
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

قراءة متأنية في الزيارة الملكية الى واشنطنأهمية مصر والعراق كجزء من التكامل اإلقليمي األوسع

الملك : اليونان وقبرص 
تحرصان على نقل وجهة نظر 

األردن إلى االتحاد األوروبي

وأدنا الفتنة وعلينا 
قطع اذنابها

اخلمي�س   19  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   29  متوز  2021 م - العدد  5763    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 حروب المياه في الشرق االوسط 
قاب قوسين أو أدنى

االنباط-وكاالت

ل��روج��ر  م��ق��اال  ال��ت��امي��ز  �صحيفة  ن�����ص��رت 

املحتملة ال  املياه  راأي عن حروب  بويز مقال 

�صيما يف ال�صرق االأو�صط

وراأى الكاتب اأن تغري املناخ وارتفاع درجة 

ال�صديدة  الطق�س  وت��ق��ل��ب��ات  ال��ب��ح��ار  ح���رارة 

اأول ح��رب مياه  اإىل االق��راب من  ت��وؤدي  قد 

م��ب��ا���ص��رة م��ن��ذ اأي�����ام ب���اد م���ا ب���ن ال��ن��ه��ري��ن 

القدمية

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-وكاالت

ليلة  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اأم�������س ا���ص��ت�����ص��ه��اد ال�����ص��اب ����ص���ادي ���ص��ل��ي��م بعد 

قيامه  خ��ال  االح��ت��ال  بر�صا�س  ا�صتهدافه 

بعمله كفني للمياه يف بلدة بيتا جنوبي نابل�س 

املحتلة بال�صفة 

امل��ن��ع��م ع��ي�����ص��ى ع�����ص��و املجل�س  واأف�����اد ع��ب��د 

البلدي لبلدة بيتا اأن ال�صهيد �صليم كان يعمل 

االآون���ة االأخ��رية  17 ع��ام��اً، ويف  مل��دة  فني مياه 

اأ�صبح يعمل كم�صت�صار للمجل�س البلدي نظراً 

خل��رت��ه يف جم���ال امل��ي��اه ال��ت��ي اك��ت�����ص��ب��ه��ا من 

عمله يف هذا املجال

ال�صهيد  اإن  ق��د���س«  »�صبكة  ل���  عي�صى  وق��ال 

ال��ب��ل��دة حيث  م��دخ��ل  م��ت��واج��داً يف  ك��ان  �صليم 

اأج���ل توفري  امل��ي��اه م��ن  ي��ق��وم بفتح »حم��ب�����س« 

املياه التي يقوم االحتال بتقليلها والتاعب 

ما  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  م��ن��وه��اً  ال����واردة،  بالكمية 

 15 منها  ي�صتفيد  كوب   1300 هو  البلدة  ي�صل 

األف ن�صمة

ون��ق��ل ع�����ص��و امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ع��ن �صهود 

 12 ع��ي��ان ق��ول��ه��م اأن ج��ي�����س االح��ت��ال اأط��ل��ق 

ر�صا�س جتاه ال�صهيد ما اأدى ال�صت�صهاده على 

اأن االحتال مل يحذر اأو يوجه  الفور، موؤكداً 

ا�صتهدافه  تعمد  بل  النار  اإطاق  ال�صهيد قبل 

مبا�صر ب�صكل 

التفا�صيل �ص »9«

 شهيد المياه.. تفاصيل تصفية االحتالل للشهيد شادي سليم

31.1مليون دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي األردني  
بعد الضريبة للنصف األول من عام2021

عمان وبغداد توقعان على اتفاقيتين بشأن التدريب 
المهني والشؤون االجتماعية  

  االنباط-عمان

عن  االأردين  االإ����ص���ام���ي  ال��ب��ن��ك  اأع���ل���ن   

الن�صف  نهاية  يف  املتحققة  امل��ال��ي��ة  نتائجه 

اأرباح  2021 بتحقيق  العام احلايل  االأول من 

ب��ع��د ال�����ص��ري��ب��ة ب��ل��غ��ت ح����وايل 31.1م��ل��ي��ون 

دي���ن���ار م��ق��اب��ل ح�����وايل 27.3م����ل����ي����ون دي��ن��ار 

منو  وبن�صبة   2020 ع��ام  م��ن  االأول  للن�صف 

.%14.1 بلغت 

وقال رئي�س جمل�س االإدارة االأ�صتاذ مو�صى 

يف  البنك  حققها  ال��ت��ي  النتائج  ان  ���ص��ح��ادة  

الن�صف االأول من العام احلايل »بحمد اهلل« 

توؤكد على �صامة وقوة املركز املايل للبنك ، 

وجودة ا�صوله وهي انعكا�س للتنفيذ ال�صليم 

ال��ب��ن��ك يف م��واج��ه��ة خمتلف  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

زال���ت حت��ي��ط باملنطقة  ال��ت��ي م��ا  ال��ت��ح��دي��ات 

واالآث������ار ال�����ص��ل��ب��ي��ة جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ، وق��د 

البيانات  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  ادارة  جمل�س  ���ص��ادق 

املالية للن�صف االول من العام احلايل خال 

 2021/7/27 ب��ت��اري��خ  ع��ق��د  ال���ذي  اج��ت��م��اع��ه 

االدارة  بذلتها  التي  اجلهود  بجميع  م�صيداً 

ال��ب��ن��ك  لتحقيق  وال��ع��ام��ل��ن يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

اجلوائز  من   العديد  وح�صد   ، النتائج  هذه 

عدة  من  وال�صرعية  االئتمانية  والت�صنيفات 

جهات عاملية كاأف�صل بنك ا�صامي وموؤ�ص�صة 

-2020 ل��ع��ام��ي  االأردن  ا���ص��ام��ي��ة يف  م��ال��ي��ة  

2021 معززا بذلك ثقة ور�صى متعامليه .

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

. التنفيذي 

التفا�صيل �ص »7«

االنباط - نور حتاملة

اإت����ف����ق����ت ح���ك���وم���ت���ي امل���م���ل���ك���ة االأردن�����ي�����ة 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة وج���م���ه���وري���ة ال����ع����راق ال�����ص��ق��ي��ق 

التفاهم  مذكرتي  ل�  النهائية  ال�صيغة  على 

يف جم������ايل ال����ت����دري����ب امل���ه���ن���ي وال���������ص����وؤون 

االإج��ت��م��اع��ي��ة، ع��ق��ب اإج��ت��م��اع ع��ق��د اأم�����س يف 

يو�صف  العمل  وزي��ر  ب��ن  جمع  العمل  وزارة 

ال�صمايل ووزير العمل وال�صوؤون االإجتماعية 

ال��ع��راق��ي ال��دك��ت��ور ع��ادل ال��رك��اب��ي ب��� ح�صور 

عدد من امل�صوؤولن من كا اجلانبن. 

وزير العمل ال�صمايل قال خال االإجتماع 

التي  امل�صاريع  ل� بحث  الزيارة جاءت  اأن هذه 

يجري العمل عليها يف اإطار التعاون الثاثي 

بعد  خ�����ص��و���ص��اً  امل�����ص��ري،  ال��ع��راق��ي  االأردين 

القمة الثاثية التي ُعقدت موؤخراً يف بغداد 

التدريب  يف  للتعاون  اآل��ي��ات  و���ص��ع  وناق�صت 

من  واال���ص��ت��ف��ادة  والت�صغيل  والتقني  املهني 

االجتماعي  ال�صمان  يف  االأردن��ي��ة  التجربة 

ورعاية االأ�صخا�س ذوي االإعاقة.

العاقات  وم��ت��ان��ة  عمق  ال�صمايل  وث��م��ن 

بف�صل  تر�صخت  والتي  والعراق  االأردن  بن 

معربا  ال��ب��ل��دي��ن،  ق��ي��ادت��ي  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى 

بلدهم  يف  العراقين  باالأ�صقاء  ترحيبه  عن 

على  االأردن  ح��ر���س  م��وؤك��دا  االأردن،  ال��ث��اين 

ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون م���ع ال���ع���راق ال�����ص��ق��ي��ق يف 

جماالت العمل.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط – عمر كالب 

حققته  ال��ذي  النجاح  حجم  ان��ك��ار  ميكن  ال 

ه��ذا  وان��ع��ك��ا���س  وا���ص��ن��ط��ن،  اىل  امللكية  ال��زي��ارة 

ا�صتعادوا  الذين  االردنين،  م��زاج  على  النجاح 

ف��ق��ه ال��دول��ة امل��األ��وف يف وج��دان��ه��م، م��ن حيث 

ح��ج��م ال���ق���وة وال�����ص��اب��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال����دور 

االقليمي، الذي بال�صرورة ينعك�س ايجابا على 

لكنه  واملعي�صية،  االقت�صادية  احلياة  م�صارات 

النجاح  ه��ذا  ان  يعتقد،  م��ن  واه��م��ا ج��دا  ي��ب��دو 

االردنين  من  ا�صتثنائية  حماية  اىل  يحتاج  ال 

كما  فالنجاح  ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  قبل  انف�صهم 

يغري مبزيد من النجاح، يفتح عيون الكارهن 

واحل��ا���ص��دي��ن واخل�����ص��وم وم���ا اك���ره���م، ول��ع��ل 

حادثة الفتنة ك�صفت مبا ال يقبل جماال لل�صك 

ا�صتهداف  مبحاولة  االردن  على  احلقد  حجم 

راأ�س الدولة.

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط-عمان

 مت ي���وم ام�����س ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة 

تفاهم ما بن هيئة االأوراق املالية ممثلة 

برئي�صها الدكتور ليث العجلوين، والبنك 

االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية ممثلة 

البحر  ���ص��رق  ملنطقة  االإق��ل��ي��م��ي  ب�����امل��دي��ر 

االأب���ي�������س امل��ت��و���ص��ط ال�����ص��ي��د ف��ي��ل��ي��ب تري 

ال��ي��اب��اين يف  ال�����ص��ف��ري  وب��ح�����ص��ور  وورت، 

ك��اورو،  �صيمازاكي  ال�صيد  �صعادة  اململكة 

بهدف تطوير �صوق راأ�س املال.

على  التاأكيد  التفاهم  م��ذك��رة  وتعيد 

القوية. ال�صراكة 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- العقبة

ب���ح���ث���ت �����ص����رك����ة م����ن����اج����م ال���ف���و����ص���ف���ات 

 Solar Water Plc و�صركة  االأردن��ي��ة 

ال��ري��ط��ان��ي��ة، خ����ال اج���ت���م���اع ت��ن�����ص��ي��ق��ي يف 

االأرب��ع��اء،  ام�����س  بالعقبة  ال�صناعي  امل��ج��م��ع 

لتحلية  م�صروع  لتنفيذ  الازمة  االج��راءات 

م���ي���اه ال���ب���ح���ر؛ ي���ه���دف اىل ت���زوي���د امل��ج��م��ع 

من  باحتياجاته  للفو�صفات  التابع  ال�صناعي 

املياه ال�صناعية  للغايات  االإنتاجية.

جمل�س  رئي�س  بح�صور  اجلانبان  وبحث 

االأردن���ي���ة  ال��ف��و���ص��ف��ات   ���ص��رك��ة م��ن��اج��م  اإدارة 

ال����دك����ت����ور حم���م���د ال����ذن����ي����ب����ات، وال���رئ���ي�������س 

ال��وه��اب  ع��ب��د  امل��ه��ن��د���س  لل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال������رواد ون���ظ���ريه يف ال�����ص��رك��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 

ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  ريفايل،  ديفيد 

االإ�صتثمارات. اإدارة 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

ل��ق��اء لها  اأول  ب��ع��ق��د  ���ص��رع��ت احل��ك��وم��ة    

�صل�صلة  �صمن  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ممثلي  م��ع 

اأولويات  حول  للتحاور  عقدها  تنوي  لقاءات 

ال�صيا�صات  واأه���م  امل��ق��ب��ل��ن،  للعامن  عملها 

فر�س  وتوليد  للنمو  املطلوبة  واال�صاحات 

القطاعات  م��ا حت��ت��اج��ه  اىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��م��ل، 

هذه  دع��م يف  م��ن  االول��وي��ة  ذات  االقت�صادية 

املرحلة.

وك���ان ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين وجه 

احل��ك��وم��ة ل��و���ص��ع ب��رن��ام��ج ع��م��ل اق��ت�����ص��ادي 

وا�صح املعامل.

التفا�صيل �ص »5«

مذكرة تفاهم بين البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية وهيئة

 األوراق المالية

الذنيبات:المشاريع توفر فرص عمل 
ألبناء المنطقة بعد تدريبهم

الشريدة: الحكومة تسعى لالستماع 
الى االفكار والمقترحات التي يقدمها 

القطاع الخاص

  حلف عربي قادم يخفف اعباء الجيرة الظالمة ويفتح الممرات المغلقة 2

 35.5 ملي�ون دين�ار إجمال�ي أرب�اح
 ش�ركة مصف�اة البت�رول األردنية

5 للنصف األول 2021



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  29 / 7 / 2021 

 الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثالثية في أثينا

اليونان وقبرص تعيدان التأكيد على دعوة جاللة الملك عبداهلل الثاني إلى »إعادة ضبط العولمة«

أهمية مصر والعراق كجزء من التكامل اإلقليمي األوسع

اليونان وقبرص تعيدان التأكيد على دعمهما للدور المهم لجاللة الملك في الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

الملك : اليونان وقبرص تحرصان على نقل وجهة نظر األردن إلى االتحاد األوروبي

البيان المشترك للقمة الثالثية األردنية القبرصية اليونانية في أثينا

رئيس الوزراء اليوناني: سنقدم لألردن 
150 ألف جرعة لقاح ضد كورونا

الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني 
سبل تطوير التعاون الثنائي

الملك يلتقي الرئيس القبرصي

�النباط- �أثينا

ال��ث��اين والرئي�س  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  عقد ج��ال��ة 

اأنا�ستا�سياد�س، ورئي�س الوزراء  القرب�سي نيكو�س 

اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س، ام�س االأربعاء، 

قمة ثاثية يف العا�سمة اليونانية اأثينا.

ورك��زت القمة، التي تلتئم للمرة الثالثة، على 

اأهمية البناء على العاقات املتينة وال�سراكة التي 

جتمع بني البلدان الثاثة، مبا يف�سي اإىل تو�سيع 

اآفاق التعاون يف املجاالت كافة، وي�سهم يف حتقيق 

ال�����س��ام وت��ع��زي��ز االأم����ن واال���س��ت��ق��رار يف املنطقة 

والعامل.

 وبحثت القمة اأوجه التعاون بني الدول الثاث 

واال�ستثمار  التجاري  التبادل  تعزيز  جم��االت  يف 

وتكنولوجيا  وال��زراع��ة  والتجارة  والطاقة  وامل��ي��اه 

امل���ع���ل���وم���ات واالت���������س����االت وال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ي��اح��ة، 

باالإ�سافة اإىل مواجهة جائحة كورونا.

وتطرقت القمة اإىل عاقات االأردن مع االحتاد 

اإىل  اإ�سافة  والهجرة،  اللجوء  واأزم���ات  االأوروب����ي، 

اأزم�����ات امل��ن��ط��ق��ة، وم�����س��اع��ي ال��ت��و���س��ل اإىل حلول 

�سيا�سية لها.

واأعرب جالة امللك، يف بداية اأعمال القمة، عن 

�سكره على ح�سن الرتحيب، وعن �سعادته لوجوده 

يف اأثينا جمددا، ولقائه برئي�س الوزراء اليوناين، 

الذي هناأه بذكرى ا�ستقال باده ال� 200.

واأكد جالة امللك اأهمية انعقاد القمة الثاثية 

منذ  التو�سع  يف  م�ستمرة  �سراكة  باعتبارها  اليوم 

فر�سة  ت�سكل  والتي   ،2018 ع��ام  يف  االأوىل  القمة 

ملوا�سلة العاقات الودية وتعزيز التعاون، ومتابعة 

التقدم منذ القمتني ال�سابقتني.

ولفت جالته اإىل اأن “حتدي فريو�س كورونا 

البع�س،  ببع�سنا  وارتباطنا  قربنا  باأهمية  ذّكرنا 

وتعزيز التعاون بيننا”.

وق����ال ج��ال��ة امل��ل��ك “نتطلع ل��ب��ح��ث ال��ط��رق 

اال���س��ت��ف��ادة من  م��ن  دول  ك��ث��اث  �ستمكننا  ال��ت��ي 

واالأم��ن  التجارة  يف  املتمثلة  الفر�س  من  العديد 

ال��غ��ذائ��ي وال�����س��ي��اح��ة وال��ط��اق��ة وال���زراع���ة وامل��ي��اه 

والبيئة والرعاية ال�سحية واال�ستثمار واالت�ساالت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات، ف�����س��ا ع���ن ال��ث��ق��اف��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م، ال��ت��ي ب���راأي���ي ت��رب��ط ب��ل��دان��ن��ا بعاقة 

تت�سارك  دول  “نحن  جالته  واأ���س��اف  وثيقة”. 

ب�سرق املتو�سط، وبراأيي اأننا �سنلعب دورا اأ�سا�سيا يف 

التعاون املو�سع لي�س يف باد ال�سام و�سرق املتو�سط 

هناك  الأن  ال���دويل  التعاون  يف  اأي�سا  ب��ل  فح�سب، 

اإمكانيات كثرية”.

وتابع جالة امللك قائا “هناك اإمكانية للبناء 

على �سراكتنا املميزة مع العراق وم�سر، والت�سافر 

مع هذين البلدين لبحث الق�سايا امل�سرتكة، فقد 

تعرفون،  وكما  م���رات،  ع��دة  املو�سوع  ه��ذا  ناق�سنا 

عقدنا القمة الثاثية الرابعة مع م�سر والعراق، 

مباحثاتنا  تتطرق  اأن  اأت��اأم��ل  املنظور،  ذل��ك  وم��ن 

ال��ب��ل��دي��ن ك��ج��زء م��ن التكامل  اإىل ه��ذي��ن  ال��ي��وم 

االإقليمي االأو�سع”.

واأ�سار جالته اإىل اأهمية دور قرب�س واليونان 

يف االحت��اد االأوروب���ي، وق��ال “هو دور مهم للغاية 

بالن�سبة لنا. ونحن ممتنون جدا لذلك، فاأعلم اأن 

اليونان وقرب�س حتر�سان على نقل وجهة نظر 

االأردن لدول االحتاد”.

وعلى �سعيد الق�سية الفل�سطينية، والت�سعيد 

االأخ����ري، ق��ال ج��ال��ة امل��ل��ك “ميكننا بحث ال��دور 

ال����ذي ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ال��ق��ي��ام ب���ه مل��ح��اول��ة 

ال��ت��ق��ري��ب ب���ني ج��م��ي��ع اجل���ه���ات الإع�������ادة اإط����اق 

حمادثات ال�سام”.

حكومتي  م���ع  احل���دي���ث  اإىل  ج��ال��ت��ه  ول���ف���ت 

به  يقوم  ال��ذي  املهم  ال���دور  واليونان عن  قرب�س 

امل��واق��ع  ح��م��اي��ة  يف  ف��ق��ط  لي�س  ب��ال��ق��د���س  االأردن 

اأي�سا  ب��ل  عليها،  واالإ���س��راف  االإ�سامية  الدينية 

حماية دور الديانة امل�سيحية يف القد�س ويف ال�سفة 

الغربية، والتي هي اأي�سا حمورية لوحدتنا معا.

م���ن ج��ان��ب��ه، رح���ب رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ي��ون��اين 

ب��ج��ال��ة امل��ل��ك وب��ال��رئ��ي�����س ال��ق��رب���س��ي، م�سريا 

ول��اأردن،  لليونان  بالن�سبة  العام  ه��ذا  اأهمية  اإىل 

حيث حتتفل اليونان مب��رور 200 ع��ام على حرب 

اال�ستقال بينما يحتفل االأردن بالذكرى املئوية 

لتاأ�سي�س الدولة.

واأ�سار اإىل التقدم الذي اأحرزته البلدان الثاثة 

يف البناء على اآلية التعاون الثاثي، موؤكدا اأهمية 

ت��ع��زي��ز ه���ذه ال�����س��راك��ة يف امل���ج���االت االق��ت�����س��ادي��ة 

واالأمنية، خا�سة يف ظل تداعيات جائحة “كورونا” 

على خمتلف القطاعات.

وحت���دث رئي�س ال����وزراء ال��ي��ون��اين ع��ن ج��دول 

�سراكة  تعزيز  اآليات  ي�سمل  وال��ذي  القمة،  اأعمال 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأوروب��������ي،  االحت�����اد  م���ع  االأردن 

امل�����س��ت��ج��دات يف ال�����س��رق االأو�����س����ط واإق��ل��ي��م ���س��رق 

على  العمل  يف  القمة  دور  اإىل  م�سريا  املتو�سط، 

ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ق��رار واالأم�����ن وحت��ق��ي��ق ال�����س��ام يف 

املنطقة.

ب��دوره، اأ�سار الرئي�س القرب�سي اإىل اأن انعقاد 

القمة الثالثة يعك�س احلر�س على تعزيز ال�سراكة 

ب��ني ال���دول ال��ث��اث، خا�سة يف جم���االت الثقافة 

والتجارة والتعليم والتحول الرقمي.

وحت�����دث ال��رئ��ي�����س ال��ق��رب���س��ي ع���ن ال��ق�����س��اي��ا 

االأخ���رية  ال��ت��ط��ورات  ال��ق��م��ة، مثل  تتناولها  ال��ت��ي 

ال��ع��راق وليبيا  ال�سرق االأو���س��ط واالأو����س���اع يف  يف 

واالأردن  قرب�س  تعاون  موؤكدا  وقرب�س،  و�سوريا 

اإقليم  وال��ي��ون��ان يف تعزيز االأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف 

�سرق املتو�سط، وموا�سلة جهود حماربة االإرهاب 

والتطرف �سمن “مبادرة اجتماعات العقبة” التي 

اأطلقها جالة امللك.

ك��م��ا ���س��دد ال��رئ��ي�����س ال��ق��رب���س��ي ع��ل��ى ح��ر���س 

ق��رب���س وال���ي���ون���ان ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���س��راك��ة االحت���اد 

االأوروبي مع االأردن �سمن القطاعات ذات االأولوية 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، م��ع��رب��ا ع���ن ���س��ك��ره جل��ال��ة 

الق�سية  جت��اه  امل��ت��وازن  االأردن  موقف  على  امللك 

القرب�سية.

وح�����س��ر اأع���م���ال ال��ق��م��ة م��ن اجل��ان��ب االأردين 

رئ��ي�����س ال�������وزراء، ون���ائ���ب رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي����ر 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، ومدير مكتب جالة 

امللك، وال�سفري االأردين يف اأثينا.

�النباط- �أثينا

 �سدر عن القمة الثاثية التي جمعت جالة 

امللك عبداهلل الثاين، والرئي�س القرب�سي نيكو�س 

اأنا�ستا�سياد�س، ورئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س 

بيان  االأرب����ع����اء،  ال���ي���وم  اأث��ي��ن��ا  يف  ميت�سوتاكي�س، 

م�سرتك فيما يلي ن�سه:”البيان امل�سرتك القمة 

– اململكة  الثاثية الثالثة اجلمهورية الهيلينية 

 28 الها�سمية - اجلمهورية قرب�ساأثينا،  االأردنية 

متوز 2021نحن كريياكو�س ميت�سوتاكي�س، رئي�س 

وزراء اجلمهورية الهيلينية، وعبداهلل الثاين ابن 

احل�سني، ملك اململكة االأردنية الها�سمية، ونيكو�س 

اأنا�ستا�سياد�س، رئي�س جمهورية قرب�س، اجتمعنا 

تعزيز  على  واتفقنا  اأث��ي��ن��ا،  يف   2021 مت��وز   28 يف 

ال�سراكة الفاعلة �سمن اإطار اآلية التن�سيق الثاثي، 

وتدعيم التعاون والتن�سيق يف املجاالت ال�سيا�سية 

ذات  االأخ���رى  وامل��ج��االت  واالأم��ن��ي��ة،  واالقت�سادية 

االهتمام امل�سرتك، خ�سو�سا يف الفرتة ال�سعبة ما 

بعد جائحة كورونا.

ا�ستعر�س القادة التقدم الكبري الذي مت اإحرازه 

�سمن اإطار ال�سراكة وعلى مدار القمتني الثاثية 

اتفقوا  كما  ال���وزاري���ة،  واالج��ت��م��اع��ات  ال�سابقتني 

على ا�ستك�ساف املزيد من الفر�س للبناء على ما 

مت حتقيقه من تقدم وتعزيزه، ولهذه الغاية اأكد 

القادة اأهمية دور ال�سكرتاريا الدائمة لاآلية التي 

اأن�سئت يف نيقو�سيا لت�سهيل التعاون الثاثي.

للجائحة  ال�����س��ل��ب��ي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

ع��ل��ى االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، وب��ال��ت��ايل ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 

ال��ث��اث، واإدراك����ا الأهمية  ال���دول  االقت�سادي بني 

التبعات  م��ن  للتخفيف  العاملي  الت�سامن  تعزيز 

اأع��ادت  العاملية،  اال�ستثنائية  للظروف  املتفاقمة 

التاأكيد على دعوة جالة امللك  اليونان وقرب�س 

�سبط  “اإعادة  اإىل  احل�سني  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

امل��ه��ارات  يف  ال����دويل  ال��ت��ك��ام��ل  لتحقيق  العوملة” 

اإط����ار ج��دي��د و�سامل  وامل����ب����ادرات �سمن  وامل������وارد 

وحمفز للنمو، وب�سكل يتيح بناء روابط متما�سكة 

وم�ستدامة، ويعزز الروابط االإيجابية بني الدول 

نحو االزدهار للجميع.

يف ه���ذا ال�����س��ي��اق، اأع����رب ال��ق��ادة ع��ن حر�سهم 

امل�سرتك على تعزيز ودعم اأوجه التناغم القائمة 

والت�سجيع  االق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  يف 

الفاعل للم�ساعي اجلديدة التي تهدف للبناء على 

ديناميكيات التحول الرقمي يف بلدانهم، للحد من 

التحديات وال�سعوبات الناجمة عن القيود املتعلقة 

بجائحة كورونا.

واالإرث  اجلغرايف  التقارب  اأهمية  القادة  واأك��د 

ال��ث��ق��ايف ال��غ��ن��ي ب��ني دول��ه��م، مم��ا �سيوفر فر�سة 

ال���ت���ع���اون يف جم�����االت رئي�سية  ل��ت��ح�����س��ني  ه��ائ��ل��ة 

والتجارة،  والتعليم،  الثقافة  ت�سمل  اأول��وي��ة،  ذات 

والزراعة،  والطاقة،  وال�سياحة،  الغذائي،  واالأم��ن 

واال�ستثمار،  ال�سحية،  والرعاية  والبيئة،  واملياه، 

املعلومات. واتفقوا على  واالت�ساالت وتكنولوجيا 

اإعادة اإطاق االجتماعات القطاعية، التي توقفت 

ب�سبب اجلائحة، لتحديد م�ساريع ملمو�سة تتيح 

ل�سعوبهم فر�سا عديدة لتحقيق االأهداف الثاثية 

والبناء على ال�سراكة اال�سرتاتيجية.

واأعاد القادة التاأكيد على دعمهم للتو�سل اإىل 

ت�سوية عادلة و�ساملة ودائمة لل�سراع الفل�سطيني 

ا�ستناداً  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  اأ���س��ا���س  على  االإ�سرائيلي 

للقانون الدويل وقرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  قيام  يج�سد  ال��ذي 

القابلة للحياة على خطوط 4 من حزيران للعام 

1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، لتعي�س باأمن 

و�سام جنبا اإىل جنب مع اإ�سرائيل.

واأعادت اليونان وقرب�س التاأكيد على دعمهما 

ل��ل��دور امل��ه��م جل��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن 

احل�����س��ني، ال��و���س��ي ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات االإ���س��ام��ي��ة 

وامل�سيحية يف القد�س، يف حماية االأماكن املقد�سة 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��و���س��ع ال���ق���ان���وين وال��ت��اري��خ��ي 

اليونان  اأ����س���ادت  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ال��ق��ائ��م فيها. ويف 

وقرب�س بالدور االأردين يف ا�ستعادة التهدئة ووقف 

االعتداءات يف القد�س وبقية االأرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة.

وناق�س القادة الق�سية القرب�سية، مبا يف ذلك 

التطورات االأخرية يف فارو�سا، وبيان رئا�سة جمل�س 

االأمن لاأمم املتحدة، حيث اأكدوا دعمهم لت�سوية 

قرب�س،  لق�سية  للحياة  وق��اب��ل��ة  و�ساملة  ع��ادل��ة 

وفقا لقرارات جمل�س االأمن ذات ال�سلة والقانون 

ال������دويل، ك��م��ا اأك����د ال���ق���ادة ����س���رورة وق���ف جميع 

اخلطوات واالإج��راءات االأحادية التي ال تتفق مع 

قرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة والقانون الدويل، 

اأو التي تقو�س جهود التو�سل اإىل حل �سلمي متفق 

عليه.

واأ�سار القادة اإىل اأهمية دور قوات االأمم املتحدة 

ال�سلم  على  احل��ف��اظ  يف  بقرب�س  ال�سام  حلفظ 

واال�ستقرار وفقا ملبادئ االأمم املتحدة، واأك��دوا اأن 

القرب�سية  للق�سية  �ساملة  ت�سوية  اإىل  التو�سل 

�ست�سب يف م�سلحة ال�سعب القرب�سي وت�سهم يف 

دعم ال�سلم واال�ستقرار للمنطقة.

و�����س����دد ال����ق����ادة ع��ل��ى اأن ا����س���ت���ق���رار وازده�������ار 

اأولوية  املتو�سط  االأبي�س  البحر  حو�س  منطقة 

دول  جميع  داع���ني  املنطقة،  ل���دول  ا�سرتاتيجية 

كل  و�سلطة  ال����دول  ���س��ي��ادة  اح����رتام  اإىل  املنطقة 

منها على نطاقها البحري وفقا للقانون الدويل، 

وخ��ا���س��ة ق��ان��ون ال��ب��ح��ار، وب��ه��ذا اخل�سو�س، اأك��د 

القادة اأهمية االنخراط يف مفاو�سات وحوار مثمر، 

طبقاً للقانون الدويل.

خطر  مبواجهة  ال��ت��ام  التزامهم  ال��ق��ادة  واأك���د 

تعزيز  على  واتفقوا  العنيف،  والتطرف  االإره���اب 

هذا  يف  الدولية  اجلهود  م�ساندة  بهدف  التعاون 

“اجتماعات العقبة”  االإط��ار، مبا يف ذلك مبادرة 

املحورية، التي اأطلقها جالة امللك عبداهلل الثاين 

ابن احل�سني، عرب الفهم العميق الأ�سباب التطرف 

العنيف وحتليل عوامله، مع االأخذ بعني االعتبار 

�سبكة  ا�ستخدام  اإ���س��اءة  مثل  امل��ت��زاي��دة  التحديات 

الأه��داف  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  االإنرتنت 

تدعم االإرهاب.

وعرّب القادة عن دعمهم للحكومة العراقية يف 

م�ساعيها حلماية وحدة العراق واأمنه وا�ستقراره، 

املزيد  حتقيق  يف  العراقي  ال�سعب  اآم���ال  وحتقيق 

من التقدم واالزده��ار، كما يقف القادة اإىل جانب 

العراق يف عملية اإعادة البناء وتعزيز اال�ستقرار.

اأما فيما يتعلق بليبيا، عرّب القادة عن التزامهم 

اأ�سا�س  ليبيا، على  ال�سراع يف  ينهي  �سيا�سي  بحل 

ق���راري جمل�س االأم���ن ل��اأمم املتحدة رق��م 2570 

ق���رارات  جميع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،)2021( و2571 

جمل�س االأمن ذات العاقة، وعزمهم على امل�ساعدة 

يف ا�ستعادة اال�ستقرار، واالأمن، واالزدهار لليبيا.

ورحبوا بالتطور ال�سيا�سي املتمثل يف خمرجات 

حتت  وامل��ع��ق��ود  الليبي  ال�سيا�سي  احل����وار  ملتقى 

رعاية االأمم املتحدة، وعربوا عن دعمهم للحكومة 

االنتخابات  عقد  يف  جلهودها  الليبية  االنتقالية 

اأهمية  اأكد القادة  يوم 24 كانون االأول 2021، كما 

ل��ل��ق��وات االأج��ن��ب��ي��ة، واملقاتلني،  ال��ت��ام  االن�����س��ح��اب 

واملرتزقة كما هو من�سو�س عليه يف اإع��ان وقف 

الع�سكرية  اللجنة  اأ���س��درت��ه  ال���ذي  ال��ن��ار  اإط���اق 

الليبية امل�سرتكة )5 + 5( يف جنيف يوم 23 ت�سرين 

االأول 2020.

�سوريا  ب�سيادة  التزامهم  ع��ن  ال��ق��ادة  ع��رب  كما 

التقدم  اإح��راز  اأرا�سيها، موؤكدين �سرورة  ووح��دة 

ل��ق��رار  وف��ق��ا  ل��ل�����س��راع  �سيا�سي  ن��ح��و حتقيق ح��ل 

جمل�س االأمن لاأمم املتحدة رقم 2254 )2015(، 

لل�سعب  ال�سام، واال�ستقرار، واالأم��ن  اإىل  يف�سي 

والطوعية  االآم���ن���ة  ال���ع���ودة  اإىل  وي��ق��ود  ال�����س��وري 

والكرمية لاجئني والنازحني. كما �سددوا اأي�سا 

على اأهمية ا�ستمرار الدعم الدويل للدول امل�سيفة 

لاجئني ال�سوريني، مل�ساعدتها يف جهودها الرامية 

على  واحل��ف��اظ  ال��اج��ئ��ني،  احتياجات  تلبية  اإىل 

منعة املجتمعات امل�سيفة.

واالحت���اد  االأردن  ب��ني  للعاقات  بالن�سبة  اأم���ا 

االأوروب���������ي، ����س���دد ال����ق����ادة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 

والتي  بر�سلونة،  م�سار  �سمن  االأورو-م��ت��و���س��ط��ي 

والع�سرين،  اخلام�سة  بالذكرى  م��وؤخ��راً  احتفلت 

املتو�سط يف  اأج��ل  االحت���اد من  دور  اإىل  باالإ�سافة 

هذا اخل�سو�س، وال��ذي يحظى بالتقدير الكبري، 

واكت�سب االحتاد من اأجل املتو�سط يف ظل الرئا�سة 

اأهمية  االأوروب����ي  واالحت���اد  االأردن  ب��ني  امل�سرتكة 

كبرية يف دعم التن�سيق وتعزيز االأهداف امل�سرتكة 

نحو حتقيق االزدهار والتكامل اإقليميا.

وبهذا ال�سدد، ويف اإطار اأولويات ال�سراكة بني 

االأمنية  وال��ت��ح��دي��ات  االأوروب�����ي  واالحت����اد  االأردن 

على  ال��ت��اأك��ي��د  ال��ق��ادة  اأع����اد  املنطقة،  يف  امل�سرتكة 

واال�ستقرار  ال�سام  بتعزيز  امل�سرتك  اهتمامهم 

يف  اال�سرتاتيجي  التعاون  خ��ال  من  املنطقة،  يف 

ال�سيا�سة اخلارجية واالأمنية، ومبعاجلة الق�سايا 

ال��ت��ي متتد ع��رب ع��دة ق��ط��اع��ات، م��ن التعليم اإىل 

اإي��ج��اد ف��ر���س ال��ع��م��ل، وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، وح��ري��ة 

احل���رك���ة، وا���س��ت��غ��ال امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب�سكل 

م�ستدام، ومكافحة االإرهاب.

و�����س����دد ال����ق����ادة ع���ل���ى االل�����ت�����زام ب��ح��م��اي��ة 

وت��ع��زي��ز ال����رتاث ال��ت��اري��خ��ي وال��ث��ق��ايف الغني 

وقد  للب�سرية،  امل�سرتك  وال���رتاث  للمنطقة 

مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ه���ذا ال���ه���دف امل�����س��رتك يف 

يف  عقد  ال��ذي  االأول،  الثاثي  القمة  موؤمتر 

على  ال��ت��وق��ي��ع  ع��رب   ،2018 ع���ام  يف  نيقو�سيا 

واأع��م��ال  ال�����س��رق��ة  املتعلقة مب��ن��ع  االت��ف��اق��ي��ة 

غري  والت�سدير  واال���س��ت��رياد  ال�سرية  احلفر 

وتعزيز  ونقلها،  الثقافية  للممتلكات  امل�سروع 

اإعادتها اإىل بادها االأ�سلية، كما اتفقوا على 

احلفاظ  باأهمية  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  معا  العمل 

ع��ل��ى ال�����س��ام��ة واالأ���س��ال��ة وال��ق��ي��م��ة العاملية 

اال�ستثنائية ملواقع الرتاث الثقايف يف املنطقة 

واملدرجة يف قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي، 

مع املراعاة الكاملة جلميع قرارات ومقررات 

اليون�سكو ذات ال�سلة.

مّهدت املحادثات، التي رك��زت يف �سميمها 

على ال�سام واال�ستقرار و�سملت جملة وا�سعة 

من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك، الطريق 

لتعزيز التعاون والت�سريع يف تن�سيق املبادرات 

بهدف اإحراز تقدم ملمو�س يف جميع املجاالت 

حل��ني ان��ع��ق��اد م��وؤمت��ر ال��ق��م��ة امل��ق��ب��ل. ول��ه��ذه 

ال��غ��اي��ة، اأع����رب ال��ق��ادة ع��ن ال��ت��زام��ه��م ب��اإع��ادة 

وتعزيز  امل������وارد،  وح�����س��د  ال�����س��راك��ات،  تفعيل 

م�ستدامة  م�سرتكة  منافع  لتحقيق  اجلهود 

الثاث  للدول  م�سافة  قيمة  ذات  ومتطورة 

امل�ساركة يف اإطار التعاون هذا”.

�أثينا �النباط- 

ورئي�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  بحث   

ميت�سوتاكي�س،  ك��ريي��اك��و���س  ال��ي��ون��اين  ال����وزراء 

اأثينا ام�س  اليونانية  العا�سمة  لدى لقائهما يف 

البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر  �سبل  االأرب���ع���اء، 

على  التاأكيد  جالته  وج��دد  كافة.  املجاالت  يف 

واليونان  االأردن  ب��ني  التعاون  موا�سلة  اأهمية 

الثاثة  البلدان  م�سالح  يحقق  ومبا  وقرب�س، 

و�سعوبهم، وي�سهم يف تنمية املنطقة.

وعرب جالة امللك عن خال�س تقديره لنجاح 

هذه القمة الثاثية، موؤكدا اأن “املحادثات التي 

ومع  بل  الثنائي،  امل�ستوى  على  معكم  اأجريناها 

قرب�س اأي�سا، تعني اأنه اأمامنا الكثري لنقوم به 

ونتابعه«.

ب�����دوره، ق���ال رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ي��ون��اين اإن 

باده �ستقدم لاأردن 150 األف جرعة لقاح �سد 

مواجهة  يف  امل�سرتكة  اجلهود  اإط��ار  يف  ك��ورون��ا، 

ال��ل��ق��اء،  ب���داي���ة  ت�����س��ري��ح��ات يف  اجل���ائ���ح���ة. ويف 

على  املباحثات  اليوناين  ال���وزراء  رئي�س  و�سف 

امل�����س��ت��وى ال��ث��اث��ي وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ث��ن��ائ��ي ب� 

مهمة  فر�سة  هذه  “اأن  م�سيفا  جدا”،  “املهمة 
وق��د  ال��ث��ن��ائ��ي��ة،  ع��اق��ات��ن��ا  تفا�سيل  اإىل  للنظر 

حددنا جماالت كثرية للتعاون تتجاوز االأجندة 

التي نركز عليها«. اجليو�سيا�سية 

االإقليمية،  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

واالأزم�������ات ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا امل��ن��ط��ق��ة وم�����س��اع��ي 

التو�سل اإىل حلول �سيا�سية لها.

رئي�س  ونائب  ال��وزراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون امل��غ��رتب��ني، 

االأردين  وال�سفري  امللك،  جالة  مكتب  ومدير 

يف اأثينا.

�أثينا �النباط- 

 ال���ت���ق���ى ج���ال���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين يف 

ال��ع��ا���س��م��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة اأث���ي���ن���ا، ام�����س االأرب����ع����اء، 

اأنا�ستا�سياد�س، حيث  الرئي�س القرب�سي نيكو�س 

جرى بحث �سبل تعزيز التعاون بني البلدين يف 

امليادين. �ستى 

واأك����د ج��ال��ة امل���ل���ك، خ���ال ال��ل��ق��اء، اأه��م��ي��ة 

ال��ق��رب���س��ي  االأردين  ال��ث��اث��ي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 

م�ساحلهم  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  ومب���ا  ال��ي��ون��اين، 

املنطقة. وتنمية  امل�سرتكة 

ك��م��ا ب��ح��ث ج��ال��ت��ه وال���رئ���ي�������س ال��ق��رب���س��ي 

حلول  اإىل  ال��ت��و���س��ل  وم�����س��اع��ي  املنطقة  اأزم����ات 

�سيا�سية لها، تعيد االأمن واال�ستقرار ل�سعوبها.

رئي�س  ونائب  ال��وزراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون امل��غ��رتب��ني، 

االأردين  وال�سفري  امل��ل��ك،  جالة  مكتب  وم��دي��ر 

يف اأثينا.

  يمكننا بحث الدور الذي باستطاعتنا جميعا القيام به لمحاولة التقريب بين جميع الجهات إلعادة إطالق  محادثات السالم

  رئيس الوزراء اليوناني يؤكد دور القمة في العمل على تعزيز االستقرار واألمن وتحقيق السالم في المنطقة

  الرئيس القبرصي: نحرص مع اليونان على تعزيز شراكة االتحاد األوروبي مع األردن ضمن القطاعات ذات األولوية بالنسبة للمملكة

 اليونان وقبرص تشيدان بالدور األردني في استعادة التهدئة ووقف االعتداءات في القدس وبقية األراضي الفلسطينية المحتلة

  القادة يؤكدون اكتساب االتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المشتركة بين األردن واالتحاد األوروبي أهمية كبيرة 

في دعم التنسيق وتعزيز األهداف المشتركة

  البيان المشترك يؤكد أهمية التقارب الجغرافي واإلرث الثقافي الغني بين الدول الثالث

 القادة: تشجيع المساعي الجديدة للبناء على ديناميكيات التحول الرقمي في البلدان الثالثة

 القادة يتفقون على إعادة إطالق االجتماعات القطاعية بين الدول الثالث التي توقفت بسبب الجائحة

  القادة يؤكدون دعمهم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

 القادة يعبرون عن دعمهم للحكومة العراقية في مساعيها لحماية وحدة العراق وأمنه واستقراره

 القادة يعبرون عن التزامهم بحل سياسي ينهي الصراع في ليبيا

  القادة يعبرون عن التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها مؤكدين ضرورة إحراز التقدم نحو تحقيق حل سياسي

 القادة يشددون على االلتزام بحماية وتعزيز التراث التاريخي والثقافي الغني للمنطقة والتراث المشترك للبشرية
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امل�سهد احلزبي على مدار �سنوات طويلة ويف زمن احلرية  عندما يتم االقتتراب من 

من  كبري  بعدد  مت�سلة  مفزعة  حقيقة  امتتام  انف�سنا  �سنجد   ، وغتتريهتتا  والدميقراطية 

اال�سماء والعناوين ، الحزاب ولدت ثم ما لبثنا اال وان وجدناها قد ماتت يف حتليل حزين 

للم�سهد .

فغالبية تلك االحزاب مل يكن هناك اي التزام حزبي من اع�سائه ذوي الركيبة املبهمة 

م�سموناً واملتوالفة ظاهرياً و�سكاًل ، على ان احلزب قائم من اجل االهتمام بال�ساأن العام 

رمزية  �سخ�سيات  وتنطح  ال�سيا�سية  الثقافة  �سعف  مع   ، القرار  �سناعة  يف  واالنخراط 

لراأ�س تلك االحزاب ، وعبثية النخب امل�ساركة واال�ساليب االنتهازية لبع�سهم خللق ازمة 

املنتظم احلزبي .

ويف ظل �سعف جممع ال�سيا�سة واآلية التحكم يف توازناته وم�ساراته ، فزعامات االحزاب 

ا�سبحت مملوكة من �سخ�سيات متنفذة او ما ي�سمى حيات االحزاب ، والقادرة على تاأمني 

متويل ودعم للحزب ليحافظ على وجوده ومكانته وفاعليته يف م�سهد احتكاري للنخب 

فيه .

تناف�سي  �سيا�سي  يعي�س يف ف�ساء  والتتذي  للدميقراطية  املوؤ�س�س  هو  ال�سعبي  فال�سوق 

وفق اخالقيات قيميه ، فبع�س االحزاب لعبت لعبة التحكم يف ماكينات الدعاية و�سناعة 

العرائ�س املتحركة يف الف�ساء العمومي ، على كل فان االحزاب ظواهر �سيا�سية الن�ساأه 

وتطوره .

واأما اال�ستمرارية او اال�سمحالل او االنقرا�س فهناك احزاب ال ترتقي اىل م�ستوى 

الظاهرة ، امنا مل�سنا انها عبارة عن اطار وظيفي ظريف يعتمد يف قوته على خطاب االثارة 

 ، وهكذا  والبطالة  الفقر  حماربة  او  الف�ساد  وحماربة  العدالة  حول  الوهمية  واملعارك 

ولكن بعد فرة زمنية �سرعان ما يتفكك وي�سمحل تدريجياً مبجرد انتهاء اال�سباب التي 

دعت لوجوده .

وكلنا يعلم ان االحزاب يجب ان ت�ستمد قوتها من القوة الذاتية الع�سائها بامتالكهم 

الفكر النري والتحليل والتقييم لالو�ساع واملع�سالت واالزمات الوطنية .

ومعاجلة التهمي�س �سواء لل�سباب او غريهم ، اأي ان هناك معطيات وطنية ت�ستوجب 

قيام احلزب ملعاجلة تلك االزمات واملعطيات وفق مناهج وا�س�س وطنية �سليمة .

بالواقع  والتاأثري  املتغريات  ا�ستيعاب  على  قتتادر  احلتتزب  يف  ال�سيا�سي  الكادر  يكون  اي 

جميعها  الق�سايا  كون   ، االختترى  االحتتزاب  مع  العالقات  وت�سييك  امل�ستقبل  وا�ست�سراق 

القدرة  لديه  يكون  ان  ، فيجب  وال�سدامات  دائرة اخل�سومات  وتقلي�س  وطنية وهادفة 

يحظى  حتى   ، �سبابية  دون  وامل�سارحة  وال�سفافية  االفكار  وتطوير  الذاتي  النقد  على 

باحرام اجلميع .

الوعي  يف  املتتواطتتنتتة  وقتتيتتم  التتدميتتقتتراطتتيتتة  ثقافة  تر�سيخ  يتم  ان  دولتتتة  اأي  يف  فيجب 

واملمار�سة ، فاالحزاب مثلها مثل اي كائن حي حتيا ومتوت ، وقد يطول عمرها ومتتد 

عرب االجيال ما دامت حمافظة على ال�سروط املو�سوعية للبقاء .

يف جميع احلاالت نحن بحاجة اىل احزاب متعددة ومتنوعة تعالج االزمات ال�سيا�سية 

من  كثري  ملعاجلة  ون�سائية  �سبابية  احتتتزاب  كذلك   ، والثقافية  والبيئية  واالجتماعية 

الق�سايا التي بداأ اجلميع يلم�سها كظواهر �سيا�سية واجتماعية .

 المهندس هاشم نايل المجالي

 المشهد الحزبي  !!!

�أثينا �النباط- 

 اجتمع جاللة امللك عبداهلل الثاين يف العا�سمة اليونانية 

اإيكاترييني  اليونانية  الرئي�سة  متتع  االأربتتتعتتتاء،  امتت�تتس  اأثتتيتتنتتا، 

البلدين،  بتتني  التتعتتالقتتات  بحث  جتترى  حيث  �ساكيالروبولو، 

و�سبل تعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت.

امللك عمق  اأّكد جاللة  ويف ت�سريحات يف بداية االجتماع، 

ال�سديقني،  البلدين  بتتني  جتمع  التي  التاريخية  العالقات 

والتتتتتي يتتوؤ�تتستتر عليها تتتاريتتخ التتعتتمتتل املتت�تتستترك يف التتعتتديتتد من 

التتقتت�تتستتايتتا واملتت�تتستتاهتتمتتة يف متتعتتاجلتتة التتتتتحتتديتتات، مبتتتا يف ذلتتك 

التحديات االأخرية مثل فريو�س »كورونا« والالجئني.

تقوية  على  ت�ساعد  الق�سايا  هتتذه  اأن  اإىل  جاللته  ولفت 

العالقات  وب�سبب هذه  اأنه  بلدينا، مبيناً  التعاون بني  ج�سور 

خالل  جتتداً«  مثمراً  يوماً  اأم�سينا  »فقد  املميزة،  التاريخية 

القمة الثالثية التي عقدت يف اأثينا.

 200 اليونانية مبنا�سبة مرور  الرئي�سة  امللك  وهناأ جاللة 

عام على ا�ستقالل بالدها، وا�سفاً هذه املنا�سبة بت«املهمة«، يف 

الوقت الذي يحتفل فيه االأردن مبئوية تاأ�سي�س الدولة.

وختم جاللته حديثه بالقول »اإن الر�سالة التي اأحملها مع 

مغادرتي بلدكم اجلميل هي اأن لدينا الكثري من العمل للقيام 

اأ�سكركم  اأن  واأريتتد  جتتداً،  م�سجع  امل�ستقبل  اأن  واأعلم  معاً،  به 

جمتتتتتدداً، وحتتكتتومتتتتتكتتم و�تتستتعتتبتتكتتم عتتلتتى التتعتتالقتتات التتتتتاريتتختتيتتة 

الوطيدة بيننا، واأي�ساً على كرم ا�ست�سافتكم لنا اليوم«.

يف  امللك  بجاللة  اليونانية  الرئي�سة  رحبت  جانبها،  متتن 

واالأردن  اليونان  بني  الثالثية  القمة  ت�ست�سيف  التي  اأثينا 

تربط  التي  الثنائية  التتعتتالقتتات  اأهمية  اإىل  الفتة  وقتترب�تتس، 

البلدين.

االحتترام  بعالقات  يرتبطان  واليونان  االأردن  اأن  واأكتتدت 

مميزة  ثنائية  عالقات  »جتمعنا  م�سيفة  وال�سداقة،  املتبادل 

الأنتتنتتا نتتتتت�تتستتارك يف التتتتتروؤى، فتتنتتحتتن نتتعتتمتتل متتن اأجتتتتل التت�تتستتالم 

احرامنا  من  ينبع  وهتتذا  املنطقة،  يف  واالزدهتتار  واال�ستقرار 

لل�سرعية الدولية«.

لتعزيز  بتتالدهتتا  تطلع  عتتن  التتيتتونتتانتتيتتة  الرئي�سة  واأعتتتربتتتت 

كمحور  لبلدكم  ننظر  »نتتحتتن  قتتائتتلتتة  االأردن،  متتع  التتعتتالقتتات 

ح�سورا  فيكم  نتترى  ونحن  االأو�تتستتط،  ال�سرق  يف  لال�ستقرار 

نود  التي  التحديات  معكم  لنبحث  للعقل  و�سوتا  ديناميكيا 

الت�سدي لها«.

اليونانية التطورات يف املنطقة،  وبحث جاللته والرئي�سة 

جاللته  اأكتتتتد  حتتيتتث  الفل�سطينية،  التتقتت�تتستتيتتة  متتقتتدمتتتتتهتتا  ويف 

اأجتتل حتقيق ال�سالم  بتتلتتورة متتوقتتف دويل فتتاعتتل متتن  �تتستترورة 

التتذي ي�سمن  التتدولتتتتتني،  حتتل  اأ�تتستتا�تتس  وال�سامل على  التتعتتادل 

من  الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  قيام 

حزيران عام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

�سيا�سية  حتتلتتول  اإىل  التو�سل  م�ساعي  االجتتتتتمتتاع  وتتتنتتاول 

واال�ستقرار  االأمتتتن  تعيد  املنطقة،  ت�سهدها  التتتتتي  لتتالأزمتتات 

ل�سعوبها.

التتتوزراء  رئي�س  ونتتائتتب  التتتتوزراء،  رئي�س  االجتتتتتمتتاع  وح�سر 

ووزيتتتر اخلتتارجتتيتتة و�تتستتوؤون املتتغتتربتتني، ومتتديتتر مكتب جاللة 

امللك، وال�سفري االأردين يف اأثينا.

الملك يجتمع مع الرئيسة اليونانية

�النباط-عمان

اعرب �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل 

ويل العهد، ام�س االأربعاء، عن فخره بادراج 

ال�سلط على قائمة الراث العاملي

ان�ستغرام  يف  ح�سابة  على  �سموه  وكتب 

اليون�سكو مدينة ال�سلط  باأن تدرج  “فخور 
�ساد�س  لت�سبح  العاملي  التتراث  قائمة  على 

موقع يف االأردن �سمن القائمة”

�النباط- عمان

بتتحتتث وزيتتتتر التت�تتستتحتتة التتدكتتتتتور فتترا�تتس 

الطبية  االأبحاث  وحدة  قائد  مع  الهواري 

لفرع  )نتتتامتتترو-3(  االأمتتريكتتيتتة  بالبحرية 

القاهرة الدكتور �سموئيل ليفني، التعاون 

واملعدية،  ال�سارية  االأمتترا�تتس  جمتتاالت  يف 

ور�تتتتستتتتد متتتقتتتاومتتتة املتتتيتتتكتتتروبتتتات احلتتيتتويتتة 

والت�سل�سل  باحل�سرات  املنقولة  واالأمرا�س 

امل�ستجدة. اجليني لبع�س االأمرا�س 

التعاون  اأهمية  الهواري  الدكتور  واأكتتد 

امل�سرك بني اجلانبني، مثمنا دور الوحدة 

يف املتت�تتستتاهتتمتتة بتتترفتتتع جتتتاهتتتزيتتتة خمتتتتتربات 

التتتتتتتتوزارة يف جمتتتتال التتتتت�تتستتختتيتت�تتس ور�تتستتد 

ال�سارية. االأمرا�س 

التعاون  متتتديتتد  على  اجلتتانتتبتتان  واتتتفتتق 

املتتت�تتتستتترك ملتتتتدة ختتمتت�تتس �تتتستتتنتتتوات ا�تتستتافتتيتتة 

يف جمتتتتاالت بتتترامتتتج التتر�تتستتد لتتالأمتترا�تتس 

التنف�سية  واالأمتتترا�تتتس  احلتتتادة  التنف�سية 

�تتستتبتتيتتهتتة االنتتتفتتتلتتتونتتتزا واأمتتتتترا�تتتتتس عتتتتدوى 

املتت�تتستتتتت�تتستتفتتيتتات واالأمتتتتترا�تتتتتس املتتنتتقتتولتتة من 

البكترييا  النواقل، وكذلك مراقبة  خالل 

لتتتلتتتمتتت�تتتستتتادات احلتتتتيتتتتويتتتتة وبتتتتترامتتتتتج ر�تتتستتتد 

االأمرا�س املعدية االأخرى.

االأمتتتتترا�تتتتتس  ر�تتتتستتتتد  بتتتترامتتتتج  اأن  يتتتتذكتتتتر 

بالتعاون   2006 عتتام  منذ  بتتداأت  التنف�سية 

امل�سرك بني الطرفني ما اأثمر عن ان�ساء 

قتتتاعتتتدة بتتيتتانتتات لتتتتتحتتديتتد بتتتدايتتتة ونتتهتتايتتة 

االأختترى  والتتفتتريو�تتستتات  االنفلونزا  مو�سم 

التنف�سية  بااللتهابات  لالإ�سابة  امل�سببة 

احلادة.

�النباط- عمان

االأربتتعتتاء،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت   

21 وفاة و1055اإ�سابة جديدة  عن ت�سجيل 

بتتتفتتتريو�تتتس كتتتتورونتتتتا املتت�تتستتتتتجتتد يف املتتمتتلتتكتتة، 

لتتريتتتفتتع التتتعتتتدد االإجتتتمتتتايل لتتلتتوفتتيتتات اإىل 

10000وفاة و768382 اإ�سابة.

واأ�تتستتار املتتوجتتز االإعتتالمتتي، التت�تتستتادر عن 

احلتتتتتاالت  عتتتتتدد  اأن  اإىل  التتت�تتتستتتحتتتة،  وزارة 

الن�سطة حالّيا و�سل اإىل 9357 حالة، بينما 

التتيتتوم اإىل  اأدختتلتتت  بلغ عتتدد احلتتتاالت التي 

امل�ست�سفيات 78حالة، كما بلغ عدد احلاالت 

81 حالة، يف حني  التي غادرت امل�ست�سفيات 

املوؤّكدة التي  بلغ العدد االإجمايل للحاالت 

تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 508 حاالت.

اإ�تتستتغتتال اأ�تتتستتتّرة  وبتتتني املتتتوجتتتز اأن نتت�تتستتبتتة 

التتعتتزل يف اإقتتلتتيتتم التت�تتستتمتتال بتتلتتغتتت 5 بتتاملتتئتتة، 

العناية  اأ�تتتستتتّرة  اإ�تتستتغتتال  ن�سبة  بلغت  بينما 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  14باملئة،  احلثيثة 

االإقليم  يف  اال�سطناعي  التنّف�س  اأجتتهتتزة 

ذاته 9 باملئة.

العزل  اأ�تتستتّرة  اإ�تتستتغتتال  ن�سبة  اأن  واأ�تتستتاف 

حني  يف  باملئة،   16 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 

اأ�سّرة العناية احلثيثة  اإ�سغال  و�سلت ن�سبة 

بلغت  بينما  باملئة،   26 اإىل  ذاتتته  االإقليم  يف 

اال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

8 باملئة.

وبتتلتتغتتت نتت�تتستتبتتة اإ�تتستتغتتال اأ�تتتستتتّرة التتعتتزل يف 

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

10باملئة، فيما بلغت ن�سبة  العناية احلثيثة 

اإ�تتستتغتتال اأجتتهتتزة التتتتتنتتّفتت�تتس اال�تتستتطتتنتتاعتتي يف 

االإقليم ذاته 9 باملئة.

حالة   661 ت�سجيل  اإىل  املتتوجتتز  واأ�تتتستتتار 

انتهاء  بعد  االإجمايل  العدد  لي�سل  �سفاء، 

حالة.   749025 اإىل  يوماً   14 العزل  فتترة 

فح�ساً،   25277 اإجتتتراء  اإىل  املتتوجتتز  واأ�تتستتار 

لتتيتت�تتستتبتتح التتتعتتتدد االإجتتتتمتتتتايل لتتلتتفتتحتتو�تتستتات 

االآن  التتوبتتاء وحتى  بتتدء  اأجتتريتتت منذ  التي 

ن�سبة  اأن  اإىل  الفتتتتتتتاً  فتتحتت�تتستتاً،   8426429

و�سلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية  الفحو�سات 

اإىل نحو 4.17 باملئة.

 ولي العهد: فخور بإدراج السلط 
على قائمة التراث العالمي 

 وزير الصحة يبحث التعاون مع وحدة 
األبحاث الطبية األميركية

 لليوم الثالث ٠٠ اإلصابات بكورونا 
تتجاوز االلف وارتفاع عدد الوفيات

قراءة متأنية في الزيارة الملكية الى واشنطن

تظهير النجاح الخارجي بحاجة الى ترتيب بيتنا الداخلي بانضاج منظومة سياسية ديمقراطية واصالح اقتصادي شامل

�النباط – عمر كالب 

ال ميتتكتتن انتتكتتار حتتجتتم التتنتتجتتاح التتتذي حققته التتزيتتارة 

متتزاج  على  النجاح  هتتذا  وانعكا�س  وا�سنطن،  اىل  امللكية 

االردنتتتيتتتني، التتذيتتن ا�تتستتتتتعتتادوا فتتقتته التتتدولتتتة املتتتاألتتتوف يف 

ال�سيا�سية  وال�سالبة  القوة  حجم  حيث  من  وجدانهم، 

على  ايجابا  ينعك�س  بال�سرورة  الذي  االقليمي،  والتتدور 

م�سارات احلياة االقت�سادية واملعي�سية، لكنه يبدو واهما 

حماية  اىل  يحتاج  ال  التتنتتجتتاح  هتتذا  ان  يعتقد،  متتن  جتتدا 

ا�ستثنائية من االردنيني انف�سهم قبل موؤ�س�سات الدولة، 

فتتالتتنتتجتتاح كتتمتتا يتتغتتري مبتتزيتتد متتن التتنتتجتتاح، يتتفتتتتتح عيون 

التتكتتارهتتني واحلتتا�تتستتديتتن واخلتت�تتستتوم ومتتا اكتترهتتم، ولعل 

حجم  لل�سك  جمتتاال  يقبل  ال  مبتتا  ك�سفت  الفتنة  حتتادثتتة 

احلتتقتتد عتتلتتى االردن مبتتحتتاولتتة ا�تتستتتتتهتتداف راأ�تتتس التتدولتتة 

و�سمانة االردنيني جميعا.

يف  االقتتوى  الدولة  مع  العالقة  متانة  اىل  فاالرتكان 

العامل دون روافع داخلية وحتالفات اقليمية، لي�س كافيا 

ابرز  ولعل  اهميته،  �سدة  على  وحمايتها  الدولة  ل�سون 

الدعم  حجم  اىل  اهلها  ارتتتكتتان  هتتو  التتدولتتة  على  خطر 

التتعتتامل- على �سدة  اكتترب قتتوة يف  اخلتتارجتتي، حتى لو من 

اهتتمتتيتتتتته- فتتهتتذا يتتر�تتستتل ا�تتتستتتارات اىل املتتحتتيتتط اخلتتارجتتي 

واعتتنتتي التتدعتتم اخلتتتارجتتتي، والتتر�تتستتائتتل التتتتتي و�تتستتلتتت اىل 

املتتحتتيتتط اخلتتتتارجتتتتي لتتتتتتالردن، بتتالتتغتتة التتتقتتتوة والتتتتداللتتتتة، 

فالنظام الها�سمي خط احمر، ودميومة العر�س م�سانة، 

حول  والتفافهم  االردنتتيتتني  بتكاتف  م�سانة  ا�سال  وهتتي 

عهده  وويل  الثاين  عبداهلل  وعميدها  الها�سمية  القيادة 

العهد  الرئي�س االمريكي كتف ويل  االمني، لكن احاطة 

بذراعه ر�سالة حا�سمة الطراف اقليمية، حاولت العبث.

مع  حتى  ومتينة  قوية  اخلارجية  االردنية  العالقات 

الفرقاء العامليني، فاالردن على عالقة وثيقة مع رو�سيا 

الواليات  اوروبا  مع  ا�سراتيجية  عالقة  وعلى  وال�سني 

بعد  الر�سائل  هتتذه  مثل  منها  نحتاج  كنا  التي  املتحدة، 

ادارة ترامب و�سهره  �سنني عجاف �سهدتها العالقة مع 

للجوار،  االردن  عتتن  القفز  يف  اجتتتتتهتتدا  التتلتتذان  كتتو�تتستتر، 

املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية  مبفهوم  بالعبث  تارة 

امل�سيحية واال�سالمية، وهذا يحتاج اىل تو�سيح للجمهور 

املتتقتتد�تتستتات  بتتتني  التتفتت�تتستتل  االردين وحتتتتديتتتدا حمتتتتتاوالت 

الو�ساية  ل�سرب  اوىل  كخطوة  واال�سالمية،  امل�سيحية 

املحاولة  التقط  ووعتتيتته  بحكمته  املتتلتتك  لكن  مبجملها، 

الو�ساية عن كني�سة  واجه�سها يف مهدها، فالتخلي عن 

الها�سمية  الو�ساية  من  ا�سيل  جتتزء  هي  التي  القيامة 

اىل  تف�سي  واالنتت�تتستتاين،  والقومي  الديني  �سرفنا  ومتتن 

التخلي عن امل�سجد االق�سى وحرمه ال�سريف.

ترامب  خطوات  اغتترت  فقد  كثريا،  ن�ستكني  ال  وحتى 

و�سهره دول اجلوار، والم�ست طموحات لدى كثري من 

امللكية  الطائرة  حمركات  هدير  ارهقهم  الذين  قتتادتتته، 

وهتتتي جتتتتوب ا�تتستتقتتاع التتتعتتتامل دعتتمتتا لتتلتتمتتقتتد�تتستتات ودعتتمتتا 

اولويات  �سلم  على  تراجعت  التي  الفل�سطينية  للق�سية 

ان  وكاد  باهظا  ثمنا  دفع  الذي  االردن،  با�ستثناء  العرب 

يدفع ثمنا اكرب، فحادثة الفتنة كانت حلقة من �سل�سلة 

فهذا  االردين،  املتتوقتتف  ال�سعاف  وبعدية  قبلية  حلقات 

امل�سنوع يف عوا�سم قريبة  االلكروين  الذباب  الكم من 

وبعيدة، لي�س �سدفة وال تاأجيج ال�ساحة املحلية عند كل 

مت�سقة  كانت  االردن  على  فاحلرب  اي�سا،  بتترئ  اختالل 

وجب  لذا  تنتهي،  لن  انها  ويبدو  تنتهي  ومل  وممنهجة، 

املعهودة  ال�سقر  بعني  وا�سنطن  يف  امللكي  النجاح  قتتراءة 

عن االردنيني وعندهم.

خارجيا بات وا�سحا ان االردن جزء ا�سيل من حتالف 

ُي�ساغ بوعي �سيا�سي وحلاجة مو�سوعية لالأمن القومي 

ون�سبيا  واالردن  فالعراق وم�سر  املتحالفة،  وللدول  اوال 

قوام هذا احللف، وحتديدا«  ي�سكلون مبجملهم  �سورية، 

التتتعتتتراق، متتت�تتتستتترواالردن« ، بتتانتتتتتظتتار انتتعتتتتتاق �تتستتوريتتة من 

من  متكنها  التي  ال�سورية  التتدولتتة  كينونة  على  احلتترب 

�سورية  كاهل  اثقل  التتذي  االيتتراين  االأثتتر  من  التخل�س 

قتتادمتتة من  ر�تتستتائتتل  كتتاهتتل االقتتلتتيتتم، وثتتمتتة  ان يثقل  قبل 

اال�سد  ب�سار  باأن  العامل  وقبول  الفهم،  هذا  توؤكد  دم�سق 

ان هذا كان  التعامل معه، ويبدو  باق يف موقعه وعليهم 

و�سرعة  وا�سنطن،  يف  االمريكي  االردين  احلتتوار  جوهر 

الفراية  متتازن  العميد  االردين  الداخلية  وزيتتر  ات�سال 

بنظريه ال�سوري، توؤكد ان ثمة تطورات ايجابية يف امللف 

ال�سوري االردين، ان كان على �سعيد فتح كامل للحدود 

قانون  ختتالل  متتن  �سورية  على  العقوبات  م�سار  على  او 

قي�سر.

احلتتتلتتتف بتت�تتستتيتتغتتتتته املُتتتثتتتلتتتى يتتنتتتتتظتتر، جنتتتتاح متت�تتستتطتتفتتى 

تتت�تتستتريتتن االول  التتعتتراقتتيتتة يف  التتكتتاظتتمتتي يف االنتتتتتختتابتتات 

لتتدعتتم  امتتكتتانتتتتته  كتتتل  و�تتتستتتع  االردن  ان  ويتتتبتتتدو  التتتتقتتتتادم، 

وبع�س  م�سر  وكذلك  القادمة،  االنتخابات  يف  الكاظمي 

ر�سالة  اول  فهذا  الكويت،  راأ�سها  على  العربية  العوا�سم 

على بداية حتلل العراق ال�سقيق من القب�سة االيرانية، 

بتتعتتد ان جنتتتح التتكتتاظتتمتتي يف انتتتهتتتاء التتتوجتتتود التتعتت�تتستتكتتري 

االمريكي يف العراق خالل زيارته االخرية اىل وا�سنطن 

انه  يبدو  التتذي  اليها،  الثاين  عبداهلل  امللك  زيتتارة  بعيد 

جنح يف فر�س االر�سية للكاظمي من خالل عالقاته مع 

او  �سورية  بتتدختتول  احللف  واكتمال  االمريكية،  االدارة 

مثالية  فر�سة  لالردن  �سيحقق  فيه،  الفاعلة  م�ساركتها 

للخروج من �سغط اجلوار العابث.

ملنح  يكفي  ال  اخلتتارجتتيتتة،  واملتتمتترات  احلتتديتتقتتة  ترتيب 

هتتذا  ينتقل  متتا مل  التترتتتيتتب،  امتتتتتيتتازات  االردين  التتبتتيتتت 

التترتتتيتتب اىل التتغتترف التتداختتلتتيتتة، فتتاملتتمتتر التت�تتستتوري اىل 

اىل  وامل�سري  العراقي  املمر  وكذلك  لبنان،  واىل  اوروبتتا 

حد ما، يتطلب اإحداث االن�سجام الداخلي، اوال باال�سراع 

ال�سيا�سية  املنظومة  حتديث  جلنة  خمرجات  ان�ساج  يف 

الزالة اي احتقان داخلي، وبالتوازي �سرعة ان�ساج ملف 

تتحقق  بتتحتتيتتث  �تتستتمتتويل،  ب�سكل  االقتتتتت�تتستتادي  اال�تتتستتتالح 

وا�سنطن  التتنتتاجتتحتتة اىل  التتتزيتتتارة  ثتتمتتار  متتن  اال�تتستتتتتفتتادة 

موؤ�سراته  ت�سري  الذي  االمريكي  الدعم  من  واال�ستفادة 

القطاعني  العالقة بني  رفع  لكنه بحاجة اىل  بالتفاوؤل، 

ولي�س  احلقيقية  التت�تتستتراكتتة  درجتتتة  اىل  واخلتتا�تتس  التتعتتام 

خارطة  واعتتتداد  احلتتكتتومتتي،  التتقتترار  تطبيق  يف  ال�سراكة 

عتتابتترة  بنية  متتن  االردين  لالقت�ساد  فعلية  احتتتتتيتتاجتتات 

اال�ستثمار  جتذب  ثابتة  ت�سريعات  ومنظومة  للمحلية، 

وتزيل الت�سوهات بني القوانني واالجراءات.

حملت  ما  مبقدار  وا�سنطن،  اىل  االخرية  امللك  زيارة 

من ر�سائل ايجابية اىل الداخل واخلارج، اال انها بحاجة 

خارجي  جنتتاح  فكل  التتداختتلتتي،  للبيت  �سريع  ترتيب  اىل 

داخليا،  حا�سنة  بيئة  لتته  تتوفر  مل  اذا  بال�سك  حمكوم 

تاأثرياته على حياتهم ومعي�ستهم. النا�س  تلم�س 

وأدنا الفتنة وعلينا قطع اذنابها

 حلف عربي قادم يخفف اعباء الجيرة الظالمة 
ويفتح الممرات المغلقة 

 اصرار اردني على دعم الكاظمي وفتح االبواب 
امام سورية

 فخ اسرائيلي يستهدف فصل الوصاية على 
المقدسات بين اسالمية ومسيحية

 رسائل امريكية حاسمة لمن يريد العبث 
باالردن
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ُث �ل�صادُق لتفا�صيِل �لأحد�ِث دوَن جماملٍة �أو  يبقى �لتاريُخ وعلى مد�ِر �لزماِن �ملُحدِّ

حتّيٍز ، فيبقى �لقارئ له �لأكرث معرفًة لكّل ما يدوُر يف فلِك �ملعطياِت وتد�خل �ملفرتقاِت 

�لّر��صمِة ملجرياِت �لأمور ليكوَن �لفارُق بنَي َمن �متلكو� موقًعا يف �صفحاِت �لتاريِخ وبنَي 

َمن كاَن ح�صوُرهم وغياُبهم �َصيان ، وِمن هنا كاَن لنا �حلقُّ باأن ُنفاخَر �لعامل بوطٍن عظيٍم 

بحجِم �لأردن وملٍك كرمٍي بحجِم جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين �بن �حل�صني �لذي مار�َس 

دور �لقيادِة و�لّريادِة و�ل�صيادِة فكاَن مثاَل �حلزِم و�لعزِم و�لإ�صر�ر و�لإقتد�ر ،فوقَف طوًد� 

�صاخًما عظيًما على مد�ِر �أمو�ج �لتحديات �لّلطمة يف بحر �لإ�صطر�ب �لذي �أغرَق َمن 

�أغرَق يف َتد�عياتِه على مد�ِر ِحقبٍة من �لزماِن قد ُتعدُّ من �أ�صر�ِس �حِلَقب على �لعامِل 

ِبُرمته .

بيينَي جاللِة  �أهييم خُمييرجيياِت �لعالقِة �لطيبِة  �أحييَد  بيياَت  �لييدولييُة �لأردنييييية  �إ�صتقر�َر  �إن 

ا يف عيوِن �جلميع  �مللك و�أبناِء �لأردن فكاَن �لدُم و�لهمُّ و�حًد� لي�صبَح حّب �لأر�ِس فر�صً

بالعهِد  �لقلُب  بالوعِد ونب�َس  �لل�صاُن  بالزنِد ونطَق  �لزنُد  و�إلَتّف  باليِد  �ليُد  ،فاأم�صكْت 

،فكانْت م�صلحُة �لوطَن فوَق كل �لإعتبار�ِت و �إ�صتطاَع جاللُة �مللك �أن يبقى �ملالَذ �لآمن 

لأحالِم �لأردنيني وطموحاتهم و�لد�فَع لهم لتجاوز �لعقبات  و�ملُذلَل  للظروِف �ل�صعبِة 

�لتي حمَل بنَي طياِتها �ل�صيَق �ل�صا�صي و�لإقت�صادي ومل تذْر يف وجهِه �إل �لقوي �ملنيُع 

باأن �لطموحاَت  �أثبَت للجميِع  �أن �لأردن  �إل  �ملييو�رِد وِقّلة �لإمكانيات،  فبالرغم من �صحِّ 

بقدِر �لعز�ئِم و�أن �لإ�صر�َر ما هو �إل مفتاًحا لأبو�ِب �ملُحال و�أن مكارَم �لرجال جتعُل من 

�خلياِل و�قًعا .

�إن �جتماَع �ل�صرعيِة �ل�صيا�صيِة و�لدينيِة يف جاللِة �مللك ز�َد من �صالبِة �لأردن وتكاتِف 

�أبنائه حوَل �لإجتاهاِت �لنابعِة من �إلتقاِء �لإر�دة ِ�ل�صعبيِة و�ل�صيا�صيِة ، فكانت �لثو�بُت يف 

�لق�صايا �ملِف�صليِة �لعاكفِة على �مل�صلحِة �لقوميِة و�لعربيِة و�لإ�صالميِة، ليرت�صَخ موقُف 

�لأردن يف عيوِن �جلميع وي�صتطيُع �أن ميلَك �لقوَل �لف�صَل يف كل جمرياِت ما يدوُر يف 

�ملنطقِة بُرمتها من خالِل �لقدرة على �لتاأثرِي و�لإميان بنهِج �لتغيري �لإيجابي �لر�ف�س 

�مل�صاحات  �إىل  �إل  ينظروَن  ل  �لذين  �لعقول  �أن�صاِف  و�أ�صحاِب  و�حلا�صدين  للم�صّككني 

�أذ�هم يف كّل  �إل �لفنَت ول يروموَن عن حدوِد ِحماهم لي�صت�صَري  �ل�صلبيِة ول يزرعوَن 

مكاٍن وطئوه .

�لعظيَم عن  �ملييد�فييَع  و�صيبقى  ز�َل  ومييا  كييان  قييٍوة  �أوتيييَي من  وبكّل ما  �مللك  �إن جاللَة 

حقِّ فل�صطني بعا�صمتها �لعربيِة �لقد�س وحقِّ �أبنائها بتقريِر م�صرِيهم ،فكاَن �صاحُب 

�لو�صايِة و�صاحُب �لر�يِة يف �لدفاع عن زيتوِنها ودحنوِنها فما ترَك للدفاِع عن �لقد�ِس 

فر�صًة �إل و�إغتنمها فكان لها وبها ومعها وي�صمُعها �إذ� نادْت ويلبيها �إذ� طلبْت، فاأنزلها 

منز�َل عمان يف عينِه فكانتا �صّيان يف �حلب و�لغاليتان يف �لقلِب ليح�صى جاللة �مللك 

بتلك �ملنزلِة �لرفيعِة يف عيوِن �لعرب وليبقى بنو ها�صم على �صريِتهم �لأوىل نهًجا للوفاء 

ونبًعا للعطاء .

 العين /فاضل محمد الحمود

 رمُز اإلباِء 
ومصدُر الفخر

 اخلمي�س    29  /  7  / 2021

االنباط- ماأدبا

وميييز�رعيييون يف حمافظة  مييو�طيينييون  عيير 

مييياأدبيييا عييين خيي�ييصيييييتييهييم مييين تييكييبييدهييم خيي�ييصييائيير 

كييبييرية لنييخييفييا�ييس ميينيي�ييصييوب مييييياه �ييصييد و�دي 

�ملوجب.

بيئية يف  كارثة  �ملز�رعون من وقوع  وحذر 

حال نفوق كميات كبرية من �لأ�صماك تعي�س 

�لأمطار،  مياه  من  خمزونه  نتيجة  �ل�صد  يف 

حلول  بيياإيييجيياد  �ملخت�صة  �جلييهييات  مييطييالييبييني 

منا�صبة قبل فو�ت �لأو�ن.

وطالب �ملو�طن حممد �لزريقات ب�صرورة 

مد�ر  على  �مل�صتمرة  �ل�صد  مياه  �إ�صالة  وقييف 

�لبوتا�س  و�صركة  �مليت  �لبحر  باجتاه  �ل�صاعة 

حفاظا على خمزون �ملياه فيه.

خمزون  �أن  �لرو�حنة  �أحمد  �ملو�طن  و�كد 

�ليي�ييصييد مييين مييييياه �لأميييطيييار يييعييد �لأقيييييل منذ 

على  �لأمييييور  ��ييصييتييميير�ر  �أن  م�صيفا  �إنيي�ييصييائييه، 

�لأطنان  مئات  نفوق  �ىل  ذلك  �صيوؤدي  حالها 

ينذر  مييا  �ل�صد  يف  تعي�س  �لتي  �لأ�ييصييميياك  ميين 

بحدوث مكرهة بيئة و�صحية.

�مل�صاحات  �إن  �ل�صاليطة  �ملز�رع عو�د  وقال 

�مليييزروعييية يف �مليينييطييقيية �نييخييفيي�ييصييت بيياأكييرث من 

نتيجة  �ملييا�ييصييييية  بيياليي�ييصيينييو�ت  مييقييارنيية  �لن�صف 

�لذي  �ل�صد،  مياه  نفاد  من  �ملييز�رعييني  خ�صية 

كان من �أهد�ف �إن�صائه تنمية �ملجتمع �ملحلي.

وعر عن خماوفه من نفوق �أ�صماك �ل�صد 

�نخفا�س  نتيجة  منها  كريهة  رو�ئح  و�نبعاث 

�ملياه  كمية  مييقييدر�  �ل�صد  ميين  �ملييييياه  من�صوب 

�لبوتا�س  و�صركة  �مليت  �لبحر  باجتاه  �مل�صالة 

بنحو 30 �ألف مرت مكعب يوميا.

و�دي  �صلطة  عييام  �أمييني  �أو�صحت  بييدورهييا، 

خمزون  �إن  �ملحا�صنة،  منار  �ملهند�صة  �لأردن 

3ر6 مييليييييون مييرت مييكييعييب من  �ليي�ييصييد حيياليييييا 

يبعث  ذلييك ل  �أن  �ىل  �لأمييطييار، م�صرية  مياه 

�لقلق. على 

و�أو�صحت �إن خمزون �ل�صد �ملو�صم �حلايل 

وذلك  �ل�صابقة  �ملو��صم  مع  مقارنة  منخف�س 

نتيجة تدين �لهطولت �ملطرية.

�إ�صالة �ملياه  �أن وز�رة �ملياه �صتوقف  و�أكدت 

على  يوؤثر  خلل  هناك  كان  حال  يف  �ل�صد  من 

بخطط  عنها  وت�صتعي�س  �ملز�رعني  �أو  �لبيئة 

بديلة.

ي�صار �ىل �أن �صد و�دي �ملوجب �لو�قع بني 

 2003 عام  �فتتح  و�لكرك  ماأدبا  حمافظتي 

29 مييليييييون مرت  وتييبييلييغ �ييصييعييتييه �لييتييخييزييينييييية 

6ر1 كيلومرت  مكعب وتبلغ م�صاحة بحريته 

مربع.

 مزارعون يعبرون عن مخاوفهم من انخفاض مخزون سد الموجب

مذكرة تفاهم بين البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
وهيئة األوراق المالية

االنباط- عمان

 مت يوم �م�س �لتوقيع على مذكرة تفاهم ما 

بني هيئة �لأور�ق �ملالية ممثلة برئي�صها �لدكتور 

ليث �لعجلوين، و�لبنك �لأوروبي لإعادة �لإعمار 

�صرق  ملنطقة  �لإقليمي  بياملدير  ممثلة  و�لتنمية 

�ليي�ييصيييييد فيليب تري  �ملييتييو�ييصييط  �لييبييحيير �لأبييييي�ييس 

�ململكة  يف  �ليييييابيياين  �ل�صفري  وبييحيي�ييصييور  وورت، 

تطوير  بهدف  كيياورو،  �صيماز�كي  �ل�صيد  �صعادة 

�صوق ر�أ�س �ملال.

وتعيد مذكرة �لتفاهم �لتاأكيد على �ل�صر�كة 

�لقوية طويلة �لأمد بني �جلانبني وت�صتند على 

�لتفاقيات و�مل�صاريع �ل�صابقة �لقائمة بني هيئة 

�لأور�ق �ملالية و�لبنك �لأوروبييي لإعادة �لعمار 

�مليزة  و�لتنمية. كما �صتعمل �ملذكرة على تعزيز 

عالية  خمرجات  لدعم  موؤ�ص�صة  لكل  �لتناف�صية 

�جلودة لتطوير �صوق ر�أ�س �ملال.

�لتفاهم  �أن مذكرة  �لعجلوين  �لدكتور  و�أكد 

و�أعييمييال  �أهييييد�ف  حتقيق  ل�صتكمال  جييياءت  قييد 

ميي�ييصييروع تييطييوييير �ييصييوق ر�أ�ييييس �ملييييال، و�أ�يييصييياف �أن 

ر�أ�ييس  �صوق  تطوير  مل�صروع  �لرئي�صية  �لأن�صطة 

�صوق  تييطييوييير  »�إ�ييصييرت�تيييييجييييية  بييي  ت�صرت�صد  �مليييال 

ر�أ�س �ملال وخارطة �لطريق لالأردن« �ملمولة من 

�حلكومة �ليابانية و�ملقرة من جمل�س �لوزر�ء يف 

�لأردن يف تعزيز  عام 2017 بهدف دعم جهود 

�ليينييمييو �لقييتيي�ييصييادي. وبيياليينيييييابيية عييين �حلييكييوميية 

�صكره  عن  �لعجلوين  �لدكتور  �أعييرب  �لأردنييييية، 

�ليابانية  وللحكومة  �لياباين  لل�صفري  و�متنانه 

على دعمها يف هذ� �لإطار.

قائم  �مل�صروع  �أن  �لعجلوين  �لدكتور  و�أو�صح 

على �صبعة �أهد�ف ��صرت�تيجّية من �صاأنها زيادة 

�أكييرث  �ملييايل  �ل�صوق  وجعل  �مل�صتثمرين  �هتمام 

جذًبا للم�صدرين و�إعادة توجيه موؤ�ص�صات �صوق 

�إيييد�ع �لأور�ق  ر�أ�ييس �ملال )بور�صة عمان ومركز 

�أنييظييميية �لييقييطيياع �خلييا�ييس  �ملييالييييية( للعمل وفيييق 

�أكييرث  �ملييالييييية  �لأور�ق  قييطيياع  و�لييعييمييل على جعل 

هيئة  قييييدر�ت  تييعييزيييز  �إىل  بييال�ييصييافيية  تناف�صية 

��صتثمارية  منتجات  و��صتحد�ث  �ملالية  �لأور�ق 

جييديييدة و�لييعييمييل عييلييى تييطييوييير بييرنييامييج توعية 

تق�صيم  مت  حيث  وللم�صتثمرين،  للم�صدرين 

م�صار�ت  خم�صة  �إىل  �ل�صرت�تيجّية  �لأهييييد�ف 

و�لتنظيمي،  �لييقييانييوين  �ل�يييصيييالح  وهيييي:  عييمييل 

�ليي�ييصيييييا�ييصيية �ليي�ييصييريييبييّييية، بيينيياء �ليييقيييدر�ت وتييعييزيييز 

�لعمليات يف بور�صة عمان ومركز �يد�ع �لأور�ق 

�ملوؤ�ص�صية  �لقدر�ت  تعزيز  �إىل  بالإ�صافة  �ملالية، 

جديدة  منتجات  و�دخيييال  �ملالية  �لأور�ق  لهيئة 

لأ�صو�ق ر�أ�س �ملال.

��صتكمال  �طييار  �ملذكرة يف  توقيع هذه  وياأتي 

�ملوؤ�ص�صية  �ليييقيييدرة  بييتييعييزيييز   ( �خلييا�ييس  �لييهييدف 

�صيقوم  �ل�صدد  هذ�  ويف  �ملالية(،  �لأور�ق  لهيئة 

�خلر�ء �ملتعاقد معهم من قبل �لبنك �لأوروبي 

و�لأطر  و�لرقابية  �لت�صريعّية  لالأطر  مبر�جعة 

�ملالية.  �لأور�ق  هيئة  يف  و�لعمليات  �لهيكلّية 

لتن�صيق �جلهود  �ملذكرة  �صت�صعى  ومبييو�ز�ة ذلك 

بييهييدف ��ييصييتييكييمييال وتيينييفيييييذ حييزميية �ييصييامييليية من 

�لت�صريعات  خمتلف  على  �ملقرتحة  �لتعديالت 

�لتي توؤثر على �أد�ء �صوق ر�أ�س �ملال. 

�ملييالييييية  �لأور�ق  هيييييئيية  تييثييّميين  �خلييييتييييام،  ويف 

لإعييادة  �لأوروبيييي  �لبنك  مع  �لوثيقة  �لعالقات 

��صت�صار�ت  ميين  يقدمه  ومييا  و�لتنمية  �لإعييمييار 

ميي�ييصييتييمييرة وميي�ييصيياعييدة فيينييييية، وتييتييطييّلييع لييتييعيياون 

م�صروع  وتو�صيات  خمييرجييات  لتحقيق  م�صتمر 

تطوير �صوق ر�أ�س �ملال.

 التوجيه الوطني والثقافة النيابية تزور معهد اإلعالم

 مشتركة نيابية تقر المادتين 1 و2 من قانون 
البلديات والالمركزية

االنباط- عمان

و�لإعيييييييالم  �ليييوطييينيييي  �ليييتيييوجيييييييه  جلييينييية  ز�رت 

�لإعييالم  معهد  �لأربييعيياء  �م�س  �لنيابية  و�لثقافة 

�لأردين .

ويعد �ملعهد �أول موؤ�ص�صة تعليمية عربية تطور 

عنا�صر  من  بال�صتفادة  �ل�صحافة  يف  مناهجها 

�لبيئة �لرقمية، وتطوير �أد�ء �لعاملني يف ميد�ن 

�ل�صحافة و�لإعالم يف �لأردن و�ملنطقة �لعربية. 

ونيياقيي�ييصييت �لييلييجيينيية خيييالل �جييتييميياعييهييا ميييع عميد 

�ملييعييهييد �لييدكييتييور عييبييد �حلييكيييييم �حليي�ييصييبيياين، و�قييع 

�لإعالم �ملحلي و�لأطر �ملهنية و�لقانونية للعمل 

�ل�صيا�صة  بييني  و�لييعييالقيية  �لأردن،  يف  �ل�صحفي 

مبا  �لإعييالمييي  �لعمل  تطوير  و�صبل  و�لإعييييالم، 

يخدم �مل�صهد �لإعالمي �لأردين، لالرتقاء ب�صمعة 

�للجنة  و�أ�ييصييادت  و�إقليميا.  حمليا  �ملهنة  و�صورة 

و�لييتييفييوق يف  �لتميز  دفيييع عجلة  �ملييعييهييد يف  بيييدور 

�ل�صحافيني  �ل�صحايف، وتطوير مهار�ت  �لتعليم 

�جلدد وذوي �خلرة، و��صتخد�مه �أ�صاليب تعليم 

�لإعييالم  م�صرية  دعييم  يف  ودوره  وو�قعية،  عملية 

�نييتييقييال  ت�صهيله  �إىل  �إ�ييصييافيية  و�لييعييربييي،  �ملييحييلييي 

خريجي �ملعهد �إىل �صوق �لعمل، موؤكدين �صرورة 

دعم �ملعهد بال�صبل �ملتاحة كافة لتمكينه من �أد�ء 

�أعماله على �أكمل وجه. وخالل �لجتماع، �تفقت 

�إييييجييياد �صيغ م�صرتكة  عييلييى  �ملييعييهييد  �لييلييجيينيية مييع 

لال�صتفادة من �خلر�ت �لأردنية لدعم وتوجيه 

�لإعييالم �لأردين مبا يخدم �مل�صلحة �لعامة، مع 

عليها عمل  يقوم  �لتي  �لعامة  �حلييريييات  ميير�عيياة 

�أعيي�ييصيياء �للجنة يف مر�فق  كييكييل. وجيييال  �لإعيييالم 

�ملعهد، وتعرفو� من خاللها على جتهيز�ت �ملعهد 

�لإذ�عييية  و��صتديوهات  �لأخييبييار  كييغييرف  �ملييتييطييورة 

متكن  �لتي  �حلديثة  و�لييكييامييري�ت  و�لتلفزيون، 

�لطلبة من تعلم تقنيات �لإنتاج �لتي تخدمهم يف 

عملهم ك�صحافيني حمرتفني يف �مل�صتقبل.

االنباط- عمان

 �يييصيييرعيييت �ليييليييجييينييية �لييينيييييييابييييييية �ملييي�يييصيييرتكييية 

�لقانونية �لإد�رية، باإقر�ر مو�د م�صروع قانون 

بعد   ،2021 ل�صنة  و�لييالمييركييزييية  �لييبييلييديييات 

عليها. �ملنا�صبة  �لتعديالت  �إجر�ء 

جيييياء ذلييييك خييييالل �جييتييميياع �لييلييجيينيية، �ميي�ييس 

�لأربييييعيييياء، بييرئييا�ييصيية �ليينييائييب �لييدكييتييور حممد 

وزير  �لييوزر�ء  رئي�س  نائب  وح�صور  �لهاللت، 

�لدولة  ووزير  كري�صان،  توفيق  �ملحلية  �لإد�رة 

و�أمني  �خلر�ب�صة،  حممود  �لقانونية  لل�صوؤون 

ح�صن  �ملييهيينييد�ييس  �ملييحييلييييية  �لإد�رة  وز�رة  عييييام 

مهيد�ت.

مبناق�صة  بييد�أت  �للجنة  �إن  �لييهيياللت  وقييال 

و�إقيييييييييير�ر ميييييييو�د �مليييي�ييييصييييروع بيييعيييد �ييصييليي�ييصييليية ميين 

�لجييتييميياعييات و�حليييييو�ر�ت �ملييثييمييرة و�جلييليي�ييصييات 

و�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات  �لييهيييييئييات،  خمتلف  مييع  �لنقا�صية 

و�خليييييييير�ء و�مليييخيييتييي�يييصيييني، بيييهيييدف �ل�يييصيييتيييمييياع 

�إقييير�ر  �إىل  �آر�ئييهييم ومييقييرتحيياتييهييم و�ييصييول  �إىل 

ويعزز  �لعامة،  �مل�صلحة  يخدم  تو�فقي  قانون 

ويحقق  �لييقيير�ر،  �صناعة  يف  �ل�صعبية  �مل�صاركة 

و�خلدمي. �لتنموي  باجلانب  �لنهو�س 

�لأوىل  �ملادتني  �أقرت  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ�صار 

و�لييثييانييييية ميين ميي�ييصييروع �لييقييانييون، فيييييمييا �أجييلييت 

�صامل  ت�صور  بلورة  حلني  �لثالثة  �ملييادة  �إقيير�ر 

�أن  م�صيفا  �لييقييانييون،  �أهييييد�ف  يييخييدم  حييولييهييا، 

�للجنة حري�صة على �لأخذ بجميع �لآر�ء �لتي 

�لقانون. ت�صب يف م�صلحة 

��ييصييم  �لييلييجيينيية عيييدليييت  �أن  �لييييهيييياللت  وبييييني 

م�صروع �لقانون لي�صبح قانون �لإد�رة �ملحلية، 

بناء  و�لالمركزية،  �لبلديات  قانون  من  بدل 

عييلييى مييقييرتحييات خييليي�ييصييت �ليييييهييا �لييلييجيينيية بعد 

�لجتماعات. مارثون 

�ملتعلقة  �لييثييانييييية  �ملييييادة  �لييلييجيينيية  �أقييييرت  كييمييا 

�لييقييانييون،  ميي�ييصييروع  يف  وردت  كما  بالتعريفات، 

حيييييث تيي�ييصييميينييت تييلييك �لييتييعييريييفييات »�ليييييييوز�رة، 

�لتنفيذي،  �ملجل�س  �ملحافظة،  جمل�س  �لوزير، 

رئييييي�ييس  �ليييبيييليييدي،  �ملييجييليي�ييس  �لإد�ري،  �حلييياكيييم 

�ملفو�صني،  جمل�س  �لييهيييييئيية،  �ملييدييير،  �لييبييلييدييية، 

�لناخب«. �ملقيم،  �ملكلف،  �لإد�رة �خلدمية، 

�لثالثة  �ملادة  نقا�س عميق حول  فيما جرى 

جمييليي�ييس  بييتيي�ييصييكيييييليية  �مليييرتيييبيييطييية  )�أ(،  �ليييفيييقيييرة 

�لقانون  م�صروع  ح�صب  يتاألف  �لذي  �ملحافظة 

ومبا�صر�،  �صريا  �نتخابا  منتخبني  �أع�صاء  من 

�لنتخابية  �لييدو�ئيير  وتق�صيم  عييددهييم،  يييحييدد 

يف كيييل حمييافييظيية وعيييييدد �مليييقييياعيييد لييكييل د�ئييييرة 

مبييوجييب نييظييام ييي�ييصييدر لييهييذه �لييغيياييية، وكييذلييك 

و�لألوية  �ملحافظات  بلديات مر�كز  روؤ�صاء  من 

حمافظة  ملجل�س  بالن�صبة  عمان  �أمييني  ونائب 

�لغرفة  �إد�رة  جمل�س  �أع�صاء  و�أحييد  �لعا�صمة 

غرفة  �إد�رة  جمل�س  �أعيي�ييصيياء  و�أحيييد  �لييتييجييارييية 

�ملييز�رعييني  �حتيياد  فييرع  �أع�صاء  و�أحييد  �ل�صناعة 

�لتطوعية  �ملوؤ�ص�صة  �إد�رة  �أع�صاء جمل�س  و�أحد 

�ملدينة. لإعمار 

وحتييييدث خيييالل �لجيييتيييمييياع، �لييينيييو�ب غيييازي 

�لييوخيييييان  و�ييصييالييح  ب�صبو�س  وفييايييز  �لييذنيييييبييات 

و�صليمان  �ليييعيييدو�ن  وعييميياد  جيييير�د�ت  وحمييمييد 

وجمدي  �صديفات  ويييزن  �لعتوم  وزيييد  �لقالب 

�لعجارمة  ورميييزي  �ل�صوحة  ور��ييصييد  �ليعقوب 

�أبييو �صعيليك وزهييري  وعييبييري �جلييبييور وحمييمييد 

�أبييو  وعييبييد�هلل  �لييعييجييارميية  وفيير��ييس  �ل�صعيدين 

حول  �لغز�وي،  وعلي  �حلر��صي�س  و�صر�ر  زيد 

�لييتييو�فييق حيال  درجيييات  �أعييلييى  �ييصييرورة حتقيق 

�آمييال  ميييو�د �لييقييانييون و�خليييروج بييقييانييون يحقق 

�صنع  يف  م�صاركته  ويييعييزز  �ل�صعب  وطييمييوحييات 

ت�صكيلة  حييول  �حل�صور  �آر�ء  وتباينت  �لييقيير�ر. 

�إذ طييالييب بييعيي�ييس �ليينييو�ب  جمييليي�ييس �ملييحييافييظيية، 

و��صتثناء  بالكامل  منتخبا  �ملجل�س  يكون  بيياأن 

�لبلديات، فيما طالب نو�ب  �لتعيينات وروؤ�صاء 

�لبلديات  وروؤ�ييصيياء  �لتعيينات  بيياإبييقيياء  �آخيييرون 

لإثيييير�ء �ملييجييليي�ييس وحتييقيييييق �لييتييعيياون و�لييتييكييامييل 

�لذي يعزز �جلانب �خلدمي و�لتنموي.

�إىل  نيييظيييرت  �حلييكييوميية  �إن  كييرييي�ييصييان  وقييييال 

خالل  ميين  و�صعت  بعمق  �لييالمييركييزييية  جتييربيية 

هيييذ� �مليي�ييصييروع خييدميية �ليييوطييين و�مليييو�طييين عر 

�ل�صابقة،  �لثغر�ت و�لختاللت  معاجلة جميع 

ومييينيييع تيي�ييصييارب وتيييعيييار�يييس �ليي�ييصييالحيييييات بني 

�ملحافظات. وجمال�س  �لبلديات 

عيين  وجييييييود مميييثيييليييني  �أن  كيييريييي�يييصيييان  و�أكيييييييد 

غيييرف �ليي�ييصيينيياعيية و�لييتييجييارة و�حتيييياد �ملييز�رعييني 

�صيكون  �لبلديات،  وروؤ�ييصيياء  �لإعييمييار  وجمل�س 

�لتنموي  �ليييدور  عييلييى  �إيييجييابييييية  �نييعييكييا�ييصييات  لييه 

�إنييي�يييصييياء �مليي�ييصيياريييع  و�خلييييدميييياتييييي، وييي�ييصييهييم يف 

�لبطالة. ن�صب  �لتي تخفف من  �لتنموية 

 الملحق الثقافي العماني يزور 
جامعة البترا

 كريم توفر حلول التنقل لفرق 
التقصي الوبائي

االنباط-عمان

�لييبييرت�  �لأ�ييصييتيياذ  ��صتقبل رئييييي�ييس جييامييعيية 

�لثقايف  �لق�صم  رئي�س  �ملييول  مييرو�ن  �لدكتور 

�لق�صم  ورئي�س  �ل�صنيدي،  خمي�س  �لعماين 

�لعمانية �لدكتور عبد  �ل�صفارة  �لأكادميي يف 

�هلل عبيد�ت، وذلك بهدف بحث �صوؤون �لطلبة 

�لعمانيني �لد�ر�صني بجامعة �لبرت�، وكان يف 

��صتقبال �لوفد �لعماين نائب رئي�س �جلامعة 

�لدكتور تي�صري �أبو عرجة وعميد كلية �لآد�ب 

وعميد  �لرحيم  عبد  ر�مييي  �لدكتور  و�لعلوم 

�لقبول و�لت�صجيل �لدكتور في�صل �أبو �لرب.

وبييييحييييث �ليييييوفيييييد �لييييعييييميييياين �لإجيييييييييييير�ء�ت 

�لأكادميية �خلا�صة بجامعة �لبرت� لت�صجيل 

�ليييطيييليييبييية �ليييعيييميييانيييييييني �جليييييييدد يف �جلييياميييعييية 

ميييع �قيييييرت�ب بيييدء �ليييعيييام �ليييدر��يييصيييي �جلييديييد، 

و��يييصيييتيييعييير�يييس �ملييييييول �لإجييييييييييير�ء�ت �ليي�ييصييحييييية 

و�إجر�ء�ت �ل�صالمة �خلا�صة بجائحة كورونا 

وجاهزية �جلامعة ل�صتقبال �لطلبة يف حال 

عودة �لتعليم �لوجاهي.

االنباط- عمان

�أعلنت �صركة كرمي عن �لتعاون مع وز�رة 

�ل�صحة لت�صهيل تنقل فرق �لتق�صي �لوبائي 

مدن  خمتلف  يف  كييورونييا  فحو�صات  لإجيييير�ء 

عمان من خالل جمموعة من �صيار�ت كرمي 

�لتي خ�ص�صت لتلك �لغاية.

�لأردن  �لعام ل�صركة كرمي يف  �ملدير  وقال 

و�لييييعيييير�ق، حمييمييد حيي�ييصيين �حلييكيييييم، يف بيييييان 

�صحفي �م�س �لأربعاء، �إن �ملبادرة تاأتي �صمن 

ميي�ييصيياعييي كيييرمي يف دعيييم �جليييهيييود �حلييكييومييييية 

�أن  مبينا  كييورونييا،  وبيياء  لنت�صار  �لت�صدي  يف 

�ل�صركة حر�صت منذ �لأيام �لأوىل للجائحة 

على �ل�صتجابة �لفّعالة جلهود �حلكومة عر 

�لييتييي ت�صاعد على  �مليييبيييادر�ت و�لييير�ميييج  دعيييم 

�حلد من تد�عيات �جلائحة.

للجهود  كييرمي  �متنان  عيين  �حلكيم  وعيير 

و�لكو�در  �لوبائي  �لتق�صي  فرق  تبذلها  �لتي 

عن  �لييكيي�ييصييف  فييحييو�ييصييات  �إجييييير�ء  يف  �ل�صحية 

�لإ�يييصيييابييية بييفييريو�ييس كييييورونييييا، ميي�ييصيييييفييا �أنييهييا 

لفرق  خدمة  �لتكنولوجية  من�صتها  �صخرت 

�لتق�صي �لوبائي وت�صهيال لتنقلهم.

وتعد هذه �ملبادرة وفق �لبيان، و�حدة من 

�طلقتها  �لييتييي  �ملجتمعية  �مليييبيييادر�ت  �صل�صلة 

كورونا  �لت�صدي جلائحة  لدعم جهود  كرمي 

وتخفيف تبعاتها مثل تعاونها مع من�صة نوى 

وز�رة  ل�صالح  زبائنها  تييرع  عملية  لت�صهيل 

برنامج  نييقيياط  ��صتبد�ل  خييالل  ميين  �ل�صحة 

�أو ميين خالل  �ليييولء �خلييا�ييس ب�صركة كييرمي، 

م�صاهمتها يف نقل �ملحجورين يف �لفنادق �ىل 

�أماكن منازلهم يف بد�ية �نت�صار �لوباء.

وقالت �ل�صركة يف بيانها �أنها قامت �أخري� 

�لتطعيم  ميير�كييز  �إىل  �لأفيييير�د  تنقل  بت�صهيل 

�ملعتمدة من �لييوز�رة يف عمان و�إربييد، وتوفري 

�إىل  �لييو�ييصييول  ي�صتطيع  مليين ل  كييورونييا  لييقيياح 

مر�كز �لرعاية �ل�صحّية
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وا�صتمر االمر كذلك اىل ان ظهر بيننا ا�صحاب االفكار املتطرفة والتكفريية 

لعدم  واخ��ذوا يدعوننا   . اال على هواهم  اال�صالمي  الدين  يفهمون  والذين ال 

انهم  بل   . كنائ�صهم  على  ال��ردد  وع��دم   ، افراحهم  يف  وم�صاركتهم  معايدتهم 

كفراً  ذل��ك  وان  الدينية  معتقداتهم  على  منا  موافقة  بذلك  قيامنا  اع��ت��روا 

ب��واح . وك��ان اك��ر م��ا يقال ذل��ك يف اع��ي��اده��م واح��زان��ه��م حيث ق��ال��وا عودوهم 

وال تعايدوهم وال ترحموا عليهم واأال فاأنكم ا�صبحتم من ملتهم . وال ادري 

بل  والتعاي�ش  وال�صداقة  اجل��وار  بحق  ذل��ك  فعلنا  ان  ملتهم  من  ن�صبح  كيف 

بناتهم  تكون  وان   ، منهم  نتزوج  ان  احلنيف  ديننا  لنا  ي�صمح  امل   . وامل�صاهرة 

من  ايديهن  �صنعت  مما  ناأكل  وان   ، تربيتهم  على  وي�صرفن   ، الطفالنا  امهات 

بحقهن  احتفاظهن  م��ع  ذل��ك  وك��ل   ، بعائالتنا  عائالتهم  ترتبط  وان   . طعام 

بالبقاء على دينهن وممار�صة �صعائرهن الدينية ؟ فكيف بعد ذلك نقول للزوج 

ان ال يهنئ زوجته يف عيدها وان ال يعزيها وال يوا�صيها لفقدها قريب او عزيز 

يف  والدتهن  او  والدتهم  يهنئوا  ال  ان  عليهم  ان  االبنة  او  لالبن  نقول  وان   .

اقربائها  اح��د  وف��اة  حالة  يف  والتعزية  املوا�صاة  لها  يقدموا  ال  وان  ؟  اعيادها 

والذين هم اقربائهم بحكم عالقة الن�صب . وانهم ان فعلوا ذلك فقد خرجوا 

عن ملة امل�صلمني ؟

الكني�صة  ولقد ح�صل ويف غمرة احتفاالت االردن بعيد اال�صتقالل ان قامت 

االرثوذك�صية بكتابة عبارات من االجنيل املبارك على احد اجل�صور يف عمان . اال 

ان البع�ش من حملة الفكر التكفريي وزارعي الفنت ، قاموا ب�صن حملة �صر�صة 

على هذا الفعل زاعمني ان هذه عبارات توراتية لليهود . و�صنوا هجوماً �صر�صاً 

متاهت  فقد  ولال�صف   . باال�صتقالة  العام  امينها  مطالبني  عمان  امانة  على 

ان  قالت فيه  بياناً  امل�صوؤولني فيها مع هذه احلملة وا�صدرت  او بع�ش  االمانة 

احدى اجلمعيات قامت بن�صر عبارات من اال�صفار دون احل�صول على موافقتها 

والقيم  الدين  مت�ش  عبارات  بن�صر  ت�صمح  لن  وانها   ، ف��وراً  ازالتها  متت  وان��ه   ،

والعادات واالآداب العامة . ولقد كان لهذا البيان ردود فعل عنيفة من املواطنني 

امل�صلمني قبل امل�صيحيني ، والذين نددوا ببيان االمانة هذا وا�صتنكروه ، االمر 

الروم  بزيارة مطران  برفقة وفد ميثلها  امني عمان  قام  ان  عليه  ترتب  الذي 

االأرثوذك�ش خري�صتوفورو�ش يف دار املطرانية وقدموا اعتذارهم عن هذا البيان 

وان   . دين  اي  اىل  اال�صائة  تقبل  ال�صماوية وال  الديانات  االمانة حترم  وان   ،

البيان ال�صادر عن االمانة كان خطاأ كبرياً ، وال ميثلها ، وانها تقدم اعتذارها 

العميق لالردنيني جميعاً عن ذلك البيان وما ورد فيه . ومت بعدها اعادة تلك 

العبارات اىل مكانها

االمر من ق�صايا  ان هذا  البع�ش  اعتبار  اىل  التكفريية  االفكار  وتعود هذه 

العقيدة ، وان من يقول بجواز تهنئة امل�صيحيني يقرهم على اعتقادهم يف االله 

املرفو�ش لدى امل�صلمني . وهذا التوجه يف منتهى اخلطاأ ، الأن التهنئة لو كانت 

اباحته  املتفق على  ن�صائهم  الزواج من  اال�صالم  لهم يف معتقدهم حلرم  اقراراً 

بن�ش اآية املائدة . ومن مقت�صيات الزواج ح�صول م�صاحة وا�صعة من التوا�صل 

ما بني امل�صلم وعائلته وزوجته غري امل�صلمة وعائلتها .

وكذلك فاأن اباحة االكل من طعام اهل الكتاب ، وقبول الر�صول عليه ال�صالة 

وال�صالم دعوة يهودية لتناول طعامها ، دليل او�صح ان هذا ال يعني اقرارهم يف 

معتقدهم . كما ان ر�صول اهلل �صل اهلل عليه و�صلم ا�صتقبل يف م�صجده وفداً من 

ن�صارى جنران و�صمح لهم ان ي�صلوا �صالتهم فيه ، فهل هذا كان اقراراً منه 

او  يهودي  جلنازة  وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  قام  كما   . ؟  معتقدهم  يف  لهم 

�صار بها على رواية اخرى ، وقال اذا راأيتم جنازة فقفوا ، فهل كان ذلك اإقراراً 

منه لهم على عقيدتهم ؟

 ، القيم  واب��ن  اب��ن تيمية  م��ن قبل  ف��ت��اوى  التحرمي اىل  ه��ذا  ا���ص��ول  وت��ع��ود 

فقد   . النية  ح�صن  افر�صنا  ان  خا�ش  زمني  �صياق  يف  �صدرت  قد  كانت  والتي 

 ) امل�صتقيم ملخالفة ا�صحاب اجلحيم  ال�صراط  اقت�صاء  ابن تيمية ) كتابه  كتب 

�صرحه  باأعيادهم يف  والن�صارى  باليهود  الت�صبه  م�صائل  فيه عن  تكلم  والذي   ،

، حيث   ) بقوم فهو منهم  ت�صبه  وال�صالم ) من  ال�صالة  الر�صول عليه  حلديث 

�صمل بهذا الت�صبيه معايدتهم يف اعيادهم ، يف الوقت الذي كان فيه ال�صليبيون 

، والتتار يف بغداد وكانت الديار ديار حرب . يف حني ان املعنى  يف بيت املقد�ش 

باعيادهم  طقو�صهم  ن�صاركهم  ال  ان  ال�صريف  النبوي  احلديث  لهذا  ال�صحيح 

م�صمولة  غ��ري  ام��ور  فهي  واح��زان��ه��م  اف��راح��ه��م  وم�صاركتهم  معايدتهم  ام��ا   .

 ، النا�ش  بني  واالح�صان  التاآلف  اىل  يدعوا  اال���ص��الم  ان  حيث   . احلديث  بهذا 

امل�صيحيني  اخوتنا  م��ع  التعاي�ش  ح�صن  واالح�����ص��ان  التاآلف  ه��ذا  مظاهر  وم��ن 

معتقداتهم  با�صتثناء  �صيئ  كل  يف  وم�صاركتهم   ، بيننا  �صالم  يف  يعي�صون  الذين 

والقول   . لها  ممار�صتهم  حرية  نحرم  ان  علينا  وال��ت��ي  الدينية  و�صعائرهم 

بعك�ش ذلك هو ن�صر للفتنة والبغ�صاء بني افراد املجتمع االردين والتعدي على 

اعتناق  على  نكرههم  ال  وان  نحرمها  ان  ديننا  امرنا  التي  الدينية  حريتهم 

غريها .
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 صلح عمان تدين موظفا حكوميا وتقرر 
حبس حريته عاما بتهمة التزوير

خال لقاء حواري مع القطاع الخاص

اللقاءات ترجمة للتوجيهات الملكية 

الشريدة: الحكومة تسعى لالستماع الى االفكار والمقترحات التي يقدمها القطاع الخاص

 االدارية النيابية تطالب بتمديد االمتحان التنافسي لطالبي التوظيف

 35.5 مليون دينار إجمالي أرباح شركة مصفاة البترول األردنية للنصف األول 2021

 مسيرة كرنفالية في البلقاء احتفاال بمئوية الدولة االردنية

االنباط- عمان

اأول ل��ق��اء ل��ه��ا مع    ���ص��رع��ت احل��ك��وم��ة بعقد 

ل��ق��اءات  �صل�صلة  �صمن  اخل��ا���ش  ال��ق��ط��اع  ممثلي 

ت��ن��وي ع��ق��ده��ا ل��ل��ت��ح��اور ح���ول اأول����وي����ات عملها 

للعامني املقبلني، واأهم ال�صيا�صات واال�صالحات 

املطلوبة للنمو وتوليد فر�ش العمل، اإ�صافة اىل 

ما حتتاجه القطاعات االقت�صادية ذات االولوية 

من دعم يف هذه املرحلة.

وك�����ان ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين وج��ه 

وا�صح  اقت�صادي  عمل  برنامج  لو�صع  احلكومة 

لتنفيذه،  حم���ددة  زمنية  مب��دد  مرتبط  امل��ع��امل 

اأج��ل حتقيق  بال�صراكة مع القطاع اخلا�ش، من 

التعايف االقت�صادي ج��راء االأزم��ة التي م��رت بها 

النمو  م�صتويات  ولتحقيق  املختلفة،  القطاعات 

االقت�صاد  عجلة  لتحريك  ال��الزم��ة  والت�صغيل 

وحت�����ص��ني اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن ب�صكل 

ملمو�ش.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدويل رئي�ش 

جلنة التنمية االقت�صادية نا�صر ال�صريدة، اإن هذه 

اللقاءات هي ترجمة للتوجيهات امللكية ال�صامية 

ب��اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة واحل�����وار م��ع خمتلف 

ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش، خل��دم��ة االق��ت�����ص��اد 

الوطني وحت�صني م�صتوى معي�صة املواطنني التي 

هي على راأ�ش اولويات جاللة امللك.

ملا  واقعية  االول��وي��ات متثل نظرة  اإن  وا�صاف 

ميكن اجنازه �صمن املعطيات احلالية يف امل�صتقبل 

القريب، موؤكدا اأن االولويات احلكومية ال�صمولية 

وطويلة املدى قد مت العمل عليها �صمن الرنامج 

اىل  رف��ع  وال��ذي  للحكومة  التاأ�صريي  التنفيذي 

جاللة امللك عبداهلل الثاين بداية العام احلايل.

وا�صتعر�ش ال�صريدة خالل اللقاء الذي عقد 

االقت�صادي  املنتدى  واع�����ص��اء  ادارة  جمل�ش  م��ع 

نايف  واالث���ار  ال�صياحة  وزراء  بح�صور  االردين 

الفايز، وال�صناعة والتجارة والتموين مها علي، 

الرقمي  واالق��ت�����ص��اد  الع�صع�ش،  حممد  وامل��ال��ي��ة 

والريادة احمد الهناندة، والعمل يو�صف ال�صمايل، 

ووزير الدولة ل�صوؤون املتابعة والتن�صيق احلكومي 

وال��ع��ن��اوي��ن  امل����ح����اور  ال���ت���ل،  و�صفي”  “نواف 
الرئي�صية الأولويات عمل احلكومة.

واك������د ال����وزي����ر ال�������ص���ري���دة ���ص��ع��ي احل��ك��وم��ة 

التي يقدمها  لال�صتماع اىل االفكار واملقرحات 

القطاع اخلا�ش من خالل �صل�صلة اللقاءات التي 

حول  املقبلني  اال�صبوعني  خ��الل  عقدها  �صيتم 

امل�صودة االأوىل لهذه االولويات، وذلك قبل ان يتم 

اقراراها ب�صورتها النهائية نهاية �صهر اآب املقبل، 

موؤكدا ادراك احلكومة ل�صعوبة املرحلة املقبلة.

واأ�صار اىل ان اأولويات عمل احلكومة املقرحة 

�صيتم م��راج��ع��ت��ه��ا ك��ل ن�����ص��ف ع���ام ل��ت��اأخ��ذ بعني 

االع��ت��ب��ار امل�����ص��ت��ج��دات ال��ت��ي ق��د ت��ط��راأ حمليا او 

خارجيا، الفتا اىل بع�ش التحديات الرئي�صة التي 

تواجه الو�صع االقت�صادي القائم واأهمها م�صكلة 

البطالة.

املنتدى  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  عر  جهته،  من 

ال��دك��ت��ور خ��ري اب��و �صعيليك ع��ن ت��ق��دي��ره لهذه 

املبادرة احلكومية، موؤكدا اأهمية و�صع ا�صالحات 

واإ�صافة  االول���وي���ات  ه��ذه  يف  لالقت�صاد  هيكلية 

حلقات للتغذية الراجعة.

و�صدد ابو �صعيليك على �صرورة قيام كل من 

االأج���واء  با�صتثمار  اخل��ا���ش  وال��ق��ط��اع  احلكومة 

االإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي اوج��دت��ه��ا زي����ارة ج��الل��ة امللك 

ل��ل��والي��ات املتحدة االأم��ريك��ي��ة وم��ا لها م��ن اآث��ار 

الرامج  ببع�ش  م�صيدا  املنطقة،  على  اإيجابية 

واالجراءات التي ت�صمنتها هذه االولويات.

الدكتور  املنتدى  اأم��ن��اء  جمل�ش  رئي�ش  واأك���د 

رج���ائ���ي امل��ع�����ص��ر، اأه���م���ي���ة ان�����ص��ج��ام االأول����وي����ات 

وم��ن �صمنها  الوطنية  االأه����داف  م��ع  احلكومية 

احلد من ن�صبة البطالة املرتفعة و�صرورة وجود 

خطة عابرة للحكومات.

اأهمية ان تنعك�ش  اأع�صاء املنتدى على  و�صدد 

هذه االإجراءات على املواطن ويف مقدمتها تقليل 

ن�صبة البطالة والتي يجب اأن تكون املوؤ�صر االبرز 

الذي يحدد كل موؤ�صرات اال�صتثمار.

واأكدوا اأهمية متكني اال�صتثمار املحلي وزيادة 

تناف�صيته بالتوازي مع حماوالت جذب اال�صتثمار 

القطاع  على  الكلف  تقليل  اإىل  اإ�صافة  االأجنبي، 

التزويد  �صال�صل  ا�صتدامة  و���ص��رورة  ال�صناعي، 

يف  وال�صياحي  ال��زراع��ي  القطاع  م�صاركة  وزي���ادة 

الناجت االجمايل املحلي واعادة هند�صة االجراءات 

يف بع�ش املوؤ�ص�صات املرتبطة باالقت�صاد الوطني.

امل�����ص��ارك��ني  اراء  ر����ص���د  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 

ب���االأول���وي���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ط��روح��ة وم���ا ميكن 

ا�صافته �صواء يف هذه املرحلة اأو يف املراحل املقبلة 

عند مراجعة االأولويات.

االنباط- عمان

طالب رئي�ش اللجنة االإدارية النيابية، الدكتور 

علي الطراونة، بتمديد مدة االمتحان التناف�صي 

للخريجني  املدنية  دي���وان اخلدمة  ينظمه  ال��ذي 

الناجحني عام 2019 بدون التعيني عام 2020 ملدة 

اآخ��ر، نظرا لظروف جائحة فريو�ش كورونا  ع��ام 

امل�صتجد وتطبيق قانون الدفاع.

اج��ت��م��اع��ا للجنة ام�ش  ت��روؤ���ص��ه  وق����ال خ���الل 

اإلغاء طلبات  اللجنة بحثت مو�صوع  اإن  االأرب��ع��اء، 

ال��ت��وظ��ي��ف م���ن خم�����زون اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ممن 

جتاوزت اأعمارهم 48 عاما، و�صر�صل كتابا ر�صميا 

لرئي�ش ال��وزراء، للمطالبة باإعادة النظر يف اإلغاء 

طلبات املتقدمني للوظائف يف الديوان لهذه الفئة.

وح�����ص��ر االج���ت���م���اع، وزي�����ر ال���دول���ة ل��ل�����ص��وؤون 

دي��وان  ع��ام  واأم���ني  اخلراب�صة،  حممود  القانونية 

اأع�صاء  اخلدمة املدنية �صامح النا�صر، وعدد من 

اإلغاء  من  املت�صررين  القدامى  اخلريجني  حملة 

طلبات تعيينهم.

القرارات  اتخاذ مثل هذه  اأن  الطراونة،  واأك��د 

“توقع الظلم على طالبي التوظيف، وتعتر تعديا 
على حقوقهم التي كفلها الد�صتور”.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د اخل��راب�����ص��ة اأن احل��ك��وم��ة ال 

تخالف اأي من الد�صتور والقوانني عند ت�صريعها 

الأي قانون، نافيا اأن تكون التعديالت التي طراأت 

لفئة  خدمة  “جاءت  املدنية  اخل��دم��ة  نظام  على 

معينة من االأ�صخا�ش، بل جاءت ملواكبة التطورات 

يف االإدارة العامة”.

واأ�صار اإىل اأن حق جميع الناجحني يف االمتحان 

“حمفوظ يف التعيني، حال  التناف�صي لعام 2019 

ال����وزراء  جمل�ش  اأن  مبينا  لهم”،  ���ص��واغ��ر  ت��وف��ر 

�صيعيد النظر مبن جرى اال�صتغناء عن طلباتهم 

يف ديوان اخلدمة املدنية.

املدنية  نظام اخلدمة  اإن  ق��ال  ب��دوره  النا�صر، 

االم��ت��ح��ان  ���ص��الح��ي��ة  اأن  ال��ق��ان��ون،  ق���وة  يكت�صب 

لثالثة اأع��وام، ثم يعود املتقدم للتوظيف بالتقدم 

ل��الم��ت��ح��ان م����رة اأخ�������رى، وي�����ص��م��ل ذل����ك جميع 

القطاعات.

م��ن ن��اح��ي��ت��ه��م، ا���ص��ت��ع��ر���ش م��ت�����ص��ررون، ممن 

بعودة  املتمثلة  اأب��رز مطالبهم  االجتماع،  ح�صروا 

طلباتهم اإىل ديوان اخلدمة املدنية للتناف�ش على 

ذل��ك، حيث  اإنهم ت�صرروا ج��راء  التعيني، قائلني 

اأج��ل احل�صول على  اأع��وام��ا ع��دي��دة م��ن  انتظروا 

تعيني.

فيما ا�صتعر�ش عدد من الناجحني يف االمتحان 

املتمثلة  مطالباهم  اأب���رز   ،2019 ل��ع��ام  التناف�صي 

يف  وتعيينهم  ل��ه��م،  االم��ت��ح��ان  �صالحية  بتمديد 

اأقرب وقت.

االنباط-عمان

االأول  للن�صف  املالية  البيانات  ك�صفت   

من عام 2021 ال�صادرة عن �صركة م�صفاة 

اإج��م��ايل  االأردن��ي��ة ع��ن ت�صجيل  ال��ب��رول 

اأرباح بلغت 35.5 مليون دينار عن الفرة 

للن�صف االأول من العام اجلاري، يف حني 

مليون   6.1 ن��ح��و  ال�����ص��ري��ب��ة  خ�����ص��م  ب��ل��غ 

دينار.

اأن�صطتها  من  االأرباح  ال�صركة  وحققت 

املتعددة، حيث �صجل الربح قبل ال�صريبة 

ال����ن����اجت م����ن ن�������ص���اط ال���ت���ك���ري���ر وت��ع��ب��ئ��ة 

18.2 مليون دينار،  اأ�صطوانات الغاز نحو 

وم����ن ن�����ص��اط ���ص��رك��ة ت�����ص��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات 

و4.7  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   12.5 ال���ب���رول���ي���ة 

وبعد  ال��زي��وت،  م�صنع  م��ن  دي��ن��ار  مليون 

ال�صركة  رب��ح  ب��ل��غ  ف��ق��د  ال�صريبة  خ�صم 

29.4 مليون دينار. مبلغ 

واأ�صارت البيانات اىل ان ال�صركة كانت 

56 مليون دينار  قد �صجلت خ�صائر بنحو 

خ���الل ذات ال���ف���رة م���ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي، 

فر�صتها  التي  االإغ��الق��ات  نتيجة  وذل��ك 

ال�صهرين للوقاية  احلكومة ملدة جتاوزت 

من فايرو�ش كورونا.

وقالت ال�صركة انه يف ظل تعايف اأ�صعار 

النفط اخلام وامل�صتقات النفطية ونتيجة 

يف  تدريجيا  طبيعتها  اىل  احل��ي��اة  ل��ع��ودة 

مع  التعاي�ش  على  العامل  دول  تاأقلم  ظل 

ُتظهر  موؤ�صرتها  ب���داأت  ك��ورون��ا،  جائحة 

حت�����ص��ن��ا وا����ص���ح���ا، م���وؤك���دة ق��درت��ه��ا على 

عام  يف  حتققت  التي  خ�صائرها  تعوي�ش 

بع�ش  م��ب��ي��ع��ات  ان  م���ن  ب��ال��رغ��م   ،2020

املواد مازالت متاأثرة باجلائحة من حيث 

والقيمة. الكمية 

وفيما يتعلق مب�صروع التو�صعة الرابع، 

على  ال��رد  حاليا  يتم  انه  ال�صركة  ك�صفت 

اال���ص��ت��ف�����ص��ارات ال������واردة م���ن امل��ت��ع��ه��دي��ن 

املهتمني بتنفيذ ومتويل امل�صروع، متهيدا 

يف  ا�صتالمها  امل��ت��وق��ع  عرو�صهم  الإع���داد 

اجل��اري،  العام  من  اأيلول  �صهر  منت�صف 

العرو�ش  ا�صتالم  موعد  متديد  مت  حيث 

اىل 15 اأيلول بدال عن 15 متوز بناء على 

خبريا   50 وان  خا�صة  املتعهدين،  طلب 

قام باإجراء زيارة ميدانية ملعاينة مو�صع 

القائمة. وامل�صفاة  امل�صروع 

امل�صروع،  متويل  الإج���راءات  وبالن�صبة 

ق��ال��ت ال�����ص��رك��ة ان���ه وب��ع��د االن��ت��ه��اء من 

امل�صتثمرين،  يطلبها  التي  الوثائق  اإعداد 

باالت�صال  لل�صركة  امل��ايل  امل�صت�صار  �صرع 

م����ع ك����ب����ار م�����ص��اه��م��ي��ه��ا وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

امل�صروع،  بتمويل  امل�صاهمة  يف  الراغبني 

الوثائق  انه مت االنتهاء من جتهيز  علما 

ليتم  امل�صتثمرين  يطلبها  التي  الالزمة 

تزويدهم بها عند الطلب.

ت�صويق  �صركة  توا�صل  ذلك،  ومب��وازاة 

اململوكة  االأردن���ي���ة  ال��ب��رول��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

ب���ال���ك���ام���ل ل�������ص���رك���ة م�������ص���ف���اة ال����ب����رول 

التطوير  م�صار  يف  اال���ص��ت��م��رار  االأردن��ي��ة 

والتو�صع بافتتاح واإدارة حمطات جديدة، 

والتطبيقات  االأنظمة  لتطوير  باالإ�صافة 

كافة  ي��خ��دم  مل��ا  والطلبات  ال��دف��ع  وط���رق 

العمالء. متطلبات 

م�����ص��ن��ع  ي���وا����ص���ل  امل�������ص���ار،  ذات  وع���ل���ى 

ال����زي����وت امل���ع���دن���ي���ة ال���ع���م���ل ع���ل���ى ����ص���راء 

ع��ب��وات  لتعبئة  ان��ت��اج  خ��ط��وط  وت��رك��ي��ب 

زي�����وت ب���اأح���ج���ام خم��ت��ل��ف��ة، ك���م���ا ي��ج��ري 

ال���ع���م���ل ع���ل���ى اال�����ص����ت����م����رار يف حت���دي���ث 

اأج��ه��زة  ب�����ص��راء  املعدنية  ال��زي��وت  خمتر 

لالرتقاء  وذل��ك  وحديثة  جديدة  فح�ش 

لفح�ش  وت��اأه��ي��ل��ه  امل��وث��وق��ي��ة  مب�����ص��ت��وى 

بعد  م��ا  م�صتوى  ل��رف��ع  املعدنية  ال��زي��وت 

البيع.

االنباط- ال�سلط

ن��ظ��م��ت حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء ام�������ش االرب����ع����اء، 

م�صرية كرنفالية مبنا�صبة مئوية الدولة االأردنية 

املدينة  انطالقا من  ال�صلط  �صوارع مدينة  جابت 

مب�صاركة  املحافظة  مبنى  اإىل  و�صوال  الريا�صية 

فاعليات �صعبية ور�صمية.

وق����ال حم��اف��ظ ال��ب��ل��ق��اء ن��اي��ف ال���ه���داي���ات ان 

�صادق  تعبري  هو  اليوم  البلقاء  حمافظة  احتفال 

م���ن امل��واط��ن��ني جت���اه وط��ن��ه��م واع���ت���زازه���م بهذه 

ال��ت��ي نقلت  الها�صميني  ب��ق��ي��ادة  امل��ب��ارك��ة  امل�����ص��رية 

االردن اإىل دولة حديثة ومتطورة نفتخر بها ،الفتا 

اىل ان االردن ا�صتطاع تقدمي االجناز تلو االجناز 

رغم كل الظروف ال�صعبة، واأ�صبح حمط اإعجاب 

اجلميع.

وا�صاف ان االردن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل 

 ، فر�ش  اإىل  التحديات  الثاين متكن من حتويل 

خمتلف  يف  وال�صعب  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  التالحم  فكان 

قوة  على  القاطع  الدليل  ه��و  التاريخية  امل��راح��ل 

وثبات الدولة لت�صبح واح��ة من االأم��ن واالأم��ان، 

م�����ص��ريا اىل اأن حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء ���ص��ه��دت خ��الل 

ال�صنوات املا�صية العديد من االإجن��ازات وامل�صاريع 

التي كان لها انعكا�ش كبري على واقعها التنموي يف 

خمتلف املجاالت.

مو�صى  البلقاء  رئي�ش جمل�ش حمافظة  وق��ال 

العواملة: اأننا نحتفل اليوم مبئوية تاأ�صي�ش الوطن 

التي بذل فيها االآباء واالأجداد الغايل والنفي�ش يف 

�صبيل بناء دولة حديثة ومتطورة تتمتع باحرام 

ون�صهد  الها�صميني،  بقيادة  اأجمع  العامل  وتقدير 

هذا التطور يف خمتلف القطاعات.

وب����ني اأن امل��ح��اف��ظ��ة ���ص��ه��دت ع���ر ال�����ص��ن��وات 

اال  اإجن����ازات ال ينكرها  ال��وط��ن  املمتدة م��ن عمر 

امل�صت�صفيات  فكانت  القطاعات  خمتلف  يف  جاحد 

واحلرفية  ال�صناعية  واملناطق  واملدار�ش  والطرق 

وامل�صاريع املختلفة، وحتققت نه�صة تنموية كبرية 

البناء  م�صرية  يف  زلنا  وم��ا  ال�صعد،  خمتلف  على 

البلقاء  اوق��اف حمافظة  وق��ال مدير  والتطوير. 

ال��دك��ت��ور اح��م��د اخل��راب�����ص��ة اإن امل��ئ��وي��ة حت��م��ل يف 

اأهمها حجم االإجن��از الذي  طياتها دالالت كثرية 

حتقق يف االردن قيا�صا مع العمر الزمني، الفتا اإىل 

اأن االأردن ا�صتطاع بحكمة وحنكة قيادته اأن يتجاوز 

الظروف ال�صعبة واملحن التي مرت به.

ال��ك��رن��ف��ال��ي��ة خمتلف  امل�������ص���رية  و����ص���ارك���ت يف 

القطاعات الر�صمية وال�صعبية وموؤ�ص�صات املجتمع 

بهذه  احتفاال  املواطنني  من  كبري  وح�صد  امل��دين 

املنا�صبة الغالية على اجلميع .

االنباط- عمان

دان�����ت ال��ه��ي��ئ��ة امل��خ��ت�����ص��ة ب��ق�����ص��اي��ا 

حمكمة  يف  الف�صاد  ومكافحة  النزاهة 

م��وظ��ف��ا حكوميا  ع��م��ان،  ���ص��ل��ح ج���زاء 

بتهمة تزوير اإجازات مر�صية، وقررت 

حب�ش حريته ملدة عام كامل.

واأع���ل���ن���ت امل��ح��ك��م��ة ق����راره����ا خ��الل 

باحلكم،  للنطق  عقدتها  علنية  جل�صة 

ح��ي��ث ق���ام م��وظ��ف ب���اإح���دى ال����وزارات 

ب����ت����ق����دمي اإج�������������ازات م���ر����ص���ي���ة ث��ب��ت 

ومت  �صحيحة،  غ��ري  ب��ان��ه��ا  للمحكمة 

اأيام  بدل  للوزارة  وتقدميها  تزويرها 

تغيب بها املوظف عن عمله فيها.

وع���ق���دت امل��ح��ك��م��ة ع���دة ج��ل�����ص��ات يف 

امل��ا���ص��ي��ة،  االأي����ام  م���دى  ع��ل��ى  الق�صية 

العامة  النيابة  ل�صهود  فيها  وا�صتمعت 

ا����ص���م���ه يف  ورد  ط���ب���ي���ب  ب���ي���ن���ه���م  م�����ن 

الق�صية.

وتوا�صل الهيئات املخت�صة بالنزاهة 

النظر  املحكمة  يف  الف�صاد  ومكافحة 

النيابة  م��ن  اليها  وردت  ق�صايا  بعدة 

ال���ع���ام���ة وه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة 

الف�صاد.



املحلي

�أكثثر �شرفاً  �أقثثثّل حثثّظثثاً ولكن  �لثثر�حثثل جنيب حمفوظ كثثانثثو�  �لثثفثثتثثّوة يف رو�يثثثات   

ومكا�شرة  منازلة  عليه  يتوجب  �لغالب  يف  �مل�شكني  كثثان  �إذ  هثثذ�،  يومنا  فثثتثثّو�ت  من 

�حلارة  �شّكان  تهليل  مع  �ملغلوب  )قنوة(  نّبوت  بك�س  �ملعركة  لتنتهي  مناف�س،  فتّوة 

�ل�شّكان  مثثن  �لإتثثثاو�ت  �أخثثذ  رحلة  لتبد�أ  غثثالثثب،  لكل  ي�شّفقون  �لثثذيثثن  وبلطجّيتها 

كل  مع  وينحنون  موجة  كثثّل  يركبون  �لذين  للبلطجّية  فتاتها  وتثثرك  �ملطحونني 

ِعَوجة.

�مللّطخة  �أيديهم  يغ�شلون  �لفكري  و�لتطهري  �لتوّح�س  حمالت  فتّو�ت  كان  بينما 

�ل�شحّية  لغتيال  ��شتعد�د�ً  �ملا�شي  �لأ�شبوع  نهاية  �شحاياهم  �آخر  ومكانة  ب�شمعة 

�لتالية معنوياً وفقاً للرتتيب �لو�رد يف قائمة �لغتيالت �لتي تد�ولوها عرب و�شائل 

�لتي  �لو�ت�شاب... وذلك على هام�س �لحتفالت  �لتو��شل �لجتماعي وجمموعات 

�أقيمت م�شاء يوم �ل�شبت بعد �لإعالن عن خرب ��شتقالة د. وفاء �خل�شر�ء، تو��شل 

�أحد �شّكان �حلارة �ملتاأثرين بَجعري �لفتّوة، بادئاً حديثه ب�شر�خ مفتعل معلناً  معي 

تنفيذها  مت  �لتي  �لفثثرت��ثثشثثّيثثة  �ملذبحة  خثثالل  كتبته  مثثا  لكل  ورف�شه  غ�شبه  عثثن 

�إذ  حديثه،  يف  �ملهم  جاء  ثم  ب�شخ�شي...  ر�أيثثه  وتغرّي  �أمله  خيبة  عن  وعثثرّب  �شدها، 

و�شفهم هو ب”جمموعة من  فتّو�ت  و�شريحة من  و��شحة  تهديد  ر�شالة  نقل يل 

و�لتخطيط  �أمري  لتد�ول  �أحدهم  وكر  يف  �جتمعو�  �لإعالميني” �لذين  �لن�شطاء 

للبدء يف حتّرك منظم �شدي؛ يبد�أ بحملة و��شعة ملقاطعة �إعالمّية للموؤ�ش�شة �لتي 

ر�شالته  خمتتماً  وظيفتي،  مثثن  لثثطثثردي  و�لتحري�س  �لتاأييد  ح�شد  ثثثم  بها  �أعثثمثثل 

معنوّياً  �غتيايل  تنفيذ  بدء  وقبل  �ل�شبت  �شباح  قمت  ما  �إذ�  للنجاة  فر�شًة  مبنحي 

بن�شر مقالة �أعلن فيها توبتي وتر�جعي عن مو�قفي و�إعالن �لبيعة لفتّو�ت �حلارة!

بلطجّية  من  ولي�س  �لنّية  ح�شن  نظري  وجهة  من  هو  �لثثذي  �لرجل  ��شتوعبت 

�لفتّوة، و�إمنا من �شّكان �حلارة �ملُغَرر بهم �ملغلوبون على فكرهم، وطلبت منه �إبالغ 

�شّلة �لفتّو�ت �أن لهم كامل �حلّق يف �لتحّرك يف �أي �جتاه، ومن جهتي �شوف �أعينهم 

ودولّيا  و�إقليمّياً  وتوثيق حملتهم حملّياً  �أ�شمائهم  ون�شر  لهم  بالرتويج  و�أ�شاعدهم 

تعلن  �شو�بق  لت�شطري  �لق�شاء  �شاحات  �إىل  وبينهم  بيني  �ملفتعل  بالنز�ع  و�لذهاب 

�لتطهري  �لر�أي و�لتعبري وحمالت  روؤيتها وموقفها من حرّية  �لدّولة من خاللها 

�لفكرّية و�غتيال �ل�شخ�شية لكل خمالف.

ة جتاوز قياد�ت �لإرهاب �لفكري كّل �خلطوط وعدم �لتوّرع  �ملرّوع يف هذه �لق�شّ

مطالبتهم  بل  فح�شب  عنها  بالرت�جع  لي�س  �آر�ئهم  على  خمالفيهم  م�شاومة  عن 

�لذي قد  �ملعنوّي  وباتو� عر�شًة لالغتيال  �لإق�شاء  ذ�قو� مر�رة  و�إل  بتبنّي عك�شها 

يف�شي يف �شياقاتنا و�آفاقنا �ملنغلقة �إىل �لعتد�ء على �شالمة �ل�شخ�س �أو حياته كما 

حدث مع عدد من �لكتاب و�ملفكرين من قبل يف �لأردن وم�شر و�ل�شود�ن وغريها، 

و�ل�شروري  �ملثثتثثو�زن  �إطثثالق ت�شريحه  �إىل  �لثثثوزر�ء  رئي�س  دولثثة  دفثثع  �لثثذي  �لأمثثر 

بد�ية هذ� �لأ�شبوع �لذي �أعلن فيه عن وقوف �لدولة بحزم يف وجه حمالت �لتنّمر 

�ملعنوّي. و�لغتيال 

ًة  روى �أ�شتاذ �لقانون �لد�شتوري لنا ونحن يف �ل�شنة �لأوىل يف كلّية �حلقوق ق�شّ

بينه وبني  ب�شمارك كان قد ن�شب نز�ع  �مل�شت�شار  �أن  دّقتها- تقول  -ل�شت متاأكد من 

�أحد �ملز�رعني على قطعة �أر�س، فقال �ملز�رع لب�شمارك جمابهاً �شلطانه وجربوته: 

له  ينت�شر  �شوف  بلده  �لعد�لة يف  �أّن مرفق  يقينه  عن  تعبري�ً  ق�شاة”،  �أملانيا  “يف 
�أن  جازمني  نعتقد  بثثدورنثثا  ونحن  جانبه،  يف  و�لقانون  و�لد�شتور  �حلثثّق  كثثان  طاملا 

�لت�شهري  بحمالت  �لتاأثر  عن  تاّم  بتنّزه  و�لقانون  �لد�شتور  يعلون  ق�شاة  �لأردن  يف 

�لأول  �ملقام  يف  �شيا�شّية  لغايات  وي�شّنها  �لبع�س  ينّظمها  �لتي  �لفكري  و�لتطهري 

موّظفني �لعاطفة �لدينّية لدى �جلماهري لتحويل م�شاحلهم �ل�شّيقة �إىل ق�شّية 

ر�أي عام.

فثثثتثثثّو�ت �لثثتثثطثثهثثري �لثثفثثكثثري �ثثشثثوف يثثظثثّلثثون حثثجثثر �لثثعثثرة يف طثثريثثق �أي �إ�ثثشثثالح 

�لر�أي  و�حثثرت�م  و�لإبثثد�ع  �لتعبري  وحرّية  �لقانون  �شيادة  لأن  �شيا�شي،  �أو  ت�شريعي 

�لآخر وثقافة �حلو�ر... جميعها قيماً تتعار�س مع تكوينهم �لثقايف وتك�شف عورته 

حثثارة  هثثي  فيها  �حلثثيثثاة  قيد  على  �لبقاء  ميكنهم  �لثثتثثي  �لثثوحثثيثثدة  فالبيئة  وعثثثو�ره، 

�إرهاباً  وُينِتجون  �ُشخفاً  وَينِطقون  عنفاً  يتنّف�شون  حيث  فكرهم”،  على  “�ملغلوبني 
وخوفا.

   د. مهند العزة

 اإلصالح وفتّوات التطهير 
الفكري

 بحث واقع عالقات االردن 
االقتصادية مع روسيا

 بحث تعزيز عالقات االردن 
االقتصادية مع سلطنة عمان

االنباط- عمان

نائل  �لردن  جتثثارة  غثثرفثثة  رئي�س  بحث 

رئي�س  نائب  �لربعاء، مع  �م�س  �لكباريتي، 

لثثدى  رو�ثثشثثيثثا �لحتثثاديثثة  �ثثشثثفثثارة  �لبعثة يف 

�ملثثمثثلثثكثثة �يثثلثثيثثا بثثولثثقثثكثثوف و�قثثثثثع �لثثعثثالقثثة 

�لقثثتثث�ثثشثثاديثثة و�لثثتثثجثثاريثثة بثثثني �لثثبثثلثثديثثن، 

و�شبل تطويرها لآفاق �أو�شع.

وحثث�ثثشثثب بثثثيثثثان �ثثشثثحثثفثثي لثثلثثغثثرفثثة، �أكثثثد 

�لثثثكثثثبثثثاريثثثتثثثي �أهثثثمثثثيثثثة مثثثثد جثثث�ثثثشثثثور جثثثديثثثدة 

�لأردن  بثثني  �لقثثتثث�ثثشثثادي  �لثثتثثعثثاون  لتعزيز 

ورو�ثثشثثيثثا، وزيثثثثادة حثثجثثم �لثثتثثبثثادل �لثثتثثجثثاري 

�لكبرية  �لهمية  ذ�ت  �لقطاعات  وحتديد 

�لبلدين. ل�شوقي 

كورونا  �أن جائحة  �إىل  �لكباريتي  و�أ�شار 

�لنتاج  �أمثثام حركة  �أفثثرزت حتديات كبرية 

و�شائل  عثثن  �لبحث  يتطلب  مثثا  و�لثثتثثجثثارة، 

جديدة ميكن من خاللها تطوير �لعالقات 

�لبلدين �ل�شديقني. �لتجارية بني 

بدوره، �أكد بولقكوف حر�س بالده على 

�لأردن،  مع  �لقت�شادية  �لعالقات  تعزيز 

و�لثثعثثمثثل �ملثث�ثثشثثرتك لثثزيثثادة حثثجثثم �لثثتثثجثثارة، 

م�شاريع  لإقامة  �خلا�س  �لقطاع  وحتفيز 

��ثثثشثثثتثثثثثثثمثثثاريثثثة و�ل�ثثثشثثثتثثثفثثثادة مثثثثن �لثثفثثر�ثثس 

�ملتاحة.

و�أ�ثثثثشثثثثار �إىل وجثثثثود رغثثبثثة مثثثن �جلثثانثثب 

يف  وخا�شة  باململكة،  لال�شتثمار  �لرو�شي 

و�لثثزر�عثثة  �ملعلومات  تكنولوجيا  قطاعات 

�حلديدية. و�ل�شكك 

�لثثذي عقد  �للقاء  �لقثثرت�ح، خالل  ومت 

مبقر جتارة �لأردن، على �أن تتبادل �لغرفة 

�لقطاعات  �أهثثم  حثثول  �ملعلومات  و�ل�شفارة 

لت�شجيع  �جلانبني  لدى  �ملتاحة  و�لفر�س 

جانب  �ىل  �لتجاري،  �لتبادل  حجم  وزيادة 

�شوري  رو�ثثشثثي  �أردين  �قت�شادي  لقاء  عقد 

م�شرتك.

االنباط-عمان

نائل  �لردن  جتثثارة  غرفة  رئي�س  بحث   

�ل�شفري  مثثع  �لربثثثعثثثاء،  �مثث�ثثس  �لثثكثثبثثاريثثتثثي، 

�لثثثعثثثمثثثاين لثثثثدى �ملثثمثثلثثكثثة هثثثثالل بثثثن �ثثشثثامل 

�لبلدين  عثثالقثثات  تطوير  �آلثثيثثات  �ملعمري، 

�لتجارية  مبادلتهما  ورفثثثع  �لقت�شادية 

�خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات  ودور  �لثنائية 

بهذ� �خل�شو�س.

وحثث�ثثشثثب بثثيثثان �ثثشثثحثثفثثي لثثلثثغثثرفثثة، �ثثشثثدد 

�لثثكثثبثثاريثثتثثي عثثلثثى �ثثثشثثثرورة تثثعثثزيثثز جثث�ثثشثثور 

�لثثثتثثثعثثثاون �لثثثتثثثجثثثاري و�ل�ثثثشثثثتثثثثثثثمثثثاري بثثني 

�لبلدين وتكثيف �جلهود لإعادة �لزخم لها 

كورونا  فثثريو�ثثس  تثثاأثثثري�ت جائحة  وجتثثاوز 

عثثلثثيثثهثثا، لفثثثتثثثا �ىل �خلثثثطثثثو�ت �ليثثجثثابثثيثثة 

�جر�ء�ت  لت�شهيل  �حلكومة  �تخذتها  �لتي 

وتثثخثثفثثيثثف  �لأردن  زيثثثثثثثارة  يف  �لثثثثر�غثثثثبثثثثني 

�إجر�ء�ت �لقدوم للمملكة، ل�شيما من دول 

�لعربي. �خلليج 

و�كد �ن جتارة �لردن م�شتعدة للتعاون 

ت�شجيع  يخ�س  فيما  �ل�شلطنة  �شفارة  مع 

�لثث�ثثشثثيثثاحثثة وتثثثبثثثادل �ملثثعثثلثثومثثات حثثثثول �أهثثثم 

�لبلدين  �ملثثتثثاحثثة يف  و�لثثفثثر�ثثس  �لثثقثثطثثاعثثات 

لزيادة حجم �لتبادل �لتجاري.

بثثثثثثثثثثدوره، �كثثثثثثد �لثثث�ثثثشثثثفثثثري �ملثثثثعثثثثمثثثثري �ن 

للعالقات  �أفثث�ثثشثثل  مل�شتقبل  تتطلع  بثثثالده 

�لقثثتثث�ثثشثثاديثثة مثثع �ملثثمثثلثثكثثة و�لثثعثثمثثل لثثزيثثادة 

حثثجثثم �لثثتثثجثثارة وحتثثفثثيثثز �لثثقثثطثثاع �خلثثا�ثثس 

يخدم  مبثثا  ��شتثمارية  م�شروعات  لإقثثامثثة 

�أهثثمثثيثثة  �لثثثبثثثلثثثديثثثن، مثث�ثثشثثري� �ىل  �قثثتثث�ثثشثثاد 

و�لتن�شيق  �لتجارية،  �لثثوفثثود  زيثثارة  تبادل 

�لعمال  �أ�شحاب  بني  قريب  �جتماع  لعقد 

مثثثثن �لثثثطثثثرفثثثني لثثثلثثثتثثثعثثثرف عثثثلثثثى �لثثفثثر�ثثس 

�لبلدين. �لقت�شادية يف 

الذنيبات:المشاريع توفر فرص عمل ألبناء المنطقة بعد تدريبهم
 خالل مباحثات مع الشركة Solar Water Plc البريطانية لتنفيذ مشروع لتحلية المياه

الرفاعي: البرلمان الحزبي البرامجي الهدف الذي نسعى لتحقيقه

 االقتصاد والطاقة النيابيتان تناقشان إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية

زير الماء تراث شعبي ينبغي موائمته للشروط الصحية الالزمة في زمن كورونا

االنباط- العقبة

 Solar �لأردنية و�شركة  �لفو�شفات  �شركة مناجم  بحثت 

يف  تن�شيقي  �جتماع  خثثالل  �لربيطانية،   Water Plc
�ملجمع �ل�شناعي بالعقبة �م�س �لأربعاء، �لجر�ء�ت �لالزمة 

لتنفيذ م�شروع لتحلية مياه �لبحر؛ يهدف �ىل تزويد �ملجمع 

�ل�شناعية   �ملياه  من  باحتياجاته  للفو�شفات  �لتابع  �ل�شناعي 

للغايات  �لإنتاجية.

وبحث �جلانبان بح�شور رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة مناجم 

و�لرئي�س  �لثثذنثثيثثبثثات،  حممد  �لثثدكثثتثثور  �لأردنثثيثثة  �لفو�شفات  

ونظريه  �لثثثثرو�د  �لثثوهثثاب  عبد  �ملهند�س  لل�شركة  �لتنفيذي 

�لتنفيذي  و�لرئي�س  ريفايل،  ديفيد  �لربيطانية  �ل�شركة  يف 

ل�شركة �إد�رة �لإ�شتثمار�ت �حلكومية خريي عمرو،  تفا�شيل 

�مل�شروع �لذي �شيزود �ملجمع �ل�شناعي  بنحو 4 ماليني مرت 

مكعب من �ملياه �ل�شناعية �شنويا.

�ملثث�ثثشثثروع �حليوي  هثثذ�  �أهمية  �لذنيبات  �لثثدكثثتثثور  و�أكثثثد     

لل�شركة و�ملجمع �ل�شناعي، من خالل م�شاهمته يف تخفي�س 

�ملنطقة  لأبناء  عمل  فر�س  وتوفري  �ملجمع،   يف  �لإنتاج  كلف 

بثثعثثد تثثدريثثبثثهثثم مثثن ِقثثبثثل �لثث�ثثشثثركثثة �لثثربيثثطثثانثثيثثة عثثلثثى �أعثثمثثال 

و�ل�شيانة. �لت�شغيل 

�ألكلفة �لإجمالية للم�شروع، �لذي �شيعتمد على  �إن   وقال 

�أمثثريثثكثثي،  دولر  مليون   100 نحو  تبلغ   �ل�شم�شية،  �لثثطثثاقثثة 

وعثث�ثثشثثرون  خم�شة  وملثثثدة   BOT مثثبثثد�أ  عثثلثثى  �إجنثثثثازه  و�شيتم 

عاماً.

وبني �لدكتور �لذنيبات، �أن �مل�شروع �شيقوم على ��شتخد�م 

�ملثثيثثاه  لإنثثتثثاج  �لثثعثثامل  يف  نثثوعثثهثثا  مثثن  �لأوىل  تثثعثثد  تكنولوجيا 

�لناجتة �ىل  �لثانوية  �ل�شناعية، فيما �شيتم ت�شويق �لأمالح 

�ملدنية للم�شروع نهاية  �لعمل بالأعمال  �خلارج، متوقعا بدء 

�لعام �حلايل، على �أن يبد�أ �لإنتاج �لفعلي للم�شروع يف �لربع 

�لأول من �لعام  2023.

�ملياه  �لدويل يف جمال هند�شة   وح�شر �لجتماع �خلبري 

وعميد �لبحث يف �جلامعة �لأردنية �لدكتور  ر�شو�ن �لو�شاح، 

جاي  �لربيطانية  �ل�شركة  يف  �لإنتاجية  �لعمليات  وم�شوؤول 

ريفايل.

   من جانب �آخر، �طلع �لدكتور �لذنيبات، ير�فقه عدد من 

�خلرب�ء و�ملخت�شني، على   تالل �لفو�شفوجيب�شوم يف �ملجمع 

ور�شة  �إطثثثار  يف  وذلثثك  �لعقبة،  يف  لل�شركة  �لتابع  �ل�شناعي 

خملفات  معاجلة  لبحث  �أم�س   �ل�شركة  نظمتها  �لتي  �لعمل 

هذه �ملادة.

االنباط-عمان

�ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة  تثثو��ثثشثثل   

�ملجتمع  فثثئثثات  خمتلف  مثثع  لثثقثثاء�تثثهثثا  �ل�شيا�شية 

�لأردين وممثلي �لفعاليات، لأثثثر�ء �لنقا�س حول 

�أعمالها، حيث �لتقى رئي�س �جلنة �شمري �لرفاعي 

نو�ب  �لثالثاء،  �أم�س  م�شاء  �أع�شائها،  من  وعثثدد 

كتلة �مل�شتقل �لنيابية.

وحتثثثدث �لثثرفثثاعثثي �أهثثمثثيثثة �حلثثثو�ر مثثع �لثثنثثو�ب 

و�ل�شر�كة و�لتكامل يف �لعمل، باعتبار �ن خمرجات 

�ل�شيا�شية  �ملثثنثثظثثومثثة  لثثتثثحثثديثثث  �ملثثلثثكثثيثثة  �لثثلثثجثثنثثة 

منها  �لنثثتثثهثثاء  بعد  �لثثنثثو�ب  جمل�س  يف  �شتناق�س 

ورفثثعثثهثثا جلثثاللثثة �ملثثلثثك عثثبثثد�هلل �لثثثثثاين ومثثثن ثم 

�حلكومة. 

وبني �ن خمرجات �للجنة من قانوين �لحز�ب 

و�ملثثر�ة  بال�شباب  �خلا�شة  و�لتو�شيات  و�لنتخاب 

و�لد�رة �ملحلية و�لتعديالت �لد�شتورية، �شتوؤ�ش�س 

ي�شتغرق  ��شالحي  وحتثثديثثث  دميقر�طية  حلياة 

�لعمل عليه عدة جمال�س نيابية.

�لثثذي  �لتحديث هثثو  �لثثتثثدرج يف  �أن  �إىل  ولثثفثثت 

�لربملان  و�أن  و�لتطوير،  �لتحديث  عملية  يحكم 

�حلثثثزبثثثي �لثثثثرب�جمثثثثي هثثثو �لثثثهثثثدف �لثثثثثذي ن�شعى 

لتحقيقه. 

كما بني �لرفاعي �ن �لعمل على تو�شيات جلنة 

�لإد�رة �ملحلية ل ت�شتهدف فقط م�شالة �لبلديات 

و�لالمركزية بل تنظر �شرت�جع نحو 14 ت�شريعاً 

ونظاماً مت�شلة بثثالإد�رة �ملحلية ترى �للجنة �أنها 

بحاجة �إىل حتديث.

وبهذ� �خل�شو�س �أو�شح �لرفاعي، �أن م�شروع 

هو   2021 ل�شنة  و�لثثالمثثركثثزيثثة  �لبلديات  قثثانثثون 

يف  و�شيتناق�س  �لثثثنثثثو�ب،  جمل�س  عثثهثثدة  يف  �لثثيثثوم 

دورته �ل�شتثنائية �لتي �شتقعد يوم �لأحد �ملقبل، 

وهو �شاحب �لولية يف ذلك.

�أكثثد رئي�س كتلة �مل�شتقبل �لنائب   من جانبه، 

�أن �للقاء هو تاأكيد ملدى رغبة  �أندريه �حلثثو�ري، 

�للجنة، معربا عن  �أعمال  على  بالطالع  �لنو�ب 

حتقيق  يف  ت�شهم  بثثتثثو�ثثشثثيثثات  تثثخثثرج  �أن  يف  �أمثثلثثه 

�لتحديث �ملن�شود.  ود�ر نقا�س حول �شيناريوهات 

قانوين �لحثثز�ب و�لنتخاب، و�لأهثثد�ف �لنهائية 

بثثهثثذ� �خل�شو�س  �مللكية  �لثثر�ثثشثثالثثة  تثثرتجثثم  �لثثتثثي 

للو�شول �إىل �أحز�ب بر�جمية، وجمل�س نو�ب قائم 

على �لتعددية �حلزبية.

االنباط-عمان 

 قال رئي�س �للجنة �لنيابية �مل�شرتكة، �مل�شكلة 

�لطاقة  و�ل�شتثمار،  �للجنتني”�لقت�شاد  من 

ح�شان،  �أبثثثو  خثثالثثد  �لثثنثثائثثب  �ملعدنية”،  و�لثثثثروة 

�لت�شوهات  جميع  بثثاإز�لثثة  تعهدت  �حلثثكثثومثثة  �إن 

قطاع  مل�شرتكي  �لكهربائية  بالتعرفة  �ملتعلقة 

�ملنازل و�لقطاعات �لقت�شادية كافة.

جثثثاء ذلثثثك عثثقثثب �جثثتثثمثثاع �لثثلثثجثثنثثة �مل�شرتكة 

�لطاقة  جلنة  رئي�س  بح�شور  �لأربثثثعثثثاء،  �مثث�ثثس 

و�لتعاون  �لتخطيط  ووزير  �لعتوم،  زيد  �لنائب 

�لدويل نا�شر �ل�شريدة ووزيرة �لطاقة و�لروة 

�لت�شوهات  �إز�لة  ملناق�شة  �لزو�تي،  �ملعدنية هالة 

على  �لكلف  وتخفي�س  �لكهربائية،  �لتعرفة  يف 

�لقطاعات �لقت�شادية لتحفيز �ل�شتثمار.

وقال �لنائب �بو ح�شان، �أن �لوزيرين �ملعنيني 

بتعرفة  �لنظر  باإعادة  �ملخت�شة  �للجنة  �أن  �أكثثد� 

�لثثكثثهثثربثثاء �ملثثثنثثثزيل و�لثثثقثثثطثثثاعثثثات �لقثثتثث�ثثشثثاديثثة 

�ملثثخثثتثثلثثفثثة تثثدر�ثثس حتثثقثثيثثق جثثمثثلثثة مثثن �لأهثثثثد�ف 

�لقت�شاد  عجلة  بتحريك  �ملتعلقة  �لأ�ثثشثثا�ثثشثثيثثة 

وحماية ذوي �لدخل �ملتو�شط و�ملتدين.

�إن جلنة  �لثثث�ثثثشثثثريثثثدة  �لثثثثوزيثثثثر  قثثثثال  بثثثثثثثدوره، 

�شل�شلة  عقدت  �لثثوز�ريثثة  و�ل�شتثمار  �لقت�شاد 

دفثثع عجلة  و�ثثشثثرورة  �ل�شتثمار  حثثول  حثثثثو�ر�ت 

�لقت�شاد، وحتقيق �لنمو �لقت�شادي وتخفي�س 

كثثثلثثثف �لثثثطثثثاقثثثة و�لثثثكثثثهثثثربثثثاء عثثثلثثثى �لثثثقثثثطثثثاعثثثات 

�لقت�شادية و�خلدماتية كافة.

�لرئي�س للحكومة  �أن �لهدف  �ل�شريدة  وبني 

�لكهربائية،  �لتعرفة  يف  �لت�شوهات  �إز�لثثثثة  هثثو 

ومثثثعثثثاجلثثثة �لثثثتثثثحثثثديثثثات �لثثثتثثثي تثثثثو�جثثثثه خمثثتثثلثثف 

�لقطاعات، موؤكد� �شرورة و�شول دعم �لكهرباء 

لثثلثثعثثائثثالت �لأردنثثثيثثثة ولثثثن تثثرتثثفثثع فثثو�تثثري ذوي 

�لدخل �ملتو�شط و�ملتدين.

و�أ�شار �إىل �أن حو�يل 93 باملئة من �مل�شرتكني 

�ملنزليني ي�شتهلكون �أقل من 600 ك و�ط �شاعة 

�شهريا، ولن تتاأثر فو�تريهم بالتعرفة �جلديدة، 

�لذين  �ملنزليني  �مل�شتهلكني  ن�شبة  �أن  �إىل  لفتا 

�شاعة  و�ط  كثثيثثلثثو   600 عثثن  ��ثثشثثتثثهثثالكثثهثثم  يثثزيثثد 

�شهريا حو�يل 7 باملئة فقط.

وبني وزير �لتخطيط �أن �لهدف من تخفي�س 

تثثعثثرفثثة �لثثكثثهثثربثثاء وكثثلثثف �لثثطثثاقثثة عثثلثثى خمتلف 

�لقطاعات لدفع عجلة �لقت�شاد وحتقيق �لنمو 

د�عيا  �لعمل،  فر�س  توفري  وزيثثادة  �لقت�شادي 

�لقطاعات �مل�شتفيدة �إىل عك�س �لتخفي�شات على 

م�شتوى �خلدمات �لتي تقدم للمو�طن.

مثثن جانبها، �أكثثثدت وزيثثثرة �لثثطثثاقثثة و�لثثثروة 

بعناية  تثثدر�ثثس  �ملثثخثثتثث�ثثشثثة  �لثثلثثجثثنثثة  �أن  �ملثثعثثدنثثيثثة 

�لو�شول  بهدف  �لكهرباء  بتعرفة  �لنظر  �إعثثادة 

�إىل تعرفة خالية من �لت�شوهات �لقائمة حاليا 

و�ل�شناعية  �لتجارية  و�لقطاعات  �ملثثنثثازل  على 

و�لفندقية و�ل�شحية و�لزر�عية بحيث تنخف�س 

على جميع �لقطاعات �لقت�شادية وحماية ذوي 

�لدخل �ملتدين و�ملتو�شط من �لعائالت �لأردنية.

تثثدر�ثثس كذلك  �للجنة  �أن  �لثثزو�تثثي  و�أ�ثثشثثافثثت 

�شر�ئح   3 ت�شبح  بحيث  �ل�شر�ئح  عدد  تخفي�س 

يكون هناك  �أنثثه لن  �شر�ئح، موؤكدة   7 بثثدل من 

�أردنية لديها دفرت  رفع للكهرباء عن كل عائلة 

غزة  �أبناء  �إىل  بالإ�شافة  بالدعم،  حتظى  عائلة 

يعاملون معاملة  �ملوؤقتة حيث  �جلثثوز�ت  وحملة 

�لعائالت �لأردنية.

وقالت �إن من ي�شتهلكون ما فوق 600 ك و�ط 

�شاعة �شهريا قد ترتفع قيم فو�تريهم �أو يكون 

باملئة   93 �أن  �إىل  �نخفا�شها قليال جد�، م�شرية 

من �لعد�د�ت �ملنزلية ت�شتهلك �أقل من 600 كيلو 

و�ط �شهريا.

�لطاقة  �أن �لنخفا�س يف كلف  وبينت زو�تي 

وزيثثادة  ويعززها  �ل�شتثمار  حتفيز  على  �شيعمل 

بالكهرباء  �ملتعلق  �لقر�ر  �أن  موؤكدة  �ل�شادر�ت، 

وكثثلثثف �لثثطثثاقثثة لثثن يثثكثثون �لثثعثثمثثل بثثه ر�شميا �إل 

ذلك  بعد  يتم  بحيث  �لدر��شة  �لنتهاء من  بعد 

تطبيقها.

وتوقعت زو�تي �لبدء بتطبيق �لتعرفة 

�جلديدة مطلع �لعام �ملقبل.

و�أكثثثثثد �أعثث�ثثشثثاء �لثثلثثجثثنثثة �لثثنثثيثثابثثيثثة �ملثث�ثثشثثرتكثثة 

�لتعرفة  �إقثثثر�ر  �لإ�ثثشثثر�ع يف  �لعمل على  �ثثشثثرورة 

�جلديدة.

االنباط- عمان

 “ل يغيب عن ذ�كرتي تلذذي باملاء �لبارد، و�أنا 

عائدة من مدر�شتي، حيث رويت ظماأي من ذلك 

�لزير �لقابع �أمام �حد �ملنازل، يف م�شهد بد�أ يغيب 

عن �لعني، غري �ن هذ� �ملوروث �ل�شعبي �مل�شتخدم 

د�خثثل �لبيوت وخارجها من �ملفرت�س �ن حتكمه 

حماذير �شحية ت�شمن �شالمة متبعيه”، هذ� ما 

�شهاد، حول جتربتها مع  �لع�شرينية  عربت عنه 

زير �ملاء يف �حلي �ل�شعبي �لقدمي.

فعلى مر �لع�شور عمد �لكثري من �لنا�س مللء 

�أمثثثام منازلهم، �شقيا  �لثثفثثخثثاري، وو�ثثشثثعثثه  �لثثزيثثر 

للمارة، بالنظر لطبيعة �لفخار �لتي حتافظ على 

برودة �ملاء، وت�شمن نقاءه، طلبا لالأجر و�لثو�ب.

متخ�ش�شون دعو� لتخاذ �لإجر�ء�ت �ل�شحية 

�ل�شليمة يف هذ� �ل�شياق، خوفا من �لأمر��س �لتي 

قد تنتقل نتيجة �ل�شرب من كوب و�حد، عادة ما 

يكون معلقا بذلك �لإناء، �نطالقا من نهي �شيدنا 

حممد �شلى �هلل عليه و�شلم، عن �لنفث يف �لكاأ�س، 

�لثثنثثظثثافثثة، ل �شيما يف زمن  وحثثث �لإ�ثثشثثالم على 

�جلائحة.

�لثث�ثثشثثدريثثة  �لأمثثثثر��ثثثثس  يف  �ملتخ�ش�س  وحثثثثذر 

�لثثطثثر�ونثثة،  حممد  �لثثدكثثتثثور  �حلثيثة،  و�لعناية 

يف حديثه لوكالة �لأنثثبثثاء �لأردنثثيثثة )بثثثرت�(، من 

�لأمر��س �لتي قد يت�شبب بها تناول مياه �ل�شرب 

من كوب �لزير �لثثذي قد يكون ملوثا، و�لتي قد 

فريو�س  �نتقال  �حتمالية  زيثثثادة  عند  تتوقف  ل 

كورونا، خا�شة مع �شعوبة تنظيف هذ� �لكاأ�س بعد 

كل ��شتعمال.

�أكثثثثثو�ب ورقثثثيثثثة ت�شتهلك ملثثرة  ونثث�ثثشثثح بثثو�ثثشثثع 

و�حدة، يف حافظة منا�شبة ت�شمن نظافتها، على 

�أن يتم �لتخل�س منها بطريقة �شحية، قائال: “�إن 

�لعديد من �لأمثثر��ثثس �ملعدية تنتقل عن طريق 

�للعاب �ملالم�س للكاأ�س، كفريو�س �لكبد �لوبائي، 

وجتويف  �لتنف�شية  �ملثثجثثاري  و�إلتهابات  و�ل�شل، 

و�لإ�شهالت”.  �له�شمي،  �لإجهاد  وحثثالت  �لفم، 

من جهته قال �ملتخ�ش�س يف علم �لآثار و�لرت�ث 

�لثثدكثثتثثور حمثثمثثد وهثثيثثب بثث�ثثشثثاأن تثثاريثثخ زيثثثر �ملثثاء 

�لفخاري: �إن �كت�شاف �لفخار، يعود �إىل �شتة �آلف 

عام قبل �مليالد، حني �شنع �لإن�شان �لأول ما ي�شبه 

�لزير على �شكل جثثر�ر كبرية، لأغثثر��ثثس تخزين 

من  �شنعه  �أد�ة  “�للولب”  كثثثان  �ذ  �لثثبثثقثثولثثيثثات، 

خالل تركيب حلقات فوق بع�شها بع�شا لت�شيق 

عند �لعنق، ومتل�س باملاء، ثم جتفف حتت ��شعة 

�ل�شم�س، م�شري� �ىل �ن م�شطلح زير، م�شتق من 

كلمة “جار”، وتعني: “�جلرة �لكبرية”.

وطور �لن�شان قبل ثالثة �آلف �شنة يف �لأردن 

�أد�ة “�لدولب”، و�أ�شبح يحركه يف قدمه، ويدور 

�لإنثثاء �أمامه، ما يعترب نقلة تاريخية يف �شناعة 

�لأو�ين �لفخارية ومنها �لزير، وفقا له. و�أ�شاف 

وهيب: كان �لعرب �لأنباط ي�شنعون �أو�ن فخارية 

رنني  ذ�ت  �لبي�س،  ق�شرة  �شمك  �إىل  ت�شل  بدقة 

معدين، �إثر �كت�شاف �لفرن �حلثثر�ري يف منطقة 

و�دي عربة، حيث و�شلت �حلر�رة يف هذه �لأفر�ن 

بد�ية من 900 �ىل 1300 درجثثة مئوية لتجفيف 

�لثثفثثخثثاريثثة، يف  �لأو�ين  �نتقلت  وتثثابثثع:  �لثثفثثخثثار. 

�لتقنية  من  عالية  ملرحلة  �لإ�شالمية،  �لع�شور 

و�حلرفية من ناحية �لتلوين، و�لتزجيج، ويف ظل 

حاجة �لعائالت يف �لع�شور �حلديثة لتربيد �ملاء، 

�ملثثاء ير�شح د�خله،  �لزير �خليار �لأمثل لأن  كان 

�لزير بقطعة خي�س يحمي  تلبي�س  �أن  �إىل  لفتا 

م�شاماته من دخول �لأتربة �إليها، ويعطي برودة 

�أكر للماء.

وبثثثني وهثثيثثب �ن مثثفثثهثثوم زيثثثر �ملثثثثاء �مثثتثثد من 

وبابا  �شبيال،  �عثثتثثبثثاره  �إىل  �لعائلي،  �ل�شتخد�م 

�لبيوت  بو�بات  على  يو�شع  �ل�شدقة،  �أبثثثو�ب  من 

يف �لظل يربط به وعاء معدين، �نت�شر يف معظم 

حمثثطثثات �حلثثجثثيثثج عثثلثثى �لثثطثثريثثق �لثثو��ثثشثثل بني 

دم�شق ومكة عرب �لأردن.

بثثدوره، �شجع �ملتخ�ش�س يف �لق�شاء �ل�شرعي 

�لثثثدكثثثتثثثور عثثبثثد �ملثثثهثثثدي �لثثعثثجثثلثثوين، عثثلثثى �شقي 

�لعط�شان، باعتباره خري �لأعمال، م�شري� �إىل �أن 

عند  �جلثثاريثثة  �ل�شدقات  �أف�شل  �ملثثاء من  �شدقة 

�هلل �شبحانه وتعاىل، فقد روي عن �شعد بن عبادة 

ر�شي �هلل عنه قال: “ قلت: يا ر�شول �هلل �إن �أمي 

مثثاتثثت، �أفثثاأتثث�ثثشثثدق عنها؟ قثثثال: نثثعثثم، قثثلثثت: فثثاأي 

�ل�شدقة �أف�شل؟ قال: �شقي �ملاء”.

و��ثثثثشثثثثاف: وقثثثثد �أفثثثثثثرد �لإمثثثثثثثام �لثثثبثثثخثثثاري يف 

�شحيحه باباً يف ف�شل �شقيا �ملاء، و�لأجثثر �ملرتب 

حينما  لرجل،  قدرته  جلت  �هلل  غفر  فقد  عليه، 

ر�أى كلباً ��شتد به �لعط�س ف�شقى له حتى �رتوى، 

لفتا �ىل �أن هذ� �لأجر يت�شاعف بطبيعة �حلال، 

لإن�شان روي عط�شه.

�ل�شريف  �لثثنثثبثثوي  �حلثثديثثث  �لعجلوين  َوذكثثثثر 

ِ �شلى �هلل 
هَّ

عن َجاِبٍر ر�شي �هلل عنه َعْن َر�ُشوِل �هلل

عليه و�شلم َقاَل: »َمْن َحَفَر َماًء مَلْ َي�ْشَرْب ِمْنُه َكِبٌد 

 َيْوَم 
ُ هَّ
َحِريٌّ ِمْن ِجنٍّ َوَل �إِْن�ٍس َوَل َطاِئٍر �إِلهَّ �آَجَرُه �هلل

�ْلِقَياَمِة«.

60 اخلمي�س    29/ 7 / 2021



االقت�صادي
70 اخلمي�س    29   / 7  / 2021

االنباط-عمان

والريادة  الرقمي  االقت�صاد  وزارة  اأعلنت 

ال�صركات  اأ���ص��م��اء  ع��ن  االأرب��ع��اء  ام�����س  م�صاء 

االأردن  من��و  ح��واف��ز  ب��رن��ام��ج  م��ن  امل�صتفيدة 

تعمل  �صركة   21 وعددها  االعمال(  )تطوير 

التكنولوجيا  ت�صتخدم  اأو  التقنية  جمال  يف 

ب����ه����دف م�������ص���اع���دة ت��ل��ك  يف جم�����ال ع��م��ل��ه��ا 

اعمالها  تنفيذ خطط تطوير  ال�صركات على 

اأ���ص��واق  اىل  وخدماتها  منتجاتها  وت�صدير 

ت�صل  منح  تقدمي  خالل  من  وذل��ك  جديدة 

اىل 100 األف دوالر امريكي لتغطي 50% من 

حتفيز  اج��ل  من  وذل��ك  اخلطط  ه��ذه  تكلفة 

فر�س  وخلق  النمو  على  الرقمية  ال�صركات 

الرقمي. االقت�صاد  عمل جديدة يف 

وج�����اء االإع������الن ع���ن اأ����ص���م���اء ال�����ص��رك��ات 

اأقيم  حفل  خ��الل  ال��رن��ام��ج  م��ن  امل�صتفيدة 

م�����ص��اء ام�����س حت���ت رع���اي���ة وزي����ر االق��ت�����ص��اد 

ال��رق��م��ي وال���ري���ادة ال�����ص��ي��د اح��م��د ال��ه��ن��ان��دة 

لدى  الريطانية  ال�صفرية  نائب  وبح�صور 

اأب���و  ع��ل��ي  وال�����ص��ي��د  م����ون  ري��ت�����ص��ارد  االأردن 

خ��ا���س من  ق��ط��اع  اأول  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي  ك��م��ي��ل 

ممثلني  وبح�صور  ال��دويل  البنك  جمموعة 

منو  ب��رن��ام��ج  م��ن  امل�صتفيدة  ال�����ص��رك��ات  ع��ن 

اأط��ل��ق حتت  وال��ذي  االع��م��ال  تطوير  االأردن 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  “ال�صباب  م�����ص��روع  م��ظ��ل��ة 

االإع��الن  حفل  خ��الل  مت  والوظائف” حيث 

االق���ت�������ص���اد  وزارة  ب����ني  ات���ف���اق���ي���ات  ت���وق���ي���ع 

من  امل�صتفيدة  وال�صركات  والريادة  الرقمي 

االعمال  تطوير  االأردن  منو  برنامج  حوافز 

.

وال��ري��ادة  ال��رق��م��ي  االقت�صاد  وزي��ر  ودع��ا 

اح����م����د ال���ه���ن���ان���دة ال�������ص���رك���ات امل�����ص��ت��ف��ي��دة 

م���ن ال���رن���ام���ج اىل اال����ص���ت���ف���ادة امل��ث��ل��ى م��ن 

ت��ل��ك احل���واف���ز وال��ت��ي ت��ه��دف اىل م�����ص��اع��دة 

ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا  ال���رق���م���ي���ة يف  ال�������ص���رك���ات 

واخلارجية  الداخلية  اال�صواق  يف  التو�صعية 

وت���ط���وي���ر اع��م��ال��ه��ا وب���ال���ت���ايل خ��ل��ق ف��ر���س 

على  موؤكدا  االأردين،  لل�صباب  جديدة  عمل 

ال�صركات  متابعة  ع��ل��ى  �صتعمل  ال����وزارة  ان 

التي  لالأهداف  حتقيقها  ل�صمان  امل�صتفيدة 

من  انطالقا  الرنامج  هذا  اجلها  من  وجد 

يف  الرقمي  لالقت�صاد  كممّكن  ال���وزارة  دور 

ل��زي��ادة  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  وداع����م  االأردن 

وت��وف��ري  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ص��اد  يف  م�صاهمتها 

العمل.  فر�س 

واك�����د ال��ه��ن��ان��دة يف ك��ل��م��ت��ه خ����الل ح��ف��ل 

مو�صحا  الرنامج  هذا  اهمية  على  االفتتاح 

ب�����اأن ه����ذا ال���رن���ام���ج ي���ه���دف ل��ت��ق��دمي م��ن��ح 

بناء  يف  ال�صركات  ت�صاعد  ان  ميكن  وحوافز 

رواب����ط ب���ني ال�����ص��رك��ات ال��رق��م��ي��ة االأردن���ي���ة 

وع���م���الء و����ص���رك���اء حم��ت��م��ل��ني يف االأ����ص���واق 

جديدة  ع��ق��ود  وت��اأم��ني  وال��ع��امل��ي��ة  االإقليمية 

يف اأ����ص���واق اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول��ي��ة ج��دي��دة )م��ث��ل 

دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، واأوروب����ا، 

وال���������ص����ني، وال����ه����ن����د، وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة 

اإىل  الو�صول  الإت��اح��ة  وغ��ريه��ا(  االأمريكية، 

اأع��م��ال ج��دي��دة وخ��ل��ق ف��ر���س العمل  ف��ر���س 

الفقر  معدالت  على  اإيجابا  ينعك�س  وب�صكل 

والبطالة يف االردن.

وق�������ال ن����ائ����ب ال�������ص���ف���رية ال���ري���ط���ان���ي���ة 

اململكة  ي�صر   « احلفل  خ��الل  م��ون  ريت�صارد 

م��ع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ًب���ا  ت���ع���م���ل  ان  امل���ت���ح���دة 

والبنك  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�صاد  وزارة 

ال�صباب  مل�����ص��روع  دع��م��ه��ا  م��ن خ��الل  ال���دويل 

ان  اىل  اأ�صار  كما  والوظائف«،  والتكنولوجيا 

القطاع  �صيمكن  االأردن  منو  حوافز  برنامج 

تنفيذ خطط تطوير  االأردن من  اخلا�س يف 

اع��م��ال��ه وت�����ص��دي��ر م��ن��ت��ج��ات��ه وخ��دم��ات��ه اىل 

الرنامج  هذا  �صيعمل  حيث  جديدة،  اأ�صواق 

النمو  على  الرقمية  ال�صركات  حتفيز  على 

وخلق فر�س عمل جديدة والتي �صيكون لها 

االقت�صاد. على  اإيجابي  تاأثري 

اخت�صا�صي  كميل  اأب��و  علي  ال�صيد  واك��د 

ال��ب��ن��ك  م����ن جم���م���وع���ة  خ���ا����س  ق���ط���اع  اأول 

هو  االأردن«  من��و  »ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ال���دويل، 

ن�����ص��اط رئ��ي�����ص��ي يف اإط����ار م�����ص��روع ال�����ص��ب��اب 

البنك  من  املمول  والوظائف  والتكنولوجيا 

ال������دويل وال����رن����ام����ج ال���ع���امل���ي ل��ت�����ص��ه��ي��الت 

اغتنام  اإىل  يهدف  وال��ذي  املي�ّصر،  التمويل 

االأردين  الرقمي  االقت�صاد  اإمكانيات تطوير 

-وذل�����ك م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز ت���ّوّف���ر امل���ه���ارات 

ال�صباب  ح�صول  ف��ر���س  وحت�صني  الرقمية 

اخلدمات  وتو�صيع  ال��وظ��ائ��ف  على  االأردين 

احلكومية. الرقمية 

وا������ص�����اد ع������دد م�����ن مم���ث���ل���ني ال�������ص���رك���ات 

»تطوير  االردن  منو  برنامج  من  امل�صتفيدة 

القائمة  واملوؤ�ص�صات  ال��وزارة  بدور  االعمال« 

على هذا امل�صروع يف خلق ال�صراكة احلقيقية 

التي يحتاجها القطاع اخلا�س مع الوزارات 

وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ر���ص��م��ي��ة وم���ن خ���الل اإط���الق 

جهود  دع��م  تهدف  التي  ال��رام��ج  تلك  مثل 

وتقدمي  رقمًيا  واملمّكنة  الرقمية  ال�صركات 

ال�صركات  منو  خطط  لدعم  املادية  احلوافز 

اأن�صطتها  ن��ط��اق  وتو�صيع  ب��ن��اء  يف  الرقمية 

حملية.  عمل  فر�س  وخلق 

اأع��ل��ن��ت وزارة االق��ت�����ص��اد  ه��ذا وك��ان��ت ق��د 

ال��رق��م��ي وال���ري���ادة ع��ن ف��ت��ح ب���اب ال��ت��ق��دمي 

لرنامج حوافز منو االأردن تطوير االعمال 

وال����ذي مت اط��الق��ة يف ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين من 

مفتوحا  التقدمي  باب  بقي  حيث   2020 عام 

اأم�����ام ال�����ص��رك��ات ال���راغ���ب���ة ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 

م��زاي��ا ال��رن��ام��ج ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ك��ان��ون االأول 

وتقييمها  الطلبات  ف��رز  ج��رى  حيث   2020

واإح��ال��ت��ه��ا وف��ق��ا مل��ع��اي��ري االأه��ل��ي��ة واال���ص�����س 

ال��ت��ي مت و���ص��ع��ه��ا ك�����ص��رط ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 

التقييم  جل��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن  ال��رن��ام��ج  ح��واف��ز 

ال�صركات.  الختيار 

ال�������ص���ب���اب   « م���������ص����روع  اأن  اىل  ي���������ص����ار 

اأطلقته  ال���ذي  وال��وظ��ائ��ف«  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

)�صبتمر(  اي��ل��ول  �صهر  منت�صف  احل��ك��وم��ة 

ال��ب��ن��ك  ب��ت��م��وي��ل م���ن  ي���اأت���ي   2020 م���ن ع����ام 

ال������دويل وال����رن����ام����ج ال���ع���امل���ي ل��ت�����ص��ه��ي��الت 

دوالر  م��ل��ي��ون   200 بقيمة  امل��ي�����ّص��ر  ال��ت��م��وي��ل 

ب��ه��دف حت�����ص��ني ف��ر���س ال��دخ��ل امل��ت��اأت��ي من 

االأردين، وتو�صيع اخلدمات  الرقمي  القطاع 

امل�صروع  �صيعمل  حيث  احلكومية،  الرقمية 

على  املختلفة  وحوافزه  براجمه  خالل  من 

القطاع  يف  والطلب  العر�س  جانبي  تن�صيط 

�صنوات. خم�س  مدار  على  الرقمي 

 األشغال تعلن اغالق طريق 
الماسورة-دير عال إلعادة تعبيده

األمانة تنذر 78 منشأة مخالفة 
لالشتراطات الصحية والمهنية

االنباط- عّمان

   

ال��ع��ام��ة  اال����ص���غ���ال  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

ال�صري  اإدارة  مع  بالتعاون  واالإ�صكان، 

املا�صورة -  اإغالق طريق  املركزية عن 

ملحافظة  التابع  عال،  دير   - العار�صة 

ال��ب��ل��ق��اء، اع��ت��ب��اراً م��ن ام�����س االرب��ع��اء 

املوافق 28 من متوز احلايل، وحتى 3 

من اب املقبل.

بيان �صحفي  ال��وزارة يف  واأو�صحت 

�صادر عن وحدة االإعالم، اأن االغالق 

التي  االآل��ي��ات  ح��رك��ة  لت�صهيل  ي��ه��دف 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإع�����ادة ت��ع��ب��ي��د ال��ط��ري��ق؛ 

ن���ظ���راً ل��ط��ب��ي��ع��ة ت�����ص��اري�����س ال��ط��ري��ق 

الطريق. ل�صالكي  ال�صعبة، وحماية 

ودع���ت ال�����وزارة االخ����وة امل��واط��ن��ني 

ال���ب���دي���ل���ة،  ال����ط����رق  ا����ص���ت���خ���دام  اإىل 

العاملة  كوادرها  بتعليمات  وااللتزام 

اإدارة  ك�����وادر  وت��ع��ل��ي��م��ات  امل���ي���دان،  يف 

املركزية. ال�صري 

االنباط- عمان

والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  دائ����رة  ان����ذرت    

اأم�����ان�����ة ع���م���ان،  ال�������ص���ح���ي وامل���ه���ن���ي يف 

خم���ال���ف���ة  م����ن���������ص����اأة   78 ال������ث������الث������اء، 

من  وامل��ه��ن��ي��ة،  ال�صحية  ل��ال���ص��راط��ات 

خالل 712 زيارة.

ووجهت الدائرة 47 خمالفة واغالقا 

على اأمر الدفاع، ا�صافة اىل 17 خمالفة 

�صحيني  واغ���الق���ني  وم��ه��ن��ي��ة  ���ص��ح��ي��ة 

ارب������ع جل���ان  ت�����ص��ك��ي��ل  وم���ه���ن���ي���ني، ومت 

�صالمة عامة مت من خاللها حترير 63 

ملن�صاآت  ل��الأف��راد وخم��ال��ف��ت��ني  خم��ال��ف��ة 

على �صبوطات وزارة الداخلية. 

االنباط-عمان

ع��ن  االأردين  االإ����ص���الم���ي  ال��ب��ن��ك  اأع���ل���ن   

الن�صف  ن��ه��اي��ة  امل��ت��ح��ق��ق��ة يف  امل��ال��ي��ة  ن��ت��ائ��ج��ه 

اأرب��اح  بتحقيق   2021 احل��ايل  العام  من  االأول 

31.1مليون دينار  ال�صريبة بلغت حوايل  بعد 

للن�صف  دي���ن���ار  27.3م���ل���ي���ون  ح����وايل  م��ق��اب��ل 

ب��ل��غ��ت  من���و  وب��ن�����ص��ب��ة   2020 ع����ام  م���ن  االأول 

.%14.1

وقال رئي�س جمل�س االإدارة االأ�صتاذ مو�صى 

ال��ب��ن��ك يف  ال��ت��ي حققها  ال��ن��ت��ائ��ج  ���ص��ح��ادة  ان 

اهلل«  »بحمد  احلايل  العام  من  االأول  الن�صف 

 ، للبنك  املايل  املركز  وقوة  �صالمة  توؤكد على 

ال�صليم  للتنفيذ  انعكا�س  وهي  ا�صوله  وجودة 

م��واج��ه��ة خمتلف  ال��ب��ن��ك يف  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

باملنطقة  زال����ت حت��ي��ط  م���ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

واالآث�������ار ال�����ص��ل��ب��ي��ة جل��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ، وق��د 

ال��ب��ي��ان��ات  ال��ب��ن��ك ع��ل��ى  ادارة  ���ص��ادق جم��ل�����س 

املالية للن�صف االول من العام احلايل خالل 

 2021/7/27 ب��ت��اري��خ  ع��ق��د  ال����ذي  اج��ت��م��اع��ه 

االدارة  بذلتها  التي  اجل��ه��ود  بجميع  م�صيداً 

لتحقيق  ال��ب��ن��ك   يف  وال��ع��ام��ل��ني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

اجلوائز  م��ن   العديد  وح�صد   ، النتائج  ه��ذه 

عدة  من  وال�صرعية  االئتمانية  والت�صنيفات 

وموؤ�ص�صة  ا�صالمي  بنك  كاأف�صل  عاملية  جهات 

مالية  ا�صالمية يف االأردن لعامي 2021-2020 

معززا بذلك ثقة ور�صى متعامليه .

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

االإ���ص��الم��ي  للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر   / التنفيذي 

االأردين ان ما حققه م�صرفنا من نتائج على 

على  يوؤكد   2021/6/30 ال�صعد حتى  خمتلف 

ال��ب��ن��ك يف  يعتمدها  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ���ص��الم��ة 

الوطني  لالقت�صاد  الداعمة  ر�صالته  حتقيق 

القواعد  اأف�صل  تطبيق  مع  املحلي،  واملجتمع 

وال��ن��ظ��م واالإج��������راءات ال��ت��ي ت��ع��زز ال��ث��ق��ة يف 

البنك  التزام  م��دى  وتبني  املختلفة  ان�صطته 

الأف�صل  وف��ق��اً  املوؤ�ص�صة  احلاكمية  بتعليمات 

املركزي  البنك  وتعليمات  الدولية  املمار�صات 

االأردين.

ف���ق���د ب���ل���غ���ت م������وج������ودات ال���ب���ن���ك مب����ا ف��ي��ه��ا 

)ح�������ص���اب���ات اال����ص���ت���ث���م���ار امل��خ�����ص�����س وح�����ص��اب��ات 

اال�صتثمارية((  )امل��ح��اف��ظ  باال�صتثمار  ال��وك��ال��ة 

ال���ع���ام احل���ايل  ال��ن�����ص��ف االأول م���ن  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 

حوايل5.77 مليار دينار مقابل حوايل5.43 مليار 

 %  6.3 ن�صبتها  ب��زي��ادة   2020 ع��ام  نهاية  يف  دينار 

اأعماله  ومنو  م�صرفنا  تقدم  ا�صتمرار  يوؤكد  مما 

ليعزز موقعه يف القطاع امل�صريف االأردين.

وب��ل��غ��ت ال��ت�����ص��ه��ي��الت امل��م��ن��وح��ة ل��ل��ع��م��الء 

املخ�ص�س  اال���ص��ت��ث��م��ار  )ح�����ص��اب��ات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 

وح�����ص��اب��ات ال��وك��ال��ة ب��اال���ص��ت��ث��م��ار )امل��ح��اف��ظ 

االأول من  الن�صف  نهاية  اال�صتثمارية(( حتى 

4.49 مليار دينار مقابل  العام احلايل حوايل 

 2020 ع��ام  نهاية  يف  دينار  مليار  ح���وايل4.28 

.%4.9 بزيادة ن�صبتها 

)ح�صابات  فيها  مبا  العمالء  ودائع  وبلغت 

اال���ص��ت��ث��م��ار امل��خ�����ص�����س وح�����ص��اب��ات ال��وك��ال��ة 

حتى  اال�صتثمارية((  )امل��ح��اف��ظ  باال�صتثمار 

نهاية الن�صف االأول من العام احلايل حوايل 

مليار  ح����وايل4.80  مقابل  دي��ن��ار  5.13م��ل��ي��ار 

دينار يف نهاية عام 2020 بزيادة ن�صبتها %6.9.

موؤ�صرات  على  النتائج  ه��ذه  انعك�صت  وق��د 

االداء الرئي�صية للبنك حيث بلغت ن�صبة كفاية 

 %23.88 2021/6/30 حوايل  راأ�س املال كما يف 

وبلغ   ،%103.6 العاملة  غري  الديون  وتغطية 

بعد  امللكية  العائد على متو�صط حقوق  معدل 

متو�صط  على  العائد  وم��ع��دل   %13 ال�صريبة 

.%1.24 املوجودات بعد ال�صريبة 

وارتفعت حقوق امللكية حتى نهاية الن�صف 

ح��وايل  اىل  لت�صل  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول 

481.8 مليون دينار.

من  ع��زز  البنك  ان  ح�صني  ال��دك��ت��ور  وب��ني 

االردين  امل�صريف  ال�صوق  تواجده اجلغرايف يف 

م��ن خ���الل 108 ف����روع وم��ك��ات��ب م��ن��ت�����ص��رة يف 

يف  ال��ت��و���ص��ع  ج��ان��ب  اىل  اململكة  ان��ح��اء  جميع 

بافتتاح  الرقمية  امل�صرفية  اخلدمات  تقدمي 

اخل�����دم�����ات ال����ذات����ي����ة ال���رق���م���ي���ة )اإ����ص���الم���ي 

���ص��ارع  ال��ك��ائ��ن يف  م��وق��ع مكتبه  دي��ج��ت��ال( يف 

التقنيات  اأح����دث  وف���ق  وذل����ك  ال��ت��ل،  و���ص��ف��ي 

يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

م��ت��ع��ام��ل��ي ال��ب��ن��ك ذات����ي����اً م���ع ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل 

ب���اأع���ل���ى درج�����ة مم��ك��ن��ة م���ن ال���ك���ف���اءة ووف���ق���اً 

اىل  باالإ�صافة  املخاطر  اإدارة  معايري  الأف�صل 

توفري278 جهاز �صرف اآيل منت�صرة يف جميع 

اململكة.  انحاء 

ك���م���ا مت اإط�������الق جم���م���وع���ة ج����دي����دة م��ن 

اخل����دم����ات ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اإ����ص���الم���ي م��وب��اي��ل 

 Linkedin من�صة  على  للبنك  و�صفحة 

بوك  الفي�س  على  البنك  �صفحة  ج��ان��ب  اىل 

الإدام���ة  وذل���ك  ما�صنجر  االإ���ص��الم��ي  وخ��دم��ة 

توا�صل البنك مع متعامليه.

البنك  ط���رح  اىل  ح�صني  ال��دك��ت��ور  واأ����ص���ار 

ملنتجات م�صرفية جديدة كمنتج زفايف ومنتج 

اع���م���ال ال�����ص��ي��ان��ة وال��ت�����ص��ط��ي��ب��ات اىل ج��ان��ب 

�صداد  تف�صيلية ومدد  اأ�صعار  اال�صتمرار مبنح 

مريحة حتى نهاية العام ملبادرة متويل مطبخ 

ومبادرة ال�صيارات الهجينة والكهربائية التي 

قدمها البنك خالل العام 2020.

ال�صادرة  وامل��ب��ادرات  للتوجهات  وا�صتجابة 

ع��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

التي  وال�صعوبات  التحديات  م��ن  للتخفيف 

ن��ت��ج��ت ع���ن ان��ت�����ص��ار ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ا���ص��اد 

من  للعديد  ال��ب��ن��ك  ب��ات��خ��اذ  ح�صني  ال��دك��ت��ور 

االإج�������راءات ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى م��ت��ع��ام��ل��ي��ه من 

ال���ق���ط���اع���ات االف�������راد او ال�����ص��رك��ات  خم��ت��ل��ف 

ال�صركات  وخا�صة  ت��اأث��راً  االأك��ر  والقطاعات 

واملتو�صطة. ال�صغرية 

وت���ن���ف���ي���ذا ل���ل���م���ب���ادرة امل���ل���ك���ي���ة ال�����ص��ام��ي��ة 

ال�����ص��الح(،  )رف���اق  الع�صكريني  للمتقاعدين 

فقد وقع البنك اال�صالمي االردين و�صندوق 

االئتمان الع�صكري مذكرة تفاهم يقوم البنك 

مب��وج��ب��ه��ا ب��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م���ن امل��ن��ت��ج��ات 

واخل���دم���ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة وف���ق اح��ك��ام وم��ب��ادئ 

ال�صريعة اال�صالمية للمتقاعدين الع�صكريني 

التمويلية  �صاأنها تلبية متطلباتهم  والتي من 

وبن�صب  مي�صرة  وب�صروط  وي�صر  �صهولة  بكل 

امل��ايل  لل�صمول  تعزيزاً  وذل��ك  تف�صيليه  رب��ح 

وت���ن���وي���ع اال����ص���ت���ث���م���ارات وال���ت���م���وي���الت ال��ت��ي 

املجتمع  فئات  لت�صمل خمتلف  البنك  يقدمها 

م���ن اف������راد و����ص���رك���ات وم���وؤ����ص�������ص���ات ���ص��غ��رية 

ومتو�صطة.

31.1مليون دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي األردني  بعد 
الضريبة للنصف األول من عام2021

عمان وبغداد توقعان على اتفاقيتين بشأن التدريب
 المهني والشؤون االجتماعية  

بها  و�صحت  ال��ك��وت��ا،  مقاعد  ب�����ص��اأن  قانونية  مطالعة  ال��وق��ت  م��ن  ف��رة  قبل  ن�صرت  ق��د  كنت 

الت�صريعات  مب�صامني  معززة  االأردين،  الد�صتور  مقدمتها  ويف  الوطنية  الت�صريعات  م�صامني 

ون�صرتها  الها�صمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  عليها  �صادقت  التي  ال�صيا�صية  االإن�صان  حلقوق  الدولية 

احلكومة يف اجلريدة الر�صمية وبذلك اأ�صبحت جزءا من الت�صريع الوطني، واالتفاقيات الدولية 

هي اأعلى مرتبة من القانون الوطني، واأقل مرتبة من الد�صتور االأردين، وبذلك لها قوة ت�صريعية 

ت�صكل  واأنها  الكوتا  من  الت�صريعات  هذه  موقف  فيها  وو�صحت  االأردنية،  القوانني  على  مقدمة 

خمالفة د�صتورية وقانونية، وفيها متييز لفئة اأقلية من املواطنني على ح�صاب االأغلبية االخرى 

اأكدت عليها كافة الت�صريعات ال�صماوية والو�صعية، اإال  من املواطنني، وتنتهك حق امل�صاواة الذي 

االأح��زاب  مكافاأة  على  م�صرة  زالت  ما  ال�صيا�صية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  ان  يبدوا  اأنه 

واحل��زب��ي��ة  ال�صيا�صية  م�صاركتها  وت��و���ص��ع��ة  احل��زب��ي��ة،  احل��ي��اة  حتفيز  يف  ف�صلها  ع��ل��ى  ال�صيا�صية 

الوطنية  العامة  الق�صايا  جانب  اىل  وال��وق��وف  ال�صيا�صية،  التنمية  وتعزيز  العامة،  احل��ي��اة  يف 

واملجتمعية، وقد الحظنا ال�صمت امللفت لغالبية االأحزاب باإ�صتثناء رمبا حزب اأو اإثنني كانا لهما 

اأع�صاء  اإ�صرار  ا�صتغرب  موؤخرا،  اأثريت  التي  والوطنية  والدينية  ال�صيا�صية  الق�صايا  من  موقف 

الكوتا  هذه  على  باملوافقة  وال�صيا�صية  والقانونية  الد�صتورية  اخل��رات  من  ومعظمهم  اللجنة 

اأنف�صهم يف هذه اللجنة، واإمنا ميثلون املجتمع  اأنهم ال ميثلون  اأع�صاء اللجنة  اأال يعلم  احلزبية، 

ككل، ولذلك عليهم االإ�صتماع لنب�س وراأي ال�صارع واأن يتجاوبوا معه ويرجموه اىل تو�صياتهم 

وخمرجاتهم من ت�صريعات وبرامج، وخالف ذلك �صوف تف�صل اللجنة ولن يتقبل ال�صارع االأردين 

لالأحزاب  وبالن�صبة  غزيت،  ما  زيد  ابو  يا  وكاأنك  �صر،  مكانك  و�صنبقى  ال�صيا�صية،  مبخرجاتهم 

اأن تبادر بت�صكيل قوائم حزبية متخ�ص�صة  اأو  ملاذا ال تن�صم �صمن القوائم الوطنية التي تت�صكل، 

اإذا اقرت هذه الكوتا �صوف تواجه  اأتوقع  اأنا  اأو بالت�صارك مع املر�صحني امل�صتقلني وتتكتل معهم، 

وتقابل بالرف�س ال�صعبي، و�صوف تكون ر�صا�صة الرحمة على خمرجات وتو�صيات ونتائج اللجنة 

وين�صجم  يتناغم  راأي  ل��ه  ليكون  ال��ن��واب  جمل�س  �صوب  ت�صبوا  واالأن��ظ��ار  االأم��ل  ويبقى  امللكية، 

ويتوافق مع طموحات وراأي ال�صارع االأردين بكل اأطيافه برف�س الكوتا احلزبية اأو ت�صييقها اإىل 

اقل عدد ممكن. حمى اهلل االأردن وقيادته احلكيمة و�صعبه الويف من كل مكروه.

د. رافع شفيق البطاينة

 الكوتا مرة أخرى 

االنباط - نور حتاملة

ت�صوير - نزار البطاينة

الها�صمية  االأردن��ي��ة  اململكة  حكومتي  اإتفقت 

وج���م���ه���وري���ة ال����ع����راق ال�����ص��ق��ي��ق ع��ل��ى ال�����ص��ي��غ��ة 

النهائية ل� مذكرتي التفاهم يف جمايل التدريب 

امل��ه��ن��ي وال�����ص��وؤون االإج��ت��م��اع��ي��ة، ع��ق��ب اإج��ت��م��اع 

وزي���ر  ب���ني  ال��ع��م��ل ج��م��ع  وزارة  اأم�������س يف  ع��ق��د 

وال�صوؤون  العمل  ووزي��ر  ال�صمايل  يو�صف  العمل 

ب�  الركابي  ع��ادل  الدكتور  العراقي  االإجتماعية 

ح�صور عدد من امل�صوؤولني من كال اجلانبني. 

ال�صمايل قال خالل االإجتماع  العمل  وزير 

التي  امل�صاريع  بحث  ل�  ج��اءت  الزيارة  هذه  اأن 

اإطار التعاون الثالثي  يجري العمل عليها يف 

بعد  خ�����ص��و���ص��اً  امل�����ص��ري،  ال��ع��راق��ي  االأردين 

بغداد  يف  موؤخراً  ُعقدت  التي  الثالثية  القمة 

ون��اق�����ص��ت و���ص��ع اآل��ي��ات ل��ل��ت��ع��اون يف ال��ت��دري��ب 

من  واال���ص��ت��ف��ادة  والت�صغيل  وال��ت��ق��ن��ي  امل��ه��ن��ي 

ال��ت��ج��رب��ة االأردن���ي���ة يف ال�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

ورعاية االأ�صخا�س ذوي االإعاقة.

وث��م��ن ال�����ص��م��ايل ع��م��ق وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات 

بف�صل  تر�صخت  وال��ت��ي  وال��ع��راق  االأردن  ب��ني 

عن  معربا  البلدين،  قيادتي  وتوجيهات  روؤى 

ترحيبه باالأ�صقاء العراقيني يف بلدهم الثاين 

تطوير  ع��ل��ى  االأردن  ح��ر���س  م��وؤك��دا  االأردن، 

ال���ت���ع���اون م���ع ال����ع����راق ال�����ص��ق��ي��ق يف جم���االت 

العمل.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال وزي����ر ال��ع��م��ل وال�����ص��وؤون 

الركابي  ع��ادل  الدكتور  العراقي  االجتماعية 

مع  التعاون  بتعزيز  مهتمة  ب��الده  حكومة  اإن 

هذا  �صتواجه  التي  املعيقات  كل  واإزال��ة  االأردن 

التعاون، موؤكداً على عمق العالقات التاريخية 

الذي  الثالثي  التن�صيق  واأهمية  البلدين،  بني 

اأوا���ص��ر  وي��ع��زز  وم�صر  وال��ع��راق  االأردن  ي�صم 

التعاون بينهما يف خمتلف املجاالت.

ميتلكان  وال���ع���راق  االأردن  اأن  اىل  واأ����ص���ار 

يف  امل�صركة  االإجن����ازات  حتقيق  على  ال��ق��درة 

امللفات املختلفة خا�صة املتعلقة ب�صوؤون العمل 

تبادل  من  واال�صتفادة  االجتماعية،  والتنمية 

اخلرات يف اجلانبني. 

م��ن اجل��دي��ر ذك��ره اأن ه��ذا االإج��ت��م��اع جاء 

اإ����ص���ت���م���رارا ل��ل��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة ب���ني امل��م��ل��ك��ة 

االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة وج���م���ه���وري���ة ال���ع���راق 

ال��ت��ع��اون  ح��ج��م  زي����ادة  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�صقيق 

امل�������ص���رك يف خم��ت��ل��ف امل�����ج�����االت، وم��ت��اب��ع��ة 

للجهود التي بذلت عقب زيارة رئي�س الوزراء 

مطلع  ب��غ��داد  اإىل  اخل�����ص��اون��ة  ب�صر  ال��دك��ت��ور 

العام احلايل.

اعلن اسماء الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو األردن
الهناندة: البرامج تهدف لخلق فرص العمل
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سالح ابراهيم �سالح 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )29277 ( 

بتاريخ 1992/4/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200120316(

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 �سمري وجمال عقل  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )102182( بتاريخ 2011/8/10 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/28 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ال�سيد م�سر عقل حممود عليان  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – جبل النزهه – مقابل ا�ستقالل 

مول – ت: 0798837515

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�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

فرحان  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/1/16 بتاريخ   )  120499(

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

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

اخلطيب  عمر  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/2/27 بتاريخ   )  106434(

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

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة زيد حجاوي و�سريكه   

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )49112 ( 

بتاريخ 1998/3/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ويو�سف  دهيم  ابو  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون ماليون  وامل�سجلة يف �سجل 

  2019/12/3 بتاريخ   )544( الرقم  حتت  مدنية  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ويو�سف  ده��ي��م  اب��و   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا���س��م  تعديل 

حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون ماليون

اإىل �سركة : ابو دهيم و�سركاه للتدقيق وال�ست�سارات

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ايبف و�سليبه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )76026 ( 

بتاريخ 2005/5/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد ح�سني العمري 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )120927 ( 

بتاريخ 2020/7/19 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة رائد القنرب و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )69214 (

 بتاريخ 2004/1/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سنوبر وقعوار  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )91559 ( 

بتاريخ 2008/7/21 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعباده  حممد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الظاهر  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )118693 ( 

بتاريخ 2018/9/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف: عامر عوده سليمان املشاقبه

العن�وان: الزرقاء / الها�سميه / بجانب م�سجد الرحمه

للنقل الربي منذ تاريخ  2021/07/12 ولغاية  نظرًا لتغيبك املتوا�سل عن موقع عملك لدى �سركة البرتاء 

2021/07/27، بدون عذر ر�سمي اأو قانوين مربر.

الوقت تقدمي  العمل وبنف�س  العودة اىل  فاإننا ننذرك ب�سرورة  28/ه� من قانون العمل  املادة  و�سندًا لأحكام 

ما يثبت م�سروعية تغيبك عن الفرتة املذكورة وذلك خالل ثالثة اأيام من تاريخه.

وبخالف ذلك �ست�سطر ال�سركة اآ�سفة لتخاذ كاف�ة الجراءات القانوني�ة بحقك ومن �سمنها الف�سل.

 إدارة شركة البرتاء للنقل الربي

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة
غيداء محمد محمد العمري

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

او  م�سروع  �سبب  ب���دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني : 
صفا عارف داود الزق

احمد الغزاوي

ل��دى  عملكم  ع��ن  تغيبتم  ق��د  ان��ك��م  ح��ي��ث 

امل�سوؤولية  ذات  الطبية  الوراثة  خمتربات 

وحتى   2021/7/26 تاريخ  منذ  املحدودة 

لذلك  متتالية  اي��ام  ثالثة  ومل��دة  تاريخه 

اىل  العودة  ب�سرورة  ينذركم  املخترب  ف��ان 

الن��ذار  ه��ذا  تاريخ  من  يومني  خ��الل  العمل 

وبعك�س ذلك فان املخترب �سي�سطر اىل انهاء 

 )28( امل��ادة  لحكام  �سندًا  لديه  خدماتكم 

فقرة )ه� ( من قانون العمل الردين ال�ساري 

ق�سائيا  مبطالبتكم  بحقه  املخترب  ويتحفظ 

حلق  ال��ذي  وال�سرر  العطل  عن  بالتعوي�س 

به نتيجة ذلك بال�سافة اىل كافة حقوقه 

الخرى وفقا لحكام القانون .

املنذر
مخترب الوراثة الطبية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سالح ابراهيم �سالح 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )39878 ( 

بتاريخ 1995/4/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

القبعني  عي�سى  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)8073 ( بتاريخ 1999/1/11 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة خريو�س والطويل   

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )118428 

( بتاريخ 2018/6/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اخلمي�س    29 / 7 /2021

تمديد طرح عطاء رقم م ش 2021/32/5
شراء مكيفات ملشروع حماية القاعدة البحرية

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / اجلي�س العربي – مديرية امل�سرتيات الدفاعية عن متديد 

عطاء �سراء مكيفات مل�سروع حماية القاعدة البحرية فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء 

العطاء  ن�سخة  ل�سراء  اللكرتونية  والنظمة  الت�سالت  �سعبة   / الدفاعية  امل�سرتيات  مديرية  مراجعة 

مقابل دفع مبلغ )60( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�س املهن �سارية املفعول وال�سجل 

التجاري او �سورة عنها ومبني عليها الرقم الوطني لل�سركة وكتاب تفوي�س للمندوب من ال�سركة .

ايام الحد  الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا   ) 1300 ال�ساعة )  العطاء يوميا من  يتم بيع دعوات 

واخلمي�س والعطل الر�سمية ويكون يوم الثنني املوافق 2021/8/9 اخر موعد لبيع املناق�سات .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سكرتري اللجان قبل ال�ساعة

2021/8/10 معززة بكفالة مالية بنكية بقيمة )5%( خم�سة باملئة من   ) 1300 ( يوم الثالثاء املوافق 

اعلى قيمة عر�س وكل مناق�سة ترد بعد هذا التاريخ او غري مرفق بها كفالة مالية تهمل ول ينظر بها .

www.jafdop.mil.jo : علما باأن موقعنا  على النرتنت

ال�صحف:  انباطاخلمي�س  2021/7/29

الرقم: م �ش/120009/5 - التاريخ: 2021/7/13

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
ا�صتنادا الحكام امل��ادة )13( من قانون ال�صركات رقم )22( 
ل�صنة 1997  وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة 
ال�صناعة والتج��ارة بان �صركة عبد املنع��م ال�صيخ والنابل�صي 
وامل�صجل��ة يف �صجل �صركات ت�صامن حت��ت الرقم )120009( 
بتاري��خ  2019/9/9 تقدم��ت بطلب الج��راءات التغيريات 

التالية
تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة: عبد املنعم ال�صيخ والنابل�صي

الى �صركة:  النابل�صي اخوان
مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي
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االنباط-وكاالت

قالت وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية واملغرتبني 

اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  الأرب���ع���اء  ام�����س  الفل�سطينية 

اإغالق  مبوا�سلة  املوقعة  التفاقيات  تخرق 

املوؤ�س�سات الفل�سطينية يف القد�س

واأدان����ت ال����وزارة، يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف، ق��رار 

اإ�سرائيل متديد اإغالق موؤ�س�سات فل�سطينية 

يف القد�س للمرة ال�40 خالل الع�سرين عاما 

الأخرية، ويف مقدمتها بيت ال�سرق والغرفة 

التجارية وغريها من املوؤ�س�سات الفاعلة يف 

خدمة الفل�سطينيني يف املدينة

وذك���رت اأن���ه رغ���م ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي تلقتها 

القيادة الفل�سطينية )مطلع العام اجلاري( 

بالتفاقيات  الل��ت��زام  ب�����س��اأن  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ن 

املوؤ�س�سات  اإغ��الق  اأوام��ر  املوقعة، مت جتديد 

احلكومات  ب�سيا�سات  اإم��ع��ان��ا  الفل�سطينية 

الإ�سرائيلية املتعاقبة

اإط����ار  يف  ي���ن���درج  ال���ق���رار  ه����ذا  اأن  وراأت 

الإجراءات اأحادية اجلانب، واإخالل فا�سحا 

بالتفاقيات املوقعة، وعدم وفاء باللتزامات 

امل��رت��ب��ة ع��ل��ى اإ���س��رائ��ي��ل ك��ق��وة اح���ت���الل يف 

احلفاظ على حياة وخدمات ال�سكان املدنيني 

الرازحني حتت الحتالل وموؤ�س�ساتهم

املجتمع  الفل�سطينية  وطالبت اخلارجية 

ال�����دويل ب��ت��ح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه ال��ق��ان��ون��ي��ة 

القد�س  ل��ه  تتعر�س  م��ا  والأخ��الق��ي��ة جت��اه 

وم��ق��د���س��ات��ه��ا وم��واط��ن��ي��ه��ا وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

اإ�سرائيل لإجبارها على فتح  وال�سغط على 

املوؤ�س�سات الفل�سطينية يف املدينة

و�����س����ددت ع���ل���ى �����س����رورة احل����ف����اظ ع��ل��ى 

احل���ي���اة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��دن��ي��ة يف ال��ق��د���س 

خدمات  من  يلزمه  وم��ا  ب�سكانها  ال�سرقية 

واح����ت����ي����اج����ات، وت����اأه����ي����ل وت����ط����وي����ر ع��م��ل 

للتو�سل  َت��ْوِط��ئ��ة  الفل�سطينية  امل��وؤ���س�����س��ات 

لتفاق اإ�سرائيلي فل�سطيني

الر�سمي  املتحدث  اعترب  الأثناء،  يف هذه 

ب��ا���س��م ح��رك��ة ف��ت��ح اأ���س��ام��ة ال��ق��وا���س��م��ي، اأن 

والتعريف  التعبري  هي  اإ�سرائيل  ممار�سات 

احل��ق��ي��ق��ي وال���دق���ي���ق ل��ن��ظ��ام الأب���ارت���ه���اي���د 

والف�سل العن�سري املقيت

اإىل  �سحايف،  بيان  يف  القوا�سمي،  واأ���س��ار 

وطرد  للبيوت  هدم  من  اإ�سرائيل  ممار�سات 

ل�سكان الأر�س واأ�سحابها، و�سرقة املمتلكات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����س��ري يف 

القوانني واملعاملة بناء على الدين واجلن�س 

والعرق والعتقالت اليومية

الفل�سطينيني  م��ن��ع  اإىل  ك��ذل��ك  ول��ف��ت 

امل�����س��ل��م��ني وامل�����س��ي��ح��ي��ني م���ن ال��و���س��ول اإىل 

اأكرث من  القد�س، ون�سب  العبادة يف  اأماكن 

500 حاجز ع�سكري يف ال�سفة الفل�سطينية، 

وب��ن��اء ج����دار ال��ف�����س��ل ال��ع��ن�����س��ري، واإط��ب��اق 

احل�سار على غزة

هذا  لإ�سقاط  الأوان  اآن  اأن��ه  على  و���س��دد 

ال���ن���ظ���ام ال��ع��ن�����س��ري ال�����ذي مي���ار����س اأب�����س��ع 

ال�سيا�سات بحق ال�سعب الفل�سطيني، والذي 

الإن�سانية  والقوانني  الأع���راف  كل  يتجاوز 

وال��دول��ي��ة ال��ت��ي و���س��ع��ت ح����دودا و���س��واب��ط 

وا���س��ح��ة ت��ه��دف لح���رام الإن�����س��ان اأي���ا كان 

دينه وعرقه وجن�سه

االنباط-وكاالت

ق���ال ن����ادي الأ����س���ري ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ام�����س 

يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا  م��ع��ت��ق��ال   16 اإن  الأرب�����ع�����اء 

الإ�سراب  يوا�سلون  الإ�سرائيلية  ال�سجون 

15 احتجاجا على  املفتوح عن الطعام منهم 

اعتقالهم الإداري

اإّن الأ���س��رى  ال��ن��ادي يف بيان ل��ه  واأ���س��اف 

ل�سيا�سة  مواجهتهم  ي��وا���س��ل��ون  الإداري�����ني 

العتقال الإداري عرب الإ�سراب عن الطعام، 

ومن املرجح اأّن يرتفع عدد امل�سربني خالل 

اأيام

اإن زي���ادة ع��دد املعتقلني  واأو���س��ح ال��ن��ادي 

امل�����س��رب��ني ع��ن ال��ط��ع��ام ي��اأت��ي م��ع ا�ستمرار 

�سلطات الحتالل بت�سعيد �سيا�سة العتقال 

الإداري، اإذ و�سل عدد الأ�سرى الإداريني يف 

�سجون الحتالل نحو 540 اأ�سريا

امل�����س��رب��ني عن  اأق�����دم  اإن  ال���ن���ادي  وق����ال 

الطعام الأ�سري �سامل زيدات )40 عاما( من 

اخلليل، الذي يوا�سل اإ�سرابه لليوم 17 على 

التوايل، رف�سا لعتقاله الإداري

الطعام  ع��ن  امل�سربني  م��ن  ع��دد  وه��ن��اك 

م�����س��ى ع��ل��ى اإ���س��راب��ه��م اأ���س��ب��وع��ان واأق��ل��ه��م 

م�سرب منذ اأ�سبوع

بريطانيا  ق��ان��ون��ا  اإ���س��رائ��ي��ل  وت�����س��ت��خ��دم 

دون  الفل�سطينيني  اعتقال  لها  يتيح  قدميا 

اأ�سهر  ت��راوح بني �سهر و�ستة  حماكمة ملدة 

ملف  وج��ود  ب��دع��وى  للتجديد  قابلة  تكون 

�سري للمعتقل

الأ�سري  ن��ادي  رئي�س  ق��دورة فار�س  وق��ال 

الكثري  الداري  الع��ت��ق��ال  م��و���س��وع  ي��الق��ي 

املنظمات  قبل  من  وال�ستنكار  ال�سجب  من 

ال��دول��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق الإن�����س��ان التي 

ت��ط��ال��ب اإ���س��رائ��ي��ل ب��ت��وف��ري حم��اك��م��ة ع��ادل��ة 

للمعتقلني لديها

واأ����س���اف يف ت�����س��ري��ح��ات ل���روي���رز يبدو 

ال�سجب  ب��ي��ان��ات  م��ع  تعاي�ست  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن 

اأداة  اإىل  ت��ت��ح��ول  اأن��ه��ا ل  وال���س��ت��ن��ك��ار ط��امل��ا 

���س��غ��ط ح��ق��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى ح��ك��وم��ة الح���ت���الل 

الإ�سرائيلي لوقف �سيا�سية العتقال الإداري

واأو�������س������ح ف����ار�����س ه����ن����اك ال����ع����دي����د م��ن 

املعتقلني يتم جتديد العتقال الإداري لهم 

لعدة �سنوات

جنح  املا�سية  ال�سنوات  م��دار  على  وق��ال 

اإ�سرابات  خ��الل  من  املعتقلني  من  العديد 

فردية عن الطعام على و�سع حد لعتقالهم 

اإداري����ا ���س��واء ك��ان ب��اإن��ه��اء ه��ذا الع��ت��ق��ال اأو 

احل�سول على �سمانات بعدم جتديده

وخ�����الل ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي جن���ح امل��ع��ت��ق��ل 

ال��غ�����س��ن��ف��ر اأب����و ع���ط���وان يف اإن���ه���اء اع��ت��ق��ال��ه 

هدد  يوما   65 ا�ستمر  اإ���س��راب  بعد  الإداري 

حياته

وتراوح اأعمار امل�سربني عن الطعام بني 

24 و53 عاما منهم من مت جتديد العتقال 

الإداري له اأكرث من مرة

ومل ي�سدر بيان من اجلهات الإ�سرائيلية 

ح����ول اإ�����س����راب امل��ع��ت��ق��ل��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

املوزعني على اأكرث من �سجن يف اإ�سرائيل

اأن  وت�سري الإح�سائيات الفل�سطينية اإىل 

ال�سجون  4850 معتقال فل�سطينيا يف  هناك 

الإ�سرائيلية منهم اأطفال ون�ساء بينهم 540 

اإداري��ا وبع�سهم مت جتديد احلب�س  موقوفا 

الإداري له اأكرث من مرة

االنباط-وكاالت

�ساعة  يف  الدولية  العفو  منظمة  اأعلنت   

مبكرة من �سباح ام�س الأربعاء اأن الأبحاث 

اجلديدة و�سور الأقمار ال�سطناعية تك�سف 

عن حجم دمار هائل جراء النزاع الدائر يف 

جنوب غرب و�سمال غرب الكامريون

وقال فابيان اأوفرن، باحث �سوؤون اأفريقيا 

الو�سطى يف املنظمة: ارتكبت جميع اأطراف 

ال���ن���زاع يف امل��ن��اط��ق ال��ن��اط��ق��ة ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة 

يف ال��ك��ام��ريون ان��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق الإن�����س��ان، 

واملدنيون عالقون يف املنت�سف

وت���ع���اين ال���ك���ام���ريون م���ن ا���س��ط��راب��ات 

وه���ج���م���ات ع��ل��ى امل���دن���ي���ني م��ن��ذ اأن اأع��ل��ن��ت 

اأواخر  يف  بالإنكليزية  الناطقتان  املنطقتان 

الن��ف�����س��ال  ت��رغ��ب��ان يف  اأن��ه��م��ا   2016 ع����ام 

وت�سكيل بلد جديد ي�سمى اأمبازونيا

وي�����س��ك��و امل��ت��ح��دث��ون ب��ال��ل��غ��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة 

منذ فرة طويلة من معاملتهم كمواطنني 

من الدرجة الثانية فى الدولة الواقعة فى 

�سكانها  معظم  يتحدث  التي  اأفريقيا  غ��رب 

بالفرن�سية

ووف���ق���ا مل��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و ال���دول���ي���ة، ان��دل��ع 

ال���ع���ن���ف ب����ني ق������وات ال����دول����ة واجل���م���اع���ات 

النف�سالية امل�سلحة املنق�سمة نف�سها يف عام 

2017، عندما قمعت ال�سلطات الحتجاجات 

املناه�سة للحكومة

كان  احلكومة  تدخل  اأن  البيان  يف  وج��اء 

حم������دودا وه���ن���اك ���س��م��ت ���س��ب��ه ك���ام���ل من 

املجتمع الدويل

اإن���ه من  ال��دول��ي��ة  العفو  وت��ق��ول منظمة 

واإن  دقيقة  معلومات  جمع  للغاية  ال�سعب 

اأزم���ة  ب�����س��اأن  ال��ب��ي��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة �سحيحة 

حقوق الإن�سان التي تتك�سف يف هذه املناطق

ل�سرف  م��ربرا  لي�س  هذا  لكن  واأ�سافت: 

ال��ن��ظ��ر ب���ع���ي���دا، ف���ب���دون حت����رك ق����وي من 

جانب ال�سلطات واملجتمع الدويل، �سي�ستمر 

املدنيون يف حتمل وطاأة الأزمة

وا���س��ت��خ��دم��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة 

���س��ه��ادات ال�����س��ه��ود وحت��ل��ي��ل ���س��ور الأق���م���ار 

ع�سرات  اأ�سيب  كيف  لتوثيق  ال�سطناعية 

واأحرقت  وقتلوا  نف�سية  ب�سدمات  املدنيني 

ودمرت قرى عدة

 الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تخرق االتفاقيات 
الموقعة بإغالق المؤسسات الفلسطينية في القدس

 16 معتقال فلسطينيا في السجون اإلسرائيلية 
يواصلون إضرابهم عن الطعام

 العفو الدولية تكشف عن »دمار هائل« جراء الصراع في الكاميرون

 أنطونوف: موسكو و واشنطن تجريان حوارًا 
بناًء على مستوى الخبراء بشأن سورية

 عشرات المستوطنين يجددون اقتحام 
األقصى بحماية قوات االحتالل 

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن ���س��ف��ري رو���س��ي��ا ل����دى ال���ولي���ات 

امل���ت���ح���دة اأن����ات����ويل اأن���ط���ون���وف ام�������س اأن 

بناء  ح����واراً  جت��ري��ان  ووا���س��ن��ط��ن  مو�سكو 

على م�ستوى اخلرباء ب�ساأن �سورية

�سبوتنيك..  ل��وك��ال��ة  اأن��ط��ون��وف  وق���ال 

ب���ح���ث ال���رئ���ي�������س���ان ال���رو����س���ي ف���الدمي���ري 

الو�سع يف  ب��اي��دن  بوتني والأم��ريك��ي ج��و 

���س��وري��ة خ���الل ق��م��ة ح���زي���ران امل��ا���س��ي يف 

جنيف.. واأعقب الجتماع حوار بناء على 

يدرك  البلدين  وك��ال  اخل���رباء..  م�ستوى 

اأهمية احلفاظ على ا�ستمرار عمل قنوات 

الت�سال يف اإطار اآلية منع الت�سادم

اجل��ان��ب��ني  اأن  اإىل  ان���ط���ون���وف  واأ�����س����ار 

متكنا اأي�ساً من التفاهم يف جمل�س الأمن 

ال�����دويل ب�����س��اأن اآل���ي���ة دخ����ول امل�����س��اع��دات 

الإن�سانية عرب احلدود يف �سورية

وك��ان��ت ال��ق��م��ة ب��ني ب��وت��ني وب���اي���دن يف 

طيفاً  ناق�ست  املا�سي  حزيران  من   16 ال��� 

وا����س���ع���اً م���ن ال��ق�����س��اي��ا ب��ي��ن��ه��ا ال��و���س��ع يف 

�سورية وليبيا واأفغان�ستان وغريها اإ�سافة 

ال���س��رات��ي��ج��ي  ال���س��ت��ق��رار  م�����س��ائ��ل  اإىل 

وم���ك���اف���ح���ة ج���ائ���ح���ة ف�����ريو������س ك����ورون����ا 

والتعاون  ال�سيربانية  اجلرمية  وحماربة 

الق���ت�������س���ادي وت����غ����ريات امل���ن���اخ وخم��ت��ل��ف 

امل�سائل  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإقليمية  الأزم����ات 

العالقة يف العالقات الثنائية بني مو�سكو 

ووا�سنطن

اأن��ط��ون��وف ا���س��ت��ع��داد  اأب����دى  اإىل ذل���ك 

اإ���س��رات��ي��ج��ي  رو���س��ي��ا مل��ن��اق�����س��ة اأي ���س��الح 

اأو  نووياً  ك��ان  �سواء  املتحدة  ال��ولي��ات  مع 

هجومياً اأو دفاعياً

وقال اأنطونوف اإن رو�سيا منفتحة على 

الت�سلح  م��ن  احل��د  ق�سايا  ب�����س��اأن  احل���وار 

حم��ظ��ورة..  مو�سوعات  لدينا  توجد  ول 

الأم��ريك��ي��ة  امل��خ��اوف  ملناق�سة  م�ستعدون 

املتعلقة باأنظمتنا ال�سراتيجية اجلديدة 

ل��ك��ال  امل���ه���م  اأن م����ن  ن��ع��ت��ق��د  م�������س���ي���ف���اً.. 

الهجوم  اأن��ظ��م��ة  على  ال��رك��ي��ز  اجل��ان��ب��ني 

اإىل  الو�سول  ت�ستطيع  التي  تلك  امل�ساد 

الأهداف على اأرا�سي الطرف الآخر

على  �سيتعني  اأنه  اإىل  اأنطونوف  واأ�سار 

اأطراف  اإ�سراك  املتحدة  والوليات  رو�سيا 

الت�سلح  م��ن  احل���د  ات��ف��اق��ي��ات  ج��دي��دة يف 

�ستكون  ذل���ك  يف  الأول���وي���ة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

اإ�سراك بريطانيا وفرن�سا

وف���ي���م���ا ي���خ�������س الأم��������ن ال�������س���ي���رباين 

ال���رو����س  اأن اخل������رباء  اأن���ط���ون���وف  اأع���ل���ن 

ن�سطة  ات�������س���الت  ب������دوؤوا  والأم���ريك���ي���ني 

اأن الأم��ريك��ي��ني  ال�������س���اأن م��و���س��ح��اً  ب��ه��ذا 

ل����ه����م م�����واق�����ف ان���ت���ق���ائ���ي���ة وي���ف�������س���ل���ون 

ت��رك��ي��ز امل�����س��اورات ع��ل��ى م�����س��ائ��ل الب��ت��زاز 

ح��وار  على  نعول  نحن  فيما  الإل��ك��روين 

ذي نهج �سامل لأن م�سكلة اأمن املعلومات 

اأو�سع بكثري من ذلك

االنباط-وكاالت

جدد ع�سرات امل�ستوطنني الإ�سرائيليني 

بحماية  الأق�����س��ى  امل�سجد  اق��ت��ح��ام  ام�����س 

قوات الحتالل

م�ستوطناً   194 اأن  وف��ا  وك��ال��ة  وذك���رت 

املغاربة  ب��اب  جهة  م��ن  الق�سى  اقتحموا 

ون���ف���ذوا ج����ولت ا���س��ت��ف��زازي��ة يف ب��اح��ات��ه 

بحرا�سة م�سددة من قوات الحتالل

وي��ن��ف��ذ امل�����س��ت��وط��ن��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

للم�سجد  ا���س��ت��ف��زازي��ة  اق��ت��ح��ام��ات  ي��وم��ي��اً 

الحتالل  ق��وات  بحماية  املبارك  الأق�سى 

واق��ع بخ�سو�س  اأم��ر  يف حم��اول��ة لفر�س 

تهويد احلرم القد�سي وال�سيطرة عليه

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

�سليم  �سادي  ال�ساب  ا�ست�سهاد  اأم�س  ليلة 

بعد ا�ستهدافه بر�سا�س الحتالل خالل 

بيتا  ب��ل��دة  يف  للمياه  كفني  بعمله  قيامه 

املحتلة بال�سفة  نابل�س  جنوبي 

املجل�س  ع�سو  عي�سى  املنعم  عبد  واأفاد 

كان  �سليم  ال�سهيد  اأن  بيتا  لبلدة  البلدي 

الآونة  17 عاماً، ويف  يعمل فني مياه ملدة 

للمجل�س  يعمل كم�ست�سار  اأ�سبح  الأخرية 

البلدي نظراً خلربته يف جمال املياه التي 

اكت�سبها من عمله يف هذا املجال

اإن  قد�س”  “�سبكة  ل����  ع��ي�����س��ى  وق����ال 

مدخل  يف  م��ت��واج��داً  ك��ان  �سليم  ال�سهيد 

“حمب�س”  ب��ف��ت��ح  ي���ق���وم  ح���ي���ث  ال���ب���ل���دة 

امل��ي��اه م��ن اأج���ل ت��وف��ري امل��ي��اه ال��ت��ي يقوم 

بالكمية  وال��ت��الع��ب  بتقليلها  الح��ت��الل 

ي�سل  ما  اإجمايل  اأن  اإىل  منوهاً  ال��واردة، 

 15 منها  ي�ستفيد  ك��وب   1300 ه��و  البلدة 

األف ن�سمة

ونقل ع�سو املجل�س البلدي عن �سهود 

عيان قولهم اأن جي�س الحتالل اأطلق 12 

ر�سا�س جتاه ال�سهيد ما اأدى ل�ست�سهاده 

على الفور، موؤكداً اأن الحتالل مل يحذر 

بل  ال��ن��ار  اإط���الق  ق��ب��ل  ال�سهيد  ي��وج��ه  اأو 

ب�سكل مبا�سر ا�ستهدافه  تعمد 

وبح�سب عي�سى فاإن �سلطات الحتالل 

متعن عرب �سركة “مكروت” الإ�سرائيلية 

بيتا  بلدة  عن  تخفيفها  اأو  املياه  قطع  يف 

ح���اًدا يف  ا  نق�سً ���س��ن��وات  ت��ع��اين منذ  ال��ت��ي 

املياه

“بحكم عمل �سادي فاإنه  وتابع قائاًل: 

ك���ان ي���ح���اول امل�����س��اه��م��ة يف ت��وف��ري احل��د 

الأدن����ى م��ن امل��ي��اه ال��ت��ي مي��ع��ن الح��ت��الل 

�سمن  ال��ب��ل��دة  ع��ن  واإغ��الق��ه��ا  تقليلها  يف 

وكانت  الظاملة،  اجلماعي  العقاب  �سيا�سة 

يحاول  وه��و  �سهيًدا،  يرتقي  اأن  النتيجة 

ق���ط���رات  م����ن  الأدن��������ى  ي����وّف����ر احل�����د  اأن 

���ب�������س ع��ن  امل����ي����اه ال�������س���روري���ة؛ ال���ت���ي حتحُ

يف  امل�ستوطنون  بها  ليتنّعم  الفل�سطينيني 

القريبة” امل�ستوطنات 

 شهيد المياه.. تفاصيل تصفية االحتالل للشهيد شادي سليم

العنوان  بهذا  اأي وقت”.  يف  عملية  �سن  لأذربيجان  �سو�سا.. ميكن  على  النار  »�سدى   

�ْسَهَبٌة توؤكد اأن )قره باغ(  ن�سرت “ال�سبكة الدولية لالأخبار التحليلية” يف باكو، َمَقالٌة محُ

�سّلحيهم اجَلالء عنها وفًقا  هي تاريخًيا اأر�س اأذربيجانية اأباً َعْن َجّد، وعلى الأرمينيني ومحُ

لالتفاق الثالثي الأذربيجاين الرو�سي الأرميني. 

اإطالق  تحُعيق  املحَُتَمرِكزة يف تلك املنطقة ل  اأن القوات الرو�سية  “ال�سبكة” عن   ك�سفت 

رح اأحد ع�سكرييها موؤخًرا بتدبري  النار من جانب الأرمينيني على القوات الأذرية التي جحُ

نَّ العدوان بالرغم من اأن التفاقية الثالثية تن�س على �سرورة َجالء  عدواين اأرميني. �سحُ

املحُ�سلحني الأرمينيني عن بقية اأرا�سي اأذربيجان وت�سليمها لأ�سحابها ال�سرعيني الأذريني، 

جرى  الرو�سية  ال�سالم  ِحفظ  ق��وات  اآذان  اأن  يبدو،  لكن  منهم،  الإرهابيني  �سالح  ���زِع  ونحُ

َتعِطيلها لالأ�سف!

اِر�سه القوات الأرمينية وجماعاتها الإرهابية ل�سو�سا واأغدام متوا�سل   الق�سف الذي متحُ

القوات  م�سوؤولية  منطقة  يف  �سبًقا  محُ ��دّب��ر  محُ فالق�سف  �سِحك،  محُ َر�سمي  يرفاين  بتربير 

الرو�سية. َرْف�س اأرمينيا اإجالء م�سلحيها عن املنطقة هو ا�ستهزاء َ�سريح لي�س بالتفاق 

�سخرية  ه��و  ��ا  اأي�����سً اإمن��ا  فح�سب،  احل��ائ��ط  بحُعر�س  اأرمينًيا  و�سربه  وقانونيته  الثالثي 

راتها الع�سكرية.  دحُ �سحوكة وتهّكم وهزء بالقوات الرو�سية ذاتها ومبهامها وقحُ
حُ
وا�ستخفاف واأ

اأ�سافة اإىل ذلك، ت�سعى اأرمينيا ِمن وراء ذلك اإىل اإي�سال ر�سالة غربية ول واقعية َمفادها، 

َت�ستهي، �سمن ذلك تهديد  تحُبيح لنف�سها ما تريد وما  ظمى عاملًيا)!؟(  اأرمينيا قّوة عحُ اأن 

القوات الرو�سية وَمهامها ووجودها واأمنها، والتهّكم على مكانة رو�سيا وعرقلة و�ساطتها 

الرو�س  الع�سكريني  �س  ًتعرِّ التي  امل�سوؤولة  غري  الأرمينية  احلربية  العمليات  خالل  من 

�س اأرمينيا اّتفاق العا�سر من نوفمرب املا�سي )2020(،  وَم�سوؤولّياتهم للخطر. وبهذا، تنقحُ

الَفلَتان  ا�َسبة  حمحُ ف��اإن  ول��ه��ذا  كو�سيط،  �سخ�سًيا  بوتني  ف��الدمي��ري  الرئي�س  رع��اه  ال��ذي 

الع�سكري الأرميني مطلوب اليوم قبل يوم غٍد.

ذكرة وزارة اخلارجية الأرمينية “الحتجاجية!” للبعثات الدبلوما�سية الأجنبية يف   محُ

يرفان، بتاريخ 9 متوز، ِحيال زيارة �سفراء الدول املختلفة املحُعتَمدين لدى باكو اإىل �سو�سا 

التفاقيات  وترف�س  الدولية،  القرارات  تنق�س  اأرمينيا  اأن  املليون،  للمرة  توؤكد  رة،  املحرَّ

الثنائية واجلماعية التي تحُقر باأن )قره باغ( جزء ل يتجزاأ من اأر�س اأذربيجان الواِحدة 

ِبط يرفان كذلك املادة رقم 4 من اتفاقية 10 نوفمرب 2020، برف�سها اجَلالء  دة، وحتحُ واملحُوَحّ

الرو�سية يف هذا  ال�سالم  عن )قره باغ( تطبيًقا لالتفاق الثالثي مع حلول قوات حفظ 

الإقليم.

�سَتمر،   يف ال�سحافات الأّذرية يلفتون الأنظار اإىل اأن الحتالل الأرميني ِل)قره باغ( محُ

�سيادتها  اأذرب��ي��ج��ان  ب�سط  لعرقلة  هناك  الإره��اب��ي��ني  املحُ�سّلحني  اأرمينيا  وتحُ�َسّمن  ��غ��ذي  وتحُ

ْ َينَتِه َبعد، ولن ينتهي �سوى  يط اللِّثام عن اأن ال�سراع مَلّ الكاملة على ترابها، وهو ما ميحُ

بعد اأن تب�ِسط اأذربيجان �سيادتها الوطنية على كامل اأرا�سيها وحدودها الدولية املحُعرف 

بها عاملًيا، والتي �َسبق واحتلتها اأرمينيا منذ  حقبة الت�سعينيات ال�سوفييتية، حني �َسلََخت 

ِعْنَدِئٍذ  اأذرية �سا�سعة.  اأرا�سي  اأذربيجان بالقوة الع�سكرية  اآنذاك عن  يرفان الإ�ستعمارية 

وبالتايل، �سيتم َنزع �سالح الحتالليني الأرمينيني يف )قره باغ(، واإخ�ساع املنطقة باأكملها 

للد�ستور والقوانني الأذربيجانية، تطبيًقا ل�سرَعة الأمم املتحدة والقانون الدويل، واإمتام 

ر لت�سني. ال�سيطرة الأذرية على احلدود الدولية مع اأرمينيا، وبخا�سة مَمَ

 ل ميكن لدولة قادرة على حترير اأرا�سيها، اأن تنتظر طوياًل لوقف تهديدات دوٍل اأو 

مّبا �َسَي�سَهد الَعامل حرًبا حتريرية جديدة لأرا�سي  اأطراٍف اأخرى ل�سيادتها املحُقّد�سة. لهذا، رحُ

اأذربيجان املحُتبّقية. فِوْفًقا لإعالن اخلبري ال�سيا�سي اإيلخان �ساهني اأوغلو، “�سيتعنّي على 

اأذربيجان القيام بعملية ع�سكرية حملية اأخرى، لأنه اإذا مل يتخَل الإرهابيون الأرمينيون 

اإجراء  اإىل  طر  نحُعيد �سيطرتنا على العديد من مناطقنا، ف�سنحُ�سّ اأ�سلحتهم.. واإذا مل  عن 

ا يتعلق باملحُذّكرة التي  عمليات جديدة ملكافحة الإرهاب يف املحُ�ستقبل القريب اأو البعيد. ومِبَ

ال�سيا�سي  َعّرَى هذا اخلبري  الأجنبية،  ال�سفارات  اإىل  الأرمينية  وزارة اخلارجية  قّدمتها 

ًدا  دَّ اأهداف يرفان التي ت�سعى ملحُجّرد خطوات ترهيبية لبع�س الدول مِلَنعها من الذهاب جمحُ

“لكن هذا كان ت�سريًحا اأرمينًيا غري منطقي  اإىل �سو�سا ومناطق اأخرى يف )قره باغ(.. 

للغاية، لأن الَعامل كله َيعرف ب�سو�سا و)قره باغ( اأنها اأر�س الدولة الأذربيجانية«.

نذ �ستِينيَّات احَلقَبة ال�ّسوفييتّيِة. وؤون اأذرِبيَجان محُ �س يِف �سحُ تخ�سّ *محُ

اأَلكاديمي مروان سوداح

الَحْرب األذربيَجانّية 
اأَلرِمينّية َلم َتنتِه َبعد!
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االنباط-وكاالت

اأعلنت حكومة الحتالل الإ�سرائيلي، 

ال�سلطة  م��ن��ح  ع��زم��ه��ا  الأرب����ع����اء،  ام�����س 

ت�����س��ري��ح عمل  األ����ف   16 ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

اإ�����س����ايف ل��ع��م��ال م���ن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

املحتلة، خالل الفرتة القريبة املقبلة

وذكر بيان �سادر عن ما ي�سمى مكتب 

يف  الإ�سرائيلية  احلكومة  اأن�سطة  من�سق 

جاء  ال��ق��رار  اإن  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي 

ب��ع��د حم���ادث���ة ه��ات��ف��ي��ة ج���رت الأ���س��ب��وع 

الإ�سرائيلي  اجلي�س  وزي��ر  بني  املا�سي، 

ب���ي���ن���ي غ����ان����ت���������س ورئ�����ي�����������س ال�������س���ل���ط���ة 

عبا�س حممود  الفل�سطينية 

اأع��م��ال  من�سق  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 

احل���ك���وم���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف الأرا�����س����ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، غ�����س��ان ع��ل��ي��ان، حت��دث 

ال����ي����وم م����ع م�������س���وؤول���ني ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، 

ح�سة  زي���ادة  “اإ�سرائيل”  نية  واأبلغهم 

�سكان  من  الفل�سطينيني  العمال  وع��دد 

15 األف عامل يف قطاع  ال�سفة الغربية ب�

البناء

ُت�����س��ادق  اأن  امل���ت���وق���ع  اأن�����ه م���ن  وذك�����ر 

احل��ك��وم��ة على ال��ق��رار الأ���س��ب��وع ال��ق��ادم 

بالتن�سيق بني كافة الوزارات

امل�سوؤول  اأعلن  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 

ح�سة  زي���ادة  على  امل��واف��ق��ة  الإ�سرائيلي 

العمال الفل�سطينيني يف جمال الفندقة 

اإ���س��ايف  ع��ام��ل   1000 ب���  “اإ�سرائيل”  يف 

بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة

الأم���ن���ي���ة  الأج����ه����زة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ال���س��ت��ع��دادات  �ست�ستكمل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

م��ع��اب��ر  اأن  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  ال�������س���روري���ة 

حركة  ل��زي��ادة  ج��اه��زة  الغربية  ال�سفة 

واإىل  م��ن  الفل�سطينيني  ال��ع��م��ال  تنقل 

“اإ�سرائيل”
للمحادثة  وا�ستمراًرا  اأن��ه  اإىل  ولفت 

“ُيتوقع  اأجراها غانت�س مع عبا�س  التي 

اتخاذ خطوات اإ�سافية لتعزيز العالقات 

اإ�سرائيل وال�سلطة” القت�سادية بني 

اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  نائب  وك��ان 

الأم���ري���ك���ي ه�����ادي ع���م���رو، ق���د ح����ذر يف 

الفل�سطينية  لالأرا�سي  الأخ��رة  زيارته 

املحتلة، من حدوث اأي هزة اأو حادثة قد 

الفل�سطينية،  ال�سلطة  انهيار  اإىل  توؤدي 

التدخل  ب�سرعة  الإ�سرائيليني  مطالبا 

مل���������س����اع����دت����ه����ا وان������ق������اذه������ا م������ن خ��ط��ر 

“ال�ستعال”
ل��دى  ي��ك��ن  مل  “اإذا  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 

ال��روات��ب،  ل��دف��ع  ال����الزم  امل���ال  ال�سلطة 

التدهور  اإىل مزيد من  يوؤدي ذلك  فقد 

واإىل النهيار يف نهاية املطاف”

االنباط-وكاالت

انفجار مرفاأ بروت،  على  عام  بعد   

ل يزال الأطباء يخرجون �سظايا زجاج 

قطعة  اآخ��ره��ا  رزق،  ���س��ادي  ج�سد  م��ن 

ع�سرة  بقيت  تقريبا  �سنتيمرت  بحجم 

اأ�سهر عالقة فوق ركبته

ك��ّل  اأج����د  ع���ام���اً(   36( رزق  وي���ق���ول 

���س��ه��ر ت��ق��ري��ب��اً ���س��ظ��ي��ة زج�����اج ج��دي��دة 

يف ج�����س��دي.. ل ي����زال ه��ن��اك زج����اج يف 

فخدي ورجلي، واأعتقد يف يّدي اأي�ساً

داخلي  يف  يعي�س  النفجار  وي�سيف 

و�سيبقى كذلك كل حياتي

مكتبه  ���س��رف��ة  ع��ل��ى  ي��ق��ف  رزق  ك���ان 

امل��ط��ل ع��ل��ى م��رف��اأ ب���روت ح��ني ان��دل��ع 

احل��ري��ق ال���ذي ���س��ب��ق الن��ف��ج��ار. حمل 

الدخان  بت�سوير  وب��داأ  اجل���ّوال  هاتفه 

�سوى  ه��ي  م��ا  لكن  املت�ساعد،  الأ���س��ود 

دقائق حتى وقعت الكارثة

م��ن  الأوىل  ال����ث����واين  ����س���ادي  وّث�����ق 

األ���واح  عليه  �سقطت  بينما  الن��ف��ج��ار، 

الزجاج

350 قطبة يف ج�سد  واأخاط الأطباء 

�سادي، والطريق اأمامه ل تزال طويلة، 

اأنه �سيحتاج  اأبلغه الأطباء موؤخراً  فقد 

���س��ن��وات لإخ������راج ك��اف��ة ق��ط��ع ال��زج��اج 

العالقة يف ج�سده

 ،2020 اآب/اأغ�سط�س  م��ن  ال��راب��ع  يف 

 214 بحياة  بروت  مرفاأ  انفجار  اأودى 

 6500 م��ن  اك��ر  فيه  واأ���س��ي��ب  �سخ�ساً 

املدينة.  يف  ع��دة  اأح��ي��اء  ودّم��ر  �سخ�س، 

وعزته ال�سلطات اإىل انفجار 2750 طناً 

م��ن م���ادة ن��ي��رتات الأم��ون��ي��وم خمزنة 

12 يف  رق��م  العنرب  2014 يف  ال��ع��ام  منذ 

املرفاأ

�سخ�س  اإىل  حت��ّول��ت  ���س��ادي  وي��ق��ول 

�سيء يف  كّل  تغّر  النفجار..  بعد  اآخ��ر 

حياتي

ق���ب���ل الن����ف����ج����ار، وب����رغ����م الأزم�������ة 

�سادي  ب��ال  يف  يخطر  مل  القت�سادية، 

بفارغ  املغادرة  اأنتظر  اليوم،  اأن يهاجر. 

ال�سرب اإىل كندا

وي�����س��ي��ف ال�������س���دم���ة ت��ن��ه�����س��ك م��ن 

الداخل.. وكاأنك يف حالة بكاء دائم، يف 

داخلك

وهم كبر

م���ّر ع���ام ع��ل��ى الن��ف��ج��ار ال���ذي غر 

وجه املدينة، من دون اأن تك�سف حقيقة 

يحا�سب  اأو  ال���ي���وم  ذل���ك  يف  ح�����س��ل  م���ا 

امل�������س���وؤول���ون ع��ن��ه. وت��ق��ف احل�����س��ان��ات 

ا�ستدعاء  اأم��ام  عائقاً  اليوم  ال�سيا�سية 

اأجهزة  وروؤ���س��اء  �سابقني  ووزراء  ن��واب 

وفق  يعلمون،  ك��ان��وا  وع�سكرية  اأمنية 

تقارير، مبخاطر تخزين كميات هائلة 

م��ن ن��ي��رتات الأم��ون��ي��وم يف امل��رف��اأ، ومل 

يحركوا �ساكناً لإخراجها منه

���س��ادي كلما اق��رتب��ت ذك��رى  وي��ق��ول 

اأحد  يدخل  اأن  دون  اآب من  الرابع من 

ال�����س��ج��ن، ي��ك��رب ال��غ�����س��ب يف داخ���ل���ي.. 

واأن  حت��ّط��م  اأن  ت��ري��د  يجعلك  غ�����س��ب 

تتظاهر واأن ترمي قنابل مولوتوف

روين  ال��ن��ف�����س��ي  امل���ع���ال���ج  ي������زال  ول 

مع  ال��ت��اأق��ل��م  ي��ح��اول  جهته  م��ن  مكتف 

ف��ق��دان��ه ال��ن��ظ��ر يف ع��ي��ن��ه ال��ي��م��ن��ى بعد 

ثالث عمليات جراحية ورحالت عالج 

ينقذ  عّله  اأوروب��ا ل�ست�سارة خرباء  اىل 

لكنه  ال���روؤي���ة.  ع��ل��ى  ق��درت��ه  م��ن  بع�سا 

على  يجل�س  اأن  ���س��وى  ي��ق��وى  ل  ال��ي��وم 

طرف طاولة او يف زاوية غرفة ليتمكن 

من روؤية ما حوله بعينه الي�سرى فقط

وي���ق���ول يف ع��ي��ادت��ه يف ب����روت ال��ت��ي 

اأ�سيب بينما كان فيها هذا البلد عبارة 

ع���ن وه���م ك��ب��ر، ك��م��ا ح���ال ك���ل م���ا كنا 

به حول قدرتنا على تخطي كل  نفخر 

وي�سيف   . ون��ف��رح  لنعي�س  ال�سعوبات 

كل هذا حتطم

يف  جماعية  ���س��دم��ة  ���س��وى  يتبق  مل 

بلد يغرق اأكر يف م�ستنقع من الأزمات 

يف  تلوح  لإن��ق��اذه  حلول  ول  والفو�سى، 

الأف����ق. ف��ق��د ف��اق��م الن��ف��ج��ار الن��ه��ي��ار 

منذ  لبنان  ي�سهده  ال��ذي  الق��ت�����س��ادي 

اأك��ر من عامني  2019. وخ��الل  �سيف 

90 يف امل��ئ��ة  خ�����س��رت ال���ل���رة اأك����ر م���ن 

اأك��ر  ال����دولر وب���ات  اأم���ام  م��ن قيمتها 

الفقر.  خ��ط  حت��ت  ال�سكان  ن�سف  م��ن 

وقود  اأزمة  اأ�سابيع  منذ  البالد  وت�سهد 

و���س��ح��اً يف ال�����دواء وت��ق��ن��ي��ن��ا ���س��دي��دا يف 

22 �ساعة الكهرباء ي�سل اأحيانا اىل 

ل��ن��ع��ي�����س  ن���ن���ا����س���ل  روين  وي�����ق�����ول 

الوقت  مينحنا  ل  ذل��ك  لكن  ون��ن��ج��و.. 

الكايف وال�سليم ل�ستيعاب ما ح�سل

وطن حزين

اقتلع انفجار املرفاأ اأبوابا ونوافذ ل 

ولأيام  و�سواحيها.  حت�سى يف بروت 

اأكوام  العا�سمة  �سوارع  عديدة، غّطت 

م��ن ال���زج���اج امل��ح��ط��م امل��ت�����س��اق��ط من 

امل��ب��اين وامل���ن���ازل وامل��ت��اج��ر. ب��ع��د ع��ام، 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإ���س��الح��ات واإع���ادة 

اأ���س��رار  ت���زال  ب��ن��اء بع�س الأب��ن��ي��ة، ل 

ك��ب��رة ن��اجت��ة ع��ن الن��ف��ج��ار وا�سحة 

امل��ع��امل، وط���ال ال��دم��ار م��ب��اين اأث��ري��ة 

و�سكنية

يف ���س��ارع م��ار خم��اي��ل ال��ق��ري��ب من 

املرفاأ، تقول جوليا �سربا )28 عاماً( 

�سقتها  يف  بالأمان  ت�سعر  تعد  مل  اإنها 

خم�سة  بعد  فيها  لل�سكن  ع��ادت  التي 

اأ�سهر على وقوع النفجار

وت��ت��ذك��ر ج��ول��ي��ا ت��ف��ا���س��ي��ل م���ا م��ّر 

وتروي  امل�سوؤوم.  اليوم  ذلك  يف  عليها 

على  ال��وع��ي  ع��ن  غائباً  �سديقي  ك��ان 

الأر�س والدم يغطي وجهه ورجليه.. 

اأردد يف نف�سي  ركزت عليه لكنني كنت 

اأي�سا باأنه مل يعد هناك منزل

ب��ع��د  ���س��ق��ت��ه��ا  اإىل  ج���ول���ي���ا  ع�������ادت 

اإ�سالحها وبعد اأن حت�ّسن و�سعها بعد 

حتتمل  ل  ت���زال  ل  لكنها  ال�����س��دم��ة. 

نرتعب  وت��ق��ول  ���س��وت.  اأي  ت�سمع  اأن 

م����ن الأ�������س������وات.. اإغ������الق الأب�������واب، 

على  �سيء  يقع  اأن  الرياح،  العوا�سف، 

الأر�س

ب�  �سعور  اليوم  جوليا  على  ي�سيطر 

والعجز الغ�سب 

من  اإن��ه  قلنا  النفجار  بعد  وتقول 

اأن  احلاكمة  الطبقة  لهذه  امل�ستحيل 

وف�سادهم  وعجزهم  اإهمالهم  تبقى. 

فّجر املدينة بعد �سنة ل يزال الو�سع 

كما هو. ل يوجد منطق يف اأي �سي

وت�سيف ل راحة.. نحاول اأن نعالج 

جراء  واجل��راح  ال�سدمة  من  اأنف�سنا 

اأن نتعامل  النفجار، لكن علينا اأي�ساً 

م���ع ال�����س��ح ال��ي��وم��ي يف ك���ل ����س���يء. ل 

ن���ع���رف ك���ي���ف ن��ت��ع��ام��ل م����ع ك����ل ه���ذه 

امل�ساكل ومن اأين نبداأ

�ساركت  اأ���س��ب��وع��ني،  م��ن  اأك���ر  قبل 

بو�ست  املو�سيقية  فرقتها  م��ع  جوليا 

بعلبك  مل��ه��رج��ان��ات  ع��ر���س  يف  ك����اردز 

لبنانيني  مو�سيقيني  ���س��ّم  ال��دول��ي��ة 

الإنكليزية  باللغة  اأغنية  واأّدت  �سباب. 

فيها  ت��ق��ول  بعلبك  اآث���ار  ب��ني  ��ّورت  ���سُ

الوطن حزين

�سيء  هناك  بر�س  لفران�س  وتقول 

اإذا  اأع�����رف  ب��ع��د الن���ف���ج���ار. ل  ت��غ��ّر 

ب���روت فقدت  اإن  ال��ق��ول  ك���ان مي��ك��ن 

اأن روح��ه��ا ل ت��زال  اأع��ت��ق��د  روح���ه���ا.. 

موجودة، لكنها روح حمطمة

االنباط-وكاالت

ن�����س��رت ���س��ح��ي��ف��ة ال���ت���امي���ز م��ق��ال 

ل��روج��ر ب��وي��ز م��ق��ال راأي ع��ن ح��روب 

امل���ي���اه امل��ح��ت��م��ل��ة ل ���س��ي��م��ا يف ال�����س��رق 

الأو�سط

وراأى الكاتب اأن تغر املناخ وارتفاع 

درجة حرارة البحار وتقلبات الطق�س 

ال�سديدة قد توؤدي اإىل القرتاب من 

اأول حرب مياه مبا�سرة منذ اأيام بالد 

ما بني النهرين القدمية

املياه يف  تاأتي حرب  اأن  وقال ميكن 

�سكلني.  والع�سرين يف  القرن احلادي 

�سيئة  ا���س��ت��ج��اب��ة  يف  ���س��ي��ك��ون  الأول 

م�ستوى  لرت��ف��اع  م��ذع��ورة  اأو  الإدارة 

ال���ب���ح���ار. ح��ي��ث ي��ع��ي�����س ح�����وايل 150 

اأق��ل،  اأو  واح���دا  م��رتا  �سخ�س  مليون 

احل��ايل.  البحر  �سطح  م�ستوى  ف��وق 

وي�سبحون  ال��ك��ث��رون  يت�سرد  ���س��وف 

حالة  يخلق  ما  املناخ،  ب�سبب  لجئني 

كبرة من عدم ال�ستقرار

الثاين  ال��ن��وع  اأم��ا  الكاتب  واأ���س��اف 

من احلرب فقد يكون قاب قو�سني اأو 

اأدنى. فقد حذر الرئي�س امل�سري عبد 

لن  اأن��ه  م��ن  اإثيوبيا  ال�سي�سي  الفتاح 

الع�سكرية  ال��ق��وة  ا�ستخدام  ي�ستبعد 

الإث���ي���وب���ي  ال��ن��ه�����س��ة  ����س���د  ك�����ان  اإذا 

خروج  يعني  ال�سخم  اجلديد  الكبر 

امل�سريني من دون مياه

واأو�����س����ح ط���م���وح رئ���ي�������س ال������وزراء 

الإث�����ي�����وب�����ي احل�����ائ�����ز ع����ل����ى ج����ائ����زة 

ن��وب��ل ل��ل�����س��الم، اأب���ي اأح��م��د، ه��و م��لء 

للطاقة  م�سنع  اأك���رب  لإن�����س��اء  خ���زان 

وبالتايل  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف  الكهرومائية 

رئي�سيا للطاقة ي�سبح م�سدرا 

واأ�����س����اف ب���وي���ز ي��خ�����س��ى ال�����س��ي�����س��ي 

واح��د  جانب  م��ن  الإثيوبيني  اأن  م��ن 

ي���ت���خ���ل�������س���ون م�����ن ح�������س���ة احل���ق���ب���ة 

ال���س��ت��ع��م��اري��ة م���ن م��ي��اه ال��ن��ي��ل بني 

يخ�سى فقط  اإنه ل  وال�سودان.  م�سر 

ال�سكان  ف��ع��دد  ال�����س��رب  م��ي��اه  ف��ق��دان 

1.5 م��ل��ي��ون  ي��ن��م��و مب���ع���دل  امل�����س��ري 

�ستنخف�س   2025 عام  وبحلول  �سنويا 

500 مرت  اأقل من  اإىل  املياه  اإم��دادات 

م��ك��ع��ب ل��ل��ف��رد، وه���و امل�����س��ت��وى ال���ذي 

الندرة  الهيدرولوجيا  علماء  ي�سميه 

املطلقة ولكن اأي�سا فقدان ماء الوجه

ال�����س��راع  اأن  ال��ت��امي��ز  م��ق��ال  وراأى 

واإثيوبيا �سيكون  الع�سكري بني م�سر 

�سانعو  اف��رت���س  الآن  ح��ت��ى  ره��ي��ب��ا. 

على  �ستعمل  الو�ساطة  اأن  ال�سيا�سة 

كانت  ب��امل��ي��اه.  املتعلقة  ال��ن��زاع��ات  ح��ل 

احل���ي���ل���ة ه���ي اإق����ن����اع جم��ل�����س الأم����ن 

ال���دويل مب��ا يكفي لإ���س��الح ن��وع من 

النف�س  و�سبط  الأنهار  تقا�سم  اتفاق 

بني الطرفني

وه�����ي  ال�����������س�����ني،  اأن  واأ����������س���������اف 

اعتمادها  اأوراق  �سقل  على  حري�سة 

الدبلوما�سية يف اأفريقيا ، قد تتدخل. 

اخلالفات  ت�سييق  مت  لو  حتى  ولكن 

اإىل  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ال��ل��ج��وء،  دون 

تخريب ال�سد، فاإن التهديد الأ�سا�سي 

ل يزال قائما

اأن����ح����اء  اأن��������ه يف ج���م���ي���ع  واع�����ت�����رب 

ال��ع��امل ، ت��ق��رتب ال����دول ال��ه�����س��ة من 

على  ال�سيطرة  فقدت  لأنها  النهيار 

الأ�سا�سيات الثالثة: املاء والأك�سجني 

يتم  التي  الطريقة  واخلبز. هذه هي 

بها قيا�س اأداء احلكومة

ك���ذل���ك الأم�������ر يف ����س���م���ال ���س��رق��ي 

�سوريا، حيث اإمدادات املياه منخف�سة 

ب�����س��ب��ب ال���ت���دف���ق ال�������س���ي���ئ ع����رب ن��ه��ر 

ت��رك��ي��ا. ه��ن��اك انخفا�س  ال��ف��رات م��ن 

وري  اأق��ل،  �سرب  ومياه  املياه،  �سخ  يف 

اأقل القمح وال�سعر 

وتابع املقال اأنه وفقا ملنظمة الأمم 

و�سلت  وال��زراع��ة،  ل��الأغ��ذي��ة  املتحدة 

اأ����س���ع���ار امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة يف ال�����س��رق 

الأو�سط تقريبا اإىل م�ستوى فرباير/ 

ذلك  ي��دق  اأن  وينبغي   .2011 �سباط 

اأن���ح���اء  ن���اق���و����س اخل���ط���ر يف ج��م��ي��ع 

اأوائل  املنطقة: كانت تكلفة الغذاء يف 

يف  امل�ساهمة  العوامل  اأح��د   2011 عام 

العربي الربيع  انتفا�سات 

لالأنظمة  ميكن  اإن��ه  بالقول  وختم 

ال�سوارع  يف  احتجاجات  ت��واج��ه  التي 

النار على م�سوؤول كب�س فداء  اإطالق 

ال��ن��ه��اي��ة،  يف  ط�����رده.  اأو  اع��ت��ق��ال��ه  اأو 

يعرفون  فهم  ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  على 

اأو  باملياه  فقط  يتعلق  ل  الغ�سب  اأن 

باحلوكمة  يتعلق  ب��ل  اخل��ب��ز،  ب�سعر 

وامل�ساءلة

 »تل أبيب« تبلغ السلطة بقرار زيادة عدد العمال وإصدار تصاريح 

 انفجار بيروت حّطم روح المدينة وخّلف صدمة تسكن حياة الناجين

 حروب المياه في الشرق االوسط قاب قوسين أو أدنى

االنباط-وكاالت

ج����������ددت ب����ح����ري����ة الح�����ت�����الل 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ام�������س ا����س���ت���ه���داف 

ال�������س���ي���ادي���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

بنران  املحا�سر  غ��زة  قطاع  بحر 

الر�سا�سة اأ�سلحتها 

بحرية  اأن  م��ع��ا  وك��ال��ة  وذك����رت 

الح���ت���الل اأط��ل��ق��ت ال���ن���ار ب��اجت��اه 

الفل�سطينيني  ال�سيادين  مراكب 

قبالة مناطق متفرقة من القطاع 

ما ا�سطرهم ملغادرة البحر

وت����ت����ع����م����د ق����������وات الح�����ت�����الل 

غزة  بحر  يف  ال�سيادين  ا�ستهداف 

ومالحقتهم  عليهم  النار  باإطالق 

ملنعهم  مراكبهم  على  وال�ستيالء 

م���ن م���زاول���ة م��ه��ن��ة ال�����س��ي��د ال��ت��ي 

تعد م�سدر رزقهم الوحيد يف ظل 

احل�����س��ار اجل���ائ���ر ال����ذي ت��ف��ر���س��ه 

القطاع على 

االنباط-وكاالت

ن��ق��ل��ت وك��ال��ة اإن��رتف��اك�����س ل��الأن��ب��اء عن 

���س��رج��ي �سويجو  ال��رو���س��ي  ال���دف���اع  وزي���ر 

تنظيم  م��ق��ات��ل��ي  اإن  الأرب���ع���اء  ام�����س  ق��ول��ه 

�سوريا  م��ن  ينتقلون  الإ���س��الم��ي��ة  ال��دول��ة 

ول��ي��ب��ي��ا وع�����دد م���ن ال������دول الأخ������رى اإىل 

اأفغان�ستان

رو�سيا  اإن  القول  اإليه  الوكالة  ون�سبت 

حلليفتها  ع�����س��ك��ري��ة  م�����س��اع��دات  ���س��ت��ق��دم 

ما  اإذا  ه��ن��اك  ق��اع��دت��ه��ا  م��ن  طاجيك�ستان 

برزت اأي تهديدات اأمنية ب�سبب اأفغان�ستان

االنباط-وكاالت

الأربعاء،  ام�س  اإفريقيا،  نددت جنوب 

اإ�سرائيل �سفة ع�سو مراقب  بقرار منح 

يف الحتاد الإفريقي، معتربة اأن “القرار 

غر عادل وغر مربر”

ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات  وزارة  وق����ال����ت 

والتعاون يف جنوب اإفريقيا، يف بيان لها، 

اإن “قرار منح اإ�سرائيل �سفة املراقب هو 

القرار الأكر اإثارة لل�سدمة يف عام كان 

املظلوم مطارًدا  الفل�سطيني  ال�سعب  فيه 

ال�ستيطان  وا�ستمرار  املدمر  بالق�سف 

غر القانوين لالأر�س”

الحت��اد  مفو�سية  “قرار  اأن  وتابعت 

الإف���ري���ق���ي يف ه���ذا ال�����س��ي��اق غ���ر ع���ادل 

وغر مربر ول ميكن تف�سره”

وك��ان��ت اإ���س��رائ��ي��ل ق��د اأع��ل��ن��ت يف وق��ت 

�سفة  ع��ل��ى  ر�سميا  ح�سلت  اأن��ه��ا  ���س��اب��ق، 

ع�سو مراقب يف الحتاد الإفريقي، وهو 

هدف عمل الدبلوما�سيون الإ�سرائيليون 

وقدم  لتحقيقه.  عقدين  نحو  منذ  عليه 

األيلي  اإثيوبيا،  لدى  الإ�سرائيلي  ال�سفر 

يف  ك��م��راق��ب  اع���ت���م���اده  اأوراق  اأدم���ا����س���و، 

مفو�سية  رئي�س  اإىل  الإفريقي  الحت��اد 

الحت�����اد، م��و���س��ى ف��ق��ي حم��م��د، يف مقر 

املنظمة يف اأدي�س اأبابا

م����ن ج���ه���ت���ه���ا، اأع���ل���ن���ت اجل�����زائ�����ر اأن 

ق��رار الحت���اد الإف��ري��ق��ي الأخ���ر بقبول 

اإ���س��رائ��ي��ل م��راق��ب��ا يف الحت����اد ل��ن ي��وؤث��ر 

للمنظمة  وال��ف��ع��ال  ال��ث��اب��ت  ال��دع��م  على 

الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  جت���اه  ال���ق���اري���ة 

“القرار، الذي اتخذ  اأن  العادلة، موؤكدة 

دون م�ساورات مو�سعة م�سبقة مع جميع 

اأو  �سفة  اأي��ة  يحمل  ل  الأع�ساء،  ال��دول 

ممار�سات  على  ال�سرعية  لإ�سفاء  ق��درة 

و�سلوكيات املراقب اجلديد”

ان�سمام  م��ع��ار���س��ة  اإي����ران  اأك���دت  ك��م��ا 

ب�سفة  الإف��ري��ق��ي  الحت��اد  اإىل  اإ�سرائيل 

الإفريقية  ال��دول  دعت  وقت  مراقب، يف 

اإىل احرتام قرارات املنظمات واملوؤ�س�سات 

الع�سوية  منح  بعدم  الدولية  والهيئات 

لإ�سرائيل

ون����ا�����س����دت اخل����ارج����ي����ة الإي����ران����ي����ة 

ال���دول الأع�����س��اء يف الحت���اد الإف��ري��ق��ي 

الفل�سطينية،  ب��ال��ق�����س��ي��ة  مت�سكها  اإىل 

واح����رتام ق����رارات ال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 

وامل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة ال��رئ��ي�����س��ة، م��ث��ل 

م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الإ�����س����الم����ي، ح��ي��ال 

اأو  ع�سوية  اأي  ملنح  اإج���راء  اأي  معار�سة 

لإ�سرائيل من�سب 

االنباط-وكاالت

 ق���ال م�����س��در ق�����س��ائ��ي ل���روي���رتز اإن 

ب�ساأن  حتقيقا  ف��ت��ح  ال��ت��ون�����س��ي  ال��ق�����س��اء 

ث���الث���ة اأح�������زاب ���س��ي��ا���س��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا ح��زب��ا 

ال��ن��ه�����س��ة وق���ل���ب ت��ون�����س ل��ال���س��ت��ب��اه يف 

تلقيها اأموال من اخلارج خالل احلملة 

2019 النتخابية عام 

ي��ول��ي��و   14 ي����وم  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ف��ت��ح  ومت 

اأن يقيل الرئي�س قي�س �سعيد  متوز قبل 

رئي�س الوزراء ويجمد الربملان يف خطوة 

و�سفتها هذه الأحزاب باأنها انقالب

 بحرية االحتالل تجدد استهداف 
الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

 روسيا تحذر: مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية 
ينتقلون من عدة دول إلى أفغانستان

 جنوب إفريقيا تندد بمنح إسرائيل صفة 
عضو مراقب في االتحاد اإلفريقي

 القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 
ثالثة أحزاب بينها النهضة



اخلمي�س   29/ 7 /  2021

الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

يتدرب ال�شائقون امل�شاركون يف الرايل الوطني 

الثالث – اجلولة قبل الأخرية من بطولة الأردن 

للراليات، اليوم اخلمي�س على م�شار الرايل الذي 

ينطلق يوم غد اجلمعة من نادي ال�شيارات امللكي، 

و�شيتوجه ال�شائقون اإىل “ماعني ونيبو”، وتبلغ 

منها  ك��ل��م،   165.79 ل��ل��رايل  الإج��م��ال��ي��ة  امل�شافة 

53.30 ك��م م��راح��ل خ��ا���ش��ة، وي��ق��ام ال����رايل على 

م�شار ح�شوي ومراحل الرايل هي: ماعني 1و2 

ونيبو 1و2، ويقام الرايل بدعم من زين الأردن، 

وم���ن دون ج��م��ه��ور ، وي��ط��ب��ق ف��ي��ه ال��روت��وك��ول 

وي�����ش��ارك يف  ك��ورون��ا.  املتبع يف جائحة  ال�شحي 

اإبراهيم  ومالحه  �شعبان  �شادي  من  كل  ال��رايل 

�شقيقه  9، خالد جمعة ومالحه  -  ايفو  �شعبان 

ال���رواح���ي  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��اين   ،8 -  اإيفو  ع��م��اد 

ومالحه عطا احلمود - �شوبارو امريزا ، يو�شف 

اإمريزا  �شوبارو   - كيال  نبيل  ومالحه  الأ�شمر 

�شيارة   - عي�شى  �شامر  وم��الح��ه  الطاهر  ط��ارق 

اإيفو 6، �شامي فليفل ومالحه حممد عطاري - 

اإيفو 5، �شاكر جويحان ومالحته نان�شي املجايل 

- اي��ف��و 6 زي���اد م��ق��داد - اإي��ف��و 7، اأم���ري نا�شيف 

اأبو  10، عي�شى  ايفو   - ومالحه مو�شى جهريان 

جامو�س - ايفو 7 ، عا�شم عارف ومالحه اأحمد 

ام��ري��زا، احل�شن اخلطيب  �شوبارو   - جانخوت 

- تويوتا لن��د ك��روزر اإف ج��ي. و�شرح ع��دد من 

ال�شائقني واملالحني حول م�شاركتهم يف الرايل 

الراليات  اأق���وى  من  يعد  ال��ذي  الثالث  الوطني 

على الإطالق �شمن بطولة الأردن للراليات قبل 

اجلولة الأخرية وفيما يلي ت�شريحاتهم: �شادي 

الثالث،  الوطني  ال��رايل  �شعبان ي�شعى للفوز يف 

للو�شول اإىل بر الأمان ونيل لقب بطولة الأردن 

ل��ل��رال��ي��ات، وت��ع��د ال��� 30 نقطة، يف ح��ال ف���وزه يف 

الرايل مهمة للغاية له، وحينها �شي�شبح ر�شيده 

الكبرية يف  اخل��رة  �شاحبة  املجايل  نان�شي   .84

على  واملحلي  الأقليمي  امل�شتوى  على  ال��رال��ي��ات 

ال��رال��ي��ات وتلعب  اإىل ع��امل  م��دار 25 عاما تعود 

دور املالح للمت�شابق الواعد �شاكر جويحان بطل 

لت�شلق  احل�شني  �شباق  وبطل  ال�شرعة  �شباقات 

مرتفع الرمان عامي 2020 و2021 . عطا احلمود 

مالح املت�شابق الُعماين عبد اهلل الرواحي قال :” 

اأ�شارك يف الرايل كمالح، للحفاظ على تواجدي 

اإىل جانب املت�شابق الرواحي ا�شتعدادا للم�شاركات 

ال�شرق اأو�شطية والعاملية .. خالد جمعة ومالحه 

�شقيقة عماد �شاحب املركز اخلام�س يف الرتتيب 

 30 ب��ر���ش��ي��د  ل��ل��رال��ي��ات  الأردن  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ع���ام 

يحاول  الثاين  الوطني  ب��ال��رايل  نقطة،والفائز 

نحو  والتقدم  الثالث،  الوطني  ال��رايل  يف  الفوز 

امل��رك��زي��ن ال���ث���اين وال��ث��ال��ث يف ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام 

للبطولة، وحول م�شاركته يف الرايل قال:” هديف 

املناف�شة على لقب ال��رايل .. وقال عا�شم عارف 

الذي يلعب دور املالح له ومالحه اأحمد جانخوت 

:” ي�شارك يف الرايل  عدد من ال�شائقني واعدين 

وجدد على �شاحة الرايل، املناف�شة �شتكون قوية، 

وارتفاع ح��رارة اجلو �شيكون لها تاأثري على اأداء 

امل��ت�����ش��اب��ق��ني، ن��ح��ن ج���اه���زون ع��ل��ى م���ن ���ش��ي��ارة 

ل��ن��ا، ويف  امل��راح��ل �شهلة بالن�شبة  ال����رايل، وت��ع��د 

 ”A فئتي التي ا�شارك بها يف الرايل “املجموعة

والدفع الأمامي، ل مناف�س لنا، واتطلع اإىل اإنهاء 

الرايل، ل�شمان حتقيق لقب فئتي للمرة الرابعة 
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االثارة عنوان سباق الرالي الوطني الثالث 

صالح راتب ينهي تعاقده مع الخالديه 

حكمنا العماوي ينهي مشاركته في االولمبياد

ميسي ينهي اجازته ويصل الى برشلونه 

البحرين - وكاالت 

البحريني  اخل��ال��دي��ة  ن��ادي  تعاقد 

مع لعبنا الدويل �شالح راتب لعب 

الأول  ال��ف��ري��ق  ل��ت��م��ث��ي��ل  ال����وح����دات، 

يف امل���و����ش���م اجل���دي���د ب������دوري ن��ا���ش��ر 

القدم وكاأ�س  ل��ك��رة  امل��م��ت��از  ح��م��د  ب��ن 

اإىل  الالعب  وو�شل  البحرين.  ملك 

ال��ب��ح��ري��ن ح��ي��ث ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه ب���ال���ورود 

ال���ف���ردان.  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق  اإداري 

و���ش��ي��وق��ع ���ش��ال��ح رات�����ب ع��ل��ى ع��ق��ده 

ال��ر���ش��م��ي م���ع اخل���ال���دي���ة يف غ�����ش��ون 

ال���������ش����اع����ات امل���ق���ب���ل���ة، ب���ع���د ت��و���ش��ل��ه 

اخل��ال��دي��ة  اإدارة  م���ع  ن��ه��ائ��ي  لت���ف���اق 

بينهما  ج���رت  ال��ت��ي  امل��ف��او���ش��ات  اإث����ر 

يكون  اأن  وينتظر  املا�شية.  الأي���ام  يف 

لعب الو�شط �شالح راتب )26 عاما( 

اإ���ش��اف��ة ل��ل��ف��ري��ق ال��ب��ح��ري��ن��ي، يف ظل 

بها.  يتمتع  ال��ت��ي  العالية  الإم��ك��ان��ات 

من  العديد  اأب��رم  قد  اخلالدية  وك��ان 

املا�شية،  الفرتة  يف  املحلية  ال�شفقات 

ي��اأت��ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا م��ه��دي ح��م��ي��دان 

واإ���ش��م��اع��ي��ل ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف و���ش��ي��اء 

�شعيد. ال�شيد 

االنباط - عمان  

يف  الأردين  ال������دويل  احل���ك���م  اأجن�����ز 

ع���م���اوي،  اآدم  ال���ت���اي���ك���وان���دو  ري���ا����ش���ة 

الأل��ع��اب  دورة  م�����ش��ارك��ت��ه يف  الرب���ع���اء، 

عماوي  وق��اد   .2020 طوكيو  الأومل��ب��ي��ة 

العديد من النزالت القوية واحلا�شمة 

نخبة  م�شاركة  ت�شهد  التي  بالبطولة 

الأوملبية  اللجنة  وقالت  العامل.  اأبطال 

ان احلكم  ���ش��ح��ف��ي،  الأردن���ي���ة يف خ��ر 

الأومل��ب��ي��اد،  يف  م�شاركته  اأن��ه��ى  ع��م��اوي 

بعد ان قدم اأداء حتكيميا مميزا خالل 

احلقيقية  ال�شورة  عك�س  ما  البطولة، 

لعبة  يف  الأردين  للتحكيم  وامل��ت��م��ي��زة 

التايكواندو  اأن  اإىل  ي�شار  التايكواندو. 

الأردن�������ي�������ة، ت��ت��م��ي��ز دائ����م����ا يف ج��م��ي��ع 

�شعيد  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي���ة  م�����ش��ارك��ات��ه��ا 

الالعبني واملدربني واحلكام.

مدريد - وكاالت 

مي�شي،  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  و���ش��ل 

بر�شلونة  م��دي��ن��ة  اإىل  الأرب���ع���اء،  ���ش��ب��اح 

ب��رف��ق��ة ع��ائ��ل��ت��ه، ع��ق��ب ن��ه��اي��ة اإج���ازت���ه 

ال�����ش��ي��ف��ي��ة، ب��ع��د م�����ش��ارك��ت��ه يف ن��ه��ائ��ي��ات 

ال��ت��ي ق���اد ف��ي��ه��ا منتخب  اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا 

ب�������الده ل���ل���ت���ت���وي���ج ب���ال���ل���ق���ب. وب��ح�����ش��ب 

���ش��ح��ي��ف��ة »����ش���ب���ورت« الإ����ش���ب���ان���ي���ة، ف���اإن 

و�شيق�شي  عائلته،  برفقة  و�شل  مي�شي 

يعود  اأن  قبل  اأخرى،  اأيام  لب�شعة  اإجازة 

ل��ت��دري��ب��ات  لين�شم  الأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  يف 

على  “�شيتوجب  واأ���ش��اف��ت:  بر�شلونة. 

اجل��دي��دة  ال��ع��ق��ود  على  التوقيع  مي�شي 

5 موا�شم،  ل� �شتمتد  والتي  بر�شلونة،  مع 

�شيتم  ذل���ك  اأن  اإىل  ُي�����ش��ري  ���ش��يء  وك���ل 

امل��ق��ب��ل«. واأ���ش��ار  اأب  اأغ�����ش��ط�����س/   2 ي���وم 

الوقت  الفريق يف ذلك  اأن  اإىل  التقرير، 

التح�شريات  �شمن  اأمل��ان��ي��ا،  يف  �شيكون 

ي���ك���ون مي�شي  ول����ن  اجل���دي���د  ل��ل��م��و���ش��م 

م���ع���ه، ح��ي��ث ���ش��ي��وق��ع ع��ل��ى ال���ع���ق���ود ثم 

ي��خ�����ش��ع ل��ل��ف��ح��و���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة، وي��ب��داأ 

اأجويرو  بجانب  ف��ردي  ب�شكل  التدريب 

واإمي���ر����ش���ون. وان��ت��ه��ى ع��ق��د م��ي�����ش��ي مع 

وذك��رت  املا�شي،  املو�شم  عقب  بر�شلونة 

على  واف��ق  الرغوث  اأن  موؤخرا  تقارير 

ت��خ��ف��ي�����س رات���ب���ه وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى عقد 

جديد.

االنباط - عمان 

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و الأم�����ري را����ش���د ب���ن احل�شن 

رئ���ي�������س احت������اد ال���ت���اي���ك���وان���دو، ت���راف���ق���ه �شمو 

الأم����رية زي��ن��ة را���ش��د، الأرب���ع���اء يف م��ط��ار امللكة 

�شالح  ال��وط��ن��ي  املنتخب  بطل  ال����دويل،  علياء 

اأوملبياد  الف�شية يف  بامليدالية  الفائز  ال�شرباتي 

حديثه  خ���الل  ���ش��م��وه  وب�����ارك   .2020 ط��وك��ي��و 

ل��ل�����ش��رب��ات��ي وم���درب���ه واأع�������ش���اء وف����د املنتخب 

الفوز،  بهذا  �شعادته  ع��ن  معربا  الجن����از،  ه��ذا 

اعتادت  الأردن��ي��ة  التايكواندو  اأن  �شموه  موؤكدا 

 ع���ل���ى الجن��������از يف م�������ش���ارك���ات���ه���ا اخل���ارج���ي���ة.

كما اأثنى �شموه على امل�شتوى الفني اجليد، الذي 

ظهر عليه ال�شرباتي ورفاقه يف املنتخب، خالل 

امل�شاركة يف الأوملبياد، موؤكدا اأن الفوز بامليدالية 

العاملية  الريا�شية  التظاهرة  ه��ذه  يف  الف�شية 

العمل والجتهاد  ي�شكل اي�شا حافزا ملزيد من 

بحثا عن مزيد من الإجن��ازات. وكانت فعاليات 

ر�شمية و�شعبية يف ا�شتقبال املنتخب امل�شارك يف 

اأوملبياد طوكيو، حيث �شارك يف ال�شتقبال نائب 

�شاري حمدان  الدكتور  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 

اأهايل  اإىل  اإ�شافة  التايكواندو،  احت��اد  واأع�شاء 

اأه��ازي��ج  و�شط  امل�شجعني  م��ن  وع���دد  الالعبني 

وط��ن��ي��ة تتغنى ب������الأردن وق���ائ���ده، م��ع م��راع��اة 

التقيد بالإجراءات الوقائية وال�شالمة العامة.

وعر ال�شرباتي عن بالغ �شعادته بتحقيق هذا 

الف�شية  بامليدالية  ال��ف��وز  اأن  م��وؤك��دا  الجن����از، 

م��ن اجلد  للمزيد  اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، يدفعه  يف 

الفرتة  اأف�شل يف  اجن���ازات  لتحقيق  والجتهاد 

املقبلة. واأع���رب ال��الع��ب ع��ن فخره واع��ت��زازه، 

وهو يرى علم الوطن يرفرف عاليا يف تظاهرة 

ريا�شية عاملية كبرية بحجم الأوملبياد، موجها 

ال�����ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ك��ل م���ن دع���م���ه و���ش��ان��ده 

اإىل ه���ذا الجن�����از. وح��ق��ق منتخب  ل��ل��و���ش��ول 

التايكواندو يف اأوملبياد طوكيو اجنازا متثل بفوز 

 3 حتقيقه  بعد  الف�شية،  بامليدالية  ال�شرباتي 

انت�شارات على ابطال منتخبات الرنويج واملغرب 

اأمام لعب منتخب  واأوزبك�شتان، قبل اخل�شارة 

رو�شيا.و�شم منتخب التايكواندو املدرب فار�س 

ال��ع�����ش��اف وم�����ش��اع��د امل������درب حم��م��د ال��ب��خ��ي��ت 

جوليانا  والالعبة  ال�شرباتي  �شالح  وال��الع��ب 

يف  الذهبية  امليدالية  على  احلا�شلة  ال�����ش��ادق 

اللعاب الأ�شيوية واملعالج لوؤي مرايات. بدوره 

قال املدرب فار�س الع�شاف، اأن اجناز ال�شرباتي 

مل ي��اأت من ف��راغ، بل جاء ثمرة جلهد كبري يف 

الفرتة املا�شية، تكلل باإحراز امليدالية الف�شية.  

االنباط - عمان 

ت���ّوج ف��ري��ق ع��م��ان ب��ط��اًل ل���دوري النا�شئات ت 

التي  مباراته  عقب   ،2021 ملو�شم  القدم  لكرة   17

وال��ت��ي ج��رت على   ،0-5 الأه��ل��ي  فيها على  تغلب 

م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و مب��دي��ن��ة احل�����ش��ني ل��ل�����ش��ب��اب، مع 

البطولة.  م��ن  النهائي  ال���دور  م��ب��اري��ات  اخ��ت��ت��ام 

وقام نائب رئي�س الهيئة التنفيذية يف احتاد كرة 

كاأ�س  عمان  فريق  بت�شليم  جمعة،  م��روان  القدم 

واحل�شني  الأول،  امل��رك��ز  وم��ي��دال��ي��ات  ال��ب��ط��ول��ة 

ال����ذي ح���ل و���ش��ي��ف��ا، وال��ن�����ش��ر ث��ال��ث��ا، وب��ح�����ش��ور 

ع�شو الهيئة التنفيذية ورئي�شة اللجنة الن�شوية 

�شتيفاين النر، والأمني العام �شمر ن�شار، و�شط 

على  ح��ف��اظ��ا  م�����ش��دد  �شحي  ب��روت��وك��ول  تطبيق 

التتويج تكرميا للجهات  العامة و�شهد  ال�شالمة 

الأمنية التي �شاهمت يف اإجناح املناف�شات، ممثلة 

بوحدة اأمن املالعب، وطاقم التحكيم ومراقبات 

امل���ب���اري���ات، اإىل ج��ان��ب ك����ادر ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ول��ة. 

واأ���ش��ف��رت بقية م��ب��اري��ات اجل��ول��ة الأخ�����رية عن 

اف  عمان  وتغلب   ،0-13 الراية  على  الن�شر  فوز 

وت���ع���ادل احل�شني   ،0-1 الأرث��وذك�����ش��ي  ع��ل��ى  ���ش��ي 

والقاد�شية 4-4. ومع اختتام مناف�شات البطولة، 

نقطة،   21 بر�شيد  ال��ف��رق  ترتيب  عمان  ت�شدر 

وحل احل�شني ثانيا ب 16، الن�شر ثالثا 15، عمان 

اف �شي 12، الأهلي 9، القاد�شية 5، الأرثوذك�شي 4، 

والراية اأخري دون نقاط.

االنباط – الرمثا 

ق���دم ن����ادي ال��رم��ث��ا امل���دي���ر ال��ف��ن��ي اجل��دي��د 

لفريق كرة القدم، الجنليزي من اأ�شل عراقي، 

امني فيليب، وذلك خالل موؤمتر �شحفي جرى 

رئي�س  الرب��ع��اء بح�شور  م�شاء  ال��ن��ادي  يف مقر 

اللجنة املوؤقته املحامي عوين الزعبي وعدد من 

اجلهات العالمية وال�شحفية. وعر فيليب يف 

بداية حديثه عن �شعادته بتدريب الرمثا وهذه 

التجربة اجلديدة، وقال انه ياأمل بنقلة نوعية 

لتطوير  خ��رات��ه  �شي�شخر  وان���ه  ال��ف��ري��ق،  م��ع 

امل��درب  م��ع  واك��د فيليب عمله  ال��الع��ب��ني.  اأداء 

العراقي عمو بابا، �شاهم باثراء م�شتواه بالكثري 

بريطانيا  اىل  انتقل  وبعدها  الفني،  الأداء  من 

لي�شرف على ثالثة اندية يف لندن، �شاوث غيت 

AFC، لندن تايغرز، لنزغن دراغ��ون. وقدم 
فيليب �شكره اىل ادارة النادي على منحه الثقة 

يف الإ�شراف على فريق كرة القدم، اآمال العمل 

فيليب  ول��ف��ت  بالفريق.  النهو�س  واح���دة  بيد 

امل��درب  املكون من  له  امل��ع��اون  بالكادر  ثقته  اإىل 

العام مراد احلوراين، واإبراهيم ال�شقار م�شاعدا 

�شنجالوي،  حممد  اللياقة  وم���درب  ل��ل��م��درب، 

وم�����درب احل���را����س ف��اي��ز ال���زع���ب���ي. ويف ن��ه��اي��ة 

ال�شحفيني  ا�شئلة  على  فيلبب  اج��اب  حديثه، 

ال��ت��ي مت���ح���ورت ح���ول ام��ك��ان��ي��ة ع����ودة ال��ف��ري��ق 

للمناف�شة، خا�شة ان فريق الرمثا يتاأثر كثريا 

مدجمة  �شتكون  وال��ي��وم  ال��ع��راق��ي��ة،  ب��امل��در���ش��ة 

باملدر�شة الجنليزية.

االمير راشد يستقبل البطل الشرباتي 

عمان يتوج بلقب دوري كرة الناشئين 

مدرب الرمثا الجديد يطمح باحداث نقلة نوعية للفريق 

العسكري يحدد موعد انطالق بطولتي التايكواندو والطائرة 
االنباط - عمان 

مناف�شات  انطالق  موعد  الع�شكري  الريا�شي  الحت��اد   حدد 

ف��رق متثل  ال��ط��ائ��رة، مب�����ش��ارك��ة  ال��ت��اي��ك��وان��دو وال��ك��رة  بطولتي 

العربي.  اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ت�شكيالت  خمتلف 

اجتماعا  الأرب���ع���اء،  الع�شكري،  ال��ري��ا���ش��ي  الحت���اد  مقر  و�شهد 

تن�شيقيا جرى خالله حتديد الفرتة من 3 اإىل 4 ال�شهر املقبل، 

موعدا لإقامة مناف�شات بطولة التايكواندو الع�شكرية يف �شالة 

حتديد  ج��رى  النف�س.كما  عن  ال��دف��اع  لريا�شات  را�شد  الأم��ري 

امل��ق��ب��ل��ني، م��وع��دا  اأي��ل��ول  اآب وح��ت��ى الأول م��ن   16 ال��ف��رتة م��ن 

الع�شكري يف �شالة ق�شر  الطائرة  الكرة  دوري  لإقامة مباريات 

لل�شباب.  الريا�شة مبدينة احل�شني 
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االنباط-فرح الزبن

للمواقع  ال��و���ص��ول  امل����راأة يف  ي��ع��ت��ر جن���اح 

ال��ق��ي��ادي��ة وم�����ص��اه��م��ت��ه��ا ال��ف��ع��ال��ة يف احل��ي��اة 

اأه��م  امل���دين م��ن  ال��ع��ام��ة وم��وؤ���ص�����ص��ات املجتمع 

ب��ن اجل��ن�����ص��ن، ويف الأردن  ال��ع��دال��ة  م��ظ��اه��ر 

التاأ�صي�س  مراحل  منذ  الأردنية  امل��راأة  تقلدت 

ال�صيا�صية  القطاعات  خمتلف  يف  مهمة  اأدوار 

والجتماعية والقت�صادية التي كان لها األأثر 

البارز على احلياة الإجتماعية يف اململكة. 

ا�صتطاعت  اأردن��ي��ة  ام���راأة  ق���اردن،  تاتيانا 

طبيعتها  ب�  القيادية  للمراأة  مثال  تكون  اأن 

حيث  الأوىل  ل��ل��م��راك��ز  وح��ب��ه��ا  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

امل�صلحة  ب�القوات  اإلتحاقها  بعد  اأ�صتطاعت 

احلر�س  لل�  ف�صيل  اأ�ص�س  م��ن  اأول  تكون  اأن 

ال��ن�����ص��وي اخل��ا���س ب��اأم��ر وت��وج��ي��ه م��ن �صمو 

الأمري  و�صمو  احل�صن  بنت  عائ�صة  الأم��رية 

علي بن احل�صن ون�صبت قائدا له حينها. 

ت���ق���ول ت���ات���ي���ان���ا ق�������اردن يف ح��دي��ث��ه��ا م��ع 

الثانوية  درا���ص��ت��ه��ا  اأن��ه��ت  اأن��ه��ا  "الأنباط" 
كانت  حيث  ال��وردي��ة،  الراهبات  مدر�صة  من 

املدر�صية  الفعاليات  يف  اإ���ص��ت��م��رار  ب���  ت�صارك 

ال�صلة،  وك���رة  ال�صباحة  ف��ع��ال��ي��ات  خ�صو�صا 

اأول من �صجعها على  اأن والدها  موؤكدة على 

الأول،  معلمها  ك��ان  اأن  بعد  ال�صباحة  تعلم 

يف  ال�صباحة  يف  اململكة  بطولة  على  وح�صلت 

ال�صلة  كرة  ملمار�صة  اإنتقلت  ثم   ،1993 ال�  عام 

املحلية  ال��ب��ط��ولت  م��ن  العديد  يف  و���ص��ارك��ت 

ال��ب��ط��ولت اخل��ارح��ي��ة  م��ن  الأردن وع���دد  يف 

يف ع���دد م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اب��رزه��ا لبنان 

و�صوريا وم�صر.  

اختيارها  مت  ان��ه  حديثها،  ق��اردن  وتكمل 

كلية  ب���  للإلتحاق  العكور  ا�صماء  وزميلتها 

بعد   ،1999 عام  يف  الع�صكرية  هري�صت  �صاند 

والفحو�صات  التدريبات  من  العديد  اإج��راء 

ال��دق��ي��ق��ة واج��ت��ازت��ه��ا ج��م��ي��ع��ا ب��ن��ج��اح ب��اه��ر 

اأن  من  الرغم  ب�  الأول،  املركز  على  وح�صلت 

الأخ���ري يف  ت��در���س ف�صلها  ك��ان  ال��ف��رة  تلك 

تخ�ص�س احلقوق يف اجلامعة الأردنية. 

اآن���ذاك،  وع��ن حياتها ال��ت��ي ك��ان��ت ج��دي��دة 

اأم�صتها  التي  الفرة  تاتيانا يف و�صف  قالت 

اأجمل  اأنها  الع�صكرية  �صاند هري�صت  كلية  يف 

���ص��ن��ة يف ح��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ���ص��دت��ه��ا 

ال���ف���رة  ه����ذه  ان  اإىل  م�������ص���رية  وق�������ص���وت���ه���ا، 

طابع  ذات  �صخ�صية  م��ن  بتحويلها  �صاهمت 

مدين اإىل �صخ�صية تتمتع بال�صبغة والطابع 

فريق  اإىل  اإن�صمامها  بعد  خا�صة  الع�صكري، 

على  وح�صولها  هري�صت  �صاند  يف  ال�صباحة 

امليدالية الف�صية ل� �صالح الكلية. 

وت���اب���ع���ت، اأك�����ادمي�����ا ك���ان���ت م����ن الأوائ�������ل 

امل��ت��ف��وق��ن يف ال����درا�����ص����ة، وع����ن ���ص��ب��ب ه��ذا 

ال��ت��ف��وق اأو����ص���ح���ت اأن���ه���ا يف ���ص��ان��د ه��ري���ص��ت 

ال��ذي  الأم���ر  الأردن  لبلدها  ممثلة  ���ص��ف��رية 

خا�صة  ونف�صها  جدارتها  اإثبات  عليها  يحتم 

اأنها اأمراأة. 

علي  الأم��ري  �صمو  ب�  اإلتقت  اأنها  واأ�صافت 

بن احل�صن و�صمو الأمري ها�صم بن احل�صن 

يف  ال��درا���ص��ة  م��ن  املتو�صطة  املرحلة  يف  وه��ي 

عليها  اإق���رح  حينه  ويف  الع�صكرية،  الكلية 

يف  ن�صوي  ملكي  ح��ر���س  ف�صيل  اإن�����ص��اء  ف��ك��رة 

هدية  تلقت  اأنها  اإىل  م�صرية  اآن��ذاك،  الأردن 

ت�����ص��م��ن��ت ث��لث��ة ب���وري���ه���ات ل��ون��ه��ن اأخ�����ص��ر 

الف�صيل  وتن�صىء  ل�تعود  ودعمها  لت�صجيعها 

اخلا�س باحلر�س امللكي الن�صوي. 

واإن���ت���ه���ت رح���ل���ة ق������اردن م���ع ك��ل��ي��ة ���ص��ان��د 

الردن،  ل���  وع��ادت  منها  وتخرجت  هري�صت، 

ف�صيل  ل���  اإن�����ص��اءه��ا  وق��ب��ل  القليل  لبثت  وم��ا 

احل����ر�����س امل���ل���ك���ي ال���ن�������ص���وي ح���ت���ى ق���ام���ت ب��� 

والتدريبات  ال��دورات  من  بالعديد  امل�صاركة 

املظلين  دورة  اأب��رزه��ا  م��ن  املتنوعة،  املكثفة 

ثم دورة خا�صة يف الأمن واحلماية وح�صلت 

زميلها  ح�صول  بعد  الثاين  املركز  على  فيها 

الأول بفارق  املركز  امللزم عبدالرحمن على 

ن�����ص��ف ع���لم���ة، ث���م اإن�����ص��م��ت ل����دورة م���ع ال��� 

Secret service الأمريكي يف مكافحة 
 ،)Counterterrorism( الأره����اب 

 Gendarmerie م��ع  دورة  اىل  ا�صافة 

كانت  حيث  اإ���ص��ت��خ��ب��ارات،  ودورة  الفرن�صي، 

ي��اأخ��ذ  اأول ���ص��اب��ط يف اجل��ي�����س م���ن الإن�����اث 

هذه الدورة.

ويف تلك الفرة اختارت قاردن خم�صة من 

للإن�صمام  واملتفوقات،  املتميزات  زميلتها 

العريف  منهم  ان�صاءه،  املنوي  الف�صيل  اإىل 

منال حممد، ثم تولت من�صب قائد احلر�س 

ل��� �صمو الأم����رية م��ن��ى واأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا يف 

القيادة والإدارة. 

"الأنباط" ب�  مع  حديثها  ق��اردن  وختمت 

توجيه ر�صالة لزوجها اأمين ال�صرابي معرة 

اأب��داه  ملا  له،  وحبها  امتنانها  مدى  عن  فيها 

من تعاون وحب طيلة رحلتها، واإىل اأطفالها 

نور ودانيا و�صارا. 

ووجهت يف النهاية ر�صالة �صكر اإىل زوجها 

اإيا�س ال�صرابي عرت فيها عن مدى امتنانها 

واإىل  رحلتها  طوال  معها  لتعاونه  له  وحبها 

اأطفالها الثلث نور ودانيا و�صارا./

كنت ممثلة لبلدي في كلية ساند هيرست 

تاتيانا قاردن.. مثال للقيادية االردنية وأسست فصيل 
للحرس الملكي النسوي 

هجمة على االصالح السياسي 
بدعم من كارتيالت االقتصاد

بهدوء

 ع�صرات النظريات خرجت لتو�صح وتف�صر ملاذا تنجح قيادة وملاذا تف�صل اأخرى؟ وكما هو 

الأمر فى كل العلوم، الطبيعية والجتماعية، يكون هناك اهتمام بالتعّرف على خ�صائ�س 

الظاهرة، ر�صداً وتف�صرياً، و�صوًل اإىل التنبوؤ ب�صلوك الظاهرة ثم التحكم فى خ�صائ�صها، 

واحلالة الردنية لي�صت ن�صازا عن العامل والعلم، لكنها متفردة بطبيعة ال�صخ�صية الردنية، 

يف  اختلل  حلالة  م�صتثمر  اي  خلف  ب�صهولة  تنقاد  وباتت  والتذمر  ال�صكوى  األفت  التي 

الدارة وال�صيا�صة، ولي�س اأدل على ذلك من الهجمة غري املفهومة على البا�س ال�صريع الذي 

الق�صري،  الغياب  العام من حالة  النقل  ونعّول عليه لنت�صال منظومة  انتظرناه طويل، 

وكذلك حجم اللتفات اىل ناعقي اخلارج، وحمريف ا�صعال احلرائق ال�صيا�صية يف الداخل.

ب��روز ظاهرة ال�صكوى والتذمر، والتي تولدت او تخلقت يف اج��واء م�صحونة  نبداأ من 

�صيا�صيا، واجواء ع�صيبة اقت�صاديا، فالردين �صاهد بعينيه العبث باملخرجات النتخابية على 

�صعيدين، الرملان والبلديات، لكن الظروف القت�صادية كانت اىل حد كبري مقبولة وبالتايل 

مل يكرث الردين ب�صكل عام خلطورة العبث، با�صتثناء املت�صررين والن�صطاء الذين مل�صوا 

حجم اخلطر القادم، وطال العبث ال�صيا�صة القت�صادية التي انحازت اىل مفهوم اجلباية 

بدل املعاجلة وا�صتعملت كل م�صاحيق التجميل الرديئة لتزين الوجه القت�صادي، لكنه ازداد 

قباحة على قباحته، فو�صل العبث اىل جيب املواطن من الطبقة الو�صطى املاأ�صوف على 

وجودها اىل املوظف الذي يلم�س حدود الفقر و�صول اىل كل مواطن حتت خط الرثاء.

كل هذه الختللت كانت ت�صتوجب ان يتوجه الن�صان الردين اىل تاأطري قواه الب�صرية 

يف احزاب او جتمعات مدنية او حتالفات نقابية وعمالية، لكن الفردية الطاغية وحماولة 

ا�صتجلب ال�صهرة و�صهوتها، دفعت اجلميع اىل التفكري الفردي حتى على م�صتوى احلزبين 

املال  بن  �صرعي  زواج غري  نتجت من  التي  ال��رثاء  والنقابين، وحدها طبقة  والن�صطاء 

واملن�صب الر�صمي بقيت على وحدتها ظاهريا، وكانت تاأكل بع�صها ل�صالح بع�صها، ولي�س 

املوؤ�ص�صات  القائم مثايل متاما لنه�س ما تبقى من ج�صد  ل�صالح م�صروع بديل، فالو�صع 

العامة ال�صيا�صية واخلدمية والدارية، وجنحت تلك الطبقة يف زرع بذور ال�صفاح يف اع�صاب 

الدولة، وجنحت اكرث يف ال�صتعانة املاأجورة لغا�صبن انتهازين، دخلوا املعركة ل�صالح فئة 

خرى من نف�س العلبة.
ُ
بغت على اأ

فبات الغ�صب وظيفة جمزية، وبات ال�صوت املرتفع ب�صرف النظر عن �صدقيته، جملبة 

للفوائد واملنافع، تارة على �صكل من�صب وتارات على �صكل وظائف متقدمة، وكل هذا جرى 

على عن الدولة، التي ا�صتهلكت ال�صلطة كل خمزونها يف وجدان الردنين، وخرج ا�صحاب 

امل�صلحة يف التغيري من امل�صهد، مكتفن بالكاآبة الذاتية والتح�صر على تراث ايجابي بنته 

الدولة بعرق وكّد كثري من البناء املخل�صن، وا�صتاأثرت تلك الفئة الباغية من ال�صلطة 

انتجتها، فكل  التي  ال�صفاح  توؤكد علقة  بتوليفة  ال�صيا�صية،  الر�صمية واملعار�صة  باملواقع 

م�صوؤول اليوم هو م�صروع معار�س مقبول م�صتقبل، والركة يف ا�صحاب ال�صوت املرتفع 

الذين باتت وظيفة اكرثهم الت�صفيق لكل خمالف.

و�صط هذه الظروف املت�صابكة، وبدعم خارجي لكل عنا�صر الحباط والت�صوي�س، منذ 

ان جنى الردن من حمنة الربيع العربي، منت خمرجات علقة ال�صفاح بعد ان كانت بذرة 

يف او�صال واع�صاب الدولة، وحت�صنت داخل مواقع متينة، يف ظل غياب التاأطري اجلماعي 

والتحالفات امل�صادة لها، فبقيت الدولة وحيدة، اىل ان دَق امللك جدران اخلزان من خلل 

جلنة حتديث منظومة احلياة ال�صيا�صية وتوجيهاته باإعادة قراءة النهج القت�صادي الذي 

�صاد واأفاد كل ابناء ال�صفاح، فخرجت جمددا تلك ال�صوات تنعق وتعبث، فنجحت موؤقتا يف 

خلخلة مفهوم جناح اللجنة، م�صتندة اىل الركيبة اخلل�صية، ولكن الهم والذي غفل عنه 

كثريون، الهجمة املمنهجة على اللجنة من قبل كارتيلت القت�صاد، الذين يدعمون بكل 

قوة تك�صري ال�صلح ال�صيا�صي خ�صية ان ي�صل القطار اىل ال�صلح القت�صادي، وغدا نكمل.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

اإلمارات تفتح باب التقدم »لإلقامة 
الذهبية« لألطباء المقيمين

االنباط- وكاالت

دع���ت ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات، 

املقيمن  الأط��ب��اء  جميع  الأرب��ع��اء، 

للح�صول  ال��ت��ق��دم  اإىل  ال��دول��ة  يف 

ع���ل���ى الإق������ام������ة ال���ذه���ب���ي���ة، ال��ت��ي 

طويلة  اإقامة  وعائلتهم  متنحهم 

ملدة 10 �صنوات.

اأن  »وام«،  وك����ال����ة  واأو�����ص����ح����ت 

ال����ق����رار ج����اء ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

حممد  ال�صيخ  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء 

الإقامة  اآل مكتوم، مبنح  را�صد  بن 

ال���ذه���ب���ي���ة لأ�����ص����ح����اب ال���ك���ف���اءات 

املتميزة. العلمية واخلرات 

ال��ق��رار  اأن  ال��وك��ال��ة  واأو���ص��ح��ت 

»ي�����ع�����زز �����ص����ع����وره����م )الأط�������ب�������اء( 

با�صتقطاب  وي�����ص��ه��م  ب��ال���ص��ت��ق��رار، 

اأف�صل اخلرات واملهارات ال�صحية 

وينعك�س  العامل،  دول  خمتلف  من 

ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل 

الطبية  الرعاية  وج��ودة  اخلدمات 

يف الدولة لتكون الأف�صل عامليا«.

وت����اأت����ي ه����ذه ال��ل��ف��ت��ة »ت��ق��دي��را 

جل��ه��ود اأب��ط��ال خ��ط ال��دف��اع الأول 

وروح  وت�����ص��ح��ي��ات��ه��م  وع���ط���ائ���ه���م 

اأظهروها  التي  العالية  امل�صوؤولية 

يف مواجهة جائحة كوفيد-19«.

ومي���ك���ن ل���لأط���ب���اء احل��ا���ص��ل��ن 

ع����ل����ى ت����رخ����ي���������س م������ن ال���ه���ي���ئ���ات 

ال��دول��ة،  يف  ال�����ص��ح��ي��ة  التنظيمية 

ب��ط��ل��ب��ات احل�������ص���ول على  ال���ت���ق���دم 

�صبتمر  ح��ت��ى  ال��ذه��ب��ي��ة  الإق���ام���ة 

امل��ق��ب��ل، ع���ر امل���وق���ع الإل���ك���روين 

smartservices .ica . «

ل��لأط��ب��اء  امل��خ�����ص�����س   »gov.ae
ف��ي��م��ا ميكن  ال����دول����ة،  اإم�������ارات  يف 

اإمارة دبي التقدم عر  للأطباء يف 

smart.gdrfad.« امل��ن�����ص��ة 

.»gov.ae
و���ص��ي��ع��م��ل ف���ري���ق م�����ص��رك من 

اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة على 

لإ�صدار  وتقييمها  الطلبات  تلقي 

الإقامة الذهبية للأطباء املوؤهلن 

عليها. للح�صول 

م��راك��ز   7 تخ�صي�س  �صيتم  ك��م��ا 

للهوية  الحت���ادي���ة  للهيئة  ت��اب��ع��ة 

الدولة  اإم��ارات  كافة  يف  واجلن�صية 

طلبات  بتقدمي  الراغبن  للأطباء 

الذهبية،  الإق��ام��ة  على  احل�����ص��ول 

املخ�ص�صة  املراكز  زيارة  خلل  من 

�صخ�صي. ب�صكل 

دول������ة  اأن  ب������ال������ذك������ر،  ج�����دي�����ر 

الإم��������ارات ط��ب��ق��ت ن���ظ���ام ت��اأ���ص��رية 

اإق���ام���ة ط��وي��ل��ة الأم�����د، خل��م�����س اأو 

عند  تلقائيا،  جُت��دد  �صنوات،  ع�صر 

معينة  ل��ف��ئ��ات  ال�������ص���روط،  ت���واف���ر 

ت�صمل امل�صتثمرين، ورواد الأعمال، 

التخ�ص�صية. املواهب  واأ�صحاب 

ويتيح النظام للمقيمن يف دولة 

الإم��������ارات، وال���واف���دي���ن الأج���ان���ب 

وع���ائ���لت���ه���م ال���راغ���ب���ن ل��ل��ق��دوم 

ل��ل��ع��م��ل وال���ع���ي�������س وال����درا�����ص����ة يف 

ال���دول���ة، اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��م��ت��ع ب��اإق��ام��ة 

لكفيل  احلاجة  دون  الأم��د  طويلة 

اإماراتي.

واأع������ل������ن جم���ل�������س ال������������وزراء يف 

تغيريات  اعتماد  امل��ا���ص��ي،  نوفمر 

الذهبية  الإق��ام��ة  منح  يف  رئي�صية 

جديدة  فئات  وت�صمن  للمقيمن، 

طويلة  الإق��ام��ة  تاأ�صرية  مل�صتحقي 

لع�صر  ال��ذه��ب��ي��ة«  »الإق���ام���ة  الأم����د 

���ص��ن��وات جل��م��ي��ع احل��ا���ص��ل��ن على 

����ص���ه���ادات ال���دك���ت���وراه، والأط����ب����اء، 

هند�صة  جم����الت  يف  وامل��ه��ن��د���ص��ن 

ال����ك����م����ب����ي����وت����ر والل�����ك�����رون�����ي�����ات 

وال�������������رجم�������������ة وال��������ك��������ه��������رب��������اء 

والطلب  احليوية،  والتكنولوجيا 

املعتمدة  اجل��ام��ع��ات  يف  امل��ت��ف��وق��ن 

بالدولة مبعدل 3.8 واأكرث.

ووف���ق���ا ل���ق���رار جم��ل�����س ال�����وزراء 

ب�����ص��اأن   2018 ل�����ص��ن��ة   /56/ رق�����م 

ت����ن����ظ����ي����م ت�����������ص�����اري�����ح الإق�������ام�������ة 

الأع���م���ال،  ورواد  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن، 

التخ�ص�صية،  امل���واه���ب  واأ���ص��ح��اب 

ن����ظ����م ال�������ق�������رار م����ن����ح ت�������ص���اري���ح 

الإق�����ام�����ة ل���ك���ل م����ن امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

املواهب  واأ���ص��ح��اب  الأع��م��ال  ورواد 

جمالت  يف  والباحثن  املتخ�ص�صة 

والطلبة  املختلفة  واملعرفة  العلوم 

النوابغ.

وت�����ص��م��ل ف��ئ��ة اأ���ص��ح��اب امل��واه��ب 

امل��وؤه��ل��ة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى الإق���ام���ة 

اأ���ص��ح��اب  ���ص��ن��وات،  لع�صر  ال��ذه��ب��ي��ة 

والباحثن يف  التخ�ص�صية  املواهب 

جمالت العلوم واملعرفة من اأطباء 

وخمرعن  وعلماء  ومتخ�ص�صن 

ومبدعن

      

االنباط-عمان

���ص��م��ن اإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة ���ص��رك��ة امل��ن��ا���ص��ري 

والإن��ت�����ص��ار  بالتو�صع  وامل��ح��روق��ات  ل��ل��زي��وت 

الها�صمية،  الردن��ي��ة  اململكة  اأن��ح��اء  كافة  يف 

وق���ود جديدة  اإف��ت��ت��اح حمطة  اهلل  ب��ع��ون  مت 

العا�صمة  حمافظة  يف  تقع  لل�صركة  تابعة 

المري  �صارع   ، امل�صدار   ، ال��وح��دات   ، عمان 

�صري  ق�����ص��م   ، ال�����ص��ري  اإدارة  م��ق��اب��ل  احل�����ص��ن 

�صرق عمان، لي�صبح عدد حمطات املنا�صري 

حمطة   85 عن  يزيد  ما  اململكة  يف  العاملة 

ح���ال���ي���اً ل�����ص��م��ان اأك�����ر ت��غ��ط��ي��ة ج��غ��راف��ي��ة 

اأف�صل اخلدمات للجمهور  ول�صمان تقدمي 

ولعملئنا يف اململكة.

���ص��رك��ة امل��ن��ا���ص��ري ل��ل��زي��وت وامل��ح��روق��ات 

بناء  يف  حملياً  الرائدة  ال�صركات  اأوائ��ل  من 

حيث  الوقود  حمطات  من  �صل�صلة  وت�صغيل 

ب�صكل   2001 عام  حمطاتها  اأوىل  ت�صغيل  مت 

ت�صاهي  عاملية  ومبوا�صفات  ومميز  ج��ذاب 

م��ث��ي��لت��ه��ا يف ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة، وح��ر���ص��ت 

ال�������ص���رك���ة م���ن���ذ ال���ب���داي���ة ع���ل���ى اإ����ص���ت���خ���دام 

اأح������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة خل��دم��ة 

الدفع  تقدمي خدمات  ورواده��ا من  زبائنها 

للعميل  الئ��ت��م��ان��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ات  ب��اإ���ص��ت��خ��دام 

التعبئة مثل  اأع���ادة  ح��ل��ول  اأف�����ص��ل  وت��ق��دمي 

ب�صركة  اخل��ا���ص��ة  الل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ات 

  eCash م�����ص��ب��ق��اً  امل���دف���وع���ة  امل���ن���ا����ص���ري 

وب��ط��اق��ة اأع�����ادة ال��ت��ع��ب��ئ��ة الل��ك��رون��ي��ة من 

املنا�صري ال eFill ،واأي�صاً اخلدمة الأكرث 

   Aman Fill وه����ي  ب��امل��م��ل��ك��ة  ت����ط����وراً 

والتي تعمل على التزود بالوقود من خلل 

خا�صية ترددات الراديو للتعرف على هوية 

املركبات .

حمطاتها  جميع  اأي�صاً  ال�صركة  وت��وؤم��ن 

املهنية  وال�صلمة  ال�صحة  معايري  ب��اأع��ل��ى 

ف��روع��ه��ا، وه���ي حا�صلة  ك��اف��ة  وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 

 14001 9001 والي����زو  الي����زو  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى 

اأي�صاً  وه��ي  �صنة  ع�صر  اأح���د  م��ن  اك��رث  منذ 

اأول �صركة تعمل بهذا املجال حت�صد �صهادة 

اليزو 45001.

ك��م��ا ي�����ص��اف ل�����ص��رك��ة امل��ن��ا���ص��ري ل��ل��زي��وت 

وامل���ح���روق���ات اإه��ت��م��ام��ه��ا ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 

امل��ت��ج��ددة وت��وف��ري احل��ل��ول ل��لإ���ص��ت��ف��ادة من 

حيث  الكهرباء  لتوليد  ال�صم�صية  الطاقة 

ت�����ص��غ��ل اأك���رث م��ن 21 حم��ط��ة ب��ال��ك��ام��ل من 

وف��رت  �صركة  اأول  وتعد  ال�صم�صية  الطاقة 

للعامة  الكهربائية  املركبات  �صحن  خدمة 

حالياً   العاملة   ال�صحن  وح��دات  عدد  ويبلغ 

22 وحدة �صحن  تغطي جميع اأنحاء اململكة.

ت�صم  ال�صركة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 

ما  وت�صغل  موظف   2050 من  اأك��رث  بكادرها 

ي��زي��د ع��ن 85 حم��ط��ة وق���ود ع��ام��ل��ة، وت��ق��وم 

70 حمطة وقود  ل�  بنقل وتزويد املحروقات 

ع��ام��ل��ة ك���م���وزع م��ع��ت��م��د ، وت���ق���دم خ��دم��ات 

من  �صل�صلة  مثل  مبحطاتها  عديدة  اأخ��رى 

الأ�صواق التجارية )لومي ماركت( ومطاعم 

واخلدمات  وال�صيدليات  ال�صريعة  الوجبات 

من  وع��دد  الآيل  ال�صراف  وخدمة  البنكية 

خدمات  لتوفر  املتنوعة  التجارية  املحلت 

متكاملة يف مكان واحد لتوقف العملء.

املنا�صري رواد الطاقة.

 المناصير للزيوت والمحروقات تفتتح محطة وقود جديدة
 تابعة لها في عمان


