ام  اإ���س��اف��ة اإىل ت�سجيل  وي�����س��ر، 

االعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  لتزويد  �سوتية  كملفات 

ال�سمعية باملعلومات قبل التوجه اإىل املعر�س، عدا 

– ا�سحنلي الإع����ادة �سحن  ع��ن ت��وف��ر خ��دم��ة اي 

اأورجن  الفور يف معار�س  املدفوعة على  احل�سابات 

اأو نقاط البيع.

من  العديد  اىل  رعايتها  االأردن  اأورجن  وتقدم 

املبادرات بالتعاون مع �سركائها، حيث ت�سلط ال�سوء 

على ق�س�س جناح االأردنيني من ذوي االإعاقة يف 

عّدة جماالت، اإ�سافة اإىل منح درا�سية للطالب من 

ذوي االإعاقة يف تخ�س�سات ذات �سلة بالتكنولوجيا 

قدراتهم  وتطوير  املختلفة  ب��امل��ه��ارات  لتزويدهم 

االأكادميية وحت�سني فر�سهم الوظيفية.

تطبيق  ال�سركة  تدعم  التقني،  ال�سعيد  وعلى 

ال�����س��رك��ات  اإح����دى  ط���ّورت���ه  بوك” ال����ذي  “�ساين 
املن�سمة لربنامج “بيج”، حيث اعتمدت التطبيق 

ل��غ��ة االإ����س���ارة عرب  لتتيح خ��دم��ة  يف 11 م��ع��ر���س��اً 

التطبيق لتمكني االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ال�سمعية 

لتلبي  وف��وري  ب�سكل مبا�سر  املرئي  التوا�سل  من 

ع��دد من  التطبيق يف  وتوفر كذلك  احتياجاتهم، 

املراكز ال�سحية التابعة للوزارة، بناًء على معاير 

حمددة.

ال�����س��رك��ات  اإح����دى  املهياأ”  “االردن  اأن  ي��ذك��ر 

برنامج  من  الثامن  املو�سم  اىل  املن�سمة  النا�سئة 

اأورجن لت�سريع منو االأعمال الريادية “بيج” تعمل 

كدليل جلميع االأماكن التي ميكن الو�سول اإليها 

اململكة لالأ�سخا�س ذوي  اأنحاء  ب�سهولة يف جميع 

االعاقة احلركية وكبار ال�سن.

االنباط-عمان

افتتح رئي�س هيئة اال�ستثمار بالوكالة فريدون 

ح��رت��وق��ة، ام�����س االث���ن���ني، امل���وؤمت���ر اال���س��ت��ث��م��اري 

حت��ف��ي��ز   “ ع�����ن�����وان:  حت����ت  االأول  االف����را�����س����ي 

اال�ستثمار يف املئوية الثانية ».

وقال حرتوقة اإن املوؤمتر الذي ي�سم نخبة من 

امل�سوؤولني واخلرباء ورجال االأعمال من جن�سيات 

ع��رب��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة، وال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ال��ع��دي��د من 

القطاعات اال�ستثمارية املتنوعة، يعد اأول موؤمتر 

فتح  ع��ل��ى  و�سيعمل  االأردن،  يف  ي��ق��ام  اف��را���س��ي 

املجال اأم��ام اآف��اق جديدة من التعاون االقت�سادي 

واال�ستثماري. واأ�ساف اأن التحديات التي فر�ستها 

اأث��ر كبر على التوا�سل  جائحة ك��ورون��ا ك��ان لها 

بني جميع الفئات خا�سة رجال املال واالأعمال يف 

ا�ستثمرت  التحديات  اأن هذه  اإىل  اخل��ارج، م�سرا 

من خالل و�سائل التكنولوجيا الرقمية احلديثة، 

حيث قدم الرياديون تقنيات جديدة اإبداعية �سمن 

البنى التحتية املمكنة اأتاحت �سهولة التوا�سل مع 

رجال املال واالأعمال واأ�سهمت يف الرويج للبيئة 

والفر�س اال�ستثمارية يف اململكة بكل �سهولة وي�سر.

وب��ني ح��رت��وق��ة اأن احل��ك��وم��ة ج���ادة يف ت�سهيل 

جميع االإج��راءات اخلا�سة بالعملية اال�ستثمارية 

وخ����ل����ق ب���ي���ئ���ة ا����س���ت���ث���م���اري���ة ج�����اذب�����ة وم��ن��اف�����س��ة 

ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن، ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات 

وا�ستدامة  االقت�ساد  تعزيز  هدفها  االإ�سالحية 

منعته والتي �ستعمل على ت�سجيع وجذب اال�ستثمار 

وتطوير وتنمية القطاع اخلا�س.

واأكد اأنه على الرغم من جميع التحديات اإال اأن 

قيمة اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة املتدفقة اإىل 

9ر1 باملئة خالل  ال�سوق االأردن��ي��ة، �سعدت بن�سبة 

من  بالرغم   ،2019 ع��ام  مع  مقارنة  املا�سي  العام 

قيود فرو�س كورونا وتراجع حجم اال�ستثمارات 

الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر  ق��ال   ناحيته  عامليا. من 

والريادة احمد الهناندة  يف جل�سة حول “ال�سباب 

واالبتكار وريادة االعمال” �سمن فعاليات املوؤمتر 

تنظمه  وال��ت��ي  االأول  االف��را���س��ي  اال���س��ت��ث��م��اري 

اال�ستثمار  “حتفيز  عنوان  حتت  اال�ستثمار  هيئة 

يف املئوية الثانية” والذي يهدف اىل اإبراز اململكة 

كبيئة ا�ستثمارية اآمنة ومناف�سة، نظراً ملا يتمتع به 

االأردن من ا�ستقرار على كافة اال�سعدة وم�ستقبل 

واعد الإن�ساء اال�ستثمارات وموقعه اال�سراتيجي 

االقليمية  اال����س���واق  م��ن  ال��ع��دي��د  اىل  ل��ل��و���س��ول 

والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر  وق��ال  والعاملية. 

احلكومة  ان  اىل  اجلل�سة  خ��الل  الهناندة  احمد 

الرقمي  االق��ت�����س��اد  وزارة  خ���الل  وم���ن  االأردن���ي���ة 

والريادة تقوم بالركيز على دعم وتنمية املهارات 

الرقمية لدى ال�سباب االأردين موؤكداً اأن تزويدهم 

التقنيات  م���ن  ال��ع��م��ل��ي��ة واال���س��ت��ف��ادة  ب���اخل���ربات 

النا�سئة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تعترب من 

اأه��م الركائز التي ن�سعى اإىل حتقيقها من خالل 

مع  بالتعاون  ال����وزارة  عليها  ت�سرف  ب��رام��ج  ع��دة 

يف  رئي�سًيا  �سريًكا  يعترب  ال���ذي  اخل��ا���س  القطاع 

عملية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي. واك���د ال��ه��ن��ان��دة خالل 

االأعمال  بريادة  احلكومي  االهتمام  على  اجلل�سة 

يف االردن ودعم بيئة الريادة والرياديني واأ�سحاب 

على  العمل  خ��الل  م��ن  وذل���ك  النا�سئة  ال�سركات 

ال�����وزارة حالياً  امل��ح��اور، حيث تعمل  ال��ع��دي��د م��ن 

االعمال  ري���ادة  قطاع  يف  ال�سركاء  م��ع  وبالتعاون 

على تطوير “ال�سيا�سة الوطنية لريادة االأعمال” 

الإعداد اإطار وا�سح ومتكامل لدعم وتعزيز الريادة 

اأو  الت�سريعية  ���س��واًء  ج��وان��ب��ه��ا،  بكافة  االأردن  يف 

ال��و���س��ول اإىل االأ����س���واق وال��ت��م��وي��ل وغ��ره��ا من 

مقومات بيئة الريادة املمّكنة.

وبني الهناندة انه ومع ا�ستمرار االأردن يف تعزيز 

النظام البيئي الداعم لالبتكار، فقد جنح يف جذب 

العاملية  التكنولوجيا  عمالقة  من  العديد  انتباه 

 Cisco، Expedia، Amazon، م��ث��ل 

 Webhelp، Rubicon، Juniper،

 opensooq      Bigo، Microsoft،

بتاأ�سي�س  ال�����س��رك��ات  م��ن  وغ��ره��ا   ،Oracle
اأعمالها يف االأردن، حيث ا�ستفادت من موقع االأردن 

واأ�سار  احل��رة،  التجارة  واتفاقيات  اال�سراتيجي 

نظام  يبني  ان  ا�ستطاع  االأردن  ان  اىل  ال��ه��ن��ان��دة 

ا قوياً لكل من امل�ستثمر واملوظف  بيئي يوفر عر�سً

وامل�ستهلك، ويعزز ب�سكل كبر العنا�سر االأ�سا�سية 

ل�سهولة ممار�سة االأعمال التجارية فيه، كما ن�سعى 

والبيئة  التحتية،  البنية  من  كل  كفاءة  لتح�سني 

القطاع  لل�سباب يف  الرقمية  واملهارات  الت�سريعية 

ا�ستثمارية قوية يف  بيئة  بناء  الهدف يف  لتحقيق 

االأردن، حيث يتم العمل على العديد من امل�ساريع 

بهذا ال�سدد. وت�سمن اليوم االأول للموؤمترالذي 

يختتم ف��ع��ال��ي��ات��ه، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، ال��ع��دي��د من 

اجلل�سات تناولت مو�سوعات كم�ستقبل اال�ستثمار 

وال��ت��ط��ل��ع��ات م���ا ب��ع��د ف���رو����س ك���ورون���ا، وت��روي��ج 

الفر�س اال�ستثمارية وال�سراكة بني القطاع العام 

واخل��ا���س، وامل��ب��ادرات واالإج�����راءات التي اتخذتها 

احل��ك��وم��ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ح��ول 

الرقمي لالقت�ساد، ون�سر ثقافة الريادة واالبتكار 

بني ال�سباب ودعم م�ساريعهم االإبداعية وامل�ساريع 

النا�سئة، وراأ�س املال من اأجل النمو والو�سول اإىل 

التمويل.

طاقة األعيان تبحث واقع شركة البوتاس وإنجازاتها وخططها المستقبلية

افتتاح مؤتمر تحفيز االستثمار في المئوية الثانية

الهناندة: األردن نجح في جذب العديد من عمالقة التكنولوجيا العالمية

ذوو اإلعاقة يواجهون صعوبات باستخدام بعض التطبيقات وشركات االتصاالت توفر لهم الحلول

الثالثاء  13 /7/ 2021 



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سياحية   للمطاعم  املتو�سط  البحر  �سركة  ب���اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )40097( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2015/4/1(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/7/12(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال��دج��اين  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وقمحيه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)64657 ( بتاريخ 2002/9/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200064039(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عرفات حممد ال�سهب و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/3/29 حتت الرقم )70516( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/12 

ال�سهب   را�سد  حممد  عرفات  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – ال�ساد�سة– ت: 

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى 

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق الكربى قد 

قرار  على  املوافقة   2021/5/19 تاريخ   )  102/10  ( رقم  بقرارها  قررت 

اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم ) 46 ( تاريخ 2021/5/10 واملت�سمن:

املتقطع  املنحنى  �سعة  تقلي�ص  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديالت  على  املوافقة   

من القطعة لرقم )13( �سمن احلو�ص رقم )23( احلي اجلنوبي من )12(م 

اىل )6( م وكما هو مبني بتقرير امل�ساح املرفق وبناء على ال�ستدعاء املقدم 

– �سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية.
املفرق   ملنطقة  املحلية  اللجنة  ق��رار  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  ق��ررت 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�ص  وايداعه  اعاله 

القرار  على  الط��الع  العالقة  ل��ذوي  ويجوز  حمليتني  حمليتني  و�سحيفتني 

وتقدمي   ، ال��ك��ربى  امل��ف��رق  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  مكتب  ل��دى  امل��ذك��ور 

العرتا�ص  م��دة  خ��الل  وذل��ك  الع��رتا���ص  يوجب  ما  ك��ان  اذا  اعرتا�ساتهم 

القانونية .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

حسن سالم الجبور 

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200064847(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عرفات حممد ال�سهب و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2004/6/1 بتاريخ   )71475( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2018/12/26 

ال�سهب   را�سد  حممد  عرفات  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

م�سجد  – خلف  – ال�ساد�سة  العقبة   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

الفي�سل – ت: 0795948194

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى 

الكربى  املفرق  لبلدية  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

2021/5/5 املوافقة على قرار  101/10 ( تاريخ  قد قررت بقرارها رقم ) 

اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم ) 43 ( تاريخ 2021/4/26 واملت�سمن:

�سعة  �سارع  وا�ستحداث  الغاء  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديالت  على  املوافقة   

)10(م متقطع من القطعة رقم ) 25( �سمن احلو�ص رقم )1( العلم – ثغرة 

 – املقدم  ال�ستدعاء  على  وبناء  املرفق  امل�ساح  بتقرير  مبني  هو  وكما  اجلب 

�سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية.

املفرق   ملنطقة  املحلية  اللجنة  ق��رار  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  ق��ررت 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�ص  وايداعه  اعاله 

القرار  على  الط��الع  العالقة  ل��ذوي  ويجوز  حمليتني  حمليتني  و�سحيفتني 

وتقدمي   ، ال��ك��ربى  امل��ف��رق  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  مكتب  ل��دى  امل��ذك��ور 

العرتا�ص  م��دة  خ��الل  وذل��ك  الع��رتا���ص  يوجب  ما  ك��ان  اذا  اعرتا�ساتهم 

القانونية .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

حسن سالم الجبور 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �سكجها و�سخ�سري  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تقدمت    2005/11/9 بتاريخ   )78101( الرقم  حتت  ت�سامن 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سكجها و�سخ�سري

اإىل �سركة : �سكجها و�سخ�سري و�سريكتهما

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وو�سام  رام��ي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

زوايده  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)84910 ( بتاريخ 2007/3/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

مربوك للفائزين استالم جوائزهم

تعلن �سركة جورج ابو زيد و�سركاه

احلا�سلة  الرتويجية  باحلملة  الفائزين  ا�سماء 

حتت  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  موافقة  على 

الرقم 12400/28/2/4 بتاريخ 2021/5/27

ا�سماء الرابحني

، را�سد  احمد �سامي احمد ابو جامو�ص ، �سهيب 

عبداهلل حممود العجلوين ، عمر �سليمان

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  امل�سجلة  التجاريه  ان��ان��ا  ل�سركة 

بتاريخ   )93( الرقم  حتت    ) )معفاه  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 

املنعقد  ال��ع��ادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   )2002/9/22(

بتاريخ )2021/6/6 ( املوافقة بالجماع على تخفي�ص راأ�سمال 

لي�سبح )220.000( دينار اردين .

تخفي�ص  على  خطيا  العرتا�ص  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعه والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�سجل  ا�ستنادا لحكام املاده )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين  باأن ال�سم التجاري ) ام نور املغربي 

لالع�ساب( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم ) 225478( با�سم ) رغد اأ�سامة 

اأنور غريب ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) امني علي حممد املغربي ( وتعترب عملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العب�سي  با�سمه  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركائها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2006/10/16 بتاريخ   )  83041(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأه : ) 200129801(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997

وامل�سجلة  و�سريكه      حماد”  “ابو  ر�سوان  يحيى  �سركة   ب��اأن 

بتاريخ   )105700  ( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

ت�سفيه  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  ق��د   2012/11/7

اختيارية بتاريخ    2021/7/12  وقد مت تعيني ال�سيد/ال�سيدة  

يحيى ر�سوان �سالح ابو حماد  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي اربد �سارع فوعرا 0788288501

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200168442(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  العوامله   ومنر  �ساكر  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )118497( بتاريخ 2018/7/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/24 

اهلل  �سيف  حممد  اهلل  �سيف  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

احمد  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – اخل�سر  ���س��ارع  ال�سلط-   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0791653280

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ص   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2021/5/17 تاريخ   )  2/348  ( رقم  بقراره   قرر  قد  العلى 

املوافقة على خمطط  تغيري �سفة ال�ستعمال من �سكن )ج( اىل 

جتاري حملي للقطعة رقم )768( حو�ص )4( املفرق اجلنوبي 

من ارا�سي املفرق �سريطة ا�ستيفاء بدل تعوي�ص مبقدار خم�سة 

الف دينار بالجمايل .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

املخطط التعديلي املعد لهذه الغاية وو�سعه مو�سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200061110(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ال���وردات   وحممد  مو�سى  زهري  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/6/18 حتت الرقم )63934( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/12 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  زهري ناظم احمد مو�سى او حممد 

يو�سف عثمان الوردات  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�����س��رق��ي  احل���ي   – ارب���د   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795767607

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200032695(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الدن اخوان   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )20880( بتاريخ 1988/10/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/1/29 

الدن   عي�سى  عبد  النا�سر  عبد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – امل�����س��ريف��ة   - الر�سيفة   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0790740025

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة امنية لتجارة املركبات  ذ.م.م م�سجلة لدينا 

حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

الرقم )10159( بتاريخ )2005/5/29( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/7/11(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ملكافحة  الدولية  الفائقة  العناية  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

مراقبة  دائ��رة  ل��دى  وامل�سجلة  ذ.م.م   والقوار�ص   احل�سرات 

ال�شركات حتت الرقم  ) 40786 ( بتاريخ ) 2015/6/11(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : لوؤي �سائد �سعيد عثمان

م�سجد  بقرب   – القاد�سيه  حي   – الر�سيفه   : امل�سفي  عنوان 

العبا�ص 

خلوي ) 0795607225 (

م�سفي ال�سركة

الثالثاء    13 / 7 /2021

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 11 /60 ( تاريخ 2020/6/15
 ( املفرق  قد قررت بقرارها رقم  لبلدية  للتنظيم والبنية  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

 20 2020/6/15 واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم )  60/11 ( بتاريخ 

( تاريخ 2020/2/23م.

التنظيمية  والطرق  ال�سوارع  الغاء  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديالت  على  املوافقة  واملت�سمن 

 ( الرقام  ذوات  القطع  ا�ستعمال  �سفة  وتغيري  تنظيميا  الفرازية  والطرق  ال�سوارع  واعتماد 

56، 57، 58، 59، 60، 61، 63، 64، 65، 66 ( من مباين عامة اىل �سكن )ج( مع اعتماد جمرى 

الفرازية  والطرق  ال�سوارع  مع  تتطابق  ل  التنظيمية  والطرق  ال�سوارع  كون  وذلك   ، وادي 

4( املفرق اجلنوبي  وذلك للقطع التي افرزت من ا�سل القطعة رقم )23( من احلو�ص رقم ) 

من ارا�سي املفرق حيث مت تطبيق عليها قانون التق�سيم  وذلك بناء على قرار جمل�ص الوزراء 

)1981/1/11/25( تاريخ 2007/2/8 ال�سادر باجلريدة الر�سمية العدد ) 4812( تاريخ 1 

/ اآذار �سنة 2007 املرفق ن�سخة عنه – �سمن منطقة املفرق وكما هو مبني باملخطط املرفق و 

املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ص ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ص خالل 

املدة القانونية لالعرتا�ص .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي 

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 14 /97 ( تاريخ 2021/3/17

 ( املفرق  قد قررت بقرارها رقم  لبلدية  للتنظيم والبنية  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

 27 2021/3/17 واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم )  97/14 ( بتاريخ 

( تاريخ 2021/3/3.

القطعة  �سمن  طويل  جتاري  اىل  )ج(  �سكن  من  ا�ستعمال  �سفة  تغيري  على  املوافقة  واملت�سمن 

رقم ) 108 ( وجزء من القطعة رقم ) 114 ( من حو�ص رقم )4( املفرق اجلنوبي لوحة رقم 

)118( مع فر�ص عوائد تنظيم  مبقدار )1.800 ( دينار وثمامنائه فل�ص للمرت املربع للم�ساحة 

املنظمة جتاري طويل وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم وتقرير امل�ساح املرفق – �سمن منطقة 

املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ص ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ص خالل 

املدة القانونية لالعرتا�ص .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي 

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 11 /95 ( تاريخ 2021/3/3

 ( املفرق  قد قررت بقرارها رقم  لبلدية  للتنظيم والبنية  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

95/11 ( بتاريخ 2021/3/3 واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم ) 17 ( 

تاريخ 2021/2/10.

ال�سوارع  الغاء  يتم  بحيث   ) الف��راز  مطابقة   ( تنظيمية  تعديالت  على  املوافقة  واملت�سمن 

والطرق التنظيمية واعتماد ال�سوارع والطرق الفرازية تنظيميا واعتماد جمرى وادي ، وذلك 

كون ال�سوارع والطرق التنظيمية ل تتطابق مع ال�سوارع والطرق الفرازية وذلك للقطع التي 

24 ( من احلو�ص رقم )4( املفرق اجلنوبي من ارا�سي املفرق  افرزت من ا�سل القطعة رقم ) 

حيث مت تطبيق عليها قانون التق�سيم وذلك بناء على قرار جمل�ص الوزراء )1981/11/25( 

تاريخ 2007/2/8 ال�سادر باجلريدة الر�سمية العدد )4812( تاريخ 1اأذار �سنة 2007 املرفق 

ن�سخة عنه – �سمن منطقة املفرق وكما هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ص ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ص خالل 

املدة القانونية لالعرتا�ص .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي 
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ال�صحف:  انباطالثالثاء  2021/7/13
دائرة قا�صي الق�صاة

حمكمة عمان/ الق�صايا ال�صرعية
الرقم: 2020100804158

التاريخ: 1442/12/2هـ
املوافق: 2021/7/12م

هيئة القا�صي:  حممود احمد روا�صده
تبليغ قرار ا�صتئنايف بالن�صر

حمكمة عمان/ الق�صايا ال�صرعية
)عمان - املدينة الريا�صية- �ش ال�صهيد/ مقابل 
�صرح ال�صهيد- مبنى رقم 103- الطابق االول(

الى املدعى عليه:  يا�صر حممد عظيم/ اجلن�صية باك�صتاين ويحمل 
اجلن�صية االمريكية - عنوانه: جمهول حمل االقامة يف امريكا واخر 
حمل اقامة له يف االردن يف عمان - ناعور - منطقة زبود - بالقرب 

من �صركة االدوية ال�صويدية
بخ�صو�ش  ال�صرعية  املحاكمات  ا�صول  قانون  من   151 باملادة  عمال 
حتت  واملندرجة   2020100804158 اال�صا�ش  رقم  ذات  الدعوى 
اعالم احلكم ال�صادر عن هذه املحكمة برقم 2020100804158 
لل�صقاق  التفريق  ومو�صوعها  2021/4/22م  الف�صل  تاريخ 
والنزاع واملقامة عليك من قبل املدعية اميان ح�صن احمد عثمان 
امل�صار  احلكم  �صدق  قد  انه  اعلمك  ربيحات  حممد  املحامي  وكيلها 
اليه اعاله من قبل حمكمة ا�صتئناف عمان ال�صرعية مبوجب القرار 

اال�صتئنايف رقم 2021/2169-123509 تاريخ 2021/6/9م
ولك احلق بطلب  �صورة عن احلكم امل�صتاأنف م�صفوعا ب�صورة عن 
القرار اال�صتئنايف امل�صار اليه اعاله وتطبيق ما يخ�صك من احكام 
جرى  وعليه  ال�صرعية  املحاكمات  ا�صول  قانون  من   158 املادة 
1442/12/2هـ  يف  حتريرا  اال�صول  ح�صب  بالن�صر  ذلك  تبليغك 

وفق 2021/7/12م
قا�صي عمان ال�صرعي/الق�صايا
 حممود احمد روا�صده

دائرة قا�صي الق�صاة
حمكمة عمان/ الق�صايا ال�صرعية

الرقم: 2020100804703
التاريخ: 1442/12/2هـ
املوافق: 2021/7/12م

هيئة القا�صي: احمد خليل القطيفان
تبليغ قرار ا�صتئنايف بالن�صر

حمكمة عمان/ الق�صايا ال�صرعية
)عمان - املدينة الريا�صية- �ش ال�صهيد/ مقابل 
�صرح ال�صهيد- مبنى رقم 103- الطابق االول(

الى املدعى عليه: اياد احمد حممود كالب - اجلن�صية فل�صط�صيني 
- عنوانه جمهول حمل االقامة يف االمارات واخر حمل اقامة له يف 
االردن يف الزرقاء - الر�صيفة - خميم حطني - خلف مدر�صة طه 

ح�صني - قرب بقالة احمد عا�صور
بخ�صو�ش  ال�صرعية  املحاكمات  ا�صول  قانون  من   151 باملادة  عمال 
حتت  واملندرجة   2020100804703 اال�صا�ش  رقم  ذات  الدعوى 
 202100860078 املحكمة برقم  ال�صادر عن هذه  اعالن احلكم 
عليك  واملقامة  افتداء  ومو�صوعها  2021/2/11م  الف�صل  تاريخ 
من قبل املدعية روان راتب عبد اهلل عرقان اعلمك انه قد �صدق 
ال�صرعية  ا�صتئناف عمان  اليه اعاله من قبل حمكمة  امل�صار  احلكم 
تاريخ   122534-2021/1193 رقم  اال�صتئنايف  القرار  مبوجب 

2021/4/27م
ب�صورة عن  م�صفوعا  امل�صتاأنف  ولك احلق بطلب �صورة عن احلكم 
القرار اال�صتئنايف امل�صار اليه اعاله وتطبيق ما يخ�صك من احكام 
جرى  وعليه  ال�صرعية  املحاكمات  ا�صول  قانون  من   158 املادة 

تبليغك ذلك بالن�صر ح�صب اال�صول حتريرا يف 2021/7/12م
قا�صي عمان ال�صرعي/الق�صايا
احمد خليل القطيفان
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االنباط-وكاالت

ق����ال م�������س����ؤوٌل �أم���ن���يٌّ �إ���س��ر�ئ��ي��ل��يٌّ ب�����ارٌز �إّن 

�لغربية  �ل�سفة  يف  �مل��ع��ق��دة  �لأم��ن��ي��ة  �لأو���س��اع 

ومتعمًقا،  ف�رًيا  تقييًما  �إ�سر�ئيل  من  تتطلب 

وميكن  خطرية،  �أمنية  تهديد�ت  ُت�سكِّل  لأّن��ه��ا 

�أْن ترت�كم فيها ديناميكيات �سارمة، ومطل�ب 

بديٍل  لكّل  لتك�ن م�ستعًد�  �لكثري من �لهتمام 

ممكٍن

�لأم��ن  جهاز  رئي�س  ب��ريي  يعك�ف  و�أ���س��اف 

ب�سحيفة  مقاله  يف  �ل�����س��اب��اك،  �ل�سابق-  �ل��ع��ام 

ث��اث��ة  ي�����س��غ��ل  ع��ّب��ا���س  �أّن حم���م����د  م���ع���اري���ف، 

ورئي�س  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  رئي�س  منا�سب: 

فتح،  ورئي�س  �لفل�سطينية،  �لتحرير  منظمة 

�سنه  ت��ق��دم  وب�����س��ب��ب  �لأخ������رية،  �ل�����س��ن����ت  ويف 

من  �خل��اف��ة  معركة  ب��د�أت  �ل�سحية،  وحالته 

بعده، وح�سلت نقا�سات مط�لة ح�ل �لعمليات 

�ملت�قعة بعد خروجه من �مل�سرح �ل�سيا�سي، من 

حيث �سر�عات �ل�ر�ثة

�أّن  �إىل  ب���ريي  ل��ف��ت  ذل����ك،  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

خليفة  �أّن  ي��رى  �لإ�سر�ئيلّي  �لأم��ن��ّي  �لتقدير 

�ملعاجلة  على  ز  �سرُيكِّ �ل�سلطة  برئا�سة  عبا�س 

�ل�������س���ام���ل���ة يف �مل����ج����ال �ل����د�خ����ل����ّي، و�مل���ح���اول���ة 

�ل���اح���ق���ة لإق����ام����ة دول�����ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وم��ن��ع 

للمنا�سب  �نتخابهم  �سيتم  من  بني  �ل�سر�عات 

ويف  ح��ال��ًي��ا،  م��ازن  �أب���  ي�سغلها  �لتي  �لإ�سافية 

كبرية  فر�سة  لديها  �لتي  حما�س  مع  �لعاقة 

�ستك�ن  لأنها  �أج��ري��ت،  �إذ�  بالنتخابات،  للف�ز 

ومكانتها بني �جلمه�ر  ق�تها  لإثبات  فر�ستها 

�لغربية �ل�سفة  �لفل�سطيني يف 

ُع����اوًة ع��ل��ى م��ا ُذِك���ر �آن��ًف��ا، �أو���س��ح �مل�����س���ؤول 

�لإ�سر�ئيلية  �حلك�مة  �أّن  �لإ�سر�ئيلّي  �لأمنّي 

�لر�هن  �ل��سع  على  �حلفاظ  ل  ُتف�سِّ �جلديدة 

مع �لفل�سطينيني، ورمبا هذ� ه� م�قف غالبية 

رغم  �ل��دويل،  و�ملجتمع  �لفل�سطيني  �جلمه�ر 

�لفل�سطينية  �ل�ساحة  يف  �إ�سر�ئيل  م�سالح  �أّن 

ت��رتك��ز يف حم��اول��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل���س��ت��ق��ر�ر 

وتقليل  �لقت�سادي،  �ل��سع  وحت�سني  �لأمني، 

�مل��ع��ار���س��ة يف  ن��ف���ذ ح��م��ا���س، و�إ���س��ع��اف عنا�سر 

�لفل�سطينية �ل�سلطة 

م��ق��ت��ل  �أّن  ع��ل��ى  ب����ريي يف حت��ل��ي��ل��ه  و�����س����ّدّد 

ب��ن��ات  ن����ز�ر  �لفل�سطيني  �ل�����س��ي��ا���س��ّي  �ملُ���ع���اِر����س 

وت�سبب  �لغربية،  �ل�سفة  يف  كربى  مدًنا  �أ�سعل 

يف م����ج���ة م���ن �لح���ت���ج���اج���ات �ل��ع��ن��ي��ف��ة ت��ه��دد 

نعتد  مل  م�ساهد  ور�أي��ن��ا  ف��ي��ه��ا،  فتيل  ب��اإ���س��ع��ال 

ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ذ ف����رتة ط���ي��ل��ة، وق���ي���ادة �ل�����س��ل��ط��ة 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي ت��ع��م��ل ج���اه���دة ل��ت��ن��ظ��ي��م 

كبرية  باأزمة  متر  م��ازن،  لأبي  دعما  مظاهر�ت 

�لأم��ن  ق�����ت  م��ع  �ل�ستباكات  �إىل  تت�سرب  ق��د 

من  �ل���س��ت��ف��ادة  حما�س  وحت���اول  �لإ�سر�ئيلية، 

هذه �ل�سطر�بات

�حتمالية  فيه  �ل��سع �حلايل  �أّن  �إىل  ولفت 

ك��ب��رية ل��ل��ت��ده���ر، ل���درج���ة �لإط���اح���ة ب��ع��ب��ا���س، 

بينما  �ل��������س���ع،  ي��ه��دئ  ك��ي��ف  ي��ع��رف  �ل����ذي ل 

م�ت  م��ع  �ل�سلطة  لتعامل  ح��اد  �نتقاد  يتط�ر 

ن���ز�ر، و�ل��ت�����س��ري��ح �ل���ذي �أث���ار ����س��ت��ه��ز�ء �ل���ر�أي 

تتخذ  ل  �إ����س���ر�ئ���ي���ل  �أن  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  �ل���ع���ام 

لتغيري  ف��ع��ًا  ت�ستعد  ول   ، ر���س��م��يٍّ م���ق��ٍف  �أّي 

�أن �حل��ك���م��ة ووزر�ء  �ل������س��ع، رغ��م  ج���ذري يف 

�لأم������ن و�لأم�������ن �ل���د�خ���ل���ي و�جل���ي�������س وق������ت 

ح�سا�سة:  لفرتة  بال�ستعد�د  مطالبني  �لأم��ن 

وعملياتًيا ��ستخبارًيا 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة جت��اه  �ل�������ردود  �أّن  و�أ�����س����اف 

ت�����ط������ر�ت �ل�������س���ل���ط���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م��ه��م��ة 

�لت�تر�ت  ت�سعيد  �أو  تهدئة  يف  ���س����ء  للغاية، 

ن�����س��ت��ّع��د نحن  �أْن  �مل��ه��م  و�ل���س��ط��ر�ب��ات، وم���ن 

�أن��ف�����س��ن��ا جل��م��ي��ع �ل���ب���د�ئ���ل �مل��م��ك��ن��ة، و�إج������ر�ء 

ولكن  �سنت�سرف،  كيف  ح���ل  د�ئ��م��ة  تقييمات 

للردود،  بيانات  قاعدة  �إع��د�د  يتم  �أن  �ملهم  من 

للرد  وم�سطرة  متفاجئة،  �إ�سر�ئيل  تظهر  و�أّل 

دون خمطط معد م�سبًقا

�مل��ع��ق��دة  �لأو�����س����اع  �إّن  �ل���ق����ل  �إىل  وخ��ُل�����س 

يف �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب ت��ع��ج��ي��ًا ف���رًي��ا 

ل��ل��م��ع��اجل��ة، و�إج������ر�ء ت��ق��ي��ي��م م��ت��ع��م��ق ل��ل������س��ع، 

�أمنية خطرية قد ترت�كم فيها  لأّنها تهديد�ت 

متتلك  �إ�سر�ئيل  �أّن  رغم  �سارمة،  ديناميكيات 

�لتط�ر�ت،  م��كبة  على  �ل�ستخبارية  �لقدرة 

وت��ت��ط��ل��ب ق�����دًر� ك���ب���رًي� م���ن �له���ت���م���ام ل��ت��ك���ن 

�سن��ت  فلدينا  حم��ت��م��ٍل،  ب��دي��ٍل  لأّي  م�ستعدًة 

عديدة من �خلربة و�لقدر�ت، وهذ� ه� �ل�قت 

حّد  على   ، وللمنطقة  لنا  ذلك  لإثبات  �ملنا�سب 

ق�ل رئي�س جهاز )�ل�ساباك( �ل�ساِبق بريي

االنباط-وكاالت

تقرير�  تاميز  �لفاينان�سال  �سحيفة  ن�سرت 

حافة  �إىل  بلبنان  يدفع  �ل���ق���د  نق�س  بعن��ن 

�لهاوية ملر��سلتها كل�ي ك�رني�س

كانت  �لتي  �لرحلة  �أن  �إىل  �لتقرير  وي�سري 

�لباد،  يف  �ساعتني  من  �أق��ل  ت�ستغرق  �أن  يجب 

ب�سبب  وذل��ك  �ساعات  خم�س  ت�ستغرق  �أ�سبحت 

�ل��زح��ام و�ل��ف������س��ى ونق�س �ل���ق���د، مم��ا جعل 

�حلياة يف لبنان �ل�سغري �أكرث قلقا من �أي وقت 

م�سى

تفاقم  م��ع  �إن���ه  �ل�سحيفة  م��ر����س��ل��ة  وق��ال��ت 

�لأزم�����ة �لق��ت�����س��ادي��ة يف �ل���ب���اد، �ع��ت��دن��ا على 

و�ل�����س����رع غري  �ملظلمة  �مل���رور  �إ���س��ار�ت  ف��سى 

�مل�ساءة

�لآن ق��ئم �لنتظار �لامتناهية  و�أ�سبحت 

ب��ال���ق���د �سمة ج��دي��دة لطرق  �ل�����س��ي��ار�ت  مل���لء 

لبنان �إىل جانب �لأع�ساب �ملت�ترة و�مل�ساجر�ت 

و�إطاق �لنار �ملتقطع

ونقلت �ملر��سلة عن �أحد مديري �سركة وق�د 

�لعاملة  ق�ته  م��ن  �ملئة  يف   30 �ىل   25 �إن  ق�له 

و�لذين غالبا ما يك�ن�ن من �لعمال �ملهاجرين 

�ل�سائقني  غ�سب  ب�سبب  لاإ�ساءة  ويتعر�س�ن 

ب��اأن  �قتنع��  �أن  بعد  ��ستقال��،  ق��د  �ملحبطني، 

ر�تبا �سهريا يعادل 76 دولر� ل ي�ستحق كل تلك 

�لإ�ساء�ت �للفظية و�جل�سدية

لتزويد  �لنتظار  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  وت�سري 

�لأق��ل.  على  �ساعة  ي�ستغرق  بال�ق�د  �ل�سيار�ت 

�إذ  متطرفة.  تكتيكات  �إىل  جل��اأ  بع�سهم  �أن  �إل 

للفاينان�سل  �لأج���رة  �سيار�ت  �سائقي  �أح��د  ق��ال 

�ل�ساعة  �ل�ق�د من  �إن��ه يقف يف ط��بري  تاميز 

تفتح  �ل��ت��ي  �مل��ح��ط��ة  �إىل  ل��ل������س���ل  ���س��ب��اح��ا   4

�لأ�سخا�س  �أحد  يق�د  فيما   .7:30 �ل�ساعة  عند 

�لآخرين م�سافة 20 كيل� مرت �إىل حمطة لأحد 

معارفه ليزود �سيارته بال�ق�د

يف  �حلياة  قيد  على  للبقاء  �ملر��سلة:  وقالت 

دولة فا�سلة، من �ملفيد �أن تك�ن لديك عاقات 

و�سد�قات، �أو �أن تك�ن �سب�ر� للغاية �أو غنيا: �إذ 

ميكن لاأثرياء �أن يدفع�� مبلغا �إ�سافيا مقابل 

ت��سيل �ل�ق�د �إليهم �أو �إر�سال �سائقني

وت��ن��ب��ع �أزم�����ة �ل����ق����د م���ن خ�����س��ارة �ل��ع��م��ل��ة 

قيمتها يف  �ملئة من  90 يف  لأك��رث من  �للبنانية 

�لتجارية  م�سارفها  تعد  ومل  عامني  م��ن  �أق��ل 

للم�سرتيات  �ل�سعبة  بالعملة  �ل�سركات  ت��زود 

�خلارجية

ول���ق��ف �رت��ف��اع �أ���س��ع��ار �ل���ق���د، دع��م �لبنك 

�مل���رك���زي ع��م��ل��ي��ات ���س��ع��ر �ل�����س��رف ب��ا���س��ت��خ��د�م 

�ن���دلع  م��ن��ذ  ول��ك��ن  �ل�����دولر.  م��ن  �حتياطياته 

�لأول  �أك��ت���ب��ر/ت�����س��ري��ن  �مل�����س��رف��ي��ة يف  �لأزم�����ة 

2019، �نخف�ست هذه �لحتياطيات �إىل �لن�سف

ويف �لأ�سابيع �لأخرية، بد�أت �حلك�مة �مل�ؤقتة 

يف رف���ع �أ���س��ع��ار �ل����ق����د، مت��ه��ي��د� ل��رف��ع �ل��دع��م 

�ملكلف

ُيهرب  مدع�ما،  ي��ز�ل  ل  �ل���ق���د  لأن  ولكن 

كثري منه �إىل �س�ريا �ملجاورة، �لتي تعاين �أي�سا 

باملزيد،  �مل�سخات  �أ�سحاب  ويزخر  نق�س.  من 

على �أمل جني �لأرباح عندما ترتفع �لأ�سعار

ول يز�ل �ملزيد عالقا يف �لناقات، يف �نتظار 

�أن  قبل  �ملدع�م  �ملركزي  �لبنك  من  �ل���دولر�ت 

يتم تفريغ حم�لتها

وق��ام��ت �مل��ر����س��ل��ة ب��������� رح��ل��ة ط���ي��ل��ة يف ع��دة 

�سيارتها ومل  �ل�ق�د وملء  للبحث عن  مناطق 

ت��ن��ج��ح يف ج��ب��ي��ل ���س���ى مب���لء ن�����س��ف �ل�����س��ي��ارة 

وح�������س���ل �إط�������اق ن�����ار �أم�������ام حم���ط���ة وق�������د يف 

ط��ر�ب��ل�����س، ف��ي��م��ا ك��ان��ت ع���دة حم��ط��ات يف عكار 

مقفلة

�ساب  م��ن  �ل���ق���د  ب�سر�ء  �لأم���ر  بها  و�نتهى 

ح�سل عليها بغال�ن با�ستيكي. )بي بي �سي(

االنباط-عمان

و�مل����غ����رتب����ني  �خل�����ارج�����ي�����ة  وز�رة  ق����ال����ت 

وتدين  تنتقد  �لتي ل  �لدول  �إن  �لفل�سطينية 

ج���ر�ئ���م �لح���ت���ال ب��ح��ق �ل�����س��ع��ب و�لأر������س 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ل م�����س��د�ق��ي��ة حل��دي��ث��ه��ا عن 

�لإن�سان حق�ق 

و�أك������دت �ل�������ز�رة �ل��ت��ي �ن��ت��ق��دت �ل�����س��م��ت 

�سلطات  �أن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  ج��ر�ئ��م  ع��ل��ى  �ل����دويل 

�لح����ت����ال ت�����س��ت��غ��ل ح���ال���ة �خل����م�����ل وع����دم 

�لكرت�ث �لتي تهيمن على �ملجتمع �لدويل

�ل��دول  �لفل�سطينية  �خل��ارج��ي��ة  و�ن��ت��ق��دت 

�ل���ت���ي ت��ت��غ��ن��ى ب���ح���ق����ق �لإن���������س����ان، وت��ن�����س��د 

�أ�سا�س حل  �ل�سام على  حر�سها على حتقيق 

�ل��دول��ت��ني ، وم��ب��د�أ �لأر�����س م��ق��اب��ل �ل�����س��ام، 

�لحتال،  جر�ئم  عن  فيه  تتغا�سى  وق��ت  يف 

عن  وحتجم  �لي�مية،  و�إجر�ء�ته  و�نتهاكاته 

ل��ت��ل��ك �جل��ر�ئ��م  �إد�ن�����ة  �أو  �ن��ت��ق��اد  �أي  ت���ج��ي��ه 

و�لنتهاكات

�لإب���ادة  ب��� ح��رب  �إىل م��ا و�سفتها  و�أ���س��ارت 

�لحتال  ي�سنها  �لتي  و�لتنكيل  و�لت�سريد 

�سد  ي���م��ي  ب�سكل  �مل�ست�طنني  وميلي�سيات 

�ملناطق  �لفل�سطيني يف  �ل�ج�د  �أ�سكال  جميع 

�مل�سنفة )ج(

وم�ست�طنيه  �لح��ت��ال  �إم��ع��ان  �إن  وق��ال��ت 

يف �ع��ت��د�ء�ت��ه��م ع��ل��ى �مل����ط��ن��ني و�أر����س��ي��ه��م 

ب��ل��دة  �أو يف  ن��اب��ل�����س،  يف ق��ري��ة ج��ال���د ج��ن���ب 

بروقني يف �سلفيت، �أو يف منطقة و�د �حل�سني 

وم�سافر يطا مبدينة �خلليل، �أو منطقة عني 

�مل��ال��ح يف �لأغ�������ر، �أو يف �أر����س��ي �مل��خ��رور يف 

بيت جال، ياأتي �سمن �ملحاولت �لهادفة �ىل 

�لأر�س، يف م�سعى لرت�سيم  �ملزيد من  �بتاع 

خارطة م�ساحله يف �لأر�س �لفل�سطينية من 

جانب و�حد

�أي��ن  �ل�ستهجان  بلغة  مت�سائلة  و�أ���س��اف��ت 

م��قف �لدول �لتي تطالب ب�قف �لإجر�ء�ت 

�أح������ادي������ة �جل����ان����ب م����ن ه������ذه �لع������ت������د�ء�ت 

و�جلر�ئم؟

ج��دي��ر ذك����ره �أن �ل�����س��ف��ري �أح��م��د �ل��دي��ك، 

م�����س��ت�����س��ار وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

�لتي  �ملت���سلة  �جله�د  �إط��ار  ويف  �أن��ه  �أو�سح 

لطرح  و�ملغرتبني  �خلارجية  وز�رة  بها  تق�م 

على  �لفل�سطينية،  �لأ�سر  �سمل  جمع  ق�سية 

�مل�ست�ى �لدويل، ولدعم �جله�د �لتي تبذلها 

هيئة �ل�س�ؤون �ملدنية، بادرت وعرب بعثة دولة 

�لق�سية  ه��ذه  �إث���ارة  �ىل  جنيف  يف  فل�سطني 

من جديد �أثناء �جلل�سة �لتي عقدها جمل�س 

حق�ق �لإن�سان هناك يف �لأيام �ملا�سية، وذلك 

من خال نقا�س تقرير �ملقرر �خلا�س �ملعني 

بحالة حق�ق �لإن�سان يف �أر�س دولة فل�سطني 

�ل�سيد مايكل لينك

�أن �ل�ز�رة ت���سل �لعمل على ف�سح  و�أكد 

ه����ذ� �لن���ت���ه���اك �جل�����س��ي��م وت�����س��ل��ي��ط �ل�����س���ء 

ك��اف��ة، وعلى  �ل��دول��ي��ة  �مل�����س��ت���ي��ات  ع��ل��ى  عليه 

وجمال�سها  وهيئاتها  �ملتحدة  �لأمم  م�ست�ى 

م��ق��دم��ت��ه��ا  �مل��ت��خ�����س�����س��ة، ويف  وم��ن��ظ��م��ات��ه��ا 

جمل�س حق�ق �لإن�سان

ف��ل�����س��ط��ني يف  دول����ة  ب��ع��ث��ة  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 

ج��ن��ي��ف ���س��ت��ق���م ب��ا���س��ت��ك��م��ال ن�����س��اط��ه��ا يف ه��ذ� 

�لإن�����س��ان��ي��ة  �لق�سية  ل��ه��ذه  و�إث��ارت��ه��ا  �مل��ج��ال 

بامتياز، �س��ء عرب طلب عقد جل�سات ��ستماع 

�أو �أن�سطة تركز على هذه �لق�سية، �أو  خا�سة 

�ل�ساأن  بهذ�  فل�سطيني  ق��ر�ر  م�سروع  تقدمي 

يف �ل�قت �ملنا�سب

»حماس« تنتظر بالزاوية واالحداث بالضفة تهديد خطير لـ » إسرائيل«

رئيس »الشاباك« السابق: أحداث الضفة قد تطيح
 بعّباس والسلطة فقدت السيطرة

الفاينانشال تايمز: لبنان على حافة الهاوية

الخارجية الفلسطينية تنتقد الدول التي تتغنى بحقوق اإلنسان 
وتتغاضى عن جرائم االحتالل

االنباط-وكاالت

�لعا�سمة  ����س�����رع  ي��ت��ج���ل يف  ي��ت���ق��ع م��ن  ل 

�لفل�سطيني  �لعلم  ي��رى  �أن  دب��ل��ن،  �لأي��رل��ن��دي��ة 

يرفرف �إىل جانب نظريه �لأيرلندي ويتدىل من 

ن��فذ �ملنازل وير�سم على جدر�ن �ل�س��رع

لكن ن�سال �ل�سعب �لفل�سطيني عادة ما ي�سغل 

ع��ق���ل �لأي��رل��ن��دي��ني، يف ظ��ل ع��اق��ات تاريخية 

بني �لبلدين تتجاوز �لدين و�لعرق و�جلغر�فيا، 

ل��رتب��ط��ه��م��ا ب��ت��ج��رب��ة م�����س��رتك��ة م���ن �لح��ت��ال 

و�لقمع و�لن�سال من �أجل �حلرية

كيني،  جين�  ق���ال  ل��اأن��ا���س���ل،  ت�سريح  ويف 

ع�س� �لربملان �لأيرلندي عن �حلزب �ل�سرت�كي 

�لنا�س قبل �لربح : هناك �لكثري من �أوجه �ل�سبه 

بني �ل�سعبني �لأيرلندي و�لفل�سطيني

و�أ����س���اف: خ���ال �ل�����س��ن����ت �لأخ�����رية، ت��ز�ي��د 

ب�سكل لفت تعاطف وتر�بط ودعم �لأيرلنديني 

مع �لق�سية �لفل�سطينية، فالحتال �لإ�سر�ئيلي، 

�إي��رل��ن��د�  يف  �ل�سيا�سي  �ل��ت��دخ��ل  �أو  و�لح���ت���ال 

�ل�سبه  �أوج��ه  �أح��د  �ل�سمالية من قبل بريطانيا، 

�لعديدة بني �لبلدين

ع��ام،   100 ق��ب��ل  �إي��رل��ن��د�  تق�سيم  و�أو����س���ح: 

من  �لفل�سطينية  �لأر�����س���ي  تفتيت  و����س��ت��م��ر�ر 

ق���ب���ل �مل�����س��ت���ط��ن��ني غ����ري �ل�������س���رع���ي���ني، ي�����س��ع��ر 

�لفل�سطينيني  مع  عميق  بتعاطف  �لأيرلندي�ن 

�لإ�سر�ئيلية،  و�ل�ح�سية  بالحتال  يتعلق  فيما 

��ا ق��م��ًع��ا مم��اث��ًا ع��ل��ى يد  لأن��ه��م ي����ج��ه���ن �أي�����سً

�لربيطانيني

وتابع: �لفهم �لأيرلندي للن�سال �لفل�سطيني 

ي���ق����م ع��ل��ى جت���رب���ة مم��اث��ل��ة، وب���ال���ت���ايل ي�سمح 

بالرتباط بالق�سية ودعم �ل�سعب �لفل�سطيني

وم���������س����ى ق�����ائ�����ا: ك����م����ا حت����ظ����ى �ل��ق�����س��ي��ة 

ر�سمي  و���س��ي��ا���س��ي  ���س��ع��ب��ي  ب��دع��م  �لفل�سطينية 

�إيرلندي، ولذلك تعد �إيرلند� يف طليعة �ملد�فعني 

عن �حلق�ق �لفل�سطينية وحما�سبة �إ�سر�ئيل على 

جر�ئمها وقمعها �سد �لفل�سطينيني

تاريخ م�شرتك

ورغم تعاطف �إيرلند� مع �حلركة �ل�سهي�نية 

جمم�عات  �سنت  عندما  �ملن�سرم،  �لقرن  مطلع 

يه�دية �سبه ع�سكرية، حملة �إرهابية �سد �ل�سكان 

�لفل�سطينيني و�إد�رة �ل�ستعماريني �لربيطانيني، 

�لفل�سطينية  ب��الأر����س��ي  وقتها  يعرف  ك��ان  فيما 

حتت �لنتد�ب �لربيطاين

وحينئذ ���س��اوى �جل��م��ه���ري���ن �لأي��رل��ن��دي���ن 

�ليه�دي  بالن�سال  �لربيطانيني،  �سد  ن�سالهم 

ود�ف���ع����� عن  ف��ل�����س��ط��ني،  �لإد�رة يف  ن��ف�����س  ���س��د 

�لن�سال �ل�سهي�ين من �أجل تقرير �مل�سري

ل����ك����ن ب����ع����د �ل���ت���ه���ج���ري �جل����م����اع����ي وط������رد 

�لإره��اب��ي��ة  �جل��م��اع��ات  ق��ب��ل  م��ن  �لفل�سطينيني 

�ل�سهي�نية، و�إن�ساء ما ي�سمى بدولة �إ�سر�ئيل يف 

�لأيرلندية يف  �مل��قف  م�ؤ�سر  ب��د�أ   ،1948 ع��ام 

�لتح�ل جتاه �لفل�سطينيني

وترك �ل�ستقال �لأيرلندي يف عام 1922 

�ست مقاطعات �سمالية حتت �حلكم �لربيطاين، 

فيما يعرف �لآن با�سم �إيرلند� �ل�سمالية، �إذ كان 

هذ� �لنق�سام نقطة خاف بني �جلمه�ريني يف 

�جلن�ب و�ل�حدويني يف �ل�سمال

خال حرب �ل�ستقال �لأيرلندية -1919

1921، قامت �حلك�مة �لربيطانية، يف حماولة 
لتعزيز ق��تها �سد �جلي�س �جلمه�ري �لأيرلندي 

 ، �أند تان�س  �لنا�سئ )IRA(، بن�سر ق��ت باك 

وهي وحد�ت من ع�سرة �آلف مقاتل �سيئ �ل�سمعة، 

عرف�� بال�ح�سية و�رتكاب �أعمال عنف ع�س��ئية 

�سد �ملدنيني �لأيرلنديني �لأبرياء

�أي�سا �لعتقالت  �أعمالهم  كما �سملت قائمة 

و�مل�����ز�رع  و�ل�����س��رك��ات  �مل���ن���ازل  وح����رق  �لتع�سفية 

للمدنيني،  �جلماعي  و�لقتل  �ملجتمعية  و�ملر�كز 

يف �أع���م���ال �ن��ت��ق��ام��ي��ة ���س��د �جل��ي�����س �جل��م��ه���ري 

�لأيرلندي

حمتل م�شرتك

ب������دوره ق����ال ج�����ن ب�������ر�دي، ع�����س��� �ل���ربمل���ان 

�خلارجية  �ل�����س���ؤون  با�سم  و�ملتحدث  �لأي��رل��ن��دي 

و�لدفاع يف حزب �سني فني �ملعار�س: نتفهم حمنة 

�ل�سعب �لفل�سطيني لأن لدينا تاريًخا م�سرتًكا من 

�ل�ستعمار و�لقمع، ولذ� فاإن هذ� �لفهم متعمق يف 

�لرو�بط �لتاريخية منذ �حلقبة �ل�ستعمارية

�أن وحد�ت )باك  و�أو�سح بر�دي لاأنا�س�ل 

�لقرن  �إيرلند� يف  �إىل  �إح�سارهم  تان�س( مت  �ند 

و�رت��ك��اب  �لأي��رل��ن��دي��ة،  �ل��ث���رة  ل�سحق  �لع�سرين 

ويف  �لأي��رل��ن��دي،  �ل�سعب  �سد  وح�سية  لفظائع 

�ل��قع �أن ق�سًما كبرًي� منهم ذهب �إىل فل�سطني 

و�����س���ت���خ���دم���ه �ل���ربي���ط���ان���ي����ن ل��ق��م��ع �ل�����س��ع��ب 

�لفل�سطيني ب�ح�سية

و�أك��د �أن �ل�سعبني لديهم تاريخ م�سرتك من 

�ل�ستعمار ونف�س �لقمع �ل�ح�سي با�ستخد�م نف�س 

�ل��سائل �ل�ح�سية

ك��م��ا �أو�����س����ح �أن �لح����ت����ال غ���ري �ل��ق��ان���ين 

ل���اأر�����س���ي �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ذك����ر �لأي���رل���ن���دي���ني 

بتجربتهم �ملروعة مع �لربيطانيني، حيث يعترب 

�أقيمت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل دول���ة غ��ري �سرعية  �ل��ك��ث��ريون 

بالق�ة بهدف �ل�سيطرة على �ل�سكان �لأ�سليني

لفل�سطني،  �ل��ربي��ط��اين  �حل���اك���م  �أن  �ع��ت��رب 

فكرة  �أن  �لربيطاين،  �لنتد�ب  كانت حتت  حني 

�إ�سر�ئيل هي �أل�سرت �ليه�دي �ل�سغري �ملخل�س يف 

�ل�سرق �لأو�سط

و �أل�سرت ه� �ل�سم �لذي يطلق على �إيرلند� 

�ل�سمالية، �لتي يرى �جلمه�ريني �أن �إن�سائها جاء 

كمحاولة لحت��ء �لق�مية �لأيرلندية

وباملثل مت ��ستخد�م م�سطلح �أل�سرت �ليه�دي 

ل��سف �إن�ساء �إ�سر�ئيل كمحاولة بريطانية لكبح 

تيار �لق�مية �لعربية �لذي �سعد يف نهاية �حلرب 

�لعاملية �لثانية

وعلى خلفية �لحتال �لإ�سر�ئيلي �ل�ح�سي 

لل�سعب �لفل�سطيني وق��نني �لف�سل �لعن�سري، 

�أعربت �إيرلند� ب�سكل متز�يد عن دعمها للق�سية 

�لفل�سطينية، و�سجبت �لحتال غري �لقان�ين، 

و�أقرت عدًد� من �لق��نني �مل�ؤيدة للفل�سطينيني 

�لتي �أثارت غ�سب �لقادة و�مل�سرعني �لإ�سر�ئيليني

م�شاعي �أوروبية

وع��ق��ب حت����ل �ل����ر�أي �ل��ع��ام �لأي��رل��ن��دي �سد 

�عرت�ف  فبعد  �لر�سمي،  �لتح�ل  جاء  �إ�سر�ئيل، 

�أي   ،1963 �إ�سر�ئيل يف عام  �إيرلند� با�ستقال 

�أو�خ��ر  بحل�ل  لكن  �إن�سائها،  من  عاًما   15 بعد 

�حلك�مة  �هتمت  �ملا�سي،  �لقرن  من  �ل�ستينيات 

�لاجئني  مب�سري  م��ت��ز�ي��د  ب�سكل  �لأي��رل��ن��دي��ة 

�لفل�سطينيني

إيرلندا.. تغريد خارج السرب األوروبي دعما لفلسطين

�لثالثاء    13  /  7  / 2021

االنباط-وكاالت

�أ�سيب خم�سة �سبان بالر�سا�س �حلي 

خال م��جهات عنيفة �ندلعت يف جنني 

��ستباكات  تخللها  �لإث���ن���ني،  ف��ج��ر�م�����س 

م�سلحة مع جن�د �لحتال �لإ�سر�ئيلي

وقالت م�سادر حملية ل�كالة »�سفا« 

عقب  �ن��دل��ع��ت  م�����س��ل��ح��ة  م����ج��ه��ات  �إن 

جنني،  مدينة  �لح��ت��ال  ق����ت  �قتحام 

�لحتال  نار على ق��ت  �إطاق  تخللها 

يف �أك�������رث م����ن م�����ق����ع و�����س����ط �أ�����س������ت 

ور�سا�س �نفجار�ت 

�سبان  خ��م�����س��ة  �إ���س��اب��ة  �إىل  و�أ����س���ارت 

خ�������ال م�������ج�����ه�����ات ر�����س����ق������ خ���ال���ه���ا 

ج��ن���د �لح���ت���ال ب��احل��ج��ارة يف �لأزق����ة 

و�ل�س��رع، فيما �عتقلت ق��ت �لحتال 

م��طًنا خال �مل��جهات

وو���س��ف��ت م�����س��ادر ط��ب��ي��ة �لإ���س��اب��ات 

ب���امل���ت��������س���ط���ة، ون����ق����ل����ت ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى 

�حلك�مي

االنباط-وكاالت

�لإ�سر�ئيلي،  �لحتال  �سلطات  حّ�لت 

�م�����س �لث��ن��ني، �لأ���س��ري �ل��ق��ي��ادي يف حركة 

ح��م��ا���س م��ن��ت�����س��ر ���س��دي��د م���ن دور� ج��ن���ب 

�خلليل لاعتقال �لإد�ري 6 �أ�سهر

وت���ع���ر����س �ل���ق���ي���ادي ���س��دي��د وع��ائ��ل��ت��ه، 

تنكيل  لعملية  �ملا�سي،  �لأرب��ع��اء  ي���م  فجر 

�عتقاله  عملية  خ��ال  وح�سية  و�ع��ت��د�ء�ت 

على يد ق��ت �لحتال من منزله يف دور�

نح�  �أن  حينه  يف  �سديد  عائلة  و�أف���ادت 

جندي  و100  �إ�سر�ئيلية  ع�سكرية  �آلية   15

حا�سرت منزل �لأ�سري �سديد و�قتحمته

�لح���ت���ال  ق�������ت  �إن  �ل��ع��ائ��ل��ة  وق���ال���ت 

�ح��ت��ج��زت �أط��ف��ال��ه �لأرب��ع��ة �ل��ذي��ن ت��رت�وح 

وهم  غرفة  يف  عاما(   14-5( بني  �أعمارهم 

ي��ب��ك���ن وي�������س���رخ����ن، وزوج����ت����ه يف غ��رف��ة 

ي�����س��م��ح����  �أخ������رى م��ن��ف�����س��ل��ة ع��ن��ه��م، ومل 

عليها  و�ع��ت��دو�  �أط��ف��ال��ه��ا،  م��ع  بالبقاء  لها 

بال�سرب �ملربح باأعقاب �لبنادق

و�أ���س��اف��ت �ل��ع��ائ��ل��ة �أن ج��ن���د �لح��ت��ال 

�أب��ق���� ع��ل��ى �لأ���س��ري ���س��دي��د يف ب��ه��� �لبيت، 

و�أطفاأو� �لإنارة، يف حني �أكدت زوجته �أنها 

بقع  ووج��دت  و�سر�خ،  �سرب  �س�ت  �سمعت 

دماء على �لأر�س بعد �عتقال زوجها

وي���ع���د �ل���ق���ي���ادي م��ن��ت�����س��ر ���س��دي��د )51 

عاما(، �أحد وجهاء مدينة �خلليل وقياد�ت 

حركة حما�س فيها

11 ع��ام��ا  وت��ع��ر���س ���س��دي��د ل��اع��ت��ق��ال 

1994 و2005، وبعد  مت���سلة بني �لعامني 

م��ا جمم�عه  و�أم�����س��ى  ����ا  �إد�ريًّ �عتقل  ذل��ك 

���ا  �إد�ريًّ �عتقاله  �آخ��ره��ا  ك��ان  ���س��ن����ت،  ت�سع 

ل�����س��ن��ت��ني م���ت���������س���ل���ت���ني ل���ي���ب���ل���غ جم���م����ع 

�عتقالته ما يزيد عن 20 عاما

وخ����ال ف���رتة �لإف������ر�ج ع��ن��ه �لأخ�����رية، 

للمقابلة  �لح��ت��ال  خم��اب��ر�ت  ����س��ت��دع��ت��ه 

ع�����ّدة م�����ر�ت ك��م��ا و�ق��ت��ح��م��ت م��ن��زل��ه ع��دة 

م�������ر�ت، وف��ت�����س��ت��ه، وخ����ّرب����ت حم��ت���ي��ات��ه، 

وحققت معه ميد�نيًّا

تعر�س  ���س��دي��د  �ل��ق��ي��ادي  �أن  �إىل  ي�����س��ار 

عديدة،  م��ر�ت  �ل�سلطة  يد  على  لاعتقال 

و�أم�سى يف �إحد�ها عدة �أ�سهر، وه� متزوج 

ي��ب��ل��غ من  �أ���س��غ��ره��م  �أط���ف���ال،  و�أب لأرب��ع��ة 

�لعمر 5 �أع��م

االنباط-وكاالت

على  عدو�نها  �لح��ت��ال  ق����ت  و��سلت 

�ملحتلة  �ل��ق��د���س  مدينة  يف  �لفل�سطينيني 

�سياق  يف  �مل��ب��ارك،  �لأق�����س��ى  �مل�سجد  وع��ل��ى 

�لفل�سطيني  �ل�ج�د  على  �لي�مية  �حلرب 

باملدينة

�مل�ست�طنني  من  جمم�عات  و�قتحمت 

ب��ح��م��اي��ة م���ن ���س��رط��ة �لح���ت���ال ���س��اح��ات 

�ملبارك، منذ �سباح �م�س،  �مل�سجد �لأق�سى 

و�أدت طق��ساً تلم�دية تز�مناً مع �لت�سييق 

ع���ل���ى �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف �مل�������س���ج���د، ح��ي��ث 

فيما  منهم،  ع��دد�ً  �لحتال  جن�د  �حتجز 

مينع �أهايل �ل�سفة وغزة من �ل��س�ل �إىل 

ت�ساريح  على  �حل�����س���ل  بعد  �إل  �مل�سجد، 

من خمابر�ته

ويف �ل�سياق، نفذ �مل�ست�طن�ن م�سريتهم 

و�أدو�  �ل���ق���دمي���ة  �ل���ب���ل���دة  ق����رب  �ل�����س��ه��ري��ة 

رق�������س���ات وط���ق��������س���اً ت���ل���م����دي���ة ق����رب ب���اب 

�نت�سار  و���س��ط  �مل��ا���س��ي��ة،  �لليلة  �لأ���س��ب��اط، 

م���ك���ث���ف ل����ق������ت �لح�����ت�����ال �ل����ت����ي م��ن��ع��ت 

�لفل�سطينيني من �لقرت�ب من �ملنطقة

�لأ������س�����رى  ع����ل����ى  ح����رب����ه����ا  �إط����������ار  ويف 

�أعادت ق��ت �لحتال �عتقال  وعائاتهم، 

�لأ������س�����ري م���دح���ت �ل���ع���ي�������س���اوي م����ن ب��ل��دة 

�لعي�ساوية �سمال �سرق �ملدينة، ف�ر �لإفر�ج 

8 ���س��ن����ت يف �ل�����س��ج���ن،  ع��ن��ه ب��ع��د ق�����س��اء 

من  ومنعها  عائلته  على  �لتنغي�س  بهدف 

�لعتقال  مع  وتز�مناً  له،  ��ستقبال  تنظيم 

�لبلدة  �لحتال  �سرطة  من  ق�ة  �قتحمت 

بالعي�ساوي،  �لرتحيب  ���س��ع��ار�ت  وم�سحت 

�ل�����ذي ي��ع��ت��ق��ل �لح����ت����ال ���س��ق��ي��ق��ه ���س��ام��ر 

وت��ع��ر���س��ت ع��ائ��ل��ت��ه ل��ع��دة �ن��ت��ه��اك��ات، وق��د 

�رتقى �سقيقه �سهيد�ً قبل �سن��ت

كما مددت حمكمة �لحتال يف �لقد�س 

�ع��ت��ق��ال ع���دد م��ن �لأ����س���رى، ع���رف منهم، 

���س��ف��ي��ان ع��ج��ل���ين، وخ��ال��د ع��م��ر روي�����س��ي، 

وحم����م�����د �ل�������س���اوي�������س، ور�م��������ي ����س���اح، 

و�إب��ر�ه��ي��م ح��ن��ي��ط��ي، وجم���د �أب���� �حل��ط��ب، 

وخ����ال����د �ل�����زي�����ر، و������س����ت����دع����ت خم����اب����ر�ت 

�لح������ت������ال �ل����ب����اح����ث م��������ازن �جل����ع����ربي 

للتحقيق

اشتباك مسلح مع قوات االحتالل 
وإصابات بالرصاص في جنين

االحتالل يحّول القيادي منتصر شديد 
لالعتقال اإلداري

االحتالل يواصل حربه اليومية في 
القدس: اعتقاالت واقتحامات 

لألقصى واألحياء
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تمعتني. هذه  وال�صورة مجُ للكلمة  ال�صا�صع  الف�صاء  الأذربيجانية يف  )اأوراأ�صيا(  ت�صتهر موؤ�ص�صة 

الوكالة العريقة للأنباء، توا�صل تو�صيع جناحاتها لت�صمل الأجواء العاملية قاطبة بالرغم من تركيزها 

الإعلمي؛ وهو جزء من ا�صمها؛ على قارتي اأوروب��ا واآ�صيا القدميتني والعريقتني يف �ِصفر الإن�صان 

واحل�صارة.

 تعاون )اأوراأ�صيا( يتوا�صل مع البلدان العربية ويّت�صع، فهي تن�صر عن ق�صايانا ووقائعنا، اآمالنا 

واأحلمنا واإجنازاتنا، ق�صايانا وتطلعاتنا. وباملقابل، تجُعلن و�صائل الإعلم العربية اأخبار )اأوراأ�صيا( عن 

وطنها الأذري و�صعبها وتطلعاته الإن�صانية للأمان وال�صلم والوحدة الرتابية وال�صتقرار والتقدم 

ال�صاروخي الذي �صرعت باكو به ويتم نقله على الأثري، ليتاأكد للقا�صي والداين اأنه ل يوجد حدود 

لعزمية النمو واإجناز املعجزات يف باكو القفقا�صية، القريبة جغرافًيا من َعاملنا العربي اإمياًنا، وح�صارًة، 

وعاداٍت وتقاليد، وتركيبة نف�صية وعقلية وتطلعات اإن�صانية. 

 يف اأخبار موؤ�ص�صة )اأوراأ�صيا( الدولية لل�صحافة، تعاونها مع الف�صائيات العربية، باإعداد واإخراج 

الأفلم عن اأذربيجان، �صمنها “اجلزيرة” القطرية، بالتن�صيق بني املوؤ�ص�صتني يف برنامج “امل�صافر” 

للجزيرة. تهدف الأفلم اإىل نقل �صفحات التاريخ الغني والثقايف واجَلمال اخللب لطبيعة اأذربيجان، 

بل تن�صيط ال�صياحة من واإىل اأذربيجان والَعاَل  والتقاليد القدمية لنا�صها، ومنط احلياة لديهم، و�صجُ

العربي بتدفق �صياحي “بعدة مليني”، كما جاء حرفًيا يف )اأوراأ�صيا(.   

 لفتت انتباهي ت�صريحات رئي�س موؤ�ص�صة )اأوراأ�صيا( الدولية لل�صحافة، الأجُ�صتاذ اأومود مريزاييف 

املجُكرم، الذي اأكد �صرورة اإ�صهار اأذربيجان وترويجها يف الَعاَل العربي، والَعاَل العربي يف اأذربيجان، ذلك 

�صرًيا اإىل اأنها “الوثائقية  لأن الأفلم َتعر�س لنطباعات كاملة، وفيها مقاطع ل َمثيل لها عن بلده، مجُ

الأوىل” مع العرب. وهنا نلحظ، اأن باكو بادرت للتاأكيد على اأهمية و�صرورة تو�صيع َمدَيات العلقات 

بينها وبني عوا�صم ال�صاد ال�صقيقة لها، فَعاَل العرب حليف طبيعي وثابت لأذربيجان، ول يحتاج اإىل 

جهود خا�صة وكجُربى لرتويج �صعبينا لبع�صهما البع�س، فهما يتمتعان بوحدة عاطفية، وتوافق عقلي، 

رة فورية ومتوا�صلة لبع�صنا  نا�صَ وتفّهم �صريع للق�صايا امل�صرتكة، وتوّحد يف الأهداف واملرامي، ومجُ

البع�س يف كل املجالت والنقلت.  

25 دقيقة، وتغطي معظم مناطق  الأذري���ة اخلم�صة، ي�صتمر كل منها ملدة  الِفلمية  العرو�س   يف 

اأذربيجان، مبا يف ذلك باكو وناخت�صيوان. قام فريق الت�صوير املحرتف من برنامج “امل�صافر” لقناة 

اجلزيرة بزيارة اأذربيجان يف وقت �صابق، حيث �صّور املَعال ال�صياحية واملَناظر الطبيعية، اإ�صافة اإىل 

املطبخ الوطني الأذري، والرتاث التاريخي والفولكلور واملو�صيقى يف اأذربيجان، مب�صاعدة ودعم فني 

من موظفي موؤ�ص�صة )اأوراأ�صيا( الدولية لل�صحافة. مت بث الأفلم عن باكو على العال العربي قبل 

ر�صت على مدار عدة اأ�صابيع، من خلل قناة  “ال�صباب”، واأث��ارت اهتماماً كبرياً على  فرتة، وقد عجُ

و�صائل التوا�صل الجتماعي. 

 اأذربيجان بلد األف ليلة وليلة ووطن �صهرزاد و�صهريار، هذا ما حتدثت عنه هذه الأفلم، التي 

حازت على اإعجاب اجلميع عرًبا واأذريني وغريهم. عّلق رئي�س موؤ�ص�صة )اأوراأ�صيا( على هذا الأ�صلوب 

التعريفي ببلده بقوله: هذا النمط العظيم يجُزّين األوان هذه الأفلم التي كل واحد منها اأجمل من 

الآخر.

 كل ما تقدم، يوؤكد جلميعنا باأن الآوان قد اآن، لنبادر باجرتاح مبادرات يومية لتعظيم متوا�صل 

وال�صياحية  الثقافية  والتبادلت  املجُ�صاهرة،  اأهمها  التي  الأذربيجانية،  العربية  لت  وال�صِ للعلقات 

والعلمية، وتطوير التجارة وتبادل اخلربات يف كل حقل، فباكو قريبة مّنا جغرافًيا، وهي كانت و�صتبقى 

دوًما كامنة يف �صويداء قلوبنا وت�صغل مكانة خا�صة يف عقولنا. ويف هذا القرتان وامل�صاهرة للعلقات 

بني الأ�صقاء العرب والأذربيجانيني، ل بد يل من التوجه لوكالة )اأوراأ�صيا( مديًرا واإدارة واإعلميني 

اأخبار  اإع��ادة ن�صر  وبخا�صة للأخ الأ�صتاذ ها�صم ماميدوف، بال�صكر والتقدير جلهودهم الكجُربى يف 

ومقالت جريدة )الأنباط( اليومية الأردنية، اإذ اأن ذلك يجُ�صاهم يف تعميق ميداين لعلقات اأجُمتينا 

ِرد للتفاهم الأَخوي امل�صرتك. طَّ العربية والأذربيجانية و�صعبينا الأجُردين والأذري، وتدعيم وتر�صيخ مجُ

*متخ�ص�س قدمي منذ احلقبة ال�صوفييتية يف �صوؤون اأذربيجان.

األكاديمي مروان سوداح

بالكلمة  )أورأسيا( 
والصورة

االنباط-وكاالت

ق����ال ب���اح���ث ك�����وري ���ص��م��ايل اإن امل�����ص��اع��دات 

�صيا�صيا  خمططا  ت��ع��د  الأم��ري��ك��ي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 

�صريرا لل�صغط على الدول الأخرى وذلك بعد 

كوريا  مثل  املتحدة  للوليات  حلفاء  من  اإ���ص��ارة 

اأي  اأو  اجلنوبية اإىل اأن لقاحات فريو�س كورونا 

م�صاعدة اأخرى ميكن اأن تعزز التعاون

ال�صمالية  الكورية  اخلارجية  وزارة  ون�صرت 

هذا النتقاد للم�صاعدات الأمريكية على موقع 

وا�صح  موؤ�صر  يف  الأح���د  الن��رتن��ت  على  ر�صمي 

على اأنه يعك�س تفكري احلكومة

باأنه  �صف  وجُ ت�صول،الذي  هيون  ك��اجن  وط��رح 

باحث كبري يف جمعية تعزيز التبادل القت�صادي 

والتكنولوجي الدويل التابعة لوزارة اخلارجية، 

ال��ع��ال  اأن��ح��اء  م��ن جميع  الأم��ث��ل��ة  م��ن  �صل�صلة 

والتي قال اإنها ت�صلط ال�صوء على تقليد اأمريكي 

بربط امل�صاعدات باأهداف �صيا�صتها اخلارجية اأو 

ال�صغط ب�صاأن ق�صايا حقوق الإن�صان

النية  اأن  ه��ذا يك�صف بو�صوح  اإن  ك��اجن  وق��ال 

الإن�صانية  امل�صاعدة  لربط  اخلفية  الأمريكية 

ال�صرعية  اإ�صفاء  هي  الإن�صان  حقوق  ق�صية  ب 

ال�صيادة وحتقيق  ذات  ال��دول  على �صغطها على 

خمططها ال�صيا�صي ال�صرير

امل�صاعدات  تراجع  ذكرها  التي  الأمثلة  ومن 

من  حيث  اأفغان�صتان  يف  للحكومة  الأم��ري��ك��ي��ة 

اأن ت�صحب الوليات املتحدة اآخر جنودها  املقرر 

يف الأ�صابيع املقبلة

لقاحات  بتقدمي  اجلنوبية  ك��وري��ا  وت��ع��ه��دت 

لب منها ذلك. وقال  اإذا طجُ �صد فريو�س كورونا 

بع�س املحللني اإن مثل هذه امل�صاعدات اخلارجية 

مي��ك��ن اأن ت��وف��ر ف��ر���ص��ة ل���ص��ت��ئ��ن��اف امل��ح��ادث��ات 

رف�صت  التي  ال�صمالية  كوريا  مع  الدبلوما�صية 

عام  منذ  ووا�صنطن  �صول  م��ن  امل��ب��ادرات  معظم 

2019

اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال��وح��دة  وزارة  واأ����ص���ارت 

ال�صمالية  ك��وري��ا  ال��ع��لق��ات م��ع  امل�����ص��وؤول��ة ع��ن 

اإنها  اأن هذا املقال لي�س بيانا ر�صميا وقالت  اإىل 

بيوجن  م��ع  التعاون  �صبل  ع��ن  البحث  �صتوا�صل 

ياجن ل�صمان ال�صحة وال�صلمة يف الكوريتني

االنباط-وكاالت

نقلت �صحيفة “العربي اجلديد”، ام�س 

املقاومة  ف�صائل  يف  م�����ص��ادر  ع��ن  الث��ن��ني، 

ال��ف�����ص��ائ��ل يف در���ص��ت  “اإن  يف غ���زة، ق��ول��ه��ا، 

اأدواتها  بجميع  العودة  م�صريات  ا�صتئناف 

خ����لل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، وك���ان���ت ال��ن��ي��ة اأن 

20 يوليو/ الأ�صحى يف  ت�صتاأنف عقب عيد 

متوز احلايل، اإل اأنه ل يتم التو�صل لقرار 

من  ملزيد  الأم��ر  وت��رك  ذل��ك،  ب�صاأن  نهائي 

اأم���ام الو�صيط  امل��ج��ال  امل�����ص��اورات ولإف�����ص��اح 

للتدخل امل�صري 

اتفقت  الف�صائل  ف��اإن  امل�صادر  وبح�صب 

ع���ل���ى ال����ت����درج يف ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال�����ص��ل��وك 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف ح���ال ل ي��ن��ج��ح ال��و���ص��ي��ط 

املفرو�صة  للقيود  حلول  اإيجاد  يف  امل�صري 

على القطاع، اإذ �صيتم اللجوء للأدوات ذات 

اإبقاء اخليار  الطابع ال�صعبي وال�صلمي، مع 

الع�صكري مطروحاً على الطاولة

الإ�صرائيلي  الحتلل  حكومة  وترف�س 

برئا�صة نفتايل بينت العودة اإىل التفاهمات 

ال��ت��ي ك��ان��ت ���ص��ائ��دة ق��ب��ل 11 م��اي��و امل��ا���ص��ي، 

م�صريني  و�صطاء  تدخل  عن  نتجت  والتي 

العودة  م�صريات  عقب  واأمميني  وقطريني 

اأن  اعتبار  على  احل��دودي��ة،  احل�صار  وك�صر 

عن  �صتبحث  واأنها  انتهت،  قد  الفرتة  تلك 

خ���ي���ارات اأخ����رى ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ق��ط��اع، ل 

�صيما امللف املايل يف حماولة لإعاقة و�صول 

الدعم اإىل حركة “حما�س«

ويف 2018، تو�صل الو�صطاء اإىل مموعة 

من التفاهمات بني ف�صائل غزة والحتلل 

اإدخال  تن�س على  كانت  والتي  الإ�صرائيلي، 

م�صاريع  وتنفيذ  الفقرية،  للأ�صر  الأم��وال 

والكهرباء،  املياه  اأزمات  ا�صرتاتيجية، وحل 

واإن�صاء  ال�صباب،  لت�صغيل  م�صاريع  وتنفيذ 

مدن �صناعية، وتو�صعة م�صاحة ال�صيد، اإل 

اأن ما نفذ من هذه التفاهمات ل يرقى اإىل 

احلد الأدنى من املطلوب

وت����راق����ب ال��ف�����ص��ائ��ل وال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون 

يف ال��ق��ط��اع ال��واق��ع امل��ي��داين ع��ن ك��ث��ب، يف 

ظ��ل امل��م��اط��ل��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة وال��ت�����ص��وي��ف، 

وا�����ص����رتاط ح����ل م���ل���ف اجل����ن����ود الأ�����ص����رى 

الع�صكرية  ال��ذراع  الق�صام”،  “كتائب  لدى 

“فكفكة”  اأج����ل  م���ن  “حما�س”،  حل��رك��ة 

القطاع  يف  والإن�صانية  املعي�صية  الأزم���ات 

2006. وت�����ص��ود ح��ال��ة  امل��ح��ا���ص��ر م��ن��ذ ع���ام 

م�����ن الإح�������ب�������اط وال����غ���������ص����ب امل���ت�������ص���اع���د 

ال�صلوك  نتيجة  غزة  يف  املواطنني  �صفوف 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي الأخ�������ري، وع���رق���ل���ة اإدخ�����ال 

والت�صدير  ال�صترياد  وعمليات  الب�صائع، 

التجاري  املنفذ  �صال،  اأب��و  كرم  معرب  عرب 

املنحة  و�صول  عرقلة  اإىل  بالإ�صافة  لغزة، 

م�صاريع  وتعطل  للفقراء،  القطرية  املالية 

اإعادة الإعمار

االنباط-وكاالت

اللبنانية”  “الأخبار  ���ص��ح��ي��ف��ة  اأك�����دت 

�صباح ام�س الثنني، اأّن حركة حما�س وافقن 

على ال�صروط التي �صيتم من خللها اإدخال 

املنحة القطرية اإىل قطاع غزة

من  املقربة  اللبنانية  ال�صحيفة  وكتبت 

اأّن  الإل����ك����رتوين،  م��وق��ع��ه��ا  ع���رب  ح���زب اهلل 

وامل�صريني  القطريني  اأبلغت  حما�س  حركة 

اإّل اأنها  عدم اعرتا�صها على هذه الطريقة، 

ط��ل��ب��ت ق��ي��ام اجل��ان��ب الإ���ص��رائ��ي��ل��ي بتوفري 

�صيولة للبنوك العاملة يف غزة ب�صكل �صهري

رف�����ص��ت خ��لل  ح��م��ا���س  اأّن  واأو����ص���ح���ت، 

املنحة  بتحويل  مقرتحاً  املا�صية  الأ�صابيع 

اأن  م��وؤك��دًة  ���ص��رائ��ي��ة،  ق�صائم  اإىل  القطرية 

ونهائي،  قاطع  ب�صكل  مرفو�س  اخليار  هذا 

واأن ل حلول �صوى بت�صليم الأموال للفقراء 

نقدي ب�صكل 

جاءت  الإ�صرائيلية  املوافقة  اأّن  و�صددت، 

على مطلب حما�س يف وقت حّذر فيه رئي�س 

فل�صطني”  عمال  لنقابات  العام  “الحتاد 
�صرف  تاأخري  اأن  العم�صي،  �صامي  غ��زة،  يف 

ي��ف��اق��م م��ع��ان��اة ع�����ص��رات الآلف من  امل��ن��ح��ة 

ال��ع��م��ال امل��ت��ع��ّط��ل��ني ع��ن ال��ع��م��ل، لف��ت��اً اإىل 

ت��رتّق��ب �صرف  ال��ع��ائ��لت  تلك  م��ن  ك���ّلً  اأن 

حيثجُ  امل��ا���ص��ي،  ي��ون��ي��و  �صهر  ع��ن  دولر   100

ِقَبل  من  اإدخالها  منع  نتيجة  �صرفها  َتاأّخر 

الحتلل الإ�صرائيلي عقب العدوان الأخري 

القطاع على 

ال��ع��م��ال  “اآلف  اإن  ال���ع���م�������ص���ي،  وق������ال 

وان�صّموا  العمل،  �صبل  بهم  تقّطعت  الذين 

دخ��ل،  م�صدر  اأّي  ب��ل  ال��ب��ط��ال��ة،  جي�س  اإىل 

ب���ات���وا ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى الأم�������وال ال��ق��ط��ري��ة 

م��واج��ه��ة م�صاعب  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ن��ه��م  ك��م�����ص��در 

لتحويل  مقرتح  اأّي  نرف�س  وعليه  احل��ي��اة، 

ال��ع��ّم��ال  لأن  ���ص��رائ��ي��ة،  ق�����ص��ائ��م  اإىل  امل��ن��ح��ة 

وال��ف��ق��راء ي�����ص��ت��ف��ي��دون م��ن ال��ق��ي��م��ة امل��ال��ي��ة 

مهّمة  اأ�صا�صية  ال��ت��زام��ات  ���ص��داد  يف  للمنحة 

ل��ل��ح��ي��اة ك��ت��ع��ب��ئ��ة اأ���ص��ط��وان��ة غ����از، اأو ���ص��راء 

امل����واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة، وغ��ريه��ا من 

اللتزامات«

اأعطى  تعنت  بعد  اأّن��ه  ال�صحيفة،  ونوهت 

الح����ت����لل م���واف���ق���ت���ه ع���ل���ى دخ�����ول امل��ن��ح��ة 

ال��ق��ط��ري��ة اإىل ق��ط��اع غ���زة وب��اآل��ي��ة ج��دي��دة، 

تلحقه  ب���اأن  امل�����ص��ري��ون  َي��ِع��د  اأّول  ت��ن��ازل  يف 

ما  وه��و  اأخرى”،  اإ�صرائيلية  “ا�صتجابات 
تطفئ  اأن  دون  من  بحذر،  املقاومة  ترتّقبه 

اأّي  يف  الت�صعيد  ب��ع��ودة  ت��ه��دي��دات��ه��ا  ج��ر���س 

وقت

ع��ن  ���ص��ت��رتاج��ع  اإ����ص���رائ���ي���ل  اإّن  وق����ال����ت، 

اإىل  بالإ�صافة  القطاع،  على  اخلناق  ت�صديد 

تبادل  �صفقة  ���ص��اأن  يف  الأخ���رية  امل��ق��رتح��ات 

الأ�صرى مع حما�س

على  مّطلعة  فل�صطينية  م�صادر  وبح�صب 

الت�صالت مع القاهرة، فقد اأبلغ امل�صريون 

املعابر  اإغ���لق  ا���ص��ت��م��رار  اأن  ال��ع��دو  �صلطات 

املوانئ  يف  املتكّد�صة  الب�صائع  اإدخ���ال  وم��ْن��ع 

الإ�صرائيلية �صيوّلد م�صكلة كبرية، و�صيوؤّدي 

اإىل توّتر الأو�صاع من جديد

ون�����ص��ح��ت ال���ق���اه���رة وف����ق����اً ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة 

واإدخ����ال  امل��ع��اب��ر  بفتح  اأب��ي��ب،  ت��ل  اللبنانية 

قبل  وذل���ك  ع��اج��ل،  ب�صكل  القطرية  املنحة 

الع�صرين  يوم  ي�صادف  الذي  الأ�صحى  عيد 

من ال�صهر احلايل

امل�����ص��ري��ني  اأن  اإىل  امل�������ص���ادر  واأ������ص�����ارت 

يتوّقعون اأن يكون الرّد الإ�صرائيلي اإيجابياً، 

الأعياد  تفر�صه  ال��ذي  الوقت  �صيق  ظ��ّل  يف 

من  الفل�صطينية  الف�صائل  ومتلمل  غزة،  يف 

بالت�صعيد وتهديدها  املماطلة 

وط��ال��ب��ت ع���ائ���لت اجل���ن���ود الأ�����ص����رى يف 

امل�صادقة  بعدم  الإ�صرائيلية،  القيادة  غ��زة، 

ع��ل��ى اإدخ�����ال الأم������وال اإىل ال��ق��ط��اع، اأك���دت 

وافقت  الحتلل  اأن حكومة  م�صادر عربية 

وذلك  القطرية م��ّدداً،  املنحة  اإدخ��ال  على 

امل�صّغر،  ال��وزاري  املجل�س  يف  مناق�صتها  بعد 

اإىل  بحقائب  الأم���وال  تجُنقل  ل  اأن  �صريطة 

غزة، مثلما كما كان احلال يف ال�صابق

اأن  اإىل  العربية   ”12 ال� “القناة  ولفتت 

اآلية  الأح��د،  ناق�س  الإ�صرائيلي  “الكابينت 
30 م��ل��ي��ون دولر  ن��ق��ل امل��ب��ال��غ ال��ت��ي ت��ع��ادل 

التي  اجل��دي��دة  الآل��ي��ة  اأن  مو�صحة  �صهرياً، 

مّت التوافق عليها مع امل�صريني تقت�صي نقل 

يف  العاملة  الفل�صطينية  البنوك  عرب  املبالغ 

اللجنة القطرية من  اأن تت�صّلمها  غزة، على 

ت��ل��ك ال��ب��ن��وك، وت��ودع��ه��ا يف ب��ن��ك ال��ربي��د يف 

القطاع، ليتّم توزيعها لحقاً

عرب  اإ�صرائيل،  �صتقوم  التفاق،  وبح�صب 

ا�صم  األ���ف   160 بتدقيق  “ال�صاباك”  ج��ه��از 

من  للتاأّكد  املنحة،  م��ن  لل�صتفادة  مر�ّصح 

اأن ه�����وؤلء ل��ي�����ص��ت ل��ه��م ع��لق��ة ب��امل��ق��اوم��ة، 

�صتجُ�صّلم  ال��ت��ي  الأم����وال  م�صتوى  على  وه���ذا 

حتويل  ف�صيتّم  ال��ب��ق��ي��ة،  اأّم���ا  ن��ق��دي،  ب�صكل 

وقود  �صراء  مل�صلحة  منها  دولر  مليني   10

املتحدة،  الأمم  عرب  الكهرباء  توليد  ملحّطة 

م�صروع  مل�صلحة  اأخ��رى  دولر  مليني  و10 

الو�صع  لتح�صني  العمل”  مقابل  “النقد 
القت�صادي يف القطاع

وك����ان، رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ط��ري��ة لإع���ادة 

اإع�����م�����ار غ�����زة ال�������ص���ف���ري حم���م���د ال���ع���م���ادي، 

“بيت ح��ان��ون-  اإىل غ���زة ع��رب م��ع��رب  و���ص��ل 

خالد  نائبه  برفقة  القطاع،  �صمايل  ايرز” 

يف  م�صوؤولني  مع  لقاءات  لإج��راء  احل���ردان، 

“حما�س« حركة 

وت�����ص��ت��غ��رق زي�����ارة ال���ع���م���ادي ع����دة اأي�����ام، 

�صيتفقد خللها اأي�صا امل�صاريع التي متولها 

الدوحة يف غزة

االنباط-وكاالت

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإي����راين حممد 

اجلارية  فيينا  مفاو�صات  اإن  ظريف  جواد 

اإطار اللجنة امل�صرتكة للتفاق النووي  يف 

ل�”رفع  ات��ف��اق حمتمل  اإط���ار  م��ن  ت��ق��رتب 

ع��ل��ى  اللقانوين”  الأم���ري���ك���ي  احل���ظ���ر 

رئ��ي�����س  اإىل  ق���دم���ه  ت���ق���ري���ر  ويف  اإي���������ران. 

القومي  والأمن  ال�صيا�صة اخلارجية  جلنة 

جلل  وحيد  الإ�صلمي  ال�صورى  مبجل�س 

زادة، ا�صتعر�س ظريف الإجراءات املتخذة 

يف اإط������ار الت���ف���اق ال���ن���ووي وامل��ف��او���ص��ات 

اجلارية يف فيينا والتي عقدت 6 جولت يف 

اإطارها لغاية الآن.

ال��ت��ق��ري��ر  “هذا  اأن  ظ���ري���ف  واأو�����ص����ح 

تنفيذ  وحت��دي��ات  م��ن��ج��زات  اأه���م  يت�صمن 

الت���ف���اق ال���ن���ووي خ���لل الأع������وام ال�����ص��ت��ة 

فيينا  م��ف��او���ص��ات  نتائج  واأح����دث  املا�صية 

ال��ت��ي ت��ب��ل��ور ف�����ص��ل ال�����ص��غ��وط الأم��ري��ك��ي��ة 

الق�صوى اأمام مقاومة ال�صعب الإيراين«.

ت��ق��رتب  امل���ف���او����ص���ات  “هذه  واأ�����ص����اف: 

الثانية  للحكومة  العمل  اأ�صابيع  اآخ��ر  يف 

حمتمل  اتفاق  اإطار  من  )احلالية(  ع�صرة 

ل���رف���ع احل���ظ���ر الأم����ري����ك����ي ال���لق���ان���وين 

لغاية  حتقيقه  توفر  م��ا  با�صتكمال  واآم���ل 

ال�صعب  ح��ق��وق  جميع  ا�صتيفاء  ع��رب  الن 

الإيراين«.

اأو�صاع  حول  ج��داول  التقرير  وت�صمن 

������ص�����ادرات ال���ن���ف���ط ب���ع���د ت���وق���ي���ع الت���ف���اق 

البنوك  وعدد  البنكية  والعلقات  النووي 

اخل��ارج��ي��ة ال��و���ص��ي��ط��ة وم��ق��ارن��ة الأو���ص��اع 

النووية احلالية مع ما قبل التفاق.

ك��م��ا ع���ر����س ال��ت��ق��ري��ر ب��ح�����ص��ب وك��ال��ة 

وجهود  النووي  التفاق  “فار�س” “تنفيذ 
وخروج  احلمراء  اخلطوط  للتزام  اإي��ران 

والتزامات  الت��ف��اق  من  املتحدة  ال��ولي��ات 

واإج��������راءات اأوروب�������ا ال��ب��اه��ت��ة ب��ع��د خ���روج 

اأم��ري��ك��ا واحل����رب الق��ت�����ص��ادي��ة ال�����ص��ام��ل��ة 

ال�صعب  �صد  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  قبل  م��ن 

الإيراين«.

كوريا الشمالية تحسم موقفها وتعلن رفضها القاطع للمساعدات اإلنسانية األمريكية 

الخيار العسكري وارد بقوة٠٠ المقاومة تدرس خيارات الرد على مماطلة االحتالل

حماس توافق على »آلية إسرائيل الجديدة« للمنحة القطرية.. ووعود بمكاسب أخرى

ظريف: مفاوضات فيينا اقتربت من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر األمريكي 

االنباط-وكاالت

ق���ال م��رك��ز فل�صطني ل��درا���ص��ات الأ���ص��رى 

�صجون  يف  مغيبات  فل�صطينية  اأ���ص��رية   38 اإن 

الح����ت����لل ي��ع��ان��ني م���ن ظ�����روف اع��ت��ق��ال��ي��ة 

اأ���ص��ك��ال  ل��ك��ل  وي��ت��ع��ر���ص��ن  ق��ا���ص��ي��ة،  ومعي�صية 

الظلم وال�صطهاد، ويفتقدن لأدن��ى احلقوق 

الإن�صانية التي اأقرتها القوانني الدولية

بيان �صحفي  واأ���ص��اف مركز فل�صطني يف 

احلقوقية  وموؤ�ص�صاته  ال����دويل  املجتمع  اأن 

ال��ت��ي تعنى ب�����ص��وؤون امل����راأة ال��ت��ي تتباكى على 

حقوق الإن�صان وكرامة املراأة، تغ�س الطرف، 

الأ���ص��ريات  ع�صرات  معاناة  عن  الآذان  وت�صم 

الفل�صطينيات يف �صجون الحتلل، ول تتدخل 

امل�صتمرة  الح��ت��لل  ج��رائ��م  م��ن  حلمايتهن 

بحقهن

التي  ال�صديدة  املعاناة  وج��ه من  اإىل  ونبه 

تعي�صها الأ�صريات يف حالة فقدان اأحد الأحبة 

ال��وداع  اإل��ق��اء نظرة  يتمكن حتى من  اأن  دون 

عليه، مما يرتك ح�صرة يف قلوبهن كما جرى 

مع الأ�صرية النائبة خالده جرار والتي فقدت 

“�صهى” اإث��ر نوبة قلبية ح��ادة،  ابنتها  اأم�����س 

بتوديعها  لها  ال�صماح  الح��ت��لل يف  ومي��اط��ل 

اأم�صت  كونها  ا�صتثنائيًّا  �صراحها  اإط���لق  اأو 

غالبية حمكوميتها ول يتبق لها �صوى عدة 

اأ�صابيع

ال��ب��اح��ث ري���ا����س الأ����ص���ق���ر م��دي��ر امل��رك��ز، 

اأو�صح اأن الحتلل يعتقل يف �صجن الدامون 

اأ����ص���رية  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، م��ن��ه��ن 11  اأ����ص���رية   38

اأمهات لديهن الع�صرات من الأبناء، وم�صنات 

يتعر�صن  وجميعهن  وجريحات،  ومري�صات، 

حلملة قمع منظمة، ويحرمن من حقوقهن 

اخل�صو�صية  توفر  ع��دم  من  وي�صتكني  كافة، 

نتيجة وج���ود ك���ام���ريات م��راق��ب��ة ع��ل��ى م��دار 

مم��رات  يف  ال�����ص��ج��ن  اإدارة  و�صعتها  ال�����ص��اع��ة 

ال�صجن و�صاحة الفورة، كذلك و�صع احلمامات 

اأوقات  با�صتخدامها يف  الغرف، وي�صمح  خارج 

حمددة فقط خلل فرتة اخلروج اإىل الفورة

الأ���ص��ريات يتعر�صن لظروف  اأن  واأ���ص��اف 

اإن�صانية قاهرة، ويحرمن من حقوقهن الدنيا، 

مبا  م��ت��ع��ددة،  قمعية  لإج������راءات  ويتعر�صن 

فيها العزل النفرادي واحلرمان من العلج 

والتعليم والتفتي�س املهني، مما يدلل باأن ما 

ينادي به املجتمع الدويل من حقوق املراأة ما 

يتعلق  تتل�صى عندما  زائفة  �صعارات  اإل  هي 

الأمر بالحتلل

وب���ني اأن الأ�����ص����ريات ي��ع��ان��ني ك��ذل��ك من 

ال��ت��ن��ق��ل ب�����ص��ي��ارة ال��ب��و���ص��ط��ة؛ ح��ي��ث يتعمد 

وذل��ك  التنقل  بعمليات  اإذلل���ه���ن  الح��ت��لل 

عرب عر�صهن على املحاكم يف فرتات متقاربة 

التنكيل بهن،  م��زي��د م��ن  ل��ف��ر���س  وم��ت��ك��ررة 

ح��ي��ث ي��ت��م اإخ������راج الأ�����ص����ريات م���ن ال�صجن 

ال�����ص��اع��ة ال��راب��ع��ة ف���ج���را، وت���ع���ود م�����ص��اء من 

التعب  لها  ي�صبب  ال���ذي  الأم���ر  ال��ي��وم،  نف�س 

وط���وال فرتة  والإره����اق،  والنف�صي  اجل�صدي 

ال�صفر يقيَّْدن بال�صل�صل احلديدية بالأيدي 

جنائيني  معتقلني  م���ع  وي��ن��ق��ل��ن  والأرج�������ل، 

يوجهون لهن ال�صتائم والتهديد يف كثري من 

الأح��ي��ان كما تعاين ع��دد م��ن الأ���ص��ريات من 

ظروف �صحية مرتدية، ول يتلقني اأي علج 

املقد�صية  الأ���ص��رية  مقدمتهن  وف��ى  منا�صب، 

حتتاج  وال��ت��ي  جعابي�س”  “اإ�صراء  اجلريحة 

اإىل اإج��راء عدة عمليات مياطل الحتلل يف 

اإجرائها، وهي تق�صى حكماً بال�صجن 11 عاماً، 

كذلك الأ�صرية ن�صرين اأبو كميل، التي تجُعاين 

م��ن م�صاكل يف اجل��ه��از ال��دم��وي والأ���ص��ن��ان، 

اأ�صابها خلل  التي  اأم��اين ح�صيم  والأ���ص��رية 

ف����رتة اع��ت��ق��ال��ه��ا ال��ت��ه��اب��ات ح����ادة يف اجل��ه��از 

ترف�س  ال�����ص��ج��ون  اإدارة  ت���زال  ول  ال�صمعي، 

توفري طبيبة ن�صائية يف عيادة ال�صجن لرعاية 

الأ�صريات

اأن الح���ت���لل ع���اد م��ن��ذ ع��دة  واأ����ص���ار اإىل 

اأع��وام اإىل �صيا�صة حجز الأ�صريات يف “معبار 

هناك  وي��ت��ع��ر���ص��ن  ال���ذك���ر،  �صيئ  ال�صارون” 

لأق�����ص��ى اأن�����واع ال��ت��ع��ذي��ب والإه����ان����ة، ق��ب��ل اأن 

ينقلن اإىل �صجن “الدامون” مبا فيها و�صائل 

ع��دد من  م��ع  ج��رى  كما  الع�صكري  التعذيب 

الأ�صريات موؤخراً

وك�صف الأ�صقر اأن الحتلل ي�صتهدف املراأة 

الفل�صطيني كما الرجل بالعتقال والتعذيب 

و�صلت  حيث  ال��ع��ال��ي��ة،  التع�صفية  والأح���ك���ام 

 ،1967 الن�صاء منذ ع��ام  ح��الت العتقال بني 

وحتى اليوم ما يزيد عن 16 األف حالة اعتقال، 

ا 8 اأ�صريات اأحكاماً بال�صجن ملدة  وتق�صى حاليًّ

اأ���ص��ريات   9 اإىل  اإ�صافة  �صنوات،   10 ع��ن  تزيد 

�صنوات،   10 اإىل   5 اأحكام من  �صدرت بحقهن 

للعتقال  تخ�صعان  اأ���ص��ريت��ان  ه��ن��اك  بينما 

الأ���ص��رية  وه���ن  تهمة،  دون  امل��ت��ج��دد  الإداري 

ب�صرى الطويل، والأ�صرية ختام اخلطيب

كافة،  املوؤ�ص�صات  فل�صطني  مركز  وطالب 

ال��ت��ي تتغنى ب��ح��ق��وق امل�����راأة، ال��وق��وف ب�صكل 

املتفاقمة،  الأ����ص���ريات  م��ع��ان��اة  حم��اي��د جت���اه 

والتدخل احلقيقي من اأجل اإن�صافهن، ووقف 

لها،  يتعر�صن  ال��ت��ي  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  اجل��رائ��م 

والعربية  املحلية  الإع��لم  و�صائل  كما طالب 

بت�صليط ال�صوء اأكرث على معاناة الأ�صريات، 

وال����ت����ي ل ت����اأخ����ذ ح��ق��ه��ا ال����ك����ايف يف ال��ن�����ص��ر 

الإعلمي

38 أسيرة فلسطينية مغيبات 
في سجون االحتالل
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الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

وال�ساحات  ال�سوارع  اإىل  الإيطاليون  نزل 

باأعداد كبرية بعد فوز منتخبهم الوطني على 

 ،2020 اأوروب����ا  بطولة  لقب  ليحرز  اإجن��ل��را 

واحتفلوا بالن�سر الذي ينظر اإليه على نطاق 

وا�سع على اأنه انتفا�سة بعد الف�سل يف التاأهل 

ل��ك��اأ���س ال��ع��امل الأخ�����رية. وانطلقت الأل��ع��اب 

النارية واملو�سيقى يف �سوارع البالد بعد الفوز 

3-2 بركالت الرجيح، عقب التعادل 1-1 بعد 

وقت اإ�سايف، ولوح امل�سجعون ال�سعداء بالأعالم 

النهائية  امل��ب��اراة  بعد  ح��ارة  اأم�سية  وغنوا يف 

وقال  لندن.  يف  وميبلي  با�ستاد  اأقيمت  التي 

�ستيفانو جوت�سي وهو م�سجع بني اجلماهري 

ال�سخمة يف �ساحة بياتزا ديل بوبولو يف روما 

“اإنه اأمر ل ي�سدق، ل ميكن اأن ينتابك �سعور 
اإن��ه �سيء مذهل، لقد فزنا  ه��ذا،  اأف�سل من 

باملباراة النهائية«. واأ�ساد الإيطاليون مبدرب 

لقيادته  مان�سيني  روب��رت��و  الوطني  املنتخب 

البالد للخروج من اأعماق خيبة الأمل عندما 

ف�سل الفريق يف التاأهل لكاأ�س العامل 2018 يف 

رو�سيا، وقيادتهم اإىل لقبهم الأول يف بطولة 

اأوروبا منذ عام 1968. وقال الرئي�س الإيطايل 

ممتنون  “نحن  بيان  يف  ماتاريال  �سريجيو 

وال��الع��ب��ني  مان�سيني  روب���رت���و  اإىل  ل��ل��غ��اي��ة 

و�سرفوا  جيد  ب�سكل  اإيطاليا  مثلوا  ال��ذي��ن 

اإىل  ال�سعادة من �سمال  الريا�سة«. وتفجرت 

ج��ن��وب ال��ب��الد بعد رك��ل��ة الرجيح الأخ���رية 

اإي��ط��ال��ي��ا جيانلويجي  اأن��ق��ذه��ا ح��ار���س  ال��ت��ي 

دوناروما من بوكايو �ساكا، واحت�سد امل�سجعون 

يف ����س���اح���ة دوم������و ب���و����س���ط م���دي���ن���ة م��ي��الن��و 

واأطلقت ال�سيارات اأبواقها يف نابويل. وجتمع 

وهي  جي�سي،  يف  اأي�سا  لالحتفال  امل�سجعون 

التي ينحدر منها مان�سيني يف و�سط  البلدة 

اإيطاليا. وقال م�سجع يف جي�سي يحمل علما 

عمالقا لإيطاليا يف مقابلة مع �سبكة �سكاي 

مهم  انت�سار  “اإنه  التلفزيونية  ت��ي.ج��ي24 

اأول  ل��ن��ا«. وه���ذا  للغاية لإي��ط��ال��ي��ا، وخ��ا���س��ة 

لقب كبري حتققه اإيطاليا منذ فوزها بكاأ�س 

الإي���ط���ايل  امل��ن��ت��خ��ب  2006. وواج�����ه  ال���ع���امل 

ف�سال متكررا منذ ذلك احلني، وتعر�س اإىل 

اإ�سبانيا يف نهائي بطولة  اأم��ام  خ�سارة ثقيلة 

اأوروب��ا 2012. وقال جيوفاين مالجو رئي�س 

ليلة  “منحونا  الإيطالية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

اإيطاليا، التي عانى �سعبها  �ساحرة«. وقابلت 

اأزم��ة فريو�س ك��ورون��ا والركود  كثريا خ��الل 

الق��ت�����س��ادي ال��ع��م��ي��ق ال��ن��اج��م ع���ن ال��ق��ي��ود، 

باأمل وارتياح. وقال م�سجع يدعى  النت�سار 

اإيانيلي )25 عاما( ويدر�س ليعمل  جيانلوكا 

مرجما يف روما “الأمر مثل العي�س يف حلم 

ل تريد ال�ستيقاظ منه. ا�ستيقظت اإيطاليا 

من كابو�س الوباء«.
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ايطاليا تخرج لالحتفال بابطال أوروبا 

دورات لتدريب الطلبة في رياضة الجولف 

الطائرة وكوكا كوال يعقدان اجتماعا تنسيقيا

ميسي يهدي لقب كوبا اميركا لمارادونا 

االنباط - عمان 

اأق��ام الحت��اد الأردين للجولف بالتعاون   

م��ع م��دار���س اأك��ادمي��ي��ة احل�����س��ارات العاملية 

لطلبة  اجل��ول��ف  ب��ري��ا���س��ة  تعليمية  دورات 

الأكادمية واأقيمت هذه الدورات مبعدل )3( 

اأيام يف الأ�سبوع وت�ستمر ملدة �سهر على ملعب 

الب�سارات حتت ا�سراف املدير الفني للمنتخب 

الوطني عامر را�سي وي�ساعده لعبي املنتخب 

الوطني ومنتخب المن العام ا�سد الروا�سدة 

و حممد هاين و ان�س العمريني وتاأتي هذه 

ال��دورات ا�ستكمال للتعاون بني الكادميية و 

الحتاد يف بناء جيل ريا�سي مهتم مبمار�سة 

ري��ا���س��ة اجل���ول���ف و ت��ل��ق��ى امل�������س���ارك���ون من 

الفئتني )الن����اث وال��ذك��ور( مت��اري��ن عملية 

باأ�ستخدام معدات  بال�سغار واملبتئني  خا�سة 

وم�سارب خم�س�سة لهذه الغاية اإ�سافة اىل 

النبيلة  الريا�سة  ه��ذه  ع��ن  مب�سط  تعريف 

را�سي  عامر  للمنتخب  الفني  املدير  وي�سري 

اىل ان هذه ال���دورات مهمة جدا يف اكت�ساف 

مواهب ووجوه �سابة قادرة على امل�سي قدما 

وتكون رديفا ملنتخبات النا�سئني كما ت�ساهم 

انه  م��وؤك��دا  اللعبة  انت�سار  ق��اع��دة  تو�سيع  يف 

�سري�سد اأ�سحاب املواهب متهيدا ل�ستكمال 

تدريب املتميزين منهم وثمن را�سي التعاون 

الكبري والفكر الراقي لالكادميية يف روؤيتهم 

امل�ستقبلية يف اعداد جيل ريا�سي متفوق علميا 

فيما اأ�سار الدكتور عماد عودة اهلل املدير العام 

ا�سراتيجتهم  �سمن  ان���ه  اىل  ل��الك��ادمي��ي��ة 

للطالب  ريا�سية  ن�ساطات  اإقامة  التعليمية 

ال��ري��ا���س��ات لأمي��ان��ه��م مبقولة  ج��م��ي��ع  ويف 

)العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم( حيث تقيم 

ال�سلة  وك��رة  ال�سباحة  يف  دورات  الك��ادمي��ي��ة 

وك���رة ال��ق��دم اإ���س��اف��ة للجولف وث��م��ن ع��ودة 

اهلل التعاون الكبري بني الكادميية والحتاد 

جنوم  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف  �سيفرز  وال����ذي 

ولعبني قادرين على متثيل املنتخب الوطني 

للجولف .

االنباط - عمان 

 قال نائب �سمو رئي�سة احتاد الكرة الطائرة 

املوؤ�س�سات  وج���ود  اأن  قطي�سات،  جهاد  العميد 

اللعبة يف  الوطنية �سمن منظومة  وال�سركات 

املرحلة املقبلة ي�سهم كثريا يف اجن��اح الربامج 

يف  الحت�����اد  عليها  يعتمد  ال��ت��ي  وال��ن�����س��اط��ات 

تطوير اللعبة واي�سالها اإىل امل�ستوى الذي يلبي 

توجيهات  اأن  اإىل  م�سريا  اجلميع،  طموحات 

�سمو رئي�سة الحتاد الأم��رية اآية بنت الفي�سل 

تن�سب على اأهمية وجود �سركاء داعمني مل�سرية 

الحتاد، والذي يعزز من تطلعات اأ�سرة الحتاد 

وامل�ساندة  امل�ساعدة  العنا�سر  ت��وف��ري  يف  ك��اف��ة 

يف ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربام����ج ال��ف��ن��ي��ة خ����الل امل��رح��ل��ة 

املقبلة، والتي �ستكون حافلة باقامة الن�ساطات 

ذلك  ج��اء  املختلفة.  وال��ب��ط��ولت  والفعاليات 

خالل الجتماع التن�سيقي ال��ذي عقد يف مقر 

الحتاد ب�سالة الأمرية �سمية مبدينة احل�سني 

وبح�سور  قطي�سات  العميد  وت��راأ���س��ه  لل�سباب 

ممثلي �سركة كوكا كول فاطمة فطاير وولء 

ذي���اب  ادارة الحت������اد  وع�����س��و جم��ل�����س  م�����راد 

ال�سطرات ورئي�س جلنة الت�سويق ع�سو جمل�س 

الحتاد اأ�سرف الرفاعي وع�سو اللجنة حممد 

فا�سل، حيث �سدد قطي�سات على اأهمية املرحلة 

املقبلة والدور الكبري الذي �ستلعبه �سركة كوكا 

كول يف دعم ن�ساطات الحتاد باعتبارها �سرحا 

الحت��اد.  لأ�سرة  جديدا  ومك�سبا  كبريا  وطنيا 

وقالت فطاير ومراد اأن �سركة كوكا كول تعتز 

للكرة  الأردين  الحت��اد  اأ�سرة  بتواجدها �سمن 

الطائرة، واأن دعمها لن�ساطات وبرامج الحتاد 

ي��ع��ت��رب م���ن واج��ب��ه��ا ال���وط���ن���ي، واأن ال��ت��وق��ي��ع 

الر�سمي على اتفاقية الدعم والرعاية �سيكون 

الكبري بح�سور  الر�سمي  من خالل الحتفال 

مدير عام ال�سركة، يف الوقت الذي اعترب فيه 

كول  كوكا  �سركة  ا�ستقطاب  وفا�سل  الرفاعي 

لدعم م�سرية الحت��اد يف املرحلة املقبلة بداية 

�ست�سهدها  التي  الت�سويقية  امل�ساريع  ل�سل�سلة 

لعبة كرة الطائرة الأردنية هذا املو�سم، والذي 

ب��رام��ج  اجن����اج  يف  وي�����س��ه��م  ا�ستثنائيا  ���س��ي��ك��ون 

الحتاد وتطوير امل�ستوى العام للعبة.

االرجنتني - وكاالت 

منتخب  ف��وز  مي�سي،  ليونيل  اأه��دى 

ب�������الده الأرج����ن����ت����ي����ن����ي ب���ن���ه���ائ���ي ك���وب���ا 

وم�سجعيه  واأ�سدقائه  لعائلته  اأمريكا، 

م��ارادون��ا.  دييجو  وال��راح��ل  ومواطنيه 

وك�����ت�����ب م���ي�������س���ي ع������رب ح���������س����اب����ه ع��ل��ى 

رائعة؛  بطولة  كانت  “لقد  اإن�ستجرام 

حت�سني  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  زال  ل  اأن�����ه  ون��ع��ل��م 

“لكن  ال���ع���دي���د م���ن الأم���������ور«. وت���اب���ع 

ال�����س��ب��اب ق���دم���وا كل  اأن  احل��ق��ي��ق��ة ه���ي 

اأك��ر  اأك���ون  اأن  ل��دي��ه��م، ول ميكنني  م��ا 

املجموعة  لهذه  قائدا  ك��وين  من  فخًرا 

الأوىل  الكاأ�س  وتعد هذه هي  الرائعة«. 

التي يحققها مي�سي مع املنتخب الأول، 

املنتخب  فيها  ي��ف��وز  ال��ت��ي   15 ال���  وامل���رة 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ب��ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة، بعد 

وقال  اآخر بطولة حققها.  28 عاما من 

ال��ن��ج��اح  ه���ذا  اأه����دي  اأن  “اأريد  م��ي�����س��ي 

ل��ع��ائ��ل��ت��ي ال��ت��ي ل��ط��امل��ا اأع��ط��ت��ن��ي ال��ق��وة 

ل��ل��م�����س��ي ق���دًم���ا، ولأ����س���دق���ائ���ي ال��ذي��ن 

اأح���ب���ه���م ك���ث���رًيا، وجل��م��ي��ع الأ���س��خ��ا���س 

 45 اإىل  وخ���ا����س���ة  ي��دع��م��ون��ن��ا،  ال���ذي���ن 

م��ل��ي��ون اأرج��ن��ت��ي��ن��ي ال��ذي��ن ق�����س��وا وقتا 

“اأهديه  واأ����س���اف  ك���ورون���ا«.  م��ع  ���س��ي��ئ��ا 

لدييجو  اأي�����س��ا  وب��ال��ط��ب��ع  جميعا،  ل��ك��م 

وح����ذر،  كان‹‹.  اأي��ن��م��ا  ي��دع��م��ن��ا  ال����ذي 

اأنه  ك��ورون��ا، من  اإىل فريو�س  اإ���س��ارة  يف 

الحتفال’’  يف  ال���س��ت��م��رار  اأج���ل  “من 
بحذر،  التعامل  يف  ال�ستمرار  يتوجب 

العودة  الكثري حتى  “ل زال هناك  لأنه 

ر�سالته  واختتم  الطبيعي«.  الو�سع  اإىل 

منحته  م��ا  ك��ل  على  رب  ي��ا  “اأ�سكرك 
اأرجنتينيا،  جعلتني  لأنك  واأ�سكرك  يل، 

فيديو  مقطع  واأرف���ق  اأمريكا”،  اأب��ط��ال 

لأجمل حلظاته يف البطولة.

 االنباط - عمان 

اأع��ل��ن��ت الأردن���ي���ة ل��ري��ا���س��ة ال�����س��ي��ارات قائمة 

امل�ساركني يف �سباق الدفع الرباعي الأول الذي يقام 

اجلمعة املقبل يف منطقة - الكاولني ، وي�سارك يف 

ال�سباق مت�سابقون من الأردن وفل�سطني ولبنان ، 

ويبلغ عددهم 35 مت�سابقا،  بتنظيم من الأردنية 

لريا�سة ال�سيارات، وبدعم من زين الأردن. ويدير 

املكونة من  ال�سباق مو�سى حزينة وجلنة احلكام 

عابدين  عامر  والع�ساء  رئي�سا  �سكجها  عمران 

وزياد م�سنات. ووفقا للتعليمات التكميلية يتكون 

لكافة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  الأوىل  اجل���ول���ة  م���ن  ال�����س��ب��اق 

نتيجة   15 لأف�سل  الأخ���رية  واجل��ول��ة  امل�ساركني 

وترتيب  املت�سابقني  اأرق��ام  واأجريت عملية قرعة 

“نخبة”  امل�����س��ارك��ني  قائمة  وت�سم  الإن���ط���الق.. 

املخ�سرمني  الرباعي  الدفع  �سباقات  اأبطال  من 

من الأردن وفل�سطني ولبنان، وفيما يلي ترتيب 

انطالق امل�ساركني البالغ عددهم 35 م�ساركا وفقا 

للقرعة التي جرت يوم الأح��د يف نادي ال�سيارات 

امللكي:  اأ�سرف اأبو الطيب - هادي ن�سار - جيب 

راجنلر، هيثم العبادي - عاهد ال�سالحات - رينج 

روفر كال�سيك، وليد املهريات – راك��ان البقور - 

تويوتا هايلوك�س، ها�سم كلبونة - �سرغام ر�ستم 

- رينج روفر كال�سيك، عبد اهلل اأبو طالب - ن�سر 

ال��ع��م��رو - ت��وي��وت��ا ه��اي��ل��وك�����س، حم��م��د النت�سة - 

بالل اأبو زينة  )فل�سطني( - جيب راجنلر، و�سام 

خليلية - عطا اهلل الهوديل - )فل�سطني( - جيب 

راجن��ل��ر، ،  ث��اب��ت امل��ه��ريات - حممد امل��ه��ريات – 

منري   – جري�س  اأب���و  جيمي  هايلوك�س،  ت��وي��وت��ا 

نا�سر )فل�سطني( - جيب راجنلر، ، راكان الثوابي 

ب��ات��رول، عبداللطيف  ني�سان   - العجل   اأجم��د   -

هايلوك�س،  تويوتا   - البلعاوي  خليل   - ال�سمان 

اأحمد �سليحات - علي غامن - �سوزوكي �ساموراي،  

عماد  اأب��و دب��ور - اأح��م��د اأب��و دب��ور )فل�سطني( - 

جيب راجنلر جهاد �سبيطه - اأم��ني اأب��و عبيد – 

جيب اك�س جي، ، ح�سن الزبيدي - وليد امل�سري -  

تويوتا هايلوك�س، جعفر �سليحات - ح�سام �سليحات 

- تويوتا هايلوك�س،  حممد املعيوي - جورج �سعادة  

)فل�سطني(، جيب راجن��ل��ر، ح��ازم ف��ودة -  اأحمد 

فودة )فل�سطني( - جيب راجنلر، معتز �سليمان - 

حممد �سليمان جيب راجنلر، م�سطفى العتوم - 

اأو�س العتوم - تويوتا هايلوك�س، عبداهلل حيمور - 

�سبحي التميمي - ني�سان باترول، توفيق حريز - 

عدي حريز )فل�سطني(، ني�سان باترول، حممد اأبو 

عواد -  حممد الزعبي - تويوتا هايلوك�س، ن�سال 

فيا�س - نا�سر اخلاليلة - تويوتا هايلوك�س ، معاذ 

�سليحات – �سامح ال�سكارنة - �سوزوكي �ساموراي  

النا�سر ه��ده��ود - جيب  اأح��م��د خ��ط��اب - عبد   ،

راجنلر، ، معن النهار  - جواد املو�سى-  رينج روفر 

اأب��و  )ل��ب��ن��ان( - حمزة  اك��وب��ي��ان  كال�سيك، جيمي 

دي�سكفري، حمدان  روف��ر  رينج   - )الأردن(  طوق 

�ساموراي،  �سوزوكي   - العمري  عمر   - العواملة 

فرا�س املو�سى - ح�سام العجوري -  تويوتا فوررنر، 

حممد م�سبح – ايفان حاتوقاي - ني�سان باترول، 

يو�سف فايق - اأحمد خليلية )فل�سطني( – جيب 

تويوتا   - اخلليلي  ط���ارق   - اليا�س  ف��رح  رجن��ل��ر، 

هايلوك�س، اأحمد الن�ساط - ب�سار الن�ساط - ني�سان 

باترول.

االنباط - عمان 

 كثف فريقا �سباب احل�سني ووادي مو�سى من 

حت�سرياتهما، ا�ستعدادا ملباراة كاأ�س ال�سوبر للكرة 

يوم  م�ساء  ال�ساد�سة من  عند  تقام  التي  الطائرة 

مبدينة  الريا�سة  ق�سر  �سالة  يف  املقبل،  ال�سبت 

احل�سني  �سباب  فريق  لل�سباب.ويبحث  احل�سني 

ع��ن ال��ف��وز يف ه���ذه امل���ب���اراة ل��ل��م��رة اخل��ام�����س��ة يف 

تاريخه، فيما ي�سعى وادي مو�سى لدخول التاريخ 

باإحرازه البطولة لأول مرة. واأعلن احتاد اللعبة 

اأنه �سي�سمح بح�سور اجلمهور لهذه املباراة، بن�سبة 

به  املعمول  ال�سحي  للربوتوكول  وفقا  باملئة،   30

يف املباريات. وحتمل الن�سخة احلالية ملباراة كاأ�س 

، ويعد فريق الوحدات الأكر   13 ال�سوبر الرقم 

تتويجا عندما ظفر باللقب 6 م��رات، يليه فريق 

�سباب احل�سني ال��ذي ف��از باللقب 4 م��رات، بينما 

فاز فريق الكرمل باللقب مرتني، يف الوقت الذي 

ي�سعى ف��ي��ه ف��ري��ق ���س��ب��اب احل�����س��ني )ب��ط��ل ك��اأ���س 

�سجالته،  اإىل  ع�سر  الثالث  اللقب  ل�سم  الأردن( 

ال���دوري(  ف��ري��ق وادي مو�سى )ب��ط��ل  ي��رن��و  فيما 

لتدوين ا�سمه يف �سجالت الفرق الأبطال املتوجة 

ب��ال��ل��ق��ب. وات��خ��ذ احت����اد ال��ل��ع��ب��ة ت��رت��ي��ب��ات عالية 

واإخراجها  ال�سوبر  كاأ�س  مباراة  لإقامة  امل�ستوى 

بال�سورة التي تليق بتاريخ اللعبة عرب م�سوارها 

اإليها  و�سلت  ال��ت��ي  الرفيعة  وامل��ك��ان��ة  ال��ت��اري��خ��ي 

الأن���دي���ة الأردن����ي����ة م��ن خ���الل ممثليها يف ه��ذه 

امل��ب��اراة .وق��ال نائب رئي�س الحت��اد العميد جهاد 

قطي�سات يف ت�سريح �سحفي، الثنني، “يف الأيام 

لإق��ام��ة هذه  الحت���اد خطة عمل  و���س��ع  املا�سية 

التي  واملكانة  الطيبة  بال�سورة  واإخراجها  املباراة 

ت�ستحقها، فهي تعد باكورة البطولت التي �ستقام 

الحت��اد  اإليها  ينظر  والتي  املقبلة،  الفرة  طيلة 

بامل�ستوى  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  ك��ب��رية  ب���اآم���ال 

الفني الذي �سيقدمه فريقا وادي مو�سى و�سباب 

احل�سني«.

االنباط - عمان 

رف�ست الدارة املوؤقتة لنادي اجلزيرة 

ال�ستقالة التي تقدم بها الكابنت اأجمد 

بعد  للجزيرة،  الفني  املدير  طعيمة  اأبو 

اخل�����س��ارة ال��ت��ي م��ن��ي ب��ه��ا ف��ري��ق��ه اأم���ام 

اجل��ول��ة  يف  الأح����د،   ”1-0“ ال���وح���دات 

الأردين  ال�������دوري  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ت��ا���س��ع��ة 

ا�ستقالة  اأ���س��ب��اب  وت��ع��ود  ل��ل��م��ح��رف��ني. 

لعدة  الفريق  ب�سبب تعر�س  اأبو طعيمة 

جانب  اإىل  ال����دوري  بطولة  يف  خ�سائر 

النادي  بها  مير  التي  املعقدة  ال��ظ��روف 

م��ال��ًي��ا واإدارًي���������ا. وخ���ا����س اجل���زي���رة يف 

يف  فاز  مباريات،   ”9“ ال��دوري  بطولة 

 ”4“ وخ�سر  مرتني  وتعادل  “3” فقط 
مرات لي�ستقر يف املركز ال�سابع بر�سيد 

ل���ل���ج���زي���رة  وي���ت���ب���ق���ى  ن���ق���ط���ة.   ”11“
م���ب���ارات���ان يف م��رح��ل��ة ذه����اب ال�����دوري، 

اأم����ام ف��ري��ق��ي ���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة وال��رم��ث��ا.

ال��ذي  طعيمه  اب���و  ال��ك��اب��نت  ان  وي��ذك��ر 

ي��ع��د اح���د اب����رز جن���وم اجل��ي��ل ال��ق��دمي 

ل���ن���ادي اجل���زي���رة ت���وىل ق���ي���ادة ال��ف��ري��ق 

منذ ما يزيد عن املو�سمني وا�ستطاع ان 

الفريق نتائج مميزة و�سعته  يحقق مع 

الظروف  رغم  ال��دوري  فرق  يف مقدمة 

ومنعته  ال��ن��ادي  بها  مير  التي  ال�سعبة 

.ايطاليا  الناجح  م�سواره  موا�سلة  من 

تخرج لالحتفال بابطال اأوروبا

مشاركة واسعة في سباق الدفع الرباعي األول 

تواصل التحضيرات لمباراة سوبر الطائرة 

ادارة الجزيرة ترفض استقالة المدرب 

 مصطفى محمد يشارك في ودية أولمبياكوس 
تركيا - وكاالت  

الالعب  الركي،  �سراي  الفني جلالطة  املدير  ت��رمي،  ف��احت  ا�ستدعى 

ال��ث��الث��اء �سد  امل��ق��رر  ال���ودي  اللقاء  امل�سري م�سطفى حم��م��د، خل��و���س 

اأوملبياكو�س اليوناين. وعانى م�سطفى حممد من اإ�سابة قوية يف كاحل 

اأ�سبح  اأبعدته عن الوديات الأخ��رية جلالطة �سراي، لكن الالعب  القدم 

مر�سًحا للم�ساركة يف ودية اأوملبياكو�س كخطوة يف طريق اإعالن جاهزيته 

التامة. وقرر جالطة �سراي، عدم ال�سماح مل�سطفى حممد بالن�سمام اإىل 

منتخب م�سر خلو�س مناف�سات اأوملبياد طوكيو، نظًرا لرتباطه مبباراتي 

اإيندهوفن الهولندي يف الدور التمهيدي لدوري اأبطال اأوروبا يومي 20 

و27 يوليو/متوز اجلاري. و�سهدت قائمة جالطة �سراي لودية اأوملبياكو�س، 

تواجد اجلزائري الدويل �سفيان فيغويل كما ظهر الالعب اجلديد عمر 

العبدلوي بعد اأن �سارك يف فرة تاأهيل خالل الفرة املا�سية. 
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االنباط وكاالت

الأب��د  اإىل  بال�ستقرار  يوًما  حلمت  هل 

اإيطاليا  اأق�سى جنوب  �ساعرية يف  يف قرية 

حيث يكون اجلو دافًئا طوال العام تقريًبا، 

بذلك؟ القيام  مقابل  راتًبا  وتقا�سي 

اأخ������ذ زم����ام  ل���ل���راغ���ب���ن يف  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

املبادرة، قد ل يعد ذلك جمرد حلم قريًبا

وت���خ���ط���ط م��ن��ط��ق��ة ك���الب���ري���ا ل��ت��ق��دمي 

 33،000 اأي  ي���ورو،   28،000 اإىل  ي�����س��ل  م��ا 

ك��ح��د  ����س���ن���وات  ث����اث  م����دى  ع���ل���ى  دولر، 

لانتقال  امل�ستعدين  لاأ�سخا�ص  اأق�سى 

�سكانها  ع��دد  يبلغ  بالكاد  نائمة  ق��رى  اإىل 

من  �سنوات  عك�ص  اأم��ل  على  ن�سمة   2،000

ال�سكاين النخفا�ص 

بالقرب من  القرى مواقع  وت�سمل هذه 

كليهما اأو  �سفوح اجلبال  اأو على  البحر 

دون  م��ن  لي�ص  امل��ال  ه��ذا  تقا�سي  ولكن 

الأموال،  على  احل�سول  اأجل  فمن  مقابل، 

ا  اأي�سً الل��ت��زام  اجل��دد  ال�سكان  على  يجب 

ال�سفر  من  اإما  �سغري،  جتاري  عمل  ببدء 

اأو ع��ن ط��ري��ق ق��ب��ول ال��ع��رو���ص امل��وج��ودة 

البلدات حتتاجهم  معينن  ملهنين  م�سبًقا 

الأخرى  ال�سروط  من  قليل  عدد  هناك 

ا ي�سً اأ

ي����ج����ب ع����ل����ى امل����ت����ق����دم����ن احل���������س����ول 

ي��ك��ون احل���د الأق�����س��ى  ع��ل��ى الإق���ام���ة واأن 

اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا  40 ع���اًم���ا،  لأع���م���اره���م ه���و 

كالبريا  اإىل  لانتقال  م�ستعدين  يكونوا 

90 يوًما من قبولهم يف غ�سون 

ال���ع���ر����ص  ي���ج���ت���ذب  اأن  امل�����اأم�����ول  وم�����ن 

ال���������س����ب����اب ال���ن�������س���ط���ن وج����ي����ل الأل����ف����ي����ة 

للعمل املتحم�سن 

املجل�ص  ع�����س��و  ج��ال��و،  ج��ي��ان��ل��وك��ا  وق���ال 

ال�سهري  الدخل  اإن   CNN ل�  الإقليمي، 

ي��ورو   800 و   1،000 ب��ن  ي���راوح  اأن  ميكن 

من  وب��دًل  �سنوات.  ث��اث  اإىل  �سنتن  مل��دة 

ذل���ك، مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ه��ن��اك مت��وي��ل مل��رة 

واحدة لدعم اإطاق ن�ساط جتاري جديد، 

ريفية،  مزرًعة  اأو  مطعًما،  ذلك  كان  �سواء 

متجًرا اأو 

CNN: »نحن ب�سدد  ل�  واأو�سح جالو 

امل��ح��دد  وامل��ب��ل��غ  ال��ف��ن��ي��ة،  التفا�سيل  �سقل 

�سيتم  كان  اإذا  وما  التمويل،  ومدة  �سهرًيا 

ي�سل  م��ا  ت�سم  قليًا  اأك��ر  ق��رى  ت�سمن 

3،000 ن�سمة« اإىل 

واأ�ساف: »لدينا حتى الآن اهتمام كبري 

املخطط  اإذا جنح هذا   ، وناأمل  القرى  من 

يف  امل��زي��د  يتبعه  اأن  امل��رج��ح  ف��م��ن   ، الأول 

القادمة.« ال�سنوات 

جديدة حياة 

اأط���ل���ق عليه  ال����ذي   ، امل�����س��روع  وي���ه���دف 

تعزيز  اإىل  ال��ن�����س��ط«،  الإق��ام��ة  »دخ��ل  ا���س��م 

ج����اذب����ي����ة ك����الب����ري����ا ك���م���وق���ع ل����� »ال���ع���م���ل 

اجل����ن����وب����ي«، ال���ن�������س���خ���ة امل����ع����اد ت�����س��م��ي��ت��ه��ا 

ح�سبما  ب��ع��د،  ع��ن  للعمل  اإي��ط��ال��ي��ا  ج��ن��وب 

بلدة  ع��م��دة  ك��وب��ول،  جيانبيرو  يو�سحه 

املخطط يف  �ساهم  الذي  األتومونتي، 

ا�ستهداًفا  اأكرث  نهج  اإنه  كوبول  ويقول 

عمليات  من  ال�سغرية  املجتمعات  لتن�سيط 

ال��ت��ي ت�سدرت  ال��واح��د  ال��ي��ورو  ب��ي��ع م��ن��زل 

موؤخًرا ال�سحف  عناوين 

وم����ن امل���ت���وق���ع اإط�����اق م�������س���روع »دخ���ل 

الإق���ام���ة ال��ن�����س��ط« وع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��دمي عر 

املقبلة.  القليلة  الأ�سابيع  خال  الإنرنت 

وقد  �سهور  منذ  ذلك  على  املنطقة  وتعمل 

يورو  األف   700 من  اأكرث  بالفعل  خ�س�ست 

للم�سروع.

هذه القرى اإليطالية الخالبة ستدفع لك 33 ألف دوالر 
مقابل االنتقال إليها

االنباط-عمان

 ق�������ّدم�������ت ������س�����رك�����ة زي�����������ن- ال���������س����ري����ك 

للن�سخة  رعايتها  ُبل«-  ل�«ريد  ال�سراتيجي 

ك��ار  ُب��ل  »ري���د  مناف�سات  م��ن  ع�سر  احل��ادي��ة 

يوم  قيمت 
ُ
اأ التي   ،  2021 الأردن  دِرفت  بارك 

املعار�ص،  اأر����ص  �ساحة  يف  امل��ا���س��ي،  اجلمعة 

ب��ح�����س��ور ب��ط��ل ال���دِرف���ت وال��رال��ي��ات »ع��ب��ده 

فغايل«.

وت����ق����ّدم زي����ن رع��اي��ت��ه��ا ل��ك��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات 

ُب��ل«  »ري���د  ال��ت��ي تقيمها  ال�����س��ي��ارات  ري��ا���س��ة 

يف امل��م��ل��ك��ة، وذل���ك مب��وج��ب ال�����س��راك��ة التي 

جت��م��ع��ه��م��ا م��ن��ذ ع����ّدة اأع������وام، اإذ ت���ويل زي��ن 

الريا�سية  الأن�سطة  دعم  يف  وا�سعاً  اهتماماً 

امي���ان���اً م��ن��ه��ا ب���دور ال��ري��ا���س��ي��ن الأردن���ي���ن 

واجنازاتهم املميزة يف كافة املجالت.

اأردين  �سائق   20 م�ساركة  ال�سباق  و�سهد 

ت��ن��اف�����س��وا ل��ل��ت��اأه��ل ل��ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي 

ال��ق��ادم   2021 الأول  ت�سرين  خ���ال  ���س��ُت��ق��ام 

يف م�����س��ر، ح��ي��ث ح��از ال�����س��ائ��ق »ع��ب��داهلل اأب��و 

امل��ن��اف�����س��ات،  » يف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�����س��ن 

الجراءات  و�سط  ح�سور  دون  قيمت 
ُ
اأ والتي 

املُ��ت��خ��ذة للحد من  الح��رازي��ة وال�����س��روط 

تف�سي وباء »فريو�ص كورونا«.

زين الشريك االستراتيجي لمنافسات »ريد ُبل كار دِرفت 2021«
حوار مع خريج جامعة هارفارد

بهدوء

يف معر�ص حوار نقدي لطبقة الدارة يف الردن، بعد طغيان النماذج الغربية عليها، دون 

ا�سافة نوعية لادارة الردنية، التي تراجعت منذ مقدم ما ي�سمى بالليراليون التقليديون 

واجلدد، اإثر ا�ستعانة ال�سلطة بهم، كنماذج للتغيري والتطوير، �ساألت �سديقي خريج جامعة 

ام  علمية،  بطريقة  الوطنية،  موؤ�س�ساتنا  على  اخل��ارج  يف  در�ستموه  ما  طبقتم  هل  هارفارد: 

طبقتم ما يف اذهانكم علينا، �ساربن عر�ص احلائط بكل ما در�ستمومه هناك؟

بعد اتهامي باأنني معاٍد لهم، اجاب: مل ت�سمح لنا البنية البريوقراطية بتطبيق ما تعلمناه 

عك�ص جتارب عربية واجنبية، ت�سابه حالتنا الدارية، اطلقت يد نظرائنا وبالتايل حققوا ما 

عجزنا عن حتقيقه، للوهلة الوىل، كدت اأجنرف معه، قبل ان ا�سبط نف�سي، وا�ساأل جمددا، 

امللبد بال�ستهجان  اأظن انك قراأت كتاب جون كوتر« قيادة التغيري« ؟ فهّز راأ�سه باليجاب 

مع قليل من الرباك، انت تعرف جون كوتر وكتابه؟ مكما انت » لوكال«، اي حملّي ال�سنع 

والتعليم، هكذا نعرف.

 �سحكت من اعماقي، واأجبته: نحن ن�سعى اىل التعلم، وجنتهد يف القراءة، علها ت�سعفنا 

على فهم واقعنا من اجل تطويره، بدل ان نهبط مبظات كما فعلتم دون قراءة �سطر واحد 

من واقعنا، خمالفن بذلك كل املعارف التي تعلمتموها، فاأنتم تفر�سون اننا جنهل، علما 

وبع�ص  ل�سان،  رطانة  جم��رد  تفعلونه  ما  فكل  منكم،  والتحديث  التطوير  على  اق��در  باأننا 

م�سطلحات ل جتدون لها مرادف يف العربية، كما تتدعون.

فنحن يا �سديقي لي�ص لنا وطن �سوى هذا الوطن، عك�سكم، فانتم تنظرون اليه فر�سة 

انتم  فيما  اليه،  ون�سعى  الفهم  يف  جنتهد  لذلك  منلك،  ما  كل  ن��راه  ونحن  �ساحة،  او  عمل 

متنحونه بقدر رواتبكم ومواقعكم، ولاأ�سف اأرخت لكم ال�سلطة احلبل، حتى و�سلنا اىل ما 

ملبدا  بات  ال��ذي  الجتماعي  الواقع  على  ان�سحب  اداري،  وت�سّحر  اليه من جتريف  و�سلنا 

بالغ�سب وقلة احليلة.

تلقيت اجابة غريبة من �سديقي خريج هارفارد، نحن عملنا يف ظروف حمكومة بالف�سل 

الكوادر  ول  والنظمة،  الت�سريعات  �سامة  حيث  من  �سحيحة  الداري���ة  البنية  فا  �سلفا، 

الب�سرية موؤهلة، بل وجدنا يف كل موؤ�س�سة او �سركة حكومية حجم عمالة يفي�ص عن حاجة 

ال�سركة او املوؤ�س�سة او الوزارة، فحاولنا قدر امل�ستطاع، لكن الواقع كان اأ�سعب مما اعتقدنا، 

ولكن انتم اتخمتم املوؤ�س�سات بكوادر جديدة بدل تطوير املوجود وخلقتم موؤ�س�سات م�ستقلة، 

بدل تطوير القائم او الغائه؟ قلت ل�سديقي.

بالمكان  يكن  رف��ع من م�ستوى اخلدمة واجل���ودة، ومل  ذل��ك  لكن  بغ�سب،  ق��ال  �سحيح 

تطوير املوؤ�س�سات القائمة لنها غري قابلة للتطوير، فمعظم التعيينات متت على ا�س�ص غري 

مهنية وا�س�ص ار�سائية للنواب او ل�سحاب النفوذ او لمت�سا�ص الغ�سب يف بع�ص املحافظات 

وبع�ص التكوينات الجتماعية، ولكنهم اردنيون، ولهم احلق يف العمل، اي مل ت�ستورد الدولة 

موظفن من خارجها، ولو قراأت فعا كتاب قيادة التغيري لعلمت ان اول خطوة فيه، تنمية 

ال�سعور باحلاجة امللّحة للتغيري، ولي�ص لا�ستبدال او التبديل كما فعلتم. 

كلية هارفارد لاأعمال قال: »خلق  التغيري يف  واإدارة  القيادة  اأ�ستاذ  الكتاب وهو  فموؤلف 

طريق  على  خطوة  اأول  هو  وتطويرها  املوؤ�س�سة  لتقوية  ملّحة  حاجة  هو  التغيري  اأن  فكرة 

اإن�ساء بيئة يكون فيها الأف��راد على دراي��ة مب�سكلة قائمة وميكنهم  اإذا متكنت من  التغيري، 

روؤية حل كامن يف فكرة التغيري، فمن املحتمل اأن يرتفع الدعم للتغيري«، فلماذا جلاأمت اىل 

التبديل؟

�سمت �سديقي وابدى امتعا�سه من قويل، وا�ستاأذن لرتباطه مبوعد مع موؤ�س�سة حتتاج 

القطاع اخلا�ص، من  بيئة العمال يف  انهم ينجحون يف تطوير  والغريب  للتغيري،  خراته 

خال خطفهم لكفاءات القطاع العام، وهذه فل�سفتهم يف التغيري، كما راأيت وتابعت، لذلك 

�ساحتدث يف املقالت القادمة عن قيادة التغيري، حيث اننا نعي�ص اليوم اجواء �سرورة التغيري.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

الصين: المركبة الفضائية زورونغ 
تقطع 410 أمتار على سطح المريخ

عالمة في رؤوس الرجال تدل على 
اإلصابة بمرض خطير

االنباط-وكاالت

ال�سينية  امل��داري��ة  امل��رك��ب��ة  قطعت   

ل���س��ت��ك�����س��اف امل����ري����خ ال���ت���اب���ع���ة مل��ه��م��ة 

على  اأمتار   410 اأك��رث من   »1- »تيانون 

�سطح الكوكب الأحمر »املريخ«.

وا������س�����ار ت���ق���ري���ر ن�������س���ره ت��ل��ف��زي��ون 

ال�سن املركزي، ام�ص الثنن، اىل انه 

املركبة  قطعت  الول،  ام�����ص  ي��وم  منذ 

م��ر،  025ر410  »زورون��������غ«  اجل����وال����ة 

وظروف عملها طبيعية.

ي��ذك��ر ان���ه مت ن�����س��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و 

ملهمة »تيانون -1« على املريخ، يف اواخر 

�سهر حزيران املا�سي، واأفادت التقارير 

ب���اأن���ه يف ذل���ك ال���وق���ت ق��ط��ع��ت امل��رك��ب��ة 

اجلوالة 236 مًرا عر الكوكب.

ال��ف��ي��دي��و مركبة  واظ��ه��رت م��ق��اط��ع 

وتهبط  مظلتها  تن�سر  وه��ي  ال��ه��ب��وط 

مركبة  وان��ف�����س��ال  امل��ري��خ،  �سطح  ع��ل��ى 

ال����ت����ج����وال »ت���������س����ورون����غ« ع����ن م��ن�����س��ة 

الهبوط وحتركها فوق الأر�ص.

وت�سمل ال�سور مناظر كوكب املريخ 

التجوال  مركبة  خلفتها  التي  والآث��ار 

يف الأر�ص اأثناء �سريها. وتعمل مركبة 

املريخ  �سطح  على  »زورون����غ«  ال��ت��ج��وال 

42 يوما مريخيا.  منذ 

االنباط-وكاالت

اجللدية،  الأمرا�ص  طبيبة  ك�سفت 

ي��ك��ات��ريي��ن��ا ف��ريت��ي��ي��ف��ا، ع���ام���ة على 

وج�����ود ����س���رط���ان اجل���ل���د، ي��ج��ب ع��ل��ى 

ال����رج����ال الن���ت���ب���اه اإل���ي���ه���ا ب���ال���درج���ة 

اليوم«  »رو�سيا  موقع  حيثنقل  الأوىل، 

قالت:  باأنها  »يكاتريينا«  الطبيبة  عن 

وحكة  تق�سري  عن  ي��دور  احلديث  »اإن 

يف فروة الراأ�ص«، واأ�سافت: »قد تظهر 

على فروة الراأ�ص، خا�سة عند الرجال 

ال�سلع بقعا كبرية من اللون الوردي، 

مع ق�سور على ال�سطح، واأحيانا تنزف 

وتتقرح«.

واأ�سارت اإىل اأنه ذلك قد ي�سري اإىل 

�سرطان  اأو  ال�����س��رط��ان  ق��ب��ل  م��ا  ح��ال��ة 

ون�سحت  للجلد،  احلر�سفية  اخلايا 

ال��ط��ب��ي��ب��ة ال���رج���ال ب��ال��ع��ن��اي��ة ب��ف��روة 

راأ���س��ه��م، وخ��ا���س��ة يف ح��ال ع��دم وج��ود 

عليها. �سعر 

وعلى جانب اآخر، يف فراير املا�سي 

ك����ان ق���د اأو����س���ح ب��اح��ث��ون ب��ج��ام��ع��ت��ي 

»ب���رم���ن���ج���ه���ام، ن��وت��ن��ج��ه��ام« ب��امل��م��ل��ك��ة 

جرى  باأنه  حديثة،  درا�سة  يف  املتحدة 

لت�سخي�ص  �سهريين  تطبيقن  تقييم 

تلك  اأن  النتائج  واأثبتت  اجللد،  اأورام 

بت�سخي�ص  للخرة  تفتقر  التطبيقات 

رع��ب  وت���ث���ري  ال�����س��رط��ان��ي��ة،  الأورام 

ال�سامات  اأن  باإخبارهم  امل�ستخدمن 

وفقا  ���س��رط��ان��ي��ة،  ل��دي��ه��م  تظهر  ال��ت��ي 

الريطانية،وذكر  �سن«  »ذا  ل�سحيفة 

ت����ط����ب����ي����ق����ي  اأن  ال���������ب���������اح���������ث���������ون 

 ،»SkinVision، SkinScan«

باأج�سام  امل�سبوهة  ال�سامات  يقيمان 

امل�ستخدمن بطريقة خاطئة، وكذلك 

ال��غ��ذاء  اإدارة  قبل  م��ن  موثقن  لي�سا 

اأدائ��ه��م��ا  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة، كما  وال����دواء 

���س��ع��ي��ف وم��ت��غ��ري ب�����س��ب��ب اع��ت��م��اده��م��ا 

ع���ل���ى خ����وارزم����ي����ة رق���م���ي���ة وال����ت����ي ل 

امليانينية  الأورام  ك�����س��ف  ت�ستطيع 

ب�سكل موثوق.

الرعاية  يف  املتخ�س�سون  كماحذر 

حيث  تلكالتطبيقات،  م��ن  ال�سحية 

على  امل�����س��ت��خ��دم��ون  ي��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 

دراي������ة ك���اف���ي���ة ب��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��خ��ي�����ص 

وب��اأن  الأط��ب��اء مبا�سرة،  اإىل  وال��ذه��اب 

����س���رط���ان���ات اجل���ل���د مي���ك���ن ع��اج��ه��ا 

عموًما عند ت�سخي�سها مبكًرا، ويجب 

فوق  لاأ�سعة  املفرط  التعر�ص  جتنب 

املبا�سر  ال��ت��ع��ر���ص  اأي   - البنف�سجية 

لأ���س��ع��ة ال�����س��م�����ص، وخ��ا���س��ة يف الأي����ام 

احلارة.

االنباط-وكاالت

حققت ن�سخة نادرة من لعبة »�سوبر ماريو 

64« ال��ت��ي ت��ن��ت��ج��ه��ا ���س��رك��ة »ن��ي��ن��ت��ن��دو« رق��م��ا 

1.56 مليون  قيا�سيا بعد اأن بيعت يوم الأحد ب�

دولر يف مزاد علني

الأم���ري���ك���ي���ة  امل������������زادات  دار  حت������دد  ومل 

»ه���ريي���ت���ج« ه��وي��ة ال�����س��خ�����ص ال����ذي ا���س��رى 

الن�سخة

ن�سبيا  القدمية  الفيديو  األ��ع��اب  اأن  يذكر 

����س���ارت رائ���ج���ة ب���ن ع�����س��اق الأل���ع���اب ال��ذي��ن 

والت�سعينيات،  الثمانينيات  لفرات  يحنون 

ما جعل اأ�سعارها ترتفع ب�سكل كبري

 االنباط-عمان

 غيب املوت فجر ام�ص الثنن يف العا�سمة 

امل�����س��ري��ة ال���ق���اه���رة، الإع���ام���ي���ة وال��ب��اح��ث��ة 

واملوؤلفة الدكتورة حياة احلويك عطية، التي 

الأكادميي  بالعطاء  احلافلة  بحياتها  عرفت 

كتاب  وموؤلفة  والراثي،  والثقايف  الإعامي 

– الأردن”. الوطن  “اكت�ساف 
ور���س��م��ت ال��راح��ل��ة، يف م��ق��الٍت ع��دي��دة لها 

التاريخ  عن  وا�سحة  �سورة  زاخرة،  وموؤلفات 

اجل���غ���رايف وال��ب��ع��د احل�����س��اري ل�����اردن، عر 

التي  ال���رح���ات،  اأدب  ك��ت��اب��ات  يف  تخ�س�سها 

�سوٍر  يف  لتنقلها  الأردن  اأمكان  لأجلها  جالت 

القراء  عقول  يف  ر�سختها  معلوماتية  و�سفية 

وزوار الأردن.

وط��ل��ت احل���وي���ك ع��ل��ى امل�����س��ه��د الإع���ام���ي 

خمتلف  يف  وم���ق���الت  ك��ت��اب��اٍت  ع���ر  الأردين 

�سحيفة  ومنها  الأردن��ي��ة،  ال�سحافة  من�سات 

ال��د���س��ت��ور، ك��م��ا ع��م��ل��ت ا���س��ت��اذة ل���اإع���ام يف 

البراء. جامعة 

كتاب  احد  كانت  املرحومة عطية  ان  يذكر 

ل�سنوات  كتبت  كما  طويلة،  ل�سنوات  الد�ستور 

يف �سحيفة العرب اليوم الردنية.

ون����ع����ى ال����ن����ائ����ب ال�������س���اب���ق ط�������ارق خ����وري 

املرحومة عطية يف ن�ص موؤثر قال فيه…

ق�����س��رياً.. ل  يبقى  ال��ع��م��ر مهما ط��ال  ه��و 

يكفي  ول  اأحباءنا،  ُي�سبع  ول  اأحامنا،  مُيهل 

املر�سى  امل��وت  ويبقى  اإل��ي��ه.  نطمح  م��ا  لُننجز 

الأخري الذي على �سفافه ن�سريح..

مل اأ�����س����دق م���ا ت��ل��ق��ي��ت ال���ي���وم ع���ن رح��ي��ل 

وهي  عطية،  احلويك  حياة  والأدي��ب��ة  الكاتبة 

“اأمهات  م��ن  وواح����دة  النه�سوية،  املنا�سلة 

امل���راأة،  ���س��ع��اده  معلمنا  ي�سمي  كما  املجتمع” 

وقد اأبى اأن تكون ن�سفاً اأو جزءاً.

اأذك����ر اأن���ك ق��ل��ِت يف ت��اأب��ن وال����دي الأم���ن 

�سامي، ونحن اليوم على اأعتاب ذكراه الرابعة، 

اأنه “وّقت رحيله قبل اأ�سابيع من ذكرى وعد 

بلفور امل�سوؤوم”، وها اأنت تغادرين عاملنا غداة 

“عدوان متوز”  ذكرى  الزعيم، ويف  ا�ست�سهاد 

وعلى بعد اأيام من احتفالت الن�سر..

فهل  الرهيب،  للتناق�ص  يا  حياة..  رحلت 

اإليها  اأننا نحن الذين نرحل  اأم  ترحل احلياة 

ونحيا ومنوت بحثاً عنها؟

اأيتها العزيزة حياة احلويك عطية..

وقلوبنا  اإل��ي��ك،  �ساخ�سة  عيوننا  �ستبقى 

�سر  عن  تعجز  وعقولنا  اأن��ت،  حيث  اإىل  متيل 

ذل���ك امل��ك��ان ال�����س��اح��ر ال����ذي اأ���س��ب��ح��ت ف��ي��ه.. 

اإليه  وقد جذب  مبهراً  �ساحراً  فكيف ل يكون 

كل من نحب!

بيع نسخة 
نادرة من 

لعبة »سوبر 
ماريو« 

بأكثر من 1.5 
مليون دوالر

الموت يغيب اإلعالمية والباحثة والمؤلفة الدكتورة
 حياة الحويك عطية


