
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 »أردننا جنة« يستضيف صحفيين 
وإعالميين في جنوب المملكة

 في ظل غياب ممثلين عن البلدة.. 
اجتماع »الفارج« بخصوص اراضي 

الفحيص اليوم

االأنباط – دالل عمر

والآث����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  ا���س��ت�����س��اف��ت 

والإعالميني  ال�سحفيني  من  جمموعة 

بد�أت  �ململكة  �سياحية يف جنوب  يف جولة 

�لعقبة  ث��م  �ل��ب��ر�ء  �ل��وردي��ة  �ملدينة  م��ن 

م�����س��ار�ت  ���س��م��ن  رم  و�دي  �إىل  و����س���واًل 

»�أردن����ن����ا ج���ن���ة« ل��ت�����س��ل��ي��ط �ل�������س���وء على 

جتربة  لنقل  و�الأثرية  �ل�سياحية  �ملو�قع 

�مل�ساركني �سمن �لربنامج .

�لبر�  �إقليم  �سلطة  رئي�س  و��ستقبل 

�ل��دك��ت��ور ���س��ل��ي��م��ان �ل��ف��رج��ات �حل�����س��ور 

يف م��دي��ن��ة �ل���ب���ر�ء وحت���دث ع��ن �أه��م��ي��ة 

�ل�����س��ي��اح��ة �الأج���ن���ب���ي���ة ل��ل��ب��اد وو���س��ف��ه 

كموؤ�سر لبدء �لتعايف من جائحة كورونا، 

-500 مابني  ت�ستقبل  �ل��ب��ر�ء  �ن  مبينا 

لعام  مقارنة  �ليوم  يف  �أجنبي  �سائح   600

ت�سل  �ل�سياح  �أع���د�د  كانت  عندما   2019

مبينا  و�فدة،  ك�سياحة  و�أكرث  مليون  �إىل 

80% من  ب����اأن  �ل�����س��ح��ي��ة  �أث��ب��ت��ت �الأزم�����ة 

�سكان �لبر� يعتمدون على �ل�سياحة. 

�لتي  �جل��دي��دة  �مل�ساريع  ع��ن  وحت��دث 

�ل�سياحي  بال�سارع  مو�سى  و�دي  �سربط 

يف  �مل�سي  م�ساء  �ل�سائح  ي�ستطيع  بحيث 

�ملنطقة كما حتدث عن �خلطة �جلديدة 

للتنقل د�خل �ل�سيق و�سواًل �إىل �خلزنة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط – مرمي القا�صم 

 يعقد �ليوم �الثنني يف غرفة �سناعة 

ع��م��ان �أول �ج��ت��م��اع ب��ني وك��ي��ل �الإع�����س��ار 

و���س��رك��ة الف����ارج ب��ح�����س��ور �ل��د�ئ��ن��ني، يف 

ملدينة  منتخب  بلدي  جمل�س  غياب  ظل 

�ل��ف��ح��ي�����س، وه����و �حل�����دث �الأه�����م �ل���ذي 

تاأثرو�  �لذين  �لفحي�س،  �أه��ايل  يرقبه 

و�ملنطقة بوجود �مل�سنع ب�سكل �سلبي على 

هم  و�لذين  �ملدينة،  �سكان  وعلى  �لبيئة 

�لد�ئن �الأكرب و�الأهم يف هذه �مل�سكلة. 

 �سركة الفارج ��ستحوذت على م�سانع 

67 م��ل��ي��ون  �ال���س��م��ن��ت �الردن����ي����ة م��ق��اب��ل 

دي��ن��ار ، مب��ا يف ذل���ك �الر�����س���ي �مل��ج��اورة 

دومن   2000 ع��ن  ت��زي��د  و�ل��ت��ي  للم�سنع 

�أو�خ������ر �ل���ق���رن �مل���ا����س���ي، ب���ه���دف �إن�����س��اء 

�مل�����س��ن��ع ، وح�����س��ول الف����ارج ع��ل��ى �م��ت��ي��از 

10 �سنو�ت متكنت  لت�سنيع �ال�سمنت ملدة 

تقدر  خيالية  �رب��اح  حتقيق  خالها  من 

على  �سيطرتها  نتيجة  �مل��اي��ني  مب��ئ��ات 

�ل�سناعة. هذه 
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2الملك : القطاع الطبي األردني يتمتع بسمعة طيبة
 خالل زيارة لمشروع العبدلي 

الملك : أهمية جذب المزيد 
من االستثمارات لتوفير فرص العمل

  االثنني   21  �سفر   1443 هـ  - املوافق   27  اأيلول  2021 م - العدد  5823        - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

�أج������رى رئ��ي�����س �مل���و����س���اد �الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ّي 

�ساِملًة  ُمر�جعًة  هاليفي،  �إفر�ييم  �الأ�سبق، 

يف ���س��ح��ي��ف��ة )ه���اآرت�������س( �ل���ع���ربّي���ة ل��ك��ت��اٍب 

 A :2034 :أمريكيٍّ جديٍد جاء حتت عنو�ن�

 Novel of the Next World
يتوّقع  �ل��ذي  �لكتاب  �أّن  فيها  �أّك���د   War
حرًبا عاملّيًة ثالثًة تبد�أ بني �ل�سني و�أمريكا، 

بات قريًبا جًد� من �لتحّول �إىل و�قٍع، كما 

قال يف )هاآرت�س( �لعربّية

�لكتاب  م��وؤل��ف��ْي  �أّن  �إىل  هاليفي  و�أ���س��ار 

��ن��ع �ل��ق��ر�ر �الأم���ن���ّي يف  ك��ان��ا م��ن �أع��م��دة ���سُ

�لذي  �الأم��ر  �الأمريكّية،  �ملُتحّدة  �ل��والي��ات 

قائمة  يت�سّدر  �ل��ذي  �لكتاب،  على  ُي�سفي 

ا،  هامًّ بعًد�  عليه  ُي�سفي  �أمريكا،  يف  �لكتب 

ويجعله قريًبا جًد� من �لتحّول �إىل و�قٍع. 

�لكتاب  موؤلفْي  �أّن  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف  ُم�سيًفا 

�أك���رم���ان وجيم�س  �إل���ي���وت  �ل�����س��ح��ايّف  ه��م��ا 

���س��ت��ي��و�رت، �ل��ق��ائ��د �ل�����س��اب��ق حل��ل��ف �سمال 

�جلي�س  قائد  ��ا  و�أي�����سً )�ل��ن��ات��و(،  �الأطل�سّي 

�الأمريكّي �ساِبًقا يف �لقاّرة �الأوروبّية

�ل��دف��اع �الأم��ري��ك��ّي  �أّن وزي���ر  �إىل  ول��ف��ت 

��ستعر��سه  يف  �أّكد  غيت�س،  روبرت  �الأ�سبق، 

نز�ٍع  ي��دور عن  �أّن �حلديث  �ملذكور  للكتاب 

�أاّل  ُنريد  ��ستثناء،  دون  وجميعنا،  ع�سكريٍّ 

جاء  ما  �أّن  �لوقت  ذ�ت  يف  ُم�سيًفا  يتحقق، 

�إ�سارة حتذيٍر  �لكتاب �جلديد هو عملًيا  يف 

�الأم���ور يف حقبتنا  ب��اأّن  وتنبيٍه كبرية ج��ًد� 

�حلالية �ستتحّول وب�سرعٍة فائقٍة �إىل حرٍب 

غرُي ُم�سيطٍر عليها.
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سيناريو الرعب٠٠ حرب عالمية ثالثة بين الصين وأمريكا قريبا

االنباط-وكاالت

 

مقتل  �الأفغانية،  طالبان  حركة  �أكدت 

�أب���وع���م���ر �خل���ر����س���اين زع���ي���م د�ع���������س يف 

»رو�سيا  قناة  نقلت  ما  بح�سب  �أفغان�ستان 

للحركة،  تابعة  �إع��ام  و�سائل  عن  �ليوم« 

�لذي  »د�ع�س«  لتنظيم  �سربة موجهة  يف 

ن��ف��ذ ب��ع�����س �ل��ع��م��ل��ي��ات خ���ال �الأ���س��اب��ي��ع 

�مل��ا���س��ي��ة ب��ع��د ���س��ي��ط��رة »ط���ال���ب���ان« على 

�ل�����س��ل��ط��ة، وك�����ان �أب����رزه����ا �ل��ه��ج��وم على 

�لقتلى  ع�سر�ت  �أوق��ع  �ل��ذي  كابول  مطار 

وك��ت��ب ف�����س��ا ج��دي��د� م��ن �ل�����س��ر�ع بني 

د�ع�س  زعيم  مقتل  و�لتنظيم.  »طالبان« 

�أفغان�ستان.. و»وول �سريت«: طالبان  يف 

�أعدمته نهاية �ل�سهر �ملا�سي

وب��ح�����س��ب و���س��ائ��ل �إع�����ام ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 

�أكدت مقتل مقتل  و�أفغانية، فاإن �حلركة 

�أم�س،  م�ساء  �أفغان�ستان  يف  د�ع�س  زعيم 

�أوقعت  �أن تك�سف بعد �لظروف �لتي  دون 

ر�أ������س �ل��ت��ن��ي��ظ��م يف ب��ل��د ي��ع��اين �الأزم�����ات 

�ل�سيا�سية و�الأمنية منذ عقود

�إال �أن �سحيفة »وول �سريت جورنال« 

د�ع�س  زعيم  مقتل  �أن  زعمت  �الأمريكية 

يف �أفغان�ستان جرى �أو�خر �ل�سهر �ملا�سي، 

�أع���دم���ت  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة  �أن  م��و���س��ح��ة 

�أبوعمر �خلر��ساين.
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 مقتل زعيم داعش في أفغانستان
 أبو عمر الخرساني : ُحكم عليه 

بـ8٠٠ سنة سجن

الحموري يعرض دور المستشفيات الخاصة 
في الرعاية العالجية لمرضى كورونا 

خبراء واطباء يتحدثون عن »المستشفيات بين 
االخطاء الطبية والمساءلة القانونية«

االنباط-عمان

ع���ر����س رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

�خل��ا���س��ة �ل��دك��ت��ور ف��وزي �حل��م��وري خال 

�ل�سحي  �الئ��ت��اف  ع��ق��ده��ا  ح��و�ري��ة  ن���دوة 

�لكبار  �ل���رو�د  منتدى  يف  �ملري�س  حلماية 

ج���ان���ب���اً م����ن �مل������ب������ادر�ت �ل����ت����ي ق����ام����ت ب��ه��ا 

مل�ساندة  �خل��ا���س��ة  و�مل�ست�سفيات  �جلمعية 

ل��ل��ت��ع��ام��ل مع  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ودع���م ج��ه��ود 

ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا �مل�����س��ت��ج��د و�ل��ت��ي 

�لكبري يف مكافحة  �الإيجابي  �الأثر  لها  كان 

�جلائحة.  هذه  و�حتو�ء 

�ل���دك���ت���ور �حل���م���وري �ن ج��م��ع��ي��ة  وق�����ال 

�كت�ساف  ومنذ  �علنت  �خلا�سة  �مل�ست�سفيات 

�مل�ستجد  كورونا  مبر�س  ��سابة  حالة  �ول 

 ، �خل���ا����س���ة  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  �ن  �الردن  يف 

وب���اع���ت���ب���اره���ا ج�����زء� ه���ام���ا م���ن �مل��ن��ظ��وم��ة 

�مكانياتها  كامل  ت�سع  �ململكة  يف  �ل�سحية 

مل�����س��ان��دة  �ل�������س���ح���ة  وز�رة  ت�������س���رف  حت����ت 

 . للجائحة   �لت�سدي  جهودها يف 

وق���ال �ن �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات �خل��ا���س��ة ق��ام��ت 

�أحدث  على  عزل  وغرف  �أق�سام  بتخ�سي�س 

�مل�ست�سفيات  ت��ل��ك  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��و����س��ف��ات 

تكون  وبحيث  �ملر�سية  �حل��االت  ال�ستقبال 

م��ف�����س��ول��ة مت��ام��ا ع���ن ب��اق��ي �الأق�������س���ام من 

�ملكان. حيث 
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االأنباط – مرمي القا�صم 

�لقانونية  و�مل�����س��اءل��ة  �لطبية  �الأخ��ط��اء 

�مل���و�ط���ن���ني  ب����ات ح���دي���ث  .. م���و����س���وع ه����ام 

�ل�سحية  �الو����س���اط  يف  خ��ا���س��ة  �الردن���ي���ني 

كان  �لهام  �ملو�سوع  هذ�  موؤخر�..  و�لطبية 

»ملتقى  يف  �قيم  �لذي  �لذي  �حلو�ر  عنو�ن 

من  عدد  فيه  و�سارك   ،  »elite – �لنخبة 

�أه���ل �الخ��ت�����س��ا���س وق���ام���ات م��ه��م��ة يف ه��ذ� 

�ملجال.

كانت  �حل��و�ر  هذ�  يف  �الأ�سا�سية  �لفكرة   

�لطبية  �الأخ���ط���اء  يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �مل�����س��اءل��ة 

ح��ي��ث ي���رى �مل��ت��ح��دث��ون �ن ه��ن��اك �أخ��ط��اء 

مم���ك���ن �ل���ت���غ���ا����س���ي ع���ن���ه���ا و�خ�������رى مي��ك��ن 

تافيها �و �حلد من خطورتها �و حتى من 

باالإمكان  كان  �إذ�  �نه  مو�سحني   ، تكر�رها 

م����ع����رف����ة وحت�����دي�����د م�������س���ب���ب���ات �الأخ�����ط�����اء 

وظ���روف وق��وع��ه��ا م��ن �مل��م��ك��ن �ل��ع��م��ل على 

�لغاء وجودها، م�سريين �ىل  �و  �حلد منها 

�ن عدد �حلاالت �لتي يتعر�س لها �لطبيب 

يت�سبب  ق��د  و�خ��ت��اف��ه��ا  �ل��ط��و�رئ  ق�سم  يف 

 . عليه  كبري  ب�سعظ 

�ل�سابق  �ل��وزي��ر  �أ���س��ار  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 

�ل��ن��ظ��ام  �ن  �ىل  ع���ب���ي���د�ت  ن���ذي���ر  �ل���دك���ت���ور 

�ل�سحي يف �ململكة بحاجة �ىل �عادة �لنظر 

كامًا. فيه 
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االنباط _فرح مو�صى

�ن��ط��ل��ق��ت يف حم��اف��ظ��ة �رب�����د وب��رع��اي��ة 

»حت���ف���ي���ز« �ل�����ري�����ادة و�ل���ت���ط���وي���ر يف �رب����د 

�مل��ت��ح��دة  ب���رن���ام���ج �المم  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 

�المن����ائ����ي ب���رن���ام���ج ي�����س��ع��ى ل��ب��ن��اء ق����در�ت 

�ل���ن�������س���اء �ل����غ����ارم����ات و�ل����ل����و�ت����ي ت���ورط���ن 

ب���ال���دي���ون وغ����ري ق�������ادر�ت ع���ل���ى �ل�������س���د�د، 

و�ل��ه��دف م��ن ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج دع��م �لن�ساء 

ق��ادرة  �سغرية  مل�ساريع  بتمويل  �ل��غ��ارم��ات 

ديونهن  ���س��د�د  م��ن  وميكنهن  �الن��ت��اج  على 

و�ل��ع��ي�����س ب��ك��ر�م��ة. وي��ه��دف ه���ذ� �مل�����س��روع 

 2021/9/25 �ل�����س��ب��ت  ي���وم  �ن��ط��ل��ق  و�ل����ذي 

��ست�سار�ت  بتقدمي  �رب��د  �عمار  حديقة  يف 

ق��ان��ون��ي��ة وح���ل���ق���ات ت��ع��ري��ف��ي��ة الك����رث م��ن  

قرو�س  على  باحل�سول  ر�غبة  �سيدة   250

�سغرية .
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االنباط-عمان

ع��م��ان، خليل  غ��رف��ة جت���ارة  �ك��د رئي�س 

�ستعمل  ع��م��ان  جت����ارة  �ن  ت��وف��ي��ق،  �حل����اج 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع �ل�����س��ف��ارة �الأردن����ي����ة ل��دى 

�جل����ز�ئ����ر، ع��ل��ى دع����م وت���ط���وي���ر ع��اق��ات 

�ل���ب���ل���دي���ن �الق���ت�������س���ادي���ة وم���ع���اجل���ة �ي���ة 

�لتجارة  �ن�سياب  ح��رك��ة  ت��و�ج��ه  �سعوبات 

بني �جلانبني.

و����س��ار خ���ال ل��ق��ائ��ه �ل�����س��ف��ري �الردين 

ل���دى �جل���ز�ئ���ر ���س��اك��ر �ل��ع��م��و���س، �ىل �ن 

ب��اأي��ة  �ل�����س��ف��ارة  ل��ت��زوي��د  م�ستعدة  �ل��غ��رف��ة 

عاقة  ذ�ت  بيانات  �أو  �ح�ساء�ت  �أو  �أرق��ام 

ب��ال��ف��ر���س �الق��ت�����س��ادي��ة و�ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

�مل����ت����وف����رة ب���امل���م���ل���ك���ة، ل��ت��ق��دمي��ه��ا ل��غ��رف 

�ل��ت��ج��ارة و�ل�����س��ن��اع��ة و����س��ح��اب �الأع��م��ال 

�ل�سقيقة. باجلز�ئر 
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االنباط- عمان

�ملعدنية  �لطاقة و�لرثوة  وز�رة  �كدت   

حر�سها على جذب �ال�ستثمار�ت يف قطاع 

�ل��ط��اق��ة ب�����س��ك��ل ع���ام و�ل��ق��ط��اع �ل��ن��ف��ط��ي 

ب�سكل خا�س وجديتها يف �لتعامل مع �أي 

بالقطاع. نية لا�ستثمار 

وق���ال���ت م�������س���ادر يف �ل�������وز�رة ل��وك��ال��ة 

�الن���ب���اء �الردن����ي����ة)ب����ر�(، ت��ع��ق��ي��ب��ا على 

م���ا ي��ت��م ت����د�ول����ه ع��ل��ى و����س���ائ���ل �الع����ام 

م�سعل  �ل�سيخ  مع  مر��ساتها  بخ�سو�س 

باال�ستثمار يف  �ب��دى رغبة  �ل��ذي  �جل��ر�ح 

م�سفاة.
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 يوم مفتوح للتوعية حول تحديات 
الغارمات في اربد

 تجارة عمان تؤكد ضرورة تطوير 
العالقات االقتصادية مع الجزائر

الطاقة تؤكد حرصها وجديتها 
بالتعامل مع أية نية لالستثمار

 في القطاع

2
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املنا�صري  زي��اد  مقابلة  االردين  التلفزيون  �صا�صة  على  اليوم  �صباح  كغريي  تابعت 

يف برنامج يوم جديد، ال اعرف الرجل وال تربطني به اية عالقة لكني اعلم انه من 

وطنه  ابناء  لكل  وحمبته  ووطنيته  باأردنيته  متميز  االردنيني،  االعمال  رجال  اجنح 

لي�صتثمرها  الوطن  اموال  ي�صرق  الرجال مل  ونوع فريد من  ا�صتثناء،  او  دون متييز 

او يكتنزها يف املالذات االآمنة كما فعل غريه، ومل يكرتث مبا ُن�صج حوله من ق�ص�ص 

ال�صالونات بل تخطاها ب�صمت وبعيدا عن االإعالم والدعاية، لي�ص فا�صداً  وحكايات 

التي  ام��وال��ه  ا�صتثمر  ل��ه،  م��ت��اح  ان��ه  م��ع  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف  للم�صاركة  ي�صعى  ومل 

جمعها بجهده ومثابرته وذكائه من اخلارج يف بلده لقناعته اأن اف�صل مكان وا�صمن 

ا�صتقرار لالن�صان ان ي�صتثمر طاقاته يف بلده، و�صع االردن يف قلبه فاأحببته دون ان 

واغلى  ا�صهر  من  عنق  وربطة  بدلة  مرتدياً  ال�صا�صة  على  يظهر  ان  توقعت  التقيه، 

املاركات، وان تتزين يديه ورقبته بحلي ذهبية، وان تتدىل كر�صه امامه حال الغالبية 

بلوزة  يرتدي  متوا�صعاً  ر�صيقاً  لكنه ظهر  االعمال،  ورجال  ال�صيا�صيني  ال�صاحقة من 

�صوداء وجاكيت عادي، حتدث بعفوية دون ت�صنع بلهجة ابن القرية، مل يتحدث عن 

ق�ص�ص جناحه ومل يحيط نف�صه بهاالت البطولة، ومل يعزوا التميز والنجاح لنف�صه، 

بل حتدث عن جناحات حققتها جمموعة املنا�صري بجهود العاملني فيها، مل يتحدث 

حتدث  بل  النميمة،  �صالونات  وا�صحاب  ال�صيا�صيون  يفعل  كما  منمقة  مب�صطلحات 

جيدة  عمل  فر�ص  وخلق  االردن��ي��ة،  امل��وارد  ال�صتخدام  م�صتقبلية  وخطط  طموح  عن 

لل�صباب االردين، حتدث عن امال واحالم كبرية لالردن واالردنيني ي�صعى لتحقيقها 

وكاأنه خريج جامعي مبتدئ يحلم مب�صتقبله، زياد بقي حمافظاً على نخوته االأردنية 

ولن احتدث عن اأعماله اخلريية وم�صاهماته اخلرية املتعددة يف كافة املجاالت وعلى 

كافة اجلغرافيا االردنية حتى يبقى االأجر خال�صاً لوجه اهلل، باإخت�صار زياد املنا�صري 

ق�صة عزمية وجناح اردنية، ومنوذج حي للمواطنة ال�صاحلة التي توؤمن باأن الوطن 

هو احل�صن واملالذ االآمن الذي تاأوي اإليه اأرواحنا، والرابطة التي ت�صدنا اأينما حللنا 

وارحتلنا. 

 د.عصام الغزاوي 

 زياد المناصير...

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الإثنني  27 / 9 / 2021 

 خالل زيارة لمشروع العبدلي 

شركة العبدلي: المشروع يوفر حوالي 10 آالف فرصة عمل بحجم استثمار يبلغ 2,4 مليار دوالر في المرحلة األولى
الملك : أهمية جذب المزيد من االستثمارات لتوفير فرص العمل

 خالل زيارته إلى مستشفى العبدلي

الملك : القطاع الطبي األردني يتمتع بسمعة طيبة

 تجارة عمان تؤكد ضرورة تطوير العالقات االقتصادية مع الجزائر

 االميرة بسمة تشارك باجتماع الهيئة العامة لجمعية انقاذ الطفل في االردن

 دودين يبحث أوجه التعاون 
اإلعالمي مع اإلمارات والبحرين

 صلح عمان تمنح المتهمين بقضية 
السلط 14 يوما لتقديم بيناتهم الدفاعية

 فلسطين النيابية تدين االستفزازات التي يقوم 
بها المستوطنون في باحات االقصى

االنباط- عمان

 التقى جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف �صركة 

االأح��د،  اليوم  والتطوير،  لال�صتثمار  العبديل 

امل�صتثمرين االأردن���ي���ني وال��ع��رب يف  م��ن  ع����دداً 

قطاعات ال�صحة وال�صياحة والبنوك والتجارة.

وبني جاللة امللك اأن م�صروع العبديل ق�صة 

من  واال���ص��ت��ف��ادة  فيها  اال�صتثمار  ينبغي  جن��اح 

النجاح الذي حققته، موؤكدا اأهمية جذب املزيد 

اجلديدة  واالأجنبية  املحلية  اال�صتثمارات  من 

واملتنوعة، لتوفري املزيد من فر�ص العمل.

اأهمية  اإىل  واأ�صار جاللته، خالل االجتماع، 

التعاون والتن�صيق بني القطاعني العام واخلا�ص 

وتنميتها،  اال���ص��ت��ث��م��ارات  ت�صهيل  بخ�صو�ص 

وت��ك��ث��ي��ف ال���رتوي���ج مل��ن��ط��ق��ة ال��ع��ب��ديل كوجهة 

ا�صتثمارية باململكة.

ق�ص�ص  هنالك  اأن  اإىل  امللك  جاللة  ولفت 

عليها  البناء  العبديل، ميكن  م�صروع  جن��اح يف 

وا�صتغالل امل�صاحات من اأرا�ٍص وبنايات، موؤكدا 

اإزال��ة العقبات التي  اأهمية عمل احلكومة على 

تواجه امل�صتثمرين، ومراجعة قانون اال�صتثمار 

ملوا�صلة تطوير وت�صهيل االإجراءات.

اال�صتثمارية  امل��ي��زات  على  االج��ت��م��اع  ورك���ز 

التي يوفرها االأردن واأهمية اإدامة التوا�صل مع 

اأي��ة عقبات قد  امل�صتثمرين، للعمل على تذليل 

امل�صتثمرون خططهم  تعرت�صهم، حيث عر�ص 

لزيادة اال�صتثمارات يف جمايل الطب والتعليم 

وغريها.

العبديل  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأك���د 

ال�صركة  اأن  الفايز  والتطوير عامر  لال�صتثمار 

�صواء  اال�صتثمارات،  ق��اع��دة  تو�صيع  على  تعمل 

وخا�صة  اأج��ن��ب��ي��ة،  اأو  عربية  اأو  حملية  اأك��ان��ت 

خدماته  وجميع  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 

امل�صاندة.

اأن م�صروع العبديل ي�صم  اإىل  واأ�صار الفايز 

ل�صركات  مكاتب  ومنها  �صركة،   460 م��ن  اأك��ر 

 Bigoو  LGو وه����واوي  اأم����ازون  مثل  عاملية 

وع����دد م���ن ال��ب��ن��وك، ف�����ص��ال ع���ن 1200 غرفة 

فندقية و720 وح��دة �صكنية، ويوفر ح��وايل 10 

اآالف فر�صة عمل.

وع���ر ع���ن ت��ق��دي��ره ل��ل��زي��ارة امل��ل��ك��ي��ة ودع���م 

جاللته لال�صتثمار يف االأردن، الذي ي�صكل دافعا 

عجلة  حت��ري��ك  ع��ل��ى  للعمل  اخل��ا���ص  للقطاع 

االقت�صاد بهدف البدء بالتعايف وذلك بالتن�صيق 

مع القطاع العام، م�صريا اإىل اأهمية البناء على 

الت�صاركية الناجحة بني القطاعني.

وت�صم املرحلة االأوىل من م�صروع العبديل، 

التي مت اإجن��از 88 باملئة منها، م�صتثمرين من 

االأردن ولبنان واالإم��ارات وال�صعودية والكويت، 

دوالر،  مليار  4ر2  ح��وايل  يبلغ  ا�صتثمار  بحجم 

فيما �صرتاعي خطة العمل على املرحلة الثانية 

حاجات ومتطلبات ال�صوق، وفقا للفايز.

وح�����ص��ر االج��ت��م��اع رئ��ي�����ص ال���دي���وان امللكي 

الها�صمي يو�صف ح�صن العي�صوي، ومدير مكتب 

ورئي�ص  ح�صان،  جعفر  ال��دك��ت��ور  امل��ل��ك،  جاللة 

اأحمد  يو�صف  ال��ل��واء  امل�صرتكة  االأرك�����ان  هيئة 

احلنيطي.

االنباط- عمان

 اأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اأن 

ب�صمعة  ي��ت��م��ت��ع  االأردين  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع 

خ��الل  م��ن  عليها،  امل��ح��اف��ظ��ة  ي��ج��ب  طيبة 

وت�صجيعها. التناف�صية  دعم 

ام�ص  زيارته  خالل  امللك،  جاللة  ون��وه 

اأهمية  اإىل  العبديل،  م�صت�صفى  اإىل  االأحد 

يف  لال�صتثمار  ال�صمعة  ه��ذه  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء 

العالجية. ال�صياحة 

ال�صحي  القطاع  اأن  اإىل  جاللته  واأ�صار 

يف اململكة، يوا�صل تقدمي اأف�صل اخلدمات 

واإث����ب����ات ق����درات����ه، رغ����م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

يواجهها يف التعامل مع اأزمة كورونا.

اأه��م��ي��ة تقييم  اإىل  امل��ل��ك  ول��ف��ت ج��الل��ة 

���ص��م��ويل،  م��ن��ظ��ور  ���ص��م��ن  ق��ط��اع  اأي  اأداء 

م�صرياً اإىل �صرورة معاجلة االأخطاء اأينما 

طراأت.

���ص��رح م��ن نائب  اإىل  وا���ص��ت��م��ع ج��الل��ت��ه 

اأح��م��د  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 

اأب���و غ��زال��ة ح��ول اخل��دم��ات ال��ت��ي يقدمها 

امل�صت�صفى، املكّون من 34 طابقاً وي�صم 200 

�صرير طبي و10 غرف عمليات و20 وحدة 

للعناية املركزة، و30 ق�صماً متخ�ص�صاً.

امل�صت�صفى،  اأن  اإىل  غ��زال��ة  اأب���و  واأ����ص���ار 

 626 ي��وظ��ف   ،2019 اف��ت��ت��ح يف مت��وز  ال���ذي 

ا�صتثمار  ب��ح��ج��م  واأن�����ص��ئ  واأردن���ي���ة  اأردن���ي���ا 

يبلغ حوايل 350 مليون دوالر، حيث ي�صم 

ال�صحي  للبحوث والتعليم  �صمولياً  مركزاً 

وي��ع��ك�����ص ال��ت��م��ي��ز وال��ت��ق��دم ال����ذي اأح����رزه 

القطاع الطبي االأردين.

ومن جانبه، اأكد وزير ال�صحة الدكتور 

العبديل من  اأن م�صت�صفى  الهواري  فرا�ص 

كوجهة  االأردن  مكانة  تعزز  التي  امل�صاريع 

لل�صياحة العالجية، ويعد منوذجا متميزا 

يف القطاع ال�صحي يف اململكة.

وح�����ص��ب اخل���ط���ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة مل�����ص��روع 

اإن�صاء مركز طبي متكامل  العبديل، �صيتم 

متخ�ص�صة،  م�صت�صفيات  ي�صم  العبديل  يف 

وخمترات، وعيادات تاأهيل.

وراف�����ق ج��الل��ة امل��ل��ك رئ��ي�����ص ال���دي���وان 

العي�صوي،  ح�صن  يو�صف  الها�صمي  امللكي 

وم���دي���ر م��ك��ت��ب ج���الل���ة امل���ل���ك، ال��دك��ت��ور 

جعفر ح�صان.

االنباط- عمان

اك���د رئي�ص غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان، خليل احل��اج 

مع  بالتن�صيق  �صتعمل  ع��م��ان  جت���ارة  ان  ت��وف��ي��ق، 

ال�������ص���ف���ارة االأردن�����ي�����ة ل����دى اجل����زائ����ر، ع��ل��ى دع��م 

ومعاجلة  االقت�صادية  البلدين  عالقات  وتطوير 

بني  التجارة  ان�صياب  حركة  تواجه  �صعوبات  اي��ة 

اجلانبني.

وا����ص���ار خ����الل ل��ق��ائ��ه ال�����ص��ف��ري االردين ل��دى 

م�صتعدة  الغرفة  ان  اىل  العمو�ص،  �صاكر  اجلزائر 

لتزويد ال�صفارة باأية اأرقام اأو اح�صاءات اأو بيانات 

واال�صتثمارية  االقت�صادية  بالفر�ص  عالقة  ذات 

امل���ت���وف���رة ب��امل��م��ل��ك��ة، ل��ت��ق��دمي��ه��ا ل���غ���رف ال��ت��ج��ارة 

وال�صناعة وا�صحاب االأعمال باجلزائر ال�صقيقة.

واو�صحت الغرفة يف بيان ام�ص االحد، ان احلاج 

توفيق ا�صاراىل وجود �صعف جلهة الت�صبيك بني 

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص يف البلدين، م�صددا على 

ب��ني غرف  او���ص��ع للتعاون  ���ص��رورة فتح جم���االت 

التجارة وتن�صيط القطاعات االقت�صادية احليوية 

ك��ال�����ص��ي��اح��ة وال���ت���ج���ارة واخل����دم����ات م���ع اجل��ان��ب 

اجلزائري وتبادل زيارات الوفود التجارية.

وبني اأهمية تعزيز مبادالت البلدين التجارية 

وازالة اية معيقات وت�صهيل عمل التجار وامل�صدرين 

وامل�صتوردين االأردنيني من واإىل اجلزائر، الفتا اىل 

بع�ص التحديات التي تواجه امل�صتثمرين االردنيني 

العمل  و���ص��رورة  باجلزائر  باال�صتثمار  الراغبني 

اللقاء الذي  على جتاوزها وحلها. وج��رى خ��الل 

باملرحلة  العمل  اآل��ي��ات  بحث  الغرفة،  مبقر  عقد 

اأع��م��ال  ت��واج��ه  ق��د  اأي���ة �صعوبات  وت��ذل��ي��ل  املقبلة 

التجارة والت�صدير، و�صرورة تعزيز التن�صيق بني 

القطاع  وموؤ�ص�صات  بال�صراكة مع هيئات  البلدين 

الغرفة  ادارة  دع��ا ع�صو جمل�ص  ب���دوره،  اخلا�ص. 

خطاب البنا، اىل جتاوز املعيقات التي حتول دون 

زيادة التبادل التجاري بني البلدين، موؤكدا اهمية 

اقامة املعار�ص التجارية االردنية باجلزائر لزيادة 

ال�صادرات وتنويعها، باالإ�صافة للتوا�صل والت�صبيك 

م��ع احت����اد ال��غ��رف اجل���زائ���ري���ة. م��ن ج��ان��ب��ه، بني 

ال�صفري العمو�ص، خالل اللقاء الذي ح�صره مدير 

عام الغرفة ه�صام الدويك، ان ال�صفارة �صتعمل على 

ت�صهيل مهمة االردنيني وخدمتهم والتوا�صل مع 

باململكة  االقت�صادية  القطاعات  خمتلف  ممثلي 

ومنها القطاعني التجاري واخلدمي ومبا يخدم 

م�صالح الوطن العليا. وح�صب معطيات اح�صائية 

للغرفة، ارتفع حجم التبادل التجاري بني البلدين 

خالل العام املا�صي اىل 153 مليون دينار، مقارنة 

مع 83 مليون دينار عام 2019، فيما �صجل 45 مليون 

العام  م��ن  االأوىل  اال���ص��ه��ر اخلم�صة  خ��الل  دي��ن��ار 

واملنتجات  الكيماوية  ال�صناعات  وتعتر  احل��ايل. 

الغذائية والبال�صتيك واالملنيوم وم�صنوعاته، اهم 

ال�صادرات االردنية اىل اجلزائر، فيما امل�صتوردات 

ترتكز على بع�ص املنتجات الغذائية واآالت واجهزة 

كهربائية وبع�ص منتجات اخلزف.

االنباط- عمان

طالل،  بنت  ب�صمة  االأم��رية  �صمو  اأ�صادت 

اإنقاذ الطفل يف  الرئي�صة الفخرية جلمعية 

اجلمعية  حققتها  التي  باالإجنازات  االردن، 

والتحديات  التداعيات  رغم  املا�صي،  العام 

الكبرية التي فر�صتها جائحة كورونا.

واأعربت �صموها خالل ح�صورها، اجتماع 

الهيئة العامة العادي جلمعية انقاذ الطفل 

للجهود  تقديرها  عن   ،2020 للعام  االردن 

جائحة  ب��دء  منذ  اجلمعية  بها  قامت  التي 

الو�صول  من  خاللها  من  ومتكنت  كورونا، 

وع��ائ��الت��ه��م،  امل�����ص��ت��ه��دف��ني  االأط����ف����ال  اإىل 

وت��ق��دمي ال��دع��م ال���الزم ل��ه��م؛ م��ا اأ���ص��ه��م يف 

اآثار اجلائحة عليهم. التخفيف من 

���ص��م��وه��ا ع��ل��ى ج��ه��ود الهيئة  اأث��ن��ت  ك��م��ا 

العامة ال�صابقة للجمعية، معربة عن ثقتها 

ل��ل��ج��م��ع��ي��ة وم���ا متلكه  ب��ال��ه��ي��ئ��ة اجل���دي���دة 

اإب��داع��ي��ة وخ��الق��ة، �صته�صم يف  م��ن ط��اق��ات 

االرتقاء باخلدمات التي تقدمها اجلمعية، 

اأه����داف وط��م��وح��ات  وت��ط��وي��ره��ا مب��ا يلبي 

امل�صتهدفة. الفئات  واحتياجات  اجلمعية 

اإىل  االجتماع  خ��الل  �صموها  وا�صتمعت 

ملوؤ�ص�صة  التنفيذية  املديرة  قدمته،  عر�ص 

حول  اخل��م��رة،  دي���اال  االردن  الطفل  اإن��ق��اذ 

ك��ورون��ا  جائحة  ب��دء  منذ  اجلمعية  اأع��م��ال 

والرامج واالأن�صطة املتنوعة التي نفذتها.

وقالت اخلمرة، اإن اجلمعية، التي تعتر 

ال��دول��ي��ة،  الطفل  اإن��ق��اذ  منظمة  يف  ع�صوا 

ا�صتطاعت خالل العام املا�صي، رغم ظروف 

األف   120 نحو  اإىل  الو�صول  من  اجلائحة 

االط��ف��ال  ف��ئ��ات  م��ن  وم�����ص��ت��ف��ي��دة  م�صتفيد 

وال��ي��اف��ع��ني وال��ن�����ص��اء واال����ص���ر، م��ب��ي��ن��ة اأن 

براجمها  ك��ل  تكييف  على  عملت  اجلمعية 

وت��دخ��الت��ه��ا ب�����ص��ك��ل ي���ت���الءم م���ع ال��ظ��روف 

التي فر�صتها اجلائحة.

م��ن�����ص��ة  اأط���ل���ق���ت  اأن اجل��م��ع��ي��ة  وب��ي��ن��ت 

فيما  املبكر،  للتعليم  افرتا�صية  تعليمية 

وا�صلت تقدمي العديد من برامج التدريب 

امل��ه��ن��ي ل��ل��م�����ص��ت��ه��دف��ني، وت��ن��ف��ي��ذ ج��ل�����ص��ات 

واملمار�صات  االإيجابية،  الوالدية  للرتبية 

ال�����ص��ح��ي��ة ال�����ص��ل��ي��م��ة، واخ�������رى ل��ت��دري��ب 

امل��ع��ل��م��ني، م���ن خ����الل و����ص���ائ���ل االت�����ص��ال 

تاأمني  على  اجلمعية  حر�صت  كما  املرئي، 

يف  امل�صتهدفة  لالأ�صر  الئقة  معي�صة  �صبل 

عدد من مناطق اململكة وخميمات اللجوء.

اخلمرة،  بح�صب  اجلمعية،  حر�صت  كما 

ع��ل��ى ت��ك��ث��ي��ف ال��ت��وع��ي��ة ���ص��م��ن ب��راجم��ه��ا 

باملمار�صات ال�صحية لالأطفال وعائالتهم، 

ف���ي���م���ا اأط����ل����ق����ت جم���م���وع���ة م�����ن ح���م���الت 

امل���ن���ا����ص���رة وك�����ص��ب ال���ت���اأي���ي���د ل��ك��ل م���ا م��ن 

ل��الأط��ف��ال  اأف�����ص��ل  م�صتقبل  حتقيق  ���ص��اأن��ه 

االطفال  ومنهم  اململكة،  مناطق  جميع  يف 

الالجئون.

ال�شارقة االنباط- 

 بحث وزي��ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع���الم، 

ال����ن����اط����ق ال���ر����ص���م���ي ب���ا����ص���م احل���ك���وم���ة، 

يف  االأح���د،  ام�ص  دودي���ن،  �صخر  املهند�ص 

ال�����ص��ارق��ة م���ع رئ��ي�����ص امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي 

���ص��ع��ي��د العطر  حل��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 

اأوج����ه ال��ت��ع��اون االإع���الم���ي امل�����ص��رتك بني 

االأردن واالإمارات.

وج������رى خ�����الل ال���ل���ق���اء، ال������ذي ي���اأت���ي 

ع��ل��ى ه��ام�����ص ان���ع���ق���اد ف���ع���ال���ّي���ات ال�����دورة 

لالت�صال  ال���دويل  املنتدى  م��ن  العا�صرة 

والتباحث يف  االأف��ك��ار،  ت��ب��ادل  احل��ك��وم��ي، 

كيفية اال�صتفادة من التجارب االإعالمّية 

واالت�صالية املتقدمة يف كال البلدين.

اآل�����ي�����ات  ال����ت����ب����اح����ث يف  ج��������رى  ك����م����ا 

احلديثة  للتقنيات  االأم��ث��ل  اال���ص��ت��خ��دام 

وتوظيفها  االجتماعي  التوا�صل  وو�صائل 

خلدمة الق�صايا العامة، من خالل تعزيز 

ي�صهم  ال��ذي  املو�صوعي  املحتوى  �صناعة 

يف مكافحة االإ�صاعة واملعلومات امل�صللة.

ال���ت���ق���ى دودي������ن،  ����ص���ي���اق م��ت�����ص��ل،  ويف 

البحرين  االإع��الم يف مملكة  �صوؤون  وزي��ر 

انعقاد  مقر  يف  الرميحي  حممد  بن  علي 

امل���ن���ت���دى، ح��ي��ث ب��ح��ث اجل���ان���ب���ان اأوج����ه 

ال���ت���ع���اون االإع�����الم�����ي ال���ث���ن���ائ���ي وت���ب���ادل 

اخلرات يف جمال االت�صال.

ن�صر  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ل��ق��اء  ت��ط��رق  ك��م��ا 

واملعلوماتية  االإعالمية  الرتبية  مفاهيم 

و���ص��رورة اال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب التي 

عليها  وال���ب���ن���اء  ال�����ص��ي��اق،  ه����ذا  ب�����داأت يف 

ب���ه���دف احل�����د م����ن ان���ت�������ص���ار االإ�����ص����اع����ات 

وتفادي التجاوزات املهنية واالأخالقية يف 

اأدوات  عر  املن�صورة  واالأخ��ب��ار  املعلومات 

االت�صال احلديثة.

واأك���د اجل��ان��ب��ان، خ��الل ال��ل��ق��اء، اأهمية 

ا���ص��ت��م��رار ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ن�����ص��ي��ق ب��ه��دف 

ا���ص��ت��ح��داث م��ب��ادرات وم�����ص��اري��ع ت�صب يف 

التعاون  وت��ع��زز  ال��ع��ام��ة،  الق�صايا  خدمة 

امل�صرتك يف جمال االإعالم واالت�صال.

االنباط- عمان

املتهمني   منحت حمكمة �صلح ج��زاء عمان 

م�صت�صفى  م��ن  االأوك�صجني  م���ادة  نفاد  بق�صية 

ال�صلط احلكومي، مهلة 14 يوما لتقدمي بيناتهم 

الدفاعية، وهي املدة املن�صو�ص عليها قانونا.

وعقدت املحكمة، ام�ص االأحد، جل�صتها العلنية 

الدكتور  القا�صي  برئا�صة  الق�صية،  يف   34 رق��م 

ع���دي ال��ف��ري��ح��ات، وواف���ق���ت ع��ل��ى ط��ل��ب وك��الء 

بيناتهم  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن  ا�صتمهالهم  ال��دف��اع 

الدفاعية، وقررت املحكمة اإجابة طلبهم.

وقدم املتهمون ال� 13 اإفاداتهم الدفاعية بعد 

اأيام   3 ال�صابقة  اأمهلتهم املحكمة يف اجلل�صة  اأن 

لتقدميها.

ال�صابقة،  اجلل�صات  خ��الل  املحكمة،  واأن��ه��ت 

العامة  النيابة  �صاهدا قدمتهم   66 ل�  ا�صتماعها 

الدكتور  ال�صابق  ال�صحة  وزي��ر  بينهم  م��ن  ك��ان 

ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات، وع����دد م��ن اخل����راء واالأط���ب���اء 

ال�����ص��رع��ي��ني، وب�����داأت م��رح��ل��ة اال���ص��ت��م��اع اإف����ادات 

املتهمني وانتظار بيناتهم الدفاعية.

جميعا  للمتهمني  العامة  النيابة  واأ���ص��ن��دت 

تهمة الت�صبب بالوفاة مكررع�صر مرات، اإال اأنهم 

غري  باأنهم  لها  جل�صة  اأول  يف  للمحكمة  ق��ال��وا 

مذنبني.

وك���ان���ت م����ادة االأوك�����ص��ج��ني ان��ق��ط��ع��ت ف��ج��اأة 

امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  امل�صابني  اأق�صام  عن 

بوفاة  ذل��ك  وت�صبب  املا�صي،  اآذار  �صهر  منت�صف 

ع�صرة مواطنني اأردنيني.

االنباط- عمان

دان���������ت جل����ن����ة ف���ل�������ص���ط���ني ال���ن���ي���اب���ي���ة، 

التي  واال���ص��ت��ف��زازات  اخل��ط��رية  االنتهاكات 

اقتحام  خ��الل  م��ن  امل�صتوطنون،  بها  يقوم 

ب��اح��ات امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى امل���ب���ارك/ احل��رم 

القد�صي ال�صريف، واعتقال موظفي اأوقاف 

القد�ص وحرا�ص االأق�صى.

النائب حممد الظهراوي،  وقال رئي�صها 

يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي اأ����ص���درت���ه ال��ل��ج��ن��ة ام�����ص 

املتطرفني  امل�صتوطنني  اقتحام  اإن  االأح��د، 

االأج���ه���زة  ح��م��اي��ة  حت���ت  امل���ب���ارك  للم�صجد 

ا�صتفزاز  اإىل  يهدف  االإ�صرائيلية،  االأمنية 

امل�����ص��اع��ر ال��دي��ن��ي��ة ل��ك��ل امل�����ص��ل��م��ني، ودف���ع 

امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل اأج���م���ع ن��ح��و امل���زي���د من 

العنف والتطرف، ما ي�صهم بزعزعة االأمن 

الدوليني. وال�صلم 

واأ�صاف اأن اإ�صرائيل ال حترتم وال تلتزم 

ا�صتمرار  م��ن  حم���ذًرا  دول��ي��ة،  مواثيق  ب��اأي 

ال�صريف،  ال��ق��د���ص��ي  احل���رم  يف  االن��ت��ه��اك��ات 

وا�صًفا باأنها حماوالت خبيثة من االحتالل 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ل��ن ت��ن��ال م��ن م��وق��ف االأردن 

التاريخي جتاه القد�ص واملقد�صات فيها.

واأ�صار اإىل موقف االأردن الثابت والرا�صخ 

ب�صكل  الفل�صطينية  الق�صية  عن  الدفاع  يف 

يف  وامل�صيحية  االإ�صالمية  واملقد�صات  ع��ام، 

القد�ص ب�صكل خا�ص.

اللجنة  ا�صتنكرت  مت�صل،  �صعيد  على 

ارتكبتهما  ال��ل��ت��ني  الب�صعتني  اجل��رمي��ت��ني 

ق����وات االح���ت���الل االإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف ال��ق��د���ص 

ا���ص��ت�����ص��ه��اد خم�صة  ع���ن  واأ���ص��ف��رت��ا  وج���ن���ني، 

. فل�صطينيني

واالإقليمية  العربية  ال��رمل��ان��ات  ودع���ت، 

والدولية اإىل بذل املزيد من اجلهود لوقف 

االإ�صالمية  املقد�صات  على  املمار�صات  تلك 

وامل�صحية يف القد�ص غري املقبولة.

اأبناء  مع  ت�صامنها  عن  اللجنة  واأعربت 

وحدة  اأهمية  موؤكدة  الفل�صطيني،  ال�صعب 

ال�صيا�صية  امل��ك��ون��ات  خم��ت��ل��ف  ب��ني  ال�����ص��ف 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة م���ط���ام���ع دول����ة 

الهادفة  امل��وؤام��رات  كل  واإحباط  االحتالل، 

اإىل م�صادرة احلق الفل�صطيني.

المشروع يضم أكثر 
من 460 شركة 
ومنها مكاتب 

لشركات عالمية 
مثل أمازون وهواوي 

Bigoو LGو«
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والتي  واملللقللابللات..  واملللقللاالت  االأحللاديللث  مللن  العديد  و�للشللاهللدت..  وقلللراأت  �شمعت 

للدول  ابتاءات من اهلل  اأنها  وكللوارث حلت هنا وهناك.. وعن  حتدثت عن م�شائب 

اأكرث منها للعرب وامل�شلمني.. الكافرة امل�شتبدة والُع�شاة 

وكانوا ي�شوقون الكثري من التربيرات وامل�شاهدات.. الثبات ذلك.. 

هي  الللقللادمللة  املرحلة  بللاأن  تقول  التي  العالية..  اال�للشللوات  بع�ض  ذلللك  اىل  ا�شف 

للعرب وامل�شلمني.. واأن اهلل قد بعث بهذه االوبئة او الكوارث لتغيري موازين القوى.. 

ِكن للعرب وامل�شلمني.. وُيَ

او  الللعللرب وامل�شلمني نف�ض االوبللئللة  بللبللاد  قلل�للشللري.. حللتللى حتللل  ومللا هللو اال وقللت 

الكوارث.. وما كورونا اال �شاهد قريب على ذلك..

وال  كللافللرة..  كانت  لو  العادلة حتى  االأمللة  اأو  للدولة  ُيِكن  اهلل  بللاأن  اأقلللول..  وهنا 

وال  اهلل  و�شعها  ربانية  نوامي�ٌض  م�شلمة.. وهذه  كانت  لو  الظاملة حتى  للدولة  ُيكن 

يغريها..

جهة..  من  الوا�شحة  والللروؤيللا  ال�شليم  والتخطيط  واملثابرة  والعمل  االإعلللداد  اإن 

والعدل واالإن�شاف والتقدير املبني على امل�شافة الواحدة من اجلميع.. واإ�شناد االأمر 

الأهل العلم والدراية واخلربة.. لهي اأ�شا�شيات وبدهيات غر�شها اهلل يف الب�شر كافة.. 

باأمته  ينه�ض  اأن  اأراد  اإن  اخللل�للشللال  هللذه  مللن  بللاأقللل حللظ  امللل�للشللوؤول  اأو  الللقللائللد  ومللا 

وباده.. فهي مقومات اأ�شا�شية ملن اأراد لباده َت�َشُدر االأمم.. والبقاء يف املقدمة..

بن  عند عمرو  الللقللر�للشللي  امللل�للشللتللورد  قلللال  قللللال..  اأبلليلله  علي عن  مو�شى بن  “عن 
اأكرث  والروم  ال�شاعة  يقول: تقوم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  العا�ض.. �شمعت 

ر ما تقول.. قال: اأقول ما �شمعت من ر�شول اهلل �شلى  النا�ض.. فقال له عمرو.. اأب�شِ

اهلل عليه و�شلم.. قال: لئن قلت ذلك اإن فيهم خل�شاال اأربعا: 

اإنهم الأحلم النا�ض عند فتنة.. 

اإفاقة بعد م�شيبة..  واأ�شرعهم 

واأو�شكهم كرة بعد فرة.. 

وخريهم مل�شكني ويتيم و�شعيف.. 

وخام�شة ح�شنة جميلة واأمنعهم من ظلم امللوك”..

َمن  االأمم.. هم  وال�شدارة بنب  الريادة  ي�شتحق  ان من  فمن هذا احلديث.. جند 

املقدمة  مقاعد  تبوء  من  متكنهم  والتي  الرفيعة..  ال�شامية  اخل�شاُل  فيهم  ُوِجللَدت 

االأممية.. والطليعة 

التواكل..  ال  التوكل  وح�شن  باالأ�شباب  االخللذ  بللاأن  هنا..  قوله  اأردت  ما  وخا�شة 

واالإعتماد  باالإمكانيات..  ومعرفة  ودراية  علم  على  املبني  االإ�شرتاتيجي  والتخطيط 

َلِهَي  والتنظري..  للقول  نركن  ان  ال  ونعمل..  �شواعدنا  عن  ن�شمر  واأن  الللذات..  على 

والتمني  باجللو�ض  ولي�ض  والريادة..  والتمكني  والتقدم  واملنعة  الرفعة  اإىل  الطريق 

باأن يخ�شف اهلل االر�ض بالكافرين وي�شتثنينا.. 

محمود الدباس

وما نيل المطالب بالتمني

االنباط- عمان

املعدنية  التقت جلنة الطاقة والرثوة 

يف جمل�ض االأعيان لدى اجتماعها، ام�ض 

الدكتور  اللجنة  رئي�ض  برئا�شة  االأحلللد، 

والرثوة  الطاقة  وزيرة  ار�شيدات،  �شالح 

املعدنية هالة زواتي.

وقلللللال ار�لللشللليلللدات، بللحلل�للشللور اأعلل�للشللاء 

وم�شاعد  باملجل�ض  جلان  وروؤ�شاء  اللجنة 

االأملللني الللعللام للل�للشللوؤون الللطللاقللة بللالللوزارة 

االأردن  اإن  احللللليللللاري،  حلل�للشللن  املللهللنللد�للض 

وا�شحة  منهجية  وهناك  موؤ�ش�شات  دولة 

موؤكدا  اال�شتثمار،  مع  للتعامل  ومعلنة 

حللر�للض املللملللللكللة علللللى جلللذب اال�للشللتللثللمللار 

اللللعلللربلللي وخلللا�لللشلللة مللللن اللللكلللويلللت الللتللي 

اأخلللللوة  بلللعلللاقلللات  االأردن  مللللع  تلللرتلللبلللط 

قطاع  اأن  واأ�شاف  وا�شرتاتيجية.  عميقة 

“ح�شا�ض” ويجري التعاطي مع  الطاقة 

و�شروط  معايري  �شمن  فيه  اال�شتثمار 

وتابع:  الوطنية.  اأهدافنا  حتقيق  تكفل 

ا�للشللتللمللعللنللا مللللن وزيللللللر الللللطللللاقللللة، خلللال 

طلب  مع  حللدث  ما  لتفا�شيل  االجتماع، 

باإن�شاء م�شفاة برتول  امل�شتثمرين  الأحد 

اإ�شاعات  ذلك من  رافق  وما  واملرا�شات، 

وملللعلللللللوملللات غللللري �لللشلللحللليلللحلللة. واأ�للللشللللاد 

الللوزارة  تبذلها  التي  باجلهود  ار�شيدات 

الهادفة  الوطنية  اال�شرتاتيجية  لتنفيذ 

اإىل تللنللويللع ملل�للشللادر الللطللاقللة واأ�للشللكللالللهللا، 

املحلية  الطاقة  م�شادر  م�شاهمة  وزيادة 

يف خليط الطاقة الكلي.

واأكللللللللدت وزيلللللللرة اللللطلللاقلللة، بللللدورهللللا، 

حلللر�لللض اللللللللوزارة وجللديللتللهللا علللللى جللذب 

اال�شتثمارات يف قطاع الطاقة واأن اأبواب 

تتبع  ا�شتثمارات  الأيللة  مفتوحة  اللللوزارة 

القواعد واالأ�شول.

باإن�شاء  اهللتللمللام  ابلللداء  مللللللف  وعللر�للشللت 

م�شفاة لتكرير النفط اخلام يف حمافظة 

اأن الوزارة كانت وما تزال  معان، موؤكدة 

تلل�للشللعللى ال�للشللتللقللطللاب اال�للشللتللثللمللارات الللتللي 

الوطني  لاقت�شاد  م�شافة  قيمة  ت�شكل 

بالطاقة  الللتللزود  اأمللن  تعزيز  يف  وت�شهم 

البطالة. ن�شبة  وتخفيف 

اللللللللوزارة  علللاقلللة  اإن  زواتلللللللي  وقللللالللللت 

ال�شباح  اجلراح  م�شغل  ال�شيخ  بامل�شتثمر 

بداأت عندما تقدم بطلب اهتمام للوزارة 

م�شفاة  الإنلل�للشللاء   2019 �للشللبللاط  �للشللهللر  يف 

مدينة  يف  برتوكيماويات  وجممع  نفط 

اال�شتثمار  بهذا  الرتحيب  وجرى  معان، 

وتللللزويللللده بلللاالآلللليلللة املللعللتللمللدة ملللن قللبللل 

الطلبات  مللع  للتعامل  الللللوزراء  جمل�ض 

ن�شاط  الراغبة يف  ال�شركات  املقدمة من 

توفر  �للشللرورة  تت�شمن  والللتللي  التكرير، 

امللللللاءة الللفللنلليللة واملللاللليللة للللدى اللل�للشللركللة 

الإن�شاء مثل هذا النوع من امل�شاريع.

واأ�لللشلللافلللت: جللللرى تللوجلليلله امللل�للشللتللثللمللر 

الإعللللللللللداد درا�لللللشلللللة جلللللللدوى اقلللتللل�لللشلللاديلللة 

للللللملل�للشللروع وعلللنلللدملللا ا�للشللتلللللمللت الللللللوزارة 

اأكدت   2019 اأيلول  �شهر  يف  اأولية  درا�شة 

اال�شتثمار يف م�شروع  عدم ممانعتها من 

مدينة  يف  جديدة  بللرتول  م�شفاة  اإن�شاء 

املللوافللق عليها من  لللاآللليللة  مللعللان، وفللقللاً 

قللبللل جمللللل�للض الللللللللوزراء واال�لللشلللرتاطلللات 

واملللتللطلللللبللات الللللللواردة يف كللتللاب املللوافللقللة 

امللل�للشللتللثللمللر  يلللللللتلللزم  اأن  وعلللللللى  امللللبلللدئللليلللة 

باجلدول الزمني الذي كان قد تقدم به 

االأولية.  االقت�شادية  اجلدوى  درا�شة  يف 

 2020 وقالت زواتي: يف �شهر �شباط عام 

مطورين  بوجود  الللوزارة  امل�شتثمر  اأعلم 

وتللقللنلليللني ومللاللليللني مللعللنلليللني بللامللل�للشللروع؛ 

تزويدها  منه  الللوزارة  طلبت  عليه  وبناء 

مبلللعلللللللوملللات تللفلل�للشلليللللليللة عللللن االئلللتلللاف 

الزمني  واجللللدول  العامليني  واملللطللوريللن 

بللامللل�للشللروع  الللعللمللل  خللطللة  لتنفيذ  الللللازم 

حللزيللران  �شهر  ذلللك، ويف  ولللكللن مل يجر 

الللطلللللب من  اللللللوزارة  2020 جللللددت  علللام 

امللل�للشللتللثللمللر تللزويللدهللا بللجللملليللع املللتللطلللللبللات 

والللتللقللاريللر  االئلللتلللاف  ت�شكيل  وبللوثللائللق 

املللاللليللة اللل�للشللنللويللة الآخللللر ثللللاث �للشللنللوات 

اأع�شاء  لكامل  الفني  الللتللاأهلليللل  ووثللائللق 

االئتاف، واأي�شا مل يجر ذلك.

العاقة  تفا�شيل  �شرد  زواتي  وتابعت 

مبللو�للشللوع اال�للشللتللثللمللار يف مللعللان وقللالللت: 

 5/9/2021 ولللغللايللة  الللتللاريللخ  ذللللك  مللنللذ 

جرى توجيه خم�شة كتب ر�شمية لتذكري 

املطلوب  وامل�شتندات  بالوثائق  امل�شتثمر 

تلللقلللديلللهلللا للللللللللوزارة الللللطللللاقللللة واللللللللرثوة 

املعدنية، قام امل�شتثمر على اثرها باإعام 

التي  االإجلللللراءات  ببع�ض  الللطللاقللة  وزارة 

الن�شف  يف  اجتماع  عقد  وطلب  بها،  قام 

الللثللاين مللن �للشللهللر اأيلللللللول، ردت الللللوزارة 

بعقد  ورحبت  امل�شتثمر  بدورها  و�شكرت 

االجللتللمللاع وطلللللبللت تللزويللدهللا بللالللوثللائللق 

درا�شة  بللالللوزارة  للمعنيني  يت�شنى  حتى 

امل�شتندات والوثائق حتى يكون االجتماع 

مثمرا وبناًء.

تللزويللد  يللجللر  اأنللللله مل  اإال  واأ�لللشلللافلللت: 

املطلوبة،  وامل�شتندات  بالوثائق  اللللوزارة 

وجرى ا�شتام كتاب من امل�شتثمر بتاريخ 

19/9/2021 يقرتح عقد االجتماعات يف 

الطاقة  وزارة  ردت   ،  2021 اأيلللللول  نهاية 

عللللليلله بللل�لللشلللرورة تلللزويلللدهلللا بللاملللتللطلللللبللات 

واللللوثلللائلللق واملللل�لللشلللتلللنلللدات حلللتلللى يللتلل�للشللنللى 

للللللمللعللنلليللني بلللللاللللللوزارة درا�لللشلللتلللهلللا حلل�للشللب 

اإىل حتديد  بللعللد ذللللك  للليلل�للشللار  االأ�لللشلللول 

وبتاريخ  االجتماع،  لعقد  املقرتح  املوعد 

باإلغاء  الللوزارة  اإعام  23/9/2021 جرى 

الزيارة نظرا لعدم تاأكيد املواعيد.

الللوزارة مبثل  اهتمام  الوزيرة  واأكللدت 

هذه امل�شاريع الكبرية واأن م�شوؤوليتها اأن 

تتقدم  التي  ال�شركات  اأهلية  من  تتحقق 

تنفيذها  مللن  للللللتللاأكللد  امللل�للشللاريللع  الإنلل�للشللاء 

على اأر�ض الواقع.

زواتي :حريصون على جذب االستثمارات 
في قطاع الطاقة

 لجنة الطاقة بمجلس األعيان تلتقي وزيرة الطاقة

االنباط- عمان

اطلع جمل�ض الللوزراء يف جل�شته التي عقدها 

املل�للض االأحللللد بللرئللا�للشللة رئلليلل�للض اللللللوزراء الللدكللتللور 

ب�شر اخل�شاونة، على تقرير نتائج عملية قوننة 

وتوفيق اأو�شاع العمالة غري االردنية )الوافدة(.

واأكللللد وزيلللر الللعللمللل يللو�للشللف اللل�للشللمللايل خللال 

اأن قلللرار جمل�ض  الللللوزراء،  ايللجللاز قللدملله ملجل�ض 

 2021 23 حللللزيللللران  بلللتلللاريلللخ  الللل�لللشلللادر  الللللللللوزراء 

بللاملللوافللقللة علللللى فلللرتة قللونللنللة وتللوفلليللق االأو�للشللاع 

املوجودة  الوافدة ومعاجلة االختاالت  للعمالة 

العمل االردين، ت�شمن منح جملة من  �شوق  يف 

العمل  ت�شاريح  ر�شوم  تخ�ض  املالية  االعللفللاءات 

االردنلليللة  غللري  للعمالة  االقللامللة  اذن  وغللرامللات 

املخالفة.

ولللفللت اإىل اأن الللللوزارة ا�للشللدرت خللال فرتة 

قوننة وتوفيق اأو�شاع العمالة غري االردنية من 

تاريخ 4 متوز 2021 وحتى تاريخ 2 اأيلول 2021 ما 

جمموعة 112 الفا و79 ت�شريح عمل يف خمتلف 

القطاعات واالن�شطة االقت�شادية.

اأن عدد العمالة غري  اإىل  وا�شار وزيللر العمل 

�شارية  عمل  ت�شاريح  على  احلا�شلة  االردنلليللة 

املللفللعللول حتى تللاريللخ 2 ايلللللول احللللايل، بلغ 310 

اآالف و64 عاما.

وعلللللللى �للشللعلليللد اخلللللر، قللللرر جمللللل�للض الللللللوزراء 

املوافقة على خطة ا�شدارات الطوابع الربيدية 

بللريللديللة  ا�للللشللللدارات   9 2022 واملللتلل�للشللمللنللة  للللللعللام 

وا�شتكمال االجراءات الازمة الإ�شدارها ح�شب 

اال�شول.

تت�شمنها اخلطة،  التي  الت�شعة  واال�شدارات 

الدبابات  االردن، متحف  الربية يف  االزهللار  هي 

امللكة  االردن، مطار  املغامرات يف  �شياحة  امللكي، 

علياء الدويل، ال�شلط مدينة الت�شامح وال�شيافة 

البحر  االردن،  الثمودية يف  النقو�ض  احل�شرية، 

امليت، الطيور املهاجرة يف االردن والتنوع الثقايف 

يف االردن. وكلف جمل�ض الوزراء، وزارة االقت�شاد 

الطوابع  )ومللن خللال جلنة  والللريللادة  الرقمي 

الربيدية ( باإ�شدار طابع بريدي خا�ض مبنا�شبة 

فوز مدينة ماأدبا بلقب عا�شمة ال�شياحة العربية 

لعام 2022 والتن�شيق مع هيئة تن�شيط ال�شياحة 

حول اختيار ال�شور لهذه الغاية.

اإىل ذلللك، قللرر جمل�ض اللللوزراء املوافقة على 

التعليم  جمللال  يف  للتعاون  التنفيذي  الربنامج 

العايل بني احلكومة االردنية وجمهورية م�شر 

العربية لاأعوام 2021 - 2024.

التعاون بني  اطللار تعزيز  الربنامج يف  وياأتي 

املجاالت  يف  البلدين  يف  العايل  التعليم  وزارتلللي 

الثقافية والعلمية والفنية وتبادل الزيارات بني 

اجلامعات  يف  والعاملني  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 

واملعاهد يف كا البلدين، اإ�شافة اإىل تقدمي منح 

درا�شية يف اجلامعات واملعاهد يف م�شر واالردن.

كللمللا وافللللق جمللللل�للض الللللللوزراء علللللى الللربنللامللج 

الللتللنللفلليللذي بللني احلللكللومللة وحللكللومللة جمهورية 

ارملليللنلليللا حللللول اللللتلللعلللاون يف جملللللاالت الللرتبلليللة 

والعلوم لاأعوام 2021- 2026 .

ويللللعللللمللللل اللللللطلللللرفلللللان مبللللوجللللب الللللربنللللامللللج 

مبا�شرة  روابللط  وتطوير  اقامة  على  التنفيذي 

والبحثية  العلمية  واملللنللظللمللات  اجلللامللعللات  بللني 

يف الللبلللللديللن، اإ�للشللافللة اإىل تللقللدمي مللنللح درا�للشلليللة 

العديد  يف  واملاج�شتري  البكالوريو�ض  لدرجتي 

من التخ�ش�شات.

على �شعيد اآخللر، قرر جمل�ض الللوزراء اإعللادة 

الطريان  تنظيم  هيئة  مفو�شي  جمل�ض  ت�شكيل 

وع�شوية  م�شتو  هيثم  الكابنت  برئا�شة  املللدين 

املهند�ض �شالح العمو�ض نائبا للرئي�ض والدكتور 

ه�شام املومني ع�شوا.ي�شار اإىل اأن جمل�ض الوزراء 

الهيئات  دمللج  عملية  اطلللار  ويف  �شابقا  قللرر  كللان 

امل�شتقلة، تقلي�ض عدد املفو�شني يف هيئة تنظيم 

الللطللريان املللدين اإىل ثاثة مفو�شني بللدال من 

خم�شة بهدف تر�شيد االنفاق وتر�شيق االداء. 

االنباط-عمان 

اخلا�شة  امل�شت�شفيات  جمعية  رئي�ض  عللر�للض 

الللدكللتللور فلللوزي احلللمللوري خللال نلللدوة حللواريللة 

يف  املللريلل�للض  حلماية  ال�شحي  االئللتللاف  عقدها 

التي  املللبللادرات  مللن  الكبار جانباً  اللللرواد  منتدى 

قلللاملللت بللهللا اجلللمللعلليللة وامللل�للشللتلل�للشللفلليللات اخلللا�للشللة 

مع  للتعامل  ال�شحة  وزارة  جهود  ودعللم  مل�شاندة 

لها  كللان  والتي  امل�شتجد  كورونا  جائحة فريو�ض 

االأثر االإيجابي الكبري يف مكافحة واحتواء هذه 

اجلائحة. 

وقال الدكتور احلموري ان جمعية امل�شت�شفيات 

ا�شابة  حالة  اول  اكت�شاف  ومنذ  اعلنت  اخلا�شة 

مبر�ض كورونا امل�شتجد يف االردن ان امل�شت�شفيات 

املنظومة  من  هاما  جللزءا  وباعتبارها   ، اخلا�شة 

امكانياتها حتت  اململكة ت�شع كامل  ال�شحية يف 

ت�شرف وزارة ال�شحة مل�شاندة جهودها يف الت�شدي 

للجائحة  . 

وقال ان امل�شت�شفيات اخلا�شة قامت بتخ�شي�ض 

اأق�شام وغرف عزل على اأحدث املوا�شفات العاملية 

املر�شية  امل�شت�شفيات ال�شتقبال احلللاالت  يف تلك 

وبحيث تكون مف�شولة متاما عن باقي االأق�شام 

املكان والكوادر لتجنب نقل الفريو�ض  من حيث 

الكوادر اىل  اىل باقي املر�شى اىل جانب تق�شيم 

جمموعات منف�شلة لغايات عزل املجموعة التي 

65 جللهللاز تنف�ض  ، كما وفلللرت  اإ�للشللابللة  بها  يظهر 

�شناعيا جللاهللزة عللنللد الللطلللللب ال�للشللتللخللدامللهللا يف 

عدد  ان  اىل  م�شريا   ، ال�شحة  وزارة  م�شت�شفيات 

اأجهزة التنف�ض ال�شناعي املتواجدة يف امل�شت�شفيات 

اخلا�شة يبلغ 400 جهاز،  اىل جانب توفر ما يزيد 

على 30 جهاز PCR فيها. 

وا�لللللشلللللاف الللللدكللللتللللور احللللللملللللوري ان جللمللعلليللة 

اجلائحة  بداية  يف  نظمت  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 

من  متري�شية  كللللوادر  ار�لللشلللال  تت�شمن  ملللبلللادرة 

امل�شت�شفيات اخلا�شة اىل م�شت�شفى االمري حمزة 

مر�شى  معاجلة  يف  التمري�شية  كلللوادره  مل�شاندة 

الكورونا اىل جانب تنظيم حمات للتربع بالدم 

الللذي كان حا�شا يف خمزون  لتعوي�ض النق�ض 

وحدات الدم لدى بنك الدم الوطني ب�شبب عدم 

قلللدرة املللتللربعللني الللو�للشللول اىل بنك اللللدم اثناء 

احلللظللر اللل�للشللامللل، كللمللا اطلللللقللت اجلللمللعلليللة حملة 

للللللتللربع لللدعللم �للشللنللدوق اللل�للشللحللة حلليللث قللدمللت 

�شناعي  تنف�ض  اأجلللهلللزة  اخلللا�للشللة  امل�شت�شفيات 

وتلللربعلللات نقدية  وملل�للشللتلللللزمللات طبية  وملللعلللدات 

لل�شندوق. 

اي�شا  امل�شت�شفيات اخلا�شة عملت  ان  وا�شاف 

علللللى تلللاأملللني كلللافلللة مللتللطلللللبللات �للشللبللط اللللعلللدوى 

وبخا�شة م�شتلزمات  الوقاية ال�شخ�شية الازمة 

وامدادها بها ب�شكل م�شتمر حفاظا على �شامة 

العاملني  وكافة  والتمري�شية  الطبية  كللوادرهللا 

م�شريا   ، امل�شت�شفيات  يف  واملللراجللعللني  واملللر�للشللى 

اىل ان  توفري كافة هذه املتطلبات واالحتياجات 

ال�شرورية تطلب تخ�شي�ض موارد مالية ا�شافية 

بع�ض  وان  خللا�للشللة  اللللدنلللانلللري  تلللقلللدر مبلللايلللني 

تنف�ض  اجللهللزة  ب�شراء  قللام  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 

هذه  مللن  خمللزونلله  لتعزيز  ا�شافية  ا�شطناعية 

االأجهزة يف ظل تزايد عدد حاالت اال�شابة التي 

حتتاج ملثل هللذه االأجللهللزة والتي تعترب �شرورية 

الإنقاذ حياتهم . 

قامت  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  جمعية  ان  وقللال 

بللتللزويللد نللظللام املللخللزون اال�للشللرتاتلليللجللي / مركز 

دوري عن  ب�شكل  املللطلللللوبللة  بللالللبلليللانللات  االأزملللللات 

االأك�شجني  مللن  اخلللا�للشللة  امل�شت�شفيات  خملللزون 

املركزة  العناية  غللرف  عللدد  واالأدويللللة اىل جانب 

واأجللللللهللللللزة الللتللنللفلل�للض اال�لللشلللطلللنلللاعلللي واالأدويلللللللللة 

وامللل�للشللتلللللزمللات الللطللبلليللة املللتللوفللرة وعللللدد الللكللوادر 

ال�شحية يف تلك امل�شت�شفيات.  

وا�للشللاف الللدكللتللور احلللمللوري انللله ويف اعللقللاب 

على  وبناء   ، بالفريو�ض  اال�شابات  اعللداد  ارتللفللاع 

خا�ض  م�شت�شفى   30 بلللادر  احلللكللومللة،  مللن  طلب 

الللكللورونللا  بللفللريو�للض  اال�للشللابللة  با�شتقبال حلللاالت 

احلثيثة  جللهللودهللا  يف  اللل�للشللحللة  وزارة  مللل�للشللانللدة 

للتعامل مع هذا الوباء ، حيث كان لذلك اثر كبري 

تواجهه  كللانللت  اللللذي  ال�شغط  مللن  التخفيف  يف 

م�شت�شفيات وزارة ال�شحة . وقال ان عدد مر�شى 

الكورونا الذين ادخلوا اىل امل�شت�شفيات اخلا�شة 

ما يزيد عن 15000 مري�ض، م�شريا اىل ان ن�شبة 

ا�شغال اق�شام العزل يف امل�شت�شفيات اخلا�شة بلغت 

 %100 يقارب  ما  والثانية  االأوىل  املوجة  ذروة  يف 

احلموري  الدكتور  وا�شاف  العا�شمة.  يف  خا�شة 

ان امل�شت�شفيات اخلا�شة �شاركت يف حملة التطعيم 

مع  والتن�شيق  بالتعاون  الفريو�ض  �شد  الوطنية 

وادارة  لللاأمللن  الللوطللنللي  واملللركللز  ال�شحة  وزارة 

االأزمللات مل�شاندة جهود وزارة ال�شحة وم�شاعيها 

لتطعيم اكرب عدد ممكن من املواطنني واملقيمني 

حيث اإعطاء ما يزيد عن 400 األف جرعة خا�شة 

للمواطنني الذين يعانون من ح�شا�شية مفرطة اأو 

اأمرا�ض مزمنة. 

وقال ان اجلمعية نظمت وعلى مدى عدة اأ�شهر 

فيها   �شارك  متخ�ش�شة  تدريبية  ور�شات  �شل�شلة 

يف  العاملة  للكوادر  من  �شخ�شا   1800 من  اأكللرث 

امل�شت�شفيات اخلا�شة من اأطباء وممر�شني وفنيي 

قدراتهم  وتللطللويللر  لتنمية  وغللريهللم  خمللتللربات 

التقنية على التعامل مع جائحة كورونا امل�شتجد.   

جهود  ت�شافر  وبف�شل  انللله  احلللمللوري  وا�للشللاف 

خمتلف مكونات النظام ال�شحي جنح االأردن يف 

توفري الرعاية العاجية جلميع مر�شى كورونا 

يف امل�شت�شفيات ، يف حني عجزت دول كربى ودول 

غنية عن ذلك .  و�شارك يف الندوة احلوارية وزير 

وامني  اخلراب�شة  �شعد  الدكتور  االأ�شبق  ال�شحة 

عام وزارة ال�شحة ل�شوؤون االأوبئة الدكتور عادل 

عن  مندوبا  امل�شاعدة  جمال  وال�شيد  البلبي�شي 

موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي وال�شيد فار�ض قموه 

مندوبا عن االحتاد االردين للتاأمينات ال�شحية.

االنباط- عمان

 اكدت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية حر�شها 

ب�شكل  الطاقة  اال�شتثمارات يف قطاع  على جذب 

ب�شكل خا�ض وجديتها يف  النفطي  والقطاع  عام 

التعامل مع اأي نية لا�شتثمار بالقطاع.

وقلللاللللت ملل�للشللادر يف الللللللوزارة لللوكللالللة االنللبللاء 

االردنية)برتا(، تعقيبا على ما يتم تداوله على 

و�شائل االعام بخ�شو�ض مرا�شاتها مع ال�شيخ 

م�شعل اجلللراح الللذي ابللدى رغبة باال�شتثمار يف 

م�شفاة لتكرير النفط، ان خطة العمل التنفيذية 

لا�شرتاتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة لاأعوام 

يف  لا�شتثمار  م�شروعاً  ت�شمنت   ،2030  -  2020

بللنللاء م�شايف  خللال  مللن  التكرير  ن�شاط  جمللال 

جديدة لتكرير النفط اخلام، على ان ي�شتند هذا 

اال�شتثمار ملبادئ ال�شوق.

واأكللدت ان الللوزارة كانت وما زالت تدعم مثل 

هذا النوع من اال�شتثمارات ملا له من فوائد كبرية 

على االقت�شاد الوطني وم�شاهمته يف تعزيز امن 

تخفيف  يف  م�شاهمته  وكللذلللك  بالطاقة  الللتللزود 

ن�شبة البطالة.

واأو�للشللحللت ان ال�شيخ اجلللللراح، كللان قللد تقدم 

املعدنية  واللللرثوة  الطاقة  للللوزارة  اهتمام  بطلب 

2019 الإنلل�للشللاء ملل�للشللفللاة نفط  �للشللبللاط   3 بللتللاريللخ 

وجمللمللع بللرتوكلليللمللاويللات يف مللديللنللة مللعللان، ومت 

الرتحيب بهذا اال�شتثمار، ومت بتاريخ 13 �شباط 

عام 2019 تزويده ومبوجب كتاب ر�شمي �شادر عن 

وزارة الطاقة والللرثوة املعدنية، باالآلية املعتمدة 

الطلبات  مللع  للتعامل  اللللوزراء  مللن قبل جمل�ض 

املقدمة من ال�شركات الراغبة يف ن�شاط التكرير 

والتي تت�شمن �شرورة توفر املاءة الفنية واملالية 

لدى ال�شركة الأن�شاء مثل هذا النوع من امل�شاريع، 

اقت�شادية  جلللدوى  درا�للشللة  الإعللللداد  توجيهه  ومت 

كون حتقق اجلدوى االقت�شادية لهذا النوع من 

اال�شتثمارات يعترب حتديا كبريا.

وا�شافت انه بتاريخ 13 اأيلول 2019 قام ال�شيخ 

بللدرا�للشللة جللدوى  الللطللاقللة  وزارة  بللتللزويللد  م�شعل، 

اقللتلل�للشللاديللة اأولللليلللة، وبللعللد �شل�شلة مللن اللللللقللاءات 

الثاين  كانون   13 بتاريخ  اعامه  واملرا�شات مت 

من عام 2020 بانه ال يوجد ما ينع لدى الوزارة 

ملللن فللتللح جملللال اال�للشللتللثللمللار يف ملل�للشللروع اإنلل�للشللاء 

م�شفاة بللللرتول جللديللدة يف مللديللنللة مللعللان وفللقللاً 

اللللوزراء  قبل جمل�ض  مللن  عليها  املللوافللق  لاآلية 

ووفلللقلللا لللا�للشللرتاطللات واملللتللطلللللبللات اللللللللواردة يف 

امل�شتثمر  يلتزم  ان  وعلى  املبدئية،  املوافقة  كتاب 

باجلدول الزمني الذي كان قد تقدم به يف درا�شة 

اجلدوى االقت�شادية االأولية والذي مت حتديده 

اي�شا يف كتاب وزارة الطاقة.

املتطلبات  التاريخ،  ذلللك  منذ  امل�شادر  وتتابع 

انه  امل�شتثمر، وقالت  املطلوب حتقيقها من قبل 

اللللوزارة  اإعلللام  2020 مت  عللام  17 �شباط  بللتللاريللخ 

التقنيني  املطورين  مللع  اجتماع  ترتيب  مت  بللاأنلله 

ب�شدد  امل�شتثمر  وان  بامل�شروع،  املعنيني  واملاليني 

اأجل م�شفاة معان  اإن�شاء وت�شجيل �شركتني من 

وجممع البرتوكيماويات خال �شهر اذار 2020.

امل�شتثمر  مللن  املللقللدمللة  املعلومات  على  وبللنللاء 

طلبت وزارة الطاقة بتاريخ 2 اذار 2020، تزويدها 

واملطورين  االئللتللاف  عللن  تف�شيلية  مبعلومات 

العامليني واجلللدول الزمني الللازم لتنفيذ خطة 

العمل بامل�شروع ، ومل يتم ذلك.

واأ�شافت، بتاريخ 26 ايار 2020 مت اإعام الوزارة 

من قبل ال�شيخ اجلراح باأنه قد مت حتقيق بع�ض 

من متطلبات وزارة الطاقة ومنها ت�شكيل ائتاف 

ملللن علللدة �للشللركللات، وعللللليلله وبللتللاريللخ 8 حللزيللران 

2020 طلبت الوزارة من امل�شتثمر تزويدها بكافة 

والتقارير  االئتاف  ت�شكيل  وبوثائق  املتطلبات 

املللاللليللة اللل�للشللنللويللة الآخللللر ثلللاث �للشللنللوات ووثللائللق 

التاأهيل الفني لكامل اأع�شاء االئتاف، ومل يتم 

ذلك اي�شا.

التاريخ  ذلللك  انلله ومنذ  اىل  امل�شادر  وا�للشللارت 

ايلول احلللايل، مت توجيه خم�شة كتب   5 ولغاية 

وامل�شتندات  بالوثائق  امل�شتثمر  لتذكري  ر�شمية 

امللللطلللللللوب تللقللديللهللا للللللللوزارة اللللطلللاقلللة واللللللرثوة 

املعدنية.

وبتاريخ 5 ايلول احلايل، قام امل�شتثمر باإعام 

بها،  قللام  التي  االإجللللراءات  ببع�ض  الطاقة  وزارة 

وطلب عقد اجتماع يف الن�شف الثاين من �شهر 

ايلللللول احلللللايل، حيث ردت اللللللوزارة وبللتللاريللخ 14 

بعقد  ورحبت  امل�شتثمر  و�شكرت  احلللايل،  ال�شهر 

االجتماع وطلبت تزويدها بالوثائق حتى يت�شنى 

والوثائق  امل�شتندات  درا�للشللة  بللالللوزارة  للمعنيني 

حتى يكون االجتماع مثمرا وبناًء، اال انه مل يتم 

املطلوبة،  وامل�شتندات  بالوثائق  الللللوزارة  تللزويللد 

ومت ا�شتام كتاب من امل�شتثمر بتاريخ 19 ايلول 

احلايل يقرتح عقد االجتماعات االأ�شبوع املقبل.

وردت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية بتاريخ 22 

احلايل، ب�شرورة تزويد املتطلبات الواردة يف كتاب 

وكذلك   ،2020 الثاين  كانون   13 بتاريخ  اللللوزارة 

اأكدت �شرورة تزويدها بالوثائق وامل�شتندات حتى 

يت�شنى للمعنيني بالوزارة درا�شتها ح�شب االأ�شول 

لي�شار بعد ذلك اىل حتديد املوعد املقرتح لعقد 

االجتماع.

وبللتللاريللخ 23 ايلللللول احلللللايل، مت اعلللام وزارة 

الطاقة باإلغاء الزيارة نظرا لعدم تاأكيد املواعيد.

واكدت الوزارة، ان هناك متطلبات والتزامات 

عام  بللدايللة  منذ  بها  امل�شتثمر  تللزويللد  مت  معينة 

2019، حيث يقوم املعنيون يف الوزارة باملتابعة مع 

االأ�شول،  ح�شب  لدرا�شتها  ال�شتيفائها  امل�شتثمر 

زالت  ما  اأبوابها  بللان  للجميع  اي�شا  توؤكد  وانها 

مفتوحة ملثل هذه اال�شتثمارات وح�شب االأ�شول.

االنباط-عمان

ا�شتقبل رئي�ض جامعة البلقاء التطبيقية اال�شتاذ 

الدكتور عبداهلل �شرور الزعبي يف مكتبه اليوم املن�شق 

االإن�شانية يف  ال�شوؤون  ومن�شق  املتحدة  لللاأمم  املقيم 

االأردن  اندر�ض بيدر�شن يرافقه  نبيل ع�شاف املمثل 

املقيم ملنظمة الفاو يف االأردن و طال الفايز م�شوؤول 

ملكاوي  ختام  و  احلكومة  مللع  والتن�شيق  الللعللاقللات 

لامم  املقيم  املن�شق  مكتب  يف  التوا�شل   اخ�شائية 

املتحدة .وا�شتعر�ض املمثل املقيم لاأمم املتحدة عمل 

منظمات و�شندايق االأمم املتحدة املختلفة يف اململكة، 

الللذي تقوم به جامعة  اللللدور  اأهمية  كما تطرق اىل 

امل�شتدامة  امل�شاريع  يف  وخا�شة  التطبيقية  البلقاء 

الللتللي تللخللدم اأهللللداف التنمية امللل�للشللتللدامللة وامللل�للشللاريللع 

والللطللاقللة  البيئة  جمللللاالت  يف  خللا�للشللة  تنفذها  الللتللي 

اإىل  واأ�شار  كما  املختلفة،  االإن�شانية  واملجاالت  واملياه 

يللواجللهللهللا االأردن يف ظل  الللتللي  الللكللبللرية  الللتللحللديللات 

االأزمات الكبرية التي ت�شهدها املنطقة وانعكا�ض هذه 

االأو�شاع على االأردن من خال الهجرات وا�شتنزاف 

ملللوارده املللحللدودة،  وركللز على دور االأمم املتحدة يف 

تقدمي الدعم ملواجهة تبعات هذه الظروف.واأ�شاف  

بيدر�شن ان االأمم املتحدة حتتفل بكل عام بيوم االأمم 

االأول وقد اختارت االأمم  24 من ت�شرين  املتحدة يف 

املللتللحللدة  لللهللذا الللعللام ان يللكللون االحللتللفللال يف جامعة 

يف  انت�شارها  يف  خل�شو�شيتها  التطبيقية  البلقاء 

كافة حمافظات اململكة ومراكزها العلمية التي تعنى 

مقدما  امل�شرتك،  االهتمام  ذات  املوا�شيع  من  بكثري 

ال�شكر لرئي�ض جامعة البلقاء التطبيقية على دعمه  

وا�شت�شافته  لهذا احلدث الهام.بدوره رئي�ض جامعة 

البلقاء التطبيقية اال�شتاذ الدكتور عبداهلل الزعبي 

كيانات  من  وال�شيوف  املتحدة  االأمم  مبن�شق  رحللب 

االأمم املتحدة العاملة يف االأردن مبديا اعتزازه باختيار 

االأمم  بلليللوم  لاحتفال  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

اإنللنللا يف اجلامعة  الللدكللتللور الزعبي  املللتللحللدة.واأ�للشللاف 

ن�شعى لتحقيق الللروؤى امللكية ون�شتلهم من خطابات 

جللالللة امللللللك عللبللداهلل الللثللاين ابلللن احللل�للشللني املعظم 

العديد من م�شاريعنا الريادية ونتابع خطابات جالة 

امللك يف االأمم املتحدة واهتمام جالته بالعديد من 

، واالأمللن  االأمللن  ،مثل  االإن�شانية  التي تهم  الق�شايا 

الغذائي وتغري املناخ واملياه والبيئة، لذا عمدنا على 

القطاعات  بهذه  تهتم  وبحثية  علمية  مراكز  اإن�شاء 

ملللن خللللال دعللللم ملل�للشللاريللع امللللبلللدعلللني ملللن الللطلللللبللة 

واأع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعة وتوفري نتائج 

وخمرجات  هذه االأبحاث  ملتخذي القرار للم�شاهمة 

اململكة  يف هذه  تللواجلله  الللتللي  امل�شاكل  بع�ض  يف حللل 

القطاعات احليوية. وقد ح�شر اللقاء نائب الرئي�ض 

انفوقه  غللانللدي  الدكتور  االأ�للشللتللاذ  االإداريللللة  لل�شوؤون 

وعميدة  كلية الزراعة التكنولوجية االأ�شتاذ الدكتوره 

اأمل العبادي والدكتور نا�شر املنا�شري. 

 مجلس الوزراء يطلع على تقرير نتائج عملية 
قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير األردنية

الحموري يعرض دور المستشفيات الخاصة في الرعاية العالجية لمرضى كورونا 
خالل ندوة حوارية عقدها االئتالف الصحي لحماية المريض  

الطاقة تؤكد حرصها وجديتها بالتعامل مع أية نية لالستثمار في القطاع

األمم المتحدة في األردن تختار البلقاء التطبيقية لالحتفال بيوم األمم المتحدة لهذا العام 
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جتري يف منت�صف ال�صهر املقبل انتخابات نقابة ال�صحفيني الأردنيني ويف هذه الدورة 

النتخابية ت�صّكلت حتى الآن قائمتان انتخابيتان وهناك حديث عن قائمة ثالثة.

 ولكن امل�صكلة التي تكُمن يف عقلية الناخب النقابي،  يف نقابة ال�صحفيني،  ويف غريها 

من النقابات املهنية ان الأغلبية ل تلتزم بالت�صويت على الربنامج النتخابي للقائمة بل 

على ا�ص�س ال�صداقة والعالقة ال�صخ�صية واخلدمات التي قدمها املر�صحون ملن�صب النقيب 

واملجل�س . ولالأ�صف مل ن�صل بعد يف نقاباتنا املهنية اىل مرحلة الت�صويت للربنامج التي 

تقدمه القائمة .

واملهند�صني  الأ���ص��ن��ان  واط��ب��اء  وامل��ح��ام��ني  والط��ب��اء  املهند�صني  مثل  اخ��رى  نقابات   يف 

الزراعيني  وغريها كانت القوى ال�صيا�صية هي من تر�صح القوائم فهناك ، يف بع�س النقابات 

والقائمة  املتحالفني معها  وامل�صتقلني  امل�صلمني  الخ��وان  البي�صاء جلماعة  ،القائمة  مثال 

الت�صويت  يف  كثرية  اخ��راق��ات  �صهدنا  ذل��ك  وم��ع  والقومية  الي�صارية  للتيارات  اخل�صراء 

واكرب دللة ما ح�صلت عليه قائمة ) منو( مقابل قائمة الخوان يف اآخر انتخابات لنقابة 

املهند�صني .

 يناق�س بع�س الزمالء النقابيني اننا نحتاج اىل زمن لنوؤ�ص�س لثقافة جمتمعية ونقابية 

يكون فيها الإنتخاب للقائمة ولي�س لفراد من داخلها. واحلقيقة انني موؤمن باأن التغيري 

الناخبني . ومن هنا فاإنني  انتخابية فقط بل اىل قانون يغرّي اجتاهات  ل يحتاج لثقافة 

ادعو اىل تعديل قوانني النقابات املهنية لي�صبح الر�صح لقائمة مغلقة  ن�صبية مرتبه ح�صب 

اتفاق اع�صائها والتو�صيت حينها يكون للقائمة ولي�س لفراد داخلها .. وبالتايل فالقائمة 

التي حت�صل على ن�صبة معينة متثل باملجل�س النقابي ح�صب ح�صتها فاذا ح�صلت قائمة على 

70 % من ال�صوات حت�صل على 7 مقاعد من 10 مقاعد وهكذا..!

ما الذي فعلته اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�صيا�صية؟

ان واحدة من خمرجات اللجنة امللكية – رغم ن�صبة ل باأ�س بها من العرا�صات عليها- 

لالأحزاب  الن�صبية  املغلقة  للقائمة   %30 بن�صبة  النتخاب  قانون  مب�صروع  التو�صية  هي 

للت�صويت  الناخب   �صيذهب  حيث   .. الوىل  املرحلة  يف  الوطن  م�صتوى  على  ال�صيا�صية 

للقائمة  وبرناجمها ولي�س لأ�صخا�س من داخلها .وهي خطوة �صتوؤ�ص�س ملرحلة لحقة من 

حيث تعويد الناخبني للتو�صيت للربنامج النتخابي للقائمة ولي�س لأ�صخا�صها كما حدث 

يف القائمة الوطنية بانتخابات عام 2013 .

اذا اردنا للنقابات املهنية ان تتطور وتتمكن القوائم واملر�صح للنقيب من تطبيق برناجمه 

ل بد من تغيري قوانني النقابات املهنية وهذا امر لي�س بال�صعب بل هو مطلب �صمعته كثريا 

يف م�صاركاتي يف النتخابات النقابية منذ 25 عاما م�صت وهاهو هو يتكرر اليوم.

فاإن  اجتماعي  ي��وؤدي اىل تغيري  القت�صادي  التغيري  ب��اأن  القت�صاد   وكما يقول خ��رباء 

القانون وحده هو من �صيفر�س تغيري عقلية الناخب النقابي-وان مل يقتنع البع�س بذلك 

يف البداية –  اىل مرحلة يكون فيها الربنامج النتخابي للقائمة هو ا�صا�س الت�صويت لها 

... لكن رحلة اللف ميل تبداأ بخطوة .

رمضان الرواشدة

 قائمة مغلقة في 
انتخابات النقابات 

المهنية..!
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 مضاعين: عندما يتساوى المسؤول والمواطن بالحصول على الرعاية 
وبنفس الدرجة يمكن ان نثق بجهازنا الطبي 

د. عبيدات: النقص بأعداد االختصاصيين من أسباب األخطاء الطبية 
ود.الخرابشة يشدد على تفعيل السجل الوطني  

خبراء واطباء يتحدثون عن »المستشفيات بين 
االخطاء الطبية والمساءلة القانونية«

الأنباط – مرمي القا�سم 

القانونية  وامل�صاءلة  الطبية  الأخطاء 

.. م��و���ص��وع ه���ام ب���ات ح��دي��ث امل��واط��ن��ني 

ال�صحية  الو���ص��اط  يف  خا�صة  الردن��ي��ني 

والطبية موؤخرا.. هذا املو�صوع الهام كان 

عنوان احلوار الذي الذي اقيم يف »ملتقى 

النخبة – elite« ، و�صارك فيه عدد من 

هذا  يف  مهمة  وق��ام��ات  الخت�صا�س  اأه��ل 

املجال.

الأ�صا�صية يف هذا احلوار كانت  الفكرة   

الطبية  الأخ��ط��اء  يف  القانونية  امل�����ص��اءل��ة 

ح��ي��ث ي���رى امل��ت��ح��دث��ون ان ه��ن��اك اأخ��ط��اء 

مم��ك��ن ال��ت��غ��ا���ص��ي ع��ن��ه��ا واخ������رى مي��ك��ن 

تالفيها او احلد من خطورتها او حتى من 

اإذا كان بالإمكان  انه  تكرارها ، مو�صحني 

م���ع���رف���ة وحت����دي����د م�������ص���ب���ب���ات الأخ����ط����اء 

على  العمل  املمكن  م��ن  وقوعها  وظ��روف 

م�صريين  وج��وده��ا،  ال��غ��اء  او  منها  احل��د 

ي��ت��ع��ر���س لها  ال��ت��ي  اىل ان ع���دد احل����الت 

واختالفها قد  الطوارئ  ق�صم  الطبيب يف 

يت�صبب ب�صعظ كبري عليه . 

ال�صابق  الوزير  اأ�صار  ال�صياق،  هذا  ويف 

ال��ن��ظ��ام  ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات اىل ان  ال��دك��ت��ور 

اع����ادة  ب��ح��اج��ة اىل  امل��م��ل��ك��ة  ال�����ص��ح��ي يف 

ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه ك���ام���اًل، وه���ن���اك ام��ك��ان��ي��ات 

امل��م��ك��ن  وم������ن  الردن  مي���ل���ك���ه���ا  ك����ب����رية 

ا���ص��ت��غ��الل��ه��ا ل��ت��ح�����ص��ني ال���واق���ع ال�����ص��ح��ي 

اأن  ليبقى فخرا لالردن وقيادته، واو�صح 

اأ�صباب الأخطاء الطبية تكمن يف النق�س 

وخا�صة  الخت�صا�صيني  اأع��داد  يف  الكبري 

مثل  والدقيقة  الفرعية  التخ�ص�صات  يف 

ال��ق��ل��ب وت��ف��رع��ات��ه واأي�����ص��ا ن��ق�����س ال���وازع 

ال��ع��م��ال يف بع�س  ب��ع�����س  ال��داخ��ل��ي ع��ن��د 

القطاعات ب�صبب عدم قدرة القطاع العام 

على مناف�صة القطاع اخلا�س بالمتيازات 

املادية خا�صة.

د.ع��ب��ي��دات  او���ص��ح  للحلول  وبالن�صبة 

متكاملة  خطة  هناك  يكون  ان  يجب  اأن��ه 

اع��داد  ان��خ��راط  وه��ي  تتبناها احل��ك��وم��ة، 

كبرية من الأطباء اخلريجني يف الربامج 

ال���ت���دري���ب���ي���ة ب����ا�����ص����راف م����ن اجل���ام���ع���ات 

اخلا�صة  والقطاعات  الطبية  واخلدمات 

ب���ال����ص���اف���ة ل�������وزارة ال�����ص��ح��ة وب��ال�����ص��رب 

5 ���ص��ن��وات ع��ل��ى الأق�����ل حتى  والن���ت���ظ���ار 

يكون هناك اأعداد كافية ، مع و�صع نظام 

م����ايل ي�����ص��ج��ع ا����ص���ح���اب الخ��ت�����ص��ا���ص��ات 

والقطاع  ال�صحة  ب��وزارة  للعمل  الفرعية 

العام.

الطبية،  امل�����ص��اءل��ة  ل��ق��ان��ون  وبالن�صبه 

اأث��ن��ى ع��ب��ي��دات ع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ان��ون مبينا 

ال ان����ه ق��ب��ل ت��ط��ب��ي��ق��ة ل ب���د م���ن ت��وف��ر 

واملري�س  للطبيب  مريحة  عالجية  بيئة 

ال��ن��ظ��ر يف الكثري  ب��د م��ن اع����ادة  م��ع��ا ول 

يتعلق  مب��ا  دقيقة  ال��غ��ري  التعريفات  م��ن 

بالقانون. 

من جهته ، اكد الدكتور �صعد اخلراب�صة 

يف  ظاهرة  ت�صكل  ل  الطبية  الأخ��ط��اء  اأن 

بلد  اأي  ال�صحية حيث ل يخلو  قطاعاتنا 

البلدان  وخا�صة  وج��وده��ا  م��ن  ال��ع��امل  يف 

التي لديها �صجالت وطنية وتر�صد هذه 

ال�صجل  تفعيل  ع��ل��ى  م�����ص��ددا   ، احل����وادث 

الوطني  لر�صد وتوثيق الأخطاء الطبية 

وت�صكيل   ، واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  يف 

ال��ل��ج��ان امل��خ��ت�����ص��ة ب��و���ص��ع امل��ع��اي��ري ال��ت��ي 

ت�صتخدم يف هذا ال�صاأن . 

وب����ني د.اخل���راب�������ص���ة اأن�����ه ي��ت��م اخل��ل��ط 

اأح����ي����ان����ا ب����ني اخل����ط����اأ ال���ط���ب���ي وح�����دوث 

، فكالهما قد يوؤديان  امل�صاعفات الطبية 

واجل��ه��ة  ال�����ص��خ�����س،  وف����اة  اأو  ���ص��رر  اإىل 

الأم��ري��ن  ه��ذي��ن  ب��ني  بالف�صل  املخت�صة 

مو�صحا   ، واخل���رباء  الفنية  اللجان  ه��ي 

ال�صحي  ال��ق��ط��اع  يف  اخل��ل��ل  م���واط���ن  اأن 

ل  واأن��ه  العالج  انتظار  يف  يكمن  الأردين 

التي  م��ن اخل��ط��ط  للمزيد  ي��وج��د ح��اج��ة 

م�صريها الأدراج .

بدوره، قدم الدكتورم�صطفى عريوط 

خريجي  اخ�����ص��اع  منها  اق���راح���ات،  ع���دة 

ال��ط��ب اإىل ام��ت��ح��ان��ات وت��دق��ي��ق م��ن قبل 

ويجب  ال��ع��ايل،  والتعليم  ال�صحه  وزارة 

ال�صحي  ال��ق��ط��اع  يف  الإدارات  تعتمد  اأن 

امل��ن��ج��زه،  ال��ك��ف��وؤه  ال���ق���ادره  الإدارات  ع��ل��ى 

وال��ب��ع��ي��ده ع���ن ال��وا���ص��ط��ة والر�����ص����اءات 

القطاع  اأن  مبينا   ، واملناطقية  واملتنفذين 

الأمن  من  جزء  هو  مكان  اي  يف  ال�صحي 

خلدمة  تطويره  على  العمل  يتم  وال��ذي 

امل����واط����ن����ني وب����ال����ت����ايل ي���ج���ب ت�����ص��دي��د 

والدويه  الأطباء  توفري  عليه يف  الرقابه 

واخلدمات وال�صالمه واأن حدوث اأي خلل 

متابعة  مع  عليه  وامل�صاءله  املحا�صبه  يتم 

الإعالم املهني .

ب���اأن  ال���ط���راون���ة  ال��دك��ت��ورع��ل��ي  وراأى 

ال��ط��ب��ي لي�س ح��دي��ث،  ال��ق��ط��اع  اخل��ل��ل يف 

هناك  ك��ان  حيث  زم��ن  منذ  م�صت�صر  اإمن��ا 

جماعات يف القطاع الطبي ت�صعى جاهدة 

دون  فيها  الإداري  اخل��ل��ل  ع��ل��ى  ل��الإب��ق��اء 

رقيب  دون  ل��ه��م  ال�����ص��اح��ة  لتبقى  ا���ص��الح 

الوزير  جاء  عندما  انه  مبينا  ح�صيب،  اأو 

ا���ص��الح  بعملية  ال��ق��ي��ام  ح����اول  ال���ه���واري 

بداأت  هنا  ، من  الطبي  القطاع  �صاملة يف 

وال��وزي��ر  ال���وزارة  على  تنهال  الن��ت��ق��ادات 

لتبقى  خا�صه  اأجندات  »اأ�صحاب  قبل  من 

ال�صاعات  ب��ث  عملية  وب���داأت  م�صاحلهم 

وال����ص���ت���ق���الت وال���ل���ق���اءات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

ل���ت�������ص���رب ع��م��ل��ي��ة الإ������ص�����الح ال���ت���ي م��ن 

املفرو�س تنفيذها من قبل الوزير. 

واأك������د امل���ه���ن���د����س اح���م���د ال����ع����دوان ان 

الدكتور يبقى ان�صان ومن املوؤكد انه يقع 

يكون  وق��د  مق�صود  لي�س  ط��ب��ي  خ��ط��اأ  يف 

خا�صه  لديه  اخل��ربه  عامل  نق�س  ب�صبب 

ون��وه  ال��ع��م��ل،  �صغط  او  عمله  ب��داي��ات  يف 

املهم يف حالة وقوع  ان عامل اخل��ربه هو 

للم�صاءلة  بالن�صبة  اأم���ا   ، ال��ط��ب��ي  خ��ط��اأ 

ويوؤيد  تنفيذها  يوؤيد  اأنه  اأو�صح،  الطبية 

اأي حت��ق��ي��ق ي��ج��ري م���ع ط��ب��ي��ب ق�����ص��ر يف 

عمله مهما كان ال�صبب وادى خلطاأ طبي. 

طيب  ال�صيدلنية  ال��دك��ت��ورة  وا���ص��ارت 

الطبية يف  الأخطاء  الفارو�صي اىل وجود 

 250 اك��ر م��ن  ال��ع��امل، فهناك  ك��ل دول 

الأخ��ط��اء  ب�صبب  �صنويا  وف���اة  ح��ال��ة  ال��ف 

تعترب  وال��ت��ي  وح��ده��ا  ام��ري��ك��ا  يف  الطبية 

م��ن اأك���ر الأ���ص��ب��اب امل���وؤدي���ة ل��ل��وف��اة بعد 

مو�صحة  ال��ق��ل��ب،  واأم����را�����س  ال�����ص��رط��ان 

الأخ��ط��اء  حت�صل  الأح��ي��ان  بع�س  يف  اأن���ه 

ال��ط��ب��ي��ة ب�����ص��ب��ب امل��ر���ص��ى اأن��ف�����ص��ه��م ل��ع��دم 

الإلتزام يف اأخذ جرعات الدواء ، او تبديل 

الدواء دون انتباه ودون ا�صت�صارة الطبيب 

او  ل��ل��دواء،  املحددة  باملدة  التقيد  وع��دم   ،

و�صفها  خالل  من  واأع�صاب  اأدوي��ة  تناول 

من قبل اأ�صخا�س دون الخت�صاز 

اأن احل��ل��ول  اأ.ح�������ص���ام م�����ص��اع��ني  وب���ني 

ال��ف��ع��ل  ردة  ع���ل���ى  وال���ق���ائ���م���ة  احل���ال���ي���ة 

ل����ن جت������دي ن���ف���ع���ا يف ا�����ص����الح ال���ق���ط���اع 

الق�ص�س  نف�س  ان��ه��ا  على  واأك���د  ال��ط��ب��ي، 

وال�صيناريوهات، منها نقل او اقالة مدراء 

امل�صت�صفيات او ا�صتقالتهم ، وهذه احللول 

لن تغري من واقع القطاع املتهالك الذي 

ي��ع��اين م���ن ن��ق�����س يف ال���ك���وادر وامل���ع���دات 

الطبية ، وبالتايل عندما تكون مدخالت 

ي�صوء م�صتوى  اي قطاع مردية وعندما 

فال   ، والتمري�صية  ال�صحية  اخل��دم��ات 

»عندما  واأ�صاف   ، الخطاء  حتدث  ان  بد 

يف  الب�صيط  وامل��واط��ن  امل�����ص��وؤول  يت�صاوى 

وبنف�س  ال�صحية  الرعاية  على  احل�صول 

ال��درج��ة ع��ن��ده��ا ف��ق��ط مي��ك��ن ل��ن��ا ان نثق 

بجهازنا الطبي والقائمني عليه وا�صالح 

الطبية«.  موؤ�ص�صاتنا 

م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ح�����امت م�������ص���ام���رة اأن 

وو�صائل  الطبية  الأخطاء  ح��دوث  ا�صباب 

طبي  ولي�س  اإداري  بعد  له  حدوثها  منع 

قانون  وجود  �صرورة  على  م�صددا   ، فقط 

الطبية  الأخ���ط���اء  مناق�صة  ع��ل��ى  ي�صجع 

عنها  والب��الغ  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  داخ��ل 

�صمن جلان موؤ�ص�صية .

اأنه يف حالة  اأبو حمور  د.وليد  واأو�صح 

بالحباط  ي�صعره  الطبيب  ان�صاف  ع��دم 

وع����دم ال��ر���ص��ى مم��ا ي����وؤدي اىل ت���دين يف 

هناك  ان  وبني   ، اخطاء  وح�صول  النتاج 

ال��ع��دي��د م���ن الأ����ص���ب���اب ال��ت��ي ت�����وؤدي اىل 

وقوع اأخطاء طبية منها، الكادر الب�صري، 

ال���ط���اق���ه ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

وج��ود خلل يف   ، املر�صى  ع��دد  مقارنة مع 

هناك  لي�س  ول��ذل��ك  التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل 

وعدم وجود   ، امل�صوؤولية  و�صوح يف حتمل 

ال��ق��ط��اع  ب��ني  حقيقيه  و���ص��راك��ه  ت��وا���ص��ل 

عمل  خطه  وجود  وعدم   ، واخلا�س  العام 

وا���ص��ح��ه م���ن ق��ب��ل امل�������ص���وؤول���ني ل��درا���ص��ة 

اخللل . 

وي����رى ال��ك��اب��ن ي��و���ص��ف ال��دع��ج��ة ان��ه 

وي��ج��ب ���ص��ن ق���وان���ني رادع�����ة ح��ت��ى ت��ك��ون 

احلالت  ي�صخ�س  الطبيب  جعل  يف  �صبب 

ب��ط��ري��ق��ة م��ه��ن��ي��ة، واي�����ص��ا ه��ن��اك ا���ص��ب��اب 

اك���رخ���ط���ورة م���ن ال��ت�����ص��خ��ي�����س اخل��ط��اأ 

مبينا   ، ال��ع��م��ل��ي��ات  ل��غ��رف��ة  التعقيم  وه���و 

م�����ص��ت�����ص��ف��ى  اي  يف  ال����ط����وارئ  م���رك���ز  ان 

يعتربهو م�صتودع الفريو�صات واجلراثيم 

وال���ب���ك���ت���ريي���ا ، واأك�������د اأن������ه ي���ج���ب و���ص��ع 

ب���رت���وك���ول خ���ا����س ب������دوام الط����ب����اء مل���دة 

زمنية وعدد مر�صى معني حتى ل يرهق 

م�صددا  الركيز  ب��ع��دم  وي�صاب  الطبيب 

واأ�صاف  الطبي  القطاع  اإعادة هيكلة  على 

اأن الأهم الن هو البتعاد عن املح�صوبية 

والوا�صطة.  

 وب���ني امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل ع��ب��ي��دات اأن 

ب�صري  تقع يف كل عمل  ن�صبه خطاأ  هناك 

، م��ق��رح��ا جم��م��وع��ة ح���ل���ول ل��ل��ح��د من 

الت�صديد  منها  الطبية  الأخ��ط��اء  ح��دوث 

واأن  الأط��ب��اء،  وقبول  التعليم  ج��ودة  على 

ي��ع��م��ل ال��ط��ب��ي��ب اجل���دي���د حت���ت اإ����ص���راف 

ف��ري��ق من  ي�����ص��رك  ، وان  اأع���ل���ى  ط��ب��ي��ب 

التي  ال��ق��رار يف احل��الت  باتخاذ  الأط��ب��اء 

وزي���اده   ، ح��ا���ص��م  وق���رار  اإج����راء  ت�صتدعي 

ال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ه يف ك���اف���ه الأق���������ص����ام و 

الهتمام باق�صام الطوارئ .

على  دلبوح  اأب��و  الدكتورعيد  اأك��د  فيما 

وجود فو�صى عالجية متنع الو�صول اىل 

، م�صددا  ال�صبب احلقيقي للخطاأ  معرفه 

على �صرورة وجود �صجل وطني للمري�س 

م���واط���ن طبيب  ل��ك��ل  ي��ك��ون  ان  وي��ج��ب   ،

املواطن  عن  الطبي  وهوامل�صوؤول  ال�صره 

، وهو الذي يحول املواطن اىل امل�صفى او 

طبيب الخت�صا�س .

واأو�صح الإعالمي مهنا رافع اأنه يوجد 

ال���ع���ايل«  ال�����ص��ح��ي  »امل��ج��ل�����س  الأردن  يف 

ال�صحية  ال�صيا�صات  ر���ص��م  ع��ن  امل�����ص��وؤول 

لتحقيقها  ال�صراتيجيات  وو�صع  العامة 

، مز�صحا انه لو ان هذه ال�صراتيجيات 

ط��ب��ق��ت ل���ص��ب��ح��ت امل��ن��ظ��وم��ه ال�����ص��ح��ي��ه 

الردنيه الأوىل يف ال�صرق الأو�صط .  

بع�س  اأن  ال���دب���ا����س  حم��م��ود  م.  وب����ني 

ح������الت الخ����ط����اء ال��ط��ب��ي��ة ت���ع���ود ل��ع��دة 

ال��ك��وادر  اأع����داد  ال��ن��ق�����س يف  اأ���ص��ب��اب منها 

ال�صحية  امل���راك���ز  يف  والأط����ب����اء  ال��ط��ب��ي��ة 

وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ، وت����دين اأج�����ور ال���ك���وادر 

الطبية و�صوء املعدات الطبية املوجودة يف 

العدبد من امل�صت�صفيات . 

من  الع�صا�صفة  ن��اظ��م  امل��ه��ن��د���س  واأك���د 

م�صتوى  اأن  على  �صخ�صية  جتربة  خ��الل 

ا���ص��م��ه-  ي��ذك��ر  -مل  مب�صت�صفى  ال��ن��ظ��اف��ة 

���ص��وء متابعة  م��ت��دين ج���دا وك����ان ه��ن��اك 

ل��ل��م��ري�����س  ع��ل��ى اأث����ره ف��ق��د ح��ي��ات��ه على 

ال���رغ���م م���ن جن���اح ال��ع��م��ل��ي��ة ، واأك����د على 

بني  الطبية  العناية  يف  ت��ف��اوت  هناك  اأن 

املر�صى لأ�صباب غري طبية .

واأ���ص��ار ال��دك��ت��ور���ص��ال��ح ال�����ص��راي��ع��ة من 

�صيارة  اأنه طلب   ، �صخ�صية  خالل جتربة 

من  مهيئة  غ��ري  باأنها  وت��ف��اج��اأ  الإ���ص��ع��اف 

الداخل ل�صتقبال حالت الطوارئ.

النباط-عمان

زار رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأمل���ان���ي���ة الأردن���ي���ة 

الأ�صتاذ الدكتور عالء الدين احللحويل اإدارة 

ال�صركة الوطنية للت�صغيل والتدريب والتقى 

احل��ب��ا���ص��ن��ة  م���اج���د  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

واملدير العام العميد الركن فوؤاد العيا�صرة.

اإيجاز  اإىل  احللحويل  الدكتور  وا�صتمع  

باإيجاد �صوق عمل  ال�صركة  روؤية ور�صالة  عن 

م��ك��ت��ٍف م���ن ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي تلبي 

والكمية  بالنوعية  ال�����ص��وق  ه���ذا  اح��ت��ي��اج��ات 

امل���ط���ل���وب���ة ان�������ص���ج���ام���اً م����ع ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت�����ص��غ��ي��ل وال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م 

الوطنية  وال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي  امل��ه��ن��ي 

ل��ت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب�����ص��ري��ة وم���واءم���ت���ه���ا مع 

منهجية حماور ومراحل التدريب والتاأهيل 

معهداً   17 خالل  من  والت�صغيل  والت�صويق 

منت�صراً يف كافة حمافظات اململكة.

وتعرف على دور ال�صركة  يف رفد الإقت�صاد 

وامل�����ص��اه��م��ة يف ت��دع��ي��م ال���ص��ت��ق��رار والأم����ن 

اخلا�س  القطاع  مع  والت�صاركية  الإجتماعي 

�صوق  احتياجات  وتوفري  متطلباتهم  وتلبية 

وم�صاهمتها  امل�صلحة  ال��ق��وات  ودور  ال��ع��م��ل، 

الأردن��ي��ة  للبادية  ال�صركة  ن�صاط  و���ص��ول  يف 

ومناطق الأطراف يف عملية التدريب .

بدور  اإعجابه  احللحويل  الدكتور  واأب��دى 

ال�����ص��رك��ة واجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا يف ت��دري��ب 

تطلعه  عن  معرباً  الأردين،  ال�صباب  وتاأهيل 

اإىل ت��ع��زي��ز ���ص��ب��ل ال��ت��ع��اون وال��ت�����ص��ارك��ي��ة مع 

ال�صركة م�صتقباًل يف التدريب املهني وخدمة 

امل��ج��ت��م��ع��ات الأردن�����ي�����ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

اململكة.

النباط- عمان

دانت حمكمة �صلح جزاء عمان، م�صاعد 

الهيئات  اإح���دى  يعمل يف  �صابق  ع��ام  اأم��ني 

امل�صتقلة، وقررت حب�صه ملدة عامني كاملني 

ب�صبب تزوير عقد ا�صتخدام عمله ال�صنوي 

اإىل  واح���دة  �صنة  م��ن  مدته  برفع  وقيامه 

�صت �صنوات.

ق��رار املحكمة، ام�س الأح���د، يف  و���ص��در 

الدكتور  القا�صي  برئا�صة  علنية،  جل�صة 

مراحل  انتهت  اأن  بعد  ال��ف��ري��ح��ات،  ع��دي 

املحكمة  فيها  ا�صتمعت  وال��ت��ي  امل��ح��اك��م��ة، 

ثم  العامة  النيابة  قدمتهم  �صهود  لت�صعة 

ا�صتمعت لوكيل الدفاع عن املتهم.

وتابعت وكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب��را( 

جل�صات  ثماين  املا�صية  الأ�صهر  مدار  على 

حماكمة للمتهم يف الق�صية، والتي انتهت 

اليوم، و�صدر فيها احلكم وجاهيا  بجل�صة 

قابال لال�صتئناف اأمام املحكمة املخت�صة.

اإل��ي��ه،  امل�����ص��ن��دة  بالتهمة  امل��ت��ه��م  واأدي�����ن 

ر�صمية  م�صدقة  يف  ال��ت��زوي��ر  جنحة  وه��ي 

النفقات  ق��ي��م��ة  وت�صمينه  وا���ص��ت��ع��م��ال��ه��ا، 

الإدارية والق�صائية التي رافقت الق�صية.

املتهم  بقيام  الق�صية  وقائع  وتتلخ�س 

با�صطناع عقد عمل له ملدة �صت �صنوات يف 

اإحدى الهيئات امل�صتقلة الر�صمية، رغم اأن 

عقده يجدد ملدة �صنة واحدة فقط.

وج��ه��ز املتهم ع��ق��دا ج��دي��دا م��دت��ه �صت 

وا�صتطاع  �صنة،  مل��دة  ر�صميا  واآخ��ر  �صنوات، 

للمجل�س يف  ال�صابق  العام  الأم��ني  ت�صليل 

اآخر اأيام خدمته، واحل�صول على توقيع له 

على العقد غري الر�صمي الذي تبلغ مدته 

�صت �صنوات من �صمن العقود التي جددت، 

وب��ال��ت��ايل اأ���ص��ب��ح ل���دى امل��ت��ه��م ع��ق��دان من 

العمل؛ احدهما ملدة �صت �صنوات واحتفظ 

واأخذ  �صنة  به مبكتبه، والآخ��ر ر�صمي ملدة 

مراحله القانونية كاملة.

وق�����رر امل��ج��ل�����س اإن���ه���اء خ���دم���ات امل��ت��ه��م 

�صت  مدته  العقد  اإن  للمجل�س،  ق��ال  لكنه 

اإن���ه���اوؤه، وع��ل��ي��ه �صكلت  ���ص��ن��وات ول مي��ك��ن 

جلنة حتقيق بهذه الق�صية وحتويلها اإىل 

ال��ق�����ص��اء ال���ذي ت��و���ص��ل اإىل ق��ن��اع��ة ب��اإدان��ة 

املتهم بعد التدقيق يف بينات ملف الق�صية 

ب�صكل كامل.

 رئيس الجامعة األلمانية األردنية يزور 
الوطنية للتشغيل والتدريب

 صلح عمان تصدر حكمًا أوليا قاباًل 
لإلستئناف بالحبس على مساعد أمين 

عامين بسبب التزوير

النباط- عمان

 دعا وزير البيئة، نبيل م�صاروة، املواطنني 

حملة  يف  امل�صاركة  اإىل  اململكة،  حمافظات  يف 

التي  بيئتنا«،  نحمي  »بهمتنا  العامة  النظافة 

املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  الوزارة،  اأطلقتها 

الوطنية  اخل��ط��ة  مل��ح��اور  تنفيذا  وذل��ك  ك��اف��ة، 

البيئية. للتوعية 

وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ع��ن ال������وزارة ام�����س الأح����د، 

�صتوا�صل احلملة املرحلة الثانية من عملها، يف 

العا�صرة من �صباح يوم الثالثاء املقبل، م�صريا 

ال��ق�����ص��اي��ا  ال��وط��ن��ي��ة جت���اه  امل�����ص��وؤول��ي��ة  اأن  اإىل 

بها  والهتمام  اجلميع،  م�صوؤولية  هي  البيئية 

واجب وطني يوجب الهتمام واملتابعة.

كافة،  اململكة  حمافظات  احلملة  و�صت�صمل 

ويف امل���واق���ع الآت���ي���ة: ف��ف��ي ال��ع��ا���ص��م��ة م��ت��ن��زه 

الأم��رية  �صاحية  ال��زرق��اء  ويف  القومي،  عمان 

زي،  متنزه  والبلقاء  ال�صرق،  مدينة   / �صلمى 

 / ���ص��الم  ال�صهيد  م��ت��ن��زه  ال��ك��رك  ومب��ح��اف��ظ��ة 

ل����واء الغ�����وار اجل��ن��وب��ي��ة، ومب���اأدب���ا ال��ط��ري��ق 

امل��ل��وك��ي / اإ����ص���ارة اجل��ام��ع��ة الأم���ريك���ي���ة، ويف 

ل��واء   / اجل���ازي  ح��م��د  ال�صيخ  غ��اب��ة  الطفيلة 

معان  ويف  ا�صتفينا،  مثلث  وبعجلون  ب�صريا، 

ح��دي��ق��ة م��ع��ان ال��ن��م��وذج��ي��ة، ويف اإرب����د غ��اب��ات 

ب��رق�����س، وب��امل��ف��رق م��وق��ع ال��ف��دي��ن الأث����ري / 

امللك  �صد  منطقة  جر�س  ويف  الآث��ار،  مديرية 

حديقة   / الطيبة  م��ت��ن��زه  وب��ال��ب��راء  ط���الل، 

امللكة رانيا العبداهلل.

 وزير البيئة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة
 بهمتنا نحمي بيئتنا
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امللك  �ر�ؤى جاللة  توجيهات  �بناء على  الأردن��ي��ة  الد�لة  فيه  ت�سعى  ال��ذي  الوقت  يف 

عبداهلل الثاين حفظه اهلل املتكررة التي اأكد عليها �سمن اأ�راقه النقا�سية ب�سر�رة تو�سيع 

قاعدة امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرار، ��سر�رة الت�سبيك بني القطاعني العام �اخلا�ص، 

�هذا ما خل�ست اإليه نتائج �خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية، بتعديل 

ال�سيا�سية �الإدارة  الإنتخاب �الأح��زاب  ال�سيا�سية كقوانني  الناظمة للحقوق  الت�سريعات 

ت�سريعات  ��سع  خ��الل  م��ن  �ال�سباب،  امل���راأة  �متكني  الد�ستورية،  �التعديالت  املحلية، 

حتفزهم على امل�ساركة ال�سيا�سية، �ت�سهل مهام تر�سحهم، �تخفي�ص �سن الرت�سح اىل 25 

عاما، �ال�سماح لهم باأخذ اجازات بد�ن راتب لغايات امل�ساركة يف الإنتخابات النيابية، �اإجبار 

الأحزاب ال�سيا�سية على ا�سراكهم يف القوائم احلزبية الوطنية، تاأتي احلكومة لتن�سف كل 

هذه التوجيهات �ال��ر�ؤى امللكية، �خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية، 

�تناق�ص نف�سها بالعمل على ت�سييق امل�ساركة ال�سيا�سية �اخلدماتية يف جلان �سنع القرار 

على  املحافظات  �جمال�ص  البلدية،  املجال�ص  جل��ان  ت�سكيل  باقت�سار  قيامها  خ��الل  م��ن 

املوظفني احلكوميني �القطاع الر�سمي، فطبقت مقولة اأن اأ�ل الرق�ص حنجلة، �اثبتت 

بتنفيذ  ج��ادة  �غ��ر  عازمة  احلكومة غر  ه��ذه  اأن  لل�سك  يدعوا  ل  الأردين مبا  لل�سعب 

�تطبيق الإ�سالحات ال�سيا�سية التي يتطلع اإليها ال�سارع الأردين، �يرنوا اليها جاللة امللك 

عبداهلل الثاين حفظه اهلل �رعاه، �اأف�سلت كل املخططات بهذا اخل�سو�ص، �ناق�ست نف�سها، 

�زادت من الفجوة بينها �بني ال�سعب الأردين، فاأ�سبحت حتكم نف�سها بنف�سها، فهل يعقل 

ان يكون ر�ؤ�ساء اللجان البلدية �جميعهم من القطاع احلكومي نف�سهم هم اأع�ساء جمال�ص 

املحافظات، اأين امل�ساركة ال�سعبية �املجتمعية يف هذه اللجان، لقد كانت هذه اللجان فر�سة 

ال�سعبية �املجتمعية  امل�ساركة  ذهبية لإج��راء مترين عملي �تطبيقي على تو�سيع قاعدة 

يف �سنع القرار، لإظهار ح�سن النوايا احلكومية بهذا اخل�سو�ص، من خالل تطعيم هذه 

اللجان من اخلربات املدنية من القطاع املجتمعي اخلا�ص، �للحديث بقية، حمى اهلل الأردن 

�قيادته احلكيمة ��سعبه الويف من كل مكر�ه.

د. رافع شفيق البطاينة

تضييق قاعدة المشاركة 
السياسية

 الجامعة األردنية والسفارة النرويجية 
تبحثان أوجه التعاون

 حظر دخول مطار الملكة علياء الدولي 
لغير متلقي لقاح كورونا

 الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة فيما يخص 
قانون مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب

االنباط- عمان

 بحث رئي�ص اجلامعة الأردنية، الدكتور 

ن��ذي��ر ع���ب���ي���دات، ام�����ص الأح������د، م���ع �سفر 

مملكة الرن�يج لدى الأردن، اأي�سبني افينت 

اأ�جه التعا�ن يف  ليندباك، �الوفد املرافق، 

�الثقافية  �العلمية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت 

تفعيلها. ��سبل 

�ث���ّم���ن ع���ب���ي���دات، خ����الل ال���ل���ق���اء ال���ذي 

ح�����س��ره ن��ائ��ب رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤ�ن 

مدير  �العتماد،  اجل��ودة  ��سوؤ�ن  الد�لية 

الدكتور  ال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات  م��رك��ز 

زي����د ع����ي����ادات، �م����دي����رة �ح�����دة ال�������س���وؤ�ن 

ال��د�ل��ي��ة ال��دك��ت��ورة ه��دي��ل ي��ا���س��ني، ال��دع��م 

ال����ذي ت��ق��دم��ه مم��ل��ك��ة ال���رن�ي���ج ل��ق��ط��اع��ات 

ال�����س��ح��ي  ك���ال���ق���ط���اع  الأردن  يف  ح���ي���وي���ة 

املتجددة. �الطاقة 

اإىل عمق  ل��ي��ن��دب��اك  اأ����س���ار  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

ال�سديقني،  البلدين  جتمع  التي  العالقات 

الرن�يج  �ملكة  ملك  زي��ارة  اأهمية  م��وؤك��داً 

عالقات  �تنمية  دع��م  يف  ل���الأردن  الأخ���رة 

ال��ب��ل��دي��ن، م��ع��رب��اً ع���ن اأم���ل���ه يف م��وا���س��ل��ة 

املمكنة.  امل��ج��الت  يف  اجلامعة  مع  التعا�ن 

تتطلع  اجل��ام��ع��ة  اإن  ع���ي���ادات  ق���ال  ب����د�ره، 

الرن�يجية  تعا�ن مثمر مع اجلامعات  اإىل 

هيئة  �اأع�����س��اء  الطلبة  ت��ب��ادل  جم���الت  يف 

التدري�ص �الباحثني، �تعلم اللغة العربية، 

�درا�سات البيئة �التغر املناخي.

االنباط- عمان

ال��د�يل �سر�رة  املطار  اأك��دت جمموعة   

 34 الل���ت���زام مب��ا �رد ب��اأم��ر ال���دف���اع رق���م 

ال��وزراء،  رئي�ص  عن  ال�سادر   2021 ل�سنة 

غايات  لغر  املطار  مبنى  بدخول  �املتعلق 

ال�سفر.

�قالت جمموعة املطار، يف بيان �سحفي 

34 حظر  ام�ص الأحد، اإن اأمر الدفاع رقم 

اإذا  اإل  املطار  مبنى  اإىل  �سخ�ص  اأي  دخ��ول 

“�سند  كان م�سموحا له بذلك �فق تطبيق 

جلرعتي  متلق  اأن��ه  يعني  �ال��ذي  اأخ�سر”، 

ع��ل��ى ج��رع��ة �اح���دة من  اأ� ح�سل  ال��ل��ق��اح، 

ال��ل��ق��اح �مل ي��ت��خ��ل��ف ع���ن م��وع��د اجل��رع��ة 

الثانية، اأ� لديه فح�ص “بي �سي اآر” �سلبي 

قبل 72 �ساعة من دخوله ملبنى املطار.

�اأهابت املجموعة مب�سافري �ز�ار مطار 

امللكة علياء الد�يل اللتزام مب�سامني اأمر 

الدفاع رقم 34، داعية اإياهم اإىل التوا�سل 

الرقم  على  امل��ط��ار  ا�ستعالمات  م��رك��ز  م��ع 

065002777 للح�سول على املزيد من 
ال�ستف�سارات.

االنباط-عمان

بداأت دائرة اجلمارك بتطبيق تدابر 

مكافحة  قانون  مع  يتوافق  مبا  جديدة 

غ�����س��ل الأم������وال �مت���وي���ل الإره������اب رق��م 

ي���وم  ال���������س����ادر   2021 ل�����س��ن��ة   )20(

 16/9/2021 امل�����واف�����ق  اخل���م���ي�������ص 

�امل��ن�����س��ور  يف اجل��ري��دة ال��ر���س��م��ي��ة حيث 

دخل العمل به حيز التنفيذ.

�ح�����س��ب ال���ق���ان���ون اجل���دي���د ي��ت��وج��ب 

للمملكة  ق��د�م��ه  عند  �سخ�ص  ك��ل  على 

لدائرة  اق��رارا  يقدم  ان  لها  مغادرته  ا� 

اجل�����م�����ارك ع���م���ا ب���ح���وزت���ه م����ن م��ب��ال��غ 

حلاملها  للتدا�ل  قابلة  اد�ات  ا�  نقدية 

من  املحدد  املبلغ  قيمتها  تتجا�ز  �التي 

اللجنة �البالغ ع�سرة الف دينار اردين 

العمالت  من  مايعادلها  ا�   )10000(

الج��ن��ب��ي��ة �ف���ق���ا ل��ل��ن��م��وذج امل���ع���د ل��ه��ذه 

النقل  على  الق���رار  يطبق  حيث  الغاية 

امل������ادي ع���رب احل������د�د مب���ا ف��ي��ه ال��ربي��د 

�ال�سحن.

اإل���زام���ي مبوجب  الق����رار  ت��ق��دمي  اإن 

)23( من  امل��ادة  )اأ( من  الفقرة  اأح��ك��ام 

�متويل  الأم���وال  غ�سل  مكافحة  قانون 

الرهاب رقم )20( ل�سنة 2021 �التي 

ق��د�م��ه  ع��ن��د  �سخ�ص  ك��ل  “ ع��ل��ى  تن�ص 

اقرارا  ان يقدم  لها  ا� مغادرته  للمملكة 

لدائرة اجلمارك عما بحوزته من مبالغ 

حلاملها  للتدا�ل  قابلة  اد�ات  ا�  نقدية 

من  املحدد  املبلغ  قيمتها  تتجا�ز  �التي 

الغاية  لهذه  املعد  للنموذج  �فقا  اللجنة 

عرب  امل���ادي  النقل  على  الق���رار  �يطبق 

احلد�د مبا فيه الربيد اأ� ال�سحن.”

�اأكدت دائرة اجلمارك ان عدم تقدمي 

ب��اع��ط��اء  ال����ك����اذب  الق�������رار  اأ�  الق�������رار 

ا�  النقد  بارتباط  ال�ستباه  ا�  املعلومات 

بغ�سل  حلاملها  للتدا�ل  القابلة  الد�ات 

املرتبطة  ال�سلية  اجلرمية  ا�  الم��وال 

بها ا� متويل الرهاب عر�سة للم�ساءلة 

الدائرة  القانون  اعطى  حيث  القانونية 

���س��الح��ي��ة ال�����س��ب��ط يف ح���ال���ة ال���دخ���ول 

�اخل����ر�ج �اح��ال��ة امل��و���س��وع اىل امل��دع��ي 

24/ب  امل��ادة  ن�ص  ح�سب  املخت�ص  العام 

ال��ق��ان��ون اجل��دي��د لج���راء املقت�سى  م��ن 

القانوين. 

للم�سافرين  اجلمارك  دائرة  تتمنى   �

ال���ق���ادم���ني �امل����غ����ادري����ن ل��ل��م��م��ل��ك��ة ع��رب 

امل����ط����ارات �امل���ن���اف���ذ احل����د�دي����ة ال��ربي��ة 

�اقامة  �سعيدة  رحلة  �اجلوية  البحرية 

ط���ي���ب���ة، ك���م���ا ت��ه��ي��ب �ت����وج����ه ب�������س���ر�رة 

النقدية  باملبالغ  اق��رار  بتقدمي  اللتزام 

يف  حلاملها  ل��ل��ت��دا�ل  القابلة  �الد�ات 

اردين  دينار  الف  ع�سرة  جت��ا�زه��ا  ح��ال 

العمالت  من  مايعادلها  ا�   )10000(

الج���ن���ب���ي���ة ل�������س���م���ان ع������دم ت��ع��ر���س��ه��م 

القانونية. للم�ساءلة 

االنباط- عمان

اختتم الهالل الأحمر الأردين �بال�سراكة 

د�رة  الأح��م��ر،  لل�سليب  الد�لية  اللجنة  مع 

ملتطوعي  للطوارئ  ال�ستجابة  فرق  تاأ�سي�ص 

حم��اف��ظ��ة  ف����رع  الأردين-  الأح���م���ر  ال���ه���الل 

البلقاء، ا�ستمرت ثمانية اأيام.

تعترب  الح��د،  ام�ص  لبيان �سحفي،  ��فقا 

ال�����د�رة ج�����زءاً م���ن اإط�����ار ب��رن��ام��ج ال��و���س��ول 

الآمن الذي يهدف اإىل زيادة قدرات ا�ستجابة 

�ف��ع��ال��ي��ة  ب���اأم���ان  الأردين  الأح���م���ر  ال���ه���الل 

ال��ط��وارئ.  ب��ح��الت  الإن�سانية  لالحتياجات 

الد�رة على مرحلتني مدة كل منها  قيمت 
ُ
�اأ

النظرية  املرحلة  ا�ستملت  حيث  اأي���ام،  ارب��ع��ة 

ال��د�ل��ي��ة لل�سليب  ب��احل��رك��ة  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 

�ن�ساأتها �مكوناتها  الأحمر  الأحمر �الهالل 

لل�سليب  الد�لية  اللجنة  على  ت�ستمل  التي 

ال�سليب  الأحمر، �الحتاد الد�يل جلمعيات 

الأحمر �الهالل �اجلمعيات الوطنية، اإ�سافة 

اىل امل���ب���ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ح��رك��ة �ال�����س��ارات 

املحمية.

ال��ق��ان��ون  ال������د�رة اإىل م��ف��ه��وم  �ت��ط��رق��ت 

الد�يل الإن�ساين �مبادئه، اإ�سافة اىل تدريب 

املتطوعني على مهارات الن�سر �التفا��ص.

ك���م���ا ن���اق�������س���ت اأه���م���ي���ة الت���������س����ال اأث����ن����اء 

�ال��رد  العالمية  ال�سئلة  �تقنيات  الزم���ات 

ع��ل��ي��ه��ا اث����ن����اء امل���ق���اب���الت الإع����الم����ي����ة، �مت 

ع��ر���ص م��وج��ز ع��ن ب��رن��ام��ج اع����ادة ال��ر�اب��ط 

الربنامج  يقدمها  التي  �اخل��دم��ات  العائلية 

ع��ر���ص  �مت  �ال��الج��ئ��ني.  امل��ح��ل��ي  للمجتمع 

املتطوعني  �تدريب  الآم��ن  الو�سول  عنا�سر 

امل�ساركني، على الإ�سعافات الأ�لية �الإ�سعاف 

الأ�يل النف�سي،�كيفية التعامل مع امل�سابني 

ال��وع��ي �ال��ن��وب��ات القلبية  ف��ق��دان  يف ح���الت 

�ال���ك�������س���ور �اجل���������ر�ح �ال����ن����زي����ف �غ���ره���ا، 

اأجهزة  ع��رب  بامليدان  الت�سال  لآل��ي��ة  اإ�سافة 

الفريق  بر�ح  �العمل  الال�سلكية  الت�سالت 

الواحد.

�سيناريوهات  تنفيذ  على  الد�رة  �ا�ستملت 

على عمليات النقاذ �الإخالء الطبي.

االنباط _فرح مو�سى

انطلقت يف حمافظة اربد �برعاية “حتفيز” 

الريادة �التطوير يف اربد �بالتعا�ن مع برنامج 

لبناء  ي�سعى  برنامج  المن��ائ��ي  املتحدة  المم 

ق����درات ال��ن�����س��اء ال��غ��ارم��ات �ال��ل��وات��ي ت��ورط��ن 

�الهدف  ال�سداد،  على  ق���ادرات  �غ��ر  بالديون 

من هذا الربنامج دعم الن�ساء الغارمات بتمويل 

مل�ساريع �سغرة قادرة على النتاج �ميكنهن من 

�سداد ديونهن �العي�ص بكرامة.

�ي��ه��دف ه���ذا امل�����س��ر�ع �ال����ذي ان��ط��ل��ق ي��وم 

ارب��د  اع��م��ار  ح��دي��ق��ة  يف   2٠2١/٩/25 ال�سبت 

تعريفية  �حلقات  قانونية  ا�ست�سارات  بتقدمي 

لك��ر م��ن  25٠ �سيدة راغ��ب��ة باحل�سول على 

ا�ست�سارات  م��رك��ز  ق��ر����ص �سغرة م��ن خ��الل 

اجل��م��ع��ي��ة ال����ذي ي��ح��ول احل�����الت اىل م��راك��ز 

قانونية م�ساندة

�احلديث اليوم عن اط��الق م�سر�ع يحقق 

املراة  �يعزز من مكانة  العدالة بني اجلن�سني 

�زي��ادة  القت�سادية  الفر�ص  زي��ادة  طريق  عن 

امل��راأة يف الردن بدعم من المم املتحدة  دخل 

�بال�سراكة   UNDP الردن  يف  المن��ائ��ي��ة 

مع املوؤ�س�سات احلكومية �مما يوؤثر فعليا على 

ار�ص الواقع.

�ق�������ال م�������س���اع���د حم����اف����ظ ارب�������د ل�������س���وؤ�ن 

التنمية املحلية يف ارب��د رام��ي البدر ان هدفنا 

ال���س��رتات��ي��ج��ي ه���و ال��ع��م��ل �اجل�����اد �ال�����س��ع��ي 

ال���د�ؤ�ب لتنمية �تطوير حمافظة ارب��د �من 

�ب��اأي  ان نق�سي  �ان���ه ليهمنا  ال��ن��واح��ي  ك��اف��ة 

�سكل على الفقر �البطالة �من �سمن ا�لوياتنا 

م�ساعدة ن�سائنا �بناتنا الالتي تعر�سن خليبات 

���سل بهن احلال اىل الفقر �العوز .

التي  املوؤ�س�سات  ���س��ر�رة حتمل  على  ����س��دد 

تقدم القر��ص على توعية الن�ساء املقرت�سات 

لهن  اي�سال  يتم  �ان  قر�سهن  ج��وان��ب  لكافة 

ا�ستغالل  ع��دم  ����س��ر�رة  القانونية  ال��ع��واق��ب 

���س��ع��ف��اء ال��ن��ف��و���ص ل��ه��ن، �ت���اب���ع ل��ق��د مت ط��رح 

منى  ذل��ك  ان  على  �اك���د  اعالميا  م�سكالتكم 

لديكن الوعي �زادت معرفتكن بالواجبات التي 

عليكن �حقوقكم �لكن يجب ان ل تنخدعوا يف 

املرات القادمة.

ل��ل��ن��وع  “عدالة  م�������س���ر�ع  م���دي���رة  �ق���ال���ت 

الجتماعي” يف برنامج المم املتحدة المنائي 

الن�ساء  “م�ساندة  م�����س��ر�ع  ان  ع��ب��اب��ن��ة  �لء 

الغارمات ا� الراغبات باحل�سول على قر��ص 

التمويل ال�سغر” يهدف اىل احلد من التبعات 

القانونية للمخاطر التي ميكن ان تتعر�ص لها 

ه��وؤلء الن�ساء من خالل التعا�ن مع جمعيات 

�امل��ايل   النف�سي  الدعم  بتقدمي  تعنى  �م��راك��ز 

�القانوين.

�لفتت اىل ان امل�سر�ع �سيجري التو�سع فيه 

يف باقي املحافظات �على مراحل �كانت البداية 

من حمافظة اربد.

املتحدة المنائي  ان برنامج المم  �ا�سارت 

“حتفيز”  �فنيا جلمعية  لوج�ستيا  دعما  قدم 

ل���ل���ري���ادة �ال��ت��ط��وي��ر لإن�������س���اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 

الراغبات  ا�  الغارمات  الن�ساء  ح��ول  حمو�سبة 

باحل�سول على التمويل ال�سغر.

�ا�ستمل حفل اطالق امل�سر�ع على فعاليات 

�ن�ساطات �م�سرحيات تفاعلية هادفة لتعريف 

ال��ن�����س��اء ب���ا����س���ول احل�������س���ول ع��ل��ى ال��ق��ر����ص 

�خم��اط��ره��ا �ت��ب��ع��ات��ه��ا ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ال���س��اف��ة 

كهدايا  مدر�سية  �قرطا�سية  حقائب  لتقدمي 

لالطفال. � قال رئي�ص جمعية حتفيز للريادة 

�التطوير احمد �ستيات ان هذا امل�سر�ع يهدف 

ل��ب��ن��اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ع���ن ال��ن�����س��اء ال��غ��ارم��ات 

�سغرة  ق��ر����ص  على  باحل�سول  �ال��راغ��ب��ات 

�ار�سادهن حول كيفية احل�سول على القر��ص 

اللتزام  ع��دم  عند  املرتتبة  املخاطر  �تو�سيح 

�ي���ت���م ك���ل ذل����ك ع���ن ط��ري��ق��ة ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 

للتخفيف من ع��دد الالتي ميكن ان يتحولن 

لغارمات يف امل�ستقبل .

االأنباط – دالل عمر

�الآث�������ار  ال�������س���ي���اح���ة  �زارة  ا���س��ت�����س��اف��ت 

يف  �الإع��الم��ي��ني  ال�سحفيني  م��ن  جمموعة 

من  ب���داأت  اململكة  ج��ن��وب  يف  �سياحية  ج��ول��ة 

��سوًل  العقبة  ث��م  ال��ب��رتاء  ال��وردي��ة  املدينة 

جنة”  “اأردننا  م�سارات  �سمن  رم  �ادي  اإىل 

ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى امل���واق���ع ال�����س��ي��اح��ي��ة 

امل�����س��ارك��ني �سمن  ل��ن��ق��ل جت���رب���ة  �الأث����ري����ة 

الربنامج .

�ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����ص ���س��ل��ط��ة اإق��ل��ي��م ال��ب��رتا 

ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان ال���ف���رج���ات احل�����س��ور يف 

ال�سياحة  اأهمية  عن  �حتدث  البرتاء  مدينة 

الأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ب��الد �����س��ف��ه ك��م��وؤ���س��ر ل��ب��دء 

التعايف من جائحة كور�نا، مبينا ان البرتاء 

اأجنبي  �سائح   500-600 مابني  ت�ستقبل 

كانت  عندما   2019 لعام  مقارنة  اليوم  يف 

اإىل م��ل��ي��ون �اأك����ر  ت�����س��ل  ال�����س��ي��اح  اأع�������داد 

ك�سياحة �افدة، مبينا اأثبتت الأزمة ال�سحية 

على  يعتمد�ن  البرتا  �سكان  من   80% باأن 

ال�سياحة. 

�حت�����دث ع���ن امل�������س���اري���ع اجل����دي����دة ال��ت��ي 

ال�سياحي  ب��ال�����س��ارع  م��و���س��ى  �ادي  ���س��رتب��ط 

ب��ح��ي��ث ي�����س��ت��ط��ي��ع ال�����س��ائ��ح م�����س��اء امل�����س��ي يف 

امل��ن��ط��ق��ة ك��م��ا حت���دث ع���ن اخل��ط��ة اجل��دي��دة 

اخل��زن��ة  اإىل  �����س���وًل  ال�����س��ي��ق  داخ����ل  للتنقل 

طرق  لت�سهيل  كهربائية  �سيارات  با�ستخدام 

ال��ن��ق��ل، �ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة �ه���ذا جميعه يف 

الأردن،  يف  لل�سياحة  ت�سجيعاً  التذكرة  نف�ص 

��سول اىل العبارة الهوائية يف امل�ستقبل .

عر�ص  مب�ساهدة  امل�سار  احل�سور  تابع  ثم 

ال�سامر يف �ساحة مركز ز�ار البرتا ، �بعدها 

الن���ط���الق ل�����س��اح��ة �����س���ط ال��ب��ل��د مل�����س��اه��دة 

 ، لل�سيق  امل�����س��ر  اأث���ن���اء  ال���ر�م���اين  ال��ع��ر���ص 

�بعدها مت ا�ستقبال احل�سور يف �ساحة ��سط 

مل�ساهدة فعاليات فنية  �ادي مو�سى  البلد يف 

بح�سور  �الآث���ار  ال�سياحة  �زارة  م��ن  بدعم 

فرقة الأردن من الرمثا .

ن��ائ��ب  رم  �ادي  يف  احل�������س���ور  �ا���س��ت��ق��ب��ل 

رئ��ي�����ص جم��ل�����ص م��ف��و���س��ي ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة 

�الذي  املا�سي  �سرحبيل  الإقت�سادية  العقبة 

ال��ب��ح��ري��ة يف منطقة  الأن�����س��ط��ة  حت���دث ع��ن 

تو�سيع  يف  كبر  تاأثر  لها  ك��ان  التي  العقبة 

امل�����س��ارك��ة �رف���ع الإ���س��غ��ال يف مناطق  ق��اع��دة 

ال��ف��ن��ادق  اإ���س��غ��ال  ن�سب  ان  اىل  ال��ع��ق��ب��ة،�ن��وه 

ك��م��ا   ،60-95% م���ن  ح���ال���ي���اً  ال��ع��ق��ب��ة  يف 

يف  �ساهمت  �التي  العبور  �سياحة  عن  حتدث 

�املرافق  الفندقية  �ال�سقق  الفنادق  ت�سغيل 

ال�سياحية يف املنطقة .

اأث��ن��اء  ك��ث��راً  ت��ت��اأث��ر  ب���اأن العقبة مل  �اأك���د 

ج��ائ��ح��ة ك���ور�ن���ا ك���ون ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

 50% ال��ع��ق��ب��ة ب��ل مت خ�����س��ارة  ت��وج��ه��ت اإىل 

على  م�سددا   ، اخلارجية  ال�سياحة  من  فقط 

اأه��م��ي��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات �الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ت��ق��وم 

ال�سياحة  �زارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��ا�ن  ال�سلطة  ب��ه��ا 

�اأكد  جنوبي(  �الهوى  جنة  اأردننا  )برنامج 

العقبة  اإىل  الأجنبية  ال�سركات  ان عودة  على 

�اململكة باأنها اأكرب حافز لتعايف الأردن.

�الآث��ار  ال�سياحة  �زي��ر  احل�سور  ����س��ارك 

ن��اي��ف ال��ف��اي��ز ب��اأم�����س��ي��ة ف��ن��ي��ة ل��ل��ف��ن��ان ط��ارق 

النا�سر يف منت�سف �سحراء �ادي رم �الذي 

حت���دث ع���ن اأه��م��ي��ة امل��ث��ل��ث ال��ذه��ب��ي ل��ق��ط��اع 

��سول  بعد  �اخلارجية  الداخلية  ال�سياحة 

احل��ك��وم��ة اإىل ال�����س��ي��ف الآم�����ن م���ن خ��الل 

اجل���ه���د امل�����س��رتك م���ن امل���واط���ن �احل��ك��وم��ة 

اللقاح. بتوفر 

اأردن��ن��ا جنة  ب��رن��ام��ج  ال��ف��اي��ز تركيز  �اأك���د 

على املثلث الذهبي ملا تعر�ص له من حتديات 

العام  منت�سف  �حتى   2020 خ��الل  كبرة 

احل����ايل م��ب��ي��ن��ا ام ال���ي���وم اأردن���ن���ا ج��ن��ة ي��رك��ز 

ال��وق��ت  ال��داخ��ل��ي��ة �يف نف�ص  ال�����س��ي��اح��ة  ع��ل��ى 

ال�����س��ي��اح��ة اخل���ارج���ي���ة ال��ت��ي ب�����داأت ب��ال��ع��ودة 

تدريجياً �هذه موؤ�سرات مب�سرة باخلر على 

الإقت�ساد العائد للد�لة ، م�سددا على اأهمية 

�الثقافية  �الفلكلورية  املو�سيقية  الفعاليات 

�الفنية التي انطلقت خالل برنامج “اأردننا 

ال�سياحة  بتن�سيط  جنوبي”  ال��ه��وى   � جنة 

�ارتفاع اأعداد الز�ار .

�ق����ام احل�����س��ور ب���زي���ارة م��ت��ح��ف الأح���ي���اء 

الوحيد  ال��ب��ح��ث  م��رك��ز  العقبة  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

مكانا  املتحف  اأ�سبح  �ال��ذي  العقبة  خليج  يف 

ت��ع��ري��ف��ي��ا ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ل��وح��ات ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 

بجميع الأحياء البحرية املوجودة.

ب��������د�ره، اأك������د م���دي���ر ا����س���رتاح���ة اأع���م���دة 

ال��ق��د���ص ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال�����س��ح��را�ي ح�سن 

جنة  اأردن��ن��ا  برنامج  م�ساعدة  على  الدبابنة 

املنطقة  �ان��ع��ا���ص  ال�����س��ي��اح��ة  اح���ي���اء  ب���اإع���ادة 

 60% اإىل  ال�����س��ف��ر  م���ن ح��ال��ة  ب��الإن��ت��ق��ال 

بالعودة لتقدمي اخلدمة اإىل ال�سائح الأردين 

العاملني يف  ب��اأع��داد  احل��ف��اظ  على  �ال��ق��درة 

اأ�سبحت  املحلية  ال�سياحة  باأن  موؤكدا  املكان، 

الع�سب الرئي�سي يف قطاع ال�سياحة.

االنباط – مرمي القا�سم 

غ��رف��ة �سناعة  الث���ن���ني يف  ال���ي���وم  ي��ع��ق��د   

عمان اأ�ل اجتماع بني �كيل الإع�سار ��سركة 

لف�����ارج ب��ح�����س��ور ال���دائ���ن���ني، يف ظ���ل غ��ي��اب 

جمل�ص بلدي منتخب ملدينة الفحي�ص، �هو 

احلدث الأهم الذي يرتقبه اأهايل الفحي�ص، 

ب�سكل  امل�سنع  بوجود  �املنطقة  تاأثر�ا  الذين 

���س��ل��ب��ي ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة �ع���ل���ى ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة، 

�ال��ذي��ن ه��م ال��دائ��ن الأك���رب �الأه���م يف هذه 

امل�سكلة. 

ع��ل��ى م�سانع  ا���س��ت��ح��وذت  ���س��رك��ة لف����ارج   

 ، 67 مليون دينار  ال�سمنت الردنية مقابل 

مبا يف ذلك الرا�سي املجا�رة للم�سنع �التي 

تزيد عن 2000 د�من اأ�اخر القرن املا�سي، 

على  لف��ارج  �ح�سول   ، امل�سنع  اإن�ساء  بهدف 

�سنوات   10 مل��دة  ال�سمنت  لت�سنيع  ام��ت��ي��از 

ارب����اح خيالية  مت��ك��ن��ت م��ن خ��الل��ه��ا حت��ق��ي��ق 

على  �سيطرتها  نتيجة  املاليني  مبئات  تقدر 

مناف�سة  اي  د�ن  م��ن��ف��ردة  ال�����س��ن��اع��ة  ه���ذه 

ت��ذك��ر، �ب��ع��د انتهاء الن��ت��ف��اع م��ن الرا���س��ي، 

مل ت��ق��م لف������ارج ب����اع����ادة ت���اأه���ي���ل الرا����س���ي 

اعمال  ب�سبب  عقود  ط��وال  ا�ستهلكتها  التي 

القوانني  ان  العلم  مع  �التحجر،  التحفر 

تاأهيل  اع���ادة  يجب  ان��ه  على  تن�ص  الردن��ي��ة 

�التحجر  للتعدين  امل�ستخدمة  الرا���س��ي 

بعد انتهاء الغاية التي �جدت لها ، اإ�سافة اأن 

�سركة لفارج الفرن�سية مل تقدم اي درا�سات 

ل���الأث���ر ال��ب��ي��ئ��ي ل��ن��ق��ل م��ع��دات��ه��ا م���ن ����س��ط 

املدينة .     �ياأتي تخوف اهايل الفحي�ص من 

لفارج  �سركة  دي��ون  ل�سداد  املجتمعني  جلوء 

�على  مدينتهم  ح�ساب  على  ماليا  املتعرة 

ح�����س��اب ح��ق ه���ذه امل��دي��ن��ة يف ت��ق��ري��ر م�سر 

حيث  ال�سمنت،  م�سنع  عليها  املقام  ارا�سيها 

تبداأ  ان  �قبل  لف���ارج  �سركة  على  يجب  ان��ه 

الية  لبحث  الدائنة  البنوك  مع  مفا��ساتها 

بكيفية  التفكر   ، �ام��وال��ه��ا  قر��سها  ���س��داد 

التي  الفحي�ص  ملدينة  الك���رب  ال��دي��ن  ���س��داد 

اك��ر  ط���وال  �ب�ساتينها  ارا���س��ي��ه��ا  اغت�سبت 

65 عاما قامت خاللها بتدمر ال�سجر  من 

�احلجر �ا�سابت الب�سر بكثر من المرا�ص 

الناجت  البيئي  التلوث  نتيجة  الربو،  �خا�سة 

عن ت�سغيل م�سانع ال�سمنت على ارا�سيها. 

ف��ان لف���ارج تن�سلت من  �يف �اق��ع الم��ر 

كافة اللتزامات القانونية �الخالقية جتاه 

تعوي�ص  ت�ستطيع  لن  قدمت  �مهما  املدينة 

الذي  �الدمار  الفحي�ص عن اخلراب  مدينة 

من  املدينة  حرمان  اىل  �ادت  �راءه��ا  خلفته 

فقدتها  التي  �جماليتها  �ينابيعها  ارا�سيها 

منذ غر�ص م�سنع ال�سمنت يف خا�سرتها .

�م������ن ب���اجل���دي���ر ب����ال����ذك����ر، ب������ان ع��م��ل��ي��ة 

كان  الردن��ي��ه  ال�سمنت  م�سانع  خ�سخ�سة 

ي��ع��رتي��ه��ا ���س��ب��ه��ة ف�����س��اد ك��م��ا ج���اء يف ت��ق��ري��ر 

�سبهة  �ان  التخا�سية  لتقييم  امللكية  اللجنة 

مكافحة  ه��ي��ئ��ة  يف  ملفها  اق��ف��ل  ق��د  ال��ف�����س��اد 

ارا�سي  ق�سية  ال���س��ب��اب.    ذك��ر  د�ن  الف�ساد 

بامتياز  �طنية  ق�سية  هي  ال�سمنت  م�سنع 

مت�����ص ك��ل م��واط��ن اردين ، �مت�����ص م��ق��درات 

اخل�سخ�سة  عمليات  اهدرتها  التي  ال��وط��ن 

ال�سركات الجنبية. حل�ساب 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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الريادة والتميز في العمل المصرفي اإلسالمي 

اثنان واربعون عامًا على انطالقة البنك اإلسالمي األردني

االنباط-عمان

االأردين  االإ�����س����ام����ي  ال���ب���ن���ك  اح���ت���ف���ل 

يف ال���ث���اين وال��ع�����س��ري��ن م���ن ���س��ه��ر اأي���ل���ول 

احل�����ايل ب���ال���ذك���رى  ال��ث��ان��ي��ة واالأرب����ع����ن 

يف  االأول  ال��ف��رع  بافتتاح  العمل  ُبا�سرته  ملمِ

 22/9/1979 ب���ت���اري���خ  ع���م���ان  و����س���ط 

للعمل  االأوىل  االن���ط���اق���ة  ب���داي���ة  وه����ي 

لت�سبح  االأردن  يف  االإ����س���ام���ي  امل�����س��ريف 

امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة م���ن اأوائ����ل 

امل�����س��ارف  اإن�����س��اء  ال��رائ��دة يف تبني  ال���دول 

االإ���س��ام��ي��ة  وت��ط��وره��ا ، وه���و ي��ع��د  من 

الدولة  لتاأ�سي�س  االوىل  املئوية  اإجن���ازات 

ن�سئ 
ُ
االأردنية يف املجال االقت�سادي، حيث اأ

 ،  1978 ع��ام  االأردين  االإ���س��ام��ي  البنك 

العمل  خريطة  على  االأردن  جتربة  لي�سع 

رئي�سياً  داعماً  ويكون   ، االإ�سامي  امل�سريف 

قوية  ق��اع��دة  مكوناً   الوطني،  لاقت�ساد 

ممار�سته  خ��ال  م��ن  معه  املتعاملن  م��ن 

طبقاً  واال�ستثمارية  امل�سرفية  ل��اأع��م��ال 

الأح���ك���ام وم���ب���ادئ ال�����س��ري��ع��ة االإ���س��ام��ي��ة 

ال�سريفة  ع��امل  يف  ري��ادي��اً  موقعاً  حمققاً 

 108 حالياً  للبنك  ولي�سبح  االإ�سامية 

ف��رع��اً وم��ك��ت��ب��اً م��ن��ت�����س��رة يف ج��م��ي��ع ان��ح��اء 

االأردن.

وبهذه املنا�سبة قال الرئي�س التنفيذي/ 

االأردين   االإ���س��ام��ي  للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

نحتفل   ونحن  اننا  �سعيد  ح�سن  الدكتور 

االإ�سامي  البنك  تاأ�سي�س  ذكرى  مبنا�سبة 

االح���ت���ف���االت  م����ع  وب���ال���ت���زام���ن  االأردين 

لتاأ�سي�س  االأوىل  املئوية  بذكرى  الوطنية 

اململكة االأردنية الها�سمية، ن�ستذكر جميع 

البنك  اليه  �ساهم يف حتقيق ما و�سل  من 

م��ن اإجن�����ازات ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا ب����دءاً من 

فكرة البنك االإ�سامي االأردين وتوجيهات 

علماء ال�سريعة واجلهود املخل�سة ملجال�س 

رج��ال   م��ن  تكونت  ال��ت��ي  املتعاقبة  االإدارة 

واالإدارة  وع��رب  اردن��ي��ن  واقت�ساد  اع��م��ال 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ع��ل��ي��ا و ال��ت��ف��اف امل��واط��ن��ن 

ح������ول ال���ب���ن���ك وم������ا ك�������ان  ل����ه اث������ر ك��ب��ري 

ب��ت��ج��اوز ك��ث��ري م��ن امل��ع��وق��ات وال��ت��ح��دي��ات 

ة،  ال��ت��ي اع��رت���س��ت م�����س��رية ال��ب��ن��ك اخل���ريرِّ

���ال يف احل��ي��اة  ف���عَّ ل��ل��ب��ن��ك دور  ك����ان  ح��ي��ث 

اأن  وا�ستطاع  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  االقت�سادية 

مكانته  ي��ر���س��خ  واأن  م��ت�����س��ًا  من����واً  ي��ن��م��و 

للبنوك  االأم��ام��ي��ة  الكوكبة  يف  امل�سرفية 

�سنوية من  وي��ح��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة   االأردن���ي���ة، 

�ستاندرد  العاملية  الت�سنيف  وكاالت  كربى 

ان��د ب���ورز وف��ي��ت�����س  وال��وك��ال��ة االإ���س��ام��ي��ة 

يفيد  ومبا   )IIRA( للت�س�نيف  الدولية 

ال���ت���زام ال��ب��ن��ك ب��ام��ت��ي��از ب��ت��ط��ب��ي��ق اأح���ك���ام 

ك��اأول  معاماته،  يف  االإ�سامية  ال�سريعة 

م��ل��ت��زم  االأردن  يف  اإ����س���ام���ي  ب��ن��ك  واأك�����رب 

بتطبيق اأعلى درجات االلتزام ال�سرعي  .

ك���م���ا ح�����س��ل ال���ب���ن���ك خ�����ال م�����س��ريت��ه 

موؤ�س�سات  م��ن  اجل��وائ��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  على 

وجمات عاملية تعنى باملوؤ�س�سات الناجحة 

، ج��ل��وب��ال  ف��اي��ن��ن�����س  م��ن��ه��ا )جم����ات ورد 

ف��اي��ن��ن�����س،  ب��ان��ك��ر ...ال������خ وذل����ك الأع����وام 

م��ت��ت��ال��ي��ة ك��ج��ائ��زة اأف�����س��ل ب��ن��ك اإ���س��ام��ي 

م�سرفية  جم��م��وع��ة  واف�����س��ل  االأردن  يف 

اإ���س��ام��ي��ة واف�����س��ل ع��ام��ة جت��اري��ة لبنك 

اإ�سامي واف�سل بنك يف جمال اال�ستدامة 

امل�سوؤولية  جمال  ويف  املوؤ�س�سية  واحلوكمة 

االجتماعية واال�ستدامة .....الخ .

البنك  ان  �سعيد  ح�سن  الدكتور  وب��ن 

ي���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ع���م���ي���ق وت����ط����وي����ر م���ب���ادئ 

اإدارة املخاطر  احلوكمة املوؤ�س�سية وتطوير 

واال���س��ت��م��رار يف ت��ط��ب��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ب���ازل 

امل��وؤ���س�����س��ي��ة  احل��اك��م��ي��ة  ت��وف��ر  ح��ي��ث   III
التي  واالإج��راءات  والنظم  القواعد  اأف�سل 

املختلفة  واأن�سطته  البنك  يف  الثقة  تعزز 

وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر اجل���ه���از امل�����س��ريف 

ان  ك��م��ا   ، ال��وط��ن��ي��ة  التنمية  ويف  االأردين 

البنك  الأعمال  واملتنامي  ال�سريع  التطور 

ي���وؤك���د جن����اح ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه يف ال��ت��ط��ور 

وال���ن���م���و واالزده��������ار ف��ق��د ب��ل��غ��ت احل�����س��ة 

االأردين  االإ�����س����ام����ي  ل��ل��ب��ن��ك  ال�����س��وق��ي��ة 

يف   8.5٪ االأردين  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  يف 

املوجودات  و٪11.3 يف الودائع و13.1٪ 

يف التمويل واال�ستثمار، ويف قطاع البنوك 

البنك  ح�سة  كانت  االأردن��ي��ة،  االإ�سامية 

املوجودات  ٪49.6 يف  االأردين  اال�سامي 

و٪49.3 يف الودائع و٪51.6 يف التمويل 

واال�ستثمار. 

وجتاوزت اإيرادات اال�ستثمار امل�سرتك يف 

200مليون  ح��وايل    2020 العام  نهاية 

دينار ، وعزز البنك من خم�س�ساته املالية 

اأي  مل��واج��ه��ة   2020 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 

كورونا  جلائحة  �سلبية  تاأثريات  او  تبعات 

حمققاً ارباحاً �سافية قبل ال�سريبة بلغت 

حوايل 83.8 مليون دينار وبعد ال�سريبة 

52.1 مليون دينار، وبلغت حقوق  حوايل 

و  دي��ن��ار،  مليون   474 ح��وايل  امل�ساهمن 

بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال )CAR( يف 

 23.74% ح��وايل   2020 ال��ع��ام  نهاية 

���س��ام��ة حمفظته  ال��ب��ن��ك ع��ل��ى  ، وح��اف��ظ 

االئ��ت��م��ان��ي��ة وج�����ودة ا���س��ول��ه ح��ي��ث بلغت 

و   3.13% العاملة  غ��ري  ال��دي��ون  ن�سبة 

  . 104% ن�سبة تغطيتها حوايل 

االإ�سامي  البنك  اأ�سهم  ادراج  مت  وق��د 

�ستانلي(  )م���رغ���ان  م��وؤ���س��ر  ع��ل��ى  االأردين 

ل���اأ����س���واق ال��ن��ا���س��ئ��ة و���س��ن��ادي��ق االأ���س��ه��م 

وال���دخ���ل ال��ث��اب��ت وذل����ك مل��ا ح��ق��ق��ه البنك 

م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات م��ال��ي��ة م���ن ح��ي��ث االأرب����اح 

وال�سفافية  اال�ستثمار  و�سهولة  وال�سيولة 

اإي��ج��اب��ي��ة وف��ر���س��ة لتعزيز  وي��ع��ت��رب دالل���ة 

واالقت�ساد  املحلي  بال�سوق  امل�ستثمر  ثقة 

الوطني.

البنك  ان  �سعيد  ح�سن  الدكتور  واأ�سار 

يتجاوز  براأ�سمال مدفوع مل  اعماله  با�سر 

به  امل�سرح  ماله  راأ����س  م��ن  دي��ن��ار  املليوين 

ال��ب��ال��غ اأرب��ع��ة م��اي��ن دي��ن��ار، وب��ع��د م��رور 

اث���ن���ن واأرب����ع����ن ع���ام���اً اأ���س��ب��ح راأ���س��م��ال��ه 

البنك  اأردين، كما بداأ  مائتي مليون دينار 

 1980 ع���ام  م��وظ��ف��ن   109 ب  ال��ع��م��ل 

 31/12/2020 ل��غ��اي��ة  ال��ع��دد  ل��ي�����س��ل 

حوايل 2434  موظفاً يتميزون باخلربة 

ال��ك��اف��ي��ة ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات امل�����س��رف��ي��ة 

على  دائماً  البنك  حر�س  وقد  االإ�سامية 

رفع �سوية موظفيه من خال اإيفادهم يف 

تدريبية  بدورات  واإحلاقهم  درا�سية  بعثات 

�سه�دها  التي  املختلفة  التطورات  ملواكبة 

ال���ب���ن���ك يف جم�����ال ال��ت��ق��ن��ي��ات امل�����س��رف��ي��ة 

وغريها من اخلدمات . 

التكنولوجي  التطور 

التطورات  اله��م  البنك  مواكبة  وح��ول 

التكنولوجية احلديثة اكد الدكتور ح�سن 

لتعزيز  امل�ستمر  البنك  �سعي  على  �سعيد 

امل�سرفية  وال��ق��ن��وات  ب��اخل��دم��ات  ال��ت��و���س��ع 

 ،)Digital Banking( ال��رق��م��ي��ة 

وت��ط��وي��ر وا���س��ت��ح��داث ع���دد م��ن االأن��ظ��م��ة 

تلبي  التي  املتطورة  البنكية  والتطبيقات 

و�سفافية  بو�سوح  و  املتعاملن   احتياجات 

اإط������اق اخل���دم���ات  ال���ت���و����س���ع يف  ف���ق���د مت 

اإ�سامي  خدمة  ومنها  الرقمية  امل�سرفية 

ان���رتن���ت   و الت�سوق  م��وب��اي��ل  وا���س��ام��ي 

      )3D Secure(  االآمن عرب االنرتنت

 ،)SMS( الق�سرية  الر�سائل  واإ�سامي 

ف��وات��ريك��م  اآي  ال���ف���وات���ري  دف����ع  خ���دم���ة  و 

)E-fawatercom(              و خدمة 

 )JoMoPay( االل��ك��رتون��ي��ة  امل��ح��اف��ظ 

م�����ن خ������ال ت���ط���ب���ي���ق امل����وب����اي����ل ال��ب��ن��ك��ي 

ت��ق��دمي  ال��ت��و���س��ع يف  اخل���ا����س اىل  ج��ان��ب 

اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ب��اف��ت��ت��اح 

اخل���دم���ات ال��ذات��ي��ة ال��رق��م��ي��ة )اإ���س��ام��ي 

التقنيات  اأح����دث  وف���ق  وذل���ك   ، دي��ج��ت��ال( 

احتياجات  لتلبية  املالية  التكنولوجيا  يف 

العمل  ت��ع��زي��ز  م��ع  ذات��ي��اً  ال��ب��ن��ك  متعاملي 

ب��اأع��ل��ى درج���ة ممكنة م��ن ال��ك��ف��اءة ووف��ق��اً 

الأف�سل معايري اإدارة املخاطر  .

 والإدام����������ة ال���ت���وا����س���ل م����ع م��ت��ع��ام��ل��ي 

ال���ب���ن���ك مت اط������اق اإ����س���ام���ي م��ا���س��ن��ج��ر 

)م�����س��اع��دك ال��رق��م��ي( وم���رك���ز االت�����س��ال 

وخ��دم��ة  24�ساعة  م����دار  وع��ل��ى  امل��ب��ا���س��ر 

و���س��ف��ح��ات    )IVR  ( ال���ن���اط���ق  ال���ب���ن���ك 

االجتماعي  التوا�سل  من�سات  على  البنك 

اإن(  ولينكد  االن�ستغرام   و  ب��وك  )الفي�س 

وامل����وق����ع االل����ك����رتوين ال��ر���س��م��ي ل��ل��ب��ن��ك، 

وي�������س���در ال���ب���ن���ك ال���ب���ط���اق���ات امل�����س��رف��ي��ة 

تقنية  ويعتمد  وف��ي��زا(  )ما�سرت  بنوعيها 

االت�سال  تقنية  عرب  تام�س  بدون  الدفع 

 NFC(، )Near-( امل�������دى  ق����ري����ب 

 )Field Communication
نقاط  خ��ال  م��ن  ال�سراء  ح��رك��ات  لتنفيذ 

اململكة  ان��ح��اء  خمتلف  يف  املنت�سرة  البيع 

وخ���ارج���ه���ا، ك��م��ا ي��ق��دم ال��ب��ن��ك اخل��دم��ات 

ويومي  الر�سمية  العطل  خال  امل�سرفية 

اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت وال���ف���رتة امل�����س��ائ��ي��ة من 

خ��ال ع��دد م��ن ف��روع��ه وم��ك��ات��ب��ه، ويقدم 

خ���دم���ات ح��دي��ث��ة وخم��ت��ل��ف��ة ع���رب خ��دم��ة 

ي��ب��ل��غ  وال����ت����ي  اآيل  – �����س����راف  اإ����س���ام���ي 

ع���دده���ا يف ال���ف���روع واالأم���اك���ن ال��ع��ام��ة يف 
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عدد  من   )13%( ح��وايل  م�سكلة  ج��ه��ازاً 

ال�سرافات االلية العاملة يف اململكة .

اهم اخلدمات واملنتجات التي 

البنك يقدمها 

  ي���ق���دم ال��ب��ن��ك اخل����دم����ات امل�����س��رف��ي��ة 

بالدينار  ال��ودائ��ع واحل�����س��اب��ات  ق��ب��ول  م��ن 

م��ن  االأج����ن����ب����ي����ة  وب����ال����ع����م����ات  االأردين 

الطلب  وحت��ت  اجل��اري��ة  احل�سابات  خ��ال 

امل�سرتك)التوفري،  اال�ستثمار  وح�سابات 

اال�ستثمار  ا�سعار، الأجل( و)ح�سابات  حتت 

باال�ستثمار  الوكالة  وح�سابات  املخ�س�س 

)امل���ح���اف���ظ اال����س���ت���ث���م���اري���ة(( وح�����س��اب��ات 

���س��ن��دوق ال��ق��ر���س احل�����س��ن ، ك��م��ا ي��وظ��ف  

ال�سيغ  خ��ال  االأم��وال من  اي�ساً   البنك  

ال�������س���رع���ي���ة، امل�������س���ارب���ة وامل�������س���ارك���ة وب��ي��ع 

امل��راب��ح��ة  واالإج�����ارة امل��و���س��وف��ة يف ال��ذم��ة 

) م��ن��ت��ج ل��ب��ي��ك ل��ت��م��وي��ل رح������ات احل���ج 

وال��ع��م��رة( و)م��ن��ت��ج اق����راأ ل��ت��م��وي��ل ر���س��وم 

تكاليف  لتمويل  �سفاء  و)منتج   ) التعليم 

لتمويل  �سياحة  و)منتج   ، الطبي(  العاج 

ال������رح������ات( وب����ي����ع امل���������س����اوم����ة ومت���وي���ل 

تعمل  التي  وال�سيارات  الهجينة  ال�سيارات 

انظمة  لتمويل  �سم�سنا  ومنتج  بالكهرباء 

ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة ل����اأف����راد وال�����س��رك��ات  

بالتمليك،  املنتهي  والتاأجري  واال�ست�سناع 

وروؤو����س  امل�ساريع  يف  املبا�سر  واال�ستثمار 

اأم�������وال ال�������س���رك���ات وام����ت����اك ال���ع���ق���ارات 

وتاأجريها.

جديدة  م�سرفية  منتجات  ط��رح  ومت   

ك��م��ن��ت��ج زف�����ايف وم��ن��ت��ج اع���م���ال ال�����س��ي��ان��ة 

وال��ت�����س��ط��ي��ب��ات، وم��ن��ت��ج ب��ط��اق��ة امل�����س��اوم��ة 

لتق�سيط  كارد  ما�سرت  �سركة  مع  بالتعاون 

مع  بالتعاون  النقدي  بال�سعر  امل�سرتيات 

جمموعة من التجار.

الدور االقت�صادي والتنموي 

للبنك الإ�سالمي الأردين 

ان اجلهود  �سعيد  الدكتور ح�سن  وقال 

الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

واحلكومة يف جذب اال�ستثمار لاأردن من 

خال توفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة ونظام 

اق��ت�����س��ادي م��ن��ف��ت��ح ون���ظ���ام ب��ن��ك��ي م��ت��ق��دم  

ومميز ومدعوم من خال توفري القوانن 

والت�سريعات التي حتفز اال�ستثمار وتدعم 

االقت�ساد الوطني  �ساهمت ان يكون للبنك 

دع��م  يف  ب������ارزاً  دوراً  االردين  اال����س���ام���ي 

االقت�سادية  والتنمية  اال�ستثمار  عملية 

واالج��ت��م��اع��ي��ة ، ف��االأن�����س��ط��ة ال�����س��روري��ة 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع واالق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي ودع���م  

التنمية امل�ستدامة وتعزيز اال�ستمال املايل 

البنك  توظيفات  يف  كبري  باهتمام  حتظى 

للقطاع  ال��ت��م��وي��ات  ت�سمل  حيث  امل��ال��ي��ة، 

ال���ع���ام وال��ق��ط��اع اخل���ا����س م���ن م��وؤ���س�����س��ات 

و�سركات واأفراد ،و ليقدم البنك متويات 

التموين  و  املالية  لوزارتي  �سنوات  ولعدة 

و�����س����رك����ة م�������س���ف���اة ال�����ب�����رتول االأردن�����ي�����ة 

و����س���رك���ات ال��ك��ه��رب��اء امل��ح��ل��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة 

ح��وايل  و�سلت  امل��ي��اه  ول�سلطة  واخل��ا���س��ة 

ث���اث���ة م���ل���ي���ارات دي���ن���ار ، وي���ق���دم ال��ب��ن��ك 

االأف��راد   للمواطنن/  امل�سرفية  اخلدمات 

من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ   حيث  بالتجزئة 

االأفراد  حاجات  لتغطية  البنك   متويات 

م���ن م�����س��اك��ن واأرا�����س����ي وم�����واد ب��ن��اء منذ 

 2020 ع��ام  نهاية  وحتى  البنك  تاأ�سي�س 

حوايل 353  الف م�ستفيد بتمويل و�سل 

3.1 مليار دينار اما عدد امل�ستفيدين  اىل 

من متويات املرابحة لو�سائل النقل فقد 

و�سل اىل 352الف م�ستفيد وبتمويل بلغ     

من  امل�ستفيدين  عدد  وبلغ  دينار  مليار   3
148 الف م�ستفيد وو�سل  متويل االأثاث 

مبلغ التمويل 345 مليون دينار  .

وا���س��ت��ث��م��ر ال���ب���ن���ك يف روؤو���������س اأم������وال 

ن�ساطها  يكون  ال  التي  الوطنية  ال�سركات 

وتنتج  ال�سريعة  الأحكام  خمالفاً  الرئي�س 

للمجتمع  ع���ام  ن��ف��ع  ذات  وخ���دم���ات  ���س��ل��ع��اً 

ال�سركات  وب��ل��غ ع��دد  ال��وط��ن��ي  واالق��ت�����س��اد 

ال��ع��م��ري��ة  امل�����دار������س  وم���ن���ه���ا  33�سركة 
للم�ستقبل  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  و���س��رك��ة 

و�سركة التاأمن االإ�سامية و�سركة �سنابل 

من  وغ��ريه��ا  املالية  لا�ستثمارات  اخل��ري 

ال�سركات.

وا����س���ت���ج���اب���ة ل���ل���ت���وج���ه���ات وامل�����ب�����ادرات 

ال���������س����ادرة ع����ن امل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة 

التحديات  من  للتخفيف  املركزي  والبنك 

وال�������س���ع���وب���ات ال���ت���ي ن��ت��ج��ت ع���ن ان��ت�����س��ار 

من  العديد  البنك  اتخذ  ك��ورون��ا  جائحة 

من  متعامليه  على  للتخفيف  االإج���راءات 

ال�سركات  او  االف����راد  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 

وال����ق����ط����اع����ات االأك��������ر ت������اأث������راً وخ���ا����س���ة 

واملتو�سطة. ال�سغرية  ال�سركات 

الدور الجتماعي للبنك

 االإ�صالمي االأردين 

وح�������ول حت���م���ل ال���ب���ن���ك مل�������س���وؤول���ي���ات���ه 

�سعيد  ح�سن  ال��دك��ت��ور  ق��ال  االج��ت��م��اع��ي��ة 

ان ت��وث��ي��ق اوا����س���ر ال���رتاب���ط وال���رتاح���م 

خمتلف  يف  يظهر  امل��ج��ت��م��ع   يف  وال��ت��ك��اف��ل 

م�ساهمته  ا���س��ت��م��راري��ة  و  ال��ب��ن��ك  اأن�����س��ط��ة 

من  وذل���ك  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  جم���ال  يف 

خال املبادرات التي يتبناها يف القطاعات 

وال�����س��ح��ة،  ك��ال��ت��ع��ل��ي��م،  املختلفة  احل��ي��وي��ة 

والطاقة، والبيئة وغريها حماواًل حتقيق 

ب��ع�����س امل�����ب�����ادرات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخل�����س��و���س 

للتنمية  املتحدة  االأمم  واهداف  كمبادرات 

ت���ق���دمي خ��دم��ات  امل�����س��ت��دام��ة اىل ج���ان���ب 

م�سرفية متكاملة تلبي متطلبات خمتلف 

���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع اإ����س���اف���ة اىل م���ا ي��ول��ي��ه 

م��ن اه��ت��م��ام خ��ا���س ب��امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية 

امللكية  الروؤية  مع  وان�سجاماً  واملتو�سطة، 

يف حم���ارب���ة ال��ب��ط��ال��ة ومت���ك���ن ال�����س��ب��اب 

م��ن اإق���ام���ة م�����س��اري��ع ت��ن��م��وي��ة حت��ق��ق لهم 

م�سدر دخل  وتوفر فر�س عمل لهم فقد 

اب���رم ال��ب��ن��ك ات��ف��اق��ي��ة م��ع ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

احلا�سلن  لل�سباب  متويل  مبنح  االأردين 

ل��ل��ربن��ام��ج الوطني  ان�����س��م��ام  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

اتفاقية  واأب��رم  »انه�س«،  الذاتي  للت�سغيل 

م���ع ���س��ن��دوق ت�����س��ج��ي��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

وت��ر���س��ي��د ال���ط���اق���ة ل��ت�����س��ج��ي��ع امل��واط��ن��ن 

ال���س��ت��ع��م��ال ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وت�����س��ه��ي��ل 

من  واال�ستفادة  التمويات  منح  اإج��راءات 

ال�سندوق  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  ال��ن��ق��دي  ال��دع��م 

ذوي  بالعماء  اهتمام  البنك  ي��ويل  كما   ،

على  امل�سرفية  اخل��دم��ات  وي��ق��دم  االإع��اق��ة 

اأ���س��ا���س امل�����س��اواة م��ع ال��ع��م��اء االخ��ري��ن ، 

للعديد  والتربعات   امل��ادي  الدعم  ويقدم 

امل����ج����االت  االأن���������س����ط����ة يف خم���ت���ل���ف  م�����ن 

اململكة  يف  اخلريية  والهيئات  كاجلمعيات 

مب�سابقات  الفائزين  تكرميه  اىل  اإ�سافة 

وجتويده  وت��اوت��ه  الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ 

ت��ن��ظ��م��ه��ا وزارة  ال���ت���ي  امل�����س��اب��ق��ات  ���س��م��ن 

اال�سامية  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف 

املحلية  واجلمعيات  الهيئات  من  وغريها 

ال��ت��ي قدمها  ال��ت��ربع��ات  اإج��م��ايل  وق��د بلغ 

ال��ب��ن��ك م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع��ام 

دينار. مليون   14.9 حوايل   2020
ك��م��ا ي��ق��دم ال��ب��ن��ك ال��ق��رو���س احل�����س��ن��ة 

تتطلبه  ما  مواجهة  يف  املواطنن  مل�ساعدة 

ب��ع�����س احل�������االت االج���ت���م���اع���ي���ة ك��ال��ع��اج 

وقد  اآن��ي��ة،  نفقات  م��ن  وال����زواج  والتعليم 

من  للم�ستفيدين  االإج���م���ايل  ال��ع��دد  ب��ل��غ 

ال��ق��رو���س احل�����س��ن��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك 

 2020 ع��ام  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى  تاأ�سي�سه  م��ن��ذ 

قيمتها  وبلغت  مواطن  األف   516 حوايل 

االإج��م��ال��ي��ة ح���وايل 382 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ، 

التاأمن  ���س��ن��دوق  يف  التو�سع  اىل  اإ���س��اف��ة 

اإن�����س��اوؤه  مت  ال��ذي  البنك  ملديني  ال��ت��ب��اديل 

امل�سرتكون  1994 حيث يت�سامن  يف عام 

تعوي�س جزء  على  البنك  فيه من مديني 

بت�سديد  باأحدهم  يلحق  الذي  ال�سرر  من 

ر���س��ي��د م��دي��ون��ي��ت��ه جت���اه ال��ب��ن��ك او ج��زء 

ال��دائ��م  ال��ع��ج��ز  اأو  ال��وف��اة  منها يف ح���االت 

ار�سدة  اجمايل  وبلغ  امل�ستمر  االإع�سار  او 

مت���وي���ل امل�����س��رتك��ن يف ال�������س���ن���دوق ح��ت��ى 

مليار   1.5 ح����وايل      2020 ع��ام  نهاية 

التعوي�س  ال��ت��ي مت  دي��ن��ار وع���دد احل���االت 

3135 حالة واإجمايل التعوي�سات  عليها 

دينار  مليون  حوايل14.5  بلغ  املدفوعة 

اأم������ا ع�����دد امل�������س���رتك���ن ف���ي���ه ب���ل���غ ح����وايل 

م�سرتك. األف   164.5
وي�������س���اه���م ال���ب���ن���ك يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع  

ب��ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل م��ن خ���ال ب��راجم��ه 

متويل  برنامج  على  م��رك��زاً  وا�ستثماراته 

م��ت��ط��ل��ب��ات م�����س��اري��ع ذوي امل��ه��ن واحل���رف 

)احل��رف��ي��ن( امل��ط��ب��ق يف ال��ب��ن��ك م��ن��ذ ع��ام 

متويل  برامج  يف  �سيا�سته  �سمن   1994
امل�ساريع ال�سغرية واعتماد اأ�سلوب امل�ساركة 

اإىل  اإ�سافة  بالتمليك  املنتهية  املتناق�سة 

بتمويل  البنك  يقوم  كما  املرابحة  اأ�سلوب 

ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ���س��واء 

من  لهم  املمنوحة  التمويات  خ��ال  م��ن 

اأم��وال  م��ن  او  امل�سرتك  اال�ستثمار  اأم���وال 

املحافظ  باال�ستثمار)  ال��وك��ال��ة  ح�سابات 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة( او م��ن خ���ال االت��ف��اق��ي��ات 

باخل�سو�س،  امل��رك��زي  البنك  م��ع  امل��وق��ع��ة 

ال�سماحة  �سركة  بتاأ�سي�س  البنك  قام  كما 

  2013 ع����ام  يف  واال����س���ت���ث���م���ار  ل��ل��ت��م��وي��ل 

للم�ساريع  التمويات  بتقدمي  املتخ�س�سة 

امل���ه���ن���ي���ن  و  واحل�����رف�����ي�����ن  وال���������س����رك����ات 

وم�ساريع قطاع املراأة.

 ك�����م�����ا ي������ق������وم ال�����ب�����ن�����ك ب����االأن���������س����ط����ة 

توجهاته  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��ع��ام��ة وم��ن��ه��ا ال���ت���ع���اون م���ع امل��وؤ���س�����س��ات 

املوؤمترات  يف  وامل�ساركة  االإ�سامية  املالية 

تت�سل  التي  واخلارجية  املحلية  والندوات 

على  منها  ي�ساعد  م��ا  او  عمله  مب��ج��االت 

اإ�سافة  االإ�سامية،  امل�سارف  اأعمال  تطور 

املهنية  وال�سحة  بال�سامة  اهتمامه   اىل 

ال��ك��رمي والثقافة  ال��ق��راآن  ���س��وؤون  ورع��اي��ة 

وال�����س��ح��ة  وال�������رتاث  واالآداب  وال���ف���ن���ون 

بذوي  واالهتمام  واملياه  والبيئة  والطاقة 

حظاً  االأقل  والفئات  اخلا�سة  االحتياجات 

املحلي  املجتمع  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  وال��ف��ق��راء 

االأ�سا�سية  االحتياجات  وتلم�س  وتنميته 

وال�������س���روري���ة ل��ل��م��واط��ن��ن م���ن م�����س��اك��ن 

التي  التمويات  وتقدمي  وم�ستلزماتها،  

لها تاأثري ملمو�س على حياة املجتمع ككل 

وتنميته  الوطني  االقت�ساد  م�سرية  وعلى 

واأداء  ���س��وي��ة  ب��رف��ع  ن��ط��اق االه��ت��م��ام  ، ويف 

امل��وظ��ف��ن ق���ام ب��اإ���س��راك��ه��م يف م���وؤمت���رات 

م��ت��خ�����س�����س��ة  ودورات  وب����رام����ج  ون�������دوات 

االأن�����س��ط��ة  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 

التطوعية. واالعمال  االجتماعية 

ك��م��ا ي�����س��در ال��ب��ن��ك ت��ق��ري��ر امل�����س��وؤول��ي��ة 

 2012 االجتماعية واال�ستدامة منذ عام 

التي  ال��ت��ط��ورات  اه���م  ع��ل��ى  ي�ستمل  ح��ي��ث 

وتطوير  لتو�سيع  ال��ب��ن��ك  ادارة  ات��خ��ذت��ه��ا 

الدور االجتماعي للبنك.
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   التخلي�ص    خلدمات  املتكاملة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 14897 ( 

بتاريخ ) 2007/8/29(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سركة فريق اخلرباء لال�ست�سارات وميثلها 

ال�سيد فرا�ص عطااهلل ال�سهوان

ال�سناعة  وزارة  بجانب   – العبديل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

والتجارة

�ص.ب )928245( الرمز الربيدي )11190(

هاتف )5654400( فاك�ص  ) 5654401 (

خلوي ) 0777331499(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  عبداهلل   وماهر  حربيه  عديل  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )122063( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2021/9/23  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عديل حربيه وماهر عبداهلل

اإىل �سركة : عديل حربيه و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200097665(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة

احمد ن�سال احمد عواد

منال �سدقي جنيب عواد

منار ن�سال احمد عواد

لطيفه ن�سال احمد عواد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ورثة ن�سال عواد وحممد اخلطيب

بتاريخ   )18274( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/3/1

باإبالغ  وقام   2021/9/22 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/9/23

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

ابراهيم عادل 
محمود الحسينات
محمد مصطفى 
عوض بني ذياب

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

مراكز  و  اال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

االت�سال بدون �سبب م�سروع او عذر 

تنذركم  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملكم فورا و اال �سيتم 

انهاء خدماتكم لديها �سندا الحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

فقدان بوليصة شحن

حاوية جرابات 

وغيارات داخلية

و�سركاه  جيجي  ي��ن  �سركة  تعلن 

رق��م  �سحن  بولي�سة  ف��ق��دان  ع��ن 
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العقبة  اإىل  ال�سني  م��ن  وق��ادم��ة 

االت�سال على  الرجاء ممن يجدها 

ت�سليمها  او   0799719091 الرقم 

اإىل اأقرب مركز اأمني

 وله جزيل الشكر

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

تغريد فايز احمد سليمان       
CW-J03950 : الرقم الوظيفي

دعاء محمد صالح التلفيتي       
CW-J04215 : الرقم الوظيفي

والء حمدان فرحان الخريشه       
CW-J04369 : الرقم الوظيفي
منى عطوه مطلق املهر     

CW-J04389 : الرقم الوظيفي  
سمر روحي عبد الهادي صعبي       

CW-J04437 : الرقم الوظيفي
حيث انكم  منقطعني عن عملكم يف �سركة االزياء 

العملية ل�سناعة االلب�سة  وملدة تزيد عن 10 ايام 

متتالية  ومل تعودوا اىل مقر عملكم لغاية تاريخ 

 . م�سروع  او عذر  قانونية  اجازة  االنذار دون  هذا 

لذا فاننا ننذركم بالعودة اىل عملكم خالل مدة 3 

ايام من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال �سوف تعتربوا 

العمالية  حقوقكم  وجميع  لوظيفتكم  فاقدين 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   /  28 امل���ادة  ب��اأح��ك��ام  عمال 

مع  وتعديالته   1996 ل�سنة   )  8  ( رق��م  االردين 

احتفاظ املوؤ�س�سة بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

مي اياد محمد زيادة   
  الرقم الوطني : 

9822022885
م�سنع  يف  عملك  ع��ن  منقطعة  ان��ك  حيث 

وامل��ن��ت��ج��ات  ال��دف��ات��ر  ل�سناعة  اخل����ريات 

متتالية   اي��ام   10 عن  تزيد  ومل��دة  الورقية 

ومل تعودي اىل مقر عملك لغاية تاريخ هذا 

م�سروع  عذر  او  قانونية  اجازة  دون  االنذار 

. لذا فاننا ننذرك بالعودة اىل عملك خالل 

مدة 3 ايام من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال 

وجميع  لوظيفتك  ف��اق��دة  تعتربي  ���س��وف 

حقوقكم العمالية عمال باأحكام املادة

 ( رق��م  االردين  العمل  قانون  من  ه�   /  28  

احتفاظ  مع  وتعديالته   1996 ل�سنة   )  8

ال�سركة بكامل حقوقها جتاهك .

مصنع الخريات لصناعة 
الدفاتر واملنتجات الورقية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة عبداهلل ان�سا�سي ومزكينه احمد  وامل�سجلة 

بتاريخ   )118017( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2018/3/13  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

ومزكينه  ان�سا�سي  عبداهلل   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

احمد

اإىل �سركة : حممد ه�سي�ص ومزكينه احمد

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200123665(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة

منذر علي ح�سني ابو ملحم

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد احمد ابو كف و�سركاه

بتاريخ   )103426( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2012/1/22

باإبالغ  وقام   2021/9/26 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/9/26

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  االت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة مروان ياغي وليث حمامه وامل�سجلة يف �سجل 

  2017/6/15 بتاريخ   )116797( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مروان ياغي وليث حمامه

اإىل �سركة : احمد ابو غبو�ص وعبد الرحمن الرتتوري

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  واحل��وراين  احل��واري  �سركة  بان  والتجارة 

  2020/9/1 بتاريخ   )121055( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احلواري واحلوراين

اإىل �سركة : احلواري و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  ال�سحي  ال��ورق  ل�سناعة  لينا  ل�سركة 

ذ.م.م حتت الرقم )8746( بتاريخ )2004/4/19( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2021/7/15 ( املوافقة 

على تخفي�ص راأ�سمال ال�سركة من )139،400( الف دينار اردين 

لي�سبح )15217( الف دينار اردين .

تخفي�ص  على  خطيا  االعرتا�ص  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

و�سهل  املن�سور  توفيق  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

حمارنه  

 )117337( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/10/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  لال�سكان   ج��روح  �سركة  ب��اأن 

 )40754( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2015/6/9( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/9/13(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

شركة نقل للهندسة والتعهدات ذ.م.م
حضرات الشركاء الكرام

دعوة اجتماع الهيئة العامة غري العادية وجدول أعمالها
عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 واالجراءات ال�سادرة 

جلنة  ي�سر  اأعاله،  الدفاع  اأمر  مبوجب   2020/04/09 بتاريخ  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  معايل  عن 

املرئي  االت�سال  و�سائل  خ��الل  من  ال��ع��ادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  املوؤقتة  االدارة 

 2021/10/07 اخلمي�ص  يوم  من  ظهرًا   12:00 ال�ساعة  متام  يف  �سيعقد  والذي   )ZOOM وااللكرتوين) 

املوقع  على  املن�سور  االلكرتوين  الرابط  خالل  من  وذلك  ذ.م.م  والتعهدات  للهند�سة  نقل  �سركة  يف  لل�سركاء 

و�سيلة  يوفر  والذي  اأدناه  واملذكور   WWW.NUQULCONCRETE.COMلل�سركة االلكرتوين 

االت�سال املرئي لل�سركاء للنظر يف االأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول اأعمال الهيئة العامة ويت�سمن: انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�سركة.

)ZOOM(يرجى ح�سوركم هذا االجتماع من خالل و�سيلة االت�سال املرئي وااللكرتوين

pwd=ZU1ETlVzQ2IvdFpJOXpqUGZLbUE?5241494448/https://zoom.us/j
vZz09

)4448  149  524(  :Meeting ID)ZOOM(

)Passcode: )Necc102021

واملن�سور على املوقع االلكرتوين لل�سركة WWW.NUQULCONCRETE.COMاأو توكيل �سريك 

اخر عنكم، وذلك بتعبئة ق�سيمة التوكيل املرفقة بالدعوة اأو مبوجب وكالة عدلية وتفوي�ص خطي وار�ساله 

اىل الربيد االلكرتوين )NUQULGROUP.COM@BOD2 ( قبل التاريخ املحدد لالجتماع املذكور 

اأعاله.

املحدد لالجتماع  التاريخ  الكرتونيًا قبل  واال�ستف�سارات  االأ�سئلة  �سريك طرح  لكل  باأنه يحق  اال�سارة  وجتدر 

من خالل الربيد االلكرتوين امل�سار اليه اأعاله لي�سار اىل الرد عليها وذلك عماًل باأحكام البند خام�سًا/ج من 

االجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين، علمًا باأن ال�سريك الذي يحمل ح�س�سًا ال 

تقل عن 10% من احل�س�ص املمثلة باالجتماع يحق له طرح االأ�سئلة واال�ستف�سارات خالل االجتماع �سندًا للبند 

خام�سًا/ط من ذات االجراءات امل�سار اليها اأعاله.

رئيس لجنة االدارة املؤقتة/ عبد الرحيم الجابري

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   املنا�سبات    لتجهيز  موا�سم  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 21029 ( 

بتاريخ ) 2010/2/25(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ر�سا احمد عي�سى االحمد

عنوان امل�سفي : عمان – دابوق – �سارع احمد �سدقي اجلندي

�ص.ب ) 745 ( رمز بريدي ) 11821 (

خلوي ) 0777333335(

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �سهاونه ودحابره وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن  حتت الرقم )119949( بتاريخ 2019/8/20  تقدمت 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سهاونه ودحابره

اإىل �سركة : ان�ص �سهاونه و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سامل  حممود  عامر  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

ال�سبيالت و�سريكاته

 )  114698( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) الفندقية  لل�سقق  الزهور  جوهرة   (

)95040( با�سم ) حممد عبدربه يو�سف ابو قوطه   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) احمد كامل عبد ربه ابو قوطه    ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

 ) قطر زيادة للكنافة( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )252158( با�سم 

) حممد �سادق احمد احمد   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة عادل العزازي ويحيى 

ابو الهو�ص ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة  2006 يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري 

التجارية بالرقم )240361(  ) ميني ماركت ابي�ص وا�سود ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء 

با�سم ) زكريا يا�سني �سليمان العدا�سني ال�سمور ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )ابراهيم 

مد اهلل غافل الثبيتات( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن .

م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري

) قرطا�سية الطالب املتميز   ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )255415( 

�سحاده  مو�سى  نعيم   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) علي    علي  ذيب  ف�ساله   ( با�سم 

احلنيفات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

املتكاملة  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  التخلي�ص    خلدمات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )14897( بتاريخ  2007/8/29  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/6/30  

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني �سركة 

عطااهلل  فرا�ص  ال�سيد  وميلثها  لال�ست�سارات  اخل��رباء  فريق 

ال�سهوان   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   – وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ب��ج��ان��ب   – ال��ع��ب��ديل 

0777331499

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا الأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�سركات رقم 

1997 وتعديالته، يعلن مراقب عام ال�سركات يف  ) 22 ( ل�سنة 

الو�سط  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ل�سناعة االثاث  وامل�سجله لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

قد   2014/2/16 بتاريخ   )  35707  ( الرقم  حتت  حم��دودة 

2021/7/28 املوافقة  مبوجب قرار الهيئة العامه غري العادي 

على عزل ال�سيد حممد خري حممد خلو�سي وتعيني ال�سيدة غاده 

عوده العبد ياغي م�سفيًا لل�سركة ، وان عنوان امل�سفي هو :

�سارع زيد بن   – جبل النظيف بجانب جامع ال�سرك�ص   – عمان 

اخلطاب رقم 14 – هاتف 0791318153

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة ) املتخ�س�سون خلدمة �سبكات االت�ساالت ( امل�سجلة لدينا 

ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم )11508( بتاريخ )2006/2/13( 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2021/8/31 ( 

املوافقة باالجماع على تخفي�ص راأ�سمال ال�سركة من )30،000( 

الف دينار اردين لي�سبح )15.000( الف دينار اردين .

تخفي�ص  على  خطيا  االعرتا�ص  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء رقم ص / 54 / 2021
صادر عن وزارة الصحة للمرة الثانية

تعلن وزارة ال�سحة عن طرح عطاء رقم �ص / 54 / 2021 بخ�سو�ص �سيانة عامة ملركز �سحي اجلفر / معان فعلى من 

يود اال�سرتاك من املتعهدين امل�سنفني فئة خام�سة �سيانة ابنية فما فوق او فئة خام�سة ابنية فما فوق مراجعة ق�سم 

الت�سنيف  �سهادة  معه  ال�سحة م�سطحبا  وزارة  مبنى  ( يف  الثامن  الطابق   ( وال�سيانة  االبنية  العطاءات يف مديرية 

اال�سلية ) �سارية املفعول ( ال�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل ) 50 ( خم�سون دينار  غري م�سرتدة وكل من ال يرفق 

بعر�سه �سيكا م�سدقا او كفالة مالية با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة اىل وظيفته ومبغلف منف�سل بقيمة ) 650( 

�ستمائة وخم�سون دينار او مل يفقط اال�سعار االفرادية واملبلغ االجمايل يرف�ص عر�سه .

مالحظة :

اجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر.

يبداأ بيع ن�سخ العطاء من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا ولغاية ال�ساعة الثانية ع�سر والن�سف ظهرًا.

اخر موعد لل�سراء يوم  اخلمي�ص املوافق 2021/9/30.

اخر اليداع العرو�ص ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا يوم الثالثاء املوافق 2021/10/5 .

 تودع العرو�ص على ن�سخة واحدة )اال�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق الثاين الديوان 

العام .

يحق للوزارة الغاء العطاء بدون ابداء اال�سباب .

االمني العام للشؤون االدارية والفنية 
رئيس لجنة الشراء املحلية
الدكتورة الهام عبد الرحمن خريسات

االثنني    27 / 9 /2021

العدد رقم:    5823
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2021م، يف  �أيلول   22 �ملَا�ضي،  �لأربعاء  �لثاين،  �مللك عبد�هلل  �ضيِّدي جاللة  ُم�ضاركة   

�ملَرئي،  �لت�ضال  تقنية  بايدن، عرب  �لأمريكي جو  �لرئي�س  َعقدها  �لتي  �لعاملية  �لِقمة 

ثلي دول، ومنظمات دولية، وموؤ�ض�ضات خريية، حول جائحة كورونا،  مب�ضاركة قادة وُمَ

ردن، �إذ كانت جاذبة لهتمام 
ُ
وب �لأ ْرَب��ِع �ضَ

َ
ْر�ِس �لأ

َ
�أد�رت روؤو�س �ضعوب �لغرب وَزَو�َيا �لأ

�جلميع وتقييمهم �لرفيع وَتْثمينهم �لعايل للخطاب �لها�ضمي.

 لقد َحاز �خِلطاب �لَها�ِضمي، �لذي ن�ضرت “�لأنباط” �لغر�ء خرًب� عنه، على �إعجاب 
و�لبهية  �جلذ�بة  م،  �ملُعظَّ �ملَلك  جاللة  �ضخ�ضية  �َضاهد  َم��ن  وك��ل  �إليه،  ��ضتمع  َم��ن  كل 

بلغة  َي��ق��ر�أ  وه��و  جاللته  كلمات  �إىل  ��ضتمع  َم��ن  وك��ل  بالعنفو�ن،  و�ملُْمتلئة  و�جلميلة، 

جلاللته،  و�لأرف���ع  �لأعلى  �لِعلمية  �ملَكانة  توؤكد  �ملُ�ضتوى،  ومتقدمة  ُمتقنة  �إجنليزية 

وِعلمه �ل�ضا�ضع، وثقافته �لو��ضعة �ملَُماِثلة لُعلماِء هذه �للغة و�أ�ضاطينها، وهو َما �أو�ضل 

وجلميع  �ملَعمورة،  بقاع  �إىل خمتلف  ردن 
ُ
و�لأ جاللته  يريدها  �لتي  �لها�ضمية  �لر�ضالة 

�لُعقول و�ضعوب �لأر�س بكل قومياتها وم�ضاربها.

�لإن�ضانية  مل�ضاحلهم  �ن��ت�����ض��رت  ف��ق��د   ، َم���ي��� نّ
ُ
�لأ م�ضاعر  �ملَ��ل��ك��ي��ة  �لكلمة  لَم�����ض��ت   

وم�ضتقبلهم ود�فعت عن َحيو�تهم، ففيها نلم�س بجالء �هتمام جاللة �مللك بالطر�ئق 

�لأجنع للتعامل مع �جلائحة لتذليلها، ولتمك  �لب�ضرية من �لن�ضر عليها مرة و�إىل 

�لأوب��ئ��ة  ملو�جهة  فعالية  و�أك���ر  ��ا  ��يًّ َمِ
ُ
�أ قة  ُمن�ضَّ دول��ي��ة  ��ضتجابة  بناء  خ��الل  م��ن  �لأب���د، 

وتبعاتها �ل�ضحية و�لإن�ضانية و�لقت�ضادية. ولذلك، دعا جاللته �ملُفدى �إىل ح�ضد كامل 

�ضة �لتي منحها  �جلهود �لدولية يف هذ� �ملِ�ضمار، �لذي َيعني �لنت�ضار ِلِهَبة �حلياة �ملُقدَّ

�هلل جلميعنا، لن�ضونها بعقولنا وتدبري�تنا �لأكر رحمة بالإن�ضانية، و�ضماًنا مل�ضتقبلها 

�لآمن و�ل�ضلمي، ولأجل تو��ضلها �لأخوي �لفاعل َعرْبَ �لع�ضور. 

د كذلك على �مل�ضوؤولية �لإن�ضانية و�لأخالقية �لتي  ق مليكنا �ملَحبوب �إىل و�ضدَّ  َتطرَّ

تقع على عاتق �ملجتمع �لدويل، ل�ضمان �لتوزيع �لعادل و�لفاعل للقاحات حول �لَعاَل، 

�للقاحات لق�ضم ظهر  ردن يف توفري 
ُ
�لأ �إىل جهود  ومبا يخدم م�ضلحة �جلميع، لفًتا 

�ملَملكة من خمتلف  ردني  و�ملُقيم  و�لالجئ  يف 
ُ
�لأ للمو�طن   و�إنقاًذ�  “كورونا”، 
�لأعمار و�جلن�ضيات و�لأل�ضن.

 تاأكيد�ت �ضينّدي �ملَلك باأهمية �ل�ضتمر�ر يف َحمالت �لتطعيم، �إمنا تنطلق من قناعة 

ومبا  �ملَ��َر���س،  �ضد  �ملُجتمعية  �ملَناعة  لبناء  ُيْحَتَذى  �ل��ذي  �لأمثولة  ردن 
ُ
�لأ و�ق��ع  ب��روز 

ُي�ضاهم يف �لعودة �لتدريجية للتعايف �لقت�ضادي، وت�ضييد �لأردن �لأخ�ضر �ل�ضامل �لذي 

َيفتح ذر�عيه على �تِّ�ضاعهما للرتحيب بالإخَوة �لعرب و�لأ�ضدقاء �لأجانب يف بيئة خالية 

من �لفريو�ضات و�لأمر��س، وهو ُطموح ها�ضمي تاريخي يتو��ضل من ِملك ها�ضمي �إىل 

ردن و�حة جذب وحديقة َغنَّاء لكل َمن َيرنو �إىل �ل�ضتقر�ر �لنف�ضي 
ُ
�آخر، تطلًعا جلعل �لأ

حي، ودولة َتتَّ�ضم بالهدوء و�لطمئنان على �لأرو�ح و�لأج�ضاد.  و�ل�ضِّ

ونتمنى  ي���وم،  وك��ل  �ضاعة  ك��ل  روؤي��ت��ك  وُن��ح��ب  �لعظيم،  �جل��الل��ة  �ضاحب  ي��ا  ُنحبك 

عد. جلاللتكم دو�م �لنجاح و�ل�ضوؤدد يف كل �مليادين وعلى كل �ل�ضُ

ردنيَّة / رو�ضيَّة.
ُ
*�إعالمية وَكاتبة �أ

نيدوغينا يلينا 

 الِخَطاب الَهاِشمي 
إنساني الَجوهر والَهدف

االنباط-وكاالت

�أن   ب���در�ن،  ح�ضام  حلما�س،  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  ع�ضو  �عترب   

وكل  للمقاومة،  خز�ن  هي  �ل�ضفة  �أن  يوؤكدون  �ليوم  “�ضهد�ء 
�أحاديث �لحتالل ب  �حل  و�لآخر عن حلول �قت�ضادية، لن 

يغري من و�قع �حلال ولن يوؤثر يف معنويات �ضعبنا«

و�أ�ضاف: “�رتقاء �ل�ضهد�ء يف �ل�ضفة يدلل على �أننا نعي�س 
يوماً فل�ضطينياً بامتياز، هذه هي �حلالة �لطبيعية �لتي يجب 

�أثمان  لها  �ملقاومة  و�أن  �ملجرم،  �لحتالل  مع  عليها  نكون  �أن 

وهذه �لدماء جزء من تلك �لأثمان �لتي تقدم«

مع  يتعامل  �أن���ه  مت��ام��ا  يعي  �ل�ضفة  يف  “�لحتالل  وق���ال: 
حالة ثورية �ضعبة بالن�ضبة له، �ل�ضفة هي �خلا�ضرة �ل�ضعيفة 

لديه وكل عمل مقاوم بها يوؤثر على �لأمن لديه وعلى �أو�ضاطه 

�لع�ضكرية و�ل�ضيا�ضية«

و�أكد �أن “�لق�ضية ق�ضية وطن و�حتالل، ونحن لدينا هدف 
�لح��ت��الل، فال  ه��و مقاومة  �مل��ق��اوم  �لعمل  ف�ضائل  و����ض��ح يف 

�لتعاي�س معه، لذلك  �أنه جار مكن  �لتعامل معه على  ميكن 

هذ�  من  للخال�س  و�لتحرير  �ل��ع��ودة  حتى  م�ضتمرون  فنحن 

�لحتالل«

و�عترب �أن “من يعرف تفا�ضيل �لأمور يف �ل�ضفة �لغربية، 
يدرك حجم �لتحديات و�لعقبات و�ملخاطر �لتي تو�جه �لعمل 

و�لذي تقوم به حما�س على وجه �خل�ضو�س”،  �ملقاوم عموماً 
�لأو�ضط  �ل�ضرق  يف  �ملناطق  �أك��ر  من  “�ل�ضفة  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
ميد�ين  وعمل  ومالحقة  ��ضتخبار�تية  ومتابعة  �أمنياً  تركيز�ً 

لجتثاث �أي فكر مقاوم«

�لتي  �لوحيدة  �للغة  هي  �مل�ضلحة  “�ملقاومة  �أن  على  و�ضدد 
يفهمها �لحتالل، بعيد�ً عن كل �لطروحات �ل�ضيا�ضية �لعبثية، 

با�ضم  �لناطق  ق��ال  مت�ضل،  �ضياق  ويف  �لبع�س«  يريدها  �لتي 

�لقد�س حممد حمادة، يف ت�ضريح �ضحفي  حما�س عن مدينة 

�إن “�لحتالل ل يفهم �إل لغة �لقوة، ول ر�دع له �إل مبقاومة 
عنيدة يتحيل �أمنه رعباً وتقابل �لدم بالدم”، ح�ضب و�ضفه

�ل��ع��ال ل  �أم���ام  “لغة �خلطابات و�ل���ض��ت��ج��د�ء�ت  و�أ���ض��اف: 
جتدي نفعاً ول حترر �أر�ضاً ول تردع �حتالًل، وهذه �جلرمية 

�لتي  �لح��ت��الل  م��ع  �لأم��ن��ي  �لتن�ضيق  ل�ضيا�ضة  طبيعي  ن��ت��اج 

ت�ضتهدف قتل روح �ملقاومة يف �ضعبنا وتغيري �أولوياته«

ويعيدو�  �ملرحلة،  ليت�ضدرو�  �ضعبنا  ب��اأح��ر�ر  “نثق  وت��اب��ع: 
�لبو�ضلة لوجهتها �ل�ضحيحة، ويثاأرو� من جر�ئم �لحتالل«

االنباط-وكاالت

�ضد  �نهيار  �حتمال  م��ن  حديثة،  م�ضرية  در����ض��ة  ح��ذرت 

�إمتام  على  �أبابا  �أدي�س  ق��درة  يف  م�ضككًة  �لإثيوبي،  �لنه�ضة 

�مللء �لثاين لل�ضد

يف  بالدر��ضة،  �لرئي�ضي  �لباحث  �لع�ضكري،  ه�ضام  وق��ال 

مقابلة مع قناة TEN �مل�ضرية، م�ضاء �ل�ضبت، �إن �لدر��ضة 
باحث   مب�ضاركة  �أ�ضهر،   8 من  �أك��ر  منذ  عليها  �لعمل  مت 

حملي  ويف جامعات وهيئات دولية

�أي�����ض��ا م�ضاركة  ���ض��ه��دت  �ل��در����ض��ة  �أن  �مل��ت��ح��دث،  و�أ���ض��اف 

حممد �لعاطي، وزير �لري �مل�ضري، و�لذي ير�أ�س �أي�ضا وفد 

علمية  روؤى  لإب���د�ء  وذل��ك  �ل�ضد،  مبفاو�ضات  �لفني  ب��الده 

�ضيا�ضية ولي�ضت 

�ل��دويل،  �ل��در����ض��ة م��از�ل��ت يف ط��ور �لتحكيم  �أن  و�أو���ض��ح 

و�للجنة �لتحكيمية �أر�ضلت توؤكد �أن �لدر��ضة مثرية للجدل 

هذه  ح��ول  تفا�ضيل  دون   ، ج��د�  عالية  بها  �لعلمية  و�مل���ادة 

�لنقطة

�أ���ض��ع��ة م��د�ري��ة و�ضور  �ع��ت��م��دت على  �ل��در����ض��ة  �أن  ول��ف��ت 

خالل  �ل�����ض��د،  تر�ضد  �ل��ت��ي  �لأوروب���ي���ة  �ل�ضناعية  ل��الأق��م��ار 

يوليو/ متوز  يف  لل�ضد  �ل��ث��اين  �مل��لء  �إىل   2016 م��ن  �ل��ف��رتة 

2021

�أح����د�، بل  ن��ع��ادي  �ت��ه��ام��ات ول��ن  ن��ق��ول  و�أردف: ن��ح��ن ل 

حول  ناقو�ضا  ون��دق  ق��وي  علمي  ب�ضكل  د�هما  خطر�  نظهر 

ب�ضبغة  �أبحاثا  نقدم  ول  �ل�ضود�ني ،  يو�جه  كبري  تهديد 

ما  �ضحة  من  بالتحقق  �ل��دويل  �ملجتمع  ونطالب  �ضيا�ضية 

نقول

وذكر �أن �لدر��ضة تذهب �إىل تهديد م�ضتقبلي باحتمالية 

�نهيار �ل�ضد حال �مللء �لكامل

74 مليار  و�ضكك يف قدرة �إثيوبيا على �مللء �لكامل لل�ضد ب�

تدمريية  قوة  �أمام  �ضنكون  وقتها  نحن  قائال:  مكعب،  مرت 

ل ي�ضهدها ب�ضر ، مرجحا توقف �أدي�س �أبابا عند ملء 30 �أو 

40 مليار من �ملياه كحد �أق�ضى رغم �ضعوبة ذلك

م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ع��م��رو ف���وزي، �ل��ب��اح��ث �لآخ���ر �مل�����ض��ارك 

دول��ي��  وحملي   خ���رب�ء  ع��ل��ى  �ضتعر�س  �إن��ه��ا  ب��ال��در����ض��ة، 

�أكتوبر/  يف  مب�ضر  �ضيقام  للمياه  دويل  مب��وؤمت��ر  جل�ضة  يف 

ت�ضرين �لأول �ملقبل

�ضدى  قناة  على  بربنامج  م�ضاركته  ف��وزي، خالل  و�أ�ضار 

�أن����ه مت �ل��ل��ج��وء �إىل تلك  �ل��ب��ل��د �مل�����ض��ري��ة، م�����ض��اء �ل�����ض��ب��ت، 

�لدر��ضة لعدم وجود �أية در��ضات عن �أمان �ل�ضد من �جلانب 

�لإثيوبي

�أبابا ب�ضاأن ما  �أدي�س  ول يت�ضن �حل�ضول على تعليق من 

ذكرته �لدر��ضة �مل�ضرية �أو �حل�ضول على تعقيب من م�ضدر 

م�ضتقل علمي 

بامل�ضوؤولية  �تهامات  �إثيوبيا  و�ل�ضود�ن مع  وتتبادل م�ضر 

�لإفريقي  �لحتاد  يرعاها  �لتي  �ل�ضد،  مفاو�ضات  تعر  عن 

منذ 5 �ضهور، �ضمن م�ضار تفاو�ضي بد�أ قبل نحو 10 �ضنو�ت، 

ب�ضبب خالفات حول �لت�ضييد و�لت�ضغيل و�مللء، و�ضط ترقب 

لعودة �ملفاو�ضات بدعوة من جمل�س �لأمن

االنباط-وكاالت

�أجرى رئي�س �ملو�ضاد �لإ�ضر�ئيلينّ �لأ�ضبق، 

�إفر�ييم هاليفي، ُمر�جعًة �ضاِملًة يف �ضحيفة 

�أم��ري��ك��يٍّ جديٍد  لكتاٍب  ��ة  �ل��ع��ربينّ )ه��اآرت�����س( 

 A Novel of :2034 :جاء حتت عنو�ن

د فيها  the Next World War �أكنّ
ثالثًة  ًة  عاملينّ حرًبا  ع  يتوقنّ �ل��ذي  �لكتاب  �أننّ 

جًد�  قريًبا  ب��ات  و�أمريكا،  �ل�ض   ب   تبد�أ 

ل �إىل و�قٍع، كما قال يف )هاآرت�س(  من �لتحونّ

�لعربينّة

و�أ�ضار هاليفي �إىل �أننّ موؤلفْي �لكتاب كانا 

نع �لقر�ر �لأمنينّ يف �لوليات  �أعمدة �ضُ من 

�ل���ذي ُي�ضفي  ��ة، �لأم����ر  ة �لأم��ري��ك��ينّ �ملُ��ت��ح��دنّ

يف  �لكتب  قائمة  ر  يت�ضدنّ �لذي  �لكتاب،  على 

ويجعله  ��ا،  ه��امًّ ب��ع��ًد�  عليه  ُي�ضفي  �أم��ري��ك��ا، 

ل �إىل و�قٍع. ُم�ضيًفا يف  قريًبا جًد� من �لتحونّ

ذ�ت �لوقت �أننّ موؤلفْي �لكتاب هما �ل�ضحايفنّ 

�لقائد  �ضتيو�رت،  وجيم�س  �أك��رم��ان  �إل��ي��وت 

)�ل��ن��ات��و(،  �لأط��ل�����ض��ينّ  �ضمال  حللف  �ل�ضابق 

��ا ق��ائ��د �جلي�س �لأم��ري��ك��ينّ ���ض��اِب��ًق��ا يف  و�أي�����ضً

ة �لأوروبينّة �لقارنّ

�لأم��ري��ك��ينّ  �ل���دف���اع  وزي����ر  �أننّ  �إىل  ول��ف��ت 

��ضتعر��ضه  يف  ��د  �أكنّ غيت�س،  روب��رت  �لأ�ضبق، 

ن��ز�ٍع  ي��دور عن  �حلديث  �أننّ  �مل��ذك��ور  للكتاب 

�ألنّ  ُنريد  ��ضتثناء،  دون  وجميعنا،  ع�ضكريٍّ 

جاء  م��ا  �أننّ  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف  ُم�ضيًفا  يتحقق، 

�إ���ض��ارة حتذيٍر  عملًيا  هو  �جلديد  �لكتاب  يف 

�لأم���ور يف حقبتنا  ب���اأننّ  ج���ًد�  ك��ب��رية  وتنبيٍه 

�إىل حرٍب  فائقٍة  وب�ضرعٍة  ل  �ضتتحونّ �حلالية 

غرُي ُم�ضيطٍر عليها، على حدنّ تعبري غيت�س، 

ب�ضبب  �لكتاب  على  ب��الط��الع  �أو���ض��ى  �ل��ذي 

م�ضد�قيته

وم�ضى رئي�س �ملو�ضاد �لإ�ضر�ئيلينّ �لأ�ضبق 

يف ُمر�جعته �لتي جاءت حتت عنو�ن �ضيناريو 

�ل���رع���ب ق���د ي���ب���دو ب���ع���ي���ًد�، ول���ك���ن ل��الأ���ض��ف 

�لكتاب  بح�ضب  ��ه  �إننّ قائاًل  م�ضى   ، �ضيتحقق 

ٍة يف  ع�ضكرينّ 2034 عملياٍت  �لعام  �ضتندِلع يف 

هرمز  م�ضائق  ويف   ، �جل��ن��وب��ينّ �ل�ض   بحر 

باأكرب  �ضيدفع  �ل���ذي  �لأم���ر  و����ض��ن��ط��ن،  ويف 

ة  تْ  يف �لعال، �ل�ض  و�لوليات �ملُتحدنّ قونّ

ٍة، على حدنّ قوله ٍة ثانينّ �إىل خو�س حرٍب عاملينّ

���د رئي�س  ُع����الوًة ع��ل��ى م��ا ُذِك���ر �أع����اله، �أكنّ

���ه من  �مل��و���ض��اد �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ينّ يف ُم��ر�ج��ع��ت��ه �أننّ

�أ�ضابيع من �ضدور  ة  �ل�ضدفة، وبعد عدنّ باب 

�جل��اري،  �لعام  من  )مار�س(  �آذ�ر  يف  �لكتاب 

�إىل  ب���زي���ارٍة  �ل�ضينينّ  ��ة  �خل��ارج��ينّ وزي���ر  ق���ام 

��ة  �لإي��ر�ن��ينّ �لعا�ضمة  يف  ��ع  وقنّ ط��ه��ر�ن، حيث 

على �تفاٍق �إ�ضرت�تيجيٍّ مع نظريه �لإير�ين، 

حممد جو�د ظريف، ُم�ضرًي� �إىل �أننّ طهر�ن 

�لأم��ر  �لت��ف��اق،  تفا�ضيل  ين�ضر�  ل  وب��ك��  

�أننّ ور�ء �لأكمة  �أو�ضح هاليفي،  د،  �لذي يوؤكنّ

ق ه��ال��ي��ف��ي يف م��ر�ج��ع��ت��ه  م��ا ور�ءه�����ا وت���ط���رنّ

حال  يف  �لثالثة  �لعاملينّة  �حل��رب  ت��اأث��ري  �إىل 

و�إ���ض��ر�ئ��ي��ل،  �ل��ع��رب��ينّ  �ن��دلع��ه��ا على �خلليج 

�إننّ ك��ي��ان �لح��ت��الل  وق����ال يف ه���ذ� �ل�����ض��ي��اق 

ب��ي��ِذل جم���ه���وًد� ���ض��ي��ا���ض��ًي��ا و�أم��ن��ًي��ا ك��ب��رًي� يف 

 ، �لعربينّ �خلليج  يف  ا  و�أي�ضً �لعاملينّة  �ل�ضاحة 

���اع �ل����ق����ر�ر يف ت���ل �أب��ي��ب  ���ننّ �ل�����ذي م��ن��ح��ه ����ضُ

��ًة، رغ���م ب��ع��ده �جل���غ���ر�يفنّ عن  �أه��م��ي��ًة خ��ا���ضنّ

����ه يف �ل�ضت   �أننّ ُم�����ض��ي��ًف��ا  ��ة،  �ل��ع��ربينّ �ل��دول��ة 

ع��اًم��ا �مل��ا���ض��ي��ة �أج����رت �إ���ض��ر�ئ��ي��ل �ت�����ض��الٍت 

حثيثٍة مع �لدول �خلليجينّة �أثمرت يف نهاية 

�ملطاف عن توقيع �تفاقيات تطبيٍع مع عدٍد 

�أننّ هذه  على  ًد�  ُم�ضدنّ �خلليج،  �ل��دول يف  من 

�لإ�ضرت�تيجينّة  �مل�ضاِلح  ت��خ��ِدم  �لتفاقيات 

ام  ُحكنّ ُت�ضاِعد  ا  و�أي�ضً �لإ�ضر�ئيلينّة  �حلقيقينّة 

�أننّ  �إىل  ليفي  و�أ�ضار  قوله  حدنّ  على  �خلليج، 

م��ا �أ���ض��م��اه ب��ال��ت��و�ج��د �لأم��ري��ك��ينّ يف �خلليج 

ي��ت��و�ج��د يف �أع��ل��ى درج���ة ت��اأه��ٍب، و�أننّ ق��ي��ادة 

يف  د�ئ��ٍم  ب�ضكٍل  تتو�جد  �خلاِم�س  �لأ�ضطول 

�لعا�ضمة �لقطرينّة، �لدوحة

�إىل  �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ينّ  �مل��و���ض��اد  رئي�س  وخُل�س 

ث ع��ن ق�ضٍة  ي��ت��ح��دنّ �ل��ك��ت��اب ح��ًق��ا  �إننّ  �ل��ق��ول 

�أْن  بتاًتا  �ملُ�ضتبَعد  غ��ري  م��ن  ولكن  ٍة،  خيالينّ

ل �ضيناريو �لرعب �إىل حقيقٍة وتندِلع  يتحونّ

د قريًبا �حلرب �لعاملينّة �لثالثة، كما �أكنّ
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يف  بينغ  �ضي ج   �ل�ضيني  �لرئي�س  كتب 

�ملعار�ضة  ح��زب  لزعيم  �ل��ي��وم  تهنئة  خطاب 

و�ل���ذي  ح��دي��ث��ا  �ملنتخب  ب��ت��اي��و�ن  �لرئي�ضي 

تعهد با�ضتئناف �ملحادثات مع بك ، يقول �إن 

�لو�ضع يف م�ضيق تايو�ن “معقد وقامت«
وق���ال ���ض��ي، يف خ��ط��اب��ه �ل���ذي ن�ضر ح��زب 

“�حلزب   �إن  منه  ن�ضخة  “كومينتاجن” 
موقفهما  �إىل  ي�ضتند  جيد  تو��ضل  بينهما 

�مل�ضرتك �ملناه�س ل�ضتقالل تايو�ن«

�لوقت  “يف  �ل�ضيني:  �لرئي�س  و�أ���ض��اف 
“معقد  ت��اي��و�ن  �ل��و���ض��ع يف م�ضيق  �ل��ر�ه��ن 
وقامت” يتع  على جميع �أبناء وبنات �لأمة 
و�مل�ضي  و�ح���د  بقلب  م��ع��ا  �ل��ع��م��ل  �ل�ضينية 

قدما معا«

وعرب عن �أمله يف �أن يتمكن �لطرفان من 

�لتعاون من �أجل “�ل�ضعي لتحقيق �ل�ضالم يف 
م�ضيق تايو�ن و�إعادة �لوحدة �لوطنية«

تايو�ن  يف  “كومينتاجن”  ح��زب  و�نتخب 
�أم�س �ل�ضبت، �إريك ت�ضو، رئي�س بلدية تايبه 

�ل�ضابق، زعيما له وقال ت�ضو �إنه “�ضي�ضتاأنف 
�لت�������ض���الت رف��ي��ع��ة �مل�����ض��ت��وى �مل��ت��ع��رة مع 

�حلزب �ل�ضيوعي �حلاكم يف �ل�ض «

وت��ع��ت��رب �ل�����ض��  ت��اي��و�ن ج���زء� ل يتجز�أ 

�لع�ضكرية  �ل�ضغوط  وكثفت  �أر����ض��ي��ه��ا  م��ن 

و�ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة لإج���ب���ار �جل���زي���رة ع��ل��ى ق��ب��ول 

من  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  عليها  �ل�ضينية  �ل�����ض��ي��ادة 

�أغلب �لتايو�ني  ل يرغبون يف حكم بك 
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حذر �لأم  �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو 

غوتريي�س م��ن �ق����رت�ب �ل��ع��ال م��ن �ل��دم��ار 

�لنووي

على  ن�ضرها  تغريدة  يف  غوتريي�س  وق���ال 

تويرت �إن �لب�ضرية باتت قريبة جد�ً من عتبة 

�إىل �أن هناك 14 �ألف  �لإب��ادة �لنووية م�ضري�ً 

قطعة �ضالح ن��ووي خمزنة يف خمتلف �أنحاء 

�لعال

و�أكد �أن �لوقت حان لتبديد �ضحابة �ل�ضر�ع 

�لعال  يف  �لنووية  �لأ�ضلحة  وتدمري  �لنووي 

وفتح عهد جديد من �لثقة و�ل�ضالم

ي�ضار �إىل �أن �لعال يحتفل يف هذ� �ليوم �ل� 

26 من �أيلول باليوم �لدويل للن�ضال يف �ضبيل 

�لتدمري �لكامل لالأ�ضلحة �لنووية

و���ض��درت يف �لآون����ة �لأخ����رية �ل��ع��دي��د من 

�إط��الق �ضباق ت�ضلح  �لتحذير�ت من خماطر 

جديد يف �ملجال �لنووي بعد �إعالن �لوليات 

�ملا�ضي  �ل�ضهر  و�أ�ضرت�ليا  وبريطانيا  �ملتحدة 

عن �إقامة �ضر�كة جديدة يف �ملجال �لع�ضكري 

ت�ضمل بناء غو��ضات نووية لالأ�ضطول �حلربي 

�لبحري ل�ضرت�ليا

 بعد استشهاد 4 مقاومين... حماس: »االحتالل ال يفهم إال لغة القوة«

 دراسة مصرية تحذر من انهيار سد النهضة اإلثيوبي

سيناريو الرعب٠٠ حرب عالمية ثالثة بين الصين وأمريكا قريبا
 الموساد يؤيد النظرية األمريكّية وغيتس: علينا تدارك االمور

 الرئيس الصيني يحذر من »تعقيد 
وقتامة« الوضع في مضيق تايوان

 غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًا 
من الدمار النووي 
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 قالت جلنة دعم ال�صحافيني )منظمة 

اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  ع��رب��ي��ة م�����س��ت��ق��ل��ة(، الأح�����د، 

يف  الإعالميني  بحق  انتهاكا   652 ارتكبت 

بداية  منذ  املُحتّلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي 

عام 2021

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان اأ����س���درت���ه ال��ل��ج��ن��ة، 

مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ت�����س��ام��ن مع 

 26 امل��واف��ق  الفل�سطينيني،  ال�سحافيني 

�سبتمرب/ اأيلول من كل عام

الح���ت���الل  زال  م���ا  ال��ل��ج��ن��ة:  وت���اب���ع���ت 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي مي��ع��ن يف ان��ت��ه��اك��ات��ه ب��ح��ق 

م�ستخدماً  الفل�سطينيني،  ال�سحافيني 

بالر�سا�ص  وال��ق��ن�����ص  ال��ق��ت��ل  اأن����واع  ك��اف��ة 

والعتقال الوح�سي والعتداء واملالحقة

اأ�سفرت  النتهاكات  ه��ذه  اأن  واأو�سحت 

على  الأخ���ر  الإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  خ��الل 

ق��ط��اع غ���زة يف م���اي���و/ اأي�����ار امل���ا����س���ي، عن 

 59 م��ن  اأك���ر  وت��دم��ر  ���س��ح��ايف  ا�ست�سهاد 

اإعالمية موؤ�س�سة 

وط��ال��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��� ت��وف��ر ك��ل اأ���س��ك��ال 

احل���م���اي���ة وال��ت�����س��ام��ن م���ع ال�����س��ح��اف��ي��ني 

ال��دوام  على  �سّكلوا  الذين  الفل�سطينيني، 

هدفا جلي�ص الحتالل

ال�����س��ح��اف��ي��ني  دور  ال���ل���ج���ن���ة  وث���ّم���ن���ت 

اجل����وان����ب  اإظ������ه������ار  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ني يف 

الإن�������س���ان���ي���ة وت���غ���ط���ي���ة الأح�����������داث ال���ت���ي 

الع��ت��داءات  وتوثيق  فل�سطني  بها  تزدحم 

واجل����رائ����م ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا امل��دن��ي��ون 

الفل�سطينيون

اإىل  ال����ع����امل  يف  ال�����س��ح��اف��ي��ني  ودع������ت 

اجل��اد  ال��دع��م  وت��ق��دمي  ت�سامنهم،  تعزيز 

لنظرائهم  اأ�سكاله،  مبختلف  واحلقيقي، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، يف م��واج��ه��ة  يف الأرا�����س����ي 

املت�ساعدة واملنّظمة انتهاكات الحتالل 

ك�����م�����ا ط�����ال�����ب�����ت امل�����ج�����ت�����م�����ع ال����������دويل 

ال�سحافيني  جت���اه  م�����س��وؤول��ي��ات��ه  ب��ت��ح��ّم��ل 

الإع��الم��ي��ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات  الفل�سطينيني 

�سّيما واأّن كافة املواثيق والأعراف الدولية 

والتغطية  التنقل  حرية  لالإعالمي  تكفل 

ونقل الأخبار بدون اأّية �سغوط

وا���س��ت��ك��م��ل��ت ق��ائ��ل��ة: ون��ط��ال��ب الحت���اد 

ال�سحافيني  واحتاد  لل�سحافيني،  الدويل 

ال��ع��رب وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق الإن�����س��ان ك��اف��ة، 

وامل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب���ه���ذا ال���ي���وم ب��اأو���س��ع 

اإدان������ة جل���رائ���م الح���ت���الل ب��ح��ق الإع����الم 

الفل�سطيني، وحما�سبة الحتالل على كل 

واحلالية ال�سابقة  انتهاكاته 

ال��ل��ج��ن��ة اجل��ه��ات  ال�������س���ي���اق، دع����ت  ويف 

 24 عن  الإف���راج  على  العمل  اإىل  ة  املخت�سّ

�سجون  يف  معتقاًل  )فل�سطينيا(  �سحافياً 

الح��ت��الل وال���ذي ي��ج��دد اع��ت��ق��ال بع�سهم 

عدة مرات

وال�����س��ب��ت، ق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة، يف ب��ي��ان، اإن 

اأمين قواريق،  اعتقال الحتالل لل�سحايف 

اأب����واب امل�سجد  م�����س��اء اجل��م��ع��ة، ع��ن��د اأح���د 

الأق�سى، يرفع اإجمايل اأعداد ال�سحافيني 

24 �سحافيا،  اإىل  ال�سجون  املعتقلني داخل 

الطويل ب�سرى  ال�سحفية  بينهم 

فل�سطينيا   4850 نحو  اإ�سرائيل  وتعتقل 

 41 يف 23 ���س��ج��ن��ا وم��رك��ز ت��وق��ي��ف، ب��ي��ن��ه��م 

اإداري��ا  معتقال  و520  طفال،  و225  اأ�سرة، 

خمت�سة  م��وؤ���س�����س��ات  وف���ق  ت��ه��م��ة(،  )دون 

الأ�سرى ب�سوؤون 
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الأح����د،  ام�����ص  الفل�سطينية،  ال��رئ��ا���س��ة  دان����ت 

ق��وات  ارتكبتهما  ال��ل��ت��ني  الب�سعتني  اجل��رمي��ت��ني 

الحتالل الإ�سرائيلي يف القد�ص وجنني، واأ�سفرتا 

عن ا�ست�سهاد خم�سة مواطنني واعتربت الرئا�سة 

الن��ت��ه��اك��ات  مل�سل�سل  ام���ت���داد  اجل���رائ���م  ه����ذه  اأن 

والإعدامات امليدانية املتوا�سلة بحق اأبناء �سعبنا، 

اإىل  �سيوؤدي  ال�سيا�سة،  ه��ذه  ا�ستمرار  اأن  م��وؤك��دة 

ان��ف��ج��ار الأو����س���اع واإىل م��زي��د م��ن ال��ت��وت��ر وع��دم 

ال��رئ��ا���س��ة، حكومة الح��ت��الل  ال���س��ت��ق��رار وحملت 

الإ�سرائيلي، امل�سوؤولية املبا�سرة عن هذا الت�سعيد 

مب��غ��ادرة  ال����دويل،  املجتمع  مطالبة  وت��داع��ي��ات��ه، 

مربع ال�سمت على عمليات الإع��دام املبا�سرة التي 

مربع  اإىل  �سعبنا،  اأب��ن��اء  بحق  الح��ت��الل  ينفذها 

اإج���راءات فورية ملحا�سبة مرتكبي  وات��خ��اذ  الفعل 

هذه اجلرائم

االنباط-وكاالت

ق���ال اأح��م��د ال��ن��ا���س��ر، وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

ا���س��ت��ك��م��ال  اأن  الأح�������د،  ام�������ص  ال���ك���وي���ت���ي، 

ت��ر���س��ي��م احل������دود ال��ب��ح��ري��ة م���ع ال���ع���راق 

ال�ستقرار ي�سمن 

�سحيفة  اأجرته  ح��وار  خالل  ذلك  جاء 

اأن  اأك���د م��ن خ��الل��ه  ال��ن��ا���س��ر،  القب�ص م��ع 

ت��ر���س��ي��م احل�����دود م���ع ال���ع���راق م��ه��م ج��دا 

يتم  م��ا  وه��و  البلدين،  ا�ستقرار  وي�سمن 

متعارف  ومقايي�ص  مرجعيات  خ��الل  من 

دوليا عليها 

التفاق  مت  باأنه  الكويتي  الوزير  واأك��د 

اللجنة  انعقاد  يكون  اأن  على  ال��ع��راق  م��ع 

احلدود  تر�سيم  ل�ستكمال  املعنية،  الفنية 

ك�����ان، ح��ي��ث  اأي ظ����رف  ال���ب���ح���ري���ة، حت���ت 

التي  الق�سايا  الأول  اجتماعها  يف  تناولت 

 ،833 رقم  املتحدة،  الأمم  قرار  وراء  كانت 

وه����و ج����زء مل ي��ت��م ت��ر���س��ي��م��ه وحت���دي���ده 

م�سراً  امل��الح��ي،  بالتاأمني  ويتعلق  ب��ع��د، 

اإىل وج��ود ب��روت��وك��ول ت��ع��اون ب��ني خفري 

ال�سواحل يف اأي قناة مائية ويتم تنفيذه

ب���الده  اأن ع���الق���ات  ال��ن��ا���س��ر  واأ����س���اف 

وال����ع����راق و���س��ف��ه ب���الرت���ب���اط ال��ع�����س��وي 

م��و���س��ح��اً  الأزل،  ق���دمي  م��ن��ذ  ال��ت��اري��خ��ي 

ميكن  ل  اأم��ر  واجلغرافيا  التاريخ  اأن  اإىل 

ت���غ���ي���ره، م�������س���ددا ع���ل���ى اأه���م���ي���ة مت��ك��ني 

فيما  اأك���ر  م�ستقال  ي��ك��ون  واأن  ال���ع���راق، 

اأن  ب��دع��وى  ل��دي��ه،  ال��ق��رار  ب��ات��خ��اذ  يتعلق 

ا�ستقاللية القرار العراقي مهمة دون اأية 

اأجنبية تدخالت 

رئي�ص  زي��ارة  اأن  الكويتي  الوزير  واأف��اد 

ال������وزراء ال��ع��راق��ي م�����س��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي، 

ومف�سلية  مهمة  ك��ان��ت  م���وؤخ���را،  ل��ب��الده 

وو�سعت خريطة طريق، حيث تلتها زيارة 

ال��ك��وي��ت��ي �سباح  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 

التي  ب��غ��داد،  ق��م��ة  يف  للم�ساركة  اخل��ال��د، 

وامل�سمون بال�سكل  متيزت 

االنباط-وكاالت

اأكدت حركة طالبان الأفغانية، مقتل اأبوعمر 

اخلر�ساين زعيم داع�ص يف اأفغان�ستان بح�سب ما 

نقلت قناة »رو�سيا اليوم« عن و�سائل اإعالم تابعة 

»داع�����ص«  لتنظيم  موجهة  �سربة  يف  للحركة، 

ال����ذي ن��ف��ذ ب��ع�����ص ال��ع��م��ل��ي��ات خ���الل الأ���س��اب��ي��ع 

ال�سلطة،  على  »ط��ال��ب��ان«  �سيطرة  بعد  املا�سية 

ال��ذي  اأب��رزه��ا الهجوم على مطار ك��اب��ول  وك���ان 

من  جديدا  ف�سال  وكتب  القتلى  ع�سرات  اأوق���ع 

زعيم  والتنظيم مقتل  »ط��ال��ب��ان«  ب��ني  ال�����س��راع 

داع�ص يف اأفغان�ستان.. و»وول �سرتيت«: طالبان 

و�سائل  وبح�سب  املا�سي  ال�سهر  نهاية  اأعدمته 

اأك��دت  ف��اإن احلركة  واأفغانية،  باك�ستانية  اإع��الم 

م�ساء  اأفغان�ستان  يف  داع�����ص  زعيم  مقتل  مقتل 

اأم�ص، دون اأن تك�سف بعد الظروف التي اأوقعت 

راأ���ص التنيظم يف بلد يعاين الأزم��ات ال�سيا�سية 

والأمنية منذ عقود اإل اأن �سحيفة »وول �سرتيت 

اأن م��ق��ت��ل زعيم  ج���ورن���ال« الأم��ري��ك��ي��ة زع��م��ت 

داع�ص يف اأفغان�ستان جرى اأواخر ال�سهر املا�سي، 

اأب��وع��م��ر  اأع���دم���ت  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  اأن  مو�سحة 

داع�ص  تنظيم  من  عنا�سر   8 ومعه  اخلرا�ساين 

الذي  كابول  العا�سمة  �سجن  كانوا معتقلني يف 

�سيطرت عليه احلركة

وق���اد اأب��وع��م��ر اخل��را���س��اين تنظيم داع�����ص يف 

يف  الإ�سالمية  »الدولة  م�سمى  حتت  اأفغان�ستان 

اأن متكنت  اإىل   ،2017 ع��ام  اأب��ري��ل  خ��را���س��ان« يف 

اأفغان�ستان من  امل��وج��ود يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 

عليه  احلكم  ومت   ،2020 مايو  يف  عليه  القب�ص 

بال�سجن مدة قيا�سية وهي 800 عام

اإن عملية  اأفغانية،  اإع��الم  فيما قالت و�سائل 

م�ساء  وقعت  اأفغان�ستان  يف  داع�����ص  زعيم  مقتل 

طيار  دون  اأمريكية  طائرة  نفذتها  بغارة  اأم�ص 

�سرق اأفغان�ستان

وكان الرئي�ص الأمريكي جو بايدن وم�سوؤلون 

وبريطانيون  اأم��ري��ك��ي��ون  وع�سكريون  اأم��ن��ي��ون 

اأك��دوا مرارا اأن تنظيم داع�ص يخطط ملزيد من 

العمليات الإرهابي يف اأفغان�ستان

وح��ذروا كذلك من خطورة تواجد التنظيم 

اآ�سيا  الواقعة يف نطاق منطقة  ال��دول��ة  ه��ذه  يف 

ال��و���س��ط��ى، وال���ت���ي ت�����س��ه��د ن�����س��اط��ا ل��ك��ث��ر من 

التنظيمات الإرهابية

 »دعم الصحافيين«: 652 انتهاكا إسرائيليا ضد إعالميي فلسطين في 2021

 الرئاسة الفلسطينية: الحكومة 
المسؤولية  اإلسرائيلية تتحمل 

المباشرة عن جريمتي القدس وجنين

 وزير الخارجية الكويتي: ترسيم الحدود البحرية مع العراق يضمن االستقرار

 مقتل زعيم داعش في أفغانستان أبو عمر الخرساني : ُحكم عليه ب800 سنة سجن

االنباط-وكاالت

اأعلن جمل�ص الق�ساء الأعلى يف العراق، 

ام�ص الأحد، عن �سدور مذكرات قب�ص بحق 

امل�ساركني يف موؤمتر )الدعوة اإىل التطبيع(

“حمكمة  اإن  ل��ه  ب��ي��ان  املجل�ص يف  وق���ال 

معلومات  على  وبناء  الأوىل  الكرخ  حتقيق 

م��ق��دم��ة م���ن م�����س��ت�����س��اري��ة الم����ن ال��ق��وم��ي 

)و�سام  املدعو  بحق  قب�ص  مذكرة  اأ���س��درت 

احل����ردان( على اإث���ر ال���دور ال���ذي ق��ام ب��ه يف 

الدعوة اإىل التطبيع مع )اإ�سرائيل(”، وفق 

ما نقلت وكالة الأنباء العراقية )واع(

اإ���س��دار مذكرة قب�ص  واأ���س��اف “كما مت 

يف  واملوظفة  الألو�سي(  )مثال  املدعو  بحق 

عن  ال��ط��ائ��ي(  ك��رمي  )�سحر  الثقافة  وزارة 

�سيتم  اأن���ه  اإىل  م�سًرا  نف�سها”،  اجل��رمي��ة 

ات���خ���اذ الج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ق بقية 

امل�ساركني حال معرفة اأ�سمائهم الكاملة

االنباط-وكاالت

الأحد،  ام�ص  الحتالل  �سلطات  اأفرجت 

ج��رار  خ��ال��دة  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادي��ة  ع��ن 

ال�سفة  �سمال  الع�سكري  �سامل  حاجز  عرب 

املحتلة، وذلك بعد عامني من العتقال

الأ�سر  ن��ادي  اأف��اد  عنه،  �سدر  بيان  ويف 

ج��ّرار  ال��ق��ي��ادّي��ة  ب���اأّن  الأح����د،  الفل�سطيني، 

)58 ع���اًم���ا(، واج��ه��ت ح��ك��ًم��ا ب��ال�����ّس��ج��ن مل��ّدة 

�سنتني، وكانت قد تعّر�ست لالعتقال �سابًقا 

اأكر من مّرة بني اعتقالت اإدارية واأحكام

ابنتها خالل �سهر  اأّنها فقدت  اإىل  ولفت 

والدها  فقدت  قد  كانت  فيما  املا�سي،  مّتوز 

خالل اعتقالها يف العام 2017

الرموز  اأبرز  اأّن جرار من  اجلدير ذكره 

وقد  الفل�سطينّية،  واملجتمعية  ال�سيا�سية 

املجتمع  موؤ�ّس�سات  يف  منا�سب  ع��ّدة  �سغلت 

امل��ج��ل�����ص  امل���������دين، وان���ت���خ���ب���ت ك���ن���ائ���ب يف 

م�سوؤولة  فيه  و�سغلت   ،2006 عام  الت�سريعي 

ملف الأ�سرى

االنباط-وكاالت

اأطلقت القوات العراقية امل�سرتكة ام�ص 

عملية اأمنية ملالحقة فلول اإرهابيي تنظيم 

داع�ص يف حمافظة دياىل �سرق البالد

العراقي  الأمني  الإع��الم  خلية  واأف���ادت 

يف ب��ي��ان نقله م��وق��ع ال�����س��وم��ري��ة ن��ي��وز ب��اأن 

عملية  بتنفيذ  �سرعت  دياىل  عمليات  قيادة 

الأوىل  ال��ف��رق��ة  قطعات  خ��الل  م��ن  نوعية 

حاوي  وتفتي�ص  ملداهمة  العراقي  باجلي�ص 

اأن  مو�سحة  ل��ه  املحاذيه  وال��ق��رى  العظيم 

الإرهاب  اإىل جتفيف منابع  العملية تهدف 

واإل���ق���اء ال��ق��ب�����ص ع��ل��ى امل��ط��ل��وب��ني وت��دم��ر 

الأوك�����ار وت��ط��ه��ر الأرا����س���ي ���س��م��ن ق��اط��ع 

امل�سوؤولية

وت��وا���س��ل ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة م��الح��ق��ة 

املناطق  خمتلف  يف  داع�����ص  اإره��اب��ي��ي  ف��ل��ول 

العراقية

االنباط-وكاالت

فل�سطينيني  اأ�����س����رى  ���س��ب��ع��ة  ي���وا����س���ل 

اإ����س���راب���ه���م امل���ف���ت���وح ع����ن ال���ط���ع���ام رف�����س��ا 

لعتقالهم الإداري

ويوا�سل لليوم ال�� 73 على التوايل الأ�سر 

اخلليل  ج��ن��وب  دورا  م��ن  الف�سفو�ص  ك��اي��د 

اإ�سرابه املفتوح عن الطعام رف�سا لعتقاله 

الإداري، كما يوا�سل لليوم ال�67 على التوايل 

القوا�سمي )24 ع��ام��اً( من  الأ���س��ر م��ق��داد 

اخلليل اإ�سرابه رف�سا لعتقاله الإداري

ولليوم ال� 49 على التوايل يوا�سل الأ�سر 

الأع���رج م��ن بلدة عنبتا �سرق  ع��الء �سميح 

طولكرم اإ�سرابه املفتوح عن الطعام رف�سا 

ال�  لليوم  يوا�سل  فيما  الإداري،  لعتقاله 

41 على التوايل الأ�سر ه�سام اإ�سماعيل اأبو 

اخلليل  جنوب  دورا  من  عاما(   39( هوا�ص 

اإ�سرابه عن الطعام

ولليوم ال�36 على التوايل يوا�سل الأ�سر 

رايق �سادق ب�سارات من طوبا�ص )44 عاًما( 

اإ�سرابه عن الطعام رف�سا لعتقاله الإداري، 

بينما ي��وا���س��ل ل��ل��ي��وم ال���� 33 ع��ل��ى ال��ت��وايل 

الأ�سر �سادي اأبو عكر )37 عاما( من خميم 

ع��اي��دة يف بيت حل���م، اإ���س��راب��ه ع��ن الطعام 

رف�سا لهذا العتقال

لليوم  اأن��ه  اأعلنت  وكانت م�سادر حملية 

الأ�سر ح�سن  التوايل يوا�سل  ال�سابع على 

اإ���س��راب��ه ع��ن الطعام  �سوكة م��ن بيت حل��م 

لالعتقال  حتويله  الح��ت��الل  لقرار  ا  رف�سً

الإداري بدون اأن توجه له اأي تهمة

 العراق: صدور مذكرات اعتقال بحق 
المشاركين في مؤتمر »الدعوة إلى التطبيع«

 سلطات االحتالل تفرج 
عن األسيرة القيادية خالدة جرار

 لتجفيف منابع اإلرهاب.. القوات العراقية 
تطلق عملية أمنية في ديالى بغداد 

 7 أسرى يواصلون إضرابهم
 عن الطعام رفًضا لالعتقال اإلداري
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الـريـا�ضي

روما - وكاالت

جنم  دي��ب��اال،  ب��اول��و  االأرجنتيني  تعر�ض 

ي��وف��ن��ت��و���س، لإ����ص���اب���ة ق��وي��ة خ����ال م��ب��اراة 

ام�س   اقيمت  التي  �صامبدوريا،  اأم��ام  فريقه 

اجلولة  مبناف�صات  �صتاديوم،  األيانز  مبلعب 

ال�����ص��اد���ص��ة م��ن ال����دوري الإي���ط���ايل. و�صجل 

الدقيقة  ليوفنتو�س يف  الأول  الهدف  ديبال 

ال���ع���ا����ص���رة م����ن ب����داي����ة ال���ل���ق���اء، ب��ت�����ص��دي��دة 

اأر���ص��ي��ة ق��وي��ة م��ن خ���ارج امل��ن��ط��ق��ة. ل��ك��ن يف 

امللعب  اأر�س  ديبال على  �صقط   ،20 الدقيقة 

اإثرها  على  ف�صل  ع�صلية،  باإ�صابة  م��ت��اأث��ًرا 

 22 بالدقيقة  ليخرج  امل��ب��اراة،  ا�صتكمال  يف 

وظهر  كولو�صيف�صكي.  دي���ان  حم��ل��ه  وي��ح��ل 

امللعب،  اأر����س  م��ن  ي��خ��رج  باكيا وه��و  دي��ب��ال 

اأن��ه  اإىل  �صحفية  ت��ق��اري��ر  ع��دة  ت�صري  حيث 

م���ن امل���وؤك���د غ��ي��اب��ه ع���ن امل��واج��ه��ة ال��ق��ادم��ة 

املجموعات  دور  مبناف�صات  ت�صيل�صي،  اأم���ام 

يوفنتو�س  وي��ل��ع��ب  اأوروب�����ا.  اأب��ط��ال  ب����دوري 

اجلولة  يف  ت�صيل�صي  مع  املقبل  الأربعاء  يوم 

ال��ث��ان��ي��ة ل����دور امل��ج��م��وع��ات ب����دوري اأب��ط��ال 

الأوىل  اجل��ول��ة  يف  يوفنتو�س  وف��از  اأوروب����ا. 

بثاثية  داره  عقر  يف  ال�صويدي  ماملو  على 

نظيفة.

01

االصابة تخرج ديباال باكيا 

كوريا بطلة اسيا ليد السيدات ومنتخبنا سابعا 

ختام الجولة الخامسة لدوري الثانية 

ميسي جاهز لموقعة مان سيتي 

االنباط - عمان 

اجلنوبي  ال��ك��وري  املنتخب  احتفظ 

اآ�صيا لكرة اليد لل�صيدات  بلقب بطولة 

ل��ل��م��رة اخل��ام�����ص��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل وذل��ك 

ب���ع���د ف������وزه ع���ل���ى امل��ن��ت��خ��ب ال���ي���اب���اين 

جمع  ال��ذي  اللقاء  يف   2٣٣-٤ بنتيجة 

�صمية  الأم�����رية  ���ص��ال��ة  يف  امل��ن��ت��خ��ب��ن 

نهائي  ل��ل�����ص��ب��اب يف  احل�����ص��ن  مب��دي��ن��ة 

البطولة  من  ع�صرة  الثامنة  الن�صخة 

الآ����ص���ي���وي���ة. ورف�����ع امل��ن��ت��خ��ب ال���ك���وري 

اجل���ن���وب���ي ر����ص���ي���ده م����ن الأل�����ق�����اب يف 

اإىل  لل�صيدات  اليد  لكرة  اآ�صيا  بطولة 

١٥ ل��ق��ب��اً م��ق��اب��ل ل��ق��ب��ن ل��ك��ازاخ�����ص��ت��ان 

ول��ق��ب وح��ي��د ل��ل��ي��اب��ان. ب����دوره ح�صم 

م��ن��ت��خ��ب ك��ازاخ�����ص��ت��ان امل���رك���ز ال��ث��ال��ث 

على  ال��ف��وز  بعد  ل�صاحله  البطولة  يف 

 .٣٨-٣٣ ب��ن��ت��ي��ج��ة  الإي������راين  امل��ن��ت��خ��ب 

وجن����ح امل��ن��ت��خ��ب الأوزب�����ك�����ي يف ح��ج��ز 

بطولة  اإىل  املوؤهلة  البطاقات  خام�س 

خال  اإ�صبانيا  يف  ت��ق��ام  وال��ت��ي  ال��ع��امل 

ال�����ص��ه��ر الأخ�������ري م����ن ال����ع����ام احل����ايل 

وذل��������ك ب����ع����د ال�����ف�����وز ع����ل����ى م��ن��ت��خ��ب 

ل��رياف��ق   2٥-2٨ بنتيجة  ك��ون��غ  ه��ون��غ 

وال��ي��اب��ان  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  منتخبات 

وكازاخ�صتان واإيران اإىل بطولة العامل 

وحل  الآ�صيوية.  ال��ق��ارة  ع��ن  كممثلن 

ال�����ص��اب��ع  امل��رك��ز  يف  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 

على  اليوم  �صباح  فوزه  بعد  بالبطولة 

 .2١-22 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال�������ص���وري  امل��ن��ت��خ��ب 

البطولة  نهاية  بعد  املنتخبات  ترتيب 

امل���رك���ز الأول  ال���ي���د  ل���ك���رة  الآ����ص���ي���وي���ة 

: ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة امل���رك���ز ال���ث���اين : 

ال��ي��اب��ان امل��رك��ز ال��ث��ال��ث : ك��ازاخ�����ص��ت��ان 

املركز الرابع : اإيران املركز اخلام�س : 

كونغ  ال�صاد�س هونغ  املركز  اأوزبك�صتان 

الثامن  املركز  الأردن   : ال�صابع  املركز 

�صنغافورة   : التا�صع  امل��رك��ز  ���ص��وري��ة   :

املركز العا�صر : الكويت املركز احلادي 

ع�صر : فل�صطن .

االنباط - عمان 

اختتمت مناف�صات الأ�صبوع اخلام�س 

ل����دوري ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم 

الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ص��ات  و���ص��م��ن 

 ،١-2 احل�صن  �صباب  على  حرثا  تغلب 

وف����از ���ص��ح��م ع��ل��ى ���ص��ب��اب ح�����وارة ٣-١ 

والطيبة على اأدر بذات النتيجة، وتفوق 

وحل�صاب   .0-2 اخل��ال��دي��ة  على  ج��ر���س 

امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، ح��ق��ق ال��ه��ا���ص��م��ي��ة 

6-١، وتغلب  البادية  فوزا عري�صا على 

على  و�صما   ،0-١ على احل�صن  العالية 

احلمراء  تعادل  فيما   ،2-٣ القطن  اأم 

فرق  �صحم  وت�صدر   .١-١ ال��وح��دة  م��ع 

حرثا  ن��ق��ط��ة،   ١٣ ب���  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 

ح��وارة  ���ص��ب��اب   ،9 وج��ر���س  الطيبة   ،١0

واأدر  احل�����ص��ن  ���ص��ب��اب   ،٤ اخل��ال��دي��ة   ،٥

والعالية  الها�صمية  فرق  وت�صاركت   .2

 ١0 بر�صيد  الثانية  املجموعة  ���ص��دارة 

7، اأم  ٨، �صما  نقاط، احل�صن والوحدة 

دون  وال��ب��ادي��ة   ،٥ احل��م��راء   ،6 القطن 

نقاط.

باري�س - وكاالت 

مي�صي،  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ب��ع��ث 

بر�صالة  ج���ريم���ان،  ���ص��ان  ب��اري�����س  جن��م 

الباري�صي،  ال��ن��ادي  جمهور  اإىل  ت��ف��اوؤل 

ق���ب���ل م����واج����ه����ة م���ان�������ص�������ص���ر ���ص��ي��ت��ي، 

ال���ث���اث���اء امل��ق��ب��ل، يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة 

اأب���ط���ال  ب�����دوري  امل��ج��م��وع��ات  م���ن دور 

اأوروب����ا. ووف��ًق��ا لإذاع���ة »م��ون��ت ك��ارل��و« 

الفرن�صية، فاإن مي�صي وماركو فرياتي، 

املران  يف  �صاركا   جريمان،  �صان  لعبي 

اجل���م���اع���ي ل��ل��ف��ري��ق ال���ب���اري�������ص���ي، ق��ب��ل 

�صيتي.  مان�ص�صر  موقعة  م��ن  ي��وم��ن 

ك���ان ال��اع��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ي��ع��اين من 

لها  تعر�س  الي�صرى،  الركبة  يف  اإ�صابة 

يذكر  ل��ي��ون..  اأومل��ب��ي��ك  خ��ال مواجهة 

�صان  تغيبا عن فوز  اأن مي�صي وفرياتي 

دون  بهدفن  مونبلييه  على  ج��ريم��ان 

ال��ث��ام��ن��ة من  اجل���ول���ة  ال�����ص��ب��ت، يف  رد، 

الفرن�صي. الدوري 

االنباط - عمان 

تنطلق م�صاء اليوم الإثنن يف �صالة الأمري 

ح���م���زة مب��دي��ن��ة احل�����ص��ن ل��ل�����ص��ب��اب ال��ن�����ص��خ��ة 

ال��ت��ا���ص��ع��ة وال��ع�����ص��ري��ن م��ن ب��ط��ول��ة اآ���ص��ي��ا لكرة 

ال�صلة وت�صتمر اأحداثها حتى الثالث من اأكتوبر 

القادم. وي�صارك يف البطولة ٨ منتخبات �صمن 

وال�صن  اليابان  وه��ي،  اآ�صيا  يف  الأول  امل�صتوى 

واأ����ص���رال���ي���ا وك����وري����ا اجل��ن��وب��ي��ة ون��ي��وزي��ل��ن��دا 

تق�صيم  ومت  والهند.  والفلبن  تايبيه  وال�صن 

امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����ص��ارك��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ت��ن، حيث 

ال��ي��اب��ان  م��ن��ت��خ��ب��ات،  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ���ص��م��ت 

وكوريا اجلنوبية ونيوزيلندا والهند فيما �صمت 

واأ�صراليا  ال�صن  الثانية منتخبات،  املجموعة 

منتخبات  و�صتلعب  تايبيه.  وال�صن  والفلبن 

ال���دور  ال��ب��ع�����س يف  ك��ل جم��م��وع��ة ���ص��د بع�صها 

الأول على اأن يتاأهل مت�صدر كل جمموعة اإىل 

الدور ن�صف النهائي فيما تلعب املنتخبات التي 

احتلت املركزين الثاين والثالث يف كل جمموعة 

اإىل ن�صف  ال���ت���اأه���ل  اأج����ل  امل��ل��ح��ق م���ن  م���ب���اراة 

املغلوب.  خ��روج  بنظام  �صيلعب  وال��ذي  النهائي 

واأكمل الحتاد الأردين لكرة ال�صلة كافة الأمور 

امل�صتوى  لإ�صت�صافة  واللوج�صتية  التنظيمية 

ت�صبق  وال���ت���ي  اآ���ص��ي��ا  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأول 

اإ�صت�صافة امل�صتوى الثاين من البطولة يف �صهر 

نوفمرب القادم و�صت�صهد تلك البطولة م�صاركة 

املنتخبات  منتخبنا الوطني لل�صيدات. وحتظى 

ب�صمعة  ب���الأردن  اآ�صيا  كاأ�س  بطولة  يف  امل�صاركة 

 ، الآ�صيوي  اأو  العاملي  امل�صتوى  �صواء على  طيبة 

حيث ي�صارك املنتخب الياباين يف البطولة بعد 

الف�صية  بامليدالية  تتويجه  من  قليلة  اأ�صابيع 

يف دورة الألعاب الأوملبية)طوكيو 2020( و�صبق 

له كذلك احتال املركز الثاين يف بطولة كاأ�س 

العامل بن�صخة عام ١97٥. اما بالن�صبة للمنتخب 

بلقب بطولة  التتويج  له  �صبق  فقد  الأ�صرايل 

املركز  ون���ال   2006 ع��ام  ن�صخة  ال��ع��امل يف  ك��اأ���س 

وحقق   20١٨ ع��ام  الأخ���رية  الن�صخة  يف  ال��ث��اين 

املنتخب  ويحتل  منا�صبات   ٣ يف  الثالث  امل��رك��ز 

العاملي  الت�صنيف  يف  الثالث  املركز  الأ�صرايل، 

جانبه  م��ن  اآ���ص��ي��ا.  ق���ارة  م�صتوى  ع��ل��ى  والأول 

على  الثاين  الت�صنيف  ال�صيني  املنتخب  يحتل 

العاملي  امل�صتوى  على  وال�صابع  الآ�صيوية  القارة 

عام  بر�صلونة  اأوملبياد  ف�صية  ن��ال  اأن  له  و�صبق 

 ١9٨٤ اأجنلو�س عام  ١992 وبرونزية دورة لو�س 

كاأ�س  ببطولة  الو�صيف  مركز  يف  كذلك  وح��ل 

 .١9٨٣ ع��ام  ن�صخة  يف  وثالثاً   ١99٤ ع��ام  ال��ع��امل 

فكان  اجلنوبية  ك��وري��ا  مبنتخب  يتعلق  وفيما 

اأف�صل اإجنازاته هو ح�صوله على ف�صية اأوملبياد 

ل��و���س اأجن��ل��و���س ع���ام ١9٨٤ وامل���رك���ز ال��ث��اين يف 

بطولة كاأ�س العامل مرتن عامي ١967 و١979. 

وي��ع��ت��رب امل��ن��ت��خ��ب ال����ك����وري اجل���ن���وب���ي الأك����ر 

بر�صيد  ل��ل�����ص��ي��دات  اآ���ص��ي��ا  ك��اأ���س  للقب  حتقيقاً 

و٥  ال�صيني  للمنتخب  لقباً   ١١ مقابل  لقباً   ١2

اللقب  احتكر  والذي  الياباين  للمنتخب  األقاب 

يف الن�صخ الأربعة الأخرية. وتفتتح بطولة كاأ�س 

التايل  النحو  على  ل��ق��اءات  باأربعة  ال��ي��وم  اآ�صيا 

�صباحاً  ال��ع��ا���ص��رة  | ال�صاعة  وال��ه��ن��د  ال��ي��اب��ان   :

الواحدة  | ال�صاعة  ونيوزيلندا  كوريا اجلنوبية 

م�صاًء ال�صن والفلبن | ال�صاعة الرابعة م�صاًء 

ال�صابعة  ال�صاعة   | تايبيه  وال�صن  اأ���ص��رال��ي��ا 

م�صاًء .

لندن - وكاالت 

���ص��ج��ل جن���م ل��ي��ف��رب��ول، حم��م��د ���ص��اح، 

هدفا لفريقه يف �صباك م�صيفه برينتفورد، 

���ص��م��ن اجل����ول����ة ال�������ص���اد����ص���ة م����ن ال������دوري 

الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از وج���اء ه���دف ���ص��اح يف 

ع�صر  الثالث  الاعب  لي�صبح   ،٥٤ الدقيقة 

الذي ي�صل اإىل ١00 هدف مع ليفربول، يف 

كما  م�صمياته.  بجميع  الإجنليزي  الدوري 

لعب  اأ�صرع  ثالث  ب��ات  امل�صري  ال��دويل  اأن 

١00 ه��دف يف  اإىل  ال��ري��دز، ي�صل  ت��اري��خ  يف 

م��ب��اراة،   ١٥١ ذل��ك يف  ال����دوري، حيث حقق 

وي���اأت���ي اأم���ام���ه ف��ق��ط روج����ر ه���ان���ت )١٤٨ 

مباراة(، وجاك باركين�صون )١٤9(. واأ�صبح 

تاريخ  يف  هداف  اأف�صل  عا�صر  اأي�صا  �صاح 

 ١٣١ بر�صيد  امل�صابقات،  ك��ل  يف  ل��ي��ف��رب��ول، 

ه��دف��ا، م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ى ���ص��ام راي��ب��ول��د )١٣0 

الفرعون  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت��در  ه��دف��ا(. 

22 مباراة  اآخر  ١٨ هدفا يف  اأح��رز  امل�صري، 

ل�����ص��ال��ح ل���ي���ف���رب���ول خ�����ارج اأر�����ص����ه، يف ك��ل 

امل�صابقات. كما اأن �صاح يعترب رابع لعب، 

ليفربول يف  اأكر مع  اأو  ١00 هدف  ي�صجل 

ال��ربمي��ريل��ي��ج )امل�����ص��م��ى احل��دي��ث ل��ل��دوري 

ف���اول���ر )١2٨(  روب�����ي  ب��ع��د  الإجن����ل����ي����زي(، 

اأوي���ن  وم��اي��ك��ل   )١20( ج�����ريارد  و���ص��ت��ي��ف��ن 

�صبكة »�صكواكا«. بح�صب   ،)١١٨(

االنباط - عمان 

ح���ث ن����ادي ال��رم��ث��ا ج��م��اه��ريه، مب�����ص��ان��دت��ه 

الفريق  فيها  يناف�س  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ه���ذه  يف 

واأو���ص��ح  امل��ح��رف��ن.  دوري  بطولة  لقب  على 

ن����ادي ال��رم��ث��ا ع���رب ���ص��ف��ح��ت��ه ال��ر���ص��م��ي��ة على 

“في�صبوك” : »يف هذه اللحظة التاريخية من 
م�صرية نادي الرمثا، ويف ظل الظروف املحيطة 

ب���ال���ن���ادي وح���ج���م ال�������ص���غ���وط���ات وال���ت���ح���دي���ات 

واأننا  ل�صيما  الأي��ام  هذه  يف  لها  يتعر�س  التي 

اأ���ص��ب��ح��ن��ا ق��ري��ب��ن ج���ًدا م��ن ب��ط��ول��ة ال����دوري، 

فاإن ناديكم بحاجة اإىل اللتفاف حوله ودعمه 

مادًيا ومعنوًيا”. وقفز الرمثا ل�صدارة ترتيب 

البقعة بهدف  بعد فوزه على  املحرفن  دوري 

اىل  وحيد حيث رفع ر�صيده اإىل “٤0” نقطة 

ج��ان��ب خ�����ص��ارة ف��ري��ق ال���وح���دات ام����ام ���ص��ب��اب 

الردن ب��ث��اث��ة اه���داف م��ق��اب��ل ه��دف��ن وال��ت��ي 

تراجع  فيما  وح��ي��دا  ال�����ص��دارة  ال��رم��ث��ا  منحت 

توج  الرمثا  وك��ان   . ال��ث��اين  للمركز  ال��وح��دات 

عامي  مرتين  املحرفن  دوري  بطولة  بلقب 

١9٨١ و١9٨2 

بطولة اسيا لسلة السيدات تنطلق في عمان 

صالح ضمن أساطير فريق ليفربول 

الرمثا يحث الجماهير على مساندة الفريق 

تواصل منافسات دوري الدرجة االولى الكروي 
االنباط - عمان 

اخلام�صة  اجلولة  مناف�صات  الثنن  اليوم  م�صاء  تتوا�صل 

ال��ق��دم  باقامة م��ب��ارات��ان، حيث  ال��درج��ة الأوىل لكرة  ل��دوري 

يلتقي من�صية بني ح�صن مع كفر�صوم على ملعب الأمري علي 

FC، نظريه الأهلي على �صتاد الأمري  باملفرق، ويواجه عمان 

ال��ث��اث��اء، ح��ي��ث ي��واج��ه  حم��م��د. وتختتم م��واج��ه��ات اجل��ول��ة 

ويلتقي  ه��ا���ص��م،  الأم����ري  ملعب  ع��ل��ى  بلعما  ن��ظ��ريه  ال�����ص��ري��ح 

الريموك مع الطرة على �صتاد الأمري حممد. وتت�صارك فرق 

 ١0 ب���  الرتيب  ���ص��دارة  ال�صرحان  ومغري  ال��ط��رة،  ال�صرحان، 

٥، العربي واحتاد الرمثا  7، بلعما  نقاط، الريموك وال�صريح 

بني  ومن�صية   ،١ والكرمل  كفر�صوم   ،٣  FC وعمان  الأهلي   ،٤

ح�صن اأخريا دون نقاط.



الريا�ضي
11

بيليه يهنئ ميسي بانجازاته 

الريال يواجه صعوبة امام فياريال 

مبابي غاضب من نيمار 

استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر 

الربازيل - وكاالت

بيليه،  ال�سابق  الربازيلي  املهاجم  هناأ 

امل����ت����وج ب��ل��ق��ب امل����ون����دي����ال ث�����اث م�����رات، 

بعد  مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م 

يف  هّداف  كاأف�سل  القيا�سي  رقمه  حتطيم 

منتخبات  م�ستوى  على  ر�سمية  مباريات 

اأم���ري���ك���ا اجل���ن���وب���ي���ة. واأ�����س����اد ب��ي��ل��ي��ه م��ن 

 31 م��ن��ذ  فيها  امل��ت��واج��د  امل�ست�سفى  داخ���ل 

اأغ�������س���ط�������س/اآب امل��ا���س��ي ب����الإجن����از ال���ذي 

والذي  جريمان،  �سان  باري�س  جنم  حققه 

 ي���رى اأن����ه مي��ت��ل��ك م��وه��ب��ة “ل ًت�����س��دق«.

وك���ت���ب ال��ن��ج��م ال���ربازي���ل���ي ال�����س��اب��ق على 

ح�������س���اب���ه ال���ر����س���م���ي مب����وق����ع ال���ت���وا����س���ل 

“مرحبا  “اإن�ستجرام”:  الج���ت���م���اع���ي 

متاأخرا،  لك  اأكتب  كنت  اإن  ع��ذرا  مي�سي. 

اأرغ�����ب يف ت��ف��وي��ت ال��ف��ر���س��ة  ول��ك��ن��ن��ي مل 

حطمته  اآخ��ر  قيا�سي  رق��م  على  لتهنئتك 

يف ب����داي����ة ه������ذا ال�������س���ه���ر. م���وه���ب���ت���ك يف 

ُت�����س��دق«. وي��وا���س��ل بيليه  ال��ق��دم ل  ك���رة 

العملية  م��ن  للتعايف  ال�سحي  ب��رن��اجم��ه 

اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي اأج���راه���ا م��وؤخ��را لإزال���ة 

�سبتمرب/اأيلول   9 ويف  ال��ق��ول��ون.  يف  ورم 

مع  هاتريك  مي�سي  ليونيل  اأحرز  اجلاري 

الذي  بوليفيا  لقاء  يف  الأرجنتني  منتخب 

ملونديال  امل��وؤه��ل��ة  الت�سفيات  �سمن  ق��ي��م 
ُ
اأ

يف   79 رق��م  ه��دف��ه  اإىل  لي�سل   2022 قطر 

الوطني،  فريقه  م��ع  الر�سمية  امل��ب��اري��ات 

ل���ي���ت���ج���اوز ال�������س���ج���ل ال���ت���ه���دي���ف���ي ل��ب��ي��ل��ي��ه 

الفريق  جنم  لي�سري  هدفا،   77 باإجمايل 

ال��ب��اري�����س��ي الأف�����س��ل ت��ه��دي��ف��ي��ا يف ت��اري��خ 

م��ن��ت��خ��ب��ات اأم���ري���ك���ا اجل��ن��وب��ي��ة. واأ����س���اف 

بيليه: “اأمتنى لك اأن حتقق املزيد بجانب 

ومبابي«. نيمار 

مدريد – وكاالت 

ع��ل��ق الإي����ط����ايل ك���ارل���و اأن�����س��ي��ل��وت��ي، 

املدير الفني لريال مدريد، على التعادل 

ال�سلبي �سد فياريال، يف اإطار مناف�سات 

اجل���ول���ة ال�����س��اب��ع��ة م���ن ال��ل��ي��ج��ا. وق���ال 

نقلتها  ت�����س��ري��ح��ات  خ���ال  اأن�����س��ي��ل��وت��ي، 

“الرهان  “ماركا” الإ�سبانية:  �سحيفة 

على  ق��ادر  هو  كظهري؟  فالفريدي  على 

نختار  اأن  وي��ج��ب  م��ك��ان،  اأي  يف  ال��ل��ع��ب 

الأف�سل له«. واأ�ساف: “بالن�سبة يل هو 

بحاجة  كنت  لكني  اأمي��ن،  بظهري  لي�س 

و�سع  وحاولت  التوغل  من  الكثري  اإىل 

يف  ومتركزنا  اخل��ط��وط،  بني  اأ�سين�سيو 

ال�سغط  يف  �سعوبة  ووج��دن��ا  املنطقة، 

لدينا  كانت  الثاين  ال�سوط  العايل، ويف 

املزيد من ال�سيطرة«. وتابع: “مل نلعب 

اأف�����س��ل م���ب���اراة ه���ذا امل���و����س���م، وت��ع��ام��ل 

ف����ي����اري����ال م����ع ال���ع���دي���د م����ن ال����ك����رات، 

 وواج���ه���ن���ا ���س��ع��وب��ة ����س���د ح���ار����س���ه���م«.

اأعتقد  ل  الت�سكيل؟  يف  “خطاأ  واأردف: 

ك��ان  ب��ل  خ��اط��ئ،  بت�سكيل  دخ��ل��ت  اأن��ن��ي 

على  ج����زاء  “ركلة  ون�����وه:  ���س��ح��ي��ًح��ا«. 

اأي  ق��ول  اأ�ستطيع  ل  اأره���ا،  مل  األبيول؟ 

�سغط  م�ساكل  “واجهنا  وزاد:  ���س��يء«. 

يف  ب��ث��اث��ي  ول��ع��ب��ن��ا  الأول،  ال�����س��وط  يف 

خط الو�سط، لكن مع دخول مودريت�س 

ال��ث��اين كانت  ال�سوط  يف وق��ت لح��ق يف 

“كورتوا  وا���س��ت��ك��م��ل:  اأف�����س��ل«.  الأم����ور 

حظنا  ح�سن  م��ن  ن��ع��م،  للغاية؟  حا�سم 

وج����وده م��ع��ن��ا، ك��م��ا اأن م��ي��ل��ي��ت��او واألب���ا 

اأب���ل���ي���ا ب�����اًء ح�����س��ًن��ا، ووا���س��ل��ن��ا امل�����س��ي 

قدًما، لكني ل�ست حزيًنا، ومل تكن هذه 

“مودريت�س  واأمت:  ل��ن��ا«.  ل��ي��ل��ة  اأف�����س��ل 

ذلك  ك��ان  ل،  ن�ساطا؟  اأق��ل  وكا�سيمريو 

وكان  ال�سغط  �سعوبة  ب�سبب  ملحوظا 

ع��ل��ي��ه��م ت��غ��ط��ي��ة ال��ك��ث��ري م���ن م�����س��اح��ات 

فيني�سيو�س  ب���وج���ود  وال��ل��ع��ب  امل��ل��ع��ب، 

يف  وبنزميا  واإي�سكو  واأ�سين�سيو  وه��ازارد 

ال��ه��ج��وم ي��دف��ع لع��ب��ي ال��و���س��ط للكثري 

من العمل«.

باري�س – وكاالت 

جنم  مبابي،  كيليان  الفرن�سي  عرب 

ع���ن غ�سبه  ج���ريم���ان،  ����س���ان  ب���اري�������س 

�سيلفا  دا  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  زميله  م��ن 

الثامنة  باجلولة  مونبلييه  م��ب��اراة  يف 

باري�س  وحقق  الفرن�سي.  ال��دوري  من 

اأحرز  رد، حيث  النت�سار بهدفني دون 

الدقيقة  اإدري�سا جايا الهدف الأول يف 

البديل جوليان  الثاين عرب  14، وجاء 

والتقطت   .89 ال��دق��ي��ق��ة  يف  دراك�����س��ل��ر 

على  ملبابي  فيديو   »+  Canal« قناة 

اإحراز دراك�سلر  عقب  ال��ب��دلء  مقاعد 

ل����ل����ه����دف ال������ث������اين، م�������س���ت���ف���ي���ًدا م��ن 

مت��ري��رة ن��ي��م��ار. واأظ���ه���ر ال��ف��ي��دي��و اأن 

اأنانية  من  جايا  لزميله  ي�سكو  مبابي 

هذه  مينحني  ل  “اإنه  ق��ائ��ًا:  ن��ي��م��ار، 

نيمار  اإن  القناة  وق��ال��ت  ال��ت��م��ري��رات«. 

ح�سل على فر�سة مماثلة عقب �ساعة 

التمرير  ع��دم  ق��رر  لكنه  امل���ب���اراة،  م��ن 

اإىل م��ب��اب��ي يف ه��ذه ال��ل��ع��ب��ة. ورف���ع بي 

اإ�س جي ر�سيده اإىل 24 نقطة، حمققا 

ال��ع��ام��ة ال��ك��ام��ل��ة م���ن 8 ان��ت�����س��ارات 

بينما  ال�����س��دارة،  يف  ليحلق  متتالية، 

جتمد ر�سيد مونبلييه عند 9 نقاط يف 

املركز احلادي ع�سر.

القاهرة – وكاالت 

ح�����س��م وائ������ل ج���م���ع���ة، م���دي���ر م��ن��ت��خ��ب 

مهاجم  حم��م��د  م�سطفى  م��وق��ف  م�����س��ر، 

الزمالك املعار اإىل جالطة �سراي الرتكي، 

ال��ف��راع��ن��ة  مع�سكر  اإىل  ان�����س��م��ام��ه  ب�����س��اأن 

ال������ذي ي��ن��ط��ل��ق ال���ث���اث���اء امل���ق���ب���ل. وك����ان 

للمنتخب  الفني  املدير  كريو�س،  كارلو�س 

ا���س��ت��دع��اء م�سطفى  اأع���ل���ن  ق���د  امل�����س��ري، 

ما  رغم  املبدئية،  املحرتفني  قائمة  �سمن 

بدر منه عقب لقاء الفراعنة مع اجلابون 

العامل.  كاأ�س  لت�سفيات  الثانية  يف اجلولة 

لقناة ال�سم�س،  ت�سريحات  يف  جمعة  وقال 

م�سطفى  �سد  ع��ق��وب��ات  اأي  ت��وج��د  ل  اإن���ه 

منتخب  اأو  الكرة  احت��اد  من  �سواء  حممد 

م�����س��ر ال�����س��اب��ق ب��ق��ي��ادة ح�����س��ام ال���ب���درى. 

ال��ب��درى  اأن ت�����س��ري��ح��ات ح�����س��ام  واأ����س���اف 

مت��ام��ا،  حم��م��د  م�سطفى  ب����راأت  الأخ����رية 

بت�سرف  املق�سود  من  معلوم  غري  اأنه  كما 

وبالتايل لن توقع عليه عقوبات.  الاعب 

اأن  م�سر،  مبنتخب  ال��ك��رة  م��دي��ر  واأو���س��ح 

ال��ربت��غ��ال،  اإىل م��وط��ن��ه  ���س��اف��ر  ك���ريو����س 

و�سيعود   وال����ده،  م��ي��اد  بعيد  لاحتفال 

 ي���وم ال��ث��اث��اء ل��ب��دء م��ع�����س��ك��ر ال��ف��راع��ن��ة.

كاأ�س  م��ب��اري��ات  �ساهد  ك��ريو���س  ب��اأن  واأف���اد 

م�سر وال�سوبر، وبالطبع معظم الاعبني 

يعانون من الإجهاد ولكن كريو�س يرف�س 

ال��ف��ن��ي زار  اأن اجل��ه��از  الأع������ذار. واأو����س���ح 

نادي الزمالك وحتدث مع خمطط اأحمال 

الفريق الربتغايل، ومت التفاق على و�سع 

برنامج لتاأهيل الاعبني الدوليني.واأ�سار 

م�سر  منتخب  جنم  �ساح  حممد  اأن  اإىل 

وطلب  معه  حتدث  الإجنليزي  وليفربول 

ت��اأك��ي��د احل��ج��ز وت��اأك��ي��د م��وع��د ال��و���س��ول 

ليبيا  م��ب��ارات��ى  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  م�����س��ر  اإىل 

لت�سفيات  وال��راب��ع��ة  ال��ث��ال��ث��ة  ب��اجل��ول��ت��ني 

متحم�س  الاعب  اأن  موؤكدا  العامل،  كاأ�س 

ل��ل��م�����س��ارك��ة. ووا����س���ل وائ�����ل ج��م��ع��ة، ب���اأن 

حممد �ساح ي�ستحق �سارة قيادة منتخب 

ط��وال  يقدمه  وم��ا  لأهميته  نظرا  م�سر، 

ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، ل��ك��ن ال��ق��رار ي��رج��ع اإىل 

كريو�س مع بداية مع�سكر الفراعنة.

روما – وكاالت 

مت��ك��ن م��ات��ي��ا دي�����س��رتو، م��ه��اج��م ج��ن��وى، 

هيا�س  لفريقه، اأمام  هدفني  ت�سجيل  من 

ف���ريون���ا، م�����س��اء ال�����س��ب��ت، ���س��م��ن م��ن��اف�����س��ات 

اجل��ول��ة ال�����س��اد���س��ة م��ن ال����دوري الإي��ط��ايل. 

نوعها،  من  غريبة  حادثة  امل��ب��اراة،  و�سهدت 

الهدف  ت�سجيل  م��ن  دي�سرتو  متكن  بعدما 

ال��ث��ال��ث ل��ف��ري��ق��ه ب��ع��د جم��ه��ود رائ�����ع، لكنه 

ي��ده  يف  م��ي��اه  ب��زج��اج��ة  مم�سك  وه��و  �سجله 

اأثناء ت�سديده الكرة يف ال�سباك. وقال موقع 

ياأخذ  ك��ان  دي�سرتو  اإن  اإي��ط��ال��ي��ا«،  »فوتبول 

اأن  املباراة، قبل  املاء خال  ل�سرب  ا�سرتاحة 

ت��ذه��ب ال��ك��رة ل��ه، لريك�س ب��اجت��اه امل��رم��ى، 

دي�سرتو  علق  جهته،  ومن  الهدف.  وي�سجل 

ال��واق��ع��ة،  ع��ل��ى  امل���ب���اراة  ب��ع��د  ت�سريحاته  يف 

ع�سلي.  ت��ق��ل�����س  م��ن  اأع����اين  “كنت  وق����ال: 

األقي  اأين  اأع��رف  اأكن  كنت متعًبا، لذلك مل 

اأن لقاء  واأبقيتها يف يدي«. يذكر  الزجاجة، 

الإيجابي  بالتعادل  انتهى  وف��ريون��ا،  جنوى 

الهدفني  )3-3(، حيث �سجل ماتيا دي�سرتو 

الثاين والثالث لفريقه.

الريا�س – وكاالت 

�سجلت اجلولة ال�ساد�سة لدوري كاأ�س 

للمحرتفني،  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري 

اأع���ل���ى ح�����س��ور ج���م���اه���ريي يف ال�����دوري 

ه��ذا امل��و���س��م ب��ال��و���س��ول ل��ق��راب��ة 70 األ��ف 

م�����س��ج��ع. و����س���ه���دت اجل���ول���ة ال�����س��اد���س��ة 

اأعلى ح�سور يف دوري هذا العام مبباراة 

ال��ت��ي �سهدها ح��وايل  الحت���اد وال��ت��ع��اون 

ن�سف  ي��ق��ارب  م��ا  اأي  م�����س��ج��ع،  األ����ف   35

الأرقام  وفق  وذلك  اجلولة  هذه  ح�سور 

ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا امل��وق��ع ال��ر���س��م��ي ل��راب��ط��ة 

ال���ذي  ال���وق���ت  ويف  امل���ح���رتف���ني.  دوري 

اجلماهريي  احل�سور  عدد  املوقع  اأخفى 

على  لعبت  التي  والباطن  الن�سر  ملباراة 

اأن  اأو�سحت  فاإنها  بارك،  مر�سول  ملعب 

ث��اين  وال��ه��ال �سجلت  ال�����س��ب��اب  م��ب��اراة 

اختتمت  ال��ت��ي  اجل��ول��ة  يف  ح�سور  اأع��ل��ى 

م�سجع،  اآلف   9 ب��ح��وايل  ال�سبت  م�ساء 

الدويل  فهد  امللك  �ستاد  مدرجات  زينوا 

مباراة  جاءت  فيما  الريا�س.  بالعا�سمة 

م�سجعني،   8710 ب���� ثالثة  واحل��زم  الفتح 

ح�������س���روا يف م����درج����ات م��ل��ع��ب الأم����ري 

ب��الح�����س��اء. وح�سر  ج��ل��وي  ب��ن  عبد اهلل 

ج���م���ه���ور ال���ط���ائ���ي ب��ف��اع��ل��ي��ة، ل��ي��ح��ت��ل��وا 

اجلماهريي  احل�سور  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز 

وي����ق����ودوا ف��ري��ق��ه��م ل���ف���وز ت���اري���خ���ي هو 

امل��ح��رتف��ني  ب�������دوري  ل���اأ����س���ه���ب  الأول 

بح�سور 5 اآلآف م�سجع يف ملعب الأمري 

ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن م�����س��اع��د.  ويف امل��رك��ز 

الرائد  مباراة  جمهور  جاء  الأخ��ري  قبل 

عبداهلل  امللك  مدينة  مبلعب  والفي�سلي 

ملعب  و�سهد  م�سجعا.   4917 ب���� ب��ربي��دة 

جماهريي  ح�سور  اأق��ل  املجمعة  مدينة 

يف ه����ذه اجل���ول���ة، ح��ي��ث ح�����س��ر م���ب���اراة 

4100 م�سجع. الفيحاء والأهلي 

مدريد – وكاالت 

ح��ار���س  ك��ورت��وا  ت��ي��ب��و  البلجيكي  اأع����رب 

م���رم���ى ري�����ال م����دري����د، ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه من 

ال��ت��ع��ادل ال�����س��ل��ب��ي ���س��د ف��ي��اري��ال، يف اإط���ار 

م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة ال�����س��اب��ع��ة م��ن ال��ل��ي��ج��ا. 

نقلتها  ت�����س��ري��ح��ات  خ���ال  ك���ورت���وا،  وق����ال 

“التعادل  الإ���س��ب��ان��ي��ة:  »م���ارك���ا«  �سحيفة 

خ�سر  واإذا  ملعبنا،  على  لأنه  قليا  حمبط 

مناف�س مبا�سر فنحن نريد الفوز بالنقاط 

بالن�سبة  كافية  لي�ست  والنقطة  ال��ث��اث، 

بعد  �سيئة  لي�ست  النظيفة  وال�سباك  ل��ن��ا، 

املا�سية«.  امل��ب��اري��ات  يف  الأه���داف  ا�ستقبال 

ملحاولة  ل��ل��م��ب��اراة  اأع��ددن��ا  “لقد  واأ���س��اف: 

ال�����س��غ��ط ع��ل��ى اخل�����س��م، ل��ك��ن يف ال�����س��وط 

من  وك��ان  للغاية،  جيد  بعمل  قاموا  الأول 

ال�����س��ع��ب ق��ط��ع ال��ك��رة م��ن��ه��م، واأخ��ط��اأن��ا يف 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��م��ري��رات، واأح��ي��اًن��ا يحدث 

م�����س��ت��ح��ق��ة  ج������زاء  “ركلة  واأمت:  ذل�������ك«. 

ول  خ��ط��اأ،  ه��ن��اك  اإن  ي��ق��ول  ال��ك��ل  لنات�سو؟ 

اأعرف ما اإذا كان هناك خطاأ �سابق اأم ركلة 

باللعب  ال�سماح  اليوم  احلكم  واأراد  ج��زاء، 

الفيديو  وح��ك��م  احل��ك��م  ي��ر  واإذا مل  ك��ث��رًيا، 

ف�سيكون الأمر كذلك«.

يسجل وبيده زجاجة مياه 

حضور جماهيري كبير لمباريات الدوري السعودي 

كورتوا محبط من التعادل 
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اوامر دفاع جديدة لضبط
 )فلتان كورونا(

خالد فخيدة

من  التعايف  مرحلة  بتنفيذ  احل��ايل،  ال�شهر  مطلع  احلكومة  ب��داأت  ي��وم 

كورونا، قلنا حينها، ان الكرة ا�شبحت يف مرمى املواطن للدفع باالردن اىل 

املربع االخ�شر. به اىل  العودة  املنطقة اخل�شراء وعدم 

26 يوما م�شت حتى االآن من مرحلة التعايف، ومل ن�شاهد غري مزيد من 

الكمامة. خا�شة  العامة،  وال�شالمة  ال�شحة  ب�شروط  االلتزام  عدم 

بتعليمات  االل���ت���زام  ل��ع��دم  م���رر  ال��ل��ق��اح  ت��ل��ق��ي  ب���ان  االع��ت��ق��اد  ك���ان  واذا 

ال��ذي  االه��م��ال  ه��ذا  ا�شباب  اب��رز  م��ن  الرقابة  غياب  ف��اإن  ك��ورون��ا،  مكافحة 

قادمة. اي موجة  املجتمع عند مواجهة  باجتياح كوروين جديد  يهدد 

واع��ت��ق��د ان م��ا ف���ات احل��ك��وم��ة ع��ن��دم��ا ح���ددت االول م��ن اي��ل��ول احل��ايل 

املن�شاآت االقت�شادية من �شجن كورونا،  ال�شعب وكافة  موعدا الطالق �شراح 

عقوبة  من  يغلظ  جديد  دفاع  امر  ا�شدار  طبيعتها،  اىل  احلياة  عودة  وبدء 

حلماية  الكمامة  ارت��داء  وحتديدا  العامة  ال�شالمة  �شروط  يخرق  من  كل 

متوقعة. نك�شات غري  اي  التعايف من  مرحلة 

ملنع  كورونا  قمع  اج��راءات  اىل  العودة  احلكومة  نية  يف  لي�س  انه  �شحيح 

اأي ان��ك��م��ا���س  اق��ت�����ش��ادي ج��دي��د غ��ري حم��م��ود ال��ع��واق��ب، ل��ك��ن ال��راخ��ي يف 

اال�شابات  بعدد  ت�شل  كورونية  مبوجات  املجتمع  تهديد  من  يزيد  الرقابة 

يدفع  قد  ال��ذي  االم��ر  احلالية،  اال���ش��اب  ع��دد  ا�شعاف  ع�شرة  اىل  اليومية 

احلكومة للعودة اىل  اوامر الدفاع االأوىل.

جل��ن��ة االوب��ئ��ة ال��ت��ي دق���ت اجل��ر���س وح����ذرت  م��ن ال��راخ��ي احل��ا���ش��ل يف 

واحلفالت  املهرجانات  يف  خا�شة  الكمامة  ب��ارت��داء  االل��ت��زام  على  ال��رق��اب��ة 

يقابلها  ان  يجب  ك��ورون��ا،  ب�شبب  ق�شري  انقطاع  بعد  ع��ادت  التي  الغنائية 

اوامر دفاع جديدة تلزم اجلميع بارتداء الكمامة وتاأمني التباعد اجل�شدي 

املواطنني. ب�شكل كبري بني  الفريو�س  انت�شار  دون  الذي يحول 

حاليا  مطلوب  الكمامة،  ب��ارت��داء  يلتزم  ال  من  كل  على  العقوبة  تغليظ 

كورونيا،  اخل�شراء  املنطقة  يف  االردن  على  للحفاظ  فوري  و  عاجل  وب�شكل 

ومنع عودته اىل املربع االول يف مواجهة كورونا.

االنباط _ فرح مو�سى

���ش��م��ن ف���ع���ال���ي���ات اع�����الن ارب�����د ع��ا���ش��م��ة 

واالحتفاالت   2022 لعام  العربية  الثقافة 

للدولة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ئ��وي��ة  مبنا�شبة  ال��وط��ن��ي��ة 

 " تقراأ "اربد  م����ب����ادرة  ن��ظ��م��ت  االردن�����ي�����ة، 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع م���رك���ز ارب����د ال��ث��ق��ايف ام�����س 

ال�����ش��ب��ت ح��ف��ال ال����ش���ه���ار وت���وق���ي���ع جم��م��وع��ة 

ق�ش�شية بعنوان عابر للكاتبة رهف ن�شر اهلل

ورح����ب ب��احل�����ش��ور رئ��ي�����س م���ب���ادرة ارب��د 

عرف  الذي  العالونة  حم�شن  حممود  تقراأ 

كتاب  وتوقيع  ا�شهار  حفل  وه��و  بالفعالية 

ع��اب��ر ل��ل��ك��ات��ب��ة ره���ف ن�����ش��ر يف م��رك��ز ارب���د 

ال��ث��ق��ايف ق��ائ��ال اب����ارك ل��ك��م واب����ارك لرهف 

وابارك للمكتبة العربية هذا الكتاب.

وحت�����دث ال���ع���الون���ة خ����الل احل���ف���ل ع��ن 

اه��م��ي��ة دع����م امل����واه����ب ال�����ش��ب��اب��ي��ة واالخ����ذ 

للو�شول  وم�شاعدتهم  القمم  اىل  بيدهم 

ال��وط��ن  ل��ي��ك��ون��وا ج��ي��ال ينتفع  ل��ر االم����ان 

واالمة بهم.

واو����ش���ح اه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ت���ق���وم به 

املبدعني من  واب��راز  دع��م  �شبيل  امل��ب��ادرة يف 

جيل ال�شباب وحتدث عن الدور الذي تقوم 

به املبادرة وبدعم ذاتي 

وق��ام��ت االدي��ب��ة ام���اين امل��ب��ارك بتقدمي 

الق�ش�شية  املجموعة  حول  ابداعية  ا�شاءة 

)ع���اب���ر( وق���دم اي�����ش��ا ال��ن��اق��د ع��ب��دال��رح��ي��م 

ج���داي���ة ق������راءة ن��ق��دي��ة ح����ول امل��ج��م��وع��ة ، 

وقامت الكاتبة رهف ن�شر اهلل بقراءة بع�س 

جمموعتها  م��ن  ال��ق�����ش��رية  ال��ق�����ش�����س  م��ن 

عابر .

فعالياتها  رعى  التي  االم�شية  نهاية  ويف 

وبح�شور  الرجوب  احمد  املهند�س  الباحث 

واملثقفني  وال�شعراء  االدب��اء  من  كبري  عدد 

واملواطنني املهتمني من حمافظة اربد ، مت 

تكرمي الكاتبة ن�شر اهلل

اربد : حفل اشهار وتوقيع كتاب عابر 

      

االنباط-وكاالت

تو�شل خراء اإىل ت�شميم بديل خلوذة الراأ�س 

من  للوقاية  والريا�شيون  اجلنود  يرتديها  التي 

عملوا  مبتكر  ت�شميم  عر  املخ  بارجتاج  االإ�شابة 

ل�شنوات. عليه 

الطبيب  ب��اي��ل��ز،  ج��ول��ي��ان  ال��دك��ت��ور  واأو����ش���ح 

التجربة  اأن  كارولينا،  نورث  جامعة  من  ال�شابق 

12 ع���ام���اً حل��م��اي��ة ال����دم����اغ اأث���ن���اء  ب������داأت ق��ب��ل 

 Fast ممار�شة الريا�شة، بح�شب ما ن�شره موقع

االأمريكي.  Company
واأ���ش��اف اأن���ه ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��خ��رع ال��دك��ت��ور 

اإمكانية  لتوفري  االبتكار  يهدف  �شميث،  ديفيد 

تعزيز حماية الدماغ من الداخل بداًل من تغليف 

اجلمجمة مبزيد من احلماية من اخلارج.

ب�شيط  ت�شميم  خ���الل  م��ن  اإن���ه  ق���ال  ك��ذل��ك، 

للرقبة  اأو طوق  ياقة  ت�شميم  االرت��داء، مت  �شهل 

يرتديها  اأن  ميكن  ال��ت��ي   ،Q-Collar ت�شمى 

القدم  ك��رة  ري��ا���ش��ات  مم��ار���ش��ة  اأث��ن��اء  �شخ�س  اأي 

االأمريكية اأو الهوكي اأو الرجبي.

طوق للرقبة

باختبار  االأم��ريك��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  وق��ام��ت 

ق����الدة Q ك��و���ش��ي��ل��ة مل��ن��ع ���ش��دم��ة ال���دم���اغ اأث��ن��اء 

ت��واج��د اجل��ن��ود ب��ال��ق��رب م��ن ان��ف��ج��ارات لعبوات 

النا�شفة.

 Q-Collar ���ش��ان��ع��و  اأم�������ش���ى  ذل�����ك،  اإىل 

للح�شول  ال�شعي  يف  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات 

ال��غ��ذاء وال�����دواء االأم��ريك��ي��ة  اإدارة  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى 

اخ��ت��ب��ارات  اإج������راء  خ��الل��ه��ا  مت  ح��ي��ث   FDA
مكثفة.

وت�شمنت االختبارات اأكرث من ع�شرين درا�شة 

متخ�ش�شة  ه��ي��ئ��ات  اأج��رت��ه��ا  و���ش��ري��ري��ة  معملية 

وجمموعة  ه��ارف��ارد  وج��ام��ع��ة  كلينك  م��اي��و  مثل 

نورث �شور الطبية.

حتمي من التاأثريات اخلانقة

جريت الدرا�شة االأبرز، برعاية ال�شركة 
ُ
فيما، اأ

يف  ق���دم  ك���رة  الع���ب   284 ع��ل��ى   ،Q30 املنتجة 

املدر�شة الثانوية يف عام 2018.

اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  ال��ل��ع��ب، ك�شفت  وب��ع��د م��و���ش��م م��ن 

ال��ري��ا���ش��ي��ني، ال��ذي��ن ارت����دوا اأط���واق  م��ن   77٪

على  كبرية  تغيريات  اأي  لديهم  يطراأ  مل  الرقبة 

املادة البي�شاء يف اأدمغتهم.

ملنع   Q ال���رق���ب���ة  ت�����ش��م��ي��م ط����وق  ك���ذل���ك، مت 

ال���ت���اأث���ريات اخل���ان���ق���ة، ب�����ش��ب��ب ت��ع��ر���س ال���دم���اغ 

لالرتطام اأو حتى ال�شدمات الب�شيطة واملتكررة، 

اأثناء ممار�شة بع�س  التي يتعر�س لها الالعبون 

يف  تكرارها  يت�شبب  والتي  اجلماعية،  الريا�شات 

حدوث تلف بالدماغ ب�شكل تدريجي اأو تراكمي.

هندي يطّلق زوجته: 
ال تستحم يوميا

كلب يدخل موسوعة »غينيس« بفضل طول أذنيه

ترجمات - اأبوظبي

�شهدت والية اأتر بردي�س �شمايل 

ال���ه���ن���د، م�����وؤخ�����را، ح����ادث����ة ط���الق 

غ��ري��ب��ة، ح��ي��ث ط��ّل��ق زوج زوج��ت��ه، 

ب�شكل يومي. ا�شتحمامها  لعدم 

»نيوز  قناة  موقع  ذك��ر  وح�شبما 

فقد  ال��ه��ن��دي��ة،  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة   »18

امل��راأة  حماية  لهيئة  زوج��ة  تقدمت 

ب�شكوى، بعدما تطلقت من زوجها.

وال��ت��ي  ال��زوج��ة  ذك���رت  وح�شبما 

طلقها  فقد  ا�شمها،  عن  يك�شف  مل 

زوجها الأنها مل تكن ت�شتحم يوميا.

حماية  هيئة  يف  م�����ش��وؤول  واأ���ش��ار 

اأن��ه��ا  اأك����دت  ال���زوج���ة  اأن  اإىل  امل����راأة 

ت���ري���د ال����ع����ودة ل���زوج���ه���ا، وت��رب��ي��ة 

طفلهما البالغ من العمر عام واحد 

معا.

وحت�����اول ال��ه��ي��ئ��ة االإ����ش���الح بني 

الزوجني، وخ�شو�شا اأن �شبب طلب 

فعل  اأي  حت���ت  ي���ن���درج  ال  ال���ط���الق 

عنيف اأو جرمية �شد املراأة.

ترجمات - اأبوظبي

اأوريغون  ام��راأة من والي��ة  حطم كلب متلكه 

االأم���ريك���ي���ة، ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي ال��ع��امل��ي، ب��اأط��ول 

اأذنني.

ومتكن الكلب من دخول مو�شوعة »غيني�س« 

لالأرقام القيا�شية بف�شل طول اأذنيه، حيث يبلغ 

طول كل واحدة 33 �شنتيمرا تقريبا.

وم��ن��ح��ت امل��و���ش��وع��ة ال��ك��ل��ب »ل���و« ال��ب��ال��غ من 

اأول�شن،  3 �شنوات واململوك من قبل بايج  العمر 

لقب اأطول اآذان لكلب ال يزال على قيد احلياة.

ل���الأن���ب���اء ع��ن  اآي«  ب����ي  ون���ق���ل���ت وك����ال����ة »ي�����و 

اأي  اإىل  ت��وؤد  مل  الطويلة  ل��و  »اآذان  قولها:  بايج 

م�شاعفات طبية للكلب«.

واأ�شافت: »يحب لو اأن يلم�س اجلميع اأذنيه، 

بفعل  اأحدهم  قيام  عند  معار�شة  اأي  يبدي  وال 

ذلك«.

وب��ح�����ش��ب ب��اي��ج ف����اإن »ل����و« ف���از ب��ال��ع��دي��د من 

اجلوائز اخلا�شة مب�شابقات الكالب التي اأقيمت 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.

بديل لخوذة الرأس.. ابتكار يحمي الرياضيين من ارتجاج المخ

ترجمات - اأبوظبي

ذك����رت ت��ق��اري��ر ���ش��ح��ف��ي��ة يف ال���والي���ات 

اأمريكيا جرى فقدانه،  اأن رجال  املتحدة، 

االإع�شار  خ�شم  يف  املا�شي،  ال�شهر  اأواخ��ر 

اأن  تاأكد  ثم  لويزيانا،  والي��ة  �شرب  ال��ذي 

مت�شاحا قد التهمه بالفعل.

وب���ح�������ش���ب ���ش��ح��ي��ف��ة »م����������ريور«، ف����اإن 

الراحل تيموثي �شاتريل، 71 عاما، �شوهد 

الآخ����ر م����رة يف ال��ث��الث��ني م���ن اأغ�����ش��ط�����س 

الناجم  الدمار  يتفقد  كان  بينما  املا�شي، 

عن اإع�شار »اآيدا« يف حديقة البيت.

فير،  وا�شمها  ال�شحية،  زوجة  وقالت 

يهاجم  وه���و  ع��م��الق��ا  راأت مت�����ش��اح��ا  اإن��ه��ا 

الزوج يف احلديقة، فقام بافرا�س ونزاعه 

ذراعه.

واأ���ش��اف��ت يف اأق��وال��ه��ا ل���دى ال�����ش��رط��ة، 

واأخ��ذ ي�شرخ،  ب�شدة،  ال��زوج كان ينزف  اأن 

اأن ت���اأخ���ذ ق���ارب���ا وت��ذه��ب  وي��ط��ل��ب م��ن��ه��ا 

املفر�س  احل��ي��وان  لكن  امل�شاعدة،  لطلب 

امل����اء وق���د �شحب  ���ش��رع��ان م���ا اخ��ت��ف��ى يف 

اجلثة.

وب��ع��د اأ���ش��ب��وع��ني م��ن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، مت 

اإىل  ا���ش��ط��ي��اد وق��ت��ل مت�����ش��اح ي�شل ط��ول��ه 

3.6 اأمتار، بينما يزن 225 كيلوغراما.

 وع���ق���ب اإج�������راء ع����دد م���ن ال��ف��ح��و���س 

واالختبارات، تاأكد وجود بقايا من الرجل 

الراحل يف معدة التم�شاح.

واع����ت����م����دت ال�������ش���ل���ط���ات ع���ل���ى اإج�������راء 

ف��ح��و���س احل��م�����س ال��ن��ووي، وق��ارن��ت بني 

وبني  التم�شاح،  معدة  يف  املوجودة  البقايا 

اأب��ن��اء  م��ن  امل�شتخل�س  ال��ن��ووي  احل��م�����س 

الراحل.

ويعد اإع�شار اآيدا واحدا من اأ�شد واأ�شواأ 

���ش��اح��ل اخلليج  ال��ت��ي ���ش��رب��ت  االأع��ا���ش��ري 

االأمريكي، خملفا خ�شائر مادية فادحة.

وي��ق��ع م��ن��زل ال��راح��ل ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 

م��ك��ان ي��اأت��ي اإل��ي��ه ال�����ش��ي��اح م��ن اأج���ل روؤي��ة 

ال��ت��م��ا���ش��ي��ح ال��ت��ي ال ت��ه��اج��م االإن�������ش���ان يف 

العادة اإال يف حال عدم اإيجاد غذاء.

وال��ك��وارث،  االأعا�شري  حت�شل  وعندما 

ف�����اإن ال��ت��م��ا���ش��ي��ح جت���د ن��ف�����ش��ه��ا يف اأزم����ة 

غذاء، وهذا االأمر يدفع بها اإىل مهاجمة 

اإذا �شادفته. االإن�شان 

أميركي مسن فقد خالل إعصار آيدا وعثر عليه في معدة تمساح


