
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

المملكة تستلم الدفعة االولى من 
المنحة النقدية االميركية بقيمة 

600 مليون دوالر

بعد انتهاء االختبارات.. 
)التوجيهي( الى اين؟؟؟

االنباط-عمان

وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

زي��ارة  ب��دء  قبيل  ال�سبت،  ام�����س  ال���دويل 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين الر�سمية 

ات��ف��اق��ي��ة حتويل  ت��وق��ي��ع  اإىل وا���س��ن��ط��ن، 

امل��ن��ح��ة الأم��رك��ي��ة  ال��دف��ع��ة الأوىل م��ن 

للدعم النقدي املبا�سر للخزينة والبالغة 

يف  �ست�ساهم  وال��ت��ي  دولر،  م��ل��ي��ون   600

متويل م�ساريع تنموية ذات اأولوية ودعم 

التعايف القت�سادي.

ووق�����ع الت��ف��اق��ي��ة وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 

والتعاون الدويل نا�سر ال�سريدة ممثا 

ع��ن احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة، وم��دي��رة بعثة 

الوكالة الأمركية للتنمية الدولية )يو 

الدفعة  وتاأتي  كارلني.  �سري  اي��د(  ا�س 

الأم��رك��ي��ة  النقدية  املنحة  م��ن  الأوىل 

للعام 2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 

845 مليون دولر اأمركي، �سمن برنامج 

امل�ساعدات القت�سادية الأمركية.

التفا�صيل �ص »7«

االأنباط - هدى دياربكريل

التوا�سل  من�سات  جت���وب  ت�����س��اوؤلت 

الج��ت��م��اع��ي، وح������وارات امل��واط��ن��ني مع 

العامة  الثانوية  اخ��ت��ب��ارات  دورة  انتهاء 

دورة  فعا  هي  هل  املن�سرم..  اخلمي�س 

قالت  كما  مدلل  جيل  ان��ه  ام  ا�ستثنائية 

ي��ق��وم  وم���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م!  ال��رب��ي��ة  وزارة 

بت�سوير ورقة الختبار وار�سالها لت�سل 

الختبار  ب��داأ  بعد  يومي  ب�سكل  املن�سات 

بدقائق ! هل تنا�سبت من�سة در�سك مع 

م�ستوى الختبارات! 

وح������������ول ال�����������������دورة الخ��������������رة م���ن 

اللغة  مبحث  ا�ستاذ  يقول  المتحانات، 

اب��راه��ي��م  ال��ع��ام��ة  للثانوية  الجن��ل��ي��زي��ة 

درب��ا���س��ي، ان ه��ذه ال����دورة  كانت غريبة 

الأ���س��ئ��ل��ة �سهلة  ك��ان��ت  امل����واد  ج���دا بع�س 

وك��ان  �سعبة،  والخ���ر  املتو�سط  دون  او 

هنالك ارباك من تكرار ت�سرب الأ�سئلة، 

و���س��ت��ك��ون ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال�����دورة امل��ع��دلت 

�ستكون  ال��ن��ج��اح  ن�سب  ول��ك��ن  منخف�سة 

عالية . 

ل�«النباط  حديث  يف  دربا�سي  وراأى  

من  ولي�ست  متعمدا  كان  الت�سريب  ان   «

ج��ه��ة ال���ط���اب ب���ل ج��ه��ات م��ع��ي��ن��ه ت��ق��وم 

بذلك، فالطالب ي�ستطيع ملرة او مرتني 

لي�س يوميا.

التفا�صيل �ص »5«

 حكومات وأحزاب ونقابات 
يشخصون ويحللون االزمات ..  

والمعالجة معدومة!!! 

الأحد   7  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   18  متوز  2021 م - العدد  5756    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 االنباط-عمان

���س��ّرح وزي��ر ال��ّدول��ة ل�����س��وؤون الإع���ام، 

�سخر  احلكومة  با�سم  الر�سمي  الّناطق 

ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال���وزراء  رئي�س  اأّن  دودي���ن 

اخل�ساونة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ة  من�سّ ق��ّدم��ت   :2021 مت��وز   15 ع��ّم��ان، 

ن��ق��دي��اً  دع���م���اً   )ZINC( ل���اإب���داع  زي���ن 

النا�سئة  لل�سركات  دينار  األ��ف   150 بقيمة 

والأف���ك���ار ال��ري��ادي��ة ال��ت��ي مت اخ��ت��ي��اره��ا يف 

ال��ن�����س��خ��ة اخل��ام�����س��ة م���ن ب���رن���ام���ج »زي���ن 

امل����ب����ادرة« ال����ذي اخ��ت��ت��م��ت��ه امل��ن�����س��ة ال��ي��وم 

والأفكار  ال�سركات  هذه  لتن�سم  اخلمي�س، 

اإىل برنامج.

التفا�صيل �ص »5«

البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع جمعية 
 SOS قرى األطفال

  400 جائزة نقدية من البنك اإلسالمي األردني 
بحملة عيد األضحى » العيد معنا عيدين«

  االنباط-عمان

���س��م��ن ب���رن���اجم���ه اخل���ا����س ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة »م���ع���اً«، ج����ّدد ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

قرى  جمعية  م��ع  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  م��وؤخ��راً 

اإىل  تهدف  والتي  الأردنية،   SOS الأطفال 

الأط��ف��ال  برعاية  الإن�سانية  مهمتها  تنفيذ 

الأيتام وفاقدي ال�سند الأ�سري.

وت����اأت����ي ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة ان���ط���اق���اً م��ن 

الدعم  تقدمي  باأهمية  العربي  البنك  اإمي��ان 

الجتماعية  امل���ب���ادرات  ه���ذه  مل��ث��ل  امل��ت��وا���س��ل 

واحل����ي����اة  ال����رع����اي����ة  ت����وف����ر  اإىل  ال����ه����ادف����ة 

الأي��ت��ام.  الأط��ف��ال  م��ن  الفئة  لهذه  الكرمية 

التفاقية  هذه  مبوجب  البنك  �سيقوم  حيث 

ب��ت��ق��دمي ال��دع��م ل��اأط��ف��ال يف ق��ري��ة اأط��ف��ال 

SOS  عّمان من خال تاأمني احتياجاتهم 
ال�سنوية من تعليم وتدريب وغذاء وماب�س 

وم�������س���روف ���س��خ�����س��ي وت��غ��ط��ي��ة ن��ف��ق��ات��ه��م 

اخلا�سة  النقل  ون��ف��ق��ات  والطبّية  اليومية 

بهم.

�سعادتها  الزعبي عن  رنا  ال�سيدة  واأعربت 

ب��ت��ج��دي��د ه���ذا ال���ت���ع���اون، وال����ذي م���ن ���س��اأن��ه 

لاأطفال  متكاملة  رع��اي��ة  بتوفر  الإ���س��ه��ام 

وال�����س��ب��اب ت��غ��ط��ي اح��ت��ي��اج��ات م��ت��ع��ددة من 

ورعاية  وتعليم  وم�سكن  غذائي  واأمن  رعاية 

اق��ت�����س��ادي  واأم����ن  ومت��ك��ني  ونف�سية  �سحية 

وحماية ودمج جمتمعي. كما اأ�سادت الزعبي 

ب���دع���م ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة خ���ال 

ال�سابقة. ال�سنوات 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ع��ن  الأردين  الإ����س���ام���ي  ال��ب��ن��ك  اأع���ل���ن 

عيد  مبنا�سبة  نقدية  جائزة   400 تخ�سي�س 

الأ����س���ح���ى امل���ب���ارك مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه م�����س��ت��خ��دم��ي 

ب���ط���اق���ات ال���ب���ن���ك ب���اأن���واع���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

بعنوان  الل���ك���روين،  وال��ت�����س��وق  امل�����س��ري��ات 

»ال��ع��ي��د م��ع��ن��ا ع��ي��دي��ن« وذل����ك اع���ت���ب���اراً من 

اخل���ام�������س ع�������س���ر م����ن ����س���ه���ر مت�����وز وح��ت��ى 

اخلام�س ع�سر من �سهر اآب للعام احلايل.

وق����ال ال��دك��ت��ور ح�����س��ني ���س��ع��ي��د ال��رئ��ي�����س 

الإ���س��ام��ي  للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

وث��ق��ت��ه��م  مل��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا  ت���ق���دي���راً   ان���ه  الأردين 

يف ا����س���ت���خ���دام ال���ب���ط���اق���ات امل�����س��رف��ي��ة ال��ت��ي 

ي�سدرها م�سرفنا ) فيزا كارد و/ اأو ما�سر 

ك�����ارد( مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا  ب��امل�����س��ري��ات او 

احلملة  هذه  ج��اءت  النرنت،  عرب  الت�سوق 

ال��روي��ج��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة خ���ال ال���ع���ام احل���ايل 

ونحن  وال�سعيدة  الف�سيلة  الأي���ام  ه��ذه  ويف 

ن�����س��ت��ق��ب��ل ع���ي���د الأ����س���ح���ى امل����ب����ارك ل��ت��ك��ون 

الفرحة م�ساعفة باإتاحة الفر�سة ملتعاملينا 

ب��ال��ف��وز ب��اجل��وائ��ز ال��ن��ق��دي��ة وخ�����س��و���س��اً يف 

البطاقات  وا�ستخدام  للعيد  ال�ستعداد  فرة 

من  ال�سراء  يف  املختلفة  باأنواعها  امل�سرفية 

املحات التجارية  والت�سوق عرب النرنت .

 ودع������ا ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ���س��ع��ي��د ج��م��ي��ع 

من  وال���س��ت��ف��ادة  امل�ساركة  البنك   متعاملي 

هذه احلملة.

التفا�صيل �ص »6«

االأنباط – خليل النظامي 

الأزم����ات مبختلف  اأن معاجلة  امل��ع��روف  م��ن 

اأن��واع��ه��ا واأ���س��ك��ال��ه��ا ي��ك��ون �سمن ع���دة م��راح��ل 

ل�  التحليل  م��رح��ل��ة  يليها  الت�سخي�س  ب���  ت��ب��داأ 

تنتهي الأزم��ة ب� الأخ��رة وهي مرحلة املعاجلة، 

ولكن الأم��ر لدينا يف الأردن خمتلف متاما عن 

طويلة  �سنوات  منذ  ف���  العلمية،  املنهجية  ه��ذه 

والنقابات  اأراق��ب كيفية تعاطي احلكومات  واأن��ا 

والأح���������زاب وم���وؤ����س�������س���ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين مع 

ق�سايا الوطن املختلفة ال�سيا�سية والقت�سادية 

وال�سحية  والتعليمية  والجتماعية  واخلدمية 

على  يعملون  جميعهم  ان  واإ�ستخل�ست  ..ال���خ، 

الت�سخي�س  خ��ال مرحلتي  م��ن  الأزم����ات  ه��ذه 

اأما مرحلة املعاجلة فلي�ست يف  والتحليل فقط، 

قامو�سهم ل من قريب ول من بعيد. 

ف��ل��و اأخ���ذن���ا ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ل احل�����س��ر 

ال�سحفية  املنظومة  يف  احلا�سلة  الخ��ت��الت 

والإعامية يف الأردن من حيث الت�سريعات التي 

من  اليومية  ال�سحف  له  تتعر�س  وما  حتكمها 

املخرجات  وه�سا�سة  واإداري���ة،  اإقت�سادية  اأزم��ات 

التي ترا�سق يف كل مكان.

التفا�صيل �ص »3«

الجغبير: »صناعة األردن« 
ستبحث آليات االستفادة 

من الزيارة الملكية وتحويلها 
لزيادة بالصادرات وتنافسية

 المنتج األردني

دودين: صدور أمر الّدفاع 32 والبالغ 
41 وإجراءات مشّددة للرقابة في ضوء 

ارتفاع أعداد اإلصابات بكورونا

منّصة زين تختتم »زين المبادرة 5« 
وتقّدم 150 ألف دينار لـ15 رياديًا

االنباط-وكاالت

رئي�س  اإن  بنات  ن��زار  ال�سهيد  عائلة  قالت 

ف��رج،  م��اج��د  الفل�سطينية،  امل��خ��اب��رات  ج��ه��از 

»ي����ح����اول ن��ق��ل ال���رت���ب ال��ع��ال��ي��ة م���ن ���س��ب��اط 

���س��ارك��وا يف عملية  ال��ذي��ن  الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف  ال�����س��ف��ارات  اإىل  الغ���ت���ي���ال، 

اخلارج، كملحقني ع�سكريني«

يف  ن��زار،  ال�سهيد  �سقيق  بنات  غ�سان  وق��ال 

ر�سالة  يف  اهلل،  رام  مب��دي��ن��ة  �سحفي  م��وؤمت��ر 

مل��اج��د ف���رج: »اأوج����ه ر���س��ال��ة مل��اج��د ف���رج اإي���اك 

امللف وتلوث  اأن تلعب بهذا  اإي��اك  اإي��اك ثم  ثم 

����س���ف���ارات دول����ة ف��ل�����س��ط��ني يف ال���ع���امل، وذل���ك 

ب���اإخ���راج ال��رت��ب ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��ف��رق الإج��رام��ي��ة 

ع�����س��ك��ري��ني يف  ن����زار كملحقني  اغ��ت��ال��ت  ال��ت��ي 

ال�سفارات، ولدينا اإثباتات بهذه املحاولت من 

ومتبعني  و���س��اع  »عيوننا   : واأ���س��اف  ج��ان��ب��ك«، 

يف  الفل�سطينية  اجل��ال��ي��ة  م��ن��ي��ح،  ل��ل�����س��ف��ارات 

ال�ستات كلها مع نزار«

الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  اأن  ب��ن��ات  وك�����س��ف 

»ن��ق��ل��ت ال�����س��ب��اط وال��ع��ن��ا���س��ر امل�����س��ارك��ني يف 

عملية اغتيال نزار، اإىل جامعة ال�ستقال يف 

قتلة  و�سع  يتم  كيف  اأفهم  ل  وق��ال:  اأري��ح��ا«، 

ال�سجن، وهم يت�سرفون  يف جامعة، ولي�س يف 

هناك كاأنهم يف فندق حيث يجرون الت�سالت 

وي���ف���ت���ح���ون ���س��ف��ح��ات��ه��م ع���ل���ى ال��ف��ي�����س��ب��وك، 

يومي،  ا�ستفزازي  �سلوك  يف  ال�سور  وين�سرون 

وب��ع�����س��ه��م ات�����س��ل ب��ي وح���اول���وا ال��ت��ن�����س��ل من 

�سربت�س«،  م��ا  »اأن���ا  ي��ق��ول  بع�سهم  اجل��رمي��ة، 

والأخر »اأنا ما دخلني«، وغرها من املزاعم

واأ�ساف: ما زلنا كعائلة نتعر�س لتهديدات 

لاأجهزة  وانت�سار  لهواتفنا،  واخ��راق  يومية 

الأمنية قرب بيوتنا على مدار ال�ساعة، واأقول 

ل��ه��م ل��و ب��ق��وا ط���وال ال��ع��م��ر ي��ت�����س��رف��وا ب��ه��ذه 

الطريقة فلن نتاأثر ولو قيد اأمنلة

الذين  الأ�سخا�س  كل  نعرف  »نحن  وتابع: 

ل��ه��م ع���اق���ة ب���اجل���رمي���ة، م���ن ح���ر����س ون��ف��ذ 

جنازة  له  يقيموا  عائلته  اأف��راد  ومنع  وت�سر 

العنا�سر  ه����وؤلء  ك��ل  ال�����س��ه��داء،  ببقية  اأ���س��وة 

ننتظر  ن��ح��ن  ب���الأ����س���م���اء،  ل��دي��ن��ا  م���ع���روف���ون 

ونراقب«

وك�سف اأن ال�سلطة مل ت�سدر حتى اللحظة 

ال�سلطة  ���س��ل��وك  وق����ال:  ل���ن���زار،  وف���اة  ���س��ه��ادة 

اإج����رام����ي، ت�����س��ر ع��ل��ى اجل���رمي���ة، وت�����س��ل��ي��ل 

ومم��اط��ل��ة، وه���ذا ك���ام ك��ل م��وؤ���س�����س��ات حقوق 

امل���وج���ودة، واأ����س���ار اإىل ت�����س��ري��ح��ات  الإن�������س���ان 

ال�سلطة  اأن  ووت�����س،  راي��ت�����س  هيومن  منظمة 

غر جادة يف التحقيق يف اغتيال النا�سط نزار 

حتقيق  بفتح  الدويل  املجتمع  ومطالبة  بنات، 

يف اجلرمية

التفا�صيل �ص »10«

 عائلة نزار بنات توجه رسائل لقادة السلطة 
وتكشف مكان المتهمين باالغتيال
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حتدثت  ان  وبعد   ، ال��ن��واب  جمال�س  عن  حتدثت  ان  وبعد   ، احلكومات  عن  حتدثت  ان  وبعد 

عن االحزاب ال�سيا�سية ومدى جدية كٍل منهم يف حتقيق اال�سالح ال�سيا�سي يف االردن ، ف�سوف 

احتدث عن قطاعات متعددة من قطاعات ال�سعب االردين .وهل هذه القطاعات تريد اال�سالح 

وهل لديها م�سروع ا�سالح وهل �سارت خطوة على هذا الطريق .

وقفوا  الذين يف جمملهم  وهم   ، املواالة  عليهم م�سطلح  بداية حديثي عمن يطلق  و�سيكون 

 ، ال��ت��ي م��رت على االردن  ون�����س��روه يف خمتلف االزم���ات واالح���داث  و���س��ان��ده  النظام  اىل ج��ان��ب 

والذين ا�سبح اكرثهم يتحدثون عن اال�سالح ويطالبون به ، وذلك النهم �سريحة من �سرائح 

يعانونه من  ، وما  بها ظهورهم  تنوء  املجتمع وي�سيبهم ما ي�سيبه من غالء وبطالة و�سرائب 

تهمي�س واهمال رغم والئهم وانتمائهم .وذلك الميانهم ان النظام الها�سمي يف االردن هو �سمام 

امان له ولهم . وانه ويف حال غياب هذا النظام ال �سمح اهلل فاأن البديل الفو�سى وال�سراع على 

وذلك   ، باال�سالح  تطالب  ا�سواتاً  بينهم  ترتفع  الفئة  ه��ذه  اخ��ذت  ولذلك   . واملكا�سب  امل��راك��ز 

ورغم  الفئة  هذه  ولكن   . انف�سهم  حلماية  النظام  وحلماية  حقوقهم  ولنيل  او�ساعهم  لتح�سني 

كرثتها فاأنه ال يوجد ما يجمعها على قواعد م�سرتكة متكنها من و�سع اأ�س�س مل�ساريع ا�سالح ، 

وذلك لكونها متثل فئات خمتلفة وكل فئة لها نظرتها لال�سالح.

لتحقيق  بوالئهم  يتاجرون  والذين  واملنا�سب  امل�سالح  ا�سحاب  ت�سمل  ال  الفئة  ان هذه  علماً 

الفا�سدين  ت�سمل  وال   ، يتوارثونها  و  وامل��راك��ز  املنا�سب  على  ويتناوبون  ويتبادلون  م�ساحلهم 

. ومن  املنا�سب  احد  تعينهم يف  يتم  ان  ما  ال�سابقة  ينقلبون على مواقفهم  واللذين  واملت�سلقني 

الطبيعي ان تلك الفئة ال تعمل من اجل اال�سالح بل هي حتاربه لتناق�سه مع م�ساحلها.

املعار�سة  ، واالوىل منها هي  اق�سام  اق�سمها اىل عدة  والتي  املعار�سة  �سيكون حديثي عن  ثم 

توزع  ولكن   . الف�ساد  وحم��ارب��ة  اال���س��الح  معار�ستها  وراء  من  ت�سعى  والتي  املخل�سة  الوطنية 

، بل هي يف جمملها  املعار�سة على عدة مدار�س �سيا�سية وفكرية متعددة ال يجمعها رابط  هذه 

مواقف فردية ، جتعل اتفاقها على قوانني اال�سالح وخا�سة قانوين االنتخابات واالحزاب من 

من  الع�سرات  �سنجد  القوانني  ه��ذه  ملثل  ت�سوراتها  ت�سع  ان  ارادت  انها  لو  .حيث  امل�ستحيالت 

واملتناق�سة. املقرتحة  الن�سو�س 

كما توجد املعار�سة العدمية والتي هي تعار�س من اجل املعار�سة فقط ، وحتى لو اقرتحت 

عليها اف�سل م�ساريع القوانني فاأنها �سوف ترف�سها . كما توجد املعار�سة العميلة والتي تاأمتر 

وفر�س   ، �سعيفاً  االردن  يبقى  حتى  ا�سالحية  عملية  اية  اعاقة  اهدافها  ومن  خارجية  باأوامر 

من  تتكون  االغلب  على  وهي  االنتقامية  املعار�سة  توجد  كما   . علية  اخلارجية  القوى  �سروط 

م�سوؤولني حكوميني وع�سكريني �سابقني و�سلوا اىل اعلى املنا�سب التي وفرت لهم اجلاه واملال ، 

ثم وجدوا انف�سهم بال مال وال جاه . كما ت�سمل بع�س امل�سوؤولني يف ال�سركات احلكومية واخلا�سة 

وتطالب  تعار�س  والتي  امل�سلحية  املعار�سة  توجد  كما   . اآخر  او  ل�سبب  عنها  ابعادهم  مت  الذين 

وت�سبح   ، به  وتتحدث  تنادي  كانت  ما  كل  فتن�سى   ، ما  من�سب  عليها  يعر�س  ان  اال  باال�سالح 

ا�سبحت جتارتهم هذه  والذين ولال�سف   . تنتقدها  كانت  التي  ال�سيا�سات  نف�س  وتطبق  متار�س 

ادل على ذلك  ولي�س   . اال�ستحقاق واجلدارة  ا�سحاب ذوي  ورابحة وعلى ح�ساب  وا�سحة  جتارة 

.اما  واملراكز  املنا�سب  على  والقافزين  واالعت�سامات  الوقفات  يف  امل�ساركني   ، اليافطات  حملة 

املعار�سة اخلارجية فانها خارج ح�ساباتي الين اعرف انها ابواق تعمل على الرميوت كنرتول.

لها  دور  اي  ملمار�سة  ت�سعى  اغلبية �سامتة ال  تقع  املعار�سة  امل��واالة وجماعة  وما بني جماعة 

حتى لو كان للدفاع عن حقوقها .

كما يوجد جنوم و�سائل التوا�سل االجتماعي والذين يبلغ عددهم عدد من ميلكون هواتف 

ذكية، والذين ا�سبحوا خرباء واهل اخت�سا�س بكل �سيئ ما عدا املو�سوع الذي يتحدثون به . 

لذلك ا�سبحنا جند �سفحات التوا�سل االجتماعي ميادين �سراع وحوار عدمي ويف الكثري من 

احلاالت اىل هجومي وغري اخالقي وغري مو�سوعي . بحيث ا�سبح الكثريون يطرحون افكاراً 

يتخ�س�س  البع�س  ان  حني  يف   . يناق�سها  ما  يطرحون  اآخ��ر  يوم  ويف   ، عنها  ويدافعون  معينة 

كل  على  والتهجم  ق��رار  ك��ل  وانتقاد  �سحيحة  الغري  واالخ��ب��ار  واال���س��اع��ات  اخلزعبالت  بن�سر 

م�سوؤول وكل قرار وقانون . ومن الطبيعي ان هذه الفئة غري �ساحلة وغري قادرة على و�سع اي 

م�سروع ا�سالحي حتى لو حاولت ذلك.

والقيادية  ال�سيا�سية  واملراكز  املنا�سب  ال�سغال  االردن  يف  تتبع  التي  اال�س�س  بع�س  ان  كما 

�ستبقى   ، واال�سول  والعائالت  والع�سائر  واملدن  املحافظات  م�ستوى  على  املحا�س�سة  اتباع  من 

واملطالبني   ، اال�سالح  عن  يتحدثون  الذين  معظم  الأن  وذل��ك   . ا�سالحي  م�سروع  الي  عائقاً 

مطالبهم  ين�سون  �سوف  والهامة  احلكومية  املنا�سب  يف  واخلربة  االخت�سا�س  ا�سحاب  بتعيني 

بع�س  من  وا�سولهم  وعائالتهم  وع�سائرهم  وحمافظاتهم  مناطقهم  ا�ستثنيت  اذا  و�سعاراتهم 

التعيينات. هذه 

نية  اي  توفر  بعدم  تامة  فاأنني على قناعة  ولكل ما تقدم وهو ميثل وجهة نظري اخلا�سة 

حقيقية لدى هذه الفئات التي ا�ستعر�ستها مبقاالتي اليوم على القيام باال�سالح . واذا توفر 

القوانني  ن�سو�س  على  اتفاقهم  ال��وارد  غري  من  فاأنه   ، والقناعة  النية  ه��ذه  ميلك  من  فيهم 

اال���س��الح��ي��ة وخ��ا���س��ة ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات وال���ذي ط��رح��ت ال��ع�����س��رات وامل��ئ��ات ورمب���ا اك���رث من 

الن�سو�س املختلقة واملتناق�سة والتي ال تلبي اال م�سالح طارحيها ، وال تالقي ر�سى وموافقة 

االآخرين.

ول��ه��ذا ف��ق��د ق��ل��ت ان اي��ة ق��وان��ني وت�����س��ري��ع��ات ا���س��الح��ي��ة ي��ج��ب ان ت��اأت��ي م��ن ف��وق ، وت��ك��ون 

دون  امل��واط��ن��ني  م��ن  ع��دد  اك��رب  عليه  يجمع  ان  ميكن  ال��ذي  املعقول  احل��د  وت��راع��ي  ا�سالحية 

ا�سرتاط االغلبية ال�ستحالة ذلك . اال ان جاللة امللك راأى ان يعهد بهذا االمر اىل جلنة ملكية 

وت�سكيلها  اللجنة  ه��ذه  وع��ن   . اخ��رية  كو�سيلة  املواطنني  من  الكثري  مطالب  من  كانت  والتي 

وردود الفعل عليها وعن احتمالية جناحها يف مهمتها حيث اآخر .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 هل حقًا هناك من يريد 
االصالح في االردن 4

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين
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 وزير الداخلية يلتقي السفير العراقي في عمان

 مندوبا عن الملك، مدير األمن العام يقلد ميدالية مئوية الدولة االولى لكوكبة من ضباط وضباط صف المديرية

 التنمية: توقيف 3 
موظفين عن العمل بتهمة 

اإلساءة لمنتفع

 الكباريتي : زيارة جاللة الملك لواشنطن مفصلية سياسيا واقتصاديا

 مكة المكرمة: طالئع الحجاج 
تصل إلى المسجد الحرام

االنباط- عمان

الفرايه  مازن  الداخلية  وزير  بحث 

ال�سبت  ام�����س  م��ك��ت��ب��ه  ل��ق��ائ��ه يف  ل���دى 

ال�����س��ف��ري ال���ع���راق���ي يف ع���م���ان ح��ي��در 

التعاون  اأوا�سر  تعزيز  �سبل  العذاري، 

ال  ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي 

�سيما يف املجاالت االأمنية واالقت�سادية 

وب��ع�����س ال��ق�����س��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��ال��ي��ة 

العراقية يف عمان.

وقال وزير الداخلية يف بداية اللقاء، 

اإن اال�ستمرار يف مد ج�سور التعاون مع 

العراق ال�سقيق يف املجاالت كافة، ياأتي 

للحكومة  مبا�سرة  ملكية  بتوجيهات 

ب�������س���رورة امل�����س��ي ق���دم���ا يف ذل����ك اإىل 

ال�سعبني  مل�سالح  حتقيقا  م��دى،  ابعد 

ال�سقيقني.

واأب��������دى ال����وزي����ر ال����ف����راي����ه، ك��ام��ل 

اال����س���ت���ع���داد ل��ت��ذل��ي��ل اأي�����ة ع��ق��ب��ات اأو 

معوقات قد تواجه االأ�سقاء العراقيني 

واقامتهم  اململكة  اإىل  دخولهم  اأث��ن��اء 

ف��ي��ه��ا، وف���ق���ا ل��الأن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�سفري  اأ�سار  جهته،  من  بها.  املعمول 

املتعلقة  الق�سايا  بع�س  اإىل  العراقي 

ال��ع��راق��ي��ة يف ع��م��ان، معربا  ب��اجل��ال��ي��ة 

الذي  التعاون  حلجم  ب��الده  �سكر  عن 

ال��ت��ي  وال��ت�����س��ه��ي��الت  االردن،  ي��ب��دي��ه 

ي��ق��دم��ه��ا ل��ل��ع��راق��ي��ني ال���ق���ادم���ني اإىل 

واملقيمني فيها. اململكة 

واأك���������د ������س�����رورة ت���ع���زي���ز جم�����االت 

ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني، 

واال���س��ت��ق��رار  االأم���ن  مب�ستوى  م�سيدا 

وال���ب���ي���ئ���ة اال����س���ت���ث���م���اري���ة اجل����اذب����ة يف 

اململكة.

الطرفان  ات��ف��ق   ، ال��ل��ق��اء  نهاية  ويف 

التن�سيق  ع��م��ل��ي��ة  يف  اال���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 

تخدم  التي  الق�سايا  حيال  والت�ساور 

م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

االنباط-عمان

م��ن��دوب��ا ع���ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين، القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، 

ال��ل��واء الركن  ال��ع��ام  قلد م��دي��ر االأم���ن 

ح�����س��ني احل����وامت����ة، ال����ي����وم، م��ي��دال��ي��ة 

م��ن  ل��ك��وك��ب��ة  االأوىل  ال����دول����ة  م��ئ��وي��ة 

االأم��ن  مديرية  �سف  و�سباط  �سباط 

العام.

وك�������ان ج���الل���ت���ه ق����د ان����ع����م ب���و����س���ام 

امل��ئ��وي��ة ع��ل��ى م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام يف 

الثورة  بذكرى  اململكة  احتفاالت  غمرة 

العربية الكربى ويوم اجلي�س، ومئوية 

الريادي  لدورهم  تكرميا  العام،  االأمن 

يف رف��ع��ة ال��وط��ن وت��ق��دم��ه وا���س��ت��ق��راره 

على مدى املئة عام املا�سية .

وه�����ن�����اأ ال�����ل�����واء ال�����رك�����ن احل����وامت����ة 

العام،  االأمن  منت�سبي  وكافة  املكرمني، 

م�ستذكرا  ال�����س��ام��ي��ة،  امللكية  ب��امل��ك��رم��ة 

ال��ت�����س��ح��ي��ات ال���ت���ي ب��ذل��ه��ا اأب����ن����اء ه��ذا 

اجل���ه���از م���ن ع���ام���ل���ني، وم��ت��ق��اع��دي��ن، 

للوطن  فداء  اأرواحهم  قدموا  و�سهداء 

يف م�سرية امتدت منذ تاأ�سي�س الدولة.

و�سام  ال��ع��ام،  االأم���ن  م��دي��ر  �سلم  كما 

حممود  املتوفى  العميد  لنجل  املئوية 

عيال عواد، والذي اأنعم به عليه جاللة 

ال��ت��ي قدمها  ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى جل��ه��وده 

راأ���س  على  وفاته  وحل��ني  خدمته  طيلة 

عمله .

االأمن  مديرية  يف  الفعالية  واأقيمت 

االأم��ن  مدير  م�ساعدي  بح�سور  العام 

العام وعدد من كبار ال�سباط.

االنباط- عمان

���س��ك��ل وزي�����ر ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

قيام  م��ن  للتحقق  جل��ن��ة  امل��ف��ل��ح،  اأمي���ن 

داخ��ل  منتفع  اإىل  ب��االإ���س��اءة  م��وظ��ف��ني 

احدى الدور التابعة للوزارة.

واأ�����س����ارت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف 

ام�����س ال�����س��ب��ت، اىل اأن����ه ف���ور اك��ت�����س��اف 

ت��ف��ا���س��ي��ل ح���ادث���ة اال����س���اءة م���ن خ��الل 

ال��وزي��ر جلنة  امل��راق��ب��ة، �سكل  ك��ام��ريات 

للتحقق من احلادثة ومت توقيف ثالثة 

موظفني عن العمل حلني االنتهاء من 

الإحالة  متهيدا  التحقق،  جلنة  اأع��م��ال 

العام  االدع��اء  اإىل  واأي متورطني  امللف 

للمنتفع. االإ�ساءة  بتهمة 

التهاون  اأن��ه لن يتم  ال��وزارة  واأك��دت 

مع اأي �سخ�س اأو موظف يف اأي مركز اأو 

التنمية  ل��وزارة  التابعة  �سواء  اإي��واء  دار 

اأي  اإىل  ي�����س��يء  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اأو يف 

منتفع، وانها �ستتخذ جميع االإجراءات 

كل  بحق  الالزمة  والقانونية  االإداري���ة 

من ي�سيء.

وت���ف���ق���د امل���ف���ل���ح امل���ن���ت���ف���ع واط����م����اأن 

حماية  اأن  الزيارة  خالل  موؤكدا  عليه، 

اخل��ا���س��ة  االإي��������واء  دور  يف  امل��ن��ت��ف��ع��ني 

واحلكومية كافة واجب علينا، وتقدمي 

واأن  لهم،  الدعم  وبرامج  اأ�سكال  جميع 

حقوق املنتفعني لن يتم التهاون بها.

االنباط- عمان

نائل  االردن  جت��ارة  غرفة  رئي�س  اك��د 

الكباريتي ان زيارة جاللة امللك عبد اهلل 

االأمريكية   املتحدة  الواليات  اىل  الثاين 

ت��ع��ت��رب م��ف�����س��ل��ي��ة  الأه��م��ي��ت��ه��ا واب��ع��اده��ا 

واالقت�سادية. ال�سيا�سية 

وق�����ال ال��ك��ب��اري��ت��ي يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

العب  �سيبقى  االأردن  ان  ال�سبت”  ام�س 

حم�������وري ورئ���ي�������س���ي ب���امل���ن���ط���ق���ة، ن��ظ��را 

ويحظى   يتمتع  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة   للمكانة 

بها  بكل املحافل الدولية.

الكبري  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ق��دي��ر  ان  وا���س��اف 

يلقي  امللك  جلاللة  االمريكي  وبخا�سة 

م�����س��وؤول��ي��ات ك��ب��رية ع��ل��ى ج��الل��ت��ه اجت��اه 

الفل�سطينية  الق�سية  خ��ا���س��ة  املنطقة 

وم���دي���ن���ة ال���ق���د����س ال�����س��ري��ف ب��اع��ت��ب��اره 

����س���اح���ب ال����و�����س����اي����ة ع���ل���ى امل���ق���د����س���ات 

وامل�سيحية. اال�سالمية 

جاللة  حت��رك��ات  ان  الكباريتي  واك���د 

امللك اأحبطت كل املحاوالت التي حاولت 

النيل من دور اململكة باملنطقة وبخا�سة 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت�����س��ف��ي��ة ق�����س��ي��ة ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني من خالل ما �سمي )�سفقة 

القرن(، وتهويد مدينة القد�س.

وا�سار اىل ان القطاع التجاري بعموم 

اململكة الذي متثله غرفة جتارة االردن، 

باملنطقة  جديدة  �سيا�سية  ملرحلة  يتطلع 

االأول  امل���ح���وري  ال��الع��ب  االردن  ي��ك��ون 

بالق�سية  يتعلق  ق��ي��م��ا  وب��خ��ا���س��ة  ف��ي��ه��ا 

الفل�سطينية.

ال��ك��ب��اري��ت��ي ان اجل��م��ي��ع ع��ل��ى  واك�����د 

ودوره  امل��ل��ك  ج��الل��ة  بجهود  ك��ب��رية  ثقة 

خمتلف  مع  املتميزة  وعالقاته  املحوري 

االط�����راف ال��ف��اع��ل��ة ���س��ي��ا���س��ي��ا وب��خ��ا���س��ة 

لدى االدارة االمريكية اجلديدة �ستوؤدي 

الو�سع  بخ�سو�س  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج  اىل 

املقبلة. باملرحلة  باملنطقة  ال�سيا�سي 

وت��ق��دم مثمر  يف  اي  تطور  ان  وق��ال 

اإي��ج��اب��ي��اً  �سينعك�س  ال�����س��ي��ا���س��ي  اجل��ان��ب 

االقت�سادية  وال��ع��الق��ات  االأو���س��اع  على 

املتحدة  ب��ال��والي��ات  االردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

التي تواجه  ال�سعوبات  وبخا�سة يف ظل 

امل��م��ل��ك��ة ج������راء ت���ب���ع���ات اأزم�������ة ف���ريو����س 

كورونا.

اتفاقية  االع��الن عن توقيع  ان  وق��ال 

امل��ن��ح��ة  م����ن  االأوىل  ال���دف���ع���ة  حت����وي����ل 

االأم���ريك���ي���ة ل���ل���دع���م ال���ن���ق���دي امل��ب��ا���س��ر 

دوالر  م��ل��ي��ون   600 وال��ب��ال��غ��ة  ل��ل��خ��زي��ن��ة 

اجلانب  اإمي���ان  على   وا���س��ح  دليل  ميثل 

االأمريكي بالدور املحوري لالأردن وهذا 

����س���وف ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف االأع���ب���اء 

املالية على االأردن.

االق��ت�����س��ادي على  ال��ق��ط��اع  ان  واك����د 

ق��ن��اع��ة ت��ام��ة ان امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة حتمل 

�ستنعك�س  التي  االيجابيات  م��ن  الكثري 

من  ميكنه  مب��ا  الوطني  االقت�ساد  على 

اجلهود  بكل  م�سيدا  ال�سعوبات،  جت��اوز 

امللك لتجاوز تبعات  التي يبذلها جاللة 

اجلائحة. 

جاللة  حتركات  ان  الكباريتي  وق��ال   

امل���ل���ك، ب��امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ����الل ال��ت��ق��ارب 

���س��ي��خ��دم  امل�������س���ري  ال���ع���راق���ي  االردين 

االقت�سادية. اململكة  م�سالح 

االنباط- عمان

احل��رام،  اهلل  بيت  اإىل  احلجاج  طالئع  و�سلت 

ام�������س ال�����س��ب��ت، ل���ت���اأدي���ة ط�����واف ال����ق����دوم، و���س��ط 

ا�ستعدادات كبرية للرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد 

�سبل  لتوفري  ال�سعودية  النبوي  وامل�سجد  احل��رام 

الراحة للحجاج مع تطبيق االإجراءات االحرتازية 

والتباعد اجل�سدي. ونقلت وكالة االأنباء ال�سعودية 

)وا�س( عن مدير االإدارة العامة للح�سود والتفويج 

بامل�سجد احل��رام املهند�س اأ�سامة احلجيلي قوله: 

تفويج  ال�ستقبال  واال�ستعداد  التاأهب  ج��رى  اإن��ه 

احل��ج��اج، ل��ط��واف ال��ق��دوم بامل�سجد احل���رام ليوم 

ال�سابع من ذي احلجة، بجميع اأدوار �سحن املطاف 

وامل�سعى، وتهيئة مواقع تنظيم احلجاج التي تت�سع 

لنحو 11 األف حاج، لتنظيم دخولهم الأدوار �سحن 

املطاف. وبني احلجيلي، اأنه جرى ح�سد اأكرث من 

منذ  احل��ج��اج  الإ�ستقبال  وم��وظ��ف��ة،  م��وظ��ف   500

�سباح يوم ال�سابع من ذي احلجة ال�ستقبال حجاج 

بيت اهلل احل���رام الأداء ط��واف ال��ق��دوم م��ن خالل 

ثالث نقاط جتمع ) نقطة كدي - نقطة ال�سبيكة 

- نقطة اأجياد (، للدخول اإىل امل�سجد احلرام، الأداء 

ط��واف القدوم، حيث خ�س�س باب امل��روة للخروج 

بتطبيق  االل���ت���زام  خ���الل  م��ن  ن�سكهم،  اأداء  ب��ع��د 

معايري التباعد اجل�سدي. وقال املتحدث الر�سمي 

وامل�سجد  امل�سجد احل��رام  ل�سوؤون  العامة  للرئا�سة 

م�سارات  جهزت  الرئا�سة  اإن  حيدر  ه��اين  النبوي 

املخطط  وفقا لالآلية  املطاف،  االأف���واج يف �سحن 

لها، مب�ساركة 60 موظفا عملوا على تنظيم حركة 

الفوج االأول من �سيوف الرحمن وتوزيعهم على 

التباعد  لتحقيق  ل��ل��ط��واف  املخ�س�سة  امل�����س��ارات 

اجل�سدي فيما بينهم، وتي�سري اأداء ُن�سك الطواف.

منظومة  حتقيق  على  الرئا�سة  ح��ر���س  واأك���د 

من  ت�سمن  عالية،  ج���ودة  وذات  متميزة  خ��دم��ات 

خاللها لقا�سدي امل�سجد احلرام البيئة ال�سحية 

ومنا�سكهم  عباداتهم  لتاأديتهم  واملنا�سبة  املثالية 

بي�سر و�سهولة.
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بناءه  عنا�صر  �صكل وطبيعة  للعبث يف  تعر�ض  ال��ذي  الوحيد  والقطاع  املهنة  ال�صحافة  لي�صت 

الرئي�صية، ف�صتى القطاعات واملوؤ�ص�صات والعلوم مت العبث بها وحتويرها بح�صب املزاج الدويل وما 

ت�صرتطة الكثري من اأيدلوجيات واتفاقيات املنظمات الدولية الكربى التي تعترب الدول النامية 

حقل جتارب ملخترباتها ال�صامة وتعمل ليل نهار وبدون توقف ل� تبقي هذه الأمة يف قاع �صلم الأمم.  

يعترب مفهوم ال�صحافة لدى من مل يدر�صها ك� علم وتخ�ص�ض جامعي وتدرب عليها ومار�صها 

جمرد اأداة من اأدوات نقل الأح��داث من موقعها اإىل اجلماهري عرب و�صيلة اإعالمية معينة �صواء 

كانت مرئي او م�صموع او ورقي اأو اإلكرتوين، الأمر الذي �صهل عملية جعلها علكة �صائغة ي�صتطيع كل 

“هاو” اأن يتذوق طعمها ويدخل حتت مظلتها وينتحل م�صمياتها املهنية. 
وبكل اأ�صف ومنذ عقود طويلة وتتعر�ض املنظومة ال�صحفية يف الأردن للكثري من الفريو�صات 

التي مل تدع مف�صال فيها اإل واأف�صدت فيه، يف ظل رقابة �صبة معدومة من نقابة ال�صحفيني وهيئة 

العالم وغياب امل�صوؤولية الإجتماعية واملقت�صى املهني عن الكثري من ال�صحفيني والعاملني على 

�صياغة معايري اإدارة مدخالت املوارد الب�صرية للو�صائل الإعالمية املتنوعة. 

حتى اأن املناخ ال�صيا�صي والإقت�صادي والإجتماعي يف مراحل �صابقة مرت بها الأردن كان يتطلب 

وجود الفريو�صات يف املنظومة ال�صحفية، ل� تبعدها عن بو�صلة عملها احلقيقي وما تقت�صية معايري 

و�صرف املهنة والغاية التي تن�صدها يف رحلتها للحقيقة، الأم��ر ال��ذي مهد عملية دخ��ول ال�صموم 

الفكرية لتتم عملية ن�صر وتر�صيخ الكثري من الثقافات الدخيلة والع�صوائية ب�صهوله يف الأو�صاط 

الإجتماعية وال�صيا�صية والإقت�صادية ل� ت�صتوطن �صمومها بدون رقابة. 

هذه الفريو�صات من غري املتخ�ص�صني جعلوا من املهنة ال�صحفية وال�صحافة اأداة اأ�صبه ب� ج�صر 

ت�صري عليه �صاحنة نقل مليئة ب�”الكر�صنة” تتجه من بيدر “احل�صيدة” اإىل م�صنع “الأعالف”، 

حيث يتم حبكها بالطريقة التي يريدها �صاحب امل�صنع ولي�ض بح�صب ما تتطلبة الفائدة العلمية 

من الأجيال  الكثري  �صارت  هذا  وعلى  �صارة،  اأم  مفيدة  اأكانت  والبحثية ل� نبتة “الكر�صنة” �صواء 

وراأي هالمي، ل �صحافة بحث  “�صحافة نقل  اإىل  النظرية حتى و�صلت  ل� هذه  ال�صحفية وفقا 

واإ�صتدلل وحتليل وحتري واإ�صتق�صاء”. 

وتزامنا مع ذلك دخلت ثورة ما يعرف ب�”من�صات التوا�صل الإجتماعي” والتي كانت ال�صربة 

القا�صية “هواة مقفي” ل�”ال�صحافة ك� علم ومهنة”، حيث مكن دخولها تو�صع وازدياد الفريو�صات 

يوما بعد يوم وتفر�ض نف�صها ب�صلطة هذه املن�صات حتت مظلة ال�صحافة والإع��الم، الأم��ر الذي 

اإ�صطر الباحثني وعلماء الإت�صال اإىل اإخرتاع م�صمى جديد اأطلقوا عليه اإ�صم “املواطن ال�صحفي” 

والذي ل يدرك ول يطبق يف طبيعة تعاطية مع الق�صايا العامة واخلا�صة املعايري اخلا�صة مبهنة 

الإعالم من حيث الناحية القانونية والخالقية والن�صانية. 

وما بني فريو�صات ال�صحافة منذ القدم، وفطريات وق�صور من�صات التوا�صل الإجتماعي، باتت 

الالتي  اجلميالت  من  للكثري  امللجاأ  اأ�صبحت  حيث  وفا�صلة،  فا�صل  كل  ين�صدها  غاية  ال�صحافة 

ف�صلن يف �صناعة م�صتقبل متخ�ص�ض لهن، وك��ل �صريد فا�صل ل يجد لنف�صه مكانا تناف�صيا بني 

افراد املجتمع، الأمر الذي زاد من هالمية ال�صحافة ك� علم ومهنة، وجعل الكثري من خمرجاتها ك� 

خمرجات مراهقة �صاذجة ترتاق�ض على اأغاين ح�صن �صاكو�ض وحمو بيكا عرب تطبيق “التيكتوك”، 

ما اأجرب ال�صواد الأعظم من اجلماهري على متابعة هذه الراق�صة عو�صا عن معرفة الأ�صباب التي 

جعلتها ترق�ض بهذه الطريقة البذيئة ال�صطحية العابثة ومن ثم معاجلتها.

على ال�صعيد ال�صخ�صي،،، 

اأ�صولها وفل�صفتها، وعمق نظرياتها، خا�صة  �صنوات طويلة، وتعمقت يف  ل�  املهنة  مار�صت هذه 

النظريات احلديثة غري تلك التي تدر�ض يف املعاهد واجلامعات بل التي تعلم يف امليدان والو�صط 

ال�صحفي والتي نطلق عليها و�صف “الدهاليز وال�صراديب املهنية، وتنوع وتنقل عملي من املجالت 

وعملت  والعربية،  املحلية  الإلكرتونية  املواقع  اىل  الورقية،  ال�صحف  اإىل  املتخ�ص�صة،  ال�صحفية 

�صنوات طويلة يف مهنة الإع��الم يف عدد كبري من موؤ�ص�صات الدولة الر�صمية وعدد ل باأ�ض به من 

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض.، ا�صافة اىل عمل عدد ل باأ�ض به من الأبحاث والدرا�صات وامل�صاعدة يف 

عمل الدرا�صات للكثري من ا�صدقائي من ا�صاتذة اجلامعات وطالب الدرا�صات العليا يف اجلامعات 

املحلية. 

واإنخرطت يف الو�صط ال�صحفي والإعالمي ب�صكل كبري جدا، وعرفت ال�صالح والطالح، وعرفت 

قنا�صي الفر�ض ومفتعلي الأزم��ات، وعرفت النزية و�صاهد ال��زور، وعرفت املهني واملبتز، وعرفت 

على  وتعرفت  املتلون،  ال��رم��ادي  وعرفت  احلية،  ال�صمائر  اأ�صحاب  وعرفت  التنازلت  قدموا  من 

الأ�صود ومن ل يغري لأبي�ض، وراأي��ت ب��اأم عيني م�صائد وخطط حتبك ومعارك طاحنة ل مروءة 

فيها يطيحون بع�صهم ببع�ض وكاأنهم اأع��داء ويجتمعون بنف�ض الوقت على طاولة م�صوؤول حامل 

وكاأنهم ع�صاق ي�صكنون يف املدينة الفا�صلة، وراأيت الإ�صتعرا�ض وامل�صتعر�صني، وتابعت املفرغني ومن 

يتم ح�صو اأقالمهم واأدمغتهم بكل ما هو مطلوب وح�صب ال�صعر، وراأيت املهني الثابت، وتعرفت على 

اأ�صداء، وتتبعت م�صار من ين�صد احلق ويبتغيه، وفرحت لوجود  الفار�ض املغوار، ورافقت مقاتلني 

الدرامية  والأف���الم  واحل��ك��اي��ات  الق�ص�ض  م��ن  الكثري  والكثري  الفا�صقني  وك��ره��ت  امل��ب��داأ  اأ�صحاب 

والأك�صن وحتى الرتاجيديا وجدتها. 

ما اأود قوله واإخت�صارا لكل حديث،،، 

اأن ال�صحافة خا�صتنا مل يعد العمل بها �صالح يف هذه البقعة اجلغرافية حتديدا ال ما ندر، 

ف� ال�صحافة التي اأنفقنا على درا�صتها يف املعاهد واجلامعات ع�صرات الف من ال��دولرات، وبذلنا 

جمهودا كبريا وكر�صنا معظم اأوقاتنا برفقة املدربني وال�صاتذة اجلامعيني املتخ�ص�صني يف علوم 

الإت�صال املحليني والعرب خمتلفة متاما ب�صكلها وم�صمونها عن معظم ال�صحافة التي متار�ض يف 

وقتنا احلايل، ف� �صحافتنا تقوم على اأعمدة فل�صفية، واملئات املئات من النظريات الإت�صالية، واملعايري 

البحثية، و�صي�صيولوجية و�صيكلوجية املخاطبة والتعبري، والأ�ص�ض الخالقية والت�صريعية، وقد�صية 

الزمالة املهنية، وهذا ما مل يعد موجودا يف عامل ال�صحافة الآن ف� الع�صوائية والفو�صى قد ت�صيدت 

امل�صهد.. اإل من رحم ربي وهم قلة قليلة.

النظامي  خليل 

 بيئتنا لم تعد صالحة 
لممارسة الصحافة الحرة

الأنباط – خليل النظامي 

من املعروف اأن معاجلة الأزمات مبختلف اأنواعها واأ�صكالها 

مرحلة  يليها  الت�صخي�ض  ب���  ت��ب��داأ  م��راح��ل  ع��دة  �صمن  ي��ك��ون 

املعاجلة،  وه��ي مرحلة  الأخ���رية  ب���  الأزم���ة  تنتهي  ل���  التحليل 

ولكن الأمر لدينا يف الأردن خمتلف متاما عن هذه املنهجية 

تعاطي  كيفية  اأراق����ب  واأن���ا  طويلة  ���ص��ن��وات  منذ  ف���  العلمية، 

احلكومات والنقابات والأحزاب وموؤ�ص�صات املجتمع املدين مع 

واخلدمية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  املختلفة  الوطن  ق�صايا 

ان  واإ�صتخل�صت  ..ال���خ،  وال�صحية  والتعليمية  والجتماعية 

خ���الل مرحلتي  م��ن  الأزم������ات  ه���ذه  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون  جميعهم 

يف  فلي�صت  املعاجلة  مرحلة  اأم��ا  فقط،  والتحليل  الت�صخي�ض 

قامو�صهم ل من قريب ول من بعيد. 

فلو اأخذنا على �صبيل املثال ل احل�صر الختاللت احلا�صلة 

حيث  م���ن  الأردن  يف  والإع���الم���ي���ة  ال�����ص��ح��ف��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  يف 

الت�صريعات التي حتكمها وما تتعر�ض له ال�صحف اليومية من 

اأزمات اإقت�صادية واإدارية، وه�صا�صة املخرجات التي ترتا�صق يف 

الجتماعي  التوا�صل  ومن�صات  الع��الن��ات  واأزم���ة  مكان،  كل 

وغريها، لوجدنا اأن احلكومة واجلهات املعنية فيها مثل هيئة 

ويعقدون  امل���وؤمت���رات  ينظمون  ال�صحفيني  ون��ق��اب��ة  الع���الم 

الإج���ت���م���اع���ات وال����ن����دوات وامل��ل��ت��ق��ي��ات وغ���ريه���ا، وي��ت��ب��ادل��ون 

خاللها الأحاديث حول طبيعة الأزمات التي تواجه املنظومة 

ال�صحفية وكاأنها ب� الأزمات غري املعروفة، والتي مل يعداحد 

اإل وقد علم بها، والتي يتعاملون معها يف حموري الت�صخي�ض 

والتحليل بدون معاجلة. 

ميكن  عنها،  اأحت���دث  ال��ت��ي  الفكرة  على  ب�صيط  م��ث��ال  ه��ذا 

طبيعة  يف  امل�صابهة  الأم��ث��ل��ة  م��ن  الكثري  على  عليه  القيا�ض 

املف�صلية يف  الق�صايا  واخلا�صة مع  الر�صمية  تعاطي اجلهات 

ون�صب  البطالة،  ن�صب  يف  امل�صبوق  غري  الإرت��ف��اع  مثل  الدولة 

الفقر التي مل جترواأ اي جهة ر�صمية او خا�صة الإعالن عنها 

ال�صوؤون  ق�صايا  اىل  ا�صافة  الأ�صباب،  �صرح  ب��دون  اأع��وام  منذ 

ال�صيا�صية والإقت�صادية واخلدمية وال�صحية والتعليمية. 

وب������ ال��ت��ح��ل��ي��ل ل����� م���ث���ل ه�����ذا امل�������ص���ه���د، ن���خ���رج ب���ع���دد م��ن 

لي�ض  واخلا�صة  الر�صمية  اجل��ه��ات  اأن  اأول��ه��ا  ال�صيناريوهات، 

ل���الأزم���ات وامل�����ص��اك��ل  ال��ن��ي��ة احلقيقية لإي���ج���اد ح��ل��ول  ل��دي��ه��ا 

ب�  وتكتفي  املختلفة،  القطاعات  بكافة  تع�صف  التي  املختلفة 

الجتماعات  وتنظيم  اجلل�صات  عقد  خالل  من  الوقت  �صراء 

���ص��وى م��زي��د م��ن تكرار  ال��ت��ي ل حتمل يف طياتها  وال��ل��ق��اءات 

الت�صريحات  اىل  ا���ص��اف��ة  وال��ت��ح��ل��ي��ل،  الت�صخي�ض  لعمليات 

روؤو�صنا من ممار�صتها عرب  التي ت�صدعت  التنظري  وعمليات 

الو�صف  بعيدة  والتي تكون  التلفزة وو�صائل العالم،  �صا�صات 

عن الواقع احلقيقي. 

اما ال�صيناريو الآخر ف� جند فيه اأن معظم اجلهات الر�صمية 

واخلا�صة لي�ض لديها اخلربات والكفاءات الب�صرية احلقيقية 

تواجهها  التي  للم�صاكل  واقعية  حلول  اإي��ج��اد  ت�صتطيع  التي 

ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، خ��ا���ص��ة اأن���ه م��ع��روف ع��ن��د اجل��م��ي��ع ان 

او احلكومية مل  �صواء اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  اإدارات تلك  ت�صكيل 

يكن معظمها على معياري الكفاءة والتميز، واإمنا من خالل 

حما�ص�صات لها معايري خا�صة ل اأود اخلو�ض بها. 

امل�صهد،  ه��ذا  ل���  حتليلي  يف  الآخ���ر  امل�صحك  ال�صيناريو  ام��ا 

�صبيل  فعلى  الإخت�صا�صات،  يف  كبري  ت��داخ��ل  ه��ن��اك  اأن  جن��د 

املثال جتد ال�صخ�صيات او املوؤ�ص�صات احلكومية او احلزبية او 

اأزمة  ملناق�صة  موؤمتر  وتنظم  تدعو  امل��دين  املجتمع  موؤ�ص�صات 

لهم  عالقة  ل  احل�صور  معظم  اأن  لنكت�صف  م��ا،  قطاع  يف  م��ا 

بالإخت�صا�ض العلمي واملهني لتلك الأزمة، وجتدهم ميار�صون 

وبكل  �صجاعة،  بكل  والتحليل  والت�صخي�ض  التنظري  طقو�ض 

جتد  الق�صورية  خمرجاتهم  بع�صوائية  البحث  جم��رد  ا�صف 

مقرتحات وتو�صيات وحتليل وت�صخي�ض ل ينتمي لأي معيار 

من معايري الأ�ص�ض العلمية واملهنية يف كيفة معاجلة اأزمة ما 

يف قطاع ما. 

الالفت واملثري لطرح الت�صاوؤلت يف امل�صهد العام ومنذ �صنوات 

امل�صوؤولني  قبل  م��ن  معاجلتها  تتم  التي  الق�صايا  اأن  طويلة، 

لها  حموريتها  ق�صايا  تكون  وغريهم  اخلا�ض  القطاع  ورج��ال 

م�صا�ض مبا�صر ب� عاطفة املواطنني، ك� ق�صايا احلالت الإن�صانية، 

ال�صيا�صية  ال��ق�����ص��اي��ا  وب��ع�����ض  اخل���ريي���ة،  ال��ت��ربع��ات  وم�����ص��ائ��ل 

اإن دل  والإن�صانية املتعلقة بالأحداث الدائرة يف املنطقة، وهذا 

على �صيء فاإمنا يدل على اأن فعل اخلري اأ�صبح و�صيلة ل غاية 

اأن  فيه  واملوؤ�ص�صات، يف وقت نرى  ال�صخ�صيات  الكثري من  عند 

الق�صايا املف�صلية ولها م�صا�ض مبا�صر بحياة املواطن اليومية ل 

تعار الإهتمام احلقيقي ملعاجلتها ويبقى الت�صاوؤل مطروح على 

طاولة اجلميع ... اأين املعاجلة ..؟؟!!!

النباط- عمان

الفتاء  دائ���رة  با�صم  الع��الم��ي  الناطق  ق��ال   

الأ�صحية  اإن  عرقوب  اأب��و  ح�صان  الدكتور  املفتي 

من �صعائر اهلل العظيمة، التي يحر�ض امل�صلمون 

تعاىل، وهي  اهلل  لعظيم ف�صلها عند  اأدائها  على 

وت�صري  عليها،  للقادر  تركها  ُيكره  موؤكدة،  �صنة 

واجبًة بالنذر.

واأ�صاف اأبو عرقوب ام�ض ال�صبت، ان الأ�صحية 

ه���ي م���ا ُي���ذب���ح يف ع��ي��د الأ����ص���ح���ى، م���ن الإب�����ل اأو 

اإىل اهلل تعاىل، ويبداأ وقت  اأو الغنم تقرباً  البقر 

الت�صحية بعد دخول وقت �صالة عيد الأ�صحى، 

وقتها  وي�صتمر  وخطبتني،  ركعتني  ق��در  وم�صي 

اإىل غروب �صم�ض اليوم الرابع من اأيام العيد.

العاقل  البالغ  امل�صلم  على  الأ�صحية،  وت�صن 

م�صريا  ذبحها،  عند  النية  وي�صرتط  امل�صتطيع، 

اإىل اأن من اأراد اأن ي�صحي ي�صتحب له اأن ميتنع 

ع��ن اأخ���ذ ���ص��يء م��ن �صعره اأو اأظ��ف��اره، يف الأي���ام 

عليه  يجب  ول  احل��ج��ة،  ذي  م��ن  الأوىل  الع�صرة 

ذل����ك، ف��ت�����ص��ح الأ���ص��ح��ي��ة مم���ن ق�����ض ���ص��ع��ره اأو 

اأظافره، ولكن فوت عليه اأجر ال�صنة.

الأ�صحية، بني  املعترب �صرعا يف  العمر  وحول 

اأن يف الأبل، اأن تكون قد اأمتت خم�ض �صنوات، ويف 

البقر اأمتت �صنتني، ويف الغنم �صنة، ويرخ�ض يف 

ال�صاأن ما اأمت �صتة اأ�صهر فما فوق، على اأن يكون 

قد اأجدع، لفتا اإىل اأن اأف�صل الأ�صاحي من حيث 

احلجم اأ�صمنها.

قال:  الأ�صحية،  يف  ال���ص��رتاك  يخ�ض  وفيما 

البقر  اأو  الإب��ل  اأ�صحيٍة من  ال���ص��رتاك يف  يجوز 

بع�صهم  اأراد  ك���اأن  امل�صرتكني،  نية  اختلفت  ول��و 

البيت  لأهل  ويجوز  العقيقة،  والآخ��ر  الأ�صحية، 

اأن ي��ج��م��ع��وا ث��م��ن الأ���ص��ح��ي��ة وي��ه��ب��وه لأح��ده��م 

لي�صحي، ويكون لهم اأجر ال�صدقة، وهو ي�صركهم 

يف الثواب.

واأكد اأبو عرقوب، اأن ذبح ال�صاة املنفردة اأف�صل 

اأف�صل  �صياه  �صبع  وذب��ح  بقرة،  ال���ص��رتاك يف  من 

يذبح  اأن  للم�صحي  وي�����ص��ت��ح��ب  ب��ق��رة،  ذب���ح  م��ن 

واأن ي�صهد  اإن كان يح�صن ذلك،  بنف�صه  اأ�صحيته 

ذبحها، ول ي�صرتط ذلك.

وتناول العيوب التي توؤثر يف الأ�صحية، مبينا 

يوؤكل،  مم��ا  غ��ريه  اأو  اللحم  ينق�ض  عيب  ك��ل  اأن 

فال جتزئ العوراء ول العرجاء ول اجلرباء ول 

املجنونة، واإن ا�صيبت بعيب من العيوب املعتربة 

قبل ذبحها يجعلها غري جمزئة، واإذا نذر امل�صلم 

لو كانت معيبة، ول  �صاة معينة لزمت حتى  ذبح 

تكون اأ�صحية.

ي�صحي  اأن  للم�صلم  ي��ج��وز  اأن����ه  اإىل  واأ����ص���ار 

يزيد  ب��ل  عيبا،  يعترب  ول  الأن��ع��ام  م��ن  باخل�صي 

يجوز  كما  الأ�صحية،  و�صمنة  طيب  من  اخل�صاء 

�صرع،  غ��ري  م��ن  ُخلقت  التي  بال�صاة  ي�صحي  اأن 

لها،  ق��رون  ل  التي  اأو اجللحاء  القرن  واملك�صورة 

القرن  ذات  لكن  غر�ض،  به  يتعلق  ل  القرن  لأن 

الت�صحية  وي��ج��وز  م��ن��ظ��راً،  اأح�����ص��ن  لأن��ه��ا  اأوىل 

الت�صحية باحلامل. كما ل ي�صح  بالأنثى ويكره 

ومقطوعة  خلقة،  ولو  الأذن  بنق�صان  الت�صحية 

الأذن كذلك ل يجزئ الت�صحية بها، اأما مثقوبة 

لعدم  ب��ه��ا،  الت�صحية  في�صح  الأذن  وم�صقوقة 

ح�صول النق�ض، وما يقطع يف ال�صغر من طرف 

بال�صمن،  ذل���ك  ي�����ص��ر جل���رب  وال���ذي���ل ل  الإل���ي���ة 

وكذلك املخلوقة بغري ذيل ي�صح الت�صحية بها.

اأب���و ع��رق��وب اإىل بع�ض الأح���ك���ام يف  وع��ر���ض 

اأن  اأن ي�صحي  الأ�صحية، منها: ل يجوز ملن نذر 

اأهل بيته  اأن يطعم منها  اأ�صحيته، ول  ياأكل من 

ب�صاة  ي�صحي  اأن  نذر  ومن  نفقته،  تلزمه  الذين 

اأن يفعل لزمه ذبحها  الوقت قبل  معينة، وخ��رج 

فماتت  ب�صاة معينة  ي�صحي  اأن  نذر  ق�صاًء، ومن 

بال  تلفت  اذا  عليه  ���ص��يء  ف��ال  يذبحها،  اأن  قبل 

ب��ال��ن��ذر،  تق�صري م��ن��ه؛ لأن��ه��ا خ��رج��ت ع��ن ملكه 

منه  بتق�صري  تلفت  واإن  ودي��ع��ة،  ع��ن��ده  و���ص��ارت 

لزمه بدلها.

ويجوز اإ�صراك امل�صلم غريه يف ثواب الأ�صحية، 

بغري  غ��ريه  ع��ن  ال�صخ�ض  ي�صحي  اأن  يجوز  ول 

ال��ويل من  اأو  اأه��ل بيته،  اإذا �صحى عن  اإل  اإذن���ه، 

ماله عن املوىل عليه، اأو الإمام من بيت املال عن 

امليت ولو مل  الت�صحية عن  امل�صلمني، كما يجوز 

يو�ض عند احلنابلة.

وح�����ول ت���اأخ���ري ت���وزي���ع حل���م الأ���ص��ح��ي��ة بعد 

ذبحها  يتم  اأن  على  يجوز  اأن��ه  اإىل  اأ���ص��ار  ذبحها، 

تق�صري  ب�صبب  اللحم  ف�صد  واإذا  العيد،  اأي���ام  يف 

امل�����ص��ح��ي يف احل���ف���ظ، و����ص���وء ال��ت��خ��زي��ن، �صمن 

واإذا   ،) رط��ل  بن�صف  الفقري)ويقدر  ح��ق  م��ق��دار 

فال  يق�صر  مل  ف��اإن  كلها،  �صمنها  م��ن��ذورة  كانت 

�صمان عليه، لأن حكمها حكم الوديعة.

كما اأو�صح اأبو عرقوب اأنه ي�صن للم�صحي اأن 

ثلثها،  ف��وق  ياأكل  ل  اأن  على  اأ�صحيته،  من  ياأكل 

للم�صحي  ي�صح  ول  ك��ب��ده��ا،  م��ن  الأك����ل  وي�����ص��ن 

بيع �صيء من الأ�صحية ويحرم ذلك، �صواًء كانت 

ب��ه��ا، وك��ذل��ك ل  اأو متطوعاً  الأ���ص��ح��ي��ة م��ن��ذورًة 

ا�صتبدال  ي�صح  ول  ي�صح،  ول  ال�صتبدال  يجوز 

ب��اآخ��ر م��دب��وغ لأن��ه  امل��دب��وغ،  جلد الأ�صحية غ��ري 

�صورة من �صور البيع فال ي�صح ذلك.

الأ�صحية  م��ن  ل��ل��ج��زار  ُيعطى  اأن  ي��ج��وز  كما 

كهدية اأو �صدقة، اأما اأن حت�صب جزءاً من الأجرة 

بجلد  ينتفع  اأن  للم�صحي  وي��ج��وز  ي��ج��وز،  ف��ال 

اأ�صحيته ما مل تكن منذورة، ويجوز له اأن يهديه، 

به  يتمول  ما  يت�صدق مبقدار  اأن  امل�صحي  وعلى 

ل�صحة  وي�صرتط  رط��ل،  بن�صف  وي��ق��در  الفقري 

بتمليكه  الفقري  اأن يت�صدق منها على  الأ�صحية 

الأ�صحية  توزيعه من  الواجب، ويتم  اأقل مقدار 

حلماً نيئاً قبل الطبخ.

وب��ني ال��دك��ت��ور اأب��و ع��رق��وب، اأن��ه يجوز �صراء 

ولكن  ثمنها،  وا���ص��ت��دان��ة  بالتق�صيط،  الأ�صحية 

ل ي�صتحب ف��ع��ل ذل���ك م��ن ال��ف��ق��راء لأن��ه��م غري 

اإل  نف�صاً  اهلل  يكلف  ول  ب��الأ���ص��ح��ي��ة،  مطالبني 

الأ���ص��ح��ي��ة مم��ن عليه دي��ن،  ك��م��ا ت�صح  و���ص��ع��ه��ا، 

والأوىل �صداد الدين خ�صو�صاً اإذا كان حاًل.

ل�صخ�ض  الأ�صحية  بذبح  التوكيل  يجوز  كما 

اأو جمعية خريية، على اأن يلتزم الوكيل ب�صروط 

الأ���ص��ح��ي��ة، م���ن ح��ي��ث ال�����ص��الم��ة م���ن ال��ع��ي��وب، 

وال��ع��م��ر ووق���ت ال��ذب��ح وال��ت��وزي��ع، والأف�����ص��ل اأن 

يبا�صرها امل�صحي بنف�صه ليح�صل له كامل ثواب 

الغري بذبح  الأ�صحية، فيما يجوز توكيل  وبركة 

الأ�صحية يف غري بلد امل�صحي.

النباط- عمان

دع����ا رئ��ي�����ض دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ���ص��ام��ح 

النا�صر الطلبة الناجحني يف الثانوية العامة اإىل 

باعتباره  واملهني،  التقني  التعليم  نحو  التوجه 

�صرورة وطنية، وذلك ا�صتثمارا لطاقات ال�صباب 

مبا يتالءم مع حاجات �صوق العمل.

م�صكلة  اإن  ال�����ص��ب��ت،  ام�����ض   ، ال��ن��ا���ص��ر  وق����ال 

يبداأ من  كامل،  اإىل جهد وطني  البطالة حتتاج 

ال�صرة، لت�صجيع البناء على درا�صة التخ�ص�صات 

امل�صتقبل  مهن  اىل  والن��ت��ق��ال  والتقنية،  املهنية 

بالتكنلوجيا  واملرتبطة  العمل  �صوق  يف  املطلوبة 

والرقمنة، موؤكدا �صرورة اطالع الطلبة وذويهم 

تقارير  على  اجل��ام��ع��ي  التخ�ص�ض  اخ��ت��ي��ار  قبل 

التي  للتخ�ص�صات  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ض  ودرا����ص���ات 

الإل��ك��رتوين،)  ع��رب موقعه  ال��دي��وان  يعلن عنها 

وامل�صبعة(.  وال��راك��دة  مطلوبة  غري  او  املطلوبة، 

التعليمي يف  ل��ل��ن��اجت  ب��واق��ع��ي��ة  ال��ن��ظ��ر  اإىل  ودع���ا 

اململكة، ل �صيما وان 65 اإىل 70 الف خريج جامعي 

�صنويا، 35 الفا منهم من التخ�ص�صات التعليمية 

يف  �صخ�ض   8000 نحو  �صنويا  وُيعني  والن�صانية، 

يف  الطلبة  م��ن  باملئة   70 بينما  ال��دوائ��ر،  جميع 

املهنية  التخ�ص�صات  يدر�صون  الجنبية  ال���دول 

وال��ت��ق��ن��ي��ة. م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، ط��ال��ب جمموعة 

 ،2019 عام  التناف�صي  بالمتحان  الناجحني  من 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  للتعيني  بتن�صيبهم 

يف  التناف�صي  امتحانهم  �صالحية  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل 

ث��الث  ت�����ص��ت��م��ر  ال�����ص��الح��ي��ة  لأن   ،2022 ���ص��ب��اط 

النا�صر  رد  معر�ض  ويف  ال��ن��ظ��ام.  ح�صب  �صنوات 

التناف�صي  المتحان  يف  الناجحني  او���ص��اع  ح��ول 

ال��دي��وان  دور  ان  ب��ني  معلم،  لوظيفة   2019 ع��ام 

حيث  ال��دوائ��ر،  باحتياجات  يتدخل  ول  تنظيمي 

يقوم برت�صيح ا�صخا�ض ح�صب تعليمات الختيار 

ت��اأت��ي من  ال��ت��ي  والتعيني يف ���ص��وء الح��ت��ي��اج��ات 

الوزارات والدوائر.

واو�صح ان الديوان يقوم برت�صيح 6 ا�صخا�ض 

على  التناف�صية  الح��ق��ي��ات  ح�صب  وظ��ي��ف��ة،  لكل 

تربوية  تخ�ص�صات  كانت  ان  التناف�صي  الك�صف 

تر�صيح  ي��ت��م  ذل���ك  وب��ع��د  غ��ريه��ا،  او  �صحية  اأو 

احل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى اع��ل��ى ع��الم��ات اإىل امل��ق��اب��الت 

ال�صخ�صية بواقع 3 ا�صخا�ض لكل وظيفة. وا�صار 
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ح�صب  منهم  ع���دد  بتن�صيب  ال���دي���وان  ق���ام  األ��ف��ا، 

الرتبية  وزارة  م��ع  بالتن�صيق  املتوفرة  ال�صواغر 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  رد  وح����ول  وال��ت��ع��ل��ي��م. 

ال��ع��ام  ق��ال��ت الأم����ني  ال��ع��ام،  التعيينات ه���ذا  ع��ن 

ل���ل�������ص���وؤون الإداري���������ة وامل���ال���ي���ة ل�������وزارة ال��رتب��ي��ة 

ان  ل���)ب��رتا(،  قبيالت  جن��وى  الدكتورة  والتعليم 

وال��ذي  الت�صكيالت،  ج��دول  ُتعني ح�صب  ال���وزارة 

عدد  يبلغ  حيث  وزارة،  لكل  ال�صواغر  عدد  يحدد 

ال�����ص��واغ��ر امل�����ص��ت��ح��دث��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام ع��ل��ى ج��دول 

الت�صكيالت 3000 �صاغر، مت ملوؤها تقريبا، و�صيتم 

ان  يذكر  املقبل  اآب  �صهر  مطلع  عملهم  مبا�صرة 

املخزون العام لطلبات التوظيف يف القطاع العام 

وي�صكل طالبو   ،2021 عام  الف طلب   423 جت��اوز 

والتعليمية  الن�صانية  التخ�ص�صات  يف  الوظائف 

اجلزء الأكرب منها.

النباط- العقبة

 اأن����ه����ت ����ص���رك���ة واح������ة اأي����ل����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

املحليني  ال����زوار  ل���ص��ت��ق��ب��ال  ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا 

والأج����ان����ب خ����الل ع��ط��ل��ة ع��ي��د الأ���ص��ح��ى 

امل���ب���ارك ع��رب ج���دول ث���ري م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 

اأفراد  تنا�صب  التي  والريا�صية  الرتفيهية 

كافة. العائلة 

املهند�ض  لل�صركة  التنفيذي  املدير  وقال 

���ص��ه��ل دودي�����ن يف ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ف��ي ام�����ض 

اأي��ل��ة  اإىل  وال�������ص���ي���اح  ال�������زوار  اإن  ال�����ص��ب��ت، 

���ص��ي��ك��ون��ون ع��ل��ى م���وع���د م���ع ال���ع���دي���د م��ن 

مبنا�صبة  �صتقام  التي  الرتفيهية  الأن�صطة 

ال���ع���ي���د م����ن خ������الل امل�����راف�����ق ال�����ص��ي��اح��ي��ة 

متتلكها  ال��ت��ي  وال��ري��ا���ص��ي��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 

ال�������ص���رك���ة وجت���ع���ل م��ن��ه��ا وج���ه���ة م��الئ��م��ة 

اأفراد العائلة. جلميع 

تعزيز  على  ال�صركة  دودين حر�ض  واأكد 

م��ك��ان��ة ال��ع��ق��ب��ة اإق��ل��ي��م��ي��اً ك��وج��ه��ة م��ث��ال��ي��ة 

ل��ل��ع��ط��الت، ح��ي��ث ت�����ص��ي��ف اخل���دم���ات ال��ت��ي 

ت��ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن امل��ت��اج��ر وامل��ط��اع��م 

امل���ر����ص���ى  امل������وج������ودة يف ق����ري����ة  اجل�����دي�����دة 

يف  ب�����ص��م��ة   ،»Marina Village«

جتربة الزوار وال�صياح، مع اتباعها ل�صروط 

ال�صحة وال�صالمة العامة املعتمدة ملجابهة 

جائحة كورونا وهو ما يتكامل مع خمتلف 

تزخر  ال��ت��ي  والأن�����ص��ط��ة  ال�صياحية  امل��راف��ق 

بها منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة.

وحت��ت�����ص��ن ق��ري��ة امل��ر���ص��ى يف اأي��ل��ة ب��اق��ة 

الأردنية  التجارية  العالمات  من  متكاملة 

الرائدة، يف جمال املطاعم واملقاهي واملحال 

وال�صباحة  الغط�ض  وم�صتلزمات  التجارية 

من  اليدوية  واملنتوجات  للحرف  واأك�صاك 

واألعاب  عرو�ض  اىل  ا�صافة  املجتمع،  اأبناء 

مائية للكبار وال�صغار، واأخرى للمغامرات 

وم�����ص��اب��ق��ات ق���الع ال��رم��ال وك���رة ال��ط��ائ��رة 

القوارب. وم�صابقات  ال�صاطئية 

 حكومات وأحزاب ونقابات يشخصون 
ويحللون االزمات ..  والمعالجة معدومة!!! 

 االفتاء توضح األحكام والشروط الواجبة في األضحية

الناصر: توجه ناجحي الثانوية العامة الى التعليم المهني والتقني ضرورة وطنية

 أيلة تنهي استعداداتها الستقبال زوارها في عطلة عيد األضحى المبارك

النباط- عمان

  اأوع����ز وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال��ف��راي��ة، ام�ض 

بالإفراج  الداري��ني  للمحافظني  واحلكام  ال�صبت، 

ع���ن 389 م��وق��وف��اً  اداري�������اً م���ن غ���ري الأ���ص��خ��ا���ض 

التي  باملدة  والكتفاء  الت���اوات،  بطلب  املتورطني 

وذل���ك  وال��ت��اأه��ي��ل،  م���راك���ز  ال�صالح  ق�����ص��وه��ا يف 

مبنا�صبة قرب حلول عيد ال�صحى املبارك.

وق���ال ال��وزي��ر اإن الف����راج عنهم ي��اأت��ي بعد ان 

مت��ت درا���ص��ة  ملفاتهم ا���ص��ول��ي��اً، وال��ت��اأك��د م��ن ان 

على حياتهم ول  خ��ط��راً  الف���راج عنهم ل  ي�صكل 

على الأمن والنظام  العام، ول ي�صكل تهديداً لل�صلم 

املجتمعي، وبهدف  منحهم فر�صة اعادة النخراط 

يف  املجتمع. 

النباط- العقبه

اأج�����رى ف��ري��ق ط��ب��ي يف ق�����ص��م اجل���ه���از اله�صمي 

عملية  العقبة  مدينة  يف  احلديث  العقبة  مب�صت�صفى 

زراعة بالون املعدة لول مرة با�صتخدام املنظار ملري�صة 

تبلغ من العمر 28 عاماً، تعاين من زيادة يف الوزن.

متت عملية الزراعة بوجود مدير م�صت�صفى العقبة 

ان هذه  ال��ذي �صرح  ال���داود  الدكتور عدنان  احلديث 

العملية جترى لأول مرة يف العقبة وهي نقلة نوعية 

لأبناء  والعالجية  الطبية  اخلدمة  تقدمي  جم��ال  يف 

ت�صعى  والتي   ، العقبة وحمافظات اجلنوب  حمافظة 

خالل  م��ن  حتقيقها  اإىل  با�صتمرار  امل�صت�صفى  ادارة 

اإدخال كافة الإج��راءات الطبية املتطورة والتداخالت 

املتقدمة لتكون بخدمة اكرث من ربع مليون مواطن. 

واكد مدير امل�صت�صفى  اأننا نعمل �صمن �صيا�صة تقدمي 

لتحقيق   ، للمواطنني  العالجية  اخل��دم��ات  اأف�����ص��ل 

الأهداف املرجوة يف ت�صخي�ض وعالج متقدم للمر�صى.

وبني ا�صت�صاري امرا�ض القولون واجلهاز اله�صمي 

بزراعة  ق��ام  ال��ذي  العجلوين  يو�صف  الدكتور  والكبد 

التي  املري�صة  ب���اأن  اح��رتاف��ي��ة  امل��ع��دة بطريقة  ب��ال��ون 

وعندما  كيلو،   )91( وزنها  يبلغ  العملية  لها  اجريت 

اأب��دت  امل�صت�صفى  اله�صمي يف  اجل��ه��از  ع��ي��ادة  راج��ع��ت 

رغبتها باإجراء العملية لتخفيف وزنها مبقدار )22( 

كيلو لت�صبح )69( كيلو، م�صرياً اإىل اأن املري�ض الذي 

جترى له هذه العملية ي�صتطيع اإن��زال وزنه من )15 

البالون  اإزال���ة  ويتم  �صهور  �صتة  خ��الل  كيلو   )35 اىل 

البالون  زراع��ة  عملية  ب��اأن  العجلوين  بعدها.واأ�صاف 

، ه��ي عملية لي�صت  وال��ت��ي مل تكن جت��رى يف العقبة 

جراحية وجترى باإ�صتخدام منظار املعدة بعد التاكد 

من �صالمة املعدة للزراعة وعدم وجود موانع للزراعة 

وان نتائجها اذا كانت الزراعة ح�صب ال�صول ممتازة .

وزير الداخلية يوعز باإلفراج عن 
389 موقوفًا اداريًا

 إجراء عملية زراعة بالون المعدة عالج للسمنة الول 
مرة في مدينة العقبة في مستشفى العقبة الحديث

االحد    18 / 7 /2021
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 زيارة جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل تعاىل لوا�شنطن لها دالالتها الرمزية 

املهمة والعميقة يف هذا الوقت واحلقبة التي متر بها منطقة ال�شرق االأو�شط برّمتها؛ 

ثقيلة  ملفات  جلها  واملحلية  واالإقت�شادية  واالإقليمية  اجليو�شيا�شية  اجل�شام  فامللفات 

املقّرب  ال�شديق  ب��اي��دن  برئا�شة  ج��دي��دة  اإمريكية  اإدارة  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  وخ�شو�شاً 

للدميقراطيني يف ظل  اجل��م��ه��وري��ني  م��ن  ق��د حت��ول��ت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االإدارة  جل��الل��ت��ه؛ 

امللك  ك��ان  والتي  القرن  �شفقة  لتمرير  ترامب  ال�شابق  االأمريكي  للرئي�س  حم��اوالت 

عبداهلل الالعب الرئي�س يف بطالنها يف موقف قومي ووطني ي�شّجله التاريخ وال ينكره 

اإال جاحد؛  ولهذا فاإن املنطقة برمتها قادة و�شعوب تعّول على هذه الزيارة التاريخية 

ظل  ويف  اجل��دي��دة  االأمريكية  االإدارة  ظ��ل  يف  عربي  زعيم  الأول  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  وخ�شو�شاً 

التحوالت التي ح�شلت ب�شاأن الق�شية الفل�شطينية وامللفات االأقليمية الهامة:  ١. تاأتي 

الزيارة امللكية لوا�شنطن يف ظل واأعقاب تطورات مهمة �شهدها العامل حيث تغّي االإدارة 

ملفات  يف  والتطورات  القرن  �شفقة  واإجها�س  اإ�شرائيل  وزراء  رئي�س  وتغّي  االأمريكية 

االأزمة ال�شورية وامللف العراقي وطي ملف ق�شية الفتنة ودعم االإدارة االأمريكية جلاللة 

امللك وجهوده وتطلعاته واالأردن كحليف اإ�شرتاتيجي ويف ظل اأو�شاع  اإقت�شادية متهالكة 

وتداعيات جائحة كورونا.

االأم��ي  العهد  ويل  �شمو  وح�شور  ومب�شاركة  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  م��ع  امللك  لقاء   .٢

احل�شني ورفقة جاللة امللكة وكاأول لقاء لزعيم عربي مع بايدن منذ اإنتخابه حتماً ُيوؤ�ّشر 

اإىل اإ�شتعادة جاللته واالأردن لربيقهما الدبلوما�شي واأهمية اللقاء واأهمية امللفات التي 

يحملها وبروز دور جاللة امللك كقائد يحمل ملفات جيو�شيا�شية مهمة وواجهة لالأمة 

املقد�شات وعودة  الها�شمية على  االأو�شط وتعزيز للو�شاية  ال�شرق  اإقليم  العربية وقادة 

جاللته  وحتركات  فعاليات  تنّوع   .٣ الطاولة.  وعلى  للواجهة  الدولتني  حل  مباحثات 

لت�شمل لقاء القمة املرتقب يف مركز �شنع القرار الدويل واإجتماعات قيادات الكونغر�س 

الدبلوما�شية  واالأن�شطة  البحوث  وم��رك��ز  وجل��ان��ه  ال��ن��واب  وجمل�س  املختلفة  وجل��ان��ه 

االأخرى وقبلها يف �شن فايل ولقاءات بع�س امل�شتثمرين خللق فر�س عمل خدمة ل�شباب 

والنتائج  الكبية  وامل�شوؤولية  العمل  وحجم  لزخم  توؤ�ّشر  اللقاءات  من  وغيها  الوطن 

التي يعّول عليه الكثي من الدول والقادة وال�شعوب يف اإقليم ملتهب ويف زمن �شعب.

٤. االأن�شطة الدبلوما�شية جلاللته قبيل القمة واملتمثلة يف لقاء الرئي�س الفل�شطيني 

الدبلوما�شية  والتحركات  العراقية  امل�شرية  االأردن��ي��ة  الثالثية  القمة  يف  وم�شاركته 

االأم��ة  كقائد يحمل هموم  ودور جاللته  االأردين  ال��دور  األ��ق  ع��ودة  اإىل  توؤ�ّشر  االأخ���رى 

الدولتني  حل  �شوب  جديد  من  التحرك  �شبيل  على  حت��دي��داً   الفل�شطينية  والق�شية 

وحتقيق �شيء ملمو�س على االأر�س للفل�شطينيني ودرء خطر العبث باالأمن االإقليمي. 

جاللته  خ��الل  وم��ن  طاقته  بكل  ي�شعى  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  رئي�س  كحليف  االأردن   .٥

عانى  الذي  االإقت�شاد  اإنتعا�س  يف  للم�شاهمة  وامل�شاعدات  الدعم  تعظيم  على  للح�شول 

بالرغم  العمل  ع��ن  عاطلني  اأب��ن��اءه��م  ج��ّل  ب��ات  ال��ذي��ن  املواطنني  على  واإنعك�س  الكثي 

من  جم  وت��ف��اوؤل  م�شرق  مل�شتقبل  والتطلع  بتعليمهم   كانت  اإ�شتثماراتهم  ج��ّل  اأن  من 

خاللهم وت�شغيلهم لغايات اخلروج من عنق الزجاجة؛ فوا�شنطن هي الداعم الرئي�س 

الذي  ال�شنوي  دوالراً  والن�شف  املليار  من  باأكرث  االأردن  تدعم  اأن  وموؤمل  للم�شاعدات 

اإعتادت عليه م�شكورة. ٦.  الزيارة امللكية تاأتي بعد تغي ال�شيا�شة االأمريكية حال تويل 

الرئي�س بايدن واإلتزامه التقليدي بحل الدولتني ب�شاأن الق�شية الفل�شطينية الق�شية 

اأن عار�س جاللة امللك ب�شدة املحاوالت البائ�شة لالإدارة ال�شابقة  املركزية االأوىل؛ بعد 

ب�شاأن �شفقة القرن؛ حيث �شّكلت وقتئذ تهديداً �شارخاً لالأمن القومي وحماوالت بائ�شة 

لتقوي�س الو�شاية الها�شمية على املقد�شات. ٧. تقارير �شحفية تتحدث باأن جاللة امللك 

يحمل ملف االأزمة ال�شورية وعر�س و�شاطة اأردنية بني االإدارة االأمريكية ودم�شق؛ ما 

يوؤ�ّشر باأن جاللته يت�شدر الواجهة العربية وملفاتها اجل�شام وي�شعى جاهداً باأن يكون 

واحلروب  بالويالت  مليئة  حقبة  بعد  واال�شتقرار  باالأمن  ينعم  االأو�شط  ال�شرق  اإقليم 

واالإقليميني  املحليني  بالفرقاء  االأردن  تربط  التي  اجليدة  العالقات  ظل  يف  والدمار؛ 

والدوليني يف هذه ال�شاحة، ويف ظل ملفات عربية اأخرى مت�شابكة ومتقاطعة؛ ونتطّلع 

يف هذا ال�شاأن بحل لالأزمة ال�شورية وعودتها للجامعة العربية ولتنعم �شوريا ال�شقيقة 

و�شعبها باالأمن واال�شتقرار وت�شاهم بدورها االإقليمي املعهود. ٨. دعم االإدارة االأمريكية 

لالأردن قيادة و�شعباً جّل مهم يف هذه الفرتة من الزمان وتاأكيد العالقات االإ�شرتاتيجية 

وتوثيق الروابط املتينة؛ حيث االأردن حليف اإ�شرتاتيجي مهم لالإدارة االأمريكية والعب 

االأمريكي  والرئي�س  جاللته  ف�شداقة  للزيارة؛  املهمة  النتائج  مقدمة  يف  ياأتي  رئي�س 

ظهرت على االأر�س يف مواقف عدة. ب�شراحة: الزيارة التاريخية جلاللة امللك عبداهلل 

الثاين وويل العهد وجاللة امللكة لوا�شنطن جاءت يف وقتها ولها دالالت رمزية مهمة 

وفيها ملفات اإقليمية �شائكة؛ ويعّول اجلميع يف اإقليم ال�شرق االأو�شط عليها لبلورة �شيء 

على االأر�س ب�شاأن ملفات الق�شية الفل�شطينية وحل الدولتني واالأزمة ال�شورية والو�شع 

من  �شتجعل  عليها  اإعتدنا  التي  جاللته  ودبلوما�شية  امللفات؛  من  وغيها  االإقت�شادي 

االأردن العباً رئي�شاً يف االإقليم و�شتعيد األقه الذي اإعتدنا عليه.

د.محمد طالب عبيدات

 الملك يحمل ملفات 
مهمة لواشنطن
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االنباط- جر�ش وعني البا�شا

املهند�س خالد احلنيفات،  ال��زراع��ة  وزي��ر  اأك��د   

ام�����س ال�����ش��ب��ت، اه��ت��م��ام ال������وزارة ب��دع��م امل�����ش��اري��ع 

ال��ق��ي��م��ة االق��ت�����ش��ادي��ة  ال���ري���ادي���ة ذات  ال���زراع���ي���ة 

امل�شافة.

وق�����ال احل��ن��ي��ف��ات، خ����الل زي����ارت����ه مل�����ش��روع��ني 

الوزارة  اإن  والبلقاء،  رياديني يف حمافظتي جر�س 

تعمل على تعميم هذه امل�شاريع على مناطق اململكة 

مل��ا لها م��ن ع��ائ��د م��ايل ل��ل��م��زارع واأث���ر ت�شغيلي يف 

توفي فر�س عمل.

ف��ف��ي حم��اف��ظ��ة ج��ر���س ، اأ����ش���رف ال���وزي���ر على 

ح�����ش��اد اأول م��و���ش��م الإن��ت��اج اأب�����ش��ال ال��زع��ف��ران يف 

اململكة.

الزعفران  اأب�����ش��ال  ت��وزي��ع  اإىل  احلنيفات  ودع��ا 

على حمافظات اململكة واإكثارها يف م�شاتل الوزارة 

باأ�شعاف  اأرب��اح تزيد  ت��دره من  ملا  لتعميم زراعتها 

عن الزراعات التقليدية.

من  ال���زراع���ة  ه���ذه  �شتعمم  ال������وزارة  اأن  وب���ني 

وموؤ�ش�شة  العلمي،  ذراعها  الزراعي  االإر�شاد  خالل 

قرو�س  عرب  التمويلي  ذراعها  الزراعي  االإقرا�س 

دينار  األ���ف   20 اىل  ت�شل  ف��ائ��دة  وب���دون  مي�شرة 

للم�شروع.

ب�����دوره، اأك���د ���ش��اح��ب امل�����ش��روع ال���ري���ادي ع��ادل 

املزارعني  على  جمانا  االأب�شال  �شيوزع  اأن��ه  �شبح، 

م��ن جميع امل��ح��اف��ظ��ات وي��ن��ق��ل اإل��ي��ه��م خ��ربات��ه يف 

ال��زع��ف��ران جل��دواه��ا  امل��ج��ال لتعميم زراع����ة  ه���ذا 

االقت�شادية الكبية.

من  ك��ي��ل��وغ��رام��ا  ينتج  االأر�����س  دومن  اأن  وب���ني 

دينار،  اآالف   10 الذي ي�شل ثمنه نحو  الزعفران 

م�شتوى  على  االأول  ال��ري��ادي  م�شروعه  اأن  مبينا 

املنطقة بداأ عام 2017 على م�شاحة 4 دومنات.

تفقد  البلقاء  مبحافظة  البا�شا  عني  ل��واء  ويف 

اأ�شجار  لزراعة  رياديا  م�شروعا  اليوم،  احلنيفات، 

اإىل  وال��دارج��ون،  والببينو،  ف��روت،  البا�شة  فواكه: 

جانب ع�شبة ليمون املنجى.

ودعا املزارعني اإىل التوجه لهذه الزراعات غي 

التقليدية ملا توفره من عائد اقت�شادي جمٍز لهم 

للمحا�شيل  الت�شويقية  لالختناقات  ومعاجلتها 

التقليدية.

امل���زرع���ة يتم  اأن ت��رب��ة ه����ذه  وب����ني احل��ن��ي��ف��ات 

متبقيات  ع��ن  ب��ع��ي��دة  اآل��ي��ات  خ���الل  م��ن  حت�شينها 

املبيدات واآثار الكيميائية ال�شلبية.

من جهته، اأكد �شاحب املزرعة الدكتور جمدي 

باملئة   15 ت�شتهلك نحو  ال��زراع��ات  اأن هذه  علقم، 

م���ن ا���ش��ت��ه��الك ال����زراع����ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ن م��ي��اه، 

طريق  على  يعتمد  ت�شميدها  عمليات  اأن  م�شيفا 

الدود اال�شرتايل الذي يعطي �شمادا �شائال و�شلبا.

 وزير الزراعة يتفقد مشروعين رياديين في جرش وعين الباشا

البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع جمعية 
 SOS قرى األطفال

 السوق األميركية تستحوذ على 85 % من صادرات قطاع الجلدية والمحيكات

القادري : األردن بالمرتبة 12 من حيث تصدير صناعات المنتجات 
الجلدية والمحيكات للواليات المتحدة

وزير السياحة يطلع على الموقع المقترح إلنشاء متحف مأدبا اإلقليمي

االنباط-عمان

����ش���م���ن ب����رن����اجم����ه اخل����ا�����س ب���امل�������ش���وؤول���ي���ة 

موؤخراً  العربي  البنك  جّدد  »معاً«،  االجتماعية 

ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ع��ي��ة ق���رى االأط��ف��ال 

تنفيذ  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي  االأردن�����ي�����ة،   SOS
االأي��ت��ام  االأط���ف���ال  ب��رع��اي��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة  مهمتها 

وفاقدي ال�شند االأ�شري.

وت��اأت��ي ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة ان��ط��الق��اً م��ن اإمي��ان 

املتوا�شل  الدعم  تقدمي  باأهمية  العربي  البنك 

مل��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل 

توفي الرعاية واحلياة الكرمية لهذه الفئة من 

مبوجب  البنك  �شيقوم  حيث  االأي��ت��ام.  االأطفال 

ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ب��ت��ق��دمي ال��دع��م ل��الأط��ف��ال يف 

SOS  ع��ّم��ان م��ن خ��الل تاأمني  ق��ري��ة اأط��ف��ال 

احتياجاتهم ال�شنوية من تعليم وتدريب وغذاء 

نفقاتهم  وتغطية  �شخ�شي  وم�شروف  ومالب�س 

اليومية والطبّية ونفقات النقل اخلا�شة بهم.

�شعادتها  ع��ن  ال��زع��ب��ي  رن��ا  ال�شيدة  واأع��رب��ت 

ب��ت��ج��دي��د ه�����ذا ال����ت����ع����اون، وال�������ذي م����ن ���ش��اأن��ه 

االإ����ش���ه���ام ب��ت��وف��ي رع���اي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��الأط��ف��ال 

رعاية  من  متعددة  احتياجات  تغطي  وال�شباب 

�شحية  ورع��اي��ة  وتعليم  وم�شكن  غ��ذائ��ي  واأم��ن 

ونف�شية ومتكني واأمن اقت�شادي وحماية ودمج 

جم��ت��م��ع��ي. ك��م��ا اأ����ش���ادت ال��زع��ب��ي ب��دع��م البنك 

ال��ع��رب��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة خ���الل ال�����ش��ن��وات ال�����ش��اب��ق��ة 

م����وؤك����دًة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��م��رار ه����ذا ال��ت��ع��اون 

روؤية اجلمعية  ي�شاهم يف حتقيق  والذي  املميز، 

اإىل عائلة ويجب  باأن كل طفل ينتمي  واملتمثلة 

ب���احل���ب واالح�����رتام  ب��ي��ئ��ة م��ل��ي��ئ��ة  ي��ن��م��و يف  اأن 

واالأمان.

العربي  البنك  اأن  اإىل  هنا  االإ���ش��ارة  وجت��در 

ي��ت��ب��ن��ى ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة على 

على  البنك  ح��ر���س  تعك�س  اال���ش��ت��دام��ة  �شعيد 

والبيئي  واالجتماعي  االقت�شادي  اأث��ره  تعزيز 

م���ن خ����الل ال��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل وث���ي���ق م���ع خمتلف 

التنمية  لتحقيق  و�شواًل  العالقة  ذات  اجلهات 

امل�����ش��ت��دام��ة. ومي���ث���ل ب��رن��ام��ج ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

هذا  ثمار  اأح��د  »م��ع��اً«  االجتماعية  للم�شوؤولية 

التوجه، وهو برنامج متعدد االأوجه يرتكز على 

خمتلفة  ج��وان��ب  وتنمية  تطوير  يف  امل�شاهمة 

م���ن امل��ج��ت��م��ع م���ن خ���الل م���ب���ادرات ون�����ش��اط��ات 

ت�شمل  قطاعات  ع��دة  خدمة  يف  ت�شهم  متنوعة 

وحماية  الفقر  ومكافحة  وال�شحة  االأيتام  دعم 

والتعليم. البيئة 

االأردن����ي����ة   SOS االأط����ف����ال  ق����رى  ج��م��ع��ي��ة 

ه��ي جمعية وط��ن��ي��ة غ��ي رب��ح��ي��ة ت��اأ���ش�����ش��ت ع��ام 

1983، تقدم الرعاية االأ�شرية البديلة ملائتني 
واأربعني من االأطفال وال�شباب االأيتام وفاقدي 

ال�����ش��ن��د االأ�����ش����ري يف ق���راه���ا ال���ث���الث يف ع��ّم��ان 

وال�شابات  ال�شباب  ب��ي��وت  ويف  واإرب����د،  والعقبة 

لها.  التابعة  الثمانية 

االنباط - عمان

 اأك���د مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة وامل��ح��ي��ك��ات يف غرفة 

االأم��يك��ي��ة  ال�����ش��وق  اأن  ق����ادري،  اي��ه��اب  امل��ه��ن��د���س  االأردن  �شناعة 

ت�شتحوذ تقريبا على ٨٥ باملئة من �شادرات القطاع التي ت�شل اإىل 

٦0 بلدا حول العامل.

وبلغت �شادرات �شناعات اجللدية واملحيكات للواليات املتحدة 

�شادرات  اأ�شل  من  دوالر  مليار  ٤٣٥ر١  املا�شي،  العام  االأميكية 

القطاع الكلية والتي �شجلت ٦٧0ر١ مليار.

وقال املهند�س قادري لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( اإن االأردن 

اجللدية  املنتجات  �شناعات  ت�شدير  حيث  م��ن   ١٢ باملرتبة  ح��ل 

ال�شادرات  اأن  مبينا  املا�شي،  ال��ع��ام  املتحدة  للواليات  واملحيكات 

من  اأم��يك��ا  م�شتوردات  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة  ٢ر١  �شكلت  االأردن��ي��ة 

املنتجات اجللدية واملحيكات.

وع���ر����س الأب�����رز م��ن��ت��ج��ات االأل��ب�����ش��ة االأردن����ي����ة ذات ال��ف��ر���س 

األياف  من  الرجالية  كالقم�شان  االأميكية،  لل�شوق  الت�شديرية 

�شناعية حمبوكة وبناطيل و�شورتات رجالية من األياف تركيبية 

حمبوكة ومالب�س رجالية ومعاطف وعباءات وما �شابهها.

وا�شار اإىل اأن �شوق الواليات املتحدة واعد مل�شاعفة ال�شادرات 

العامل  اأك��رث دول  املرتبة االأوىل بني  االأردن��ي��ة، الأن اميكا حتتل 

م�شتوردات  اإجمايل  بلغ  اإذ  واملحيكات،  اجللدية  ملنتجات  ا�شتيادا 

املا�شي  العام  واملحيكات  اجللدية  املنتجات  من  املتحدة  الواليات 

نحو ١٢٦ مليار دوالر، وما يقارب ١٣٥ مليار دوالر عام ٢0١9 قبل 

بروز جائحة فيو�س كورونا.

نقالت  حقق  واملحيكات  اجللدية  �شناعة  قطاع  اأن  اإىل  ولفت 

مهمة  ا�شتثمارات  جل��ذب��ه  املا�شيني  العقدين  م��دى  على  نوعية 

االإنتاجية  ق��درات��ه  رف��ع  يف  ا�شهمت  عاملية،  ومنتجات  م��ارك��ات  من 

والت�شغيلية وتطوير اآلياته للو�شول اإىل االأ�شواق العاملية، ما مكنه 

من توفي اآالف فر�س العمل وو�شوله مكانة مهمة ب�شوق الواليات 

املتحدة اأحد اأكرب االأ�شواق اجلاذبة ملنتجات االألب�شة عامليا.

املتحدة  وال��والي��ات  االأردن  توقيع  بعد  حتقق  ه��ذا  اأن  واو���ش��ح 

 ،١99٧ ع��ام  املوؤهلة  ال�شناعية  املناطق  اتفاقية  على  االأم��يك��ي��ة، 

والتي مبوجبها متتعت منتجاتها باالإعفاء من الر�شوم اجلمركية 

واأية قيود كمية لدى ت�شديرها لل�شوق االأميكية.

وت��ب��ع ذل���ك ت��وق��ي��ع اإق���ام���ة م��ن��ط��ق��ة جت����ارة ح���رة ب���ني االردن 

والواليات املتحدة عام ٢000 التي اأ�شبحت نافذة يف ٢00١، وو�شلت 

بعد  وال�شرائب  اجلمركية  الر�شوم  من  الكامل  االإع��ف��اء  ملرحلة 

مرور فرتة انتقالية مدتها ١0 �شنوات من تاريخ نفاذها.

وب���ني امل��ه��ن��د���س ق����ادري اأن اأع�����داد امل��ن�����ش��اآت ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع 

اجل��ل��دي��ة وامل��ح��ي��ك��ات ح��ق��ق��ت ق���ف���زات ك��ب��ية وم��ل��ح��وظ��ة خ��الل 

العقدين املا�شيني وو�شلت ملا يقارب ٣١٨0 من�شاأة بعد اأن كانت ال 

تتجاوز ٦00 من�شاأة مع نهاية القرن املا�شي.

وع���زا ه��ذا ال��ت��ط��ور اإىل اال���ش��ت��ث��م��ارات اجل��دي��دة ال��ت��ي تدفقت 

املتحدة  ال��والي��ات  مع  احل��رة  التجارة  اتفاقية  توقيع  بعد  للبالد 

بف�شل جهود جاللة امللك عبداهلل الثاين يف جذب كربى ال�شركات 

للعمل باململكة، لي�شل حجم اال�شتثمارات العاملة بالقطاع اإىل ما 

يقارب مليار دوالر كا�شتثمارات اأجنبية ا�شهمت يف منوه وتنميته.

واملحيكات  اجل��ل��دي��ة  لقطاع  الت�شغيلية  ال��ق��درات  اأن  واو���ش��ح 

يزيد على  ٢0١9 ما  عام  ت�شغيله  وا�شح من خالل  ب�شكل  ارتفعت 

االأي��دي  الف عامل وعاملة من   ٢٥ الف عامل وعاملة، منهم   ٨0

العاملة االأردنية، مقارنة مع اقل من ٥ اآالف عام ٢000، اأي اأن عدد 

العمالة االأردنية بالقطاع ارتفعت باأكرث من اأربعة ا�شعاف خالل 

ملحوظا  من��وا  القطاع  ���ش��ادرات  �شهدت  كما  املا�شيني،  العقدين 

خالل ال�شنوات االأخية، م�شتفيدة من املزايا التي توفرها العديد 

الواليات  املوقعة مع  التجارة احل��رة، ويف مقدمتها  اتفاقيات  من 

من  وامل�شتثمرين  امل�شنعني  مكنت  وال��ت��ي  االأم��يك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 

الو�شول للعديد من االأ�شواق العاملية.

واكد اأن القطاع ميلك فر�شا ت�شديرية ملختلف دول العامل غي 

اإمكانات  »خارطة  بح�شب  دوالر،  مليون   ٥٥0 بنحو  تقدر  م�شتغلة 

الت�شدير التابعة ملركز التجارة الدولية«، يف ظل نف�س احلجم من 

�شت�شهم  ا�شتغاللها  والتي يف حال  والعمليات احلالية،  اال�شتثمار 

وغي  مبا�شر  ب�شكل  عمل  فر�شة  ال��ف   ٣٣ م��ن  اأك��رث  با�شتحداث 

مبا�شر.

وا�شار اإىل اأن هذه الفر�س توؤكد يف حال ا�شتغاللها م�شاعفة 

اإىل  وزي���ادة ح�شتها،  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  االأردن��ي��ة  ال�����ش��ادرات 

جانب جذب ا�شتثمارات جديدة وخا�شة من كربى املاركات العاملية 

بهدف  تكتنزها  التي  التناف�شية  املزايا  وا�شتغالل  باململكة  للعمل 

تنويع ال�شادرات االأردنية من منتجات قطاع اجللدية واملحيكات 

داخل ال�شوق االأميكية.

وقال املهند�س قادري اإن العمل على زيادة ح�شة �شادرات قطاع 

ب�شكل  �شينعك�س  االأميكية  لل�شوق  االأردن��ي��ة  واملحيكات  اجللدية 

كبي على امل�شاهمة يف معاجلة ق�شية البطالة وتوفي ما يقارب 

٥0 الف فر�شة عمل اإ�شافية داخل البالد.

ا�شتثمارات  وا���ش��ت��ق��ط��اب  دخ���ول  ت�شهيل  ���ش��رورة  ع��ل��ى  و���ش��دد 

املزيد  جل��ذب  وال��رتوي��ج  واملحيكات  اجللدية  ل�شناعات  ج��دي��دة 

الفر�س  ا�شتغالل  يف  كربى  امكانات  من  القطاع  ميلكه  ملا  منها، 

الت�شديرية من جانب، وتنمية ا�شتثماراته ب�شكل كبي من جانب 

اآخر.

االنباط- عمان

املقرتح  املوقع  على  الفايز،  نايف  واالآث���ار  ال�شياحة  وزي��ر  اطلع   

و�شط  املحرتق  الق�شر  منطقة  يف  االإقليمي  م��اأدب��ا  متحف  الإن�شاء 

مدينة ماأدبا.

واأكد الوزير الفايز، خالل اجلولة التفقدية ملدينة ماأدبا، ام�س 

عام  وم��دي��ر  املا�شي  م��اأدب��ا علي  بها حمافظ  راف��ق��ه  وال��ت��ي  ال�شبت، 

دائرة االآثار العامة بالوكالة ه�شام العبادي وعميد معهد ماأدبا لفن 

االأثرية  املواقع  اإي��الء  اأهمية  العمايرة،  اأحمد  الدكتور  الف�شيف�شاء 

وال�شياحية و�شط املدينة العناية واالهتمام.

م��اأدب��ا  يف  واالأث���ري���ة  ال�شياحية  امل��واق��ع  تطوير  خطط  اإن  وق���ال 

بيئة  لتوفي  حقيقية  بت�شاركية  العمل  جميعاً  وعلينا  اأولوية،  ذات 

اإقامة  مدة  اإطالة  يف  ت�شهم  التي  امل�شاريع  جللب  جاذبة  ا�شتثمارية 

ال�شائح يف املدينة لتعود بالفائدة على املجتمع املحلي.

ه�شام  امل�شت�شار  بالوكالة  العامة  االآث���ار  دائ���رة  ع��ام  مدير  واأك���د 

خالل  من  ماأدبا  ملدينة  احل�شارية  الهوية  اإب��راز  �شرورة  العبادي، 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  احل�����ش��اري  واالإرث  ال���رتاث  م�����ش��ادر  على  املحافظة 

ال�شركاء.

ياأتي بدعم  اإن�شاء متحف ماأدبا االإقليمي الذي  ويهدف م�شروع 

بيوجيا  وجامعتي  االأمريكيتني،  وغ��ان��ون  ال�شييا  جامعتي  م��ن 

اإن�شاء متحف متطور ح�شب املوا�شفات  اإىل  و�شابينزا االإيطاليتني، 

و�شط  املحرتق  الق�شر  منطقة  يف  العاملية  الهند�شية  واالب��ت��ك��ارات 

مدينة ماأدبا، ليكون معلًما مميًزا ومتحًفا اإقليمًيا ي�شرد ق�شة ماأدبا 

عرب الع�شور.

ورافق الوزير يف جولته كل من مدير اآثار حمافظة ماأدبا خالد 

الهواورة ومدير �شياحة املحافظة وائل جعنيني.

 األمير مرعد بن رعد يرعى إطالق
 جائزة األعلى لحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة لإلعالميين
االنباط-عمان

حت��ت رع��اي��ة �شمو االأم����ي م��رع��د ب��ن رع��د، 

رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حل���ق���وق االأ���ش��خ��ا���س 

امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حلقوق  اأط��ل��ق  ذوي االإع���اق���ة، 

ج��ائ��زة لالإعالميني  االإع��اق��ة  ذوي  االأ���ش��خ��ا���س 

االإع���الم���ي  ال���ت���ن���اول  جم����ال  يف   2021 ل���ع���ام 

االأ����ش���خ���ا����س ذوي االإع����اق����ة،  ل��ق�����ش��اي��ا ح���ق���وق 

امل��ن��ت��ج��ات االإع��الم��ي��ة ق�ش�س  ت��ت��ن��اول  اأن  ع��ل��ى 

ان�����ش��ان��ي��ة وت���ق���اري���ر ت��ت��ع��ل��ق يف ك���ل م���ن حم��ور 

)ال�شحة، العدالة، العنف، دمج االأ�شحا�س ذوي 

االإعاقة،احلق يف التنقل، احلق يف الثقافة، احلق 

ال�شياحة،  التعليم، احلق يف  العمل، احلق يف  يف 

امل�شرفية،  اخل���دم���ات  اىل   ال��و���ش��ول  يف  احل���ق 

احلق يف االإنتخاب والرت�شح واالإقرتاع، احلق يف 

الزواج وتكوين اأ�شرة(.

ال��وع��ي بحقوق  ن�شر  وت��ه��دف اجل��ائ��زة اىل  

االإعالميني  وحتفيز  االإع��اق��ة،  ذوي  االأ�شخا�س 

االإعاقة من منظور حقوقي  تناول ق�شايا  على 

اىل  باالإ�شافة  اأولوياتهم،  ج��دول  على  وجعلها 

ت�شجيع االإعالميني على تقدمي اأعمال اإبداعية 

التوعية  بحقوق  ت�شاهم يف  اإعالمية  ومنتجات 

يف  ودجمهم  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�س  وق�شايا 

املجتمع.

اأرب������ع حم�����اور ت�شمل  وت��ت�����ش��م��ن اجل����ائ����زة 

خم��ت��ل��ف جم������االت ال���ع���م���ل االإع�����الم�����ي، ح��ي��ث 

من  للتقييم  امل�شاركة  االأع��م��ال  جميع  تخ�شع 

قبل جلنة حتكيم من خرباء يف املجال احلقوقي 

وتوافق  املعلومات  دقة  من  للتاأكد  واالإع��الم��ي، 

العمل مع املعايي املحددة، ومن ثم تقوم اللجنة 

يح�شل  بحيث  حم��ور  ك��ل  ع��ن  فائزين  باعتماد 

الفائز االأول عن كل حمور من حماور امل�شابقة 

كما  دي��ن��ار،   1000 قيمتها  نقدية  جائزة  على 

ك��ل حم���ور على  ع��ن  ال��ث��اين  ال��ف��ائ��ز  �شيح�شل 

جائزة نقدية قيمتها 500 دينار.

وت���������ش����رتط امل�������ش���اب���ق���ة ع���ل���ى امل��ت��ق��دم��ي��ني 

النظر عن جن�شياتهم  بغ�س  اململكة  االإقامة يف 

واأعمارهم، وتوجب اأن تكون املنتجات االإعالمية 

للنهج احلقوقي، وميكن االإ�شتعانة  مبنية وفقاً 

ب� »الدليل االإعالمي يف تناول ق�شايا االأ�شخا�س 

الدليل  حتميل  وميكن  كمرجع،  االإع��اق��ة«  ذوي 

http://www.hcd.( من خالل الرابط

gov .jo/sites/default/files/

  Media%20Guide_0_0.pdf
املبينة  احل��ق��وق��ي��ة  امل�شطلحات  وا���ش��ت��خ��دام   ،)

الق�شايا  تناول  عدم  و  الذكر،  �شابق  الدليل  يف 

ذوي  لالأ�شخا�س  ت�شيء  قد  التي  اجلوانب  من 

االإعاقة  ذي  ال�شخ�س  موافقة  اأخ��ذ  و  االإع��اق��ة، 

معينة،  �شخ�شية  تتناول  الق�شة  كانت  ح��ال  يف 

اأن يكون  اإعالمي على  اأك��رث من منتج  وتقدمي 

امل��ن��ت��ج االإع����الم����ي امل���ق���ّدم ق���د ُن�����ش��ر يف اإح����دى 

اأو  املطبوعة  اأو  امل��رئ��ي��ة  االإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

ن�شره على  اأو مت   ،2021 امل�شموعة خالل عام 

التوا�شل االجتماعي يف حال كان عماًل  و�شائل 

م�شرتك  منتج  تقدمي  اجلائزة  وت�شمح  درامياً، 

من قبل عدد من االإعالميني كفريق واحد.

وح����ددت اجل���ائ���زة  ي���وم االأح����د امل���واف���ق 31 

نهائي  كموعد  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  اأول  ت�شرين 

لتلقي االأعمال امل�شاركة عرب الربيد االإلكرتوين 

ziad.mougrabi@hcd.gov.jo .

جت����در االإ�����ش����ارة اىل اأن����ه ���ش��ي��ت��م اإخ���ت���ي���ار 8 

االإع��الن  يتم  نهاية اجل��ائ��زة، بحيث  فائزين يف 

عن اأ�شماء الفائزين يف اليوم العاملي لالأ�شخا�س 

ذوي االإعاقة يف 3 كانون اأول 2021.
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الدرباشي: معدالت نتائج هذه الدورة ستكون منخفضة ونسب النجاح عالية

ابو ليلى: الدورة ناجحة والواقع بالقاعات يختلف عن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل

بعد انتهاء االختبارات.. )التوجيهي( الى اين؟؟؟

منّصة زين تختتم »زين المبادرة 5« وتقّدم 150 ألف دينار لـ15 رياديًا

 2ر1 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء في 6 أشهر

الأنباط - هدى دياربكريل

ت�������ص���اوؤالت جت���وب م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، وح�����وارات 

امل��واط��ن��ن م��ع ان��ت��ه��اء دورة اخ��ت��ب��ارات ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة اخلمي�س 

كما  م��دل��ل  جيل  ان��ه  ام  ا�صتثنائية  دورة  فعال  ه��ي  ه��ل  امل��ن�����ص��رم.. 

االختبار  ورقة  بت�صوير  يقوم  ومن  والتعليم!  الرتبية  وزارة  قالت 

وار�صالها لت�صل املن�صات ب�صكل يومي بعد بداأ االختبار بدقائق ! هل 

تنا�صبت من�صة در�صك مع م�صتوى االختبارات! 

وحول الدورة االخرية من االمتحانات، يقول ا�صتاذ مبحث اللغة 

االجنليزية للثانوية العامة ابراهيم دربا�صي، ان هذه الدورة  كانت 

غريبة جدا بع�س املواد كانت االأ�صئلة �صهلة او دون املتو�صط واالخر 

�صعبة، وكان هنالك ارباك من تكرار ت�صرب االأ�صئلة، و�صتكون نتائج 

هذه الدورة املعدالت منخف�صة ولكن ن�صب النجاح �صتكون عالية . 

وراأى  دربا�صي يف حديث ل�”االنباط “ ان الت�صريب كان متعمدا 

فالطالب  بذلك،  تقوم  بل جهات معينه  الطالب  ولي�صت من جهة 

اإذا الحظت ان طريقة  ي�صتطيع ملرة او مرتن لي�س يوميا ! ولكن 

ت�صوير الورقة لي�صت من طالب خمتبئ يف القاعة.. يوجد اريحية 

ي��وج��د �صك يف  ل��ذا  ال�����ص��ورة وه��ن��اك دق��ة يف الت�صوير  ال��ت��ق��اط  يف 

املو�صوع هنا. وكون بع�س اأوراق االمتحانات مل يتواجد ختم مدير 

القاعة عليها.. ذلك يعني اأنه من قبل ت�صليم الورق، لذا يوجد جهة 

لديها م�صلحة يف هذا ال�صاأن رمبا يكون هدفهم االأ�صرار بالوزارة! 

عنها  تتحدث  التي  الت�صوي�س  اج��ه��زة  وج��ود  ع��دم  م��ن  وتعجب 

الوزارة، فماذا �صيحدث لو كان طالب بحوزته هاتفه! 

كما انه يف كل دورة امتحانية يكون تطبيق “الوات�صاب” متوقف 

ولكن هذه املرة ال يوجد تعطيل له لدى اجلميع وهذا �صيء غريب. 

االختبار  وا�صئلة  “بواد  انها  در�صك  من�صة  الدربا�صي  وو�صف 

ولكن  االمتحان  ا�صئلة  لهم منط  تقرب  اأن  دوره��ا  اآخر” الن  ب��واد 

قد  ف��ع��ال  وه���ي  در���ص��ك  “�صربت” من�صة  ال���وزاري���ة  االم��ت��ح��ان��ات 

والنمط  امل�صتوى  خمتلفة  امتحانات  اوردت  ق��د  الن��ه��ا  اف�صلتها! 

املن�صة  اف��ق��دت  ق��د  ال��وزاري��ة وب��ذل��ك  االأ���ص��ئ��ل��ة  ١٠٠% ع��ن  بن�صبة 

م�صداقيتها. 

تهيئة  ع��دم  ال�صبب  ال��درب��ا���ص��ي  ق��ال  االم��ت��ح��ان��ات  وع��ن �صعوبة 

الطلبة ب�صكل كايف، ا�صافة اىل رغبة الوزارة باالنتقام من املن�صات 

وو�صولهم  الكايف  التعليم  على  الطالب  ح�صول  وعدم  التدري�صية، 

وقفزت  املو�صوع  افتعلت  وال��وزارة  االمتحان،  ال�صحيح عن  للنمط 

ع��ن��ه وال��ق�����ص��ي��ة ه��ي “�صرب” ل��ل��م��راك��ز وال��دو���ص��ي��ات وامل��ن�����ص��ات ، 

من�صة  و�صعته  التي  االأ�صئلة  منط  عن  تختلف  كانت  واالمتحانات 

مغايرة  بطريقة  وات��ى  املعلمن  نهجه  على  �صار  قد  وال��ذي  در�صك 

جدا لذا كان هدفها اف�صالهم . 

لي�صت  االأرق���ام  ه��ذه  وق��ال  النجاح،  ن�صب  عن  الدربا�صي  وك�صف 

يف  اذك��ر  وان��ا   ،%٧٥ الفيزياء  جناح  ن�صبة  يقولون  عندما  حقيقية 

٤٤% كنا نحن يف  النجاح  ان ن�صبة  ال��دورات عندما اعلنوا  اح��دى 

 %٦ اإىل  الن�صبة ت�صل  الت�صليح واالوراق بن يدينا مل تكن  جلنة 

ولكن مت رفع الن�صبة واالن ال ن�صتبعد ان يكون قد مت نف�س ال�صيء. 

اأن يتم ت�صليل ما يتم تداوله  واأو�صح، ان رفع الن�صب من اأجل 

،وهذه ن�صب خادعة لي�صت �صحيحه ومن ي�صتفيد من رفع الن�صبة 

هي الكليات ولي�س اجلامعات وذلك ي�صر الطالب يف الت�صجيل. 

وان  دون خداع  املنهاج  االمتحانات من  تكون  ان  امتنى  واأ�صاف 

ت�صرب  ان تتحدث مبو�صوع  ال��وزارة  الفردية وعلى  الفروق  تراعي 

االأ�صئلة لتكراره.

وق���ال اال���ص��ت��اذ ���ص��ام��ر اب���و ل��ي��ل��ى وه���و اح���د م��راق��ب��ي اخ��ت��ب��ارات 

الثانوية العامة ، ب�صراحة اعترب هذه الدورة ناجحة بكل املقايي�س، 

كان هنالك �صعوبة يف بع�س االختبارات ولكن هذه ال�صعوبة كانت 

مراقبتي  اثناء  يف  واق��ع��ي؛  والك��ون  الطالب  بن  العدالة  لتحقيق 

ن�صف  خ��الل  االختبار  ان��ه��وا  ال��ط��الب  بع�س  الريا�صيات  الختبار 

�صاعة فقط! وبالرغم اأن امتحان فرع االدبي كان �صهال ومع ذلك 

كان هنالك طالب مل يحلوا �صيئا . 

وا�صار اىل ان الواقع داخل القاعات يختلف عن ما يتم تداوله عرب 

مواقع التوا�صل االجتماعي ؛ وقال ان عدد املتقدمن 207087 

�صعبة؟  االمتحانات  ب��اأن  قالوا  الطلبة  هذه  الف طالب هل جميع 

اجلهة املعتمة انه يتم فقط ت�صليط ال�صوء على من يقولون ذلك، 

األي�س االمتحان ميكن حله! اذا نعم فطاملا انه ُيحل معنى ذلك اأن 

الو�صع طبيعي جدا . 

وبن عن وجود ٣ اأجهزة ت�صوي�س يف القاعات التي راقب عليها، 

�صعب  انه  باإعتقادي  انا  ليلى  اأبو  قال  االمتحانات،  ت�صرب  عن  اأما 

م�صتغرب  وانا  االأ�صئلة  وي�صور  هاتفه  باإخراج  طالب  يقوم  ان  جدا 

نفو�س يف  يكون هنالك �صعاف  ان  اال  تداوله،  يتم  ما  �صراحة من 

مناطق اأخرى قاموا بذلك، والورقة التي مت تداولها ومل يتواجد 

عليها ختم مدير القاعة قطعا لي�صت من طالب ل�صبب؛ ان االأوراق 

عند اإخراجها من املغلف يتم و�صع ختم مبا�صرة عليها اذا الورقة مت 

ت�صويرها من قبل، كما اأن املعلمن يقومون بت�صليم هواتفهم قبل 

االمتحان بن�صف �صاعة حتى اإغالق املغلفات. 

�صيء غريب يف  اي  االح��ظ  �صنوات، مل   ٩ اأراق���ب منذ  ان��ا  وتابع 

هذه الدورة االمور كاملعتاد عليه، ولكن الكثري من الطالب اخذوا 

حجة وجود الوباء.. اذا ال اأريد اأن ادر�س لذا �صوف ار�صب. ومع ذلك 

امتنى لهم التوفيق جميعا.

وقالت اإحدى الطالبات اأية �صالح، اتوقع انه مت متعمدا ت�صريب 

االخ��ت��ب��ارات،  ب�صعوبة  ال��ك��ب��ري  اخل��ط��اأ  ي��ت��م تغطية  ح��ت��ى  االأ���ص��ئ��ل��ة 

وتابعت ان من�صة در�صك ت�صرح عنوان الدر�س فقط بينما م�صتوى 

له عالقة  لي�س  والكيمياء   الفيزياء،الريا�صيات،  مثل  االمتحانات 

مطلقا يف املنهج وا�صئلته. 

املتقدمن  ع��دد  الن  يعود  االمتحانات  �صعوبة  �صبب  ان  وبينت 

دخ��ل��وا  م��ن  اأع����داد  ك��ان��ت  ال�صابقة  ال�صنة  ويف  ك��ب��ري،  ل��الخ��ت��ب��ارات 

اجلامعة كبري اأي�صا لذا على وزارة الرتبية ان تثبت نف�صها بارجاع 

التوجيهي«. “َهيبة 
وا���ص��اف��ت، م��ن ي��ق��ول ان��ن��ا جيل م��دل��ل مل ال ي��ق��وم بحل ���ص��وؤال 

ريا�صيات او فيزياء ويبن لنا راأيه!

النباط-عمان

ة  من�صّ ق��ّدم��ت   :2021 مت��وز   15 ع��ّم��ان، 

بقيمة  نقدياً  دع��م��اً   )ZINC( ل��الإب��داع  زي��ن 

واالأفكار  النا�صئة  لل�صركات  دينار  األ��ف   150
الريادية التي مت اختيارها يف الن�صخة اخلام�صة 

اختتمته  ال����ذي  املبادرة”  “زين  ب��رن��ام��ج  م��ن 

ال�صركات  هذه  لتن�صم  اخلمي�س،  اليوم  املن�صة 

ال��ذي  االأع���م���ال  ت�صريع  ب��رن��ام��ج  اإىل  واالأف���ك���ار 

ة. تقّدمه املن�صّ

وجاء الدعم الذي قدمته املن�صة موزعاً على 

بالت�صاوي،  ريادية  اأفكار  و7  نا�صئة  �صركات   8
اإىل جانب الدعم اللوج�صتي ملّدة عام كامل.

وكّرم الرئي�س التنفيذي ل�صركة زين االأردن 

فهد اجلا�صم اأ�صحاب ال�صركات النا�صئة واالأفكار 

فخره  عن  واأع��رب  اختيارها،  مت  التي  الريادية 

ال�صركات  قائمة  اإىل  جديدة  �صركة   15 ب�صم 

تها  من�صّ خالل  من  زين  تدعمها  التي  النا�صئة 

ع��دده��ا  و���ص��ل  -وال���ت���ي   )ZINC( ل���الإب���داع 

جمموعة  ودع����م  ����ص���رك���ات-،   208 اإىل  ال���ي���وم 

جديدة من ال�صباب االأردين املبدع ليتمّكنوا من 

اأفكارهم وم�صاريعهم و�صركاتهم، والتي  تطوير 

الوطني  االق��ت�����ص��اد  رف���د  يف  ب��دوره��ا  �صت�صاهم 

واإب����راز االأردن ع��امل��ي��اً يف جم��ال ري���ادة االأع��م��ال 

اأّك��د  كما  القطاع،  لهذا  وممّكنة  حمفزة  كبيئة 

ع��ل��ى ق����درة ال�����ص��ب��اب ع��ل��ى ا���ص��ت��غ��الل ال��ظ��روف 

اأثبتت  حيث  فر�س،  اإىل  وحتويلها  والتحديات 

االأزم�����ة االأخ�����رية ال��ت��ي م���ر ب��ه��ا ال���ع���امل اأج��م��ع 

الريادية  امل�صاريع  اأهمية  كورونا  جائحة  ب�صبب 

واالبتكارات وقدرة ال�صباب على التغيري واإيجاد 

حلول للم�صكالت التي قد تواجههم. 

اإىل  العام  لهذا  بن�صخته  الربنامج  وانق�صم 

م�صارين اأ�صا�صين هما: م�صار ال�صركات النا�صئة 

املوّجه لل�صركات النا�صئة التي ت�صررت اأعمالها 

االق��ت�����ص��ادي��ة  واآث���اره���ا  ك���ورون���ا  ب�صبب ج��ائ��ح��ة 

الدعم  اإىل  وحتتاج  بالتوقف  مهددة  واأ�صبحت 

االأف��ك��ار  وم�صار  ن�صاطها،  م��ع��اودة  م��ن  لتتمكن 

الريادية املوّجه الأي �صخ�س لديه فكرة اإبداعية 

نا�صئة  و�صركة  م�صروع  اإىل  حتويلها  يف  يرغب 

تعود عليه وعلى املجتمع بالنفع والفائدة. 

ال��ربن��ام��ج �صمن  ال�����ص��رك��ات يف  اخ��ت��ي��ار  ومت 

حتكيم  جلنة  ِقبل  من  النا�صئة  ال�صركات  م�صار 

لل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س  م��ن  ك��ل  �صّمت 

ال��ق��ا���ص��م،  ل��ي��ث   )ISSF( ل���ل���ري���ادة  االأردين 

مُلى   500 اأوي�ص�س  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س 

 )Flat6Labs( ���ص��رك��ة  ع���ام  وم��دي��ر  ف�����ّواز، 

وق��ع االخ��ت��ي��ار على  م��ّن��اع، حيث  ر���ص��ا  االأردن   -

تت�صّمن  خططاً  قّدمت  قد  كانت  �صركات    8
ح���ل���واًل ل��ل��ت��ع��ايف م���ن اآث�����ار اجل���ائ���ح���ة، وك��ي��ف��ي��ة 

ا���ص��ت��ث��م��ار ال���دع���م ال��ن��ق��دي ال����ذي ���ص��ي��ق��ّدم لها 

بها  ت�صببت  ال��ت��ي  االق��ت�����ص��ادي��ة  االآث����ار  مل��ع��اجل��ة 

اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى اأع��م��ال��ه��م، ول��ت��ع��ود ���ص��رك��ات��ه��م 

وق��د ح�صلت كل منها  االأ���ص��واق،  لالنخراط يف 

اأردين  دينار  اآالف   10 بقيمة  نقدي  دع��م  على 

�صتقّدمه  ال���ذي  اللوج�صتي  ال��دع��م  ج��ان��ب  اإىل 

ال�صركات  ملدة عام كامل، وهذه  زين  ة  لها من�صّ

 Mercheese، iHospital،( ه����ي: 

 Batrina، Algebra Intelligence،

 Super Peanut، Medfast App،

.)Socksat، Neurogarden
كما مت اختيار االأفكار الريادية يف الربنامج 

ِق��ب��ل جلنة  م��ن  ال��ري��ادي��ة  االأف��ك��ار  �صمن م�صار 

حت��ك��ي��م ت��ك��ّون��ت م����ن: ���ص��ريي��ن دوي������ري م��دي��ر 

اأ���ص��رف  وال���دك���ت���ور   ،iPark اأع���م���ال  ح��ا���ص��ن��ة 

بني حممد م��دي��ر م��رك��ز االب��ت��ك��ار وال��ري��ادة يف 

اجلامعة االأردنية، وابراهيم فزع مدير م�صروع 

اختيار  مت  حيث  �صتارت”،  �صمال  “لومينو�س 
دعم  على  منها  ك��ل  ح�صلت  ري��ادي��ة  اأف��ك��ار   7
اآالف دينار اإىل جانب الدعم   10 نقدي بقيمة 

��ة مل���دة ع��ام  ال��ل��وج�����ص��ت��ي ال����ذي ���ص��ت��ق��ّدم��ه امل��ن�����صّ

 FineArted،( :ك��ام��ل، وه��ذه االأف��ك��ار ه��ي

 Entropy، Byte-Pi، Unified
 Delivery Solutions )UDS)،

مودة  امتعة،   -  Safe Cube ، Amtea
للدعم النف�صي(.

وقد مّر امل�صاركون يف الربنامج بعدة مراحل 

ال��ذي  املكّثف،  التدريبي  املع�صكر  مرحلة  منها 

ُعقدت  وحم��ا���ص��رة  تدريبية  دورة   14 ت�صّمن 

ُبعد،  ع��ن  امل��رئ��ي  االت�صال  تقنية  ع��رب  جميعها 

وت��ن��اول��ت اأه���م امل��وا���ص��ي��ع وامل���ج���االت ال��ت��ي تهم 

النا�صئة،   ال�صركات  واأ�صحاب  االأع��م��ال  ري��ادي��ي 

قّدمها خرباء ومدربن وخمت�صن من �صركاء 

��ة، م��ن��ه��م اخلبري  امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ّل��ي ل���دى امل��ن�����صّ

امللكة  ملركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  قناديلو،  ن�صال 

ران��ي��ا ل��ل��ري��ادة حممد ع��ب��ي��دات، وامل��ح��ام��ي عمر 

 Better“  الطويل، واملدير التنفيذي ل�صركة

وامل����درب����ة  ق��م�����ص��ي��ة،  ع���ب���ري   ”Business
ف��ار���س م��ن م�صنع  اأح��م��د  رن��ا قبعن، وامل����دّرب 

االأفكار، و اخلبري وامل�صت�صار يف جمال الت�صويق 

اجلرافيكي  وامل�صّمم  �صّما�س،  ج��ودت  الرقمي 

زاد  ���ص��رك��ة  يف  االإداري  وال�����ص��ري��ك  ع��ل��ي،  ع���الء 

ل��ال���ص��ت�����ص��ارات زي���ن���ة اأب�����و دل����ب����وح، وامل��ه��ن��د���س 

التي  امل��ح��ا���ص��رات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ع��ل��ي،  حممد 

 The Founder“ م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ُع���ق���دت 

 .”Institute – Turkey
اإىل ج��ل�����ص��ات  ب��امل�����ص��ارك��ن  االن���ت���ق���ال  ث���م مت 

عقدها  مت  والتي  اخلا�صة،  واالإر���ص��اد  التوجيه 

ع��ل��ى ع����دة م���راح���ل وح�����ص��ب رغ��ب��ت��ه��م؛ ب��ه��دف 

ت��ط��وي��ر م���ه���ارات���ه���م واأع���م���ال���ه���م وم�����ص��اري��ع��ه��م 

النهائية  املرحلة  اإىل  و�صواًل  قدراتهم،  وتعزيز 

التحكيم  جلنة  اأم��ام  وامل�صاريع  االأف��ك��ار  لعر�س 

الختيار الفائزين. 

 )ZINC(  ل��الإب��داع زي��ن  ة  اأن من�صّ ُيذكر 

و107  ريادية  فكرة   738 ا�صتقبلت  قد  كانت 

الُن�صخة اخلام�صة  للم�صاركة يف  نا�صئة،  �صركات 

من برنامج “زين املبادرة” الذي يعد اأحد اأهم 

على  ة  املن�صّ حتر�س  التي  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج 

اإطالقها �صنوياً لدعم ابتكارات ال�صباب االأردين 

االقت�صاد  ورف��د  اململكة،   م�صاحة  ام��ت��داد  على 

االأردين ب�صركات جديدة ت�صهم يف توفري فر�س 

االق��ت�����ص��ادي��ة يف  التنمية  وامل�����ص��اه��م��ة يف  ال��ع��م��ل 

االأردن.

النباط- عمان

مليون   1.233 نحو  احلايل  العام  من  االأول  الن�صف  خالل  الدويل  علياء  امللكة  مطار  ا�صتقبل 

م�صافر وفق بيان �صحفي اأ�صدرته جمموعة املطار الدويل، ام�س ال�صبت.

وقال البيان اإن حركة ال�صحن يف املطار منذ بداية العام احلايل بلغت نحو 25 األف طن، وحركة 

الطائرات حوايل 4 اآالف حركة بينما و�صل حجم ال�صحن اجلوي اإىل نحو 5.7 األف طن.

واأ�صار البيان اىل اأن حركة امل�صافرين ال�صهرية عرب املطار �صجلت اأعلى م�صتوى لها خالل العام 

تداعيات  موا�صلة  من  الرغم  على  م�صافر  األ��ف   389 من  باأكرث  املا�صي  حزيران  �صهر  يف  احل��ايل 

جائحة فريو�س كورونا ومتطلبات ال�صفر املتغرية با�صتمرار.

بدء  منذ  تعمل  املجموعة  اإن  كلود،  نيكوال  ال��دويل  املطار  جمموعة  يف  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 

امللكة  مطار  بقاء  ل�صمان  املعنية  واجلهات  ال�صركاء  وخمتلف  االأردنية  احلكومة  مع  بجد  اجلائحة 

واأمان  ب�صرعة  العودة  على  املطار  حر�س  واأكد  واملوظفن.  للم�صافرين  بالن�صبة  اآمنا  الدويل  علياء 

على  ل��الأردن  الرئي�صية  اجلوية  البوابة  بو�صفه  كورونا  فريو�س  جائحة  قبل  عمله  م�صتويات  اإىل 

العامل.

 االتحاد الوطني يهنئ بترا بذكرى 
تأسيسها الـ52

 اتفاقية تعاون بين معهد ايجابي 
ومجموعة إدامة

النباط- عمان

 هناأ حزب االحتاد الوطني، وكالة االأنباء االأردنية 

)برتا(، بالعيد الثاين واخلم�صن لتاأ�صي�صها.

وثمن اأمن عام احلزب زيد ابو زيد، يف ت�صريح 

�صحفي ام�س ال�صبت، ال��دور الذي تقوم به الوكالة 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  م�صرية  مواكبة  تاأ�صي�صها يف  منذ 

وتطورها يف املجاالت كافة، مبينا اأنها كانت وما زالت 

تعك�س ال�صورة احل�صارية وامل�صرقة للدولة، واملراآة 

التي تعك�س ر�صالتها للعامل من حولنا.

وك��وادره��ا  للوكالة  احل���زب  تقدير  ع��ن  واأع����رب 

ال�صحفية وجميع العاملن فيها، موؤكدا اأنها �صتبقى 

وال�صورة،  واحل��رف  للكلمة  موثوقا  مهنيا  م�صدرا 

ولن تنحاز لغري الوطن وقيادته ور�صالته.

ال��ذي حققته الوكالة يف  واأ�صاد بالتطور الكبري 

مواكبة كل ما هو جديد يف العمل االإعالمي، م�صريا 

اإىل ا�صهاماتها يف اإثراء امل�صهد االإعالمي املحلي، ملا 

ميتاز به منتجها من تنوع يلبي تطلعات واحتياجات 

القارئ ومتلقي اخلدمة.

النباط- عمان

االأعمال  لتطوير  االأردين  االأوروب���ي  املعهد  وقع 

اتفاقية  ع��م��ان،  �صناعة  لغرفة  ال��ت��اب��ع  )اي��ج��اب��ي(، 

لتقدمي  لال�صت�صارات،  اإدام���ة  جمموعة  م��ع  ت��ع��اون 

خدمات اال�صت�صارات االإدارية وتطوير االأعمال وبناء 

اأدائها،  االأردن��ي��ة �صعيا لتح�صن  ال��ق��درات للم�صانع 

وتعزيز م�صاهمتها باالقت�صاد الوطني.

ام�س   ، ع��م��ان  ل�صناعة  �صحفي  ب��ي��ان  وح�����ص��ب 

ال�صبت، اكد نائب رئي�س الغرفة اأحمد اخل�صري اأن 

م�صتوى  الوحيد على  التدريبي  ال���ذراع  يعد  املعهد 

الوطن العربي للقطاع ال�صناعي، ويعمل على تعزيز 

االأردن��ي��ة  ال�صناعية  لل�صركات  التناف�صية  ال��ق��درة 

من خالل اط��الق برامج متخ�ص�صة ترثي قدرات 

العاملن يف هذا القطاع وتعزز ثقافة االبتكار.

وف��رت  عمان  �صناعة  غرفة  ان  اخل�صري  واك��د 

ملنت�صبيها فر�س اال�صتفادة من العديد من اخلدمات 

والربامج والدعم اال�صت�صاري والفني، مبا ي�صب يف 

عامل  يف  املت�صارعة  املتغريات  ملواكبة  االأداء  تطوير 

االعمال.

اإدام��ة لال�صت�صارات  العام ملجموعة  وا�صار املدير 

املهند�س هاين العبدالالت اإىل اأن االتفاقية ت�صمل 

تقدمي التدريب واال�صت�صارات مبجال ادارة االعمال، 

والتن�صيق  وال��ري��ادة،  واالبتكار  االعمال،  وحا�صنات 

بالدعم اللوج�صتي للم�صاريع.

بدوره، بن مدير معهد )ايجابي( هيثم الفاعور 

اأن االت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي يف ���ص��ي��اق خ��ط��ة ط��وي��ل��ة االم��د 

ك��ف��اءات  ل��رف��د  ا�صرتاتيجين  ���ص��رك��اء  م��ع  للتعاون 

للتدريب  مميزة  متنوعة  بخربات  والغرفة  املعهد 

واال�صت�صارات.

باتفاقيات  املعهد  يرتبط  املعهد  اأن  اإىل  وا���ص��ار 

���ص��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ات ع��امل��ي��ة وحم��ل��ي��ة، الف��ت��ا اإىل 

اأن )اي��ج��اب��ي(، ا���ص��ه��م ب��ت��دري��ب م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 20 

القطاعات  ملختلف  ينتمون  وم��وظ��ف  ع��ام��ل  األ���ف 

االقت�صادية .

 »النا�س. قناة تاأخذك اإىل اجلّنة«.

 هذا ال�صعار الذي ملء الف�صاء ل�صنوات لقناة النا�س ال�صلفية امل�صرية التي ا�صتمرت يف البث 

منذ عام 2٠٠٦ وحتى انهيار حكم االأخ��وان يف م�صر يف مطلع متوز/يوليو 2٠١٣، يعد مثااًل حّياً 

على ب�صاعة الت�صليل التي تنتهجها بع�س القنوات واالإذاعات الدينية التي ترّوج ل�صكوك الغفران 

وت�صليم ن�صخة من مفتاح اجلنان و”كرت تو�صية” خلازنها ر�صوان لكل من ي�صتمع اإليها وي�صع 

خطام عقله بن يديها.

 بّثت قناة النا�س منذ �صنوات عّدة يف اأول اأي��ام عيد االأ�صحى برناجماً لل�صيخ حممود امل�صري 

ليتحدثوا عن جتربة  العا�صرة  الرابعة وحتى  �صن  ما بن  االأطفال  فيه جمموعًة من  ا�صت�صاف 

ِبح؟”، لتاأتي اإجابة  م�صاهدتهم لعملية ذبح االأ�صحية، فكان ي�صاأل الطفل: “�صفت اخلروف وهو بيدِّ

– حقيقًة  ورمبا  حرجاً  االأطفال  فيجيب  معظم االأطفال باالإيجاب، ليعاود �صوؤالهم: “خفت؟”، 

وهذه كارثة- اأنهم مل يخاُف، فيباركهم ال�صيخ ويهّنئهم على �صجاعتهم! اأما القّلة منهم التي قالت 

اأنها مل ت�صتطع م�صاهدة ذبح اخلاروف و�صلخه وتقطيعه ب�صبب اخلوف، فكان ال�صيخ يحاول اإقناعهم 

بخطاأ ت�صرفهم ويب�ّصط لهم امل�صاألة وا�صعاً اإياها يف �صياق اأكرث من عادي م�صفياً على االأمر برّمته 

ال�صغار على  اأطفالهم  ر�صائل لالأهل ب�صرورة تعويد  وال�صجاعة، مع توجيه  التقدي�س  هالة من 

م�صهد ذبح االأ�صحية الأنه “من ال�صّنة”، على ذّمة هذه القناة التي ال ذّمة لها، ومع ذلك فهي حتماً 

اإىل اجلّنة«. “تاأخذك 
 ا�صتمرار عدد ال ي�صتهان به من الدعاة ومريديهم ومن ي�صريون يف ركبهم على غري هدى وال 

كتاب منري؛ يف زرع التوّح�س يف نفو�س االأطفال ووجدانهم، اأمر ال يف�صره �صوى تغلغل ثقافة جعلت 

من �صفك الدماء قربى ومن القتل �صرف وُح�صن ُعْقبى ومن اإذالل املخالف واإهدار كرامته اإظهار 

للدين واإع��الء لكلمة اهلل، اإذ كيف ميكن لهوؤالء اأن يجدوا فائدًة واح��دًة �صوف تعود على الطفل 

ونف�صيته وتكوين �صخ�صيته بروؤيته حليوان م�صتاأن�س رمبا اأطعمه و�صقاه بيده ال�صغرية ولعب معه 

لب�صع اأيام قبل العيد ؛ ُينحر وتتدفق دماوؤه على االأر�س اأمام عينيه؟ وما هي القيمة العظيمة التي 

يخ�صون �صياعها على الطفل اأن مل ي�صاهد هذا املنظر املرّوع؟

 دعاة احل�ّس على معاينة االأطفال �صبيحة العيد لعملية الذبح وال�صبح، رمبا كان عذرهم يكمن 

يف جهلهم امليوؤو�س من �صفائه، واأّنى ُي�صَفون وبع�صهم ال يخجل اأن يطّل براأ�صه الفارغ اإال من نرج�صية 

مقيتة وعجرفة على خازوق؛ على  العامل بعلمائه وخمرتعيه واإدبائه ومبدعيه وموؤرخيه... ماّداً 

ل�صانه لهم وهو يعايرهم بعلمهم وتقدّمهم وح�صارتهم، متفاخراً عليهم باأنهم “خلقوا ليخدموه 

واأمته التي ما خلقت لتعلم وال لتعمل، واإمنا لتتعّبد«.

 املوؤ�صف حّقاً هو تنّطع بع�س املتطرفن من “الرتبوين” و”االأخ�صائين النف�صين” وت�صّديهم 

لو�صع قواعد واإر�صادات لالأ�صر حول كيفية تهيئة اأطفالهم ال�صتمراء ثم ا�صتعذاب م�صاهدة منظر 

الذبح والدماء وال�صبح، اإذ يقول لك بع�صهم يف ما ي�صبه ال�صيطان وهو يعظ: “العمر املنا�صب لروؤية 

االأ�صحية وهي ُتذَبح هو العا�صرة قيا�صاً على ما ي�صمى �صّن ال�صعي وهو عمر النبي ا�صماعيل حينما 

افتدّي من الذبح... وقد يكون ال�صّن ما بن اخلام�صة وال�صاد�صة بح�صب البيئة املجتمعية والثقافة 

ال�صائدة... واأنه يجب ا�صتئذان الطفل وعدم اإجباره... ويجب اأن نذّكر الطفل دائماً وهو يالعب 

اخل��اروف ويطعمه اأن �صديقه �صوف يرحل يوم العيد... واأن اهلل ما خلقه اإال لنذبحه وناأكل من 

حلمه ونطعم الفقري منه... ثم يجب اأن منّهد للطفل قبل وقت الذبح باأنه �صوف يرى اخلاروف 

يذبح ودماوؤه ت�صيل واأن هذا اأمر طبيعي جداً و�صروري لكي ي�صتمتع بلحمه...«.

لو كان لدى اأ�صياد االأمم من دعاة تنظيم مهرجانات حيوان االأ�صحية املذبوح والدم امل�صفوح؛ 

وقت ليخرجوا فيه من قبو ظلماتهم فيقراأوا عن التاأثري املر�صي املخيف لهذا املنظر على نف�صية 

الطفل الذي قد ميتد معه ل�صنوات طويلة ورمبا ي�صحبه طوال حياته، ولو اأنهم �صاألوا عن اأعداد 

من عا�صوا وماتوا من اأبناء وبنات هذه االأّم��ة دون اأن يذوقوا اللحم ب�صبب م�صاهدة االأ�صحية يف 

بيتهم اأو يف باحة بيت اجل��ريان وهي ُتلقى على االأر���س ويتم تكتيفها وُتقّطع اأوداجها وتغرق يف 

دمائها، اأو لو اأنهم حاولوا معرفة اأعداد من ت�صببت هذه امل�صاهد يف تاأزميهم نف�صياً اإىل حد و�صل 

عند بع�س االأطفال اإىل حالة تبول ال اإرادي واال�صتيقاظ فزعن من النوم وهم ي�صرخون... الأدركوا 

اري من احليوانات واحلجر. اأن ما يدعون اإليه ال ين�صجم وفطرة الب�صر ويدمي حتى ال�صّ

ا�صي الدماء الناطقن على االأر�س با�صم ال�صماء؛ اأن ي�صتثمروا   اإذا كان من ال�صعب على م�صّ

املتطورة  االأط��ف��ال  هوية  اح���رتام  خ��الل  م��ن  الطفولة  تعزيز  يف  و�صحفهم  واإذاع��ات��ه��م  قنواتهم 

وتربيتهم على فّن احلوار وحرّية اتخاذ القرار واحرتام االختيار وت�صجيعهم على االإبداع واالبتكار، 

فال اأقل من اأن يكّف هوؤالء االأدعياء عن الت�صويق قبيل كل عيد اأ�صحى لكرنفال توّح�س االأطفال.

   د. مهند العزة

كرنفال لتوّحش األطفال

االحد   18 / 7 /2021



االنباط- عمان

ط����ال����ب ن���ق���ي���ب �أ�����ش����ح����اب ����ش���رك���ات 

�هلل  �شيف  �ل��ب�����ش��ائ��ع  ون��ق��ل  �لتخلي�ص 

�أب������و ع���اق���ول���ة، مب���ن���ح م���دي���ر م��دي��ري��ة 

ج��م��رك �ل��ع��ق��ب��ة، ���ش��اح��ي��ات ك��ام��ل��ة يف 

�إج�������ر�ء�ت �ل���ن���اف���ذة �ل��وط��ن��ي��ة، م�����ش��ر�ً 

ي�����ش��ع��ف  �ل�������ش���اح���ي���ات  غ���ي���اب  �أن  �إىل 

خمتلف  يف  �لإنتاج  عجلة  ويبطئ  �لعمل 

�لقت�شادية. �لقطاعات 

ودع�����ا �أب�����و ع���اق���ول���ة يف ب���ي���ان، �م�����ص 

ن��ظ��ام  وت�����ش��ري��ع  ت���اأه���ي���ل  �إىل  �ل�����ش��ب��ت، 

�ل��ع��اق��ة،  �ل���دو�ئ���ر ذ�ت  ب��ن  �ل��ر����ش��ل 

و�لذي ي�شتغرق �أياما يف بع�ص �لأحيان، 

مم���ا ي��ه��در �ل���وق���ت وي��ع��ر���ص �ل��ب�����ش��ائ��ع 

غر  خ�شائر  باأ�شحابها  ويلحق  للتلف 

مربرة، موؤكد�ً �شرورة تثبيت عدد كاف 

4، وتوحيد  �ل�شاحة  �لعمال يف حرم  من 

�ل���ع���اق���ة  ذ�ت  �جل����ه����ات  ج���م���ي���ع  دو�م 

وت�شريع  لت�شهيل  �ل�����ش��اع��ة،  م���د�ر  ع��ل��ى 

�لب�شائع. �ن�شياب 

تخفي�ص  ن�شبة  تقييم  باإعادة  وطالب 

�مل����ع����اي����ن����ة، خ���ا����ش���ة جل����ه����از �ل��ف��ح�����ص 

�أن��ه��ا  م��ع��ت��رب�ً  ب��الأ���ش��ع��ة )�لإك�������ص ري(، 

م��رت��ف��ع��ة ج����د�. ودع����ا �أب����و ع��اق��ول��ة �إىل 

حت����دي����د م���������ش����ارب خ����ا�����ش����ة ب��ب�����ش��ائ��ع 

�أن��ه��ا حم��م��ل��ة على  �ل��ر�ن��زي��ت،خ��ا���ش��ة 

�إلكروين  تتبع  بجهاز  مرفقة  �شاحنات 

مر�قب من قبل د�ئرة �جلمارك �لعامة، 

ن��اح��ي��ة  وم����ن  وج��ه��ت��ه��ا.  ت�����ش��ل  �أن  �إىل 

بال�شتجابة  عاقولة،  �أب��و  �أ���ش��اد  �أخ��رى، 

�ل�����ش��ري��ع��ة ل��ل��ج��ه��ات �ل��ر���ش��م��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة 

ب�����ش��ل�����ش��ل��ة �ل��ن��ق��ل و�ل���ت���زوي���د يف م��و�ن��ئ 

�أزم����ة  ح���ل  يف   ،4 �ل�������ش���اح���ة  يف  �ل��ع��ق��ب��ة 

تكد�ص �حلاويات. وقال �إن �لأزمة كانت 

و�لب�شائع  �ل�شلع  �ن�شياب  لقناة  خانقة 

ب��ط��ري��ق  �مل�����ارة  �أو  و�ل�������و�ردة  �ل�������ش���ادرة 

�ل���ر�ن���زي���ت ع���رب �لأر������ش����ي �لأردن���ي���ة، 

وب����ع����د �����ش���ت���ج���اب���ة خم���ت���ل���ف �جل����ه����ات 

ب�شر  �لدكتور  �لوزر�ء  رئي�ص  لتوجيهات 

بعمليات  �لإ�شر�ع  ب�شرورة  �خل�شاونة، 

�لب�شائع  دخلت  و�جلمارك،  �لتخلي�ص 

م��ن��ا���ش��ب.  ب���وق���ت  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�������ش���وق  �إىل 

ت��اأث��ر  �ل��ت��خ��ل��ي�����ص  ق��ط��اع  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

نتيجة  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�����ش��ب��ب  ك��ث��ر�ً 

ب�شبب  �حل��دودي��ة  �لإغ��اق��ات  ت��اأث��ر�ت 

وهو  �ملحيطة،  �جليو�شيا�شية  �لظروف 

وف��ق��ا  و�مل�������ش���ان���دة  �ل���دع���م  �إىل  ب��ح��اج��ة 

للقانون، باإجر�ء�ت �أكرث تطور�، تر�عي 

�ن��خ��ف��ا���ص ح��ج��م �ل��ع��م��ل و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة، 

وت�����ر�ع�����ي �ل����ر�����ش����وم �مل���ف���رو����ش���ة ع��ل��ي��ه 

ج����ر�ء ت��رخ��ي�����ص �ل�������ش���رك���ات، و�لأج�����ور 

و�ل���ت���ن���ق���ات و�ل���ك���ه���رب���اء، و�ل���غ���ر�م���ات 

ب��در����ش��ة  مطالبا  �ل��ب��ن��ك��ي��ة،  و�ل��ع��م��ولت 

لقطاعات  �لت�شغيلية  �لكلف  تخفي�ص 

�خلدمات.

 مطالبة بمنح صالحيات كاملة لجمرك العقبة في إجراءات النافذة الوطنية

  400 جائزة نقدية من البنك اإلسالمي األردني بحملة
 عيد األضحى » العيد معنا عيدين«

توزيع جوائز مسابقة »البحث عن الكنز« في االردن من تطبيق 
WININ، أول تطبيق للواقع المعزز في العالم العربي

االنباط-عمان

جائزة   400 تخ�شي�ص  عن  �لأردين  �لإ�شامي  �لبنك  �أعلن 

م�شتخدمي  ملتعامليه  �مل��ب��ارك  �لأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  نقدية 

ب��ط��اق��ات �ل��ب��ن��ك ب��اأن��و�ع��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف �مل�����ش��ري��ات و�ل��ت�����ش��وق 

من  �ع��ت��ب��ار�ً  وذل��ك  عيدين«  معنا  »�لعيد  بعنو�ن  �لل��ك��روين، 

�شهر  من  ع�شر  �خلام�ص  وحتى  مت��وز  �شهر  من  ع�شر  �خلام�ص 

�آب للعام �حلايل.

�لعام  �ملدير  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �شعيد  ح�شن  �لدكتور  وقال 

يف  وثقتهم  ملتعاملينا  ت��ق��دي��ر�ً   �ن��ه  �لأردين  �لإ���ش��ام��ي  للبنك 

فيز�   ( م�شرفنا  ي�شدرها  �لتي  �مل�شرفية  �لبطاقات  ��شتخد�م 

ب��امل�����ش��ري��ات �و  �أن��و�ع��ه��ا   ك����ارد( مبختلف  �أو م��ا���ش��ر  ك���ارد و/ 

�لثالثة  �لت�شوق عرب �لنرنت، جاءت هذه �حلملة �لرويجية 

�لف�شيلة و�ل�شعيدة ونحن  �لأي��ام  �لعام �حلايل ويف هذه  خال 

ن�شتقبل عيد �لأ�شحى �ملبارك لتكون �لفرحة م�شاعفة باإتاحة 

يف  وخ�شو�شاً  �لنقدية  ب��اجل��و�ئ��ز  ب��ال��ف��وز  ملتعاملينا  �لفر�شة 

فرة �ل�شتعد�د للعيد و��شتخد�م �لبطاقات �مل�شرفية باأنو�عها 

�مل��خ��ت��ل��ف��ة يف �ل�����ش��ر�ء م��ن �مل��ح��ات �ل��ت��ج��اري��ة  و�ل��ت�����ش��وق عرب 

�لنرنت .

 ودعا �لدكتور ح�شن �شعيد جميع متعاملي �لبنك  �مل�شاركة 

يف  �لبطاقات  ��شتخد�م  ز�د  فكلما  �حلملة  هذه  من  و�ل�شتفادة 

و�لتي  �لنقدية  �جلو�ئز  باإحدى  �لفوز  فر�شة  ز�دت  �مل�شريات 

تخ�شع ل�شروط و�حكام حمددة من �لبنك ، حيث �شيتم �جر�ء 

و�شيتم   ، �آب  �شهر  منت�شف  يف  نقدية  جائزة   400 على  �ل�شحب 

�لفائزين،  ه��و�ت��ف  �رق���ام  على   )sms( ن�شية   ر�شالة  �ر���ش��ال 

كما ميكن لغر �حلا�شلن عل �لبطاقات �لإ�شر�ع يف �حل�شول 

عليها و��شتخد�مها حتى يتمكنو� من �مل�شاركة و�لفوز باجلو�ئز 

�ىل ج��ان��ب �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن �مل��م��ي��ز�ت �مل��خ��ت��ل��ف��ة �ل��ت��ي ي��وف��ره��ا 

�ل��ب��ن��ك مل�����ش��ت��خ��دم��ي  ب��ط��اق��ات��ه وم��ن��ه��ا �حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل��ع��دي��د 

�ملتعاملن  ولء  ب��رن��ام��ج  خ��ال  م��ن  �ل��ف��وري��ة  �خل�شومات  م��ن 

للخ�شومات �لفورية لدى �لتجار ..�لخ.

و��شاف �لدكتور ح�شن �شعيد �ن هذه �حلملة هي ��شتكمال 

�لبنك م�شتخدمي  ملتعاملي  و�لتحفيزية  �لرويجية  للحمات 

�لبطاقات �مل�شرفية و�لتي بد�أت منذ عام 2008 وم�شتمرة طو�ل 

�لعام  خ��ال  ج��و�ئ��ز  دي��ن��ار   375000 تخ�شي�ص  مت  حيث  �ل��ع��ام 

�جل��و�ئ��ز  ه��ذه  جميع  قيمة  يتحمل  �لبنك  ب���اأن  علماً  �حل���ايل، 

بهذ�  �ل�شادرة  �ل�شرعية  �لفتوى  ح�شب  �مل�شاهمن  �أم���و�ل  من 

�خل�شو�ص.

االنباط-عمان

 -:2021 ي��ول��ي��و   18 �لأردن   – ع��م��ان 

�ملتخ�ش�شة   AREA LLC �شركة  �أقامت 

�لذكية،  �ملوبايل  تطبيقات  وتطوير  بناء  يف 

�أول   WININ لتطبيق  �مل�شّغلة  و�ل�شركة 

ت��ط��ب��ي��ق ل��ل��و�ق��ع �مل���ع���زز يف �ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي، 

حفل توزيع جو�ئز حملة »�لبحث عن �لكنز« 

وح�شرياً  �أ�شابيع   3 مد�ر  على  �أقيمت  و�لتي 

يف �لأردن فقط. وبعد �لنجاح �لكبر للحملة، 

قامت �ل�شركة بتوزيع �جلو�ئز على �مل�شاركن 

�لأردن��ي��ة  �لعا�شمة  �حت�شنته  كبر  حفل  يف 

يوم �خلمي�ص يف معر�ص  �أقيم  و�ل��ذي  عّمان، 

لل�شيار�ت.  MG MOTORS شركة�

�ل�شخ�شيات  م��ن  ع���دد  �حل��ف��ل  و���ش��ارك يف 

�لتطبيق،  ب��ج��ز�ئ��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

حيث  �لإجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  وموؤثري 

�شهد �حلفل تغطية �إعامية كبرة ومب�شاركة 

ع���دد م��ن و���ش��ائ��ل �لإع�����ام �مل��ح��ل��ّي��ة �لأردن���ي���ة 

�لإجتماعي،  بالتباعد  �لإل��ت��ز�م  مع  �ملختلفة، 

�أن   AREA LLC �شركة  حر�شت  حيث 

ي���ك���ون �حل���ف���ل ل���ع���دد حم�����دود م���ن �حل�����ش��ور 

�لتز�ماً بالإجر�ء�ت �ل�شحية �ملّتبعة.

مقدمة  م��ن  ترحيبية  بكلمة  �حل��ف��ل  ب��دء 

�حلفل �لإعامية ناديا �لزعبي، تاها �عان 

�لفائزين و�جلو�ئز، ومن ثم �لإعان  �أ�شماء 

�لر�بح باجلائزة �لكربى للم�شابقة وهي  عن 

جممركة   2020 م��ودي��ل   MG 5 �شيارة 

 MG وم���رخ�������ش���ة وم����وؤم����ن����ة م����ن ����ش���رك���ة

�لربيطانية و�شط �أجو�ء من �لفرح و�ل�شرور. 

ك��م��ا مت ت���وزي���ع ج���و�ئ���ز �مل�����ش��اب��ق��ة ك��ام��ل��ة 

16 ج���ائ���زة: جهاز  مل��ر�ح��ل��ه��ا �ل��ث��اث��ة وه���ي 

 Apple Ipad Pro 2020 ل���وح���ي 

م����ع ج���م���ي���ع �ك�������ش�������ش���و�ر�ت���ه، ، ه����ات����ف ذك���ي 

 Samsung Galaxy S20 Plus
 ،HUAWEI Nova 5 ،هاتف ذكيG
ذكي  هاتف   ،Infinix Zero ذك��ي  هاتف 

 HUAWEI P40 Pro 5G، 1000،

�أردين نقدي،  دينار �أردين نقدي، 250 دينار 

بقيمة  مول  �لعبديل  من  �شر�ئية  ق�شائم   5
200 دينار �أردين لكل جائزة، بالإ�شافة �ىل 

�جلائزة �لكربى.

ظبية  �ل�شيدة  ع���رّبت  �ملنا�شبة،  ه��ذه  ويف 

�لعبيني، �لرئي�ص �لتنفيذي �لإقليمي ل�شركة 

AREA LLC، عن �شعادتها بختم حملة 
»�لبحث عن �لكنز« يف �أول دولة يقام بها وهي 

للغاية  ���ش��ع��د�ء  ن��ح��ن  ق��ال��ت:«  ح��ي��ث  �لأردن، 

باإنتهاء حملة �لبحث عن �لكنز و�لتي �أقيمت 

ح�شرًيا يف �لأردن مل�شتخدمي �لتطبيق، ومن 

ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق حت��ق��ق��ت �أه���د�ف���ن���ا �ل��ت��ي ك��ان��ت 

يف  �أك����رب  ب�شكل  �لتطبيق  �ن��ت�����ش��ار  يف  تتمثل 

�لأردن و�ملنطقة، بالإ�شافة �ىل عمل ثورة يف 

جمال �لت�شويق و�لإعانات«.

�لرئي�ص   ، مري�ص  ب�شر  �ل�شيد  و�أ���ش��اف 

 AREA لتنفيذي لق�شم �لت�شويق يف �شركة�

مل�شتخدمينا  وع���دن���ا  ع��ل��ى  ك��ّن��ا   »:  LLC
�أي  ق��دم��ه��ا  �أن  ي�شبق  مل  ب��ج��و�ئ��ز  �ملتميزين 

تطبيق بهذ� �حلجم يف �ل�شوق �لأردين، حيث 

بينها  من  �شخمة  جو�ئز  مل�شتخدمينا  وفّرنا 

جممركة   2020 م��ودي��ل   MG 5 �شيارة 

 MG وم���رخ�������ش���ة وم����وؤم����ن����ة م����ن ����ش���رك���ة

�لربيطانية، و�لتي فاز بها �لر�بح �ملحظوظ. 

ن��ع��د م�����ش��ت��خ��دم��ي��ن��ا ب���امل���زي���د م���ن �حل��م��ات 

�لفرة  خ��ال  �ل�شخمة  و�جل��و�ئ��ز  �ل��ر�ئ��ع��ة 

�مل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث ن�����ش��ع��ى ل��ن��ق��ل جت��رب��ة �لبحث 

�ل��ب��ل��د�ن يف �لعامل  �مل��زي��د م��ن  ع��ن �لكنز �ىل 

�لعربي ليكون تطبيق WININ طفرة يف 

عامل �لألعاب و�مل�شابقات �ملدجمة مع �لو�قع 

�ملعزز«.

�شركة  Area LLC  هي �شركة �أردنية 

من  جمموعة  مع  قطري  ومتويل  و��شتثمار 

ومقرها  �جل��ن�����ش��ي��ات،  م��ت��ع��ددي  �مل�شتثمرين 

منوذجاً  �ل�شركة  تعترب  �لأردن،  يف  �لرئي�شي 

�أطلقت  حيث  �لأردن،  يف  �لفاعلة  لل�شركات 

يف  �لإفر��شي  للو�قع   WININ تطبيق 

�لأردن و�لوطن �لعربي خال �لفرة �ملا�شية 

و�لذي يعترب �أول تطبيق للو�قع �لإفر��شي 

عملية  �ملليون  �ىل  وو�شل  �لعربي  �لعامل  يف 

حتميل خال فرة ق�شرة.

و�ل��ت��ي  �ل��ك��ن��ز«  ع��ن  »�ل��ب��ح��ث  تعترب حملة 

ب��ج��و�ئ��زه��ا   WININ ت��ط��ب��ي��ق  �أط��ل��ق��ه��ا 

�لتطبيقات  ت��اري��خ  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأ���ش��خ��م 

بالن�شبة ملدة  �لعربي وذلك  �لعامل  �لذكية يف 

عن  »�لبحث  م�شابقة  فكرة  وج��اءت  �مل�شابقة. 

�ل��ك��ن��ز« م��ن خ���ال ق��ي��ام �ل��اع��ب ب��ال��دخ��ول 

ق�شم  �إىل  و�لذهاب   WININ تطبيق  �إىل 

 Treasure« م�شابقة »�لبحث عن �لكنز« �أو

بفتح  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ���ش��ي��ق��وم  ح��ي��ث   ،»Hunt
كامر� �لهاتف تلقائًيا لإظهار �أول لغز، ي�شر 

�للغز �ىل مكان موجود يف �لعا�شمة �لأردنية 

عّمان  »مطعم، كافيه، حديقة، حمل جتاري 

وغرها«، وعند حّل �للغز يجب على �لاعب 

حتريك �شخ�شيته على �خلريطة �ملوجودة يف 

ف��اإذ� كانت  �ملكان،  �لتطبيق للو�شول �ىل هذ� 

�ل��ت��ايل  �ل��ل��غ��ز  ل��ه  �شيظهر  �شحيحة  �إج��اب��ت��ه 

وهكذ�، ويجب على �ملت�شابقن حل �ل� 7 �ألغاز 

�خلريطة  طريق  ع��ن  �أماكنها  �إىل  و�ل��ذه��اب 

�ملوجودة يف �لتطبيق، حتى �لو�شول �ىل �للغز 

�لأخر و�لفوز بو�حدة من �جلو�ئز �لنهائية.

م��ر�ح��ل،   3 م���د�ر  على  �مل�شابقة  وق�ّشمت 

�شهر  م��ن  �جلمع  �أي���ام  يف  �أقيمت  مرحلة  ك��ل 

يونيو ويوليو، حيث بد�أت كل مرحلة يف يوم 

�جلمعة يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر�ً 

بتوقيت �لأردن و�نتهت بعد 6 �شاعات تقريباً 

عند �نتهاء �لألغاز ،حيث كان على �ملت�شابقن 

حل جميع �لألغاز فقط خال هذه �لفرة.

يف  �لكنز  عن  �لبحث  م�شابقة  �نتهاء  وم��ع 

مبر�حلها  فيها  �مل�شاركن  ع��دد  بلغ  �لأردن، 

�ل��ث��اث �ك��رث م��ن 13 �ل��ف م�����ش��ارك، وحقق 

�أل��ف  م��ائ��ة و ثمانون  �ل���  ي��ق��ارب  م��ا  �لتطبيق 

عملية حتميل على متجري Android  و 

�ملليون  حاجز  كذلك  �لتطبيق  وك�شر   ،IOS
�إط���اق���ه  م���ن���ذ  م�����رة  ع��م��ل��ي��ة حت��م��ي��ل لأول 

وخال فرة قيا�شية. 

يتم  �ل��ت��ي  �لأوىل  �ل���دول���ة  �لأردن  ت��ع��ت��رب 

فيها،  �ل��ك��ن��ز«  ع��ن  »�ل��ب��ح��ث  م�شابقة  �إط����اق 

حيث �شيتم �إطاقها خال �لأ�شهر �ملقبلة يف 

ويف  �لتطبيق  فيها  يعمل  �لتي  �ل��دول  جميع 

�إنتهاء  ك��ل دول��ة على ح��دى، وه��ي قطر بعد 

�مل�شابقة يف �لأردن، و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�لكويت  وقطر  و�ل�شعودية  وم�شر  بعدها، 

و�ل����ع����ر�ق و�مل���غ���رب وت��ون�����ص و�جل����ز�ئ����ر وك��ل 

�لدول �لتي يتوفر فيها �لتطبيق.

ت���ط���ب���ي���ق  �أن  ذك������������ره  �جل�������دي�������ر  وم���������ن 

و  �جل��و�ئ��ز  م��ن  ع����دد�ً  ي��ق��دم    WININ
�لهد�يا يف كل �لدول �لتي يتوفر فيها ، حيث 

50000 جائزة  ع��دد �جل��و�ئ��ز ح��و�يل  يبلغ 

�ل��دول، وقد �حتفلت �ل�شركة بتحميل  يف كل 

�أك��رث م��ن مليون م��رة خ��ال فرة  �لتطبيق 

بالفعل من  ب��د�أت  و�لتي  �لب�شيطة،  �لط��اق 

و�شل  وق��د   ،2020 ح��زي��ر�ن  �شهر  منت�شف 

�أكرث  �ىل  �لآن  حتى  بالهد�يا  �لفائزين  ع��دد 

�ل��دول.  �آلف �شخ�ص من خمتلف  من __ 

ك��م��ا ي��وف��ر �ل��ت��ط��ب��ي��ق جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة من 

عن  تختلف  �لتي  �جلديدة  �لإعانات  فر�ص 

�لعانات �لتقليدية على �لنرنت، وتعطي 

ن��ت��ائ��ج ���ش��ري��ع��ة يف وق����ٍت ح��ق��ي��ق��ي. ك��م��ا مينح 

�خل���ط���و�ت �ل���ازم���ة ل��ن��ج��اح ���ش��ر �مل��ب��ي��ع��ات، 

و ي�����ش��اع��د يف ����ش��ت��ق��ط��اب �ل��زب��ائ��ن �مل��ط��ل��وب��ة 

لل�شركات، و غرها �لكثر من �خلدمات.

 الصناعة والتجارة تكثف
 جوالتها على األسواق لمتابعة 

االلتزام بأوامر الدفاع

 العمل تدعو إلى إتباع جملة من 
اإلرشادات الوقائية خالل موجة الحر 

 » فيالدلفيا للطاقة« تنشئ مصنعا 
لها في الواليات المتحدة

االنباط- عمان

و�لتموين  و�لتجارة  �ل�شناعة  وز�رة  كثفت 

حماتها �لرقابة على جميع �ملن�شاآت �لتجارية 

ملتابعة �لتز�مها باأو�مر �لدفاع، وخا�شة �رتد�ء 

�ل��ك��م��ام��ة وم���ر�ع���اة م�����ش��اف��ات �ل��ت��ب��اع��د وع��دم 

حدوث �لكتظاظ د�خل �ملحات للوقاية من 

وباء كورونا.

و�لتجارة  �ل�شناعة  لوز�رة  تقرير  وبح�شب 

خمالفة   22 حترير  مت  فقد  �م�ص  و�لتموين 

لأف����ر�د ل��ع��دم �لل��ت��ز�م ب��اأو�م��ر �ل��دف��اع وذل��ك 

�لتباعد  ول��ع��دم م��ر�ع��اة  �رت���د�ء كمامة  ل��ع��دم 

وخم��ال��ف��ة 4 م��ن�����ش��اآت و�غ�����اق م��ن�����ش��اأة ل��ع��دم 

�للتز�م باأو�مر �لدفاع، �إ�شافة �ىل زيارة 472 

من�شاأة.

ك��م��ا ج����رى حت���ري���ر 20 خم��ال��ف��ة مل��ن�����ش��اآت 

عدم  على  ت��وزع��ت  �ل����وز�رة،  ق��ان��ون  ملخالفتها 

�عان �شعر وخمالفتن لزيادة يف �أ�شعار مو�د 

متوينية �أ�شا�شية، �إ�شافة �ىل زيارة 466 من�شاأة 

للتاأكد من �للتز�م بقانون �ل�شناعة و�لتجارة 

وتنفيذ 21 جولة رقابية.

�لتقرير  وف���ق  �ل��رق��اب��ة  عمليات  وت�شتمر 

�رتفاع  ب�شبب  �لليل  من  متاأخرة  �شاعة  حتى 

�أعد�د �ملت�شوقن قبيل عيد �لأ�شحى �ملبارك.

االنباط-عمان

�ملهنية  و�ل�شامة  �ل�شحة  مديرية  دع��ت 

�إىل  و�لعمال  �لعمل  �أ�شحاب  �لعمل  وز�رة  يف 

�لوقائية يف ظل  �لإر���ش��اد�ت  �إتباع جملة من 

�إ�شتمر�ر موجة �حلر �حلالية. 

و����ش���ددت �مل��دي��ري��ة ع��ل��ى ����ش���رورة ت��وف��ر 

�أ���ش��ب��اب �ل�����ش��ام��ة و�ل�����ش��ح��ة �مل��ه��ن��ي��ة خ��ال 

يعملون  �لذين  �لعمال  خا�شة  �حل��ر،  موجة 

ي��وؤدي  قد  مبا  �ملبا�شرة،  �ل�شم�ص  �أ�شعة  حتت 

�حل���ر�ري،  �لإج��ه��اد  ب��اأم��ر����ص  �إ�شابتهم  �إىل 

و�لتقل�شات،  و�لإغ���م���اء،  �ل�شم�ص،  و���ش��رب��ات 

و�لطفح �جللدي، و�لدور�ن )�لدوخة(.

�لعمل  �أ�شحاب  قيام  على �شرورة  و�أك��دت 

بتوفر �شبل �حلماية للعمال �لعاملن حتت 

درج����ات �حل����ر�رة �مل��رت��ف��ع��ة، م��ن خ���ال ع��دم 

�ملبا�شرة،  �ل�شم�ص  لأ���ش��ع��ة  �ل��ع��م��ال  تعري�ص 

خ��ا���ش��ة وق���ت �ل������ذروة، و�ل���ت���ي مت��ت��د م���ا بن 

ع�شر�،   5 �ل�شاعة  وحتى  �شباحا   11 �ل�شاعة 

وت��ربي��د �أج����و�ء �لعمل �ل��د�خ��ل��ي��ة )�لأم��اك��ن 

�مل��ح�����ش��ورة و�ل��ع��م��ل د�خ���ل �مل���ب���اين( وت��وف��ر 

م��ن��اف��ذ �ل��ت��ه��وي��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وت���وف���ر م��ي��اه 

نوبات  نظام  و�ت��ب��اع  للعمال،  �ل��ب��اردة  �ل�شرب 

�لعامل  ي��ق��وم  ل  بحيث  ل��ل��ع��ام��ل��ن،  �ل���ر�ح���ة 

بالعمل لفر�ت زمنية طويلة وم�شتمرة، بل 

يتم �لتناوب بن �لعاملن جتنباً لاإجهاد.

�أع����ر������ص  م���ع���رف���ة  �أه���م���ي���ة  �إىل  ون����وه����ت 

و�آل��ي��ات  �ل�شم�ص  و�شربة  �حل���ر�ري  �لج��ه��اد 

�ل��وق��اي��ة م��ن��ه��ا وع��اج��ه��ا يف ح���ال ح��دوث��ه��ا 

وذل���ك م��ن خ���ال �ل���ك���و�در �ل��ط��ب��ي��ة، وك���و�در 

�ل�����ش��ام��ة و�ل�����ش��ح��ة �مل��ه��ن��ي��ة د�خ����ل �مل��ن�����ش��اأة، 

على  و�لعمل  ومر�قبتهم،  �لعاملن  ومتابعة 

�لأويل لهم يف حال تعر�ص  �لإ�شعاف  تقدمي 

�أح��د �لعمال لأع��ر����ص �لإج��ه��اد �حل���ر�ري �أو 

�شربة �ل�شم�ص”.

يتوجب  �ل��ت��ي  ب���الإج���ر�ء�ت  يتعلق  وفيما 

على  ح��ر���ش��اً  بها  �ل��ق��ي��ام  نف�شه  �ل��ع��ام��ل  على 

�شامته و�شحته يف �لأج��و�ء �حل��ارة، خا�شة 

�ملبا�شرة،  �ل�شم�ص  �أ���ش��ع��ة  حت��ت  يعملون  م��ن 

�أك�����دت �مل��دي��ري��ة �أن ع��ل��ي��ه��م جت��ن��ب �خل���روج 

�إىل �مل��ن��اط��ق �مل��ف��ت��وح��ة، و�ل��ت��ع��ر���ص حل���ر�رة 

�حل��ر�رة  ��شتد�د  ف��ر�ت  يف  �ملبا�شرة  �ل�شم�ص 

�لذين  �لأ���ش��خ��ا���ص  �ل��ظ��ه��رة، خا�شة  ووق���ت 

�أ�شعة  حت��ت  �ل��ب��ق��اء  عملهم  طبيعة  تقت�شي 

كالعاملن  طويلة  لفر�ت  �ملبا�شرة  �ل�شم�ص 

ومربي  �لزر�عية  �أو  �لإن�شائية  �لقطاعات  يف 

�مل���و�����ش���ي م����ع �����ش����رورة �لإك�����ث�����ار م����ن ���ش��رب 

من  �مل��ف��ق��ودة  �ل�����ش��و�ئ��ل  لتعوي�ص  �ل�����ش��و�ئ��ل 

�جل�شم ب�شبب �لتعرق، و�للجوء �إىل �لأماكن 

�ل�شم�ص  �أ�شعة  حتت  �ل��وق��وف  وع��دم  �ملظللة، 

�لو�قية  �لأدو�ت  بارتد�ء  و�لل��ت��ز�م  �ملبا�شرة، 

من �حلر�رة ومنها �أغطية �لر�أ�ص كالقبعات، 

و��شتخد�م �لنظار�ت �ل�شم�شية حلماية �لعن 

من �أ�شعة �ل�شم�ص.

االنباط- عمان

ف��ي��ادل��ف��ي��ا للطاقة  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت   

�ل�شم�شية  �لأل���و�ح  لت�شنيع  �ل�شم�شية، 

�ل���ق���ائ���م���ة مب��ن��ط��ق��ة �ل��ق�����ش��ط��ل ج��ن��وب 

على  حاليا  تعمل  �نها  عمان،  �لعا�شمة 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  لها  م�شنع  �ن�شاء 

�أول �عمالها �لتو�شعية  �لمركية، وهو 

خارج �ململكة.

وقالت �ل�شركة يف بيان، �م�ص �ل�شبت، 

�إن �مل�شنع �شيبد�أ عمله يف �لربع �لثالث 

2022، وم���ن �مل��ت��وق��ع  م��ن �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل 

جيجاو�ت  و�ح��د  �إىل  ي�شل  ما  ينتج  �أن 

�شنوياً، خلدمة �لطلبات �ملحلية �لكبرة 

للوليات �ملتحدة من �ملوردين و�ملوزعن 

يف  �ل�شتثمار  �أن  مو�شحة  و�مل��ط��وري��ن، 

�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��رك��ي��ة، يهدف 

�ل�شوق  �لكبر ومنو  �لطلب  �إىل خدمة 

�ملتوقع.

وتوقعت �شركة فيادلفيا �أن ت�شتفيد 

�ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  يف  ���ش��ه��اد�ت��ه��ا  م���ن 

و�ل��ق��اب��ل��ي��ة �مل�����ش��رف��ي��ة �ل��ق��وي��ة، و�ل��ت��ي 

حتققت خ��ال �أك���رث م��ن 12 ع��اًم��ا من 

دول�����ة ح��ول   50 م���ن  �أك�����رث  �إىل  �ل��ب��ي��ع 

�ل��ع��امل، مب��ا يف ذل��ك �ل��ولي��ات �ملتحدة 

�لأمركية.

جمعية  ت���ق���دي���ر�ت  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 

�لوليات  �ل�شم�شية يف  �شناعات �لطاقة 

�ملتحدة، ت�شر �إىل جتاوز حجم و�رد�ت 

8 مليار�ت دولر عام  �ل�شم�شية  �لأل��و�ح 

.2020

�إىل  للت�شدير  فر�شاً  �ل�شركة  وت��رى 

خ����ارج �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، ب��ال���ش��ت��ف��ادة 

م���ن �آل���ي���ات دع����م �ل�������ش���ادر�ت �حل��ال��ي��ة 

من  �لأم��رك��ي��ن  للم�شنعن  �ملمنوحة 

�لفيدر�لية  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���وك���الت  ق��ب��ل 

وحكومات �لوليات.

وح�����ش��ل��ت ���ش��رك��ة ف��ي��ادل��ف��ي��ا على 

�ملو�فقة و�مل�شاركة يف م�شروعات ممولة 

�ملالية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  �لعديد  قبل  م��ن 

�لدولية، منها �لبنك �لأوروبي لاإن�شاء 

و�لتعمر، و�لوكالة �لفرن�شية للتنمية، 

و�لتعمر،  لاإن�شاء  �لأوروب����ي  و�لبنك 

و�شندوق �ل�شتثمار �لرنويجي، و�لبنك 

�لهولندي لتطوير ريادة �لأعمال، وبنك 

و�لبنك  �لأمل����اين،  و�لتنمية  �ل�شتثمار 

�لإ�شامي للتنمية.

عام  تاأ�ش�شت  �لتي  فيادلفيا  و�شركة 

2007 ت�شنع �لألو�ح �ل�شم�شية و�لهياكل 

�مل���ع���دن���ي���ة، وت���ع���م���ل م����ط����ور�ً وم����ق����اوًل 

م�شروعات  وتنفيذ  ت�شميم  يف  خمت�شاً 

على  م�شانعها  وتقام  �ملتجددة،  �لطاقة 

م�����ش��اح��ة ت���ق���ارب 15 �أل�����ف م���ر م��رب��ع 

بر�أ�شمال 25 مليون دولر.

االقت�صادي
60

�شلط عد�شة كامرة هاتفك على �لباركود

لرى �لأخبار »�لقت�شادية« يف �ملوقع �للكروين
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 1ر37 دينار سعر غرام الذهب عيار 
21 بالسوق المحلية

 اتحاد العمال يدعو القطاعات العمالية 
إلى االلتزام بمتطلبات السالمة العامة

توضيح من دائرة الجمارك بخصوص 
إعفاء حاوية واردة من الواليات المتحدة

االنباط- عمان

 21 الذهب عيار  بيع غرام  �سعر  بلغ   

الأك����ر رغ��ب��ة م��ن امل��واط��ن��ن ب��ال�����س��وق 

دينار  10ر37  عند  ال�سبت،  م�س  املحلية 

ل��غ��اي��ات ���س��راء امل��واط��ن��ن م��ن حم��ات 

جلهة  دي��ن��ار  60ر35  م��ق��اب��ل  ال�����س��اغ��ة، 

البيع.

ال��واح��د من  ال��غ��رام  ب��ي��ع  وب��ل��غ �سعر 

ال�سراء  لغايات  و18   24 عياري  الذهب 

و  دي��ن��ارا   44 ال�ساغة عند  م��ن حم��ات 

20ر33 دينار على التوايل.

وا����س���ار اأم�����ن ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

لأ����س���ح���اب حم�����ات جت������ارة و���س��ي��اغ��ة 

احل��ل��ي وامل���ج���وه���رات رب��ح��ي ع����ان، يف 

ت�سريح ل�وكالة النباء الردنية )برتا( 

 7 وزن  ال��ر���س��ادي  ال��ل��رة  ���س��ع��ر  اإن  اىل 

�سعر  بلغ  فيما  دينارا،   260 بلغ  غرامات 

 297 غرامات   8 وزن  الإجنليزي  اللرة 

دينارا.

املحلية  بال�سوق  الطلب  ان  واو���س��ح 

ع����ل����ى امل�����������س�����اغ ال�����ذه�����ب�����ي وال������ل������رات 

وال�ستثمار  الدخار  لغايات  والون�سات 

جيد، متوقعا ان يبقى على هذه احلالة 

ح��ت��ى ب��ع��د ع��ي��د ال���س��ح��ى امل��ب��ارك ك��ون 

لل�سراء. ال�سعار مغرية 

وبن عان ان ا�سعار املعدن الأ�سفر 

ام�س  العاملية  بال�سوق  تداولتها  اأغلقت 

لاأون�سة  دولرات   1810 عند  اجلمعة 

الواحدة.

االنباط- عمان

 دع���ا الحت�����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات عمال 

القطاعات  يف  العاملن  جميع  الأردن، 

ال��ع��م��ال��ي��ة وامل��ن�����س��اآت الق��ت�����س��ادي��ة، اإىل 

ال�سحة  مبتطلبات  اله��ت��م��ام  ���س��رورة 

العمل،  بيئة  �سمن  املهنية  وال�����س��ام��ة 

العامة  ال�سامة  ب���اإج���راءات  والل���ت���زام 

كورونا  بفرو�س  الإ�سابة  من  للوقاية 

وا�ستمرار  العاملن  �سحة  على  حفاظا 

عجلة الإنتاج.

واأ�سار الحتاد يف بيان �سحايف، ام�س 

يف  اجل��دي��دة  امل��ت��غ��رات  اأن  اإىل  ال�سبت، 

جديدة  موجة  وظهور  الوبائي  الو�سع 

ت����وؤث����ر ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة، ت��ت��ط��ل��ب ال��وع��ي 

العمل  واأ�سحاب  العمال  من  واحلر�س 

ع��ل��ى ح����د �����س����واء، وع������دم ال����رتاخ����ي يف 

تطبيق الإجراءات الوقائية منعا لتحول 

ال��وب��اء  لتف�سي  ب���وؤر  اإىل  العمل  اأم��اك��ن 

اأهمية  موؤكدا  الإ�سابات،  معدل  وزي��ادة 

اللقاح بو�سفه طوق  الإقبال على تلقي 

واآثارها  اجلائحة  من  للتخل�س  النجاة 

على  احلفاظ  ان  واأ���س��اف  القت�سادية. 

الإ���س��اب��ة،  خطر  م��ن  العاملن  �سامة 

النتاجية  العملية  ا���س��ت��م��رار  و���س��م��ان 

وع����دم ت��وق��ف��ه��ا ي��ح��ت��اج اإىل ال���ت���زام ت��ام 

ب����الإج����راءات الح����رتازي����ة وال��وق��ائ��ي��ة، 

لفتا اإىل اأن الو�سول اإىل مرحلة التعايف 

من ال��وب��اء وع��دم و�سع قيود على عمل 

مع  التعاي�س  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ق��ط��اع��ات، 

الواقع واللتزام. وطالب البيان، اأ�سحاب 

العمل يف القطاع اخلا�س ب�سرورة تاأمن 

احلماية  واأدوات  التعقيم  م���واد  جميع 

ال��وق��ائ��ي��ة وات���خ���اذ ت��داب��ر وق��ائ��ي��ة من 

بن  الجتماعي  التباعد  �سمان  �ساأنها 

العمال، داعيا اإىل تفعيل جلان ال�سحة 

وال�سامة املهنية وفق ما ورد يف املادة 85 

من قانون العمل.

االنباط-عمان 

و�سائل  بع�س  تناقلته  م��ا  اإىل  اإ���س��ارة 

الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الإع���ام 

حول مو�سوع ) اإعفاء حاوية واردة من 

الوليات املتحدة الأمريكية من الر�سوم 

اجلمركية والر�سوم وال�سرائب الخرى 

حرية  ب��اب  وم��ن  ان�سانية(  كم�ساعدات 

الراأي والراي الخر التي تنتهجها دائرة 

اجل��م��ارك ف���اإن دائ���رة اجل��م��ارك تو�سح 

مايلي:

و���س��ل��ت   2021/6/5 ب���ت���اري���خ   -1  

الب�ساعة اىل ميناء العقبة. 

2-مل يتم تنظيم بيان جمركي ب�سبب 

ال��وارد با�سمها احلاوية مل  ان اجلمعية 

تكن حا�سلة على العفاء الازم م�سبقا  

فتقدمت بطلب اىل وزارة التنمية لعفاء 

ميناء  و�سولها  بعد  احلاوية  حمتويات 

ا�ست�سدار  ال���وزارة  العقبة  حيث طلبت 

قرار من جمل�س الوزراء بالعفاء. 

4-����س���در ك��ت��اب م���ن رئ��ا���س��ة ال�����وزراء 

باإعفاء ال�سحنه بتاريخ 2021-7-7

وزارة  ال���ع���اق���ه  ���س��اح��ب  راج�����ع   -5

احل�سول  لغايات  الجتماعية  التنمية 

بناء  ب��الع��ف��اء  الكرتونيه  تو�سيه  على 

على موافقة جمل�س الوزراء

6- اأ�سدرت وزارة التنميه الجتماعيه 

تو�سيه الكرتونيه بالعفاء بتاريخ 13-

 2021-7

ل����دائ����رة  ال����وث����ائ����ق  ت����ق����دمي  مت   -7

اجلمركي  ال��ب��ي��ان  تنظيم  و  اجل���م���ارك 

التو�سية  على  بناء   2021/7/14 بتاريخ 

من الوزارة . 

ا���س��ت��ك��م��ال الج������راءات  ال���ي���وم  8-مت 

اجلمركية على البيان و مت الطلب من 

اجراءاتها  ا�ستكمال  الرقابية  ال��دوائ��ر 

���س��وف يتم  ب���اذن اهلل  البيان وغ���ًدا  على 

اخراج الب�ساعة من العقبة.

االنباط- عّمان

اأك����د رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة الأردن وع��م��ان 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  امل��ه��ن��د���س فتحي اجل��غ��ب��ر، ان 

يتطلع ب�سغف كبر لقطف ثمار خمرجات زيارة 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اىل اأم��ري��ك��ا على 

امل�ستوى القت�سادي.

ول���ف���ت امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ر يف ال���ب���ي���ان ال���ذي 

اأ�سدره،  اىل ان جالة امللك ي�سعى دائما لرتويج 

ان  العامل، موؤكدا  الأردن��ّي��ة يف كافة دول  الفر�س 

جهود جالته يجب ان ترتجم اىل فر�س ت�ساهم 

يف تنمية بيئة العمال يف اململكة.

ودعا اجلغبر القطاع اخلا�س لا�ستفادة من 

وا�ستغالها  امللكية  ل��ل��زي��ارات  امل�ستقبلية  الف���اق 

وحتويلها اىل فر�س اإنتاجية حيوية.

جت���ارة  ب��ات��ف��اق��ي��ة  ي��رت��ب��ط  الأردن  ان  وق�����ال 

احل��رة مع اأمريكا الم��ر ال��ذي يعزز من تناف�سية 

ال�سادرات الأردنية ويعطيها اف�سلية يف اأمريكا.

�سبل  �ستبحث  الأردن  ان غرفة �سناعة  واعلن 

واليات ال�ستفادة من الزيارة امللكية وحتويلها اىل 

وتناف�سية  ال�سادرات  زي��ادة  فر�س حقيقية تخدم 

املنتج الأردين.

ال�سيا�سية  احلالة  توظيف  اأهمية  على  و�سدد 

اىل فر�س  وامريكا وحتويلها  الأردن  املميزة بن 

للوليات  الأردن  �سادرات  ان  اىل  وي�سار  اإنتاجية. 

املتحدة الأمريكية �سكلت نحو 25 باملئة من اإجمايل 

�سادرات اململكة الكلية خال عام 2020.

ال�سادرات الأردنية لل�سوق الأمريكية  وترتكز 

املعدنية  وامل��ن��ت��ج��ات  والأدوي�����ة  الن�سيجية  ب��امل��واد 

واآلت تكييف هواء واحللي واملجوهرات ومنتجات 

ومنتجات  النقل  وم��ع��دات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سناعات 

احليوانات احلية.

االنباط- عمان

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  يف  عقد 

اج��ت��م��اع��ا ب��رئ��ا���س��ة وزي�����رة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

والتموين املهند�سة مها علي، ح�سره رئي�س حملة 

“�سنع يف الأردن” وعدد من امل�سوؤولن يف اجلهات 
احلكومية ذات العاقة، ملناق�سة الآليات الازمة 

بجودة  الرت��ق��اء  ت�ستهدف  ال��ت��ي  احلملة  لإجن���اح 

املنتجات الأردنية وزيادة ت�سويقها يف ال�سوق املحلية 

وتعزيز تواجدها يف الأ�سواق العاملية.

واأك��دت علي اأهمية منظومة “�سنع يف الأردن 

ل��دع��م ال�����س��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة ومتكينها م��ن زي���ادة 

م��ب��ي��ع��ات��ه��ا حم��ل��ي��ا وك���ذل���ك الرت����ق����اء ب��ج��ودت��ه��ا 

وموا�سفاتها مبا ي�ساعدها على النفاذ ب�سورة اأكرب 

اىل الأ�سواق اخلارجية، وثمنت اجلهود التي تقوم 

بها غرفة �سناعة عمان لدعم ال�سناعة الوطنية 

واإطاقها لهذه احلملة.

ودعت العلي، خال الجتماع، املديريات املعنية 

اإدارتها  يف ال��وزارة واملوؤ�س�سات التي تراأ�س جمل�س 

واملوؤ�س�سة  امل��دن��ي��ة  ال���س��ت��ه��اك��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ث��ل 

الأردن�����ي�����ة ل��ل��م�����س��اري��ع الق��ت�����س��ادي��ة وم��وؤ���س�����س��ة 

امل��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س اإىل ال��ت��ع��اون م��ع “�سنع 

على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  الأردن” لإجن��اح��ه��ا مب��ا  يف 

ال�سوق  يف  ت��واج��ده��ا  وي��ع��زز  الوطنية  �سناعاتنا 

املحلي .

وع�����ر������س رئ����ي���������س ال���ل���ج���ن���ة امل���������س����رف����ة ع��ل��ى 

حلتم  اأب��و  اأي���اد  الأردن” الدكتور  يف  حملة”�سنع 

م��وج��زا ع��ن امل��ن��ظ��وم��ة واأه��داف��ه��ا واآل���ي���ات عملها 

وبخا�سة  العاقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  والت�ساركية 

واملوؤ�س�سة  وال��ت��م��وي��ن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة 

الأردنية لتطوير امل�ساريع القت�سادية، حيث اأو�سح 

ت�سعى  للمنظومة  اجل��دي��دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 

واعتماد  والتوزيع  ال��رتوي��ج  مفاهيم  تطوير  اإىل 

املفاهيم احلديثة للت�سويق الإلكرتوين والتجارة 

الإلكرتونية لتح�سن ن�سبة ال�سادرات من خال 

للت�سدير  القابلة  الأردن��ي��ة  املنتجات  ع��دد  زي���ادة 

ومتكينها من الو�سول اإىل اأ�سواق غر تقليدية.

وق��ال اإن “�سنع يف الأردن” ت�سعى اإىل حتفيز 

من  ل��ا���س��ت��ف��ادة  الأردن���ي���ة  ال�سناعية  ال�����س��رك��ات 

الأردن”  “�سنع يف  �سعار  ن�ساطات احلملة وو�سع 

على منتجاتها وحتقيق املتطلبات الازمة لذلك، 

اأعلى  مع  تتوافق  املنتجات  ه��ذه  تكون  اأن  واأهمها 

تعك�س هذه  املعتمدة بحيث  واملقايي�س  املوا�سفات 

�سهدته  ال���ذي  وال��ت��ط��ور  اجل����ودة  م���دى  املنتجات 

�سادراتها  وجعلت  الأردن��ي��ة  ال�سناعية  املنتجات 

اأك��ر م��ن 140 دول��ة يف خمتلف ق��ارات  ت�سل اإىل 

العامل. واأكد الدكتور اأبو حلتم اأهمية تعاون جميع 

الوزارات واملوؤ�س�سات ذات العاقة بالعمل ال�سناعي 

م���ن خ����ال ت���ق���دمي ح���واف���ز اإداري��������ة واإج���رائ���ي���ة 

للموؤ�س�سات ال�سناعية احلا�سلة على �سعار “�سنع 

يف الأردن” الأمر الذي ي�سكل حافزا لبقية املن�ساآت 

ال�سناعية لتطوير منتجاتها للح�سول على هذا 

ال�سعار، م�سددا على اأن اللجنة لن تتخلى عن دورها 

للح�سول  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  تاأهيل  يف 

على هذا ال�سعار من خال تقدمي جمموعة من 

برامج الدعم وال�ست�سارات والتدريب.

الدكتور  ودع��ا مدير ع��ام غرفة �سناعة عمان 

خطة  اأي  ت�سمن  ���س��رورة  اإىل  احل�����س��ام��ي  ن��ائ��ل 

املقبلة  الفرتة  خ��ال  احلكومة  تقرها  اقت�سادية 

ي�سمل  الوطنية  ال�سناعة  بدعم  خا�سا  برناجما 

ال�سناعية  باملنتجات  امل�سرتيات احلكومية  ح�سر 

اإزال��ة املعيقات التي تواجه هذه  الأردن��ي��ة وكذلك 

املحلي  ال�سوق  تناف�سيتها يف  يعزز  ال�سناعات مبا 

واأ�سواق الت�سدير.

وجرى، خال اللقاء، مناق�سة مقرتحات لدعم 

لإجناحها،  ال��ت��ع��اون  وكيفية  الأردن”  يف  “�سنع 
ح��ي��ث ج���رى الت���ف���اق ع��ل��ى ت�سكيل جل���ان جتمع 

ممثلن عن هذه اجلهات وعقد اجتماعات مكثفة 

لغايات التفاق على احلوافز التي ميكن تقدميها 

جدول  و�سمن  “�سنع يف الأردن”  حلاملي �سعار 

زم��ن��ي حم���دد. وح�����س��ر ال��ل��ق��اء، م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

اجلمارك ومدير عام املوؤ�س�سة ال�ستهاكية املدنية 

لتطوير  الأردن���ي���ة  للموؤ�س�سة  التنفيذي  وامل��دي��ر 

الزراعة  امل�ساريع القت�سادية وممثلون عن وزارة 

وال���دواء  للغذاء  العامة  واملوؤ�س�سة  البيئة  ووزارة 

واملوؤ�س�سة العامة للموا�سفات واملقايي�س.

االنباط- عمان

رف��ع  اإن  ال�����س��ي��اح��ي،  ب��ال��ق��ط��اع  ق���ال معنيون   

القيود املتعلقة بجائحة كورونا، كتقلي�س احلظر 

العقبة،  يف  واإلغائه  باملحافظات  الليلي  اجلزئي 

ال�سياحية  للمن�ساآت  وال�سماح  القطاعات  وفتح 

بالعمل بطاقة ا�ستيعابية كاملة وبجميع مرافقها، 

ا�سهم بانتعا�س حركة ال�سياحة الداخلية وارتفاع 

الطلب على حجوزات الرحات ال�سياحية خال 

عطلة عيد الأ�سحى. وبن رئي�س اللجنة املوؤقتة 

جلمعية مكاتب ال�سياحة وال�سفر نزار اإ�ستيتية يف 

ت�سريح �سحفي لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 

اأن اإقبال املواطنن على رحات ال�سياحة الداخلية 

احل��ج��وزات  ترتفع  اأن  متوقعاً  م�ستمر،  بارتفاع 

خال فرتة العيد، ويف الأي��ام املقبلة بعد انتهاء 

امتحانات الثانوية العامة. واو�سح اأن العديد من 

�سركات ال�سياحة قامت باإطاق برامج وعرو�س 

لفرتة  ت�سجيعية  وب��اأ���س��ع��ار  الداخلية  لل�سياحة 

اأرق���ام  ت�سهد  ال��ت��ي  املناطق  اأن  اىل  لف��ت��ا  العيد، 

حجوزات مرتفعة هي العقبة، ووادي رم، والبحر 

امليت. بدوره، اأكد م�ساعد مدير عام هيئة تن�سيط 

ي��زن  جنة”  “اأردننا  ب��رن��ام��ج  وم��دي��ر  ال�سياحة 

لل�سياحة  جنة  اأردننا  برنامج  ا�ستمرار  اخل�سر 

الداخلية يف ت�سير الرحات خال عطلة عيد 

ال��رح��ات �ستبداأ  اأن ه���ذه  الأ���س��ح��ى، لف��ت��ا اىل 

املواطنن اىل ال�ستفادة  العيد. ودع��ا  ي��وم  ث��اين 

من العرو�س والأ�سعار الت�سجيعية التي يوفرها 

والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  م��ن  امل��دع��وم  ال��ربن��ام��ج 

وهيئة تن�سيط ال�سياحة بن�سبة تتجاوز 50 باملئة 

من التكلفة الإجمالية للرحات، وزيارة الماكن 

الثرية وال�سياحية الفريدة واملتنوعة التي تتمتع 

بها اململكة. واأك��د حر�س وزارة ال�سياحة والآث��ار 

والهيئة على اأن تتنا�سب تكلفة رحات الربنامج 

النقل  وي�سمل  ال�سياحية،  املكاتب  تنفذه  ال���ذي 

ووجبات  والفنادق،  املخيمات  يف  واملبيت  املجاين 

الطعام، مع موازنة العائلة الأردنية، م�سرا اىل 

اأنه جرى العمل على زيادة برامج الرحات من 

9 اإىل 13 برناجما، واإ�سافة برنامج رحات مبيت 

مدينة  يف  امل�ساركن  مببيت  مرتبط  العقبة  يف 

البرتا. من جهته، قال الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

دال�س لل�سياحة وال�سفر اأجمد امل�سلماين لوكالة 

النباء الردنية )ب��رتا(، “ن�سهد ارتفاعاً بن�ساط 

املناطق  على  الطلب  وزي���ادة  الداخلية  ال�سياحة 

خال  ول�سيما   ، املا�سية  ال��ف��رتة  يف  ال�سياحية 

الذهبي  املثلث  الأ�سحى اىل مناطق  عطلة عيد 

باإطاق  قامت  ال�سركة  اأن  وبن  امليت«.  والبحر 

برامج وعرو�س للرحات ال�سياحية خال هذه 

اىل  وباأ�سعار يف متناول اجلميع، م�سراً  الفرتة 

اأن قلة اأعداد الفنادق ال�ساطئية وارتفاع التكاليف 

يعيق بع�س ال�سركات ال�سياحية من تقدمي برامج 

�سياحية خال عطلة عيد الأ�سحى. وعلى �سعيد 

جاهزية  والآث����ار  ال�سياحة  وزارة  اأك���دت  مت�سل، 

املواطنن  ال�سياحية والأثرية، ل�ستقبال  املواقع 

واملقيمن الراغبن يف ق�ساء عطلة عيد الأ�سحى 

العائلية  ال�سياحية  بالأجواء  وال�ستمتاع  املبارك 

اتخذت  اأنها  واو�سحت  اململكة.  بها  تتميز  التي 

امل��واق��ع  وتهيئة  لتجهيز  الإج������راءات  م��ن  جملة 

بالتعاون مع دائ��رة الآث��ار العامة وهيئة تن�سيط 

ال�سياحة، حيث عملت وم��ن خ��ال ك���وادر دائ��رة 

ال�سياحية  ل��ل��م��واق��ع  امل�ستمر  بالتعقيم  الآث�����ار 

الأث���ري���ة وم��راك��ز ال�����زوار وامل��ت��اح��ف وغ���رف بيع 

التذاكر. وبينت اأنه جرى تزويد املواقع الأثرية 

وال�����س��ي��اح��ي��ة ك���اف���ة مب�����واد ال��ت��ع��ق��ي��م ال���ازم���ة، 

واإر�سادية  توعوية  بن�سرات ومل�سقات  وتزويدها 

للحماية م��ن ف��رو���س ك��ورون��ا وم��ن��ع ان��ت�����س��اره، 

وكذلك توزيع الكمامات والقفازات على املوظفن 

العاملن يف مراكز الزوار واملواقع الأثرية وقيا�س 

يومياً.  وال����زوار  العاملن  لكل  احل���رارة  درج���ات 

ودع��ت ال���وزارة ال���زوار اىل الل��ت��زام التام بجميع 

كالتباعد  وال��وق��ائ��ي��ة  الح����رتازي����ة  ال�����س��واب��ط 

مبينة  الكمامات،  وارت��داء  للزائرين  الجتماعي 

اأنه جرى تخ�سي�س ارقام هواتف لا�ستف�سارات 

املاحظات،  وا�ستقبال   ،91040  –  065008877

املرافق  يف  اخل��دم��ات  م�ستوى  ومعاجلة  وتهيئة 

ل��ت��ك��ون يف خ���دم���ة امل����واط����ن. ول��ف��ت��ت اىل اأن��ه��ا 

عملت على تكثيف جولتها امليدانية واحلمات 

ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، ل��ل��ت��اأك��د من 

يف  املتبعة  العامة  وال�سامة  ال�سحة  اإج�����راءات 

الفندقية،  واملن�ساآت  واملقاهي  ال�سياحية  املطاعم 

مب���وج���ب ال��دل��ي��ل الر�����س����ادي وال���ربوت���وك���ولت 

ال�سحية املعتمدة.

الوجهات  الط���اع على  اأن��ه ميكن  اىل  ي�سار 

ال�����س��ي��اح��ي��ة امل�����س��م��ول��ة يف ب��رن��ام��ج اأردن����ن����ا جنة 

وعمليات  الرحات،  واأ�سعار  املقدمة  واخلدمات 

احل�����ج�����ز، م�����ن خ�������ال ت���ط���ب���ي���ق اأردن�������ن�������ا ج��ن��ة 

»Jannah.jo« على الهواتف الذكية.

االنباط- عّمان

اأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدويل ام�س 

ال�سبت، قبيل بدء زيارة جالة امللك عبداهلل الثاين 

حتويل  اتفاقية  توقيع  وا���س��ن��ط��ن،  اإىل  الر�سمية 

الدفعة الأوىل من املنحة الأمركية للدعم النقدي 

املبا�سر للخزينة والبالغة 600 مليون دولر، والتي 

اأول��وي��ة  ذات  تنموية  م�ساريع  متويل  يف  �ست�ساهم 

وزير  التفاقية  ووق��ع  القت�سادي.  التعايف  ودع��م 

التخطيط والتعاون الدويل نا�سر ال�سريدة ممثا 

ع��ن احل��ك��وم��ة الأردن����ي����ة، وم���دي���رة بعثة ال��وك��ال��ة 

اي��د( �سري  ا���س  الأمركية للتنمية الدولية )ي��و 

النقدية  املنحة  كارلن. وتاأتي الدفعة الأوىل من 

الأمركية للعام 2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 

845 مليون دولر اأمركي، �سمن برنامج امل�ساعدات 

للعام  الأردن��ي��ة  للحكومة  الأمركية  القت�سادية 

ال��دع��م  منحة  اأن حت��وي��ل  ال�����س��ري��دة  واأك����د   .2021

العايل  امل�ستوى  يعك�س  مبكرا  للخزينة  النقدي 

الذي و�سلت اإليه العاقة بن البلدين ال�سديقن، 

وال�سراكة ال�سرتاتيجية التي حتكم هذه العاقة، 

كما اأنها تاأتي تقديرا للجهود التي يبذلها جالة 

اأوا���س��ر  وتوطيد  ال��ث��اين يف متكن  اهلل  امللك عبد 

التعاون مع الوليات املتحدة الأمركية، حيث كان 

لهذا الدعم اأثر وا�سح يف م�سرة الأردن التنموية 

يف خمتلف القطاعات. واأ�ساف اأن املنحة �ست�ساهم 

بدعم م�ساريع تنموية ذات اأولوية �سمن قطاعات 

والأ�سغال  وال�سحة  والتعليم  واملياه  العامة  املالية 

العامة والإ�سكان والطاقة والروة املعدنية والإدارة 

املحلية وال�سياحة والآثار وال�سباب، مما �سُي�ساهم يف 

تخفي�س عجز املوازنة العام ودعم خطط احلكومة 

ال�سريدة ان يتم  التعايف القت�سادي. وتوقع  لبدء 

حتويل الدفعة الثانية والتي تبلغ 245 مليون دولر 

نهاية  قبل  اخلزينة  ح�ساب  اإىل  املنحة  قيمة  م��ن 

العام احلايل. وقدم وزير التخطيط �سكر وتقدير 

احلكومة الأردنية للوليات املتحدة حكومة و�سعبا 

على ال��دع��م امل��ت��وا���س��ل وامل��ت��زاي��د املُ��ق��دم ل����اأردن، 

ال��ذي  ال��ع��ايل  امل�ستوى  “يعك�س  ال��دع��م  اإن  ق��ائ��ا، 

و���س��ل��ت اإل��ي��ه ال��ع��اق��ة ب��ن اجل��ان��ب��ن، وال�����س��راك��ة 

موؤكدا  ال�سرتاتيجية التي حتكم هذه العاقة”، 

اأث��ر وا�سح يف م�سرة الأردن  اأن��ه ك��ان لهذا الدعم 

التنموية يف خمتلف القطاعات. كما اأثنى ال�سريدة 

40 مليون  املتحدة بقيمة  ال��ولي��ات  على م�ساهمة 

اأطلقته  ال���ذي  “ا�ستدامة”  برنامج  لدعم  دولر 

احلكومة الأردنية للمحافظة على ا�ستقرار العمالة 

خال اجلائحة ودعم اأعمال القطاع اخلا�س اأثناء 

النكما�س القت�سادي، بالإ�سافة اإىل ذلك، اأن�ساأت 

جمع  املانحن  متعدد  �سندوقاً  املتحدة  ال��ولي��ات 

امل�ساعدات  لتعزيز  دولر،  مليون   100 م��ن  اأك���ر 

املعونة  �سندوق  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ط��ارئ��ة  النقدية 

يف  �سعفاً  الأك����ر  ال��ف��ئ��ات  م��ن  لل�سكان  ال��وط��ن��ي��ة 

اململكة. من جانبها، قالت كارلن “يعك�س التحويل 

املبكر ملنحة الدعم النقدي املبا�سر ا�ستمرار التزام 

حكومة و�سعب الوليات املتحدة مب�ساعدة احلكومة 

ومزدهر  م�ستقر  م�ستقبل  حتقيق  على  الأردن��ي��ة 

والوليات  الأردن  “اإّن  واأ�سافت  الأردن”.  ل�سعب 

جائحة  ملكافحة  جنب  اإىل  جنًبا  يعمان  املتحدة 

كوفيد-19 والتقدم �سوب النتعا�س القت�سادي يف 

التزام الوليات  املنحة كجزء من  وتاأتي  الأردن”. 

���س��ن��وات، وال���ذي ياأتي  املتحدة احل���ايل مل��دة خم�س 

املتحدة  وال��ولي��ات  الأردن  ب��ن  لل�سراكة  ام��ت��داداً 

وتعزيز  القت�سادي،  ال�ستقرار  لدعم  عقود  منذ 

احل��وك��م��ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة، وحت�����س��ن اخل���دم���ات 

ال����845  منحة  وت��ع��ّد  الأردين.  لل�سعب  الأ�سا�سية 

م��ل��ي��ار  5ر1  ج�����زءا مم���ا جم��م��وع��ه  دولر  م��ل��ي��ون 

ل��اأردن �سمن موازنة  �سها الكونغر�س  دولر خ�سّ

الوليات املتحدة لل�سنة املالية 2021. ي�سار اىل اأن 

اإجمايل امل�ساعدات القت�سادية والع�سكرية املتوقع 

اأن تقدمها الوليات املتحدة للمملكة خال العام 

2021 �ستبلغ ح��وايل 65ر1 مليار دولر، حيث تبلغ 

دولر  مليار  12ر1  ح��وايل  القت�سادية  امل�ساعدات 

منها 845 مليون دولر، مت تقدميها كدعم نقدي 

مبا�سر للخزينة. 

 القطاع الخاص يتطلع  لقطف ثمار مخرجات زيارة الملك إلى أمريكا

الجغبير: »صناعة األردن« ستبحث آليات االستفادة من الزيارة الملكية وتحويلها لزيادة بالصادرات وتنافسية المنتج األردني

المملكة تستلم الدفعة االولى من المنحة النقدية االميركية بقيمة 600 مليون دوالر

 وزيرة الصناعة والتجارة تبحث اآلليات الالزمة إلنجاح حملة صنع في األردن

 ارتفاع الطلب على السياحة الداخلية بعطلة العيد بعد رفع القيود وفتح القطاعات

الأحد  18 /7/ 2021 



االعالين
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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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عبد احلليم ابو 

�سنب و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)70447 ( بتاريخ 2004/3/25 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 : )200080519(

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  عابدين   وبالل  من�سور  �سركة  باأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2002/1/3 بتاريخ   )61927( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2011/6/15 

فهمي  ا�سامة  حممد  من�سور  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

املحامي  من  بدل  عابدين  فهمي  ا�سامة  حممد  بالل  او  عابدين 

منور ورزان ابو �سماقه  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سناعية  املنطقة   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795444111

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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سركاه   الك�سا�سبه  طه  عمر  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )106061( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2013/1/13  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمر طه الك�سا�سبه و�سركاه

اإىل �سركة : يو�سف عمر الك�سا�سبه و�سريكه

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عبد القادر عبد 

الرزاق مفلح قوا�سمه و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)59050( بتاريخ 2001/3/13 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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكه  خالد  بني  حممد  علي  �سعيد  �سركة  ب��ان  والتجارة 

 )113056( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/1/5  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية 

:

خالد  بني  حممد  علي  �سعيد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : �سلطان عوده مفلح اخل�سمان و�سريكه

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممود ابو را�س 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2015/3/12 بتاريخ   )  111414(

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 : )200002593(

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 ليف وفا�سل وار�سيد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1997/3/23 حتت الرقم )45794( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  انور حممود فا�سل و / او جمال 

حممد ليف  م�سفيا لل�سركة .

 /  0780691206 ت:   – الر�سيفة   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0787865336

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) النموذجية  الوطن  بناة  م��دار���س   (

)229430( با�سم ) عطاف احمد �سليم الزيود ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سفوان 

طارق احمد الزيود ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174632(

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  زايد   ابو  ورائد  مروان  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2019/10/17 بتاريخ   )120151( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رائد �سامل عواد ابو زايد  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اجلويدة – ت: 0785826611

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 

قررت بقرارها رقم ) 104/3 ( تاريخ 2021/6/2 املوافقة على قرار اللجنة 

املحلية ملنطقة ثغرة اجلب رقم ) 64 ( تاريخ 2021/5/3 واملت�سمن:

 املوافقة على تعديالت تنظيمية بحيث يتم تغيري �سفة ا�ستعمال من زراعي 

خارج التنظيم اىل �سكن )ب( ح�سب التنظيم املجاور وذلك �سمن اجزاء من 

– القرية  730 ( �سمن احلو�س رقم )1( العلم  القطع ذوات الرقام )729، 

حمول  مرت  لكل   ) قر�س   18  ( بواقع  تنظيم  عوائد  فر�س  مع  اجلب  ثغرة 

العلم وبناء على   ) 1 ا�ستحداث �سوارع �سمن احلو�س رقم )  �سكن ) ب ( مع 

ال�ستدعاء املقدم - �سمن منطقة الثغرة ، وكما هو مبني باملخطط املرفق و 

املعد لهذه الغاية.

الثغرة  ملنطقة  املحلية  اللجنة  قرار  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  قررت 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  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�س  م��دة  خ��الل  وذل��ك  الع��رتا���س  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

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

البني  احمد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)109329 ( بتاريخ 2014/4/3 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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سركاهم  ع�ساين  وحممود  مرقه  كامل  �سركة  بان  والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )94226( بتاريخ 

2009/4/12  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ع�ساين  وحممود  مرقه  كامل   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاهم

اإىل �سركة : حممود ع�ساين وعبد القادر �سباهي و�سركاهم

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انـــذار نهائي
اسم العامل ورقمه : 
مها سلطان محمود 

ابو جردة  80007651  
القسم : الربط

العمل  ع���ن  غ��ي��اب��ك��م  ت��ك��رر  ل��ق��د 

وب�سكل متوا�سل وبعدد )13( يوم 

لذا  الدارة  م��ن  م�سبق  اذن  دون 

يكون هذا انذارا نهائيا بعدم تكرار 

يتم  الغياب  ، ويف حال تكرار  ذلك 

ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن خ��دم��ات��ك��م ل��دى 

من  28/ه���  امل��ادة  ح�سب  ال�سركة 

قانون العمل الردين .

شركة معجزة العصر 

لصناعة االلبسه

انـــذار بالعودة 
اىل العمل 

اسم املوظفة :
    NYEIN NYEIN 

34/840
نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

اللب�سه  ل�سناعة  الع�سر  معجزة 

ر�سمي  عذر  او  م�سروع  �سبب  بدون 

بالعودة  تنذرك  ال�سركة  فان  لذا 

من  اي��ام  ثالثة  خ��الل  عملك  اىل 

�سيتم  ال  و  الن����ذار  ن�سر  ت��اري��خ 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 

8 ل�سنة 1996

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

فقدان وظيفة 
اىل املوظف

محمد خضر علي بيدر

ن��ظ��را ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن م��رك��ز 

ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  عملك 

ت��اري��خ  اىل   2021/7/7

تزيد  ومل���دة   2021/7/17

عن )10 ( ايام .

لع����الم����ك ب����اأن����ك ف��اق��د 

تاريخ  من  اعتبارا  لوظيفتك 

ح�سب  وذل���ك   2021/7/7

قانون العمل والعمال .

محطة اربد بغداد

فقدان جواز سفر اردني

ان����ا حم���م���ود حممد  اع���ل���ن 

فقدان  ع��ن  رم�سان  حممود 

وال���ذي  اردين  �سفر  ج���واز 

 )308224  ( ال��رق��م  يحمل 

الحوال  دائرة  من  وال�سادر 

املدنية واجلوازات – الزرقاء 

ي��ج��ده  مم����ن  ف���ال���رج���اء   ،

امني  مركز  لق��رب  ت�سليمه 

او الت�سال 0785427431

وله جزيل ال�سكر

الحد    18 / 7 /2021

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 4 /78 ( تاريخ 2020/10/27

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق  قد قررت بقرارها 

2020/10/27 واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة  رقم ) 78/4 ( بتاريخ 

املفرق رقم ) 74 ( تاريخ 2020/10/7.

زراعي  من  ا�ستعمال  �سفة  تغري  يتم  بحيث  تنظيم  ا�سافة  على  املوافقة  واملت�سمن 

رقم  القطعة  �سمن  وذلك  املجاور  التنظيم  ح�سب   ) ج   ( �سكن  اىل  التنظيم  خارج 

)133( من حو�س رقم ) 11 ( املقام ال�سمايل مع فر�س عوائد تنظيم مبقدار )18( 

القطع  �سمن  �سوارع  ا�ستحداث  مع   ) )ج  �سكن  املنظمة  للم�ساحة  املربع  للمرت  قر�س 

منطقة  �سمن  املقدم  ال�ستدعاء  على  بناء  وذلك  احلو�س  نف�س  من   )  132  ،  133(

املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي

مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن اعادة طرح عطاء رقم ) 2021/53 ( �سراء بطاقات رخ�س ال�سوق واملركبات وكما 

يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/8/2م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/8/3م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم 

تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم 

ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة 

عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 40 ( دينارًا غري م�سرتدة .

العطاءات   / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  على  امل�سرتيات  ادارة   / العام  المن  مديرية  موقع 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء
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االنباط-وكاالت

�أع��ل��ن��ت �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة �ل���ي���وم �أن��ه��ا 

مليون   135.8 ق��دره  �إ���ض��ايف  مببلغ  ت�ضاهم 

دوالر لوكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�ضغيل 

الجئي فل�ضطني يف �ل�ضرق �الأدنى )�أونرو�(

وك��ان��ت �حل��ك��وم��ة �الأم��ري��ك��ي��ة �أع����ادت يف 

ن��ي�����ض��ان/�إب��ري��ل �مل��ا���ض��ي، دع��م��ه��ا ل��ل��وك��ال��ة، 

م��ب��دئ��ًي��ا  دوالر  م��ل��ي��ون   150 ق��دم��ت  ح��ي��ث 

خدمات  تقدم  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  لوكالة 

�لفل�ضطينيني  ل��اج��ئ��ني  ل��ل��ح��ي��اة  م��ن��ق��ذة 

�ل�ضرق  �أنحاء  جميع  يف  �ملوؤهلني  �مل�ضجلني 

�الأو�ضط

يقرب  م��ا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  قدمت  كما 

�مل�������ض���اع���د�ت  م����ن  دوالر  م���ل���ي���ون   33 م����ن 

�الإن�������ض���ان���ي���ة ل����� )�أون����������رو�( يف �آي����ار/م����اي����و 

وقطاع  �لغربية  �ل�ضفة  للعنف يف  ��ضتجابة 

غزة

�ل��ت��م��وي��ل ج��ن��ًب��ا �إىل جنب  �إع����ان  ي��اأت��ي 

م��ع ت��وق��ي��ع �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة و)�أون������رو�( 

ع��ل��ى �إط���ار ع��م��ل ل��ل��ت��ع��اون ي��ح��دد �الأه���د�ف 

و�الأول�����وي�����ات �مل�����ض��رك��ة ل���دع���م �مل�����ض��اع��دة 

�الإن�����ض��ان��ي��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ض��ري��ة وح��م��اي��ة 

فل�ضطني الجئي 

و�����ض����رح �مل���ف���و����ض �ل����ع����ام ل����� )�أون���������رو�( 

�إط��ار  توقيع  “�إن  ق��ائ��ًا:  الز�ري��ن��ي  فيليب 

و�لدعم  و)�أون���رو�(  �ملتحدة  �لواليات  عمل 

ل��دي��ن��ا  �أن  �أخ������رى  ي��و���ض��ح م����رة  �الإ�����ض����ايف 

يتفهم  �ملتحدة  �لواليات  �ضريًكا م�ضتمًر� يف 

ح��ا���ض��م��ة  م�������ض���اع���دة  ت���ق���دمي  �إىل  �حل���اج���ة 

لبع�ض �لاجئني �الأكرث �ضعًفا يف �ملنطقة«

�الإ�ضايف  �لتمويل  ف��اإن  )�أون���رو�(،  ووف��ق 

ل�  �الأ���ض��ا���ض��ي��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  دع���م  يف  �ضي�ضتمر 

ت�ضغيل  غالبيتها  مت��ول  و�لتي   - )�أون���رو�( 

من  �أك���رث  لتعليم  م��در���ض��ة   700 م��ن  �أك���رث 

�ضحية  ع��ي��ادة   140 و  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون  ن�ضف 

مري�ض  ��ضت�ضارة  مليون   8.5 تقدم  �أول��ي��ة 

تنا�ضد  �ل��ط��و�رئ  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة   - �ضنوًيا 

�لرهيبة  �الإن�ضانية  للتحديات  �ال�ضتجابة 

�لغربية  يف �ضوريا ولبنان و�الأردن و�ل�ضفة 

)مبا يف ذلك �لقد�ض �ل�ضرقية( وغزة

وتدعم هذه �الأمو�ل �لغذ�ء، و�مل�ضاعد�ت 

�ل��ن��ق��دي��ة �ل���ط���ارئ���ة، و�ل�����ض��ح��ة يف ح���االت 

�ل�����ط�����و�رئ، و�ل�������ض���ح���ة �ل��ع��ق��ل��ي��ة و�ل���دع���م 

حاالت  يف  و�لتعليم  و�الجتماعي،  �لنف�ضي 

�ل���ط���و�رئ ، و�حل���م���اي���ة، و�مل���ي���اه و�ل�����ض��رف 

19-COVID �ل�ضحي ، و�ال�ضتجابة ل�

�أط�����ر �ل���ت���ع���اون ه���ي �الآل���ي���ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

�ملتحدة  �ل��والي��ات  ت�ضع  خالها  م��ن  �ل��ت��ي 

و�ل����وك����االت �ل���دول���ي���ة �أه����د�ًف����ا و�أول����وي����ات 

)�أون��رو�(  بني  �التفاقية  وتوؤكد  م�ضركة. 

و�ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة م����ن ج���دي���د �ل���ت���ز�م 

�ل���ط���رف���ني ب����امل����ب����ادئ �الإن�������ض���ان���ي���ة ل����اأمم 

�ملتحدة، مبا يف ذلك مبد�أ �حلياد

االنباط-وكاالت

ق����ال �مل����ط����ر�ن ع��ط��ا �هلل ح��ن��ا رئ��ي�����ض 

�الرث��وذك�����ض  ل��ل��روم  �ضب�ضطية  �أ���ض��اق��ف��ة 

�ل�����ي�����وم ب�������اأن ت���ه���ج���ر �مل���ق���د����ض���ي���ني م��ن 

وم��ا  ج��دي��دة  نكبة  تعترب  �من��ا  م��ن��ازل��ه��م 

يحدث حاليا يف �ضلو�ن و�لتهديد�ت �لتي 

هي  �من��ا  ج��ر�ح  �ل�ضيخ  حي  لها  يتعر�ض 

و�ملتو��ضلة  �مل�ضتمرة  �مل��ع��ان��اة  ع��ن  عينة 

ب�ضكل  �مل��ق��د���ض��ي��ون  ل��ه��ا  ي��ت��ع��ر���ض  �ل���ت���ي 

ب�ضكل عام يف  �لفل�ضطيني  و�ضعبنا  خا�ض 

�ك��رث م��ن م��ك��ان وم��وق��ع يف ه��ذه �الأر���ض 

�ملقد�ضة

وقال �ملطر�ن حنا: �إن قلوبنا مع �أهلنا 

�ل�ضيخ جر�ح وحيثما  �ضلو�ن ومع حي  يف 

هنالك معاناة و�مل و��ضطهاد و��ضتهد�ف 

�ن  ي�ضتحق  �لذي  �ضعبنا  مع  دوما  فنحن 

يعي�ض بكر�مة وحرية يف وطنه

وت����اب����ع: �رف����ع����و� �ي���دي���ك���م ع���ن �أه��ل��ن��ا 

�ل�����ض��ي��خ ج�����ر�ح ويف  ����ض���ل���و�ن ويف ح���ي  يف 

و�لتي يتعر�ض فيها  �لقد�ض كلها  مدينة 

و��ضعاف  تهمي�ض  ل�ضيا�ضة  �ملقد�ضيون 

ه���دف���ه���ا �ل���ن���ي���ل م����ن ع����ر�ق����ة وج���وده���م 

و�نتماءهم لهذه �ملدينة �ملقد�ضة

االنباط-وكاالت

�مل�ضتبه  �أن  �الأمريكية  تاميز  نيويورك  �ضحيفة  ك�ضفت 

بهم يف مقتل رئي�ض هايتي �جتمعو� قبل �ضهور على تنفيذ 

�لعملية، من �أجل �لتخطيط مل�ضتقبل �لباد بدونه

ووفق “نيويورك تاميز” ، قالت �ضرطة هايتي و�ضباط 

ب��اال���ض��ت��خ��ب��ار�ت �ل��ك��ول��وم��ب��ي��ة وم�������ض���ادر �إن �ل��ع��دي��د من 

�ل�ضخ�ضيات �لرئي�ضية يف �لتحقيقات �لتي جتريها �ضلطات 

هايتي حول �غتيال جوفينيل مويز، �جتمعو� خال �ل�ضهور 

�مل�ضطربة  �ل��دول��ة  بناء  �إع���ادة  ملناق�ضة  مقتله،  �ضبقت  �لتي 

مبجرد ترك �لرئي�ض لل�ضلطة

وبح�ضب �ل�ضحيفة، يبدو �أن �الجتماعات، �لتي جرت يف 

والية فلوريد� �الأمريكية وجمهورية �لدومينيكان على مد�ر 

�لعام �ملا�ضي، تربط بني جمموعة خمتلفة من �مل�ضتبه بهم 

عاًما(،   63( وق�ض  طبيب  بني  تربط  حيث  �لتحقيقات،  يف 

وبائع معد�ت �أمنية، وو�ضيط عقاري وتاأمينات يف فلوريد�

يف  �لاعبني  �أب���رز  ه���وؤالء  �لهايتية  �ل�ضلطات  و�أع��ت��ربت 

خمطط قتل �لرئي�ض مب�ضاعدة �أكرث من 20 من �لكوماندوز 

�ل�ضلطة  على  لا�ضتياء  متهيد�  �ل�ضابقني،  �لكولومبيني 

بعد ذلك

وم���ن غ��ر �ل��و����ض��ح ك��ي��ف ك���ان مي��ك��ن ل��اأ���ض��خ��ا���ض قيد 

وَم��ن  �ل�ضلطة،  على  �ال�ضتياء  ه��دف  حتقيق  �لتحقيقات 

�لد�عمون �الأقوياء �لذين كانو� ليجعلو� ذلك �الأمر ممكنا؟

و�أ�ضارت �ل�ضحيفة �إىل �أن �مل�ضتبه فيهم كانو� يعملون معا 

على مد�ر �ضهور، ويبالغون يف ت�ضوير �أنف�ضهم باأنهم ممولون 

�جلديدة  هايتي  لقيادة  وم�ضتعدون  نفوذ  و�أ�ضحاب  جيًد�، 

بدعم رجل �أمريكي نافذ يقف ور�ءهم

وقال �مل�ضئولون يف هايتي �إن كري�ضتيان �إميانويل �ضانون، 

�لطبيب و�لق�ض �لذي ق�ضم وقته بني فلوريد� وهايتي، تاآمر 

مع �آخرين لتويل زمام �الأمور يف �لباد مبجرد مقتل مويز

و�أ�ضاف �مل�ضئولون �أنه خال مد�همة ملحل �إقامة �ضانون 

6 حافظات م�ضد�ضات،  �ل�ضرطة على  �عتقاله، عرثت  قبيل 

مكافحة  �إد�رة  �ضعار  عليها  وقبعة  للذخرة،  �ضندوقا  و20 

الأن  �لقتل،  بعملية  ربطه  يرجح  م��ا  �الأمريكية،  �مل��خ��در�ت 

�لفريق �لذي نفذ �لهجوم على منزل مويز تظاهرو� باأنهم 

عماء للوكالة

�حلماية  ق���وة  ك��ان��ت  �إن  فيما  ه��اي��ت��ي  م�ضئولو  وي��ح��ق��ق 

�خلا�ضة بالرئي�ض لها دور يف �ملخطط
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 نيويورك تايمز األمريكية تكشف زوايا جديدة من اغتيال رئيس هايتي

 إسرائيل وأمريكا توقعان اتفاقية 
للتعاون في مجال الدفاع الجوي

االنباط- وكاالت

 وّق�����ع �جل��ي�����ض �الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي ون��ظ��ره 

�لتعاون  لتحديث  �ت��ف��اق  على  �الأم��ري��ك��ي 

�لعملياتي يف جمال �لدفاع �جلوي

 »NEWS  I24« مل�����وق�����ع  ووف������ق������ا 

�الإ�ضر�ئيلي، جاء ذلك خال لقاء قياد�ت 

م��ن �ل���ق���و�ت �جل��وي��ة �الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، ه��ذ� 

�الأ�ضبوع يف �إ�ضر�ئيل، بنظر�ئهم يف �جلي�ض 

�لدفاع  �أنظمة  حت�ضني  ملناق�ضة  �الأمريكي 

�جل������وي خ�����ال ح������االت �ل�����ط�����و�رئ ل��ك��ا 

�لبلدين

وذك���ر �مل��وق��ع �أن���ه وف��ق��ا ل��ب��ي��ان �جلي�ض 

�الجتماع  من  “�لهدف  ف��اإن  �الإ�ضر�ئيلي، 

للدفاع  �ل��ت��ع��اوين  �ال���ض��ت��ع��د�د  ه��و حت�ضني 

�مل�ضرك عن دولة �إ�ضر�ئيل«

وق���د ت���ر�أ����ض �الج��ت��م��اع��ات ق��ائ��د نظام 

�ل���دف���اع �جل����وي يف �جل��ي�����ض �الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي 

و�لعميد  ب���ر�ن،  جلعاد  �جل���ر�ل  �لعميد 

�جل�������ر�ل غ���ري���غ ب�������ر�دي ق���ائ���د �ل���ق���ي���ادة 

يف  و�ل�����ض��اروخ��ي  �جل��وي  للدفاع  �لعا�ضرة 

�جلي�ض �الأمريكي

�أن��ه يف �الأون���ة �الأخ���رة كانت قد  يذكر 

�أث���رت ع��دة ت�����ض��اوؤالت ح��ول م��دى فعالية 

�حلديدة” �الإ�ضر�ئيلية،  “�لقبة  منظومة 

عليها  �الع���ت���م���اد  مي��ك��ن  م����دى  �أي  و�إىل 

حل��م��اي��ة �إ���ض��ر�ئ��ي��ل، وذل����ك ب��ع��دم��ا قامت 

�ل��ف�����ض��ائ��ل �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة يف م���اي���و/�أي���ار 

�ملا�ضي، باإطاق �آالف �ل�ضو�ريخ من غزة 

باجتاه �أر��ضيها

حركة  �أطلقت  ر�ضمية،  بيانات  وح�ضب 

3300 �ضاروخ باجتاه  من  “حما�ض” �أكرث 
�إ�ضر�ئيل ومت �عر��ض �أقل من ن�ضفها

وعلى �أثر ذلك، وعد �لرئي�ض �الأمريكي 

منظومة  بتجديد  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل  ب��اي��دن،  ج��و 

ب��اده  �أن  �أن  �إىل  الفتا  �حل��دي��دي��ة،  �لقبة 

�ضتعزز �ملنظومة

االنباط-وكاالت

�أك���د حم��م��د �ل��ه��ن��دي، رئ��ي�����ض �ل��د�ئ��رة 

�أن  �الإ�ضامي،  �جلهاد  حلركة  �ل�ضيا�ضية 

م��ع��رك��ة ���ض��ي��ف �ل��ق��د���ض مل ت��ت��وق��ف بعد، 

يف  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  �نحياز  وك�ضفت 

كل �أماكن تو�جده خليار �ملقاومة، م�ضدد� 

كل  ���ض��ي��ف�����ض��ل��ون  �لفل�ضطينيني  �أن  ع��ل��ى 

�ملعركة،  نتائج  وجت���اوز  �ضرقة  حم���اوالت 

ود�ع���ي���ا �إىل ب���ذل ج��ه��د ح��ق��ي��ق��ي وم��رك��ز 

لبناء جبهة وقو�عد �ملقاومة

�لهندي  للدكتور  حديث  يف  ذل��ك  ج��اء 

�أطل�ض  مركز  نظمه  �ضيا�ضي  لقاء  خ��ال 

ل����ل����در������ض����ات يف غ�������زة، �ل����ي����وم �ل�����ض��ب��ت، 

وعرب”  تد�عيات  �لقد�ض  بعنو�ن”�ضيف 

ت���ن���اول روؤي�����ة ح��رك��ة �جل���ه���اد �الإ���ض��ام��ي 

�لقد�ض  �ضيف  معركة  بعد  م��ا  لتحديات 

ملو�جهة  و�إقليمياً  فل�ضطينيا  و�مل��ط��ل��وب 

هذه �لتحديات

�للقاء  �لهندي يف حديثه خال  وق��ال 

�ل�����ض��ي��ا���ض��ي: ق��ب��ل م��ع��رك��ة ���ض��ي��ف �ل��ق��د���ض 

ك����ان����ت ه����ن����اك حم��������اوالت ح��ث��ي��ث��ة ل��ط��ي 

ل�ضالح  فل�ضطني  على  �ل�����ض��ر�ع  �ضفحة 

�ضياق هجمة عنيفة  �ل�ضهيوين يف  �لعدو 

لت�ضييد  ك��ل��ه،  �الإ����ض���ام���ي  �ل�����ض��رق  ع��ل��ى 

�إ����ض���ر�ئ���ي���ل يف ق���ل���ب م�����ض��ت��ق��ب��ل �مل��ن��ط��ق��ة 

وحتويل �لق�ضية �لفل�ضطينية �إىل ق�ضية 

�ضام �قت�ضادي«

ووفق موقع حركة �جلهاد �الإ�ضامي، 

�مل��د�خ��ات،  �إح��دى  على  �لهندي  رد  فقد 

�إمكانية �لدخول يف جولة قتال  و��ضتبعد 

�لر�هن،  �لوقت  يف  �الحتال  مع  جديدة 

لهكذ�  �ملنطقة  بعدم جاهزية  ذلك  معلا 

جولة

و�أ�ضاف: �ملعركة ك�ضفت �نحياز �ل�ضعب 

خليار  تو�جده  �أماكن  كل  يف  �لفل�ضطيني 

�ملقاومة و�أعادت �ل�ضر�ع �إىل �ملربع �الأول 

1948، وعززت وحدة  يف �ملدن �ملحتلة عام 

�ل�����ض��ع��ب �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي يف م��و�ج��ه��ة ع��دو 

و�حد لدحره باجلهاد و�ملقاومة”،م�ضدد� 

�أن ت��ك��ون �مل��ق��اوم��ة يف ر�أ���ض  على ���ض��رورة 

�أولويات �أي حترك فل�ضطيني قادم

�ضيف  م��ع��رك��ة  �أن  �إىل  �ل��ه��ن��دي  و�أ���ض��ار 

يف  وعميقا  كبر�  حت��وال  �أظهرت  �لقد�ض 

ل�ضالح  و�الإقليمي  �ل���دويل  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي 

�لفل�ضطينية �لق�ضية 

وبنّي رئي�ض �لد�ئرة �ل�ضيا�ضية للجهاد 

�أن �حل��رب مل تتوقف رغ��م وق��ف �إط��اق 

�ل���ن���ار، م�����ض��ي��ف��ا: �ل���ع���دو �ل�����ض��ه��ي��وين ال 

يريد  وال  �ل��ه��زمي��ة  ه��ذه  يبتلع  �أن  ي��ري��د 

�الع����ر�ف ب��ه��ا، وي��ح��اول ����ض��ت��ع��ادة زم��ام 

�لقد�ض  يف  �الع��ت��د�ء�ت  مبو��ضلة  �ملبادرة 

و�ل�����ض��ف��ة و�الأق�����ض��ى ومب��و����ض��ل��ة ح�ضار 

غزة«

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني  �أن  �ل���ه���ن���دي  و�أك�������د 

ويت�ضدون  �الح��ت��ال  �ضيا�ضة  ي��و�ج��ه��ون 

الع��ت��د�ء�ت��ه يف �ل��ق��د���ض و�ل�����ض��ف��ة وغ���زة، 

ب��ر���ض��ائ��ل  ب��ع��ث��ت  �مل���ق���اوم���ة  �أن  م��و���ض��ح��ا 

خم��ت��ل��ف��ة ع���رب �ل���و����ض���ط���اء، �أك������دت ف��ي��ه��ا 

لتحمل  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي  �ل�����ض��ع��ب  ج��اه��زي��ة 

�مل�ضئولية و�ضدد �لهندي على �أن �ل�ضلطة 

�إقناع  عن  عاجزة  �أ�ضبحت  �لفل�ضطينية 

عن  ت���د�ف���ع  ب��اأن��ه��ا  �لفل�ضطيني  �ل�����ض��ع��ب 

و�أنظمة  �أمريكا  �أن  مبينا  وطني،  م�ضروع 

ع���رب���ي���ة م���ن���خ���رط���ون يف ت��ف��ع��ي��ل م�����ض��ار 

�ل�ضر�كة بني �لعدو وبني �ل�ضلطة

و�أعرب �لهندي عن �عتقاده باأن �لغرب 

يحاولون  �لعربية  �ملنطقة  دول  وبع�ض 

وال  �ل��ق��د���ض،  �ضيف  معركة  نتائح  جت���اوز 

ينه�ض  �أن  �لفل�ضطيني  لل�ضعب  يريدون 

ي���ري���دون ل��غ��زة  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل ، وال  وي��ق��ات��ل 

�أن ت�����ض��يء ب�����ض��و�ري��خ��ه��ا ط��ري��ق �جل��ه��اد 

�أن  �إىل  الف���ت���ا  و�الن���ت�������ض���ار،  و�مل���ق���اوم���ة 

ن��ت��ائ��ج �مل��ع��رك��ة ق��ف��زت ع��م��ي��ق��ا يف �ل��وع��ي 

�لفل�ضطيني و�ل�ضهيوين و�لعاملي

مت��ر���ض  �لفل�ضطيني  �ل�����ض��ع��ب  وق����ال: 

على  و�مل��ع��ان��اة  �لت�ضحيات  م��ع  وت��ع��اي�����ض 

مد�ر قرن من �لزمن، وهو يدفع �ضريبة 

�لعزة و�لكر�مة و�حلرية، ويدرك �أن هذه 

�لت�ضحيات �أقل من �ضريبة �لذل و�ملهانة 

�لتي يدفعها �مل�ضت�ضلمون«

م��ع  �ل�����������ض�����ر�ع  �أن  �ل����ه����ن����دي  و�أك����������د 

ي��خ��و���ض��ه  �إر�دة  �����ض����ر�ع  ه����و  �الح����ت����ال 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون ب��ك��ل وع���ي وم�����ض��ئ��ول��ي��ة. 

�ل��ع��دو  ال���ض��ت��ن��ز�ف  ن�ضعى  ب��ال��ق��ول:  وز�د 

�لكيان  �مل�ضتويات وف�ضح حقيقة  على كل 

�أمام  �ل�ضعيف  �لنف�ضي  وو�قعه  �لقا�ضرة 

�ملطبعني و�ملرعوبني” موؤكد� �أن �ضو�ريخ 

غ���زة �مل��ح��ا���ض��رة حم��ل��ي��ة �ل�����ض��ن��ع �أره��ق��ت 

�الحتال وغطت كل مدن �لكيان و�أدخلت 

�ملاجئ، وال يحق الأحد  �إىل  �مل�ضتوطنني 

�إد�نتها وو�ضفها باالإرهاب

مل��ح��اوالت تعومي  �ل��ت�����ض��دي  �إىل  ودع���ا 

نتائج  و�ضرقة  �لعدو،  مع  �ل�ضر�كة  م�ضار 

معركة �ضيف �لقد�ض

للجهاد  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  ع�ضو  ود�ن 

�ل�ضلطة  “جتروؤ  �أ���ض��م��اه  م��ا  �الإ���ض��ام��ي 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل�����دم �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

وتكميم �الأفو�ه«

ب��ع�����ض  �ل���ه���ن���دي �رمت�������اء  وو�����ض����ف د. 

�أن���ظ���م���ة �ل�������دول �ل���ع���رب���ي���ة يف �أح�������ض���ان 

لها يف  ���ض��ف��ار�ت  وف��ت��ح  �ل�ضهيوين  �ل��ع��دو 

دول���ة �ل��ك��ي��ان ب��اأن��ه طعنة يف ظ��ه��ر �الأم��ة 

ومقد�ضاتها

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة  �ل����وح����دة  �أن  و�أو�����ض����ح 

�لقياد�ت  كل  وتتجاوز  �مليد�ن  يف  تتحقق 

�أن  �ملزعومة، مبينا  �لر�ضمية و�ل�ضرعيات 

بناء �لوحدة �لفل�ضطينية وفق �ل�ضيا�ضات 

معركة  نتائج  �ضرقة  يف  م�ضاركة  �لبائدة، 

�ضيف �لقد�ض

و���ض��دد �ل��ه��ن��دي ع��ل��ى ���ض��رورة حتديد 

دفع  ق��وة  على  حت��اف��ظ  منطقية  �أه����د�ف 

فل�ضطني،  ق�ضية  ل�����ض��ال��ح  �ل��ع��ام  �ل�����ر�أي 

من خال �حلديث عن وقف �ال�ضتيطان 

وه������دم �ل���ب���ي���وت و�ق����ت����ح����ام����ات �مل�����ض��ج��د 

�الح��ت��ال عن  لكن�ض  �الأق�����ض��ى، و���ض��وال 

كامل �أر�ض فل�ضطني

حركتي  بني  للعاقة  �لهندي  وتطرق 

ح��م��ا���ض و�جل��ه��اد �الإ���ض��ام��ي، و�الرت��ق��اء 

�إىل  �لتن�ضيق  م�ضتوى  من  �لعاقة  بهذه 

م�ضتوى متقدم ي�ضمح بح�ضد كل ف�ضائل 

�مل��ق��اوم��ة يف م��و�ج��ه��ة �الح���ت���ال، وب��ن��اء 

ج��ب��ه��ة �مل��ق��اوم��ة يف �ل���د�خ���ل وجت����اوز كل 

�حل�ضابات �ل�ضخ�ضية و�حلزبية

 قيادي بالجهاد اإلسالمي يستبعد إمكانية الدخول في جولة قتال جديدة بغزة

 بال�ضدفة �ملَح�ض، عندما كنت �أبحث عن �أخبار حمددة عن �أذربيجان، ظهرت �أمامي 

�الأردنية  �الأنباء  وكالة  ويف  و�ل�ضهرة،  �لعزيزة  �لورقية  “�الأنباط” �الأردن��ي��ة  يومية  يف 

جلمهورية  �جلديد  �ل�ضفر  �ملُكّرم،  �ضليموف  �إيلد�ر  �ل�ضيد  �ضعادة  ت�ضريحات  “بر�”، 
�أذربيجان �ل�ضقيقة لدى �ململكة �الأردنية �لها�ضمية.

�أبرز ما جاء فيها من ت�ضريحات �ضعادته،  ْيُت �لكتابة عن 
َ
 طالعُت هذه �الأخبار، و�ْرَتاأ

�ضمنها بخا�ضٍة عن “�أهمية �لدور �لذي ي�ضطلع به �الأردن بقيادة جالة �مللك عبد�هلل 

على  �ل�ضفر  �ضّدد  �إذ  �لثاين، لتحقيق �الأمن و�ل�ضام و�ال�ضتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل”، 

وهو  �لقد�ض”،  يف  و�مل�ضيحية  �الإ�ضامية  �ملقد�ضات  على  �لها�ضمية  �لو�ضاية  “�أهمية 
لعمري موقف ُي�ضّجل الأذربيجان �ل�ضقيقة بناٍر ونور.

 يف قر�ءتي لت�ضريحات �ل�ضيد �ضليموف، توقفت عند �لنقاط �لتالية:

1- �أكد �ل�ضفر باأن عاقات �أذربيجان مع �الأردن “مميزة و��ضتثنائية«.

يف  جن��ز 
ُ
�أ ومبا  �لثنائية  �لعاقات  يف  تطويره  مت  ما  على  للعمل  �أذربيجان  تتطلع   -2

خمتلف �ملجاالت، و�لبناء عليه.

3- جتري �ال�ضتعد�د�ت منذ �الآن، لاحتفال يف عام 2023، مبرور 30 �ضنة على تاأ�ضي�ض 

�لعاقات �لدبلوما�ضية بني �لبلدين.

4-  َيجمع �الأردن و�أذربيجان �لكثر من �لعو�مل �مل�ضركة، وعلى �ضبيل �ملِثال، �لثقافة 

�ل�ضرقية، و�لِقيم �لدينية، و�ل�ضفحات �لتاريخية، وهي عو�مل تدفع بالبلدين ملزيد من 

ا، ونوه �ل�ضفر �إىل �أن �أذربيجان  �لعمل و�لتعاون يف هذه �حلقول ويف �ملجال �لتعليمي �أي�ضً

�ضة لدول  تخ�ض�ض عدًد� من �ملِنح �لدر��ضية �لعليا �ضنوًيا لاأردن، �ضمن �حل�ضة �ملُخ�ضّ

منظمة �لتعاون �الإ�ضامي ب�ضكل عام.

�الإ�ضامي، وتر�أ�ض  �لتعاون  بع�ضوية منظمة  �لبلد�ن  يتمتع  �لدويل،  �لف�ضاء  5- يف 

�أذربيجان قمة حركة عدم �النحياز بجد�رة. 

ل��ق��ر�ر�ت  ����ض��ت��ن��اًد�  �أذرب��ي��ج��ان،  لق�ضايا  �الأردن  ل��دع��م  تقديره  ع��ن  �ل�ضفر  �أع���رب   -6

�ل�ضرعية �لدولية.

7-  توؤكد ت�ضريحات �ضعادة �ل�ضفر �أن باده ترغب يف زيادة من�ضوب �لتعاون �لثنائي 

عة بني �لدولتني، ونّوه  �القت�ضادي، وك�ضف عن تو�فر �لعديد من �تفاقيات �لتعاون �ملوَقّ

�ل�ضياحي، وتعميق  �لتعاون  تعزيز  �لعاقات، وتوقف عند  تعزيز وتنمية  �أهميتها يف  �إىل 

�ل��وف��ود �لتجارية و�الإع��ام��ي��ة، ورج��ال �الأع��م��ال،  �مل��ج��االت، وت��ب��ادل  �لتن�ضيق يف خمتلف 

لتعظيم وترويج �ال�ضتثمار�ت و�لتجارة. و�أ�ضار �إىل �أن �جتماع �للجنة �لعليا �مل�ضركة بني 

�أنه  �إىل  �النتباه  ولفت  قريًبا.  لعقده  باكو  وتتطلع  “كورونا”،  ب�ضبب  يتم  �لبلدين مل 

�لبلدين، و�لذي  �ملبا�ضر بني  �إعادة ت�ضغيل خط �لطر�ن  �إمكانية  �لبحث يف  �الآن  يجري 

تاأخر ت�ضيره ب�ضبب جائحة كورونا، و�ضّدد على �أهميته يف زيادة َمن�ضوب �لتعاون و�لتبادل 

�ل�ضياحي.

يف  �أذرب��ي��ج��ان  ت�ضهده  �ل��ذي  و�ل��ت��ط��ور  �لنمو  ع��ن  حديثه  يف  �ل�ضفر  �أ�ضهب   -8

علييف  �إلهام  �لرئي�ض  فخامة  �أن  �إذ  و�القت�ضادية،  و�ل�ضياحية  �لزر�عية  �ملو�قع  خمتلف 

�أول منطقة جتارة حرة  �إقامة  يتمثل يف  مل�ضروع جتاري �ضخم،  �الأ�ضا�ض  قد و�ضع حجر 

جارة  دول  ع��دة  بني  ن�ضطة  و�ضل  حلقة  و�ضتغدو  “�الت”،  ُت�ضّمى  مبنطقة  الأذرب��ي��ج��ان، 

الأذربيجان.

 نتطلع يف �الأردن، خال فرة عمل �ضعادة �ل�ضفر �إيلد�ر �ضليموف ك�ضفر لباده لدى 

�ململكة، �إىل نقل �لعاقات بني بلدينا �إىل م�ضتوى �أكرث تطوًر� ودينامية و�نتاجية، وهو 

�الآن  ُمكّثف، وحلقات و�ضل ن�ِضطة و�ضريعة و�َضِل�َضة بينهما، و�الأهم  �إىل عمل  �أمر َيحتاج 

كما �أرى، هو تن�ضيط �الأعمال بني �لعا�ضمتني يف �لنطاقات �الإعامية و�الإن�ضانية لتقريب 

�ضورة �ل�ضقيق لِكا �ل�ضعبني، �ضمنها على �ضبيل �ملِثال ال �حل�ضر، تدري�ض �للغتني �لعربية 

و�الأذربيجانية يف جامعات ومد�ر�ض �لدولتني؛ و�فتتاح مركزين ثقافيني لكل بلد يف �لبلد 

و�خلرب�ت  و�جلامعية  �ملدر�ضية  و�لطابية  و�ل�ضياحية  �لتجارية  �لوفود  وتبادل  �الآخ��ر، 

بني �لطلبة �ملُبدعني يف �لدولتني؛ و�لزيار�ت وبعثات �لَعمل وتبادل �خلرب�ت بني روؤ�ضاء 

ر�ضميني  �أع�ضاء  هم  ��ن  مِمّ ح�ضًر�  و�ل�ضحفيني  �لطابية  و�للجان  �جلامعات  و�أ�ضاتذة 

وقانونيني يف نقابتي �ل�ضحفيني يف �لدولتني، وبني و�لوزر�ء و�مل�ضوؤولني عموًما، وما بني 

و�ل�ضخ�ضيات  �لقر�ر  و�أ�ضحاب  �لهيئات  و�لتجارة وغرها من  �ل�ضياحة  وكاالت ومكاتب 

�لفاعلة؛ و�لت�ضاركية يف م�ضاريع �إنتاجية متعددة �الأغر��ض و�الأهد�ف، وهذ� كله ال ميكن 

تطبيقه �ضوى بتو�فر خطوط �ت�ضال برية وجوية ثابتة وعاملة ال توقف فيها حتت �أي 

و�لت�ضدير  �ال�ضتر�د  تن�ضيط  ذلك،  كل  �إىل  �أ�ضف  وعا�ضمتيهما.  �لدولتني  بني  ظروف 

��ضتحد�ث  ولزوم  �ضرورة  �ل�ضياحي،  �ملُنتج  ذلك  و�ضمن  وباكو،  عّمان  بني  �ملادي  �ل�ضلعي 

�أذرية  �الأذربيجانية، و/�أو حمطة تلفزيون  �لتلفزيون  �لعربية يف حمطات  باللغة  بر�مج 

�لوقت  يف  الأذربيجان  �الأهمية  غاية  يف  م�ضاألة  باأنها  �أعتقد  �أنني  �إذ  �ل�ضاد،  بلغة  ناطقة 

�لعامل  جتاه  �لناجحة  �لركية  �لتجربة  �العتبار  بعني  �أخذنا  ما  و�إذ�  حتديًد�،  �لر�هن 

�لعربي يف هذ� �ملَنحى. 

�أر��ضيها من �ال�ضتعمار   ُياحظ، �أن �ل�ضقيقة �أذربيجان �أ�ضبحت �ليوم، وبعد حترير 

�الأرميني، �لذي د�م قر�بة ثاثة عقود، َم�ضنًعا �ضخًما لتخليق �الإجناز�ت و�الخر�عات 

وكل جديد وجاذب. وهنا ال بد لنا من وقفة تاأّمل مبا ميكن �أن يقدمه �الأردن من خرب�ت 

�الأذربيجانية  �الأر��ضي  على  و�ضاق  قدم  �لتعمر �جلاري على  وُم�ضاهمات عملية يف هذ� 

�لو��ضعة.

*�إعامية وكاتبة رو�ضية – �أردنية، موؤ�ِض�ضة ورئي�ضة حترير جريدة “�مللحق �لرو�ضي” 

ردن �ضابقاً.
ُ
يف �الأ

نيدوغينا يلينا 

 ُمقترحات وقراءة في تصريحات 
السفير إيلدار سليموف 
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االنباط-وكاالت

قالت عائلة �ل�شهيد نز�ر بنات �إن رئي�س 

فرج،  ماجد  �لفل�شطينية،  �ملخابر�ت  جهاز 

�شباط  من  �لعالية  �لرتب  نقل  “يحاول 
عملية  يف  �شاركو�  �لذين  �لأمنية  �لأجهزة 

يف  �لفل�شطينية  �ل�شفار�ت  �إىل  �لغ��ت��ي��ال، 

�خلارج، كملحقني ع�شكريني«

وقال غ�شان بنات �شقيق �ل�شهيد نز�ر، يف 

ر�شالة  ر�م �هلل، يف  موؤمتر �شحفي مبدينة 

�إياك  “�أوجه ر�شالة ملاجد فرج  ملاجد فرج: 

ث���م �إي�����اك ث���م �إي�����اك �أن ت��ل��ع��ب ب��ه��ذ� �مل��ل��ف 

�لعامل،  يف  فل�شطني  دول��ة  �شفار�ت  وتلوث 

وذل�����ك ب����اإخ����ر�ج �ل���رت���ب �ل��ع��ال��ي��ة ل��ل��ف��رق 

ن���ز�ر كملحقني  �غ��ت��ال��ت  �ل��ت��ي  �لإج��ر�م��ي��ة 

�إث��ب��ات��ات  ول��دي��ن��ا  �ل�����ش��ف��ار�ت،  يف  ع�شكريني 

�مل��ح��اولت م��ن جانبك”، و�أ���ش��اف :  ب��ه��ذه 

منيح،  لل�شفار�ت  ومتبعني  و�شاع  “عيوننا 
مع  كلها  �ل�شتات  يف  �لفل�شطينية  �جلالية 

نزار«

�لفل�شطينية  �ل�شلطة  �أن  بنات  وك�شف 

يف  �مل�شاركني  و�لعنا�شر  �ل�شباط  “نقلت 
عملية �غتيال نز�ر، �إىل جامعة �ل�شتقالل 

و�شع  يتم  كيف  �أفهم  ل  وقال:  يف �أريحا”، 

�ل�����ش��ج��ن، وه��م  قتلة يف ج��ام��ع��ة، ول��ي�����س يف 

ي��ت�����ش��رف��ون ه��ن��اك ك��اأن��ه��م يف ف��ن��دق حيث 

�شفحاتهم  ويفتحون  �لت�شالت  يجرون 

ع��ل��ى �ل��ف��ي�����ش��ب��وك، وي��ن�����ش��رون �ل�����ش��ور يف 

�ت�شل  وبع�شهم  يومي،  ��شتفز�زي  �شلوك 

ب����ي وح�����اول�����و� �ل���ت���ن�������ش���ل م����ن �جل����رمي����ة، 

و�لأخر  �شربت�س”،  ما  “�أنا  يقول  بع�شهم 

�ملز�عم من  وغريها  دخلني”،  ما  “�أنا 
و�أ������ش�����اف: م����ا زل���ن���ا ك��ع��ائ��ل��ة ن��ت��ع��ر���س 

ل��ت��ه��دي��د�ت ي��وم��ي��ة و�خ������ر�ق ل��ه��و�ت��ف��ن��ا، 

و�نت�شار لالأجهزة �لأمنية قرب بيوتنا على 

ط��و�ل  بقو�  ل��و  لهم  و�أق���ول  �ل�شاعة،  م��د�ر 

�لعمر يت�شرفو� بهذه �لطريقة فلن نتاأثر 

ولو قيد �أمنلة

�لأ���ش��خ��ا���س  ك��ل  ن��ع��رف  “نحن  وت���اب���ع: 

حر�س  من  باجلرمية،  عالقة  لهم  �لذين 

يقيمو�  عائلته  �أف���ر�د  ومنع  وت�شر  ونفذ 

هوؤلء  كل  �ل�شهد�ء،  ببقية  �أ�شوة  جنازة  له 

نحن  بالأ�شماء،  لدينا  معروفون  �لعنا�شر 

ونر�قب« ننتظر 

حتى  ت�����ش��در  مل  �ل�����ش��ل��ط��ة  �أن  وك�����ش��ف 

�شلوك  وق��ال:  لنز�ر،  وف��اة  �شهادة  �للحظة 

�جل��رمي��ة،  ع��ل��ى  ت�شر  �إج���ر�م���ي،  �ل�شلطة 

وت�������ش���ل���ي���ل ومم����اط����ل����ة، وه�������ذ� ك������الم ك��ل 

و�أ�شار  �ملوجودة،  �لإن�شان  حقوق  موؤ�ش�شات 

ر�ي��ت�����س  ه��ي��وم��ن  منظمة  ت�����ش��ري��ح��ات  �إىل 

�لتحقيق  �ل�شلطة غري جادة يف  �أن  ووت�س، 

ومطالبة  ب��ن��ات،  ن���ز�ر  �لنا�شط  �غ��ت��ي��ال  يف 

�ملجتمع �لدويل بفتح حتقيق يف �جلرمية

وق����ال: ل���ن ي��ق��ف��ل م��ل��ف ن����ز�ر ول���و بقي 

ك��ع��ائ��ل��ة  ع��ل��ي��ن��ا  و����ش���ج���ل���وه���ا  ع������ام،   1000

وح��ا���ش��ب��ون��ا ع��ل��ي��ه��ا، ل���ن ي��ق��ف��ل �مل��ل��ف على 

طريقة عبا�س و��شتية

و�أ�شاف: �جلرمية م�شتمرة ومل تتوقف 

ب��ق��ت��ل ن����ز�ر، و�ل��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك �خل��ط��اب 

�مل�����ش��ت��م��ر م���ن ق��ب��ل �ل���ه���رم �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 

�لأط���ر�ف  متعدد  يومي  وب�شكل  �ل�شلطة، 

و�لأ�شخا�س، و�أ�شري على ذلك ما �شدر عن 

قبل  خرجت  مظاهرة  يف  �لرجوب  جربيل 

�أيام، وقد ظهر متعاطفاً مع �عتقال 15 من 

�أقول جلربيل  �أفر�د جهاز �لأمن �لوقائي، 

نز�ر  �بنة  تتعاطف مع  �أن  بك  �لأج��در  كان 

ك��ان  �أب،  ب��ال  تعي�س  �أن  عليها  ك��ت��ب  �ل��ت��ي 

تبلغ  �لتي  نز�ر  �بنة  تتعاطف مع  �أن  عليك 

من �لعمر 3 �شنو�ت، كان عليك �أن تتعاطف 

مع �أطفال نز�ر وعائلته

وح���ول م��ط��ال��ب �ل��ع��ائ��ل��ة، �أو���ش��ح ب��ن��ات: 

على  “يجب  ن���ق���ول:  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل�����ش��ق  يف 

�شعبنا  ترحل عن �شدور  �أن  �ملنظومة  هذه 

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ب��ج��م��ي��ع و����ش���ائ���ل �ل��ن�����ش��ال 

�ل�����ش��ل��م��ي��ة �ل����ت����ي حت����اف����ظ ع���ل���ى �ل�������ش���ارع 

�ل��ع��د�ل��ة  حتقيق  ���ش��ي��اق  ويف  و�ملمتلكات”، 

�لعر�ف  �لأمنية  �ملنظومة  نطالب  لنز�ر 

باجلرمية كاغتيال �شيا�شي، وت�شكيل جلنة 

حتقيق حمايدة ت�شم جلان حقوق �لإن�شان 

ونقابة �ملحامني وطبيب �لعائلة يف �جلانب 

�ل�شلطة  عن  ممثل  فقط  وع�شو  �ل�شحي 

وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق �لإن�����ش��ان ومم��ث��ل��ني عن 

�ملجتمع �لدويل، و�لبدء بالتحقيق �لفوري 

�أوًل باأول،  مع �ملتهمني و�لإعالن عن ذلك 

ووق����ف �ل��ت��ح��ري�����س �ل��ع��ل��ن��ي ع��ل��ى ك���ل من 

يتعاطف مع نز�ر

يتعر�شون  �ل��ذي��ن  “�ملوظفني  ون��ا���ش��د 

نز�ر،  ق�شية  من  موقفهم  ب�شبب  لعقوبات 

وق���ال:  �ملحامني”،  ل���دى  ���ش��ك��اوى  ت��ق��دمي 

ن�شره  ب�شبب  موظفة  �أو  موظف  يهدد  من 

من�شور عن �لق�شية ل يقل جرماً عن قتل 

نزار

“بوقف  ت��ط��ال��ب  �إن���ه���ا  �ل��ع��ائ��ل��ة  وق���ال���ت 

ع��م��ل��ي��ات ح�����رف م�����ش��ت��وى �جل����رمي����ة ع��ن 

م�شارها �ل�شيا�شي �إىل مدين يحل بطريقة 

لعبا�س  �أق���ول  ب��ن��ات:  و�أو���ش��ح  ع�شائرية”، 

�أو  ي��رك ح��اج  �ل��ذي مل  و��شتية وجلربيل 

تتوقفو�  �أن  عليكم  لنا،  بعثه  حتى  خمتار 

ع��ن ه���ذه �مل���ح���اولت، ل��ن ي��ح��ل م��ل��ف ن��ز�ر 

�لع�شائري باحلل 

االنباط-وكاالت

ي��وم  �ل��ك��وي��ت��ي��ة  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ن��ف��ت 

�جلمعة نفيا قاطعا �شحة ما تناقلته بع�س 

م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي ح���ول ل��وب��ي 

�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ل��دول��ة �لإم�����ار�ت  م��زع��وم 

يقوم بالتحري�س على دولة �لكويت

�أ�شار  قد  �خل��رب  �أن  �خلارجية  و�أو�شحت 

�لأوروب�����ي غري  �ل��ربمل��ان  ����ش��م ع�شو يف  �إىل 

�شحيح وغري موجود

بني  �مل�شتمر  �لتن�شيق  مب�شتوى  و�أ���ش��ادت 

ب��ع��ث��ة دول���ة �ل��ك��وي��ت وب��ع��ث��ة دول���ة �لإم����ار�ت 

بروك�شل  يف  �لدبلوما�شية  �ملتحدة  �لعربية 

و���ش��ع��ي��ه��م��ا �مل�����ش��رك ل��ل��ع��م��ل م��ع��ا يف خ��دم��ة 

ياأتي  �لبلدين و�شيا�شتهما �خلارجية و�لذي 

�ن��ع��ك��ا���ش��ا ل��ل��ع��الق��ات �لأخ���وي���ة �مل��ت��م��ي��زة بني 

و�شعبيهما وقيادتهما  �لبلدين 

ن�شر  ليك�س” قد  “�لإمار�ت  موقع  وك��ان 

�لإم��ار�ت  �شكلته  لوبي  عن  مثرية  تفا�شيل 

يف ب��روك�����ش��ل مل��ه��اج��م��ة دول����ة �ل��ك��وي��ت وك��ان 

�أوروبية  �نتقاد  مذكرة  �إ���ش��د�ر  جهوده  �آخ��ر 

حلقوق �لإن�شان فيها

ون��ق��ل ع��ن م�����ش��ادر م��وث��وق��ة �أن �ل��ل��وب��ي 

ن�����ش��ط م���ع �أع�������ش���اء يف �ل���ربمل���ان �لأوروب������ي 

ملهاجمة �لكويت و�تخاذ مو�قف �شلبية منها

وت�����ش��م��ن��ت م��ذك��رة �أ���ش��دره��ا �أع�����ش��اء يف 

�مل�شتمرة  �مل�شاكل  �نتقاد  �لأوروب���ي  �لربملان 

�ل��ب��دون،  مبجتمع  يتعلق  فيما  �ل��ك��وي��ت  يف 

�جلن�شية  م��ن  �ل��ب��دون  ي��ح��رم  “ل  وق��ال��ت: 

ف���ح�������ش���ب، ب����ل م����ن ح���ق���وق���ه���م �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 

ك���ال���ت���ع���ل���ي���م �ل�����ع�����ام و�ل�����رع�����اي�����ة �ل�����ش��ح��ي��ة 

�لقانوين« و�لتوظيف 

االنباط-وكاالت

�إىل  �أع��اد �لربملان �لركي �حل�شانة �لربملانية 

�لنائب عن حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي عمر فاروق 

�لد�شتورية  �ملحكمة  ق��ر�ر  بعد  �أوغلو  غريغرييل 

�أدي��ن  �إن حقوقه �نتهكت عندما  �ل��ذي ق��ال  �لعليا 

وجرد من ح�شانته

و�أع��ل��ن��ت �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ربمل��ان �ل��رك��ي 

�إع���ادة مقعد غ��ريغ��رييل �أوغ��ل��و �ل��ربمل��اين، وذل��ك 

بعدما �أر�شلت حمكمة حملية ملخ�شاً لالإجر�ء�ت 

غريغرييل  و�أُدي�����ن  �ل��ع��دل  وز�رة  �إىل  �لقانونية 

�أوغلو عام 2018، وُحكم عليه بال�شجن ملدة عامني 

و�شتة �أ�شهر بتهمة “ن�شر دعاية �إرهابية” بعد �أن 

�أع���اد تغريد مقال �إخ��ب��اري ع��ام 2016 ح��ول دعوة 

لل�شالم �أطلقها حزب �لعمال �لكرد�شتاين �ملحظور 

يف تركيا و�أكدت حمكمة �ل�شتئناف �لإد�نة، قائلة 

حزب  على  �ل�شرعية”  و”ي�شفي  “ميتلك”  �إن���ه 

�لر�بط،  م�شاركة  خالل  من  �لكرد�شتاين  �لعمال 

�لتنظيم، ثم  �ل���ذي ت�شمن ���ش��ورة لأع�����ش��اء م��ن 

مت �شجنه يف �أو�ئ��ل �أبريل �ملا�شي بعد �إد�نته ورفع 

�حل�شانة عنه من قبل �لربملان �لركي

لكن غريغرييل �أوغلو تقدم بطلب �إىل �ملحكمة 

ور�أت  حقوقه،  �نتهاك  على  �حتجاجاً  �لد�شتورية 

هذه �ملحكمة يف قر�رها �ل�شادر يف �لأول من يوليو 

�أوغلو،  �نتهاك حقوق غريغرييل  بالفعل  �أن��ه مت 

وط��ال��ب��ت ب���الإف���ر�ج ع��ن��ه وج����اء يف ق����ر�ر �ملحكمة 

�لد�شتورية �لعليا �أنه مت �نتهاك “حق غريغرييل 

�أوغلو يف �لر�شح و�مل�شاركة يف �لأن�شطة �ل�شيا�شية” 

و�لأمن” متا�شياً  �ل�شخ�شية  �حلرية  يف  و”�حلق 

مع �ملادة 67 من �لد�شتور، وبناء عليه �أفِرج عنه من 

�ل�شجن يف 6 يوليو

االنباط-وكاالت

�ل�شوؤون  لتن�شيق  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  �أك���د 

هدم  �لإ�شر�ئيلي  �لحتالل  �أن  �أوت�شا  �لإن�شانية 

ما ل يقل عن 474 مبنى ميلكها فل�شطينيون يف 

�ل�شفة �لغربية منذ بد�ية �لعام �جلاري ما يرقى 

جلرمية حرب

ووف���ق���اً ل��وك��ال��ة م��ع��ا �أع��ل��ن �مل��ك��ت��ب يف تقرير 

ل���ه �ل���ي���وم �أن ���ش��ل��ط��ات �لح���ت���الل �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 

ع��ام  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  فل�شطينياً  مبنى   474 ه��دم��ت 

�إىل تهجري  �أدت  �لهدم  �أعمال  �أن  2021 مو�شحاً 

656 فل�شطينياً بينهم نحو 359 طفاًل ما ي�شكل 

خمالفة ج�شيمة لتفاقية جنيف �لر�بعة ويرقى 

�إىل جر�ئم �حلرب ولفت �لتقرير �إىل �أن عمليات 

�ل��ه��دم �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا �لح���ت���الل ب��ح��ق م��ن��ازل 

�لفل�شطينيني ز�دت بن�شبة 32 باملئة يف عدد �ملباين 

�مل�شتهدفة ونحو 70 باملئة  يف عدد �لفل�شطينيني 

�ملهجرين مقارنة مع �لفرة نف�شها من عام 2020

وبني �لتقرير �أن 84 فل�شطينياً فقدو� منازلهم 

يف ي��وم و�ح���د وذل���ك يف �ل����14 م��ن مت��وز �جل��اري 

بعدما �شادرت ق��و�ت �لح��ت��الل  �لإ�شر�ئيلي 49 

مبنى على �لأقل يف جتمع ر�أ�س �لتني �لرعوي يف 

�لإ�شر�ئيلي  �لأغ��و�ر ويو��شل �لحتالل  منطقة 

عر�س  ���ش��ارب��اً  �لفل�شطينيني  ب��ح��ق  �ن��ت��ه��اك��ات��ه 

�حلائط بكل �لأع��ر�ف و�لقو�نني �لدولية وذلك 

من خالل �لعتد�ء عليهم وقتلهم وهدم منازلهم 

وتهجريهم و�ل�شتيالء على �أر��شيهم
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االنباط-وكاالت

�ل�شيد  عبد �حلميد  �ل�شاب �شالح  ُقتل 

�لبالغ من �لعمر )35 عاماً(، يف قرية حورة 

بالنقب باأر��شي عام 48، �لليلة �ملا�شية، �إثر 

تعر�شه لإطالق �لنار خالل تو�جده د�خل 

�شيارة يف �ل�شارع �لرئي�شي بالقرية

كما �أ�شيب يف �جلرمية فتى )15 عاماً( 

�ىل  نقله  ومت  طفيفة،  ب��ج��روح  �لعمر  م��ن 

لتلقي  �ل�شبع  ب��ئ��ر  يف  ���ش��وروك��ا  م�شت�شفى 

�لعالج �لطبي

�ل�شرطة،  ق��و�ت من  �ملكان  �ىل  وو�شلت 

�لنقب  �شرطة  �ملركزية يف  �ل��وح��دة  وكلفت 

بالتحقيق يف �جلرمية

وقتل يف �ملجتمع �لعربي باأر��شي عام 48، 

منذ مطلع �لعام �جلاري ٌقتل 57 �شخ�شاً

االنباط-وكاالت

دعت �لأمم �ملتحدة، �م�س �ل�شبت، قو�ت 

�لحتالل لوقف هدم منازل �لفل�شطينيني، 

بالتز�ماتها  و�لإي���ف���اء  عليها،  و�ل���ش��ت��ي��الء 

�لإن�شاين  �لقانون  مبوجب  �ح��ت��الل  كقوة 

�لدويل

وق����ال ن��ائ��ب �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي با�شم 

�ملتحدة فرحان حق،  ل��الأمم  �لعام  �لأم���ني 

خ�����الل م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي مب���ق���ر �مل��ن��ظ��م��ة 

�ل��ق��و�ت  “قامت  ن���ي���وي���ورك:  يف  �ل���دول���ي���ة 

وم�شادرة  بتفكيك  �خلمي�س  �لإ�شر�ئيلية 

م��ب��ن��ى ���ش��ك��ن��ي يف ح��م�����ش��ة �ل��ب��ق��ي��ع ���ش��م��ال 

�لأغ���و�ر، وي��وم �لأرب��ع��اء فقد 84 فل�شطينيا 

منازلهم يف بلدة ر�أ�س �لتني مبحافظة ر�م 

�هلل ، عندما �شادرت �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية 49 

مبنى على �لأقل«

تلك  يف  �لفل�شطينيون  “يقيم  و�أ���ش��اف 

�ملنطقة كل �شيف من �أجل �لرعي، ولكنهم 

�لآن يف خطر متز�يد من �لرحيل �لق�شري 

من �ملنطقة«،

وتابع �أن �لأمم �ملتحدة دعت “�إ�شر�ئيل” 

م��ر�ًر� وتكر�ًر� �إىل وقف �لهدم و�ل�شتيالء 

ع��ل��ى �مل��م��ت��ل��ك��ات �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، و�ل���وف���اء 

بالتز�ماتها كقوة �حتالل، مبوجب �لقانون 

�لإن�شاين �لدويل

ُيذكر �أن �لحتالل �لإ�شر�ئيلي يف �لفرة 

��ع��د م��ن هجماته ع��ل��ى م��ن��ازل  �لأخ����رية ���شّ

و�أر��شي �ملو�طنني، و�قتحامات م�شتوطنيه 

لباحات �مل�شجد �لأق�شى وحماولته تو�شيع 

�لفل�شطينية  �لأر������ش����ي  يف  �ل���ش��ت��ي��ط��ان 

للق�شاء على �لوجود �لفل�شطيني

االنباط-وكاالت

رحبت وز�رة �خلارجية �لفل�شطينية 

لعمليات  �لدولية  ب��الإد�ن��ات  �هلل،  ب��ر�م 

ه������دم �مل�����ن�����ازل وت�������ش���ري���د �مل���و�ط���ن���ني 

�لأمم  موقف  و�آخ��ره��ا  �لفل�شطينيني، 

�ملتحدة، وباملطالبات و�لدعو�ت �لأممية 

حل��ك��وم��ة �لح���ت���الل ب�������ش���رورة وقفها 

فور�، باعتبارها جرمية �شد �لإن�شانية، 

و�ل����وف����اء ب��ال��ت��ز�م��ات��ه��ا ك��ق��وة �ح��ت��الل 

مبوجب �لقانون �لإن�شاين �لدويل

وت��ط��ّرق��ت �خل��ارج��ي��ة يف ب��ي��ان، ي��وم 

و�مل���ط���ال���ب���ات  �لد�ن����������ات  �إىل  �ل�������ش���ب���ت، 

�ل�����ش��ري��ح��ة �ل��ت��ي �أع���ل���ن ع��ن��ه��ا �لحت���اد 

�لأوروب��ي، و�لدعوة �لتي وجهتها �لأمم 

�مل��ت��ح��دة ب��ه��ذ� �خل�����ش��و���س ع��ل��ى ل�شان 

�لأم��ني  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  نائب 

�لعام فرحان حق، �شباح �ليوم �ل�شبت، 

لعمليات  �مللمو�س  �لت�شعيد  �ث��ر  على 

بهدم  �لخطار�ت  وتو�شيع  �ملنازل،  هدم 

على  �لفل�شطينيني  و�إج����ب����ار  �أخ������رى، 

يحدث  كما  باأنف�شهم  ممتلكاتهم  ه��دم 

ب���ال���ق���د����س، وب���خ���رب���ة ح��م�����ش��ة �ل��ف��وق��ا 

بالأغو�ر �ل�شمالية، ويف بلدة ر�أ�س �لتني 

مبحافظة ر�م �هلل

و�أد�نت �خلارجية، عمليات �ل�شتيالء 

على �لأر��شي، وهدم �ملنازل، باعتبارها 

جرمية حرب وجرمية �شد �لإن�شانية، 

حمملة �حلكومة �لإ�شر�ئيلية �مل�شوؤولية 

�جلرمية،  ه��ذه  ع��ن  و�ملبا�شرة  �لكاملة 

ونتائجها، وتد�عياتها، لي�س فقط على 

�لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة، �إمنا على 

فر�س حتقيق �ل�شالم وتطبيق مبد�أ حل 

�لدولتني

�مل��ط��ال��ب��ات  �أن  و�أك������دت �خل���ارج���ي���ة، 

و�لدعو�ت �لدولية و�لأممية غري كافية 

ما مل تقرن باإجر�ء�ت وتد�بري عملية 

جترب دولة �لحتالل على وقف تغولها 

ع��ل��ى �لر�������س �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وم���ن���ازل 

وت�شمن  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني،  �مل���و�ط���ن���ني 

�ل���ق���ر�ر�ت �لأمم��ي��ة ذ�ت  ���ش��رع��ة تنفيذ 

�ل�شلة ويف مقدمتها �لقر�ر) 2334(

�ملتحدة  �لأمم  �خل��ارج��ي��ة،  وطالبت 

وجمل�س �لأمن �لدويل ب�شرعة �لتحرك 

على  �ل�شغط  ملمار�شة  و�ل��ف��اع��ل  �جل���اد 

دول������ة �لح����ت����الل ل���وق���ف �ن��ت��ه��اك��ات��ه��ا 

وج��ر�ئ��م��ه��ا، وف��ر���س �ل��ع��ق��وب��ات عليها 

لردعها عن �ل�شتمر�ر بارتكابها

االنباط-وكاالت

�أثار، تربع رئي�س حركة �لنه�شة �لإخو�نية 

�أل��ف   30 ب��ح��و�يل  �لغنو�شي  ر����ش��د  تون�س  يف 

فريو�س  �نت�شار  مكافحة  جهود  لدعم  دولر، 

كورونا يف �لبالد، جدل و��شعا وت�شاوؤلت حول 

م�شدر ثروته

ودع����ا �ل���ربمل���اين ي��ا���ش��ني �ل���ع���ي���اري، هيئة 

ث���روة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف  �إىل  �ل��ف�����ش��اد  م��ك��اف��ح��ة 

�لغنو�شي، معترب�ً �أن �ملبلغ �لذي تربع به ب�شبب 

ت�شريحه  م��ع  يتنا�شب  “ل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

باملكا�شب و�ملمتلكات �لذي ن�شره �شابقاً«

و�أ�شاف �لعياري يف من�شور له يف �شفحته 

يف  ورد  “ما  في�شبوك:  موقع  على  �لر�شمية 

�لت�شريح �ملن�شور من �أمو�ل �شائلة ل ي�شل �إىل 

هذ� �ملبلغ ومل ترد يف �لت�شريح عقار�ت رمبا 

�أ�شئلة  قد يكون فرط فيها بالبيع، ما يطرح 

جدية عن م�شدر هذه �لأمو�ل«

وكتب �لنا�شط كرمي بلقا�شمي، يف ح�شابه 

على موقع في�شبوك: ر��شد �لغنو�شي يتربع ب� 

80 �ألف دينار )30 �ألف دولر( ل�شر�ء معد�ت 

�إنهم ي�شرقون رغيفك، يعطونك منه  طبية، 

ك�شرة ثم ياأمرونك �أن ت�شكرهم على كرمهم

و��شتهجنت �ملحامية نادية �ل�شو��شي، تربع 

�لغنو�شي بهذ� �ملبلغ، يف �لوقت �لذي يوؤكد فيه 

�لعديد من قياد�ت حركة �لنه�شة �لإخو�نية 

�أنه “ز�هد يف �حلياة، وفًقا ل�شبكة “�إرم نيوز«

وكتبت �ل�شو��شي يف من�شور لها يف ح�شابها 

مبوقع في�شبوك: “�أدر�س يف �جلامعة و��شتغل 

حمامية منذ عام 2005 وعائلة زوجي مي�شورة 

�حل��ال، وم��ع ذل��ك مل نتمكن من �دخ��ار مبلغ 

زهيد، فمن �أين �أتت ثروة �لغنو�شي وهو �لذي 

ل يعرف له عمل«

وذك���ر �ل��ن��ا���ش��ط ط���ارق �ل��ع��ر�ب��ي بت�شريح 

�شابق ل�شهر �لغنو�شي رفيق عبد�ل�شالم، قال 

متو��شعة”،  حياة  “يعي�س  �لغنو�شي  �إن  فيه 

م��ع��ت��رًب� يف م��ن�����ش��ور ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه يف م��وق��ع 

في�شبوك �أن �لتربع بهذ� �ملبلغ �مل��ايل، يتنافى 

مع ت�شريح عبد�ل�شالم

وكتب �لنا�شط عزوز �لطايع يف من�شور له، 

“�مل�شت�شارة  في�شبوك:  موقع  يف  ح�شابه  على 

�أق��وى �قت�شاد  �لأملانية �أجنيال مريكل، تقود 

يف �أوروبا منذ 16 عاما، ولها تقريبا 340 �ألف 

ف��اإن  �ملقابل  يف  �ل�شخ�شي،  ح�شابها  يف  ي���ورو 

�لغنو�شي مل ي�شتغل على �لإطالق لكنه يتربع 

من ماله �خلا�س، ما خفي كان �أعظم«

 أراضي عام 48: استمرار جرائم 
القتل وسط المجتمع العربي

 األمم المتحدة تدعو االحتالل 
لوقف هدم منازل الفلسطينيين

 الخارجية الفلسطينية ترحب باإلدانات الدولية لعمليات 
هدم المنازل الفلسطينية وتطالب بإجراءات ملزمة

 تونس: تساؤالت حول مصدر ثروة الغنوشي بعد 
تبرعه ب)30( ألف دوالر لمواجهة »كورونا«
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االنباط - عمان 

�سل�سلة مثرية  الكويتي  املنتخب  خا�ض 

م��ن امل��ب��اري��ات م��ع امل��ن��اف�����س��ن ق��ب��ل ف��وزه 

بلقب بطولة احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم 

اأقيمت مناف�ساتها على  التي  االلكرتونية 

و١٦   ١٥ واجل��م��ع��ة  ي��وم��ي اخلمي�ض  م��دار 

امل��ن��ت��خ��ب  ومت���ك���ن   .٢٠٢١ ي��ول��ي��و  مت����وز/ 

الكويتي من ح�سم اللقب ل�ساحله بعدما 

�سل�سلة  يف   ٣ اأ����س���ل  م���ن  مب��ب��ارات��ن  ف���از 

ال�سعودي  نظريه  وعلى  النهائي،  ال���دور 

-ح����ام����ل ل���ق���ب ال���ن�������س���خ���ة امل���ا����س���ي���ة م��ن 

�سعيد  على  ثانياً  حل  وال��ذي  البطولة-، 

ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام، ف��ي��م��ا ج����اء امل��ن��ت��خ��ب��ان 

الثالث  ب��امل��رك��زي��ن  االإم���ارات���ي وال��ق��ط��ري 

ال���ت���وايل. وت��ف��وق املنتخب  وال���راب���ع ع��ل��ى 

من�سة  ع��ل��ى  االأوىل  امل���ب���اراة  يف  ال��ك��وي��ت��ي 

٢-١، ثم عادل  بنتيجة   Playstation

على   ٢-٠ بفوزه  الكفة  ال�سعودي  املنتخب 

من�سة X-Box، قبل اأن يلجاأ الطرفان 

على  واأق��ي��م��ت  فا�سلة  ث��ال��ث��ة  م��ب��اراة  اإىل 

من�سة X-Box وانتهت ل�سالح املنتخب 

امل��ن��ت��خ��ب  ف����از  وب�������دوره   .٢-١ ال���ك���وي���ت���ي 

على  ف��وزه  اإث��ر  الثالث  باملركز  االإم��ارات��ي 

ن��ظ��ريه ال��ق��ط��ري يف م��ب��ارات��ن م��ن اأ�سل 

اأقيمت  التي  االأوىل  فاز يف  اأي�ساً، حيث   ٣

 ،٢-١ ب��ن��ت��ي��ج��ة   Playstation ع��ل��ى 

بنتيجة   X-Box على  الثانية  وخ�سر 

٠-٣، قبل اأن يعود للفوز يف املباراة الثالثة 

بالركالت   Playstation على من�سة 

ان��ت��ه��اء  ب��ع��د   ٤-٣ ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال��رتج��ي��ح��ي��ة 

 .٢-٢ بالتعادل  للمباراة  االأ�سلي  الوقت 

الرتتيب  ت�سدر  الكويتي  املنتخب  وك��ان 

ال���ع���ام ب��ع��د اخ���ت���ت���ام م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة 

 ١٠ م��ق��اب��ل  ن��ق��ط��ة،   ١١ وج���م���ع  االأوىل، 

و٦  لقطر  و٧  ال�سعودي  للمنتخب  نقاط 

مظلة  حتت  البطولة  واأقيمت  لالإمارات. 

زين  بالتعاون مع من�سة  الدويل  االحتاد 

 Zain االأردن   - االإلكرتونية  لالألعاب 

. eSports Jordan
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المنتخب الكويتي بطل غرب آسيا لكرة القدم االلكترونية 

تواصل مغادرة بعثتنا االولمبية الى طوكيو 

عمان يعزز صدارته لدوري المحترفات 

األمن العام يظفر بلقب االستقالل للجولف 

االنباط - عمان 

البعثة  م��ن  وف��د  اأول  اجلمعة  م�ساء  غ���ادر 

االأردن���ي���ة امل�����س��ارك��ة يف اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و ٢٠٢٠ 

لبدء  ا�ستعداداً  وذل��ك  اليابانية  العا�سمة  اإىل 

االفتتاح  حفل  تعقب  التي  االأومل��ب��ي��ة  امل�ساركة 

يوم ٢٣ يوليو القادم. وكانت يف مقدمة الوفد 

 ، اأومل��ب��ي��اد طوكيو  االأردن��ي��ة يف  البعثة  ، رئي�سة 

�سابط  زي���دان  وال��دك��ت��ور خالد   ، دواين  ندين 

ارتباط الجراءات التعامل مع فريو�ض كورونا 

وامل�سرف على الكادر الطبي ، واملن�سق االإعالمي 

، واملعاجلة النا خ�سر  ، زيد ال�سرايرة  للبعثة 

، ومدرب املنتخب الوطني لل�سباحة ، الدكتور 

علي النواي�سة والعبا املنتخب الوطني لل�سباحة 

املنتخب  وم���درب   ، ال���ور  وع��م��رو  بقلة  تاليتا   ،

ال���وط���ن���ي ل���ل���ج���ودو ، حم��م��د خ��ل��ف ، والع���ب 

املنتخب الوطني للجودو ، يون�ض عيال �سلمان 

، وم�����درب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��رم��اي��ة ، رائ��د 

 ، للرماية  الوطني  املنتخب  والع��ب��ة  القر�سي 

اأبو ربيع. وقبل التوجه �سوب طوكيو ،  اأ�سماء 

اأكدت رئي�سة البعثة االأردنية “دواين” الأع�ساء 

الوفد املغادر �سرورة االلتزام بكافة التعليمات 

تطبقها  التي  ال�سارمة  ال�سحية  واالإج����راءات 

ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة الأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و متمنية 

اأداء  اأف�سل  وحتقيق  االأوملبي  للفريق  التوفيق 

ونتائج. ومن املنتظر اأن ي�ستمر توافد اأع�ساء 

ال��ب��ع��ث��ة االأردن����ي����ة اإىل ط��وك��ي��و خ����الل االأي����ام 

القادمة ، حيث �سيتوجه وفد منتخب املالكمة 

يوم االأحد من رو�سيا - مكان مع�سكرهم احلايل 

- �سوب طوكيو ويتبعه وفد التايكواندو يوم ١٩ 

ال�سهر اجلاري من اإيران ومن ثم وفد منتخب 

األ��ع��اب القوى ي��وم ٢٣ من عمان وم��ن ثم وفد 

الفرو�سية يوم ٢٧ من هولندا على اأن يكون وفد 

املغادرة  البعثة  اع�ساء  اخ��ر  الكراتيه  منتخب 

اإىل طوكيو يوم ٢٨ من عمان. وميثل االأردن يف 

دورة االألعاب االأوملبية القادمة ١٤ العباً والعبة 

وهو اأكرب عدد من امل�ساركن االأردنين يف تاريخ 

اأومل��ب��ي��اد  ب����داأت يف  وال��ت��ي  االأومل��ب��ي��ة  م�ساركاتنا 

عددياً  الفريق  هذا  ليتفوق   ١٩٨٠ عام  مو�سكو 

على اأكرب م�ساركة اأردنية والتي كانت يف اأوملبياد 

لو�ض اأجنلو�ض عام ١٩٨٤ ب� ١٣ العباً والعبة. كما 

�ستكون هذه املرة االأوىل التي ميثل فيها االأردن 

تلفة يف االألعاب االأوملبية وهي ،  ٨ ريا�سات مخُ

والكراتيه  والتايكواندو  واملالكمة  الفرو�سية 

وال�سباحة.  القوى  واألعاب  والرماية  واجل��ودو 

اأومل��ب��ي��اد  امل�����س��ارك يف  ال��ف��ري��ق االأردين  وي�����س��م 

طوكيو كل من الالعبن والالعبات : اإبراهيم 

ب�����س��ارات )ف��رو���س��ي��ة – ال��ق��ف��ز ع��ن احل��واج��ز( 

وحممد الوادي )املالكمة – وزن حتت ٥٧ كغم( 

وعبادة الك�سبة )املالكمة – وزن حتت ٦٣ كغم( 

وزي��اد ع�سي�ض )املالكمة – وزن حتت ٦٩ كغم( 

وع���دي ال��ه��ن��داوي )امل��الك��م��ة – وزن حت��ت ٨١ 

– وزن حتت  كغم( وح�سن ع�سي�ض )املالكمة 

٩١ كغم( وجوليانا ال�سادق )التايكواندو - وزن 

حتت ٦٧ كغم( و�سالح ال�سرباتي )التايكواندو 

– وزن حتت ٨٠ كغم( وعبدالرحمن امل�ساطفة 
اأب��و  واأ���س��م��اء  ٦٧ كغم(  – وزن حت��ت  )الكراتيه 

مرت(   ١٠ الهوائي  امل�سد�ض   – )الرماية  ربيع 

ويون�ض عيال �سلمان )اجلودو – وزن حتت ٧٣ 

كغم( وعليا ب�سناق )األعاب القوى – ٤٠٠ مرت( 

اإىل جانب ال�سباحة تاليتا بقلة )٥٠ مرت حرة( 

وعمرو الور )٢٠٠ و٤٠٠ مرت �سدر( .

االنباط - عمان 

مبدينة  ال��ب��ول��و  ملعب  على  اختتمت 

احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب، م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة 

الثامنة من الدوري االأردين للمحرتفات 

عمان  فوز  عن  املباريات  واأ�سفرت   .٢٠٢١

على  واالأه����ل����ي   ،٦-٠ اال����س���ت���ق���الل  ع��ل��ى 

٢-٠. وع����زز ع��م��ان ���س��دارت��ه  ال��ق��اد���س��ي��ة 

اإىل  ر�سيده  رفع  اأن  بعد  الفرق  لرتتيب 

االأرثوذك�سي   ،  ١٣ االأه��ل��ي  ثم  نقطة،   ١٨

٦، والقاد�سية اأخريا دون  ١٠، اال�ستقالل 

بنظام  البطولة  م��ب��اري��ات  وت��ق��ام  ن��ق��اط. 

الدوري املجزاأ من ٣ مراحل ذهاب واإياب، 

باللقب  ي��ف��وز  ب��ح��ي��ث  ذه��ب��ي��ة،  وم��رح��ل��ة 

ال��ف��ري��ق احل��ا���س��ل ع��ل��ى امل��رك��ز االأول يف 

كرة  احتاد  النهائي.ويقوم  الفرق  ترتيب 

البطولة عرب  بنقل كافة مباريات  القدم 

من�سة الفيديو اخلا�سة باالحتاد .

االنباط - عمان 

ومنتخب  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ن�سامى  حقق 

االأم��ن العام لقب بطولة اال�ستقالل للجولف 

ب��ن��ت��ي��ج��ة ٥ ����س���رب���ات حت����ت امل����ع����دل وذل������ك يف 

مالعب  على  اجلمعه  اختتمت  التي  البطولة 

واآحة اآيلة للجولف يف مدينة العقبة وقدم كل 

اأ�سد الروا�سدة و ان�ض العمرين و حممد  من 

ت��ق��دم العبي  اأداء ق��وي��ا وم��ت��زن ورغ����م  ه���اين 

اأن  اإال  ال��ب��ط��ول��ة  ب��داي��ة  يف  الن�سامى  منتخب 

تركيز العبي منتخب االأم��ن العام مكنهم من 

بالكاأ�ض  وال��ظ��ف��ر  ل�ساحلهم  ال��ف��ارق  تقلي�ض 

وج����اء ف��ري��ق ال��راف��دي��ن ث��ال��ث��ا وق����دم م�سرف 

منتخب االأمن العام و�سام غوادرة جهودا كبرية 

االخ��ري  ال��رم��ق  يف  خا�سة  العبينه  حتفيز  يف 

للبطولة وتوج هاين العبدالالت رئي�ض االحتاد 

الفرق الفائزة بح�سور اأع�ساء االحتاد ي�سار اإىل 

اأن مديريه االمن العام تقدم لكل الريا�سين 

يف كل االلعاب دعم واهتمام غري م�سبوق وفق 

اللواء  ال��ع��ام  االأم���ن  قبل مدير  م��ن  توجيهات 

ال��رك��ن ح�سن احل���وامت���ة مم��ا و���س��ع ن�سامى 

وكان  اأنديتهم  العبي  مقدمة  يف  العام  االأم���ن 

العبو منتخب االأم��ن العام قد �ساهموا ب�سكل 

اأ�سا�سي يف اجناح دوري جولف النا�سىين .

االنباط - عمان 

اال�سبوع  مناف�سات  ال��ي��وم  م�ساء  تختتم 

ال����ق����دم الن���دي���ة  ك�����رة  م����ن دوري  ال���ع���ا����س���ر 

يواجه  لقاء وحيد حيث  باقامة  املحرتفن 

اجل���زي���رة ف��ري��ق ���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة ع��ل��ى �ستاد 

والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  ال��دويل يف  عمان 

م�����س��اءا ..و���س��ي��ك��ون ال��ف��وز مب��ث��اب��ة ال��ه��دف 

الذي �سيقاتل من اأجله الفريقن لتعوي�ض 

فاتهما، حيث خ�سر اجلزيرة يف اجلولة  ما 

تعادل  فيما  بهدف،  الوحدات  اأم��ام  املا�سية 

�سباب العقبة مع �سباب االأردن بدون اأهداف.

وي��ح��ت��ل ف��ري��ق اجل���زي���رة امل��رك��ز ال�����س��اب��ع ب� 

نقطتن فقط  بفارق  ويتقدم  “١١” نقطة، 
عن �سباب العقبة الذي يتبواأ املركز الثامن 

ب� “٩ نقاط«. وي�سعى اجلزيرة بقوة حل�سد 

ال��ن��ق��اط ال��ث��الث��ة ل��الن��ط��الق ن��ح��و م��واق��ع 

ال�سعبة  ال��ظ��روف  اجربته  ان  بعد  املقدمة 

للتفريط بالنقاط يف املباريات االخرية وهو 

يدرك بان اي نتيجة غري الفوز قد ت�سعه يف 

موقع خطري ال �سيما وان الدور الثاين من 

جنومه  بع�ض  غياب  ي�سهد  �سوف  البطولة 

اخل��ارج  يف  للعب  انتقالهم  ب�سبب  املوؤثرين 

وه���و م���ا ي�����س��ع ال��الع��ب��ن وم��درب��ه��م حتت 

اهمية  العقبة  ي��درك  املقابل  ...يف  ال�سغط 

املتاخرة  امل��راك��ز  ع��ن  �سيبعده  ال���ذي  ال��ف��وز 

ي�����س��ع��ى للفوز  ف��ي��ه��ا االن وه���و  ي��ق��ب��ع  ال��ت��ي 

للتقدم  ال�سعب  مناف�سه  و�سع  وا�ستغالل 

خ��ط��وة واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��ف��رق ال��ت��ي تناف�ض 

ن�سهد  ان  املمكن  ..ولهذا من  الهبوط  على 

مباراة عامرة باالثارة واالهداف .

 االنباط - عمان 

فاز املت�سابق اأحمد �سليحات ومالحه علي غامن 

على منت �سيارة �سوزوكي �ساموراي بلقب اجلولة 

االأوىل من بطولة االأردن ل�سباقات الدفع الرباعي 

فرا�ض  املت�سابق  وج���اء  دق��ي��ق��ة،   ١٠.٢٧.٤٢ ب��زم��ن 

املو�سى ومالحه ح�سام العجوري على منت �سيارة 

 ١١.٢٣.٠٠ الثاين بزمن  املركز  تويوتا فوررنر، يف 

دق��ي��ق��ة، وح���ل امل��ت�����س��اب��ق ث��اب��ت م��ه��ريات وم��الح��ه 

حممد مهريات على منت �سيارة تويوتا هايلوك�ض 

باملركز الثالث بزمن 12:51.82 دقيقة، ونال فريق 

مناف�سات  الفرق .واأقيمت  كاأ�ض  ه��ريو  اك�سرتمي 

ال�سباق يف متنزة غمدان مب�ساركة ٣٤ مت�سابقا، من 

االأردنية  من  وبتنظيم  ولبنان،  وفل�سطن  االأردن 

االأردن. يف  زي��ن  وب��دع��م م��ن  ال�����س��ي��ارات،  لريا�سة 

هذه اجلولة االأكرث ت�سويقا بن املت�سابقن و�سام 

)فل�سطن(  ال��ه��وديل  اهلل  عطا  وم��الح��ه  خليلية 

ومعتز  دقائق،   ٨.٢٢.٧٨ بزمن  راجنلر(  )جيب   -

�سليمان ومالحه حممد �سليمان )جيب راجنلر( 

ومالحه  املعيوي  حممد  دقائق،   ١٠.١٢.٣٠ بزمن 

جورج �سعادة )فل�سطن(- )جيب راجنلر( بزمن 

وم��الح��ه  ال���ع���ب���ادي  وه��ي��ث��م  دق���ي���ق���ة،   ١١.٢٠.٦٢

بزمن  كال�سيك(  روف��ر  )رينج   - �سالحات  عاهد 

املو�سى ومالحه ح�سام  دقيقة، وفرا�ض   ١١.٢٢.٤٣

 ١٢.٤٤.٣٠ بزمن  ف��وررن��ر(  )ت��وي��وت��ا   - ال��ع��ج��وري 

دق��ي��ق��ة، واأح��م��د �سليحات وم��الح��ه علي غ��امن - 

دقيقة،   ١٢.٥٦.٩٣ ب��زم��ن  ���س��ام��وراي(  )���س��وزوك��ي 

ومعن النهار ومالحه جواد املو�سى - )رينج روفر 

اأب��و  وحممد  دقيقة،   ١٥.٤٧.٠٢ بزمن  كال�سيك( 

عواد ومالحه حممد الزعبي - )تويوتا هايلوك�ض( 

بزمن ١٥.٥٩.٧٨ دقيقة، وحممد م�سبيح ومالحه 

اي����ف����ان ح���ات���وق���اي - )ن��ي�����س��ان ب�����ات�����رول( ب��زم��ن 

١٧.٣١.٧٨ دقيقة، وثابت مهريات ومالحه حممد 

 ١٨.٢٠.٠٤ بزمن  هايلوك�ض(  )تويوتا   - مهريات 

دقيقة، وا�ستطاع املت�سابق و�سام خليلية ت�سدر هذه 

املجموعة. ويف اجلولة االأخرية من ال�سباق، دخل 

التحدي  قفاز  احل�سم، لريموا  ال�سائقون مرحلة 

يف �سراع على لقب ال�سباق الذي كان من ن�سيب 

غامن،   ع��ل��ى  وم��الح��ه  �سليحات  اأح��م��د  املت�سابق 

اأب��ط��ال ال��ك��وؤو���ض وال��ف��ئ��ات:  الرتتيب  وفيما يلي  

العام لل�سباق املركز االأول: املت�سابق اأحمد �سليحات 

ومالحه علي غامن. املركز الثاين : املت�سابق فرا�ض 

املو�سى ومالحه ح�سام العجوري.  املركز الثالث: 

املت�سابق ثابت املهريات ومالحه حممد املهريات. 

كاأ�ض الفرق املركز االأول : فريق اك�سرتمي هريو 

وت�سلم الكاأ�ض مدير الفريق وليد �سندوقة .اأبطال 

الفئات  الفئة ٤: املت�سابق حممد اأبو عواد ومالحه 

حممد الزعبي.  الفئة ٢: املت�سابق اأحمد �سليحات 

املت�سابق ف��را���ض  ال��ف��ئ��ة ١:  وم��الح��ه ع��ل��ي غ���امن. 

املو�سى ومالحه ح�سام العجوري.

االنباط - عمان 

 تدار�ض جمل�ض ادارة احتاد الكرة الطائرة 

الوطني  املنتخب  م�ساركة  م�ستفي�ض  ب�سكل 

يف  وامل��ق��ررة  العربية،  البطولة  يف  للنا�سئن 

ت��ون�����ض خ���الل ال��ف��رتة م��ن ٥ ول��غ��اي��ة ١٦ اآب 

عن  الناجمة  املتالحقة  وال��ت��ط��ورات  املقبل، 

انت�سار ف��ريو���ض ك��ورون��ا يف ت��ون�����ض، وم��ا نتح 

يف  كبرية  ب��اأع��داد  ا�سابات  ت�سجيل  م��ن  عنها 

االأي��ام املا�سية.   وبناء على توجيهات رئي�سة 

االحت��اد �سمو االأم��رية اآي��ة بنت الفي�سل قرر 

امل�ساركة  االع��ت��ذار عن  االحت���اد  ادارة  جمل�ض 

يف ه��ذه البطولة، وذل��ك حر�سا من االحت��اد 

يعترب  وال���ذي  االأردين،  ال��وف��د  �سالمة  على 

االأولوية يف عمل االحتاد  وعليه اأجرى نائب 

العميد جهاد قطي�سات  رئي�سة االحت��اد  �سمو 

ات�����س��اال م��ع االأم����ن ال��ع��ام ل��الحت��اد العربي، 

اعلمه بقرار االحتاد عن عدم امل�ساركة، واأبلغه 

امل�����س��اه��م��ة يف  ح��ر���ض االحت�����اد االأردين ع��ل��ى 

العربي،  االحت���اد  وب��ط��والت  ن�ساطات  اجن���اح 

يف ال���وق���ت ال����ذي ���س��دد ف��ي��ه ق��ط��ي�����س��ات على 

�سرورة ابالغ االحتاد االأردين مبكان وموعد 

البطولة يف حال مت نقلها اإىل بلد اآخر، حتى 

حيال  املنا�سب  القرار  اتخاذ  لالحتاد  يت�سنى 

ذلك، والذي يتوافق مع اأهمية املحافظة على 

�سالمة و�سحة الوفد الذي �سي�سارك  ورحب 

يف  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  االأردين  االحت�����اد 

العا�سمة عمان، ويف املوعد املنا�سب الذي يراه 

االحتاد العربي، والذي ياأتي تاأكيداً على الدور 

الكبري واملميز الذي يقوم به االحتاد االأردين 

يف اجناح البطوالت وا�ست�سافة االأ�سقاء العرب 

يف بلدهم ال��ث��اين.  كما ق��رر االحت��اد االأردين 

للمنتخب  التدريبي  املع�سكر  اق��ام��ة  ت��اأج��ي��ل 

الوطني للنا�سئن يف تركيا، والذي ياأتي �سمن 

التح�سريات اخلا�سة بالفريق وال��ذي ي�سبق 

م�ساركته يف البطولة، مثلما طلب االحتاد من 

اجلهاز الفني امل�سرف على تدريبات املنتخب 

الإب��ق��اء  الفني  ال��ربن��ام��ج  موا�سلة  ال��وط��ن��ي، 

املطلوبة حت�سبا  الفنية  الفريق يف اجلاهزية 

الإقرار اقامة البطولة .

الجزيرة يواجه العقبة بأمل الفوز 

سليحات بطل الجولة األولى لسباقات الدفع الرباعي 

اتحاد الطائرة يعتذر عن عربية الناشئين 

صغار الوحدات يتغلبون على البقعة وديا 
االنباط - عمان 

على  الفوز  ال��ق��دم،  لكرة  �سنة   ١٧ حتت  ال��وح��دات  فريق  حقق 

٢-١، يف املباراة الودية التي جمعت  نظريه فريق البقعة بنتيجة 

الفريقن على ملعب جممع النادي يف غمدان، وتناوب م�سطفى 

ال��وح��دات،  ف��ري��ق  ه���ديف  ت�سجيل  ع��ل��ى  ال��ع��زازم��ة،  وع��م��ر  �سليم 

امل��ب��اري��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وي��خ��و���ض  م��ن حت�سرياته  يكثف  وال���ذي 

 ”١٧ “وحداتي  ويوجه  فئته،  دوري  التطالق  حت�سرياً  الودية، 

عيد  اإج��ازة  بعد  تنطلق  التي  املناف�سات  يف  اللقب  �سوب  بو�سلته 

املبارك. االأ�سحى 
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الحاشية تقتل النخبة

بهدوء

بوجودها  للحاكم  وال��دع��اء  ال�صاحلة  البطانة  عن  حتدثت  ال�ُصنّي  الفقه  ادعية  اب��رز 

لتعينه على اعباء احُلكم , ولأن ال�صنة ال�صريفة منهج حياة اي�صا فقد اتفقت قواعد الفقه 

ا�صرتاتيجي  فدورها  ال�صيا�صية  احلا�صية  او  الدارة  طاقم  وج��ود  �صرورة  على  ال�صيا�صي 

�صيا�صي واجتماعي ولي�صت  , فاحلا�صية دور  الوظيفة  , لذلك ل تخ�صع ملفاهيم  وحيوي 

وظيفة تخ�صع حل�صابات الوظيفة وتدراجاتها وترقياتها , ويكمن دور احلا�صية يف حتّمل 

ال��وزارة كاول منهج تثقيفي للحا�صية  , وجذر  عبء اخللل ون�صب النجاح اىل ويل المر 

وتنوع  املفهوم  هذا  وت��درج  العبا�صية  اخلالفة  اب��ان  احلكم  يف  الها�صمية  التجربة  انتجته 

اىل وظائف متنوعة يقوم بها وزراء واول تثقيف لدور احلا�صية يف الردن كان عرب وزير 

البالط بو�صفه اول التوا�صل مع طبقات ال�صعب .

به احلا�صية فبدل  تقوم  ال��ذي  ال��دور  الردنية يف مفهوم  ت�صهده احلالة  اختالل  ثمة 

التوا�صل والو�صول اختارت البتعاد عن طبقات ال�صعب وال�صكن يف برجها اخلا�ص وقطعت 

او�صال هواتفها بحجة الن�صغال الدائم , وا�صبحت ت�صكل طبقة عزل بدل ان تكون �صبكة 

, وكل ذلك بحكم اختالل الفهم املو�صوعي لدور احلا�صية فمعظم تلك الطبقة  توا�صل 

ت�صكن الوظيفة يف خالياهم الدماغية مع وجود ق�صور يف مفهوم الدور فاأ�صتعا�صوا عن 

الدور بالوظيفة التي ت�صمح لهم باجللو�ص على املكاتب واحل�صول على راتب اخر ال�صهر 

دور  انهم  نا�صني  الوظيفة  , مع احلفاظ على مكت�صبات  واخ��ره  اول��ه  ال��دوام  ك��رت  وختم 

ولي�صوا وظيفة وانهم البطانة التي اخت�صها الفقه بالدعاء لها والدعاء بوجودها .

على حافة الختالل يف املفهوم بني الدور والوظيفة وانحياز البطانة او احلا�صية اىل 

ب��داأت ت�صتقر يف وج��دان طبقات  ال��دور , منت ظاهرة غريبة عجيبة  مفهوم الوظيفة ل 

ال�صعب , مفادها التجراأ على الدولة من غري اأدب واجلراأة يف القول بعنرتية , كما و�صفها 

املفهوم  الطبقة اىل هذا  تلك  وا�صتكانت   , �صعراوي  الم��ام حممد متويل  املحدثني  �صيخ 

وباتت تلبي كل متجراأ بحق او بدونه , و�صاد �صعور داخلي باأن التجراأ يف القول والفعل هو 

مكمن الجابة بدل العمل والجتهاد وتطوير الذات , فثمة من ح�صل على وظيفة ل�صوته 

عطية اي�صا بنف�ص الطريقة واخر ح�صل على مقعد وزاري 
ُ
العايل وثمة من ح�صل على اأ

او نيابي او عينّي , فتكر�ص مفهوم الولء الوظيفي والنتماء النفعي على ح�صاب الولء 

الوطني والنتماء الوطني .

�صيفرة الدولة الردنية ُبنيت على توازن الولء مع الكفاءة وتواجد عقول خمتلفة داخل 

خمزن الدولة او يف مركز �صنع القرار فيها , فتزامل الي�صاري مع القومي مع املحافظ 

الديني وال�صيا�صي داخل املركز وانتجت طبقات ال�صعب بوعي فطري مفردتني حتتاجان 

مفردة   , لالجيال  وتوريثه  وتكري�صه  مفهومهما  لتعزيز  و�صيا�صية  اجتماعية  درا�صة  اىل 

املقر كناية عن الديوان امللكي العامر ومفردة �صيدنا بدل الفاظ التفخيم التي ت�صتخدمها 

يف  والن�صنة  الونا�صة  وتلك   , الكثري  الن�صنة  من  فيهما  م��ف��ردات  وه��ذه   , ال��ربوت��ك��ولت 

وال��دور  الوظيفة  بني  الفرق  يدركوا  احلا�صية حتى  لطبقات  تدري�ص  اىل  بحاجة  اللفظ 

لأزالة ال�صتباك الذهني واملعريف ولتو�صيح ال�صورة .

الراب�ص على جبل عماين  املبنى  ال�صعب حيال  املقر مفردة نابعة من وجدان طبقات 

ا�صيل , رف�صوا من خالله الردنيون ال ان مينحوه نبلهم وان�صانيتهم فكان املقر ال�صامي 

الذي يلجاأون اليه لكل �صيئ ويف اي �صيئ وكذلك انتجوا بوعيهم وح�ّصهم مفردة �صيدنا 

هو  ال�صعبي  ل��ل��وج��دان  ال���ص��ن��اد  ك��ان  طبعا   , وامل�صروعية  ال�صرعية  اح���رتام  على  ك��دلل��ة 

ال�صلوك امللكي للها�صميني الذين اقرتبوا من النا�ص بدون فوا�صل وفتحوا قلوبهم دون 

حواجز ودون اق�صاء او تهمي�ص , وما زال المل معقودا ان تدرك احلا�صية هذه املفاهيم 

ومقا�صد ودللت هذه الت�صميات بدل ان تعلي من ثقافة العنرتيات والعطيات وجتعل 

النا�ص يفقدون الثقة باأدوات الكرامة الوطنية للو�صول اىل الهداف والماين .

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

االأنباط-وكاالت

التو�صيل  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ب���ادر 

جتربة  خ��و���ص  اإىل  خ�����ص��رو���ص��اه��ي,  دارا  »اأوب�����ر«, 

 UberEats �صركة  تو�صيل طلبيات  العمل يف 

ب��ا���ص��ت��خ��دام ال���دراج���ة, وذل���ك يف اأواخ����ر ي��ون��ي��و/

يقتل«  اأن  »ك���اد  اأن���ه  اإىل  م�����ص��رياً   ,2021 ح��زي��ران 

خ�����الل ت��و���ص��ي��ل��ه لإح�������دى ال��ط��ل��ب��ي��ات يف ���ص��ان 

الأمريكية فران�صي�صكو 

�صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  خ�صرو�صاهي,  ق��ال  اإذ 

الأمريكية   The New York Times
اإن�����ه ك���ان  16 ي���ول���ي���و/مت���وز اجل�������اري,  اجل���م���ع���ة 

ت�صليم  اإزاء  ال��ب��داي��ة  يف  ال�����ص��يء  ب��ع�����ص  م��ت��وت��راً 

ال��ط��ل��ب��ي��ات ل��ف��رع ت��و���ص��ي��ل ال��ط��ع��ام يف ���ص��رك��ت��ه, 

امل��رور يف  اأن ذلك »رمبا يعود حلركة  اإىل  م�صرياً 

املدينة«.

اأث��ن��اء  حتفي  األ��ق��ى  »ك���دت  خ�صرو�صاهي:  ق��ال 

ت�صليم طلبية بالقرب من حديقة البي�صبول«, يف 

ب��ارك, على مقربة من  اأوراك��ل  اإىل ملعب  اإ���ص��ارة 

احلي املايل باملدينة. 

 Giants فريق  مباراة  »كانت  اأ�صاف:  حيث 

ظني  جنونية,  امل���رور  ح��رك��ة  وك��ان��ت  بدايتها,  يف 

فريق  م�صجعي  من  اأنني  يعرف  ك��ان  اأح��ده��م  اأن 

املناف�ص«. ميت�ص 

اإنه  وقال خ�صرو�صاهي يف تغريدة على تويرت, 

على  الطلبيات«  ت�صليم  يف  �صاعات  ب�صع  »اأم�صى 

مدار يومني. ون�صر �صورة له وهو يرتدي خوذة 

وحقيبة ظهر خ�صراء زاهية لنقل الطعام.

وقال املدير التنفيذي اإنه ح�صل على اإكرامية 

قدرها 106.71 دولراً يف يوم واحد, وهو ما يعادل 

حوايل 0.3% من راتبه اليومي.

الثاين  اليوم  يف  عمله  اإن  بالقول  اأي�صاً  وغ��رد 

»مل يكن جيداً مثل اليوم الأول«, واإن هذا يرجع 

جزئياً اإىل حركة املرور.

 الرئيس التنفيذي 
لـ »أوبر« يخوض 

تجربة توصيل 
الطلبات بالدراجة 
الهوائية.. تلقى 

إكرامية كبيرة لكنه 
»كاد أن ُيقتل«


