
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يلتقي عددا من االعالميين

« تتمنى السالمة  «
والشفاء العاجل لسمو ولي العهد 

األمير حسين

الملك والملكة في الحجر بعد 
اصابة ولي العهد بفايروس كورونا 

االنباط-عمان 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  التقى   

الإث����ن����ن، جم���م���وع���ة م����ن الإع���الم���ي���ن 

وال�صحفيني.

والتقى جاللته كال من العالمين: 

حم���م���د اخل����ال����دي، وم���ه���ن���د م��ب��ي�����ض��ن، 

وح�ضام  املجايل،  و�ضدام  البدري،  وهاين 

غرايبة، وعامر الرجوب، ويا�ضر الن�ضور، 

وفرح يغمور، وليث اجلبور. .

االنباط- عمان

 اأ�ضدر الديوان امللكي الها�ضمي، ام�س 

الثنن، بيانا فيما يلي ن�ضه:

اأنه  الها�ضمي  امللكي  الديوان  "يعلن 
الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اإجراء  بعد 

العهد  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�ضن 

امل���ع���ظ���م، ال��ف��ح�����س ال���روت���ي���ن���ي امل��ع��ت��م��د 

ح�����ض��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ض��ح��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة 

يف ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ض��م��ي، اأظ��ه��رت 

اإ�ضابته  الث��ن��ن  ال��ي��وم  م�����ض��اء  النتيجة 

بفريو�س كورونا.

احل�ضن،  الأم���ري  �ضمو  على  وظ��ه��رت 

فريو�س  �ضد  اللقاح  تلقى  قد  كان  ال��ذي 

اأع���را����س خ��ف��ي��ف��ة وه���و ب�ضحة  ك���ورون���ا، 

جيدة جداً.

املتبع  ال�����ض��ح��ي  ل��ل��روت��وك��ول  ووف���ق���اً 

يف ح��ال��ة امل��خ��ال��ط��ة م���ن ق��ب��ل اأ���ض��خ��ا���س 

ق��د ت��ل��ق��وا ال��ل��ق��اح ���ض��د ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

الها�ضمية  اجل��الل��ة  ���ض��اح��ب  �ضيخ�ضع 

امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين اب�����ن احل�����ض��ن، 

املعظمان،  العبداهلل  رانيا  امللكة  وجاللة 

خم�ضة  مل��دة  الح���رازي  امل��ن��زيل  للحجر 

اأيام، علماً اأن نتائج فحو�ضات جاللتيهما 

التي اأجريت اليوم كانت �ضلبية.

وي��ت��م��ن��ى ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ض��م��ي 

امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  العاجل  ال�ضفاء 

الأم������ري احل�����ض��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

يف  كورونا  م�ضابي  وجلميع  العهد،  ويل 

الها�ضمية".. الأردنية  اململكة 
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االنباط-وكاالت

 روى ال�ضاب ب�ضام اأبو �ضبيتان، من بلدة 

التنكيل  تفا�ضيل  املحتلة،  بالقد�س  الطور 

ال��ذي تعر�س له من قبل جنود  والعتداء 

اأي���ل���ول/  22 ب��ع��د اع��ت��ق��ال��ه يف  الح����ت����الل، 

�ضبتمر احلايل

»م��رك��ز  ل��ق��اء م��ع  اأب���و �ضبيتان يف  وق���ال 

معلومات وادي حلوة«، اإنه »خرج اإىل البلدة 

م��واج��ه��ات  وك���ان���ت  ل����وال����ده،  ل�����ض��راء دواء 

م��ن��دل��ع��ة ب���ن ق����وات الح���ت���الل وال�����ض��ب��ان، 

وف���ج���اأة ظ��ه��ر ع��ن��ا���ض��ر ���ض��رط��ة الح��ت��الل، 

وط���ل���ب���وا م���ن���ي ال���ت���وق���ف، ح��ي��ن��ه��ا ���ض��ع��رت 

باخلوف وحاولت الهرب، لكنني مل اأمتكن 

يف  بالتن  وج��ود  ب�ضبب  �ضريعاً  امل�ضي  م��ن 

ق��دم��ي، لأن��ن��ي اأع����اين م��ن ك�����ض��ر ق���دمي يف 

قدمي«

وت�����اب�����ع: »خ�������الل حم���اول���ت���ي ال����ه����روب 

فقام  بك�ضور،  واأ�ضبت  ال��درج  على  �ضقطت 

عنا�ضر �ضرطة الحتالل باعتقايل، واأثناء 

العتقال اعتدوا علَي بال�ضرب املرح، رغم 

واأن  قدمي،  يف  الك�ضور  عن  اأخرتهم  اأنني 

فيها بالتن«

اأ�ضروا على  اأن جنود الحتالل  واأ�ضاف 

الك�ضر،  رغم معاناته من  له،  القيود  و�ضع 

وقالت له اإحدى عنا�ضر �ضرطة الحتالل.

التفا�صيل �ص »10«

 بسام أبو سبيتان يروي معاناته بعد اعتقاله: أطباء في »هداسا« 
شاركوا جنود االحتالل االعتداء عليه

االنباط-وكاالت

 

ع�ضو  الرغوثي،  م��روان  الأ�ضري  اأك��د 

بعد  اأن��ه  )فتح(،  حلركة  املركزية  اللجنة 

رب����ع ق����رن م���ن امل���ف���او����ض���ات وحم�����اولت 

الفل�ضطينين  بن  ت�ضوية  اإىل  الو�ضول 

والإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ن، ق��د و���ض��ل ه��ذا امل�ضروع 

اإىل ف�ضل كامل

واأو������ض�����ح، ال����رغ����وث����ي، خ�����الل ن����دوة 

احل���رك���ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة الأ�����ض����رية، ال��ت��ي 

اأن  الفل�ضطينية،  اأعدتها جملة الدرا�ضات 

�ضلطة  اإىل  الفل�ضطينية، حتولت  ال�ضلطة 

بال �ضلطة، وا�ضتعمار بال تكلفة

ال���ض��ت��ع��م��اري  امل�����ض��روع  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

الذي  الأدن��ى  باحلد  يقبل  ل  ال�ضهيوين 

منظمة  يف  الرئي�ضي  ال��ت��ي��ار  عليه  واف���ق 

للت�ضوية،  كاأ�ضا�س  الفل�ضطينية  التحرير 

اأن �ضيا�ضة التطهري العرقي التي  م�ضيفاً 

اإىل  تتوا�ضل  لزال���ت  اإ�ضرائيل  متار�ضها 

ال�ضيا�ضات ال�ضتعمارية الأخرى جانب 

»امل�������ض���ه���د  اأن  ال������رغ������وث������ي،  واأك�����������د 

ال�ضيا�ضي  والنظام  متداخل،  الفل�ضطيني 

الذي تبلور يف العقود املا�ضية، و�ضل اإىل 

مكوناته  جميع  و�ضقطت  الإنهيار،  حافة 

والفا�ضلة« والعاجزة  املنق�ضمة 

ولفت اإىل اأن »هناك بعد اإ�ضايف �ضعبنا 

كثرياً من الأمل.

التفا�صيل �ص »9«

 البرغوثي: السلطة استعمار بال تكلفة 
والنظام السياسي سقطت مكوناته 

المنقسمة والعاجزة والفاشلة

 األمير الحسن يفتتح أعمال المنتدى الدولي 
الثاني عشر للشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة 

مصادر المياه

 وزير الصحة يؤكد أهمية وضع استراتيجية 
لألمراض غير السارية

االنباط- عمان

 دع���������ا �����ض����م����و الأم�������������ري احل�����������ض�����ن ب���ن 

ط�����الل، رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل��ل��ع��ل��وم 

ب�ضكل  التنمية  اإىل  للنظر  والتكنولوجيا، 

فهم  ع��ل��ى  مبنية  اإق��ل��ي��م��ي��ة  وب��روؤي��ة  ���ض��ام��ل 

�ضبل  حتقيق  اأب��رزه��ا  ل��الأول��وي��ات،  م�ضرك 

للب�ضرية. الكرمي  العي�س 

ال�������ض���م���ويل  ال���ن���ه���ج  اإن  �����ض����م����وه،  وق�������ال 

واحل������وك������م������ة ال�����ر������ض�����ي�����دة وا������ض�����ت�����خ�����دام 

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا والع����ت����م����اد ع���ل���ى ال��ب��ح��ث 

ال���ع���ل���م���ي وت�����ض��ن��ي��ف ال����ك����ف����اءات ����ض���روري 

الأ�ضا�ضية،  املحورية  الق�ضايا  مع  للتعامل 

وم�ضاكل  املناخي،  والتغري  املياه،  »�ضح  مثل 

ال���ط���اق���ة، والق���ت�������ض���اد وال���ن���م���و ال�����ض��ك��اين 

ون��ق�����س ال��غ��ذاء«. ج��اء ذل���ك، خ��الل رع��اي��ة 

. �ضموه 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ّك�����د وزي�����ر ال�����ض��ح��ة ف���را����س ال���ه���واري،  اأ

ال�ضارية  الأمرا�س غري  الوقاية من  اأهمية 

وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا؛ ب��ات��خ��اذ اإج�������راءات ���ض��ري��ع��ة 

ا�ضراتيجية  و���ض��ع  اأب��رزه��ا  وم��ن  وف��ّع��ال��ة، 

اجلهات  مب�ضاركة  ملكافحتها،  عمل  وخطط 

الرئي�ضية. املعنية 

نظام  تعزيز  اأهمية  على  ال��وزي��ر  و���ض��دد 

ر���ض��د وم��راق��ب��ة الأم���را����س غ��ري ال�����ض��اري��ة 

م��ق��دم��ي اخل��دم��ات  م�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى جميع 

غري  الأم��را���س  برامج  وحت�ضن  ال�ضحية، 

ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  م�ضتوى  على  ال�����ض��اري��ة 

الأول����ي����ة، وت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���دّخ���الت ال��وق��ائ��ي��ة 

ال��ت��ي ت��ع��زز من��ط احل��ي��اة ال�����ض��ح��ي، وال��ذي 

خف�س  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  اأن  ���ض��اأن��ه  م��ن 

م��ع��دلت الإ���ض��اب��ة ب���الأم���را����س وال��وف��ي��ات 

الطريق  وميهد  الأردن،  يف  عنها  الناجمة 

بحلول  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق 

الهواري. 2030، بح�ضب  عام 

نّظمتها  ذلك، خالل جل�ضة حوارية  جاء 

منظمة  مكتب  مع  بالتعاون  ال�ضحة  وزارة 

ال�ضحة العاملية بالأردن، ام�س الثنن، عن 

و�ضع الأمرا�س غري ال�ضارية يف الأردن، يف 

لر�ضد  الأخ��ري  الوطني  امل�ضح  نتائج  �ضوء 

الأمرا�س. هذه 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 اأكدت وزارة ال�ضحة توفر جميع الأدوية 

وامل�����ض��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة يف م�����ض��ت��ودع��ات��ه��ا 

التابعة  ال�ضحية  وامل��راك��ز  وم�ضت�ضفياتها 

لها.

ونفت الوزارة، يف بيان لها ام�س الأثنن، 

امل�����ض��ت��ل��زم��ات  اأو  الأدوي������ة  ن��ق�����س يف  وج����ود 

م�������ض���ت���ودع���ات  اأن  م���و����ض���ح���ة  ال����ط����ب����ي����ة، 

املخزون  لديها  ال�ضحة  وزارة  وم�ضت�ضفيات 

ال���ك���ايف م���ن ج��م��ي��ع الأدوي������ة وامل�����ض��ت��ل��زم��ات 

�ضهر  لغاية  احتياجاتها  ويغطي  الطبية، 

اآذار من العام القادم 2022.

امل��خ��زون  ي��ج��ري متابعة  اأن��ه  واأو���ض��ح��ت 

اأوًل  ع���ام،  ب�ضكل  ل��الأدوي��ة،  ال���ض��رات��ي��ج��ي 

توفر  مبينة  املركزية،  امل�ضتودعات  يف  باأول 

املخزون .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط _ فرح مو�صى 

اك��د خ��راء ان معظم الع��ت��داءات على 

ال��غ��اب��ات ي��ت��م م���ن ق��ب��ل م��اف��ي��ات احل��ط��ب 

وجت������ار الأخ���������ض����اب، م���ط���ال���ب���ن اجل���ه���ات 

ي��وؤدي  منا�ضب  ت�ضريع  ب��اإي��ج��اد  املخت�ضة 

ق��اط��ع��ي  ع���ل���ى  ال����ع����ق����وب����ات  ت���غ���ل���ي���ظ  اىل 

ال�ضجار وت�ضديد احلرا�ضة على الغابابات 

وال����ض���ج���ار احل��رج��ي��ة ل��وق��ف ال��ن��زي��ف يف 

الأردنية. الطبيعة  �ضريان 

 ف��م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د رئ��ي�����س م���رك���ز حق 

حت�ضن  الإع���الم���ي  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة،  للتنمية 

اأحمد التل.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

 دان���ت حم��ك��م��ة ا���ض��ت��ئ��ن��اف ع��م��ان وزي��ر 

اأ���ض��غ��ال اأ���ض��ب��ق ب��ج��رم الإه���م���ال ب��واج��ب��ات��ه 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة وح��ك��م��ت ع��ل��ي��ه ب��احل��ب�����س مل��دة 

500 دينار  �ضهر واحد وغرامة مالية تبلغ 

دينارا. و942  األفا   161 مبلغ  وت�ضمينه 

جل�ضة  الث��ن��ن،  ام�����س  املحكمة  وع��ق��دت 

ال�ضراري،  حممد  القا�ضي  برئا�ضة  علنية 

وع�������ض���وي���ة ال���ق���ا����ض���ي ط�����الل ال���ع���ق���رب���اوي 

م�ضوؤولية  ع��دم  وق���ررت  م��ق��دادي،  ومو�ضى 

ال�����وزي�����ر ن���ف�������ض���ه ع����ن ج���ن���اي���ة ال����ض���ت���ث���م���ار 

الوظيفي.

التفا�صيل �ص »4«

 الصحة تؤكد استمرارها بصرف 
مستحقات شركات األدوية

خبراء: قطع األشجار واالعتداء على 
الغابات جريمة يجب تغليظ العقوبة 

على مرتكبيها

 محكمة استئناف عمان تصدر حكما 
بحبس وزير أشغال أسبق شهرا 
وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا

  لماذا لم يعمل المسؤولين السابقين على إنتاج النفط رغم وجود
6 معلومات بين أيديهم حول وجوده 

االأنباط - عمرالكعابنة    التفا�صيل �ص »6«
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الثالثاء  28 / 9 / 2021 

 األمير الحسن يفتتح أعمال المنتدى الدولي الثاني عشر للشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر المياه

 الصحة تؤكد استمرارها بصرف مستحقات شركات األدوية

 دودين يشارك في ندوة حول أدوات االتصال الحكومي في منتدى الشارقة

 األعلى للسكان يعقد دورة تدريب مدربين في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية

 العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى ال الدرة

 مندوبًا عن ولي العهد، وزير السياحة يطلق 
مشروع تأهيل درب الحج المسيحي بمأدبا

 الفوسفات تؤكد عدم صحة ما تم 
تداوله حول التأمين الصحي للمتقاعدين 

 وزير الثقافة يتفقد مهرجان جرش

 وزير الداخلية يقرر اعادة فتح مركز حدود جابر

 وفد من جامعة البترا يزور السفارة العمانية

االنباط- عمان

 دعا �سمو االأمري احل�سن بن طالل، رئي�س 

املجل�س االأعلى للعلوم والتكنولوجيا، للنظر 

اإقليمية  وب��روؤي��ة  �سامل  ب�سكل  التنمية  اإىل 

مبنية على فهم م�سرتك لالأولويات، اأبرزها 

حتقيق �سبل العي�س الكرمي للب�سرية.

ال�������س���م���ويل  ال���ن���ه���ج  اإن  �����س����م����وه،  وق��������ال 

التكنولوجيا  وا�ستخدام  الر�سيدة  واحلوكمة 

وت�سنيف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  واالع��ت��م��اد 

الق�سايا  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ����س���روري  ال��ك��ف��اءات 

املحورية االأ�سا�سية، مثل “�سح املياه، والتغري 

املناخي، وم�ساكل الطاقة، واالقت�ساد والنمو 

ال�سكاين ونق�س الغذاء”.

ج��اء ذل���ك، خ��الل رع��اي��ة ���س��م��وه ان��ط��الق 

لل�سبكة  ع�سر  الثاين  الدويل  املنتدى  اأعمال 

امل��ي��اه  م�����س��ادر  واإدارة  ل��ت��ن��م��ي��ة  االإ���س��الم��ي��ة 

وال���غ���ذاء  وال��ط��اق��ة  امل���ي���اه  “ترابط  ب��ع��ن��وان 

وال��ب��ي��ئ��ة ل��الأم��ن االإن�����س��اين ل��ع�����س��ر م��ا بعد 

�سمو  ب��ح�����س��ور  االأح������د،  اأم�������س  اجلائحة”، 

االأمرية �سمية بنت احل�سن.

الفر�س  من  الكثري  هناك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

عليها  معا  العمل  ميكن  التي  االأم��ل  ونوافذ 

مل���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات واالأزم����������ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ال��ت��ع��اون  تعميق  ���س��رورة  مبينا  ب��ال��ك��وارث، 

والت�سدي  احللول  اإىل  للو�سول  الدول  بني 

للتحديات.

بني  التكامل  تعزيز  اإىل  �سموه،  دع��ا  كما 

واالقت�سادية  والب�سرية  الطبيعية  امل���وارد 

اأف�سل  لفهم  ومتكينها  املجتمعات  لتفعيل 

يف  جن��اح  بق�س�س  م�سيدا  ال��ب��ي��ئ��ة،  الأخ��ط��ار 

ميكن  واالإ�سالمية  العربية  ال��دول  من  عدد 

العام  االأم��ني  اأك��د  بها. من جهته،  االح��ت��ذاء 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ل��ل��ع��ل��وم  االأع���ل���ى  للمجل�س 

واإدارة  لتنمية  االإ�سالمية  ال�سبكة  ورئي�س 

عرفة،  ال��دي��ن  �سياء  الدكتور  امل��ي��اه  م�سادر 

االأع�ساء يف  املنتدى ي�سكل فر�سة للدول  اأن 

االأم��ن  مل�ستقبل  التحديات  ملواجهة  ال�سبكة 

املائي، ف�سال عن كونه من�سة لتوفري خطة 

5 �سنوات مقبلة. عمل و�سراكة ملدة 

املائي  االأمن  يهدد  املناخ  اأن تغري  وا�ساف 

ويزيد من حدة النزاعات على املياه.

الدائمة  للجنة  العام  املن�سق  قال  ب��دوره، 

ال��ت��ع��اون  ح���ول  االإ���س��الم��ي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة 

حممد  ال��روف�����س��ور  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  العلمي 

امل���ي���اه وال��ط��اق��ة  ب���ني  ال���رب���ط  اإن  �����س����ودري، 

وديناميكية،  معقدة  عملية  والبيئة  والغذاء 

م�����س��ريا اإىل اأه��م��ي��ة امل�����س��ي ق��دم��ا ب��اأج��ن��دة 

على  ال��ع��امل  مل�ساعدة  والتكنولوجيا  العلوم 

التحديات. معاجلة وتخطي 

العلوم  اأن  اثبتت  كورونا  جائحة  اأن  وبني 

التي  ه��ي  التكنولوجي  وال��ت��ق��دم  واالأب��ح��اث 

ال��ب�����س��ري��ة ع��ل��ى تخطي  ���س��اع��دت وت�����س��اع��د 

االأوب����ئ����ة وال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وامل�����س��اك��ل 

االأخرى.

م���ن ج���ان���ب���ه، او����س���ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الرقاد،  مروان  الدكتور  االإ�سالمية  لل�سبكة 

يف  رقم  اأعلى  �سجلتا  و2021   2020 عامي  اأن 

ال��ت��اري��خ ال��ب�����س��ري م��ن ح��ي��ث ���س��دة وت��ط��رف 

يف  العاملي  الف�سل  ب�سبب  اجل��وي��ة،  االأح���وال 

اإىل  الفتا  امل��ن��اخ��ي،  التغري  م�ساكل  معاجلة 

اأن تكلفة عدم اتخاذ اإجراءات فعالة ملواجهة 

ال�سيئة  ال��ط��ق�����س  وظ����روف  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 

مرتفعة. �ستكون 

لدى  ال��ي��اب��اين  ال�سفري  ق��ال  جهته،  م��ن 

م�����س��ارك��ة  اإن  ك������اورو،  ���س��ي��م��ازاك��ي  االأردن، 

ه��ذه  تنظيم  ال��ي��اب��ان يف  ك��ي��وت��و يف  ج��ام��ع��ة 

اأن ال��ع��الق��ة ب���ني ال��ي��اب��ان  ال����ن����دوة، ت���وؤك���د 

ال��ت��ع��اون  خ����الل  م���ن  ت���ع���ززت  ق���د  واالأردن 

واملنظمات  اجل��ام��ع��ات  مثل  امل��ن��ظ��م��ات،  ب��ني 

الدولية.

االإج�����راءات  اأن  ن���درك  “نحن  واأ����س���اف، 

مل��واج��ه��ة ال���ك���وارث ل��ي�����س��ت ك��اف��ي��ة م��ن قبل 

االإقليمي  ال��ت��ع��اون  واأن  وح��ده��ا،  احل��ك��وم��ة 

وال����دويل ب��ني احل��ك��وم��ات وم��ع��اه��د البحث 

اأن تكون  واآمل  الدولية مطلوب،  واملنظمات 

هذه الندوة فر�سة مفيدة لتبادل اخلرات 

واملعرفة خارج حدود القطاعات”.

اليابانية،  كيوتو  جامعة  ع��ن  وبالنيابة 

اأ�����س����ار اخل���ب���ري ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���س ���س��ام��ح 

ك��ن��ت��و���س، يف ك��ل��م��ة ل���ه خ���الل ال���ن���دوة، اإىل 

واملعرفة  التقنيات  بنقل  اجل��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام 

ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ف��ي�����س��ان��ات  الإدارة 

االأردن  يف  خا�سة  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط 

مب��ن��ط��ق��ة ال��ب��رتا ال�����س��ي��اح��ي��ة، ���س��م��ن اإط���ار 

التعاون والتن�سيق مع ال�سركاء االأ�سا�سيني.

وي�سارك يف املنتدى الذي يعقد يف عمان 

150 من  اأي�����ام،  وت�����س��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات��ه ث��الث��ة 

ال�سيا�سات  و�سانعي  اململكة،  لدى  ال�سفراء 

ذات  والوزارات احلكومية  املنطقة  املائية يف 

امل��ي��اه وممثلي  ال�����س��ل��ة وخم��ت�����س��ي وخ����راء 

ت�سمل  دول���ة   30 ال����دويل مي��ث��ل��ون  امل��ج��ت��م��ع 

الدول االأع�ساء يف ال�سبكة.

جناح  لق�س�س  امل��ن��ت��دى،  خ��الل  وع��ر���س 

اإظ��ه��ار  م��ن  متكنت  واإ���س��الم��ي��ة  عربية  دول 

ال����رتاب����ط ب����ني امل����ي����اه وال���ط���اق���ة وال����غ����ذاء 

احللول  اأن  مبينة  اجلائحة،  بعد  ما  لع�سر 

ممكنة اإذا ما تكافلت اجلهود بني املوؤ�س�سات 

�سنع  يف  وا�سراكها  املجتمعات  يف  واالأف���راد 

امل�ستدامة. التنمية  القرار وحتقيق 

االنباط- عمان

جميع  ت��وف��ر  ال�سحة  وزارة  اأك���دت   

االأدوي���������ة وامل�������س���ت���ل���زم���ات ال���ط���ب���ي���ة يف 

وامل��راك��ز  وم�ست�سفياتها  م�ستودعاتها 

لها. التابعة  ال�سحية 

ون��ف��ت ال������وزارة، يف ب��ي��ان ل��ه��ا ام�����س 

االأث�����ن�����ني، وج������ود ن��ق�����س يف االأدوي�������ة 

م��و���س��ح��ة  ال��ط��ب��ي��ة،  امل�����س��ت��ل��زم��ات  اأو 

وزارة  وم�����س��ت�����س��ف��ي��ات  م�����س��ت��ودع��ات  اأن 

ال�����س��ح��ة ل��دي��ه��ا امل���خ���زون ال���ك���ايف من 

الطبية،  وامل�ستلزمات  االأدوي���ة  جميع 

اآذار  �سهر  لغاية  احتياجاتها  ويغطي 

من العام القادم 2022.

واأو�����س����ح����ت اأن�������ه ي����ج����ري م��ت��اب��ع��ة 

املخزون اال�سرتاتيجي لالأدوية، ب�سكل 

عام، اأواًل باأول يف امل�ستودعات املركزية، 

م��ب��ي��ن��ة ت���وف���ر امل����خ����زون ع���ل���ى ج��م��ي��ع 

االأدوي�����ة يف امل�����س��ت��ودع��ات ال��ف��رع��ي��ة يف 

املخزون  متابعة  يتم  واأن��ه  املحافظات، 

كافة،  الطبية  وامل�ستلزمات  ال��دوائ��ي 

علماً  ي��ح�����س��ل،  ق��د  ن��ق�����س  اأي  لتجنب 

باأنه يوجد بديل واحد على االأقل لكل 

دواء.

اأن وزارة املالية  واأ�سارت الوزارة اإىل 

20 مليون دينار  التزمت بت�سديد مبلغ 

�سرف  �سيتم  االأدوي��ة،  �سركات  ل�سالح 

االأ�سبوع  خ��الل  منها  دينار  مليون   10

دي���ن���ار خ��الل  م��ل��ي��ون   10 و  احل������ايل، 

ال�سهر املقبل، و�ستبقى عملية ال�سرف 

م�ستمرة من خالل تاأمني املخ�س�سات 

الالزمة لذلك من وزارة املالية. واأكدت 

ال�����وزارة اأن��ه��ا ُت���ويل ق��ط��اع االأدوي�����ة يف 

جاهدة  وت�سعى  اهتمامها،  ُجل  االأردن 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا����س���ت���ق���رار ال��و���س��ع 

االأدوي���ة  وم�����س��ت��ودع��ات  ل�سركات  امل���ايل 

عملها  ب��اأداء  اال�ستمرار  من  لتمكينها 

االأردين  ال�����س��ح��ي  ال���ق���ط���اع  وت����اأم����ني 

وم�ستلزمات  اأدوي����ة  م��ن  ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه 

اأن��ه جرى  طبية. واأ���س��ارت ال��وزارة اإىل 

احلايل  اأيلول   21 بتاريخ  اجتماع  عقد 

وم�ستودعات  �سركات  من  موردين  مع 

اجلهات  على  املديونية  لبحث  االأدوي��ة 

ممثلني  بح�سور  املختلفة،  احلكومية 

وامل��ال��ي��ة، وج��رى  ال�سحة  ع��ن وزارت���ي 

خ���الل���ه ا���س��ت��ع��را���س امل���ب���ال���غ ال���ت���ي مت 

العام  خالل  االأدوي��ة  ل�سركات  �سرفها 

40 مليون  احلايل، والتي بلغت حوايل 

دينار مت ت�سديدها عن وزارة ال�سحة.

ك���م���ا اأك�������دت ال���������وزارة ق���ي���ام دائ�����رة 

مبلغ  بت�سديد  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����س��رتي��ات 

55 م��ل��ي��ون دي��ن��ار اأخ����رى ت��ق��ري��ب��ا من 

)وزارة  ال�����س��ح��ي  ال���ق���ط���اع  م��دي��ون��ي��ة 

امللكية  ال��ط��ب��ي��ة  واخل���دم���ات  ال�����س��ح��ة 

وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اجل���ام���ع���ي���ة(، ل�����س��ال��ح 

������س�����رك�����ات وم���������س����ت����ودع����ات االأدوي�����������ة 

وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة خ����الل ال��ع��ام 

احلايل.

يذكر اأن وزارة املالية قامت بتحويل 

13 م��ل��ي��ون دي���ن���ار خ���الل ال��ع��ام  م��ب��ل��غ 

اخل���دم���ات  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإىل  احل�����ايل 

الطبية وامل�ست�سفيات اجلامعية، وذلك 

امل�ست�سفيات بدفعها  التزام هذه  مقابل 

ل�سركات االأدوية، كما التزمت بت�سديد 

املديونية  م��ن  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   50 مبلغ 

االأدوي��ة  وم�ستودعات  �سركات  ل�سالح 

وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة خ����الل ال��رب��ع 

االأول من عام 2022.

ال�شارقة االنباط- 

 ������س�����ارك وزي�������ر ال�����دول�����ة ل�������س���وؤون 

االإع���������الم، ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي ب��ا���س��م 

احلكومة املهند�س �سخر دودين، ام�س 

االت�سال  اأدوات  ندوة حول  االثنني، يف 

احل���ك���وم���ي، ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 

العا�سرة من املنتدى الدويل لالت�سال 

احلكومي يف ال�سارقة.

وت��ن��اول��ت ال��ن��دوة ال��ت��ي ���س��ارك فيها 

وزي�����ر ال����دول����ة ل���ل���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 

االإم����ارات����ي ع��م��ر ال��ع��ل��م��اء، وال��رئ��ي�����س 

ت��وم��ا���س هندريك  ال�����س��اب��ق  االإ���س��ت��وين 

األفي�س، واملنتج واالإعالمي الريطاين 

ال�������س���ري ك����راي����غ اأول����ي����ف����ر، واأدارت������ه������ا 

اآليات تطوير  االإعالمية �سايل مو�سى، 

وك��ي��ف��ي��ة  احل���ك���وم���ي  االت�������س���ال  اأدوات 

توظيف مواقع التوا�سل االجتماعي يف 

بث الر�سائل االت�سالية ذات امل�سداقية 

التي تخدم االأفراد واملجتمعات.

واأك��������د دودي��������ن يف ح���دي���ث���ه، خ���الل 

االأف��راد على مواقع  اعتماد  اأن  الندوة، 

بها  واهتمامهم  االجتماعي،  التوا�سل 

االأخ��رى،  االإع��الم  و�سائل  يفوق  ب�سكل 

بها  واالهتمام  عليها،  االنفتاح  يتطلب 

املهّمة  الق�سايا  يخدم  مبا  وتوظيفها 

واهتماماتهم. االأفراد  وتطلعات 

اأدوات  ت��ط��وي��ر  اأه���م���ي���ة  اإىل  ول���ف���ت 

امل����م����ار�����س����ني ل����الت���������س����ال احل���ك���وم���ي 

االأكرث  االأ�ساليب  واتباعهم  ومهاراتهم 

التقنيات  ومواكبة  اجلمهور،  اإىل  ُقرباً 

يف  معها  التعامل  يجب  التي  احلديثة 

اأ�سبحت  ولكونها  عليها  االإق��ب��ال  ظ��ل 

للمعلومات. مهماً  م�سدراً 

ال���ذي  امل���ق���رتح  اإىل  واأ�����س����ار دودي�����ن 

االإع���الم  وزراء  ملجل�س  االأردن  ق��ّدم��ه 

ال�����ع�����رب ال�������ذي ان���ع���ق���د خ������الل ���س��ه��ر 

ح��زي��ران امل��ا���س��ي يف ال��ق��اه��رة، وال���ذي 

القانونّية  العالقة  تاأطري  اإىل  يهدف 

مع �سركات االإعالم الدولّية ومن�ساتها 

العمل  اآل��ي��ات  خ��الل  م��ن  وتطبيقاتها، 

ال���ع���رب���ي امل���������س����رتك، واأ������س�����وة ب��ب��ع�����س 

الناجحة. العاملية  التجارب 

و���س��ع  ت�����س��م��ن  امل����ق����رتح  اأن  وب�����ني 

ا�سرتاتيجية موحدة للتعامل مع جميع 

�سركات االإعالم الدولية، والدعوة اإىل 

االإع��الم  و�سائل  لتعوي�س  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد 

االإخ��ب��اري  للمحتوى  املنتجة  العربّية 

ال��ذي يذهب  الفائت  امل��ايل  ال��رب��ح  ع��ن 

العمالقة  البحث  وحمركات  ل�سركات 

التي  وتطبيقاتها  من�ساتها  خالل  من 

ت��ع��ر���س ه���ذا امل��ح��ت��وى، وال�����ذي ي��وؤث��ر 

لو�سائل  املالية  اال�ستدامة  على  �سلباً 

االإعالم االإخبارية العربية.

ك��م��ا ت�����س��م��ن امل���ق���رتح ك��ذل��ك و���س��ع 

وتفعيل قوانني حملية ملزمة، ت�سمن 

���س��رع��ة ا���س��ت��ج��اب��ة و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل 

االجتماعي، يف حذف املحتوى املخالف 

على  احل�س  مثل:  الوطنية  للقوانني 

والتمييز  والتفرقة  والكراهية  العنف 

ج���ن���دري���ة،  اأو  ع��ن�����س��ري��ة  اأ����س�������س  ع���ل���ى 

اإ�سافة اإىل االأخبار الكاذبة وامل�سللة.

امل��ق��رتح  ه���ذا  اأن  اإىل  دودي����ن  ول��ف��ت 

االإع������الم  وزراء  م����ن  ت���رح���ي���ب���اً  الق�����ى 

الفعلّية  باالإجراءات  البدء  العرب، ومّت 

مبا  للتنفيذ،  ال��الزم��ة  االأط���ر  وو���س��ع 

برئا�سة  عربية  جلنة  ت�سكيل  ذل��ك  يف 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  االإط��������ار  ل���و����س���ع  االأردن 

االإلكرتوين.  لالإعالم  واال�سرتاتيجي 

ك���م���ا ت���ط���رق وزي������ر ال����دول����ة ل�������س���وؤون 

م��ف��اه��ي��م  ن�����س��ر  اأه���م���ي���ة  اإىل  االإع�������الم 

لكي  واملعلوماتّية  االإعالمّية  الرتبية 

متييز  خ��الل��ه��ا  م��ن  االأف����راد  ي�ستطيع 

���ادق���ة م��ن  امل���ع���ل���وم���ة ال���دق���ي���ق���ة وال�������سّ

يف  االأردن  جت��رب��ة  اإىل  م�سرياً  غ��ريه��ا، 

ه���ذا ال�����س��ّدد م���ن خ���الل اإدخ�����ال ه��ذه 

الدرا�سية  املناهج  املفاهيم �سمن بع�س 

امل�����دار������س واجل����ام����ع����ات، وت���دري���ب  يف 

امل��ع��ّل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ات 

ن�سر  ب��ه��دف  ال��ّت��دري�����س يف اجل��ام��ع��ات 

هذه املفاهيم بني الطلبة.

وح�����س��ر ال���ن���دوة م��دي��ر ع����ام وك��ال��ة 

الزميل فايق  االأردن��ّي��ة )ب��رتا(  االأن��ب��اء 

ال�سحف  حت��ري��ر  وروؤ����س���اء  ح��ج��ازي��ن، 

ال��ي��وم��ي��ة امل��ح��ل��ّي��ة ال���زم���الء ال��دك��ت��ور 

ال��ري��االت  وم�سطفى  ال�����س��ق��ران  خ��ال��د 

االإعالمي  والفريق  الطراونة،  ومكرم 

االأردين امل�سارك يف املنتدى.

االنباط- عمان

 

ام�س  لل�سكان،  االأعلى  املجل�س  نظم 

االثنني، اجلزء الثاين من دورة تدريب 

اجلن�سية  ال�����س��ح��ة  جم���ال  يف  امل��درب��ني 

واالجن�����اب�����ي�����ة واحل�����ق�����وق االإجن����اب����ي����ة 

لل�سركاء العاملني يف املجال.

حتى  ت�ستمر  ال��ت��ي  ال�����دورة،  وت���اأت���ي 

اأي����ل����ول احل������ايل، ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات   30

م�����س��روع ن��ح��و خ���دم���ات وح���ل���ول اأك���رث 

ا�ستدامة الحتياجات ال�سحة اجلن�سية 

واالإجن�����اب�����ي�����ة واحل�����ق�����وق االإجن����اب����ي����ة 

وف��ق  االأردن،  يف  وال��الج��ئ��ني  ل��ل�����س��ب��اب 

بيان �سادر عن املجل�س اليوم االثنني.

بال�سراكة  امل�����س��روع،  تنفيذ  وي��ج��ري 

م������ع ج����ام����ع����ة )ف���������و( ب�����اأم�����������س�����رتدام، 

واأك����ادمي����ي����ة ب����ي ل��ي��ن��ك ال���ه���ول���ن���دي���ة، 

الهولندي،  امللكي  اال���س��ت��وائ��ي  واملعهد 

جامعة  من  املحليني  املجل�س  و�سركاء 

ال������ريم������وك وج���م���ع���ي���ة اأه���������ل اجل���ب���ل 

املنظمة  م��ن  بتمويل  وذل���ك  االأردن���ي���ة، 

وبّينت  التعليم.  يف  الدولية  الهولندية 

امل�ساريع  وم��دي��رة  الرئي�سية  الباحثة 

يف امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ل��ل�����س��ك��ان، م��ن��ال 

امل�سروع،  اأه���داف  اأب��رز  اأن من  غ���زاوي، 

حت�سني معرفة ومهارات املدربني حول 

واالإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  مفاهيم 

وامل�������س���اواة ب���ني اجل��ن�����س��ني، م���ن خ��الل 

اإن�����س��اء اأك��ادمي��ي��ة م�����س��رتك��ة ل��ل��ت��دري��ب 

ع���ل���ى احل����ق����وق وال�������س���ح���ة اجل��ن�����س��ي��ة 

واالإجن���اب���ي���ة ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة 

بالنوع االجتماعي وحقوق االن�سان.

الثاين  اأن اجلزء  اإىل  ولفتت غزاوي 

م���ن ال���ت���دري���ب ���س��ريك��ز ع��ل��ى حت��دي��د 

واحلاجة  وال�سباب،  املراهقني  اأولويات 

واالإجن���اب���ي���ة،  اجل��ن�����س��ي��ة  ال�����س��ح��ة  اإىل 

وحتليل اال�ستجابات الفّعالة يف االأردن 

مع الرتكيز على اأو�ساع الالجئني.

عدم  مناق�سة  على  ال��دورة  و�سرتكز 

امل�������س���اواة ب���ني اجل��ن�����س��ني يف ال�����س��ح��ة 

ال���الج���ئ���ني،  اأم�����اك�����ن  وال����رف����اه����ي����ة يف 

وحت����ل����ي����ل ك���ي���ف���ي���ة م����ع����اجل����ة ال����ن����وع 

االج��ت��م��اع��ي يف ال���ت���دّخ���الت اخل��ا���س��ة 

بال�سحة اجلن�سية واالجنابية، واطالع 

امل���ت���درب���ني ع���ل���ى االأ����س�������س وم��ن��ه��ج��ي��ة 

وك��ي��ف��ي��ة م���راع���اة ال��ه��وي��ات )اجل��ن�����س( 

وال��ق�����س��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

اأم���اك���ن ال���ل���ج���وء ب��ال�����س��ح��ة اجل��ن�����س��ي��ة 

واالجنابية.

اجل��زء  ع��ق��د  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ال��ت��دري��ب��ي��ة خ��الل  ال�����دورة  م���ن  االأول 

الفرتة من 15-12 متوز املا�سي.

االنباط- عمان

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  رئ��ي�����س  ن��ق��ل   

يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جاللة امللك 

بوفاة احلاج  ال��درة،  اآل  اإىل  الثاين  عبداهلل 

حم��م��د م��ن��ري ال�����درة، اأم����ني ع���ام ال���دي���وان 

امللكية  ون��اظ��ر اخل��ا���س��ة  ال��ه��ا���س��م��ي  امل��ل��ك��ي 

�سابقا.

مع  هاتفي  ات�سال  يف  العي�سوي،  واأع��رب 

جاللة  وموا�ساة  تعازي  عن  الفقيد،  اأ�سرة 

اأن ي��ت��غ��م��ده ب��وا���س��ع  امل���ل���ك، ���س��ائ��ال امل����وىل 

رحمته.

االنباط- ماأدبا

 مندوباً عن �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل 

الثاين، ويل العهد، اأطلق وزير ال�سياحة واالآثار 

االأوىل من  املرحلة  االثنني،  ام�س  الفايز،  نايف 

م�سروع تاأهيل درب احلج امل�سيحي يف جبل نيبو 

ماأدبا. مبحافظة 

اأب��رز  من  يعد  امل�سروع  اأن  اإىل  الفايز  واأ���س��ار 

ويهدف  املدينة،  يف  والدينية  ال�سياحية  املعامل 

وتعزيز  للزائر  االأ�سا�سية  اخلدمات  توفري  اإىل 

امل��ن��ت��ج ال�����س��ي��اح��ي يف امل��ح��اف��ظ��ة، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة 

به  تتمتع  ال���ذي  وال��ت��اري��خ��ي  احل�����س��اري  االإرث 

حمافظة ماأدبا.

ال�����س��ي��اح��ة  اأم����ني ع���ام وزارة  اأو����س���ح  ب�����دوره، 

امل�سروع  اأن  ع��م��اد ح��ج��ازي��ن،  ال��دك��ت��ور  واالآث����ار، 

تهيئة  ت�سمل  اأ�سا�سية،  عمل  مراحل  بعدة  �سيمر 

م��رت،  كيلو  8ر29  ب��ط��ول  امل�سيحي  احل��ج  م�����س��ار 

واإي���ج���اد ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة، واإع�����داد خطة 

ترويج وت�سويق للموقع.

يوم  منا�سبتي،  مع  امل�سروع  اإط��الق  ويتزامن 

عا�سمة  بلقب  م��اأدب��ا  وف���وز  ال��ع��امل��ي،  ال�����س��ي��اح��ة 

.2022 ال�سياحة العربية 

االنباط- عمان

   ج�����ددت ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات 

مت  ما  �سحة  عدم  على  تاأكيدها  االأردن��ي��ة، 

االجتماعي،   التوا�سل  مواقع  عر  تداوله 

حول التاأمني ال�سحي للمتقاعدين .

التاأمني  مو�سوع  ان   ، ال�سركة  وق��ال��ت 

قبل  من  يبحث  مل  للمتقاعدين  ال�سحي 

ان���ه مل  م���وؤك���دة   ، ال�����س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

اأن كل  و   ، يتخذ اي قرار بهذا اخل�سو�س 

م��ا ي��ث��ار ح��ول ه��ذا امل��و���س��وع خ��اط��ئ  على 

االإطالق.

وا���س��ت��غ��رب��ت  ال�����س��رك��ة ه����ذه ال��ط��ل��ب��ات 

ال���ت���ي ت���خ���ال���ف ن���ظ���ام ال���ت���ام���ني ال�����س��ح��ي 

ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن، م����وؤك����دة ل���ل���م���رة ال��ث��ان��ي��ة 

للمتقاعدين  ال�سحي  بالتامني  التزامها  

 2000 للعام  ال�سحي  التامني  نظام  ح�سب 

وتعديالته.

االنباط- جر�ش

اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ت��ف��ق��د   

ام�س  العايد،  علي  جر�س  ملهرجان  العليا 

االحد، فعاليات املهرجان، رافقه حمافظ 

ج��ر���س ن��اي��ف احل��ج��اي��ا وم��دي��ر امل��ه��رج��ان 

جر�س  بلدية  جلنة  ورئي�س  �سماوي  امين 

الكرى حمد الكرازنة.

واط���ل���ع ال���ع���اي���د ع���ل���ى ����س���ري ف��ع��ال��ي��ات 

من  اجلمهور  ا�ستقبال  وط��رق  امل��ه��رج��ان 

حتى  البوابة  على  البطاقة  عر�س  حيث 

جلو�سه على املدرجات.

وال�ساحة  اجلنوبي  امل�سرح  على  وج��ال 

الرئي�سية حيث تابع جانبا من الفعاليات، 

منتجاتهن،  ي��ع��ر���س��ن  ب�����س��ي��دات  وال��ت��ق��ى 

االأع��م��دة  ���س��ارع  وزار معر�س االط��ف��ال يف 

وح�سر جانبا من عر�س راق�س لالأطفال 

على م�سرح ال�سوت وال�سوء والتقى بعدد 

التي  ال��ب��ل��دي��ة،  خيمة  يف  امل�����س��وؤول��ني  م��ن 

اعدت ال�ستقبال كبار زوار املهرجان.

جر�س  مهرجان  ان  اىل  العايد  وا���س��ار 

ه���و م���ه���رج���ان وط����ن ت��ت�����س��اف��ر ف��ي��ه ك��ل 

اجل����ه����ود م����ن خم��ت��ل��ف اأج����ه����زة ال���دول���ة 

الإجن�����اح�����ه، م�������س���ي���دا ب���ج���ه���ود ن�����س��م��ي��ات 

ون�سامى االمن العام. وا�ستعر�س �سماوي 

داخل  ال�سحي  الرتوكول  تطبيق  ط��رق 

امل�����س��رح م��ن خ���الل و���س��ع احل��واج��ز على 

املدرجات.

االنباط- عمان

 ق���رر وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ه 

ال�سورية  االردن��ي��ة  احل���دود  فتح  اع���ادة   ،

  )م�����رك�����ز ح�������دود ج�����اب�����ر( اع�����ت�����ب�����اراً م��ن 

للتا�سع  امل��واف��ق  االرب��ع��اء  غ��د  ي��وم  �سباح 

وال��ع�����س��ري��ن م��ن ال�����س��ه��ر احل����ايل، ووف��ق 

الفنية واللوج�ستية  م�سفوفة االجراءات 

اأم���ام  امل���رك���ز  ه���ذا  ف��ت��ح  ب���اع���ادة   اخلا�سة 

وامل�سافرين. ال�سحن  حركة 

وقالت وزارة الداخلية يف بيان �سحفي 

ي���اأت���ي ل��غ��اي��ات  ال���ق���رار  ال���ي���وم ، ان ه����ذه 

وال�سياحية  احل��رك��ة  التجارية  تن�سيط 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني  م���ع م���راع���اة 

املطلوبة  وال�سحية  االمنية  االج����راءات 

وه���و االم����ر  ال����ذي ج���اء ب��ت��وج��ي��ه��ات من 

زيارته  ملركز حدود  ال��وزراء خالل  رئي�س 

جابر يف الثامن من �سهر متوز املا�سي.

االنباط-عمان

ال���دك���ت���ور  ال����ب����رتا  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س  زار 

مروان املوال مع وفد من اجلامعة ال�سفري 

ال�سيخ  ال�سفري  �سعادة  االأردن  يف  العماين 

هالل املعمري يف مكتبه يف ال�سفارة، وبحث 

البرتا  جامعة  بني  التعاون  �سبل  اجلانبان 

العمانية. واجلامعات 

وق���دم امل���وال ن��ب��ذة ع��ن االإجن�����ازات التي 

ح��ق��ق��ت��ه��ا ج���ام���ع���ة ال�����ب�����رتا ع���ل���ى ���س��ع��ي��د 

البكالوريو�س  لرامج  الدولية  االعتمادات 

وامل��اج�����س��ت��ري يف اجل��ام��ع��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

الهيئة  واأع�����س��اء  اجل��ام��ع��ة  طلبة  اإجن����ازات 

املحلية  امل�سابقات  م�ستوى  على  التدري�سية 

وال��ع��امل��ي��ة، م���وؤك���ًدا ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على 

واخل���رات  امل��ع��ارف  ب��ك��اف��ة  طلبتها  ت��زوي��د 

���س��وق  يف  ال��ت��م��ي��ز  م���ن  لتمكينهم  ال��ع��ل��م��ي��ة 

العمل.

العمانية  اجل��ال��ي��ة  بطلبة  امل���وال  واأ���س��اد 

اأدائهم  ومتيز  البرتا  جامعة  يف  الدرا�سني 

ال�سفري  ل�سعادة  الدعوة  موجها  الدرا�سي، 

�سعادته  واأ���س��اد  اجل��ام��ع��ة،  ل��زي��ارة  العماين 

واأه��م��ي��ة  االأردين  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ت��م��ي��ز 

العلمية  املجاالت  يف  تعاون  اتفاقيات  اب��رام 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بني  واالأكادميية 

يف البلدين.

م��ن عميد  ك��ل  ال��ب��رتا  وف��د جامعة  �سم 

عبد  رام���ي  ال��دك��ت��ور  وال��ع��ل��وم  االآداب  كلية 

ال����رح����ي����م، وع���م���ي���د ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 

الدكتور في�سل اأبو الرب، وم�ساعد الرئي�س 

ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل ال���دك���ت���ورة ع���ال ال���دب���اغ، 

ال��ع��ل��وم ال��رتب��وي��ة ال��دك��ت��ورة  ورئ��ي�����س ق�سم 

العامة  العالقات  ومدير  ال�����س��وارب،  اأ�سيل 

والدولية عالءالدين عربيات.
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ال�شارقة االنباط- 

ل�����ش���ؤون الإع���ام  ال��دول��ة  التقى وزي���ر 

الّناطق الر�شمي با�شم احلك�مة املهند�س 

���ش��خ��ر دودي��������ن، ام�������س الث����ن����ن، ن��ائ��ب 

ال�شارقة  جمل�س  ورئي�س  ال�ّشارقة  حاكم 

ل�����اإع�����ام ال�������ش���ي���خ ����ش���ل���ط���ان ب����ن اأح���م���د 

القا�شمي.

ُعقد على  ال��ذي  اللقاء،  وج��رى خ��ال 

ه��ام�����س امل�������ش���ارك���ة يف ال�������دورة ال��ع��ا���ش��رة 

يف  احلك�مي  لات�شال  الدويل  للمنتدى 

الإعامي  التعاون  اأوج��ه  بحث  ال�شارقة، 

تبادل  واآلّيات  اجلانبن،  بن  والت�شايل 

اخلربات والتجارب يف هذا املجال.

ك��م��ا ���ش��ّدد ال��ل��ق��اء ع��ل��ى اأه��م��ّي��ة ان��ع��ق��اد 

امل���ن���ت���دى ال������ّدويل ل��ات�����ش��ال احل��ك���م��ي 

ب��اع��ت��ب��اره حم��ف��ًا ���ش��ن���ّي��اً م��ه��ّم��اً ل��ت��ب��ادل 

اخل�����ربات وع���ر����س ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة، 

والنا�شطن  واخل��رباء  للقيادات  وملتقى 

يف جمال الإعام والت�شال.

وك���ان وزي���ر ال���ّدول���ة ل�����ش���ؤون الإع���ام 

بندوة  الي�م  املنتدى  يف  م�شاركته  اختتم 

الت�����ش��ال  اأدوات  ت��ط���ي��ر  اآل����ّي����ات  ح�����ل 

احلك�مي.

االنباط- عمان

باملئة   80 ام��ان��ة عمان ح���ايل   اجن��زت 

م��ن ���ش��ارع ال��ر���ش��ال��ة ال���ذي ي��ع��ت��رب ردي��ف��اً 

لنزول وادي ال�شري، حيث �شريبط منطقة 

وادي ال�شري / البلد بدوار ال�شعب / �شارع 

امللك عبداهلل الثاين اإ�شافة للقادمن من 

مناطق القرى املحيطة ب�ادي ال�شري.

واو�����ش����ح امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ط��رق 

امل���ه���ن���د����س رائ������د ح�����دادي�����ن يف ت�����ش��ري��ح 

عمان  ام��ان��ة  ان  الث��ن��ن،  ام�����س  �شحفي 

 2200 ب��ط���ل  ال��ط��ري��ق  تعبيد  على  تعمل 

الر�شفة  واإن�شاء  م��را،   30 وعر�س  مر 

وت���رك���ي���ب ق�����اع����د اع����م����دة الن�������ارة ع��ل��ى 

ط����ل ال�����ش��ارع. وب���ن ان ���ش��ارع ال��ر���ش��ال��ة 

حال  �شت�شهم  التي  احلي�ية  امل�شاريع  من 

على  امل����روري  ال�شغط  بتخفيف  اجن���ازه 

املنطقة  الثامن، ف�شًا عن تنمية  الدوار 

وا�شاف  واجتماعياً.  تنظيمياً  به  املحيطة 

مياه  ت�شريف  �شبكة  اجن��زت  الم��ان��ة  ان 

تف�شلها  التي  ال�شارع  جانبي  على  امطار 

جزيرة و�شطية.

االنباط- عمان

ور������ش�����ات  ال�������ش���ح���ة  وزارة  ن���ظ���م���ت   

يف  العي�ن  وجراحة  طب  ملقيمي  تدريبية 

�شركة  مع  بالتعاون  الب�شري،  م�شت�شفيات 

ن�فارت�س.

وق�����ال رئ��ي�����س اخ��ت�����ش��ا���س ال��ع��ي���ن يف 

ع��ب��ي��دات  ق��ا���ش��م  ال��دك��ت���ر  ال�����ش��ح��ة  وزارة 

يف  تاأتي  ال�ر�شات  هذه  اإن  الثنن،  ام�س 

عمليات  على  العي�ن  اأطباء  تدريب  اإط��ار 

الأم��را���س  م��ن  ُيعد  ال��ذي  ال�شاد  ج��راح��ة 

يف  للعمى  الأول  وامل�شبب  �شي�عا،  الأك��ر 

ال�شحة  منظمة  درا���ش��ات  بح�شب  ال��ع��امل 

ي�شمل  ال��ت��دري��ب  اأن  واأ����ش���اف  ال��ع��امل��ي��ة. 

ال�شحة  وزارة  يف  ال��ع��ي���ن  اأط��ب��اء  ج��م��ي��ع 

امل����ؤه���ل���ن وامل��ق��ي��م��ن يف ال�����ش��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة 

والرابعة، 

ب���اق��ع خ��م�����ش��ة م��ت��درب��ن ك��ل ي����م من 

وت�شتمل  اأ���ش��ب���ع��ا.   12 ومل��دة  ال�شبت  اأي���ام 

ي�����م علمي  ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى  ال����ر����ش���ات 

اأوراق  ث���م���اين  م��ن��اق�����ش��ة  خ���ال���ه  ي���ج���ري 

علمية.

االنباط- املفرق

 اأكد رئي�س جلنة بلدية املفرق الكربى 

تعمل  البلدية  ان  ال�ش�ره  ه��اين  الدكت�ر 

على و�شع خطط وت�ش�رات بديلة و�ش�ل 

الب�شطات  ان��ت�����ش��ار  ل��ظ��اه��رة  ج���ذري  حل��ل 

داخل ال�ش�ق التجاري باملحافظة.

وا�شاف ل�كالة الأنباء الردنية )برا( 

ام�����س الث��ن��ن، ان ال��ب��ل��دي��ة ج���ادة يف حل 

ه���ذه امل��ع�����ش��ل��ة، م������ش��ح��ا اأن����ه مت الي��ع��از 

ب��شع  البلدية  يف  العاقة  ذات  للجهات 

احل���ل����ل امل���ق���رح���ة ل���ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة وف��ق 

يحافظ  ومبا  العامة  امل�شلحة  متطلبات 

انه  ال�ش�ره  وبن  الآخرين.  م�شالح  على 

ت�شاركية وفريق عمل  العمل �شمن  �شيتم 

واح����د م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة 

املدينة  الأ�ش�اق يف  اإىل ت�ش�يب  لل��ش�ل 

القان�نية  الإج��راءات  اتخاذ  على  والعمل 

ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ن، م���ؤك��دا ���ش��رورة العمل 

ومنع  الع�ش�ائية  الب�شطات  ت�ش�يب  على 

مناطق  م��ن  القادمن  املتج�لن  الباعة 

اأخ�����رى ب��ع��ر���س ب�����ش��ائ��ع��ه��م يف الأم���اك���ن 

عائقا كبرياً  ت�شكل  والتي  املخ�ش�شة  غري 

للم�اطنن.

االنباط- عمان

ال�ش�اقن  اإدارة ترخي�س   ت�شلم مدير 

اأم�س  ال��دب��ا���س،  رام��ي  العميد  وامل��رك��ب��ات 

ودرع  التميز  �شهادة  القاهرة،  يف  الأح���د، 

ال��ت��م��ي��ز، ع���ن ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز احل��ك���م��ي 

العربي، يف مقر املنظمة العربية للتنمية 

الإدارية -جامعة الدول العربية.

الدكت�ر  للمنظمة  العام  املدير  و�شلم 

ن��ا���ش��ر ال���ه���ت���ان ال��ق��ح��ط��اين، اجل���ائ���زة 

الأم��ن  م��دي��ري��ة  ل��ف���ز  ال��دب��ا���س،  للعميد 

ال�������ش����اق���ن  ت���رخ���ي�������س  )اإدارة  ال�����ع�����ام 

وامل���رك���ب���ات( ب��ج��ائ��زة ال��ت��م��ي��ز احل��ك���م��ي 

اأف�شل  فئة  عن  الأوىل،  بدورتها  العربي 

جت����رب����ة ت���ط����ي���ري���ة ح���ك����م���ي���ة مل�������ش���روع 

ال���رخ���ي�������س امل���ت���ن���ق���ل، ال�������ذي اأط��ل��ق��ت��ه 

املديرية وا�شهم بالتخفيف عن امل�اطنن 

مببادرة  والنفقات،  اجله�د  يف  والت�فري 

خ���اق���ة وف���اع���ل���ة. وت���ع���د ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز 

ن���ع��ه��ا،  م���ن  الأوىل  ال��ع��رب��ي  احل��ك���م��ي 

والأك�����رب ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال���ع���امل ال��ع��رب��ي 

وال��ت��م��ي��ز  الإداري  ال��ت��ط���ي��ر  جم����ال  يف 

جامعة  مظلة  حت��ت  احلك�مي  امل�ؤ�ش�شي 

حك�مة  ب��ن  بال�شراكة  العربية،  ال���دول 

للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة  الإم�������ارات 

فيها  ناف�شت  فئة،   15 و�شملت  الإداري����ة، 

 1500 م��ن  واأك���ر  م�����ش��ارك��ة،  الف  خم�س 

طلب تر�شح.

 دودين يبحث أوجه التعاون مع رئيس 
مجلس الشارقة لإلعالم

 االمانة تنجز 80 % من تعبيد
 شارع الرسالة

 ورشة تدريبية لمقيمي طب 
وجراحة العيون في البشير

 المفرق: خطط لحل معضلة 
البسطات العشوائية

 مدير الترخيص في األمن العام يتسلم 
جائزة التميز الحكومي العربي

االنباط- عمان

 بحث رئي�س جلنة القت�شاد وال�شتثمار 

غرفة  ورئ��ي�����س  ح�����ش��ان،  اب����  خ��ال��د  النيابية 

جت����ارة ع��م��ان خ��ل��ي��ل احل����اج ت���ف��ي��ق، ام�����س 

الثنن، يف مقر الغرفة، املعيقات والتحديات 

التي ت�اجه القطاع التجاري واخلدمي.

وع��ر���س ال��ط��رف��ان ل��ل���اق��ع الق��ت�����ش��ادي 

واإع��ادة  العا�شمة عمان،  ال���ش���اق يف  وحالة 

ال���ن���ظ���ر يف ب���ع�������س ب����ن�����د ال����ربوت�����ك�����لت 

ك�شرط  احل��ك���م��ة  ق��ررت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�شحية 

لفتح القطاعات التجارية واخلدمية.

واك�������دا خ�����ال ال���ل���ق���اء �����ش����رورة ت��ذل��ي��ل 

واخلدمي  ال��ت��ج��اري  القطاع  اأم���ام  العقبات 

ا�شتقرارا  ي�شهد  ال���ب��ائ��ي  ال��شع  ان  �شيما 

كبريا واملناعة الجتماعية و�شلت اىل نح� 

الل��ت��زام  اأهمية  على  التاأكيد  م��ع  باملئة   80

باإجراءات ال�قاية واخذ اللقاحات.

ورح����ب����ا ب����ق����رار وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة م����ازن 

ال���ف���راي���ه ، ب����اإع����ادة ف��ت��ح احل�����دود الردن���ي���ة 

اع��ت��ب��اراً  ج���اب���ر(  ح�����دود  ال�����ش���ري��ة   )مركز 

اأم���ام حركة  املقبل  ي���م الرب��ع��اء  م��ن �شباح 

ال�شحن وامل�شافرين.

واك����دا ان ه���ذا ال���ق���رار ل��ه اه��م��ي��ة كبرية 

يف ت��ن�����ش��ي��ط وت���ع���زي���ز ال����ت����ج����ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة 

ب����ن ال���ب���ل���دي���ن، و����ش���ي����ف���ر ب����دائ����ل ه��ام��ة 

يف  خا�شة  اق���ل،  بكلف  الردين  للم�شتهلك 

���ش���ء الرت��ف��اع��ات ال��ت��ي ط����راأت ع��ل��ى اأج����ر 

وانعكا�شاتها  عامليا،  ال�شلع  واأ�شعار  ال�شحن 

واأ�شادا  حمليا.  ال�شعار  واق��ع  على  ال�شلبية 

ب�������الإرادة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ل��ف��ت��ح الأب�������اب اأم���ام 

والتجارية  القت�شادية  القطاعات  جميع 

وم�شر،  وال���ع���راق  الأردن  ب��ن  وال�شياحية 

م����ؤك���دي���ن �����ش����رورة ت��رج��م��ت��ه��ا ع��ل��ى ار����س 

على  ت�شع  اللجنة  اأن  اإىل  م�شريا  ال���اق��ع، 

بال�شتثمار،  ال��ن��ه������س  م�����ش���ؤول��ي��ة  ع��ات��ق��ه��ا 

وت���ق���دمي ك���ل م���ا مي��ك��ن ل���دع���م الق��ت�����ش��اد 

جائحة  ج��راء  زال  ول  عانى  ال��ذي  ال�طني 

ك����رون���ا وال��ب��ح��ث ع���ن ���ش��ب��ل ج���دي���دة ت��ك���ن 

كفيلة بالنه��س به.

لقاء  ترتيب  �شيتم  ان��ه  ح�شان  اب���  واك���د 

م����ع ال����������زراء امل��ع��ن��ي��ن مب���ل���ف الق��ت�����ش��اد 

التحديات  من  عدد  لبحث  ك�رونا  وجائحة 

وامل��ع���ق��ات ال��ت��ي ت���اج��ه ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري 

بن�د  يف  النظر  اإع��ادة  وخ�ش��شا  واخلدمي، 

القطاعات  لبع�س  ال�شحية  الربوت�ك�لت 

ومراجعة منظ�مة الرقابة والتفتي�س.

ب���������دوره، اك������د احل�������اج ت����ف���ي���ق �����ش����رورة 

واملخالفات  الرقابة  اآل��ي��ات  يف  النظر  اإع���ادة 

ع���ل���ى امل����ن���������ش����اآت ال����ت����ج����اري����ة واخل����دم����ي����ة، 

امل��ن��ف��ذة حاليا  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���ربوت����ك����لت 

امل�شم�ح  الق�شى  باحلد  املتعلقة  وال�شروط 

به يف �شالت الفراح و�شروط منع ا�شتخدام 

الرج���ي���ل���ة يف ����ش���الت امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي، 

للدخ�ل  املطع�م  تلقي  �شروط  اىل  ا�شافة 

اىل من�شاآت دون غريها.

االنباط- عمان

الي�م  الها�شمي،  امللكي  ال��دي���ان  اأ���ش��در   

الثنن، بيانا فيما يلي ن�شه:

بعد  اأنه  الها�شمي  امللكي  الدي�ان  “يعلن 
اإجراء �شاحب ال�شم� امللكي الأمري احل�شن 

ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د امل��ع��ظ��م، 

الفح�س الروتيني املعتمد ح�شب التعليمات 

ال�شحية املتبعة يف الدي�ان امللكي الها�شمي، 

اأظهرت النتيجة م�شاء ام�س الثنن اإ�شابته 

بفريو�س ك�رونا.

وظهرت على �شم� الأمري احل�شن، الذي 

ك�رونا،  فريو�س  �شد  اللقاح  تلقى  قد  ك��ان 

اأعرا�س خفيفة وه� ب�شحة جيدة جداً.

ووف���ق���اً ل��ل��ربوت���ك���ل ال�����ش��ح��ي امل��ت��ب��ع يف 

اأ�شخا�س قد تلق�ا  املخالطة من قبل  حالة 

�شيخ�شع  ك�����رون����ا،  ف���ريو����س  ���ش��د  ال��ل��ق��اح 

عبداهلل  امل��ل��ك  الها�شمية  اجل��ال��ة  �شاحب 

رانيا  امللكة  اب��ن احل�����ش��ن، وج��ال��ة  ال��ث��اين 

ال����ع����ب����داهلل امل����ع����ظ����م����ان، ل���ل���ح���ج���ر امل���ن���زيل 

اأن نتائج  اأي��ام، علماً  الح��رازي ملدة خم�شة 

الي�م  اأج��ري��ت  التي  جالتيهما  فح��شات 

كانت �شلبية.

ال�شفاء  الها�شمي  امللكي  الدي�ان  ويتمنى 

ال��ع��اج��ل ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��� امل��ل��ك��ي الأم����ري 

ال��ث��اين، ويل العهد،  ب��ن ع��ب��داهلل  احل�����ش��ن 

اململكة الأردنية  وجلميع م�شابي ك�رونا يف 

الها�شمية”.

االنباط- عمان

اأ������ش�����اد رئ���ي�������س جل���ن���ة ع����م����ان ال���ك���ربى 

ال��دك��ت���ر ي������ش��ف ال�����ش���ارب��ة خ���ال زي��ارت��ه 

اأم�س،  م�شاء  للكتاب  ال��دويل  عمان  ملعر�س 

ال��ذي  للمعر�س  التنظيمية  ب���الإج���راءات 

بالتعاون  الأردنين  النا�شرين  يقيمه احتاد 

ال��ك��ربى،  ع��م��ان  واأم��ان��ة  الثقافة  وزارة  م��ع 

���ش��م��ن اح��ت��ف��الت امل��م��ل��ك��ة مب��ئ���ي��ة ال��دول��ة 

الأردنية.

ل��ق��ائ��ه رئي�س  ال�����ش���ارب��ة خ���ال  واأث���ن���ى 

احتاد النا�شرين الأردنين، ومدير معر�س 

اجله�د  على  فار�س  اأب���  جرب  للكتاب  عمان 

امل��ب��ذول��ة م���ن ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى امل��ع��ر���س يف 

20 من  التح�شري لإق��ام��ة ه��ذه ال���دورة، ال��� 

ثقافيا  ح��دث��ا  ميثل  وال���ذي  امل��ع��ر���س،  عمر 

والتح�شري  “عمان”،  ا���ش��م  ي��ح��م��ل  م��ه��م��ا 

ل��ربن��ام��ج ث��ق��ايف ���ش��ارك��ت ف��ي��ه اأم��ان��ة عمان 

ب���ف���ع���ال���ي���ات ن�����ع����ي����ة خم�������ش�������ش���ة ل��ل��ك��ب��ار 

والأطفال.

ال�ش�اربة  زار  املعر�س،  يف  له  ج�لة  ويف 

ج��ن��اح م��ئ���ي��ة ال���دول���ة ال����ذي ي��ح��ت���ي على 

اأر����ش���ي���ف م�������ش����ر م����ن امل��ك��ت��ب��ة ال���ط��ن��ي��ة، 

والأمانة، وجناح  الثقافة،  وزارة  واإ�شدارات 

م�شيدا  وغريها،  ال�شارقة،  يف  الكتاب  هيئة 

بالإجراءات الحرازية التي تنفذها جلان 

املعتمد  ال�����ش��ح��ي  وال���ربوت����ك����ل  امل��ع��ر���س، 

للمعر�س للجمه�ر وامل�شاركن.

ب������دوره، اأع������رب اأب������ ف���ار����س ع���ن ���ش��ك��ره 

وك�ادرها  الكربى،  عمان  لأمانة  وتقديره 

املختلفة،  املعر�س  جل��ان  مع  تعاونهم  على 

وع���ل���ى ال���دع���م ال��ل���ج�����ش��ت��ي ال�����ذي ق��دم��ت��ه 

املا�شية  وال��دورات  ال��دورة،  الأمانة يف هذه 

التنظيم،  عملية  يف  ا�شراتيجي  ك�شريك 

وعلى  ال�شت�شارية،  اللجنة  يف  وح�ش�رها 

ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا مل���ب���ال���غ م���ال���ي���ة ل���ل�������ش���راء م��ن 

ال��ن��ا���ش��ري��ن الأردن�����ي�����ن وال����ع����رب ل��ت��زوي��د 

امل��ك��ت��ب��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��اأم��ان��ة. واأ���ش��ار اإىل اأن 

دورة ه���ذا ال��ع��ام ���ش��ت��ك���ن ال����دورة الأخ����ريَة 

ب��ن��ف�����س امل����ك����ان؛ ب�����ش��ب��ب ا����ش���ت���ث���م���ار اأر������س 

اإىل  اآخ��ر، داعيا الأم��ان��ة  املعار�س يف جم��ال 

عليها  تقام  اأر���س  قطعة  تخ�شي�س  درا���ش��ة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��ربى يف امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى م��دار 

العام، ومنها معر�س عمان الدويل للكتاب.

االنباط- عمان

ال���رق���م���ي  الق���ت�������ش���اد  وزارة  ن���ظ���م���ت   

“ك�ريا�شن  �شركة  مع  بالتعاون  والريادة 

لعدد من  ور�شة عمل  الثنن،  ام�س  ون”، 

م�ظفي القطاع العام من خمتلف ال�زرات 

والدوائر احلك�مية. وامل�ؤ�ش�شات 

ال��ي���م  ل���ل����زارة،  ���ش��ح��ايف  ب��ي��ان  وبح�شب 

الث��ن��ن، ف���اإن ال���ر���ش��ة ت��ه��دف اإىل متكن 

العام  ال�عي  ورف��ع  العام  القطاع  م�ظفي 

يف ح���ل����ل ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 

ث��ق��اف��ة  وب�����ن�����اء  ت���ط����ي���ر  اإىل  ل���ل��������ش����ل 

جم��ت��م��ع��ي��ة رق��م��ي��ة، وذل����ك ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ب��ن���د 

ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  الأردن���ي���ة  ال�شيا�شة 

.2020

مبنى  يف  عقدت  التي  بال�ر�شة  و���ش��ارك 

يزيد  ما  والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  وزارة 

ت��ع��ري��ف  150 م����ظ���ف���ا، ح���ي���ث ج����رى  ع����ن 

ال�شطناعي  الذكاء  باأ�شا�شيات  امل�شاركن 

اإىل ج��ان��ب م��ن��اق�����ش��ة  ال��ب��ي��ان��ات،  وحت��ل��ي��ل 

ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ت��ط��رق اإىل جت���ارب  الأم��ث��ل��ة 

ال�����ش���ء  ت�����ش��ل��ي��ط  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  ال��������دول، 

ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��دول��ي��ة يف ه��ذا 

الذكاء  مباهية  ال���ع��ي  رف��ع  بهدف  امل��ج��ال 

تبني تطبيقاته. وكيفية  ال�شطناعي 

ت��اأت��ي  ال���ر���ش��ة  اأن  ال�������زارة  واأو����ش���ح���ت 

���ش��م��ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ق���م ب��ه��ا ل��غ��اي��ات 

كمرحلة  ال�شطناعي  بالذكاء  ال�عي  ن�شر 

م��ت��م��م��ة ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ال���ت���ي اأج��رت��ه��ا 

“ك�ريا�شن  �شركة  مع  بالتعاون  ال����زارة 

ون”، خال الأ�شابيع املا�شية ملجم�عة من 

جت��اوز  ال��ذي��ن  احلك�مي  القطاع  م�ظفي 

عددهم ال� 200 م�ظف من خمتلف الفئات 

احلك�مية. وامل�ؤ�ش�شات  ال�ظيفية 

واأ�شارت اإىل اأن التقييم هدف اإىل قيا�س 

ودرا����ش���ة م���دى م��ع��رف��ة م���ظ��ف��ي ال��ق��ط��اع 

ال���ع���ام ب���ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي م���ن خ��ال 

حتليل اأجابتهم عن اأ�شئلة التقييم، واإعداد 

حم���ت����ى ت���دري���ب���ي ب���ن���اء ع���ل���ى خم���رج���ات 

التقييم.

االنباط- عّمان

امل��ع��ريف  اأب����غ���زال���ة  ط���ال  ملتقى    نظم 

بالتعاون مع معهد الإعام الأردين، جل�شة 

الرقمي  »الإع����ام  ب��ع��ن���ان  رقمية  ح���اري��ة 

وال�شباب على و�شائل الت�ا�شل الجتماعي«، 

الت�ا�شل  م���ق��ع  على  امللتقى  �شفحة  ع��رب 

اإذاع��ة  اأث��ري  وع��رب  الفي�شب�ك،  الجتماعي 

طال اأب�غزالة لاأعمال والثقافة.

امللتقى،  عن  �شدر  �شحايف  بيان  وح�شب 

فرا�س  ال�شاب  م��ن  ك��ل  اجلل�شة  ا�شت�شافت 

ال��ط��ع��ام��ن��ة، ���ش��اح��ب ال���ربن���ام���ج ال��رق��م��ي 

»درد�شة مع فرا�س« على قناة ه�ا الفحي�س، 

حمت�ى  �شانع  امل��ع��اي��ط��ة،  عا�شم  وال�����ش��اب 

م�قع  ع��رب  العقل  رح��ل��ة  �شل�شلة  وم�ؤ�ش�س 

�شاحبة  زيدان،  ب�شنت  وال�شابة  الفي�شب�ك، 

ال���ربن���ام���ج ال���رق���م���ي »ف�������ش���ف����ري م��ي��دي��ا«، 

جلنة  من�شقة  ن��ع��ن��ي�����س،  ���ش��ريي��ن  وال�����ش��اب��ة 

ال�������ش���ب���اب يف احت������اد ال��ي���ن�����ش��ك��� ل��ل��رب��ي��ة 

الإعامية.

اأداره���ا  وج���اءت اجلل�شة احل���اري��ة ال��ت��ي 

ال���داوود،  ف���ادي  للملتقى  التنفيذي  امل��دي��ر 

�شّناع  الأردين  لل�شباب  ال��ف��ر���ش��ة  لإت��اح��ة 

امل���ح���ت����ى ال���رق���م���ي واأ�����ش����ح����اب ال���ربام���ج 

الرقمية على من�شات الت�ا�شل الجتماعي 

مل�����ش��ارك��ة حم���ت����اه���م الإي���ج���اب���ي واحل������ار 

يف حت����دّي����ات الإع�������ام ال���رق���م���ي واخل�����روج 

ال�شابة  واأك��دت  ال�شباب.  يقدمها  بت��شيات 

ت��اأ���ش��ي�����س »ف�����ش��ف���ري م��ي��دي��ا«  اأن  زي�������دان، 

ليك�ن  ج���اء  الإع������ام،  ه��ي��ئ��ة  يف  وت�شجيله 

على  ُي��ع��ر���س  تفاعليا  اجتماعيا  ب��رن��اجم��ا 

اإىل  م�شرية  الجتماعي،  الت�ا�شل  م���اق��ع 

ت�����ش��ن��ي��ف��ه ���ش��م��ن خ��ري��ط��ة  امل�������ش���روع مت  اأن 

ال�شركات النا�شئة يف الأردن يف قطاع الإعام 

يف  ال��ربن��ام��ج  جن��اح  اأن  م�شيفة  املجتمعي، 

جزئيه الأول والثاين يعترب حافزا للخروج 

باأفكار رائعة يف امل��شم الثالث.

اأ�شارت �شريين نعني�س اإىل �شرورة  فيما 

لأنهم  ال��ع��رب��ي،  ال�شباب  بطاقات  اله��ت��م��ام 

مي��ت��ل��ك���ن م���ه���ارات وخ�����ربات مت��ك��ن��ه��م من 

النجاح يف جميع املجالت.

اإن احلياة  الطعامنة  قال عا�شم  ب��دوره، 

التي يجب على كل �شاب  مليئة بالفل�شفات 

اأن يختار منها ما ينا�شب مهاراته وقدراته 

و�شغفه.

ا�شم برناجمه »�شل�شلة رحلة  اأن  واأ�شاف 

العقل« يتناول م�ا�شيع اجتماعية خمتلفة 

تهم اأفراد املجتمع بهدف تعزيز م�شاركتهم 

يف التفكري الإيجابي.

تنظيم  اأن  ال��������داوود  اأك�����د  ج���ان���ب���ه،  م���ن 

دور  باأهمية  امللتقى  من  اإمياناً  ياأتي  اللقاء 

ون�شر  الرقمي  املحت�ى  �شناعة  يف  ال�شباب 

امل��ح��ت���ى ال�����ش��ح��ي��ح وب���ث الإي��ج��اب��ي��ة عرب 

من  املتعددة  الجتماعي  الت�ا�شل  من�شات 

يحث  واأخ��اق��ي  مهني  ميثاق  عقد  خ��ال 

املمار�شات  نبذ  الرقمي على  املحت�ى  �شّناع 

ال�����ش��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي جت���ت���اح م����اق���ع ال��ت���ا���ش��ل 

الجتماعي والتطرف والإ�شاءة ومن التّنمر 

الإلكروين وال�شائعات واغتيال ال�شخ�شية 

وغريها من ال�شل�كيات امل�شيئة.

االستثمار النيابية وتجارة عمان تبحثان تحديات القطاع التجاري

 بيان صادر عن الديوان 
الملكي الهاشمي

 الشواربة يشيد باإلجراءات التنظيمية لمعرض عمان الدولي للكتاب

 ورشة توعوية لموظفي القطاع العام حول الذكاء االصطناعي

جلسة حوارية حول اإلعالم الرقمي و الشباب
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احلياة العملية مليئة بالأمثلة التي توؤ�سر لل�سوفّية والإ�ستعالء عند كثري من النا�س 

ليدخلونا يف عامل الالواقعية وعامل التجّمل واخليال والتمثيل اأحياناً؛ لدرجة اأننا يف 

بع�س الأحيان نخال اأنف�سنا خلقنا يف كوكب اآخر هو كوكب الف�سخرة الزائدة والتمثيل 

الآخ��ر يف مثل هكذا ت�سرفات  العامل  الفروقات اجل��م بيننا وب��ن  ذل��ك  ال��زائ��د؛ ودليل 

ومتطلبات ع�سرية اأ�سبحنا ل يهداأ لنا بال من دونها؛ ل بل باتت متطلبات �سرورية 

لغايات الرب�ستيج و�سوفة احلال؛ وهذه املتطلبات التي رمبا تختلف عن بع�س البلدان 

والعامل الآخر �سواء املتقدم اأو الدول النامية وحتى الفقرية منها؛ وتالياً بع�س احلالت 

التي باتت حتتاج لثقافة التغيري املجتمعي �سوى لبع�س احلالت املربرة:

١. ال�سائق: البع�س يخال اأن وجود ال�سائق �سرورة ويدخله عامل الرب�ستيج والتكرّب 

و�سوفة احلال؛ ولذلك بات وجود ال�سائق مع امل�سوؤول اأو رب الأ�سرة اأو ربتها حتى �سبه 

�سرورة و�سيء عادي وُمتطّلب؛ بيد اأن العامل الغربي وموؤ�س�ساته توّفر املركبات ليقودها 

نف�س امل�سوؤول اأو حمتاجي خدمة التنّقل دومنا �سائقن؛ فهاّل فكرنا يف ثقافة التغيري يف 

هذا اجلانب لبع�س احلالت املربرة!

٢. ال�سكرترية اأو ال�سكرتري: معظم امل�سوؤولن لديهم �سكرتريات يف مكاتبهم لغايات 

التي  الأعمال  لالإجتماعات وغريها من  والتح�سري  ال�سيوف  واإ�ستقبال  العمل  اإجن��از 

وال�سكرترية  التقليدية  ال�سكرترية  وتقدير؛ وهنالك فرق بن  اإح��رام  بكل  بها  يقمن 

من  ك��ث��ري  م��ق��ام  وت��ق��وم  ق���رار  و���س��اح��ب��ة  م��ب��ادرة  التنفيذية  فال�سكرترية  التنفيذية؛ 

ال�����س��ك��رت��ريات والإداري�������ات؛ وك��ذل��ك وج���ود اخل��ل��ي��وي��ات و�سبكة الإن���رن���ت تخفف من 

الأعباء الواردة يف الو�سف الوظيفي لعمل ال�سكرترية، ولذلك مطلوب من كل م�سوؤول 

الإ�سطالع ببع�س هذه املهام واإخت�سار اأعداد ال�سكرتريات من اأ�سحاب مهمات ت�سريف 

اأقل  وما  ال�سكرتريات  اأك��ر  فما  تنفيذيات؛  �سكرتريات  لي�سبحن  وتدريبهن  الأعمال 

التنفيذيات منهن؛ فهاّل �ساهمنا يف تر�سيخ ثقافة ال�سكرترية التنفيذية بدل التقليدية!

اأكر من  املركبات لدرجة وجود  العديد من  البيوت لديها  الكثري من  املركبات:   .٣

ذلك  بل  ل  الربانية  للنعمة  وه��دراً  تبذيراً  ذل��ك  اأن  واأعتقد  ال��واح��د؛  لل�سخ�س  �سيارة 

املوا�سالت  اإ�ستخدام  اإ�ستطعنا  واإن  عطاياه  يف  اهلل  نّتِق  اأن  فمطلوب  زائ���دة؛   ف�سخرة 

العامة اإن وجدت فذلك ف�سل من اهلل؛ فهاّل قّننا كرة املركبات ال�سخ�سية لالأغنياء!

٤. خادمات املنازل: ل يكاد بيت هذه الأيام يخلو من خادمات املنازل ورمبا ذلك حق 

لأخواتنا �ستات البيوت لراحتهن وخ�سو�ساً املوظفات منهن؛ لكن ذلك غري موجود �سوى 

نلحظ  بتنا  اأننا  لدرجة  البّتة؛  ذلك  من  تخلو  الغربية  املجتمعات  حيث  جمتمعاتنا  يف 

تواجد اخلادمات جلانب ال�سيدات يف �سفرهم وترحالهن؛ األ�سنا بحاجة لإعادة النظر يف 

ذلك من خالل الت�ساركية يف العطاء بن الزوجن والأولد خلدمة املنزل وطلباته؟ فهاّل 

بادرنا بالت�ساركية بن الأزواج والأولد لغايات جتّنب وجود اخلادمات يف املنازل!

�سيء  باتت  وغريها  والقطط  كالكالب  الأليفة  احليوانات  حتى  األيفة:  حيوانات   .٥

عادي يف جمتمعاتنا ولها متطلبات كاأفراد الأ�سرة؛ والتوجه من العائالت �سوب اإقتناء 

حيوانات األيفة باإ�سطراد يف جمتمعاتنا؛ لدرجة اأن البع�س بات يتغّنى ويتباهى يف ذلك 

وياأخذها نزهة معهم يف حلهم وترحالهم؛ األي�س ذلك ف�سخرة زائدة؟ فهاّل خففنا من 

هذه املظاهر الزائفة التي يّدعي البع�س من خاللها بالرقي والتجّمل!

خالل  جديدة  نوعية  �سدر  كلما  اخلليويات  ُتغرّي  باتت  النا�س  معظم  خليويات:   .٦

اأ�سهر؛ فتغيري الهواتف اخلليوية وب�سفاته اجلديدة ل يتنا�سب وفروق الأ�سعار  ب�سع 

املدفوعة فيها؛ وهذا ينطبق اأي�ساً على كثري من الأمور الأخرى كال�ساعات واحلوا�سيب 

والآيبادات وغريها؛ األي�س الإ�ستخدام الأمثل لالأ�سياء مطلوب؟ فهاّل بادرنا باملواءمة 

بن التكنولوجيا الع�سرية وتطورها وحاجاتنا ال�سرورية!

٧. الديون والقرو�س املالية: كثريون ي�ستلفون املال من البنوك التجارية اأو غريها 

لتغيري واقع حالهم ال�سكني اأو املعي�سي اأو الإ�ستثماري اأو غريه وهم ل ي�ستطيعون الوفاء 

بالتزاماتهم املالية؛ األي�س الأجدر التاأقلم مع واقع حالنا املايل بدًل من تراكم الأموال 

ديوناً  علينا لنعي�س حياة غري واقعنا؟  فهاّل بادرنا باأن ›منّد اأرجلنا على قدر اأحلفاتنا‹! 

٨. بالطبع القائمة تطول لأ�سياء واأ�سياء تبدو لل�سرورة لكنها يف الواقع للف�سخرة 

وال�سوفية  وحتى التمثيل عند البع�س ممن ل ميتلكون ال�سرورات يف ذلك؛ فهاّل بادرنا 

يف تقنن ال�ستخدامات وفق ال�سرورات واحلاجات ل ال�سوفيات! 

ل  الأم����ور  بع�س  وه��ن��ال��ك  ك��ث��رياً؛  ومي��ّث��ل  ويتف�سخر  يتجّمل  جمتمعنا  ب�سراحة: 

نحتاجها لكننا ن�ستخدمها لل�سوفية اأكر من ال�سرورة؛ فهاّل بادرنا يف تغيري ثقافتنا 

اأو  حلاجاتنا  معنوي  اأو  م���ادي  ا�ستنزاف  دومن���ا  والعملية  الواقعية  ���س��وب  املجتمعية 

�سروراتنا!

د.محمد طالب عبيدات

فشخرة زائدة
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 محكمة استئناف عمان تصدر حكما بحبس وزير أشغال 
أسبق شهرا وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا

 افتتاح مشروع وسائل الحماية الشخصية 
لمواجهة كورونا

 وزير الصحة يؤكد أهمية وضع استراتيجية 
لألمراض غير السارية

االنباط- عمان

اأ�سغال  وزي��ر  عمان  ا�ستئناف  حمكمة  دان��ت   

اأ���س��ب��ق ب���ج���رم الإه����م����ال ب��واج��ب��ات��ه ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

وحكمت عليه باحلب�س ملدة �سهر واحد وغرامة 

األفا   ١٦١ دينار وت�سمينه مبلغ   ٥00 تبلغ  مالية 

و9٤٢ دينارا.

وعقدت املحكمة ام�س الثنن، جل�سة علنية 

وع�سوية  ال�����س��راري،  حممد  القا�سي  برئا�سة 

م��ق��دادي،  ومو�سى  ال��ع��ق��رب��اوي  ط��الل  القا�سي 

نف�سه عن جناية  الوزير  وقررت عدم م�سوؤولية 

ال�ستثمار الوظيفي.

وح��ك��م��ت امل��ح��ك��م��ة ع��ل��ى م��ت��ه��م اآخ����ر بنف�س 

ال��ق�����س��ي��ة م��ف��و���س ب��ال��ت��وق��ي��ع ع���ن امل��خ��ت��ربات 

٣ ا�سهر والر�سوم بعد تعديل  احلديثة باحلب�س 

الوظيفة،  با�ستثمار  التدخل  اإىل  التهمة  و�سف 

امل�ستاأنف  بقية  م�سوؤولية  ع��دم  املحكمة  وردت 

���س��ده��م ع��م��ا اأ���س��ن��د ال��ي��ه��م واأوق���ف���ت مالحقة 

امل�ستاأنف �سده املختربات احلديثة.

بداية  حمكمة  يف  الق�سائية  الهيئة  وك��ان��ت 

القا�سي  برئا�سة  ع��م��ان  ج��ن��اي��ات  ع��م��ان/  ج���زاء 

اأم��ي��ل ال��روا���س��دة وع�����س��وي��ة ال��ق��ا���س��ي ال��دك��ت��ور 

مرزوق العمو�س قد اأ�سدرت يوم ٣١ اآذار املا�سي 

حكما باإدانة وزير الأ�سغال الأ�سبق بجرم جنحة 

بالواجبات  بالقيام  م�سروع  �سبب  بال  الإخ��الل 

الوظيفية.

و���س��م��ن��ت امل��ح��ك��م��ة ح�����س��ب ق���ان���ون اجل��رائ��م 

الق���ت�������س���ادي���ة ت�����س��م��ن امل���ت���ه���م���ن ب��ال��ت��ك��اف��ل 

والت�سامن النفقات الدارية والق�سائية.

ومل تثبت النيابة العامة اأن الأموال املحجوز 

واأ���س��ول��ه��م  املتهمن  م��ن  ل��ك��ل  وال��ع��ائ��دة  عليها 

امل�سندة  اجل��رائ��م  ع��ن  نا�سئة  ب��اأن��ه��ا  وف��روع��ه��م 

ال��ي��ه��م وق������ررت امل��ح��ك��م��ة رف����ع اإ�����س����ارة احل��ج��ز 

التحفظي عنها.

قابال  املتهمن  بحق  وجاهيا  ال��ق��رار  و�سدر 

لال�ستئناف.

االنباط- املفرق

 افتتح نائب رئي�س جامعة اآل البيت للجودة 

وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور ب�����س��ام امل��ح��ا���س��ن��ة، ام�����س 

ال�سخ�سية  احلماية  و�سائل  م�سروع  الثنن، 

ملواجهة وباء كورونا.

وق�����ال امل��ح��ا���س��ن��ة ان اجل���ام���ع���ة ت�����س��ع كل 

ياأتي  ال���ذي  امل�����س��روع  ه��ذا  خل��دم��ة  امكانياتها 

�سمن فعاليات اجلامعة بالتعاون مع املفو�سية 

ال�������س���ام���ي���ة ل���������س����وؤون ال���الج���ئ���ن ال�����س��وري��ن 

وموؤ�س�سات اأكادميية اردنية ودولية.

وب����ن م��دي��ر ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة وم��دي��ر 

امل�سروع باجلامعة الدكتور موؤيد ال�سواقفة اأن 

هذا امل�سروع �سي�ستفيد منه قرابة ٦٥ متطوعاً 

الزعري  خميم  يف  ال�سورين  الالجئن  من 

متطوعن  اىل  ا���س��اف��ة  امل���ف���رق،  يف  وخ���ارج���ه 

اأردنين، لفتا اإىل ان مدة التدريب يف امل�سروع 

�سيح�سل  ح��ي��ث  اأ����س���ب���وع���ن  مل����دة  ���س��ت�����س��ت��م��ر 

امل�ساركون من خالله على املهارات املختلفة يف 

م�سوؤولية احلماية ال�سخ�سية.

وب��ن امل��درب��ون يف امل�����س��روع ال��دك��ت��ور مهند 

والدكتورة  ال�سنابلة  جن��اح  وال��دك��ت��ورة  م�سعد 

ايه م�سمار اأن امل�سروع ق�سم اإىل ثالثة جوانب 

على  املحافظة  اإىل  منه  الول  اجلانب  يهدف 

ال��ب��ي��ئ��ة وم��واج��ه��ة اأع���ب���اء ك���ورون���ا م���ن خ��الل 

ت�سنيع مواد تعقيم ومواد احلماية ال�سخ�سية 

لتكون اجلامعة منطقة خ�سراء وحت�سن �سبل 

احلياة من خالل التدريب على الزراعة املائية 

داخل اجلامعة.

وي���ع���ن���ى اجل����ان����ب ال����ث����اين وه�����و ال���رق���م���ي، 

على  الديجتال  فريق  يف  املتطوعن  بتدريب 

املجتمع  خلدمة  الكاملة  احلا�سوب  برجميات 

وكذلك التدرب على اإجراء البحوث والبيانات 

و�سائل  عرب  الإلكروين  والت�سويق  وحتليلها 

اجلانب  يعنى  حن  يف  الجتماعي،  التوا�سل 

الثالث بالتدريب على و�سائل ممار�سة البحث 

الج���ت���م���اع���ي ال��ت�����س��ارك��ي واأمن�������اط ال�����س��ل��وك 

تبعا جلائحة  امل��ك��ان  ب��ا���س��ت��خ��دام  الج��ت��م��اع��ي 

كورونا.

ت�سارك  ال���ذي  امل�����س��روع  ه���ذا  اأن  اىل  ي�����س��ار 

ل��ن��دن ينفذ  ال��دك��ت��ورة هلينا م��ن ج��ام��ع��ة  ب��ه 

بالتعاون مع جامعة �سيفيلد وجامعة البراء 

�ستة  وي�ستمر  ال�سورين  الالجئن  ومفو�سية 

اأ�سهر، و�سينفذ داخل جامعة ال البيت ويهدف 

اإىل ال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة ل��ت��ب��ع��ات ج��ائ��ح��ة 

تنفيذ مبادرات  العمل على  كورونا من خالل 

جم��ت��م��ع��ي��ة حل���ل م�����س��اك��ل وحت�����س��ن ال��ب��ي��ئ��ة 

املعي�سية.

االنباط- عمان

اأّك�������د وزي������ر ال�������س���ح���ة ف����را�����س ال�����ه�����واري، 

ال�سارية  غ��ري  الأم��را���س  م��ن  الوقاية  اأهمية 

اإجراءات �سريعة وفّعالة،  ومكافحتها؛ باتخاذ 

ومن اأبرزها و�سع ا�سراتيجية وخطط عمل 

ملكافحتها، مب�ساركة اجلهات املعنية الرئي�سية.

و���س��دد ال���وزي���ر ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز نظام 

على  ال�سارية  الأم��را���س غري  ومراقبة  ر�سد 

جميع م�ستويات مقدمي اخلدمات ال�سحية، 

وحت�سن برامج الأمرا�س غري ال�سارية على 

وتنفيذ  الأول��ي��ة،  ال�سحية  الرعاية  م�ستوى 

احلياة  منط  تعزز  التي  الوقائية  التدّخالت 

اإيجاباً  ينعك�س  اأن  �ساأنه  والذي من  ال�سحي، 

ع��ل��ى خف�س م��ع��دلت الإ���س��اب��ة ب��الأم��را���س 

وميهد  الأردن،  يف  عنها  الناجمة  وال��وف��ي��ات 

امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  الطريق 

بحلول عام ٢0٣0، بح�سب الهواري.

ج��اء ذل��ك، خ��الل جل�سة ح��واري��ة نّظمتها 

منظمة  مكتب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سحة  وزارة 

عن  الثنن،  ام�س  ب���الأردن،  العاملية  ال�سحة 

يف  الأردن،  يف  ال�سارية  غري  الأم��را���س  و�سع 

�سوء نتائج امل�سح الوطني الأخري لر�سد هذه 

بها،  املرتبطة  الأم��را���س وع��وام��ل اخل��ط��ورة 

وفق بيان �سادر عن مكتب املنظمة.

ال��وزارة  اأمّتته  ال��ذي  امل�سح،  نتائج  واأ�سارت 

الدرا�سات  مركز  م��ع  بالتعاون  املا�سي  ال��ع��ام 

وبدعم  الأردن��ي��ة،  اجلامعة  يف  ال�سراتيجية 

وبتمويل  العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ن  فني 

من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اإىل 

ارتفاع معدل انت�سار الأمرا�س غري ال�سارية، 

ويف م��ق��دم��ت��ه��ا اأم����را�����س ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة 

ال��دم��وي��ة، وال�����س��ك��ري وا���س��ط��راب��ات ال�سحة 

النف�سية، ف�سال عن عوامل اخلطر املرتبطة 

ب��ه��ا، م��ث��ل: ال���ت���دخ���ن، وال�����س��م��ن��ة، وال��ن��ظ��ام 

الغذائي غري ال�سحي واخلمول البدين.

وه���دف���ت اجل��ل�����س��ة احل����واري����ة، مب�����س��ارك��ة 

الأطراف ذات العالقة، اإىل حتديد الأولويات 

الأمرا�س  للحّد من  الوطنية  ال�سراتيجية 

ال�سارية والحتياجات الالزمة لتحقيق  غري 

ه����ذه الأول������وي������ات، ���س��م��ن امل����ح����اور الأرب���ع���ة 

ال��رئ��ي�����س��ة ال���ت���ي ي��ن�����س ع��ل��ي��ه��ا اإط�����ار ال��ع��م��ل 

امل��ت��ح��دة  الأمم  اإع������الن  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  الإق���ل���ي���م���ي 

ال�سارية  غ��ري  الأم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب�ساأن 

ومكافحتها والذي يلتزم الأردن بتحقيقه.

وهذه املحاور، هي: احلوكمة، والوقاية من 

بها،  املرتبطة  الأم��را���س وع��وام��ل اخل��ط��ورة 

واإدارة الأمرا�س وخدمات الرعاية ال�سحية، 

ومراقبة ور�سد الأمرا�س.

يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  ممثلة  وقالت 

الراعبي:  جميلة  ال��دك��ت��ورة  ب��الإن��اب��ة  الأردن 

املهم ج��دا، ترجمة نتائج وتو�سيات  »اإن��ه من 

اإج��راءات �سيا�سية  اإىل  امل�سح الوطني الأخ��ري 

ومعايري  العلمية  الأدل���ة  مع  تتما�سى  وفنية 

ال�������س���ح���ة امل���ع���ت���م���دة، م����ع ������س�����رورة حت��دي��د 

الحتياجات الالزمة لتنفيذ هذه الإجراءات 

ال�سركاء  كافة  مع  التن�سيق  واأهمية  بفعالية، 

املعنين«.

اإمكانية الوقاية من  واأ�سارت الراعبي اإىل 

الأمرا�س غري ال�سارية، وتخفيف وطاأتها عن 

الن�سط  ال�سراك  العامة، عن طريق  ال�سحة 

حكومي  نهج  خالل  ومن  القطاعات،  جلميع 

وجمتمعي متكامل.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأّك�����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

و���س��وؤون اجل��ودة  ال��دول��ي��ة  لل�سوؤون  الأردن��ي��ة 

والع�����ت�����م�����اد وم�����دي�����ر م�����رك�����ز ال�����درا������س�����ات 

اأهمية  عيادات،  زيد  الدكتور  ال�سراتيجية، 

ال���ت���ع���اون امل�������س���رك ب����ن امل����راك����ز ال��ب��ح��ث��ي��ة 

يف  الدولية  واملنظمات  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

ت�سمن  وال��ت��ي  ال�سحية،  البحثية  امل��ج��الت 

العملي  التطبيق  يف  املهنية  م�ستويات  اأع��ل��ى 

ت�سّكل  حيث  ال��درا���س��ات،  ه��ذه  ملثل  والبحثي 

خمرجاتها، الأ�سا�س يف ر�سم اخلطط واتخاذ 

ال��وط��ن��ي واملتعلقة  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ق���رارات 

بالأمرا�س غري ال�سارية.

ي��ت��ط��ل��ع اىل  امل����رك����ز  اإن  ع�����ي�����ادات،  وق������ال 

الأط���راف  م��ع خمتلف  ال�سراكات  م��ن  امل��زي��د 

درا���س��ات  ع��ل��ى  وال��دول��ي��ة للعمل  احل��ك��وم��ي��ة 

حت��ق��ق ال��ن��ف��ع ال���ع���ام ل��ل��م��واط��ن��ن وال���دول���ة 

الأردنية، م�سريا اإىل اأن املركز اأ�ّس�س يف جمال 

ال�سيا�سات العامة »منتدى ال�سيا�سات العامة« 

منتدى  واأهمها  ع��دة  مبجالت  ُيعنى  وال��ذي 

ال�سيا�سات ال�سحية. بدوره، قال مدير مكتب 

ال�����س��ح��ة وال�����س��ك��ان يف ال���وك���ال���ة الأم��ريك��ي��ة 

نقّدر  »نحن  ماكيه،  ج��ون  ال��دول��ي��ة،  للتنمية 

���س��راك��ت��ن��ا ال��ط��وي��ل��ة م���ع احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة 

الأ�سا�سية  البيانات  وحتليل  جمع  خ��الل  من 

الالزمة لتخاذ القرار يف القطاع ال�سحي«.

واأ�����س����اف م��اك��ي��ه »ُت���ع���د الأم�����را������س غري 

ال���������س����اري����ة م�����ن ع�����وام�����ل خ���ط���ر الإ�����س����اب����ة 

نهجاً  ت��ت��ط��ل��ب  م�سكلة  وه����ذه  ب��ك��وف��ي��د-١9، 

يكن  م���ا مل  م��ع��اجل��ت��ه��ا  ول مي��ك��ن  وق���ائ���ي���اً 

عن  م���وؤ����س���راً  تعطينا  دق��ي��ق��ة  ب��ي��ان��ات  ل��دي��ن��ا 

اأهمية هذا امل�سح  عوامل اخلطر، وهنا تكمن 

والبيانات يف تنفيذ تدابري �سيا�سة ذكية للحد 

من الإ�سابة بالأمرا�س والوفيات يف الأردن«.

االنباط-عمان

مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��ي��اح��ة ق��ال 

النائب ال�سابق رئي�س جلنة ال�سياحة باملجل�س 

ال�����س��اب��ع ع�����س��ر اأجم����د امل�����س��ل��م��اين ب����اأن قطاع 

ال�سياحة بحاجة لعاملن لديهم فكر وكفاءة 

لتطوير هذا القطاع مبا ين�سجم مع قدرات 

الدول ال�سياحية الأخرى .  

كان  ك��ورون��ا  ب��اأن جائحة  امل�سلماين  وب��ن 

ه��ائ��ل على  واق��ت�����س��ادي  اجتماعي  ت��اأث��ري  لها 

اقت�سادات الدول واإن ا�ستئناف العمل بقطاع  

والنمو  الن��ت��ع��ا���س  على  �سي�ساعد  ال�سياحة 

تنمية  يف  ه��ام  دور  لهذا  و�سيكون  جديد  من 

القت�ساد الوطني ورفد اخلزينه .

واأ�سار امل�سلماين باأنه ويف هذا اليوم الذي 

للركيز  العاملية  ال�سياحة  منظمة  ح��ددت��ه 

ال�سامل يجب  النمو  اأجل  ال�سياحة من  على 

القطاع  ه���ذا  تنمية  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة  علينا 

دورة  لأه��م��ي��ة  ل��ه  ال��دع��م  وت��ق��دمي  وهيكلته 

الق��ت�����س��ادي والأج��ت��م��اع��ي ومل��واك��ب��ة التطور 

العاملي يف هذا املجال.

ال�سياحه  تطوير  ان  على  امل�سلماين  واك��د 

ال��وح��ي��د لن��ع��ا���س  ال�سبيل  ب��ف��ك��ر ج��دي��د ه��و 

القطاع وو�سع الردن من جديد على خارطه 

ال�سياحه العامليه بعد جائحة كورونا وان بقاء 

لراجع  �سيوؤدي  القطاع  اإدارة  يف  النهج  ذات 

ال�سياحه واأ�سعاف قدرتنا على التناف�س.

وقال امل�سلماين ان القائمن على القطاع 

وعدم تطوير نهجهم يف ادارة ملف ال�سياحه 

عدم  اىل  ا�سافة  ال�سياحه  تطفي�س  اىل  اأدى 

و����س���وح روؤي�����ة ب��رن��ام��ج اردن�����ا ج��ن��ه ا�سهمت 

التكاليف  ارت��ف��اع  ب�سبب  ال�سياحه  ب��راج��ع 

تناف�سية  لتعزيز  �سامله  خطه  اإي��ج��اد  وع��دم 

فنادقنا.

االنباط- عمان

 دانت الهيئة املخت�سة بجنايات الف�ساد، 

يف حم��ك��م��ة ج���ن���اي���ات ع���م���ان، م��وظ��ف��ت��ن 

ح��ك��وم��ي��ت��ن ت��ع��م��الن ب���اإح���دى ال������وزارات 

ب��ت��ه��م��ة الخ����ت����ال�����س، وق�������ررت و���س��ع��ه��م��ا 

بالأ�سغال املوؤقتة ملدة ٥ �سنوات، قرارا اأوليا 

قابال لال�ستئناف لدى املحكمة املخت�سة.

جل�سة  الثنن،  ام�س  املحكمة،  وعقدت 

العمري  اأح��م��د  القا�سي  برئا�سة  علنية، 

وع�������س���وي���ة ال���ق���ا����س���ي ال����دك����ت����ور م�����رزوق 

ال��ق��الب، وق����ررت ت��غ��رمي امل��وظ��ف��ة الأوىل 

مبلغ ١9 األفا و٦٣٨ دينارا، واملوظفة الثانية 

مبلغ األفن و٨9٣ دينارا، وهي قيمة املبالغ 

التي جرى اختال�سها.

وق�����ررت امل��ح��ك��م��ة ت�����س��م��ن امل��وظ��ف��ت��ن 

ق��ي��م��ة ال���ر����س���وم الإداري���������ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة، 

الثانية  للموظفة  احلب�س  مدة  وتخفي�س 

املبالغ  اأع��ادت  اأن  بعد  ون�سف؛  �سنتن  ملدة 

الق�سية  ملف  اإحالة  قبل  اختل�ستها  التي 

ل��ل��م��ح��ك��م��ة، مم���ا اع���ت���ربت���ه امل��ح��ك��م��ة من 

الأ�سباب التخفيفية للعقوبة.

 في اليوم العالمي للسياحة
المسلماني : السياحة بحاجه لفكر 

جديد لتطويرها

 جنايات عمان تقرر حبس موظفتين 
حكوميتين 5 سنوات بتهمة االختالس

االنباط-عمان

ث��م��ن��ت ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة 

ت��اأك��ي��د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين على 

الأردين  ال�سحي  للقطاع  الطيبة  ال�سمعة 

ال�سياحة  يف  لال�ستثمار  عليها  البناء  واأهمية 

العالجية.

وق����ال رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال���دك���ت���ور ف���وزي 

خالل  امللك  جاللة  ت�سريحات  اإن  احلموري 

ت�سمنت  اأم�����س  ال��ع��ب��ديل  مل�ست�سفى  زي���ارت���ه 

اإىل ك���ل اجل��ه��ات  ر����س���ال���ة وا����س���ح���ة وج��ل��ي��ة 

املعنية للعمل ومواجهة كل ما ي�سيء للقطاع 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ح���ق���ق  ال������ذي  الأردين  ال�������س���ح���ي 

باإجنازاته وجناحاته البارزة على مدى عقود 

على  وم��رم��وق��ة  متقدمة  مكانة  ال��زم��ن  م��ن 

العاملية. العالجية  ال�سياحة  خارطة 

واأك������د ال���دك���ت���ور احل����م����وري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

ال��داع��م��ة للقطاع  امل��ل��ك  ت�����س��ري��ح��ات ج��الل��ة 

تاأتي متزامنة  واأنها  الأردين خا�سة  ال�سحي 

العام  ب�سقيه  القطاع  هذا  له  يتعر�س  ما  مع 

واخل���ا����س م��ن ه��ج��م��ة اإع��الم��ي��ة ت�����س��يء اإىل 

القا�سي  ل��ه��ا  ي�سهد  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  �سمعته 

فيه  يتعافى  تاأتي يف وقت  اأنها  كما  وال��داين، 

القطاع من تداعيات جائحة فريو�س كورونا 

القطاع ال�سحي الردين  امل�ستجد وما حققه 

للجائحة  ال��ت�����س��دي  ك��ب��رية يف  م��ن جن��اح��ات 

لكل  الطبية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  ا�ستطاع  حيث 

اململكة يف حن  اأر�����س  ع��ل��ى  ك��وف��ي��د  م��ري�����س 

عجزت دول كربى عن ذلك.

وق���ال احل��م��وري ان م��ا ع��رب ع��ن��ه جاللة 

امل��ل��ك م���ن ت��ق��دي��ر مل�����س��ت��وى اخل���دم���ات ال��ت��ي 

رغ��م  الأردين  ال�����س��ح��ي  ال���ق���ط���اع  ي��ق��دم��ه��ا 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

اجل��ائ��ح��ة اث���ل���ج ����س���دور ك���اف���ة ال��ع��ام��ل��ن يف 

التقدير  ه��ذا  ب��ان  ثقته  عن  واع��رب  القطاع، 

امل��ل��ك��ي ���س��ي�����س��اه��م يف ت��ع��زي��ز ���س��م��ع��ة ال��ق��ط��اع 

ال�����س��ح��ي ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي 

ت�سهد  الراهنة  املرحلة  واأن  خا�سة  وال��دويل 

العالجية  ال�سياحة  لن�ساط  تدريجية  ع��ودة 

والتي ت�سكل م�سدر دخل هام لالأردن وحتفز 

ع��ل��ى امل���زي���د م���ن ال���س��ت��ث��م��ارات يف ال��ق��ط��اع 

ال�سحي.

واأك�����د ال��دك��ت��ور احل���م���وري ع��ل��ى ���س��رورة 

من  لتمكينه  اخلا�س  ال�سحي  القطاع  دع��م 

اأف�سل  الناجحة يف تقدمي  موا�سلة م�سريته 

اخل���دم���ات ال��ع��الج��ي��ة ل��ل��م��ر���س��ى الأردن���ي���ن 

التناف�سية  قدراته  وتطوير  وتعزيز  والعرب 

يف جمال ال�سياحة العالجية.

 جمعية المستشفيات الخاصة تثمن اشادة الملك 
بالسمعة الطيبة للقطاع الصحي األردني وضرورة

 المحافظة عليها 
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 حني ننظر للقوى العاملة يف االردن علينا اأن ندرك الكثري من احلقائق ، فما هو م�سجل 

يف �سجالت ال�سمان االجتماعي والذي يقارب العدد 1.35 مليون م�سرتك ن�سفهم تقريبا 

من القطاع العام ال ي�سمل كافة اأعداد القوى العاملة وباالخ�ص القوى العاملة يف القطاع 

اخلا�ص فمنها ما هو غري منظم وبذلك ال تدخل �سمن ح�سبة املنت�سبني لل�سمان ، اأما 

، فدعونا نتحدث عن القطاع اخلا�ص واأين  العاملني فيه م�سجلني  العام فكافة  القطاع 

نوجه البو�سلة .

ح�سب اآخر تقاريردائرة االح�ساءات العامة واملرتبطة يف العاملني يف القطاع اخلا�ص 

و�سل العدد اىل ما يقارب 850 الف عامل يف 170 الف من�ساأة تقريبا موزعة على 18 نوع 

ن�ساط ، 29% منهم يعملون يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة واإ�سالح املركبات بواقع 245 

الف عامل ، ويليها ال�سناعات التحويلية بن�سبة 27 % بواقع 225 الف عامل ، ثم التعليم 

بن�سبة 7.5% بواقع 64 الف عامل ، ويتبعها اأن�سطة خدمات االقامة والطعام بن�سبة 7% بواقع 

والتاأمني  املالية  ، ثم االن�سطة  الف عامل   43 5% بواقع  بن�سبة  ، وال�سحة  الف عامل   57

الناجت  يف  االقت�سادية  القطاعات  ت�ساهم  كم  االه��م   . عامل  ال��ف   39 بواقع   %4.6 بن�سبة 

املحلي االجمايل فنالحظ اأن القطاعات املالية والتاأمني ت�ساهم بن�سبة 20 % ، و ال�سناعات 

التحويلية واال�ستخراجية ت�ساهم بن�سبة 19% ، والتجارة بن�سبة 10 % ، والنقل والتخزين 

واالت�ساالت بن�سبة 9% واخلدمات االجتماعية وال�سخ�سية بن�سبة 8.5% ، والزراعة بن�سبة 

5.4% ، واالن�ساءات بن�سبة 2.2%. كل هذا اىل ماذا يقودنا واىل اأين نتوجه ؟

ما قبل اجلائحة لن يكون بعدها ال حمالة ، فهناك قطاعات لن تعود كما كانت وهناك 

اأعمال لن ت�ستمر بنف�ص النهج فيما يتعلق بالت�سغيل، منظومة �سال�سل التوريد اأحدثت ثورة 

التحول من املركزية اىل الالمركزية اأي العودة اىل االكتفاء الذاتي واالعتماد على النف�ص 

قبل الغرييف املوارد واالعمال ، ولكن لي�ص بفر�ص العمل والت�سغيل وهنا تكمن الفر�سة.

يكون  اأن  على  بالرتكيز  اخلا�ص  والقطاع  املختلفة  ال�سلطات  امللك  جاللة  وج��ه  حني 

االردن مركز اأقليمي لوج�ستي للمنطقة مل ياأتي من فراغ،  فبعد النظر عند �سيد البالد 

لي�ص له حدود ، لذلك علينا اأن نتكاتف لن�ستثمر هذه النظرة الثاقبة مل�ستقبل اأف�سل لبلدنا 

ولرفعة �ساأن االردن واالردنيني . هناك قطاعات لن يكون لديها القدرة على امل�ساهمة يف 

منو الت�سغيل وخلق فر�ص عمل جديدة ويكاد يكون التحدي اال�سا�سي لها هو احلفاظ على 

عدد العمالة القائمة لديها ، فالقطاع املايل وقطاع التاأمني �سيكون التحدي الكبري له هو 

املوائمة بني التحرك ال�سريع يف منظومة اال�ستمال املايل من ناحية والتطور التكنولوجي 

من ناحية اخرى ، فالبنوك االفرتا�سية قادمة ال حمالة واخلدمات االلكرتونية و�سعت 

التحدي وخ�سو�سا بقدوم خدمات  . قطاع االت�ساالت واخلدمات يواجه نف�ص  ب�سماتها 

اجليل اخلام�ص ، ولكن هذه القطاعات �ستبقى م�ساهمتها كبرية يف الناجت املحلي االجمايل 

وعوائد اخلزينة . القطاع ال�سناعي باأنواعه �سيكون له دور حموري يف عمل التوازن على 

العامل كله ولي�ص حم�سور يف منطقة  اأ�سواقه هي  التكنولوجي الن  التحدي  الرغم من 

جغرافية ، فكلما كرب وتو�سع زادت العجلة االنتاجية وانت�سرت منتجاته يف خمتلف دول 

العام فنحن ننتج 1500 �سلعة خمتلفة ون�سدر اىل 142 دولة ، و�سيتبع هذا النمو القطاع 

التجاري كونه جزء ال يتجزاأ من املنظومة ، ويرتبط بهم قطاعي النقل واخلدمات باأنواعهم 

، اذا فهي منظومة متكاملة للنمو واالنت�سار والت�سغيل وخلق فر�ص عمل ا�سافية . علينا اأن 

ن�ستثمر يف موقعنا اللوجي�ستي واأهمية اخلدمات التي ميكن اأن نقدمها للمنطقة والعامل 

من خالل اإيجاد مراكز خدمات لوج�ستية �سواء يف االت�ساالت اأو �سال�سل التوريد او النقل 

والتخزين ، ويكاد يكون حتدي التغري املناخي الذي يواجه العامل فر�سة كبرية لنا.

اأهمية  يف  البالد  �سيد  لروؤية  فعلية  ترجمة  العقبة هي  العهد يف منطقة  اإهتمام ويل 

اإ�ستغالل  يف  الذهبية  وفر�ستنا  وال��ربي  واجل��وي  البحري  ومنفذنا  اللوجي�ستي  موقعنا 

واإيجاد  اإقت�سادنا  مبا�سرة على منو  ايجابية  اآث��ار  لها من  �سيكون  وملا   ، املختلفة  مواردنا 

م�ساريع تنموية خمتلفة تعود باملنفعة على االردن وخلق فر�ص العمل واالهم زخم الت�سغيل.

هذه هي البو�سلة التي يجب اأن توجهنا حني نتحدث عن الت�سغيل وخلق فر�ص العمل 

حتى ال نتوه يف املتناق�سات ، النمو القطاعي والتو�سع اجلغرايف يف الن�ساطات االقت�سادية 

يجب ان يقرتن باأهداف ترتجم نتائجها مبا�سرة على الواقع وتنعك�ص فورا على خلق فر�ص 

العمل واحلد من البطالة ، فلي�ص هناك حتدي اأهم . النمو منظومة متكاملة تتحكم بها 

مدخالت وينتج عنها خمرجات اأهمها يجب اأن يكون الت�سغيل وهذه اأولوية .

حمى اهلل الوطن قيادة و�سعبا واأدام اهلل علينا نعمه .

 محمد علي القريوتي

التشغيل أين يكون … 
حتى ال نتوه

 أبو قديس: إعالن نتائج القبول الموحد عبر 
رسائل نصية بعد ظهر الجمعة المقبل

 اتفاقية لدعم وتطوير مركز الطالبية 
للتأهيل المجتمعي

االنباط- عمان

والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ق��ال   

ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور حممد 

تن�سيق  اإن وحدة  االثنني،  اليوم  اأبوقدي�ص، 

ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  امل��وح��د يف  ال��ق��ب��ول 

وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ���س��ت��ع��ل��ن ن��ت��ائ��ج ال��ق��ب��ول 

املوحد بعد ظهر يوم اجلمعة املقبالم�ص

اأب����و ق��دي�����ص اأن ال��وح��دة  وب���ني ال���وزي���ر 

���س��ت��ق��وم، ب��ع��د ظ��ه��ر ي����وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل 
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ن�سية تت�سمن نتائج تر�سيح الطلبة �سمن 

ق��ائ��م��ة ال��ق��ب��ول امل��وح��د، وذل���ك ع��ل��ى اأرق���ام 

هواتفهم التي قاموا بتخزينها عند تقدمي 

كانت  �سواًء  االإلكرتونية  االلتحاق  طلبات 

هذه االأرقام من داخل اأو من خارج اململكة، 

و���س��ي��ت��م ن�����س��ر ك���ام���ل ال���ن���ت���ائ���ج وامل���ع���دالت 

للوحدة  االإلكرتوين  املوقع  على  التناف�سية 
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االنباط- عمان

االأردن   )JTI اآي  �سركة )ج��ي تي   وقعت 

ام�ص االثنني اتفاقية لتطوير ودعم خدمات 

مركز الطالبية للتاأهيل املجتمعي يف منطقة 

اجليزة.

وقالت ال�سركة يف بيان اإن االتفاقية جاءت 

�سمن برامج ال�سركة لدعم املجتمعات املحلية 

وم�سوؤوليتها املجتمعية ولتاأكيد دور القطاع 

اخل���ا����ص يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة ودع����م اجل��ه��ود 

الوطنية لتحقيق التنمية امل�ستدامة، وتو�سيع 

ال�سراكة مع املوؤ�س�سات املجتمعية الفاعلة يف 

املجال االإن�ساين باملناطق االأقل حظاً.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة م��دي��ر ع���ام ال�����س��رك��ة يف 

االأردن وفل�سطني اآندي �ستيفنز ورئي�ص مركز 

عي�سى  الدكتور  املجتمعي  للتاأهيل  الطالبية 

اخلطيب، بح�سور رئي�ص جمعية م�ستثمري 

ورئي�ص  خ�����س��ر،  حم��م��ود  وامل�����س��ت��ى  الق�سطل 

املعاقني  تاأهيل  ملراكز  العليا  التن�سيق  جلنة 

قا�سم اأبو ال�سباب.

من  وك��ج��زء  ال�سركة،  “اإن  �ستيفنز  وق���ال 

املنظومة املتكاملة، تقع على عاتقها م�سوؤولية 

وت��اأه��ي��ل  ت��ط��وي��ر  يف  للم�ساهمة  جمتمعية 

املجتمع وخدمة اأبنائه”.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���دك���ت���ور اخل��ط��ي��ب اإن 

التعاون مع ال�سركة مثال ناجح على ال�سراكة 

امل��ب��ادرات  دع��م  القطاع اخلا�ص ودوره يف  مع 

واجلهات االإن�سانية، واإن هذه االتفاقية اإجناز 

جديد اإىل �سنوات العمل واخلدمة، ما ت�سهم 

وا�ستمرار  املركز  دع��م عمل  ب�سكل مبا�سر يف 

عطائه من خالل حتديث االأجهزة واملرافق 

واال���س��ت��ع��ان��ة ب���خ���رباء ب�����دوام ك��ام��ل خلدمة 

ذوي االإعاقات العقلية واجل�سدية و�سعوبات 

النطق باعتباره املركز الوحيد باملنطقة.

اأن  ال��ق��ائ��م��ون على االت��ف��اق��ي��ة اإىل  واأ���س��ار 

م�����س��روع دع��م امل��رك��ز ي��اأت��ي يف �سبيل حت�سني 

م���راف���ق���ه ل���ت���ق���دمي خ���دم���ة اأف�������س���ل ل����ذوي 

االح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

خدماته.

لالجئني  الطالبية  خميم  املركز  ويخدم 

الذي يبلغ عدد �سكانه حوايل 8500 الجئ، 

ال��ق��ط��اع  وت��اأ���س�����ص ع����ام 1994 م��وؤ���س�����س��ات 

امل�ستثمرين  اخلا�ص واالأف���راد ودع��م جمعية 

ب��اجل��ي��زة. واأع��ل��ن امل��رك��ز م�سبقاً ع��ن حاجته 

التجهيزات  وحت��دي��ث  التجديد  اإىل  امل��ا���س��ة 

وع��الج طبيعي  �سمع  باأخ�سائيي  واال�ستعانة 

متفرغني.

ذوي  االأ�سخا�ص  دم��ج  اإىل  املركز  ويهدف 

ظروفهم  وحت�سني  جمتمعاتهم  يف  االإع��اق��ة 

وتفعيل  جتاههم،  النظرة  وتغيري  املعي�سية، 

امل�ساركة املجتمعية يف الق�سايا املتعلقة بهذه 

الفئة.

االنباط _ فرح مو�سى 

ان����ه����ت ج���م���ع���ي���ة ق�����م اخل�����ريي�����ة ج��م��ي��ع 

ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا امل���ق���ررة ه���ذا ال�����س��ي��ف، ح��ي��ث مت 

ام�������ص ت��ن��ف��ي��ذ ي����وم ت��ط��وع��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 

م��دي��ري��ة ���س��ب��اب حم��اف��ظ��ة ارب����د وم��دي��ري��ة 

والو�سطية،  الطيبة  ل��وائ��ي  وتعليم  تربية 

اال�سا�سية  ق��م  مدر�ستي  م��ن  ك��اًل  يف  وذل���ك 

وال��ه��دف  للبنني  ال��ث��ان��وي��ة  وح��ط��ني  للبنني 

االجتماعية  اخلدمات  م�سروع  تقدمي  منه 

البنك  م��ن  وامل��م��ول  ت��اأث��را  االك���ر  لل�سباب 

الدويل.

واك�������د م����دي����ر ال�����ربام�����ج وامل���������س����اري����ع يف 

اجل��م��ع��ي��ة حم��م��د ل��ط��ف��ي ال��ع��زام ب���ان لهذه 

م���ه���ارات  ���س��ق��ل  يف  ك���ب���رياً  دوراً  ال����ربام����ج 

ال�����س��ب��اب وامل��ت��ط��وع��ني وغ���ر����ص امل�����س��وؤول��ي��ة 

لدى  التطوعي  العمل  فكرة  وتعزيز  لديهم 

كل كل �سباب الوطن .

االنباط - فرح مو�سى

اك����د خ����رباء ان م��ع��ظ��م االع����ت����داءات على 

مافيات احلطب وجتار  قبل  يتم من  الغابات 

باإيجاد  االأخ�ساب، مطالبني اجلهات املخت�سة 

العقوبات  تغليظ  اىل  ي���وؤدي  منا�سب  ت�سريع 

على قاطعي اال�سجار وت�سديد احلرا�سة على 

النزيف  لوقف  احلرجية  واال�سجار  الغابابات 

يف �سريان الطبيعة االأردنية.

 فمن جهته، اأكد رئي�ص مركز حق للتنمية 

ال�سيا�سية، االإعالمي حت�سني اأحمد التل على 

امل��وؤمل ج��داً، م�ساهدة جذوع االأ�سجار  اأنه من 

اأو داخل  اإرب��د عمان،  تباع على جوانب طريق 

مو�سحا  ال��زراع��ة،  وزارة  عني  وعلى  امل�ساتل، 

ان ما يجعل القلب ينفطر حزناً عند متابعة 

من  ملجموعات  وال�����س��ور  الفيديوهات  بع�ص 

ل�����س��و���ص ال��ط��ب��ي��ع��ة، وه���م ي���دم���رون ث��روت��ن��ا 

كارثية  ممار�سات  من  يجري  وم��ا  احلرجية، 

اأنه مثلما يوجد ًقطاع  يف الغابات، يوؤكد على 

طرق، هناك اأي�ساً؛ ُقطاع �سجر، ول�سو�ص.

ال�����س��خ�����س��ي��ات ممن  ك���ب���ار  اإن  ال���ت���ل  وق�����ال 

يقومون بزراعة االأ�سجار يف االأعياد الوطنية 

وم��ن��ه��ا ع��ي��د ال�����س��ج��رة، ي��ت��ع��ام��ل��ون م���ع ه��ذه 

مواقدهم  داخل  كحطب  املقطوعة؛  االأ�سجار 

اأو وزير  اأي وزي��ر زراع��ة  يف ال�ستاء، وال يكلف 

بيئة ن��ف�����س��ه، وخ���اط���ره، واإح�����س��ا���س��ه امل��ره��ف؛ 

مب��ج��رد ت��وج��ي��ه ����س���وؤال مل��ن ح��ول��ه م��ن ك���وادر 

وظ��ي��ف��ي��ة: م���ن اأي����ن ي��ق��ط��ع ه�����وؤالء واأول���ئ���ك 

والوطن  الطبيعة،  وحرمان  لبيعها  االأ�سجار 

من فوائدها، و�سرورة وجودها على امل�ستوى 

الديني، والبيئي، والوطني. 

وا�ساف، انه يعرف م�ساتل، وحمالت على 

ط��ري��ق اإرب����د ع��م��ان، وداخ����ل امل����دن وال��ق��رى، 

ي��ت��ك��د���ص ف��ي��ه��ا اآالف االأط���ن���ان من  وامل������زارع، 

ُي�ستخدم  ال��ذي  ع��دا  م��ا  املقطوعة،  االأ���س��ج��ار 

ثمن  اأن  علمنا  م��ا  اإذا  ان��ه  مبينا  امل��ف��اح��م،  يف 

اأربعمائة  اىل  ي�سل  رمب��ا  ال��واح��دة  ال�سجرة 

نعلم  اأن  علينا  ووزن��ه��ا،  حجمها  وف��ق  دي��ن��ار، 

الثمن  هذا  مقابل  الوطن  خ�سارة  اأن  باملقابل 

التي  اخل�سائر  من  م�ساعفة  اأ�سعاف  ي�ساوي 

تنوع  من  عليه  حتتوي  وم��ا  البيئة،  على  تقع 

حيوي يخدم االإن�سان، والطبيعة عموماً.

وا���س��ار ال��ت��ل اىل اأن���ه ه��ن��اك ع��ق��وب��ات �سبه 

اإذا ت��دخ��ل��ت ال��وا���س��ط��ات ب��ه��ذا  رادع������ة، ل��ك��ن 

ال�ساأن؛ فاإن الوا�سطة لن تخرب جر�ص فقط، 

حرجية،  ث����روات  م��ن  تبقى  م��ا  �ستدمر  اإمن���ا 

ك���ي نغطي  االأع�������وام  ع�������س���رات  ���س��ن��ح��ت��اج اىل 

النق�ص يف زراعة االأ�سجار احلرجية، وا�ساف، 

تتعر�ص  ال��ت��ي  االأ����س���ج���ار  اأن  ج���ازم���اً  اأع��ت��ق��د 

يبلغ  اإذ  املعمرة،  االأ�سجار  من  هي  للت�سفية، 

�سنة  املقطوعة حوايل خم�سني  ال�سجرة  عمر 

على اأقل تقدير.

ب��ن��اء  ب�������س���رورة  ال����زراع����ة  وزارة  وط���ال���ب 

ال��ك��ث��اف��ة احل��رج��ي��ة،  امل��ن��اط��ق ذات  اأب������راج يف 

وت��رك��ي��ب ك��ام��ريات م��راق��ب��ة، واإي��ج��اد ت�سريع 

املالية  ال��ع��ق��وب��ات  تغليظ  اىل  ي���وؤدي  منا�سب 

واجل���زائ���ي���ة، ورف����ع ال��غ��رام��ة ع��ل��ى ك��ل قاطع 

���س��ج��رة، واإر����س���ال دوري�����ات فح�ص ل��الأ���س��ج��ار 

جوانب  وعلى  املخازن  يف  واملكد�سة  املقطوعة 

وزارة  من  خ��رباء  بوا�سطة  وفح�سها  الطرق، 

والوقت  االإفرتا�سي،  عمرها  ملعرفة  الزراعة 

االأع��ت��داء عليها وقطعها، وم�سادرة  ال��ذي مت 

الكميات مهما بلغت، وحتويلهم اىل الق�ساء، 

وبذلك ميكن اأن نوقف هذا النزيف يف �سريان 

اأعنف  اىل  تتعر�ص  ال��ت��ي  االأردن���ي���ة  الطبيعة 

الب�سرية، وبراأيي  اأن تتعر�ص له  خطر ميكن 

هو اأخطر من القتل.

ب���دوره، ق��ال ال��دك��ت��ور اأح��م��د حممود جرب 

لالإن�سان  التنمية  جمعية  رئ��ي�����ص  ال�����س��ري��دة 

والبيئة االردنية، اإن االإهتمام بحماية الغابات 

ه��و م��ن داف���ع دي��ن��ي وان�����س��اين، الأن االإ���س��الم 

باال�سافة  الطبيعة،  ال���روات  بحماية  اأم��رن��ا 

اإن�����س��اين الأن  اىل اأن ذل���ك ال��ف��ع��ل ه��و واج���ب 

الغابات هي جزء من النظام البيئي.  

و����س���دد ال���دك���ت���ور ال�����س��ري��دة ع���ل���ى  تفعيل 

قانون الزراعة، فيما يتعلق بتغليظ العقوبات 

يقومون  ال��ذي��ن  اأو  احل���رائ���ق،  مفتعلي  ع��ل��ى 

عليهم،  العقوبات  وت�سديد  االأ���س��ج��ار،  بقطع 

وحت��م��ي��ل��ه��م غ���رام���ات م��ال��ي��ة م��رت��ف��ع��ة ج���داً 

عربة  ليكونوا  عليهم  ال��ع��ق��وب��ات  تغليظ  م��ع 

ال��وط��ن.  ب����روات  امل�ستهرتين  م��ن  ل��غ��ريه��م 

تعاون  هناك  يكون  اأن  يجب  ذلك  اىل  ا�سافة 

م��ع ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، مم��ث��اًل ب�����وزارة ال���زراع���ة، 

والطبيعة،  البيئة،  حلماية  امللكية  واجلمعية 

املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سياحة،  ووزارة 

واجلمعيات البيئية والزراعية.

الغابات،  االع��ت��داءات على  اأن معظم  واأك��د 

تتم من قبل مافيات احلطب، وجتار االأخ�ساب، 

اإذ يقومون بحرق الغابات لتقوم وزارة الزراعة 

فهم  االأ���س��ع��ار،  ب��اأق��ل  واخل�سب  احل��ط��ب  ببيع 

الطبيعة  لتدمري  ق��ذرة  اأ�ساليب  اىل  يلجاأون 

من اأجل ك�سب املال على ح�ساب الوطن.

االنباط-عمان

مذكرة  التطبيقية  البلقاء  جامعة  وقعت 

الطبيعة   حلماية  امللكية  اجلمعية  مع  تفاهم 

بغر�ص و�سع اإطار – عمل للتعاون امل�سرتك 

يف جماالت  البيئة واملياه والطاقة.

وتهدف املذكرة اإىل تعزيز التعاون العلمي 

وال��ف��ن��ي يف جم����ال ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع 

ع��ق��د  ع��ل��ى  وال���ت���ع���اون  االردن  يف  احل����ي����وي  

التنموية  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ور���س��ات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة خ��ا���س��ة وان اجل��ام��ع��ة ت��ن��ت�����س��ر يف 

خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ، مم���ا ي�����س��اه��م  يف 

ن�سر ال��ر���س��ال��ة اخل�����س��راء ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع 

ت��ب��ادل  اىل  امل��ذك��رة  ه���ذه  وت��ه��دف  اململكة  يف 

ال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات ال��ف��ن��ي��ة وال����زي����ارات 

تتوافق  التي  التعاونية  وامل�ساريع  واالبحاث 

مع اأهداف والربامج لدى الطرفني.

وق�����د مت ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ال���ت���ع���اون ي���وم 

البلقاء  جامعة  يف   27/9/2021 االثنني 

الرئي�ص  نائب  عطوفة  وميثلها  التطبيقية 

اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور غ��ان��دي اأن��ف��وق��ه ورئ��ي�����ص 

ال�سيد  ال��ط��ب��ي��ع��ة  امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

العلمي  البحث  عميد  بح�سور  خالد  يحيى 

رمان  اب��و  �سعيد  الدكتور  االأ�ستاذ  واالبتكار 

والبيئة  املياه  لبحوث  ال��دويل  املركز  ومدير 

والطاقة االأ�ستاذ الدكتور حممد اأبودية .

االنباط-عمان 

 

اأعلن البنك العربي اال�سالمي الدويل عن جتديد اإتفاقية 

جمال  يف  االأردن”  املتخ�س�سة  “كريف  �سركة  م��ع  ال��ت��ع��اون 

املعلومات  وخدمات  االئتمانية  التقارير  نظم  واإدارة  تطوير 

التجارية واحللول االئتمانية ، وذلك لتزويد البنك بخدمات 

خالل  من  االأردن  كريف  توفرها  والتي  االئتماين  اال�ستعالم 

باتخاذ  الثقة  تعزيز  �ست�ساهم يف  ، حيث  االلكرتونية  من�ستها 

القرارات االئتمانية ومنح التمويالت .

اإياد  ال�سيد  البنك  عن  ممثاًل  االإتفاقية  بتوقيع  قام     وقد 

وال�سيد  ال��دويل  االإ�سالمي  العربي  البنك  عام  مدير  الع�سلي 

اأحمد عامودي مدير عام �سركة كريف االأردن يف مقر االإدارة 

العامة للبنك وبح�سور جمموعة من مدراء االإدارة العامة.

ويف هذه املنا�سبة �سرح ال�سيد اإياد الع�سلي مدير عام البنك 

ياأتي  االتفاقية  ه��ذه  توقيع  الدويل باأن  اال���س��الم��ي  ال��ع��رب��ي 

يف  التطورات  مبواكبة  العميق  واإمي��ان��ه  البنك  حر�ص  �سمن 

تنمية  يف  االإ�سالمية  امل�سرفية  دور  تعزيز  ويف  االإئتمان  �سوق 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وت��ع��زي��ز اال���س��ت��م��ال امل���ايل ل��ل��و���س��ول اإىل 

 ، واملتو�سطة   ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  االأف��راد  من  اأكرب  �سريحة 

والذي من �ساأنه زيادة الكفاءة لتطوير ورفع م�ستوى اخلدمة 

منتجاتنا  عن  ر�ساهم  وحتقيق  للعمالء  املقدمة  االإئتمانية 

االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  امل�سرفية  وخدماتنا 

ملختلف  االإئ��ت��م��ان  خم��اط��ر  تقليل  يف  ي�ساهم  مم��ا   ، ال�سمحاء 

اال�ستعالم  خ��دم��ة  اأثبتته  مل��ا  ن��ظ��راً   ، االإقت�سادية  القطاعات 

االئ��ت��م��اين م��ن م�����س��داق��ي��ة واع��ت��م��ادي��ة ع��ال��ي��ة ط���وال ال��ف��رتة 

الع�سلي  موؤكداً    ، �سنوات  خم�ص  قبل  انطالقها  منذ  املا�سية 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ب��ي��ان��ات يف ع�����س��رن��ا احل����ايل يف ب��ن��اء وات��خ��اذ 

مع  امل��م��ي��زة  ب��ال�����س��راك��ة  اع��ت��زازه  ، وعن  القرارات االإئتمانية 

االئتمانية. املعلومات  �سركه 

بهذه  وفخره  اع��ت��زازه  عن  عامودي  اأحمد  عرب  جهته   من 

ان  ب��ني  ال�����دويل  و  اال���س��الم��ي  ال��ع��رب��ي  ال�����س��راك��ة مع البنك 

و  موثوقية  اكر  اليوم  ا�سبحت  االئتماين  اال�ستعالم  خدمة 

يف  املالية  التحتية  البينة  يف  ا�سا�ص  و  قبل  ذي  عن  اعتمادية 

حجم  زي���ادة  و  تو�سعة  يف  االردن  ك��ري��ف  جن��اح  نتيجة  االردن 

جمال  يف  العاملة  القطاعات  معظم  �سملت  البيانات  م�سادر 

التمويل و التق�سيط مما يحقق االهداف املرجوة من اخلدمة 

و  �سليمة  ا�س�ص  على  االئتماين  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملية  دع��م  يف 

و  منتجاتها  تطوير  اىل  التمويلية  اجل��ه��ات  و  البنوك  تدفع 

الو�سول اىل فئات خمتلفة مل يكن مبقدورها احل�سول على 

التمويل الالزم قبل اطالق خدمات ال�سركة. و اثنى عامودي 

كريف  م��ع  تعامله  و  ال���دويل  اال���س��الم��ي  العربي  البنك  على 

خالل ال�سنوات املا�سية حيث اظهر درجة عالية من االلتزام و 

التعاون و ال�سلة الوثيقة مع كريف.  

 جمعية قم الخيرية تختتم 
مشروع الشباب

التل: مسؤولين يتعاملون مع  األشجار المقطوعة كحطب داخل مواقدهم

خبراء: قطع األشجار واالعتداء على الغابات جريمة يجب تغليظ العقوبة على مرتكبيها

 اتفاقية تعاون بيئي بين البلقاء التطبيقية والجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة

البنك العربي االسالمي الدولي  يجدد اتفاقية خدمة 
االستعالم االئتماني مع شركة كريف األردن

د. الشريدة: االعتداءات على الغابات تتم من قبل مافيات الحطب وتجار األخشاب

الثالثاء    28 / 9 /2021



»�إذ� �أردت �أن تطاع، فاأمر مبا هو غري م�ستطاع«. يف هذه �لقاعدة �ملعوّجة وجد �سدنة �لكهنوت �أويل 

ّقاً لدى عبيد �لنقل، فنزلو� به من عليائه عنو�ناً  �لِعَوج �ساّلتهم الختطاف �لعقل وجعله غالماً ُم�سَتَ

�إىل  �ملعرفة وحا�سنتها  �أ�سل  �لعبثّية وفو�سى جمونها، ومن كونه  َدْرك  �إىل  و�أ�سل مكنونها  للحقيقة 

جعله �سنيعة �خلر�فة وحرباء ما ُفِر�َض من �لثقافة، فت�ه  يتلّون بلونها خمتبئاً يف ندوبها من كّل ما 

هو غريب عنه وجديد.

جنح �لكّهان �آفة كّل ع�سر وزمان؛ بجعل �لتطهري �لفكري جزًء �أ�سياًل من �لهوّية �لثقافّية لدر�وي�ض 

�حل�سرة من خالل تنزيه �لعبثّي من �الأفكار عن �لنقد و�ملناق�سة بتلبي�سها ثوباً ماور�ئّياً تتخّلله رقع 

من �لقد��سة �مل�سبوغة بلون �لدم، ليغدو �ل�سوؤ�ل جرمية و�لبحث عن �حلقيقة كبرية وجمّرد �لدعوى 

لقبول �الآخر عماًل تاآمرّياً ير�د به �لنيل من �ملجتمع حتى لو كان يف �أ�سا�سه »متنّيل ب�ستني نيلة« �إىل 

�لبحث يف  ليبد�أو�  �لنا�ض عليه،  لوه وحملو�  ُحمِّ مّما  �ملعبد يخجلون  كبار �سقور  بد�أ معه  �لذي  �حلّد 

�أقّل ب�ساعًة يف �أعني �سعوب �سّنفتهم يف ذيل قو�ئم  �أو حجاب ومتيمة تظهرهم  تعاويذهم عن ترنيمة 

�الأمم �ملتمدينة ب�سبب ��ستعذ�ب و�متهان �المتهان لكر�مة �الإن�سان وت�سليل �أتباعهم وقمع خمالفيهم، 

�إاّل �أّنهم مل يفلُح، �إّذ �أّن كّل ما ��ستطاعوه؛ هو  �إخفاء عور�تهم �لفكرّية و�سوء�تهم �الأخالقّية خلف ربطة 

�لدرجة  تنّكري من  �أرج��وز�ت يف حفل  �ملوؤمتر�ت جم��ّرد  ات  وف��وق من�سّ �ل�سا�سات  �أظهرتهم على  عنق 

�لثالثة.

�لعقول ومتّرغت  لهم  د�نت  �أن  -بعد  �لقوم  فيها  �أخ��رى وجد  بهلو�نّية  قاعدة  �لعّبه«،  تغلّبه  »�ّللي 

يجعلهم  نحو  على  �لغائّية  ملعايريهم  و�الأخ���الق  �لقيم  الإخ�ساع  م�سمونًة  و�سيلًة  �لنقول-  ت��ر�ب  يف 

ي�ستمّرون يف رف�ض �لتنّوع و�لتعاي�ض و�لت�سامح و�مل�ساو�ة... كما هو عهدهم وديدنهم، ويف �لوقت نف�سه 

و�سفة  �إىل  �سيطانهم  هد�هم  �إّذ  ويع�سرونه،  �لع�سر  يجارون  كيوت«  و  »موديرن  باأّنهم  غريهم  �إيهام 

»�لتليني بالتديني«، فما ال ي�ستقيم عندهم من مبادئ وقيم كافحت �سعوب �الأر�ض النتز�عها؛ يعمدون 

و�لتعاي�ض  »�لتنّوع  لتظهر منتجات  �ملقّد�سة،  �ل�سرّية  باخللطة  �إفر�غها من م�سامينها وح�سوها  �إىل  

و�لت�سامح و�مل�ساو�ة... » بنكهة �لتمر ور�ئحة �لعود ح�سر�ً فياأكلها �لدر�وي�ض ق�سر�.

�أباطرتها من قلب  ظاهرة تديني �لقيم و�ملبادئ من �أخطر ما عرفه �لفكر �الإن�ساين، الأّنها مّكنت 

�ملفاهيم ر�أ�ساً على عقب، فغ�سلو� �أدمغة �أجيال من �لب�سر �لذين تلّوثت فطرتهم و�غت�سبت كينونتهم 

�أّن نبذ �الآخر و��ستئ�ساله قربى وزلفى، و�أّن �ل�سمت عبادة ومنجاة و�لكلمة  و�سّوهت هوّيتهم، فاآمنو� 

�أ�سل �لطهارة ومن �سو�نا رج�ض وق��ذ�رة... فبات �لتوّح�ض �سّد كّل �ساحب كلمة  هالك وملهاة، و�أننا 

�جتاه  �الأخالقي  و�لتقتري  و�لتحقري  فحولة،  �لزوجة  و�غت�ساب  رجولة،  �مل��ر�أة  و�إهانة  بطولة،  ور�أي 

�أ�سحاب �لعقائد �ملخالفة �إىل حّد �المتناع عن تهنئتهم باأعيادهم وتعنيف من يفعل ذلك؛ ن�سرة للدين 

الني«. يف مو�جهة »�ملغ�سوب عليهم و�ل�سّ

ثّمة قّلة من رجال �لدين �ملعا�سرين »�ملخل�سني« ملا �سافر عرب �ل�سنني من تعاليم؛ يرف�سون منهج 

م�سامينها  من  و�إفر�غها  بتديينها  رة  �ملتح�سّ �الإن�سانّية  �لقيم  ي�سّوه  جهة  من  �لذي  �مل��زدوج  �لتديني 

لغايات كهنوتّية و�سيا�سّية، ومن جهة �أخرى يقوم بتديني �ملمار�سات �ملتناق�سة مع �ل�سجّية و�ل�سوّية من 

خالل �إ�سباغ �سفة الهوتّية عليها؛ لتغدو م�ست�ساغت �ملذ�ق مبا �أ�سفي عليها من نكهات وزو�ق. �أبى هذه 

 )Update( أن يظهرو� بن�سختهم �الأ�سلّية دون حتديث� �إاّل  �لقّلة من معتنقي »�لتديني �الأح��ادي« 

رمّبا �إىل حني، فجاهرو� برف�ض �لتنّوع وحرّية �لعقيدة و�حت�م �لر�أي �الآخر... لكونها »تتعار�ض مع 

�ل�سرع«، ويف �لوقت نف�سه كّر�سو� �لكر�هية و�لبغ�ساء ��ستناد�ً �إىل قو�عد ومبادئ �أ�سولّية �أهمها –من 

وجهة نظرهم- مبد�أ »�لرب�ء و�لوالء«، ومن �أبرز  هوؤالء؛ م�سايخ ما �سّمي ب«مرّبع �لدفاع �ل�سّن« �لذي 

ي�سّم �ل�سيخ �لكويتي عثمان �خلمي�ض، و�ل�سيخ �الإير�ين �ل�سّني �ملقيم يف �إ�أجنلت� عبد �لرحيم مالز�ده 

�مللّقب ب«�أبي �ملنت�سر �لبلو�سي«، و�ل�سيخ �للبناين عبد �لرحمن دم�سقّية �ملقيم يف �إجنلت� �أي�سا، و�ل�سيخ 

�ل�سوري عدنان �لعرعور  �ملقيم يف �لريا�ض، حيث ��ستهر هوؤالء مبجاهرتهم بالتحري�ض على �ملذ�هب 

�لكر�هية  وبّث  �ملخالف  �سّد  و�ال�ستئ�سال  �البتذ�ل  �آلهة  متاثيل  من  مزيد  ةونحت  �ملختلفة  �ل�سيعّية 

بني �ل�سّنة و�ل�سيعة من خالل �ملناظر�ت �لتي كانت تبّث يف مطلع هذه �الألفّية عرب قناة �مل�ستقّلة من 

لندن، حيث وّفرت هذه �لقناة منرب�ً غري م�سبوق للح�ّض على �زدر�ء �الآخر وت�سفيه معتقده وتكفريه 

من خالل حلبة م�سارعة حتت م�سّمى مناظرة، كان يجتمع فيها عتاة �لتطّرف �لفكري من �جلانبني 

)�ل�سّني و�ل�سيعي(، في�سّخون جرعات مرّكزة من �حلقد �لدفني و�لعنف �لفكري �لذي كان وما يز�ل 

يجد �سد�ه بني �سعوب �لدول �لعربّية و�الإ�سالمّية. ظّل �أع�ساء هذ� �لرباعّي �لعنيف خمل�سني لنهج 

�لكر�هية �لذي ع�سقوه فاأنع�سوه ف�سّوقوه، فا�ستمّرو� بهّمة ون�ساط يف �لتحري�ض و�لتاأجيج حتى بعد 

ت جوقتهم و��ستقل كّل منهم مبوقع �ألكتوين �أو قناة ف�سائّية خا�سة به يرتكب من خاللها  �ن �نف�سّ

جرمية تديني �ل�سلوكّيات و�ملمار�سات �ملتنافرة مع �لفطرة و�ملتناق�سة مع مبادئ حقوق �الإن�سان يف �سّتى 

�ملجاالت �حلياتّية، ليتجّرعها �ملريدون حتت تاأثري �لتخدير �لعقلي �لكّلي.

 https://www.youtube.com/watch?v=f0XpyvKsFew �ملقطع:  هذ�  يف 

يقّدم �ل�سيخ عثمان �خلمي�ض  منوذجاً حّياً على �لت�سالح مع �لنف�ض من خالل تديني �ل�سذوذ �لقيمي، 

حيث يقول بو�سوح منقطع �لنظري �أن: »�الإ�سالم لي�ض دين م�ساو�ة، فهو ال ميكن �أن ي�ساوي بني �ملر�أة 

�أن ت�سبح قا�سية  �إاّل بني متماثلني، و�أّن �ملر�أة �لتي تريد  و�لرجل الأنهما خمتلفان، و�مل�ساو�ة ال تكون 

�أو وزيرة �أو رئي�سة دولة هي خارجة عن �سياق ما �سرعه �هلل من عدم جو�ز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، و�أن 

ه على �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يخالف �سرع �هلل فال يلتفت �إليه، و�أّن �لعدل )طبعاً كما  �لد�ستور بن�سّ

يفهمه �ل�سيخ( هو �لو�سف �ل�سحيح ملا ق�سى به �الإ�سالم و�أوجبه، الأّن �لعدل يعطي كّل ذي حٍق حّقه 

دون �أن ي�ساوي بينهم، فهو ي�سمن للمر�أة متطلبات حياتها من خالل �لرجل �لذي هو قّو�م عليها مبا 

له �هلل...«. ف�سّ

�لتنّوع �لديني و�لثقايف و�لفكري قيمة ال تغر�سها حمالت توعية �أو ك�سب تاأييد، وال يفر�سها حاكم 

وال قو�نني وحماكم، فهي غاية ال ُتدَرك �إاّل بتن�سئة جيل يع�سق �لنقد و�لتحليل، يحّلق بفكره �إىل عنان 

�ل�سماء ال يحّده نقل �أو �إمالء، �الأمر �لذي ال يتاأتى �إاّل بنهو�ض وجهود �سحايا من �كتوو� بنار �الإق�ساء 

و�الزدر�ء وذ�قو� مر�رة هزلّية وهز�ل �آفة تديني �لتنّوع.

د. مهند العزة

 التنّوع الديني وآفة 
تديين التنّوع

االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على �لباركود

لتى �الأخبار »�القت�سادية« يف �ملوقع �اللكتوين

 الثالثاء    28   /  9  / 2021

 مجلس أعمال أردني أوكراني مطلع تشرين الثاني المقبل

االنباط- عمان

 �تفق رئي�ض جمعية رجال �الأعمال �الأردنيني 

حمدي �لطباع، و�ل�سفرية �ملفو�سة وفوق �لعادة 

الأوكر�نيا لدى �ململكة �سريباتيوك مريو�سالفا، 

على عقد جمل�ض �أعمال �أردين �أوكر�ين يف عمان 

مطلع �سهر ت�سرين �لثاين من �لعام �حلايل.

وح�������س���ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، ب��ح��ث 

�جل���ان���ب���ان خ����الل ل���ق���اء ع���ق���د، �م�������ض �الث���ن���ني، 

�الإد�رة  جمل�ض  ع�سو  بح�سور  �جلمعية،  مبقر 

�مل��ه��ن��د���ض ح�����س��ام �ل��دي��ن �ل��ه��ده��د، وم��دي��ر ع��ام 

عالقات  تعزيز  �سبل  ح��ج��ازي،  ط��ارق  �جلمعية 

�لفر�ض  و�آف����اق  �لثنائية  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون 

�ال�ستثمارية �ملتاحة لدى �لبلدين.

و��ستعر�ض �لطباع �أهم �لفر�ض �ال�ستثمارية 

�مل��ت��وف��رة ب��امل��م��ل��ك��ة يف �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ق��ط��اع��ات 

�القت�سادية �حليوية، م�سري� �إىل دور �جلمعية 

يف �ل���توي���ج �ال���س��ت��ث��م��اري ل��ل��م��م��ل��ك��ة وت��ع��زي��ز 

دول  خمتلف  مع  �لتجارية  �الأردن��ي��ة  �لعالقات 

�لعامل.

وب���ني �ل��ط��ب��اع �أن �جل��م��ع��ي��ة وق��ع��ت م��ذك��رة 

�الأع��م��ال  ورج���ال  �ل�سناعيني  �حت��اد  م��ع  تفاهم 

�القت�سادي  �ملنتدى  هام�ض  على  �الأوك��ر�ن��ي��ني 

�سهر  خ����الل  ع��ق��د  �ل����ذي  �الأوك�������ر�ين  �الأردين 

�لعالقات  تعزيز  بهدف  �حل��ايل  �لعام  من  �آذ�ر 

ب���ني جم��ت��م��ع �الأع���م���ال ب��ال��ب��ل��دي��ن، د�ع���ي���ا �إىل 

�لبحري و�جل��وي بني  �ل�سحن  ت�سهيل خطوط 

�جلانبني.

و�أ�����س����ادت م��ريو���س��الف��ا، م���ن ج��ه��ت��ه��ا، بعمق 

الفتة  �لبلدين،  بني  �لثنائية  �لعالقات  ومتانة 

�أهمية �لعمل على تطوير جماالت جديدة  �إىل 

�ملنافع  وحتقيق  �لقريب،  �مل�ستقبل  يف  للتعاون 

�القت�سادية �مل�ستكة.

و�أ����س���ارت �ل�����س��ف��رية �إىل وج����ود �ل��ع��دي��د من 

�ل���ف���ر����ض ل��ل��ت��ع��اون �مل�������س���تك ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن، 

�الأع��م��ال يف بالدها مهتمون  رج��ال  و�أن  خا�سة 

�لعقبة  منطقة  يف  خا�سة  ب���االأردن،  باال�ستثمار 

�القت�سادية.

�لبينية،  �ل��ت��ج��ارة  ت��ع��زي��ز  ����س���رورة  و�أك�����دت 

�لبلدين  ب��ني  �ملتبادلة  �ل�سلع  ق��اع��دة  وتو�سيع 

من خالل زيادة �ل�سادر�ت �الأردنية �إىل بالدها 

وتخفي�ض  �ل�سوقني  باحتياجات  قائمة  وو�سع 

�لر�سوم �جلمركية �ملتتبة عليها.

�أن �ل�سفارة �ست�سع  و�أ�سارت مريو�سالفا �إىل 

و�الأردن  �أوكر�نيا  بني  �ل�سياحة  لتن�سيط  خطة 

موؤكدة  �ل�سياحة،  تن�سيط  هيئة  م��ع  بالتعاون 

�أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون �مل�����س��تك ب��ق��ط��اع �الت�����س��االت 

وتكنولوجيا �ملعلومات.

يذكر �أن �سادر�ت �ململكة �إىل �أوكر�نيا بلغت، 

خ���الل �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، م��ا ي��ق��ارب ن��ح��و مليوين 

�ل�����س��ي��دالن��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  ت���رك���زت  دوالر، 

و�الأ�سمدة، مقابل 182 مليون دوالر م�ستورد�ت 

من �حلديد و�ل�سلب و�حلبوب.

 الكهرباء تحصل على شهادة االيزو 
المتعلقة بأمن المعلومات 

 معهد تدريب مهني معان يعلن عن 
دورتان مجانيتان

االنباط- عمان

�م�ض  �الأردن���ي���ة  �ل��ك��ه��رب��اء  ���س��رك��ة  ت�سلمت   

�ملعلومات  الأمن  �لعاملي  �ملعيار  �سهادة  �الثنني، 

متطلبات  جميع  ��ستكمال  بعد   ،27001 �ي���زو 

�لنجاح و�حل�سول على �عتماد ر�سمي من قبل 

�سركة )تي يو يف TUV( �لنم�ساوية �ملُرخ�ض 

لها مبنح هذه �ل�سهادة.

دول��ي��اً  27001 م��ع��ي��ار�ً  �ي����زو  ���س��ه��ادة  وت��ع��د 

تن�سرها  و�لتي  �ملعلومات،  �أمن  الإد�رة  مرموقاً 

�أكرب   )ISO )�يزو  للمعايري  �لدولية  �ملنظمة 

باملعايري  معنية  �لعامل  يف  حكومية  غري  هيئة 

�ملهند�ض  لل�سركة  �لعام  �ملدير  و�ك��د  �لدولية. 

�أمن �ملعلومات يف ظل ما  �أهمية  ح�سن عبد�هلل 

�ل�سركة من نقلة نوعية وجهود كبريه  ت�سهده 

�لرقمية  و�لتطبيقات  �لتكنولوجي  �لتطور  يف 

�خل��ا���س��ة خل��دم��ة �مل�����س��تك��ني، و�ال���س��ت��م��ر�ر يف 

لت�سمل  ثابتة  بخطى  �لتطوير  خطط  تطبيق 

ج��م��ي��ع جم�����االت ع��م��ل �ل�������س���رك���ة، م���ا ي�����س��م��ن 

�����س���ت���م���ر�ري���ة �ل��ع��م��ل و�خل����دم����ات وف����ق �أع��ل��ى 

�ملعايري �لدولية. و�أ�سار �إىل �أهمية دور �ل�سركة 

يف ق��ط��اع �ل��ك��ه��رب��اء ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة �أ���س��ا���س��ي��ة 

ترتبط بجميع نو�حي �حلياة وبخا�سة �لطبية 

و�لتعليمية.

ويتطلب �حل�سول على �ل�سهادة �إجر�ء هيئة 

مبا  �لعمليات  جميع  وتقييم  �لتدقيق  م�ستقلة 

يف ذلك �ملر�قبة و��ستمر�رية تطوير نظام �إد�رة 

�ملعلومات  تكنولوجيا  و�أنظمة  �ملعلومات  �أم��ن 

يف �سياق �الأعمال و�لعمليات �لت�سغيلية، مبا يف 

�ملعلومات. �لتحتية لتقنية  �لبنية  ذلك 

االنباط - جواد اخل�رضي

�ملهند�ض  ت��دري��ب م��ع��ان  ق���ال م��دي��ر م��ع��ه��د 

تدريب  فر�ض  توفر  مت  باأنه   ، �لعقايلة  �يهاب 

�أجل  من  �ملحافظة  �سكان  من  لالإناث  جمانية 

ت��اأه��ي��ل��ه��م ل�����س��وق �ل��ع��م��ل . و�أ����س���اف ب���اأن هناك 

دورتان �الأوىل دورة �خلياطة » م�سغل �آلة درزة 

بيانات  مدخلة  ودورة   . �أ�سهر  ثالثة  مدتها   «

ومدتها �ستة �أ�سهر .كما بني �لعقايلة �ل�سروط 

�مل��ط��ل��وب��ة م���ن �الإن������اث �ل���ر�غ���ب���ات ب��االل��ت��ح��اق 

و�سورة  �ل�سخ�سية  �لهوية  عن  �سورة  بالدورة 

عن �أخر موؤهل علمي ، علماً باأن �ملو��سالت من 

موعد  �أخ��ر  و�أن   . جم��ان��اً  متوفرة  �ملعهد  و�إىل 

.2021/9/30 للت�سجيل 

االنباط- عمان

�الث����ن����ني  �م�����������ض  ع�����م�����ان  ب�����������د�أت يف 

�جتماعات وز�رية �أردنية �سورية مو�سعة 

�لثنائي بني  �لتعاون  �سبل تعزيز  لبحث 

و�لنقل  �ل��ت��ج��ارة  �ل��ب��ل��دي��ن يف جم���االت 

و�لكهرباء و�لزر�عة و�ملو�رد �ملائية.

�إىل  �الج����ت����م����اع����ات  ه������ذه  وت�����ه�����دف 

ت��ن�����س��ي��ط �ل���ع���الق���ات �الق��ت�����س��ادي��ة بني 

�ل���ب���ل���دي���ن �ل�����س��ق��ي��ق��ني و�إع��������ادة ح��رك��ة 

م�سالح  يحقق  مب��ا  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 

�لطرفني.

وي�����س��ارك يف �الج��ت��م��اع ع��ن �جل��ان��ب 

و�ل���ت���ج���ارة  �ل�����س��ن��اع��ة  وزر�ء  �الأردين 

و�ل���ت���م���وي���ن و�مل�����ي�����اه و�ل��������ري و�ل���ن���ق���ل 

�ملعدنية،  و�ل���روة  و�ل��ط��اق��ة  و�ل��زر�ع��ة 

�القت�ساد  وزر�ء  �ل�سوري  �جلانب  ومن 

و�ل���ت���ج���ارة �خل���ارج���ي���ة و�مل������و�رد �مل��ائ��ي��ة 

و�لكهرباء. و�لزر�عة 

ومن �ملتوقع �أن تتمخ�ض �الجتماعات 

عن و�سع ت�سور ل�سبل تاأطري �لعالقات 

�الق���ت�������س���ادي���ة ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن وت��ع��زي��ز 

ي��خ��دم م�سالح  �ل��ت��ع��اون مب���ا  جم����االت 

�لبلدين.

 بدء اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لتعزيز التعاون 
في عدة مجاالت

 كمية الغاز الموجودة باألردن تغنينا عن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني 

لماذا لم يعمل المسؤولين السابقين على إنتاج النفط رغم وجود معلومات
 بين أيديهم حول وجوده 

«: هناك آبار نفط في األزرق م. الصادق لـ »
 تم إهمالها

االأنباط - عمرالكعابنة 

يف مقابلة �أجرتها »�الأنباط« مع �خلبري 

�ل��ن��ف��ط��ي �مل��ه��ن��د���ض زه���ري �ل�����س��ادق �ل���ذي 

�الأردن  �لنفط يف  لطاملا حت��دث عن وج��ود 

منذ 13 عام، �إىل �أن �أيدت �أحاديثه �لوزيرة 

ه��ال��ة زو�ت�����ي م���وؤخ���ر� ع���ن وج����ود ���س��و�ه��د 

نفط قوية، حيث �أكد �ل�سادق �أنه ويف عام 

1983 �سدر تقرير من قبل �سلطة �مل�سادر 

�لطبيعية ذكر فيه �أن �أحد �البار يف منطقة 

�الأزرق بني عمقي 2546  _ 2564 مت مبا 

معناه �أن �سمك �لطبقة 18 مت. 

وبني �أن هذ� �لبئر �نفجر و�أخرج بتول 

وغاز �إىل �ل�سطح و�أنتج نفط بكثافة نوعية 

برميل   40 �أن��ت��ج  �لبئر  وذ�ت   »27  API«

�أن هناك بئر  �إىل  كل �سبع �ساعات، م�سري� 

مت   1563  _1547 عمقه  �الأزرق  يف  �آخ��ر 

16 م��ت م��ن �سماكة وك��ذل��ك  مب��ا ي��ع��ادل  

�سمكها  بطبقة  �ل��ب��ئ��ر  ب���ذ�ت  ن��ف��ط  ي��وج��د 

 1575_1565 �ل��ع��م��ق  م���ن  �أم���ت���ار  ع�����س��رة 

وجمموع �ل�سماكة يف هذ� �لبئر يقدر ب� 26 

مت وهذه �لطبقة بها نفط، يذكر �أن كال 

�لبئرين تركا ومل يتم �لعمل بهما.

وذك����ر �ل�����س��ادق �أن ه��ن��اك ب��ئ��ر �آخ����ر يف 

�الأزرق عمقه 2381_2400 مت مبا يعادل 

�سمكه 19 مت ، ويوجد فيه نفط، مبينا �أن 

مركز حتليل �للباب �ل�سخري يف بريطانيا  

�أظهر يف حتاليل �أن ن�سبة �لنفط �ملوجودة 

يف �ل��ط��ب��ق��ة �ل�����س��خ��ري��ة 85 ب��امل��ئ��ة يف �أح��د 

�أنها مكمن  �الآب��ار يف �الأزرق مما يدل على 

للنفط .

وبني �ل�سادق ل�«�النباط«، �أن هناك عدة 

يف  �لنفط  وج���ود  على  ت��وؤك��د  ر�سمية  كتب 

�الأردن، �أبرزها كتاب موجه ملدير �لبتول 

يذكر  �ل��د�ئ��رة  م��ن مهند�ض يف   1997 ع��ام 

فيه �أن حفل حمزة  كان ينتج  1506 برميل 

عام  �آخ��ر موجه  وكتاب  يوميا،  �لنفط  من 

2012  من قبل مدير عام �سركة �لبتول 

�لوطنية �إىل وزير �لطاقة حينها يذكر فيه 

ل�سالح  بدر��سة  قامت  ك���ورالب  �سركة  �أن 

يف  الإع��ت��م��اده��م  �لطبيعية  �مل�����س��ادر  �سلطة 

تطوير حقل حمزة ومل يعملو� على ذلك، 

حتى تويل �لوزير هالة زو�تي �لتي عملت 

ع��ل��ى ه���ذه �ل��در����س��ة، م�����س��ري� �إىل �أن ه��ذ� 

�لكتاب كان قد وجه  لرئي�ض جمل�ض �لنو�ب 

عام 2013 من قبل وزير �لطاقة وذلك رد�ً 

على �سوؤ�ل موجه من �أحد �لنو�ب . 

�آخر  �أن هناك كتاب  �ل�سادق  م.  و�و�سح 

�لطاقة  وزي���ر  قبل  م��ن   2013 ع��ام  �أ���س��در 

�سوؤ�ل  على  رد�  �لنو�ب  جمل�ض  رئي�ض  �إىل 

�إجن��از �سركة  �أحد �لنو�ب حول  موجه من 

وكانت  حمزة،  حقل  يف  �لهندية  �سونور�ن 

ي�سعب  ما  �أجن��زت  »�سونور�ن«  �أن  �الإجابة 

�مل�����س��ادر  �سلطة  ق��ب��ل  م��ن  عليه  �حل�����س��ول 

�لطبيعية، بينما وجه وزير �لطاقة يف حينه 

يذكر   2012 ع��ام  كتاب  �ل���وزر�ء  رئي�ض  �إىل 

�إىل  بحاجة  حمزة  حقل  �ب��ار  �أن  �أوال  فيه، 

�ل�سيزمية ثالثية  �لدر��سات  �سيانة، ثانيا 

وباالإمكان  و�ع��د  �حلقل  �أن  ت�سري  �الأب��ع��اد 

وتطويرها  �مل��ح��ف��ورة  �الآب����ار  �إىل  �ل��دخ��ول 

�آب��ار جديدة، م�سري� �ل�سادق على  �أو حفر 

�أن هذ� دليل على �إهمال �جلهات �مل�سوؤولة 

وقتها يف �سيانة �الآبار وعدم �لعمل بحفر 

�آبار جديدة . 

ولفت �ل�سادق �ىل �أن هناك تقرير �أعده 

�لوطنية  �لبتول  �سركة  خ��رب�ء يف  ثالثة 

عام    1998يفيد �أنه يوجد 2 مليار برميل 

مت  كيلو   223 م�ساحة  ع��ل��ى  ثقيل  ن��ف��ط 

�أخ��رى  ودر����س��ة  �الأزرق،  منطقة  يف  م��رب��ع 

ل�سركة �لكورالب �الأمريكية �أعدته ل�سالح 

�سلطة �مل�سادر �لطبيعية عام 1987 �أ�سارت 

 430 فيها  يتولد  �الأزرق  منطقة  �أن  فيه 

مليون برميل نفط، م�سري�ً �إىل �أن  يوجد 

تقرير �آخ��ر عن �أح��د �الآب��ار يف حقل حمزة 

�إىل   450 من  كانت  �نتاجه  بد�ية  �أن  يفيد 

500 برميل يوميا، مو�سحاً، عملت �سركة 

كورالب هذه �لدر��سات بناء على �ملعلومات 

�ملتعلقة يف �البار �لتي حفرت يف حقل حمزة 

 .

�آخ����رى ل�سركة  �أن ه��ن��اك در����س��ة  و�أك����د 

فيه  تذكر  �ل�سفاوي  �سرق  على  �إيرلندية 

900 مليون  �إح��ت��م��ال وج���ود نفط م��ن  ع��ن 

�إىل 6.5 مليار برميل نفط ، وهناك در��سة  

�ل�سرحان  منطقة  على  �أمريكا  يف  �أع���دت  

ذكرت فيها وجود �لبتول ما يقارب مليار 

مكعب  ق���دم   مليار   600 و  برميل  ون�سف 

�لعربية  �ململكة  �أن  و�مل��ع��روف  �ل��غ��از،  م��ن 

�ل�سمالية  �ل�سعودية قد حفرت يف �ملنطقة 

كميات  و�أنتجت  �الأردنية  للحدود  �ملجاورة 

جتارية من �لغاز. 

�ل�������س���ادق  ق������ال  �ل����ري���������س����ة،  ويف ح���ق���ل 

ل����«�الأن���ب���اط« �أن در����س��ة �أع����دت ع��ل��ى حقل 

ذك��رت  »�لت�سامربجري«  قبل  م��ن  �لري�سة 

 73 �إىل  9 ترليون  �أن��ه يوجد غاز من  فيها 

ترليون قدم مكعب من �لغاز، و�لدليل على 

ذلك �أنه منذ فتة ق�سرية �أعلن عن وجود 

حقل  يف  و�ل��غ��از  �لنفط  م��ن  هائلة  كميات 

علما  �لعر�قية،  �الأنبار  مبحافظة  �لري�سة 

من  مقتطع  �الأردن  يف  �ل��ري�����س��ة  ح��ق��ل  �أن 

�لعر�ق عندما مت تر�سيم  �لري�سة يف  حقل 

�حل������دود، وه�����ذ� دل���ي���ل ع��ل��ى �أن �ل��ك��م��ي��ات 

�ملذكورة يف �لدر��سة �سحيحة .

ويف �لبحر �مليت، قال �ل�سادق �أن تقرير� 

�أعد من فريق خرب�ء على �ل�سخور �ملولدة 

يف �لبحر �مليت �و�سحو� فيه �أن ن�سبة �ملو�د 

�ل��ع�����س��وي��ة يف ت��ل��ك �ل�����س��خ��ور ت��ف��وق �ل����10 

باملئة، م�سري� على �أنه �إذ� كانت ن�سبة �ملو�د 

ت��ت�وح بني  �ملولدة  �ل�سخور  �لع�سوية يف 

ما بني 0.5 �إىل 5 باملئة فاإنها تولد كميات 

جتارية من �لنفط و�لغاز وهذ� يعني �ن يف 

�لبحر �مليت كميات جتارية من �لنفط. 

�ل�����س��ادق مقابلته م��ع �الأن��ب��اط   وخ��ت��م 

�مل�سوؤولني  يف عدة ت�ساوؤالت، ملاذ� مل يعمل 

�ل��رغ��م من  ع��ل��ى  �ل��ن��ف��ط  �إن��ت��اج  �ل�سابقني 

وجود �ملعلومات �لر�سمية بني �أيديهم حول 

وجود �مل�ستقات �لنفطية يف �الأردن، ومبا �أن 

�أن لدينا كميات هائلة من  �لتقارير ت�سري 

�لغاز ملاذ� ال نلغي �تفاقية �لغاز مع �لكيان 

�ل�سهيوين �ملحتل .
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 الطاقة: ال مواد نفطية بالسائل 
االسود في فيديو البحر الميت

تجارة األردن: فتح حدود جابر قرار 
باالتجاه الصحيح لتنشيط التجارة

 وزير النقل: اجتماعات أردنية 
سورية لبحث قضايا النقل والشحن

 79 ألف مشترك فّعال بالضمان 
االجتماعي

 إفصاحات سوق عمان المالي 

االنباط- عمان

وال������روة  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأك�������دت   

�أي  �م�س �الثنني، عدم وجود  �ملعدنية، 

�ل�سائل  يف  �لنفطية  �مل���و�د  م��ن  ن�سبة 

فيديو  �سريط  �سمن  �مل��ت��د�ول  �ال���س��ود 

من منطقة �لبحر �مليت.

وقالت يف بيان، �ن فريقا جيولوجيا 

من �لوز�رة قام �م�س بزيارة �ىل موقع 

�مليت  �لبحر  يف  �ال���س��ود  �ل�سائل  ظهور 

حيث مت �الطالع على �ملوقع ووجد �ن 

ر�ئحة  ذ�ت  �ل�سائل هو عبارة عن مياه 

�ل�سخرية  �ل��ط��ب��ق��ات  و�ن  ج���د�  �سيئة 

يف �مل��ن��ط��ق��ة م��ك��ون��ة م���ن ط��م��ي وط��ني 

وم���ل���ح ل���ون���ه �����س���ود د�ك�����ن وج�����زء منه 

ذ�ئب باملياه، موؤكدة �ن �ل�سائل �ال�سود 

�مل���ت���د�ول ال ي�����س��ن��ف م��ن ���س��م��ن �مل���و�د 

�لنفطية.

االنباط- عمان

�الأردن،   ثّمن رئي�س غرفة جتارة 

ن���ائ���ل �ل��ك��ب��اري��ت��ي، ق�����ر�ر �حل��ك��وم��ة 

�إعادة فتح �حلدود �الأردنية �ل�سورية 

)مركز حدود جابر(.

ت�����س��ري��ح  �ل���ك���ب���اري���ت���ي يف  وق�������ال 

لوكالة �الأنباء �الأردنية )برت�( �م�س 

�سوريا،  �إن فتح �حلدود مع  �الثنني، 

لتن�سيط  �ل�سحيح  ب��االجت��اه  ق���ر�ر 

�لتجارية من جهة، وحركة  �حلركة 

�ل��رت�ن��زي��ت م��ن �الر����س��ي �الأردن��ي��ة 

�أخ���رى،  م��ن جهة  �جل����و�ر،  دول  �إىل 

و�ملنتجات  �ل�سلع  لت�سدير  �إ���س��اف��ة 

ول��ب��ن��ان.  �أوروب�����ا  دول  �إىل  �الأردن���ي���ة 

�الأردن���ي���ة  “�لعالقات  �إن  و�أ����س���اف 

م�سرتكة،  م�سالح  تربطها  �ل�سورية 

وال���س��ي��م��ا م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����االإج�����ر�ء�ت 

�ل����ل����وج���������س����ت����ي����ة و�ل�����ن�����ق�����ل �ل������ري 

و�لرت�نزيت”، م�سري�ً �إىل �أن �إغالق 

على  �سلباً  �أّث���ر  ج��اب��ر،  ح���دود  م��رك��ز 

�حل���رك���ة �ل��ت��ج��اري��ة و�الق��ت�����س��ادي��ة 

�ل�سقيقني. للبلدين 

وك�������ان وزي�������ر �ل����د�خ����ل����ي����ة م�����ازن 

�إع��ادة فتح �حل��دود  ق��رر  �لفر�ية قد 

�الأردن����ي����ة �ل�����س��وري��ة )م���رك���ز ح���دود 

ي��وم بعد  م��ن �سباح  �ع��ت��ب��ار�ً  ج��اب��ر( 

�ل�سحن  �أم����ام ح��رك��ة  �الأرب���ع���اء،  غ��د 

و�مل�سافرين، وفق م�سفوفة �إجر�ء�ت 

باملركز. فنية ولوج�ستية خا�سة 

االنباط- عمان

وجيه  �ملهند�س  �لنقل  وزي��ر  قال   

�الأردن����ي����ة  �مل���ب���اح���ث���ات  �إن  ع����ز�ي����زة، 

�الثنني،  �م�س  تعقد  �لتي  �ل�سورية 

�ست�سمل ق�سايا �لنقل، ويف مقدمتها 

�ل�سركة  وت��وق��ف  �ل�سحن  حت��دي��ات 

�الأردنية �ل�سورية للنقل �لري.

و�و�سح يف ت�سريح لوكالة �الأنباء 

�الأردن��ي��ة )ب��رت�( �ل��ي��وم، �أن �ل��وزر�ء 

�ن�سيابية  �سيبحثون  �جلانبني  م��ن 

ح�����رك�����ة �ل�������س���ح���ن ب�����ني �ل���ب���ل���دي���ن 

�إىل  �ل���ب���اب  “من  ب��ن��ظ��ام  وع���ودت���ه���ا 

�لباب” بدال من “�لنقل �لتباديل”.

����س���ي���ج���ري  �أن���������ه  �إىل  ول�����ف�����ت 

�الأردن��ي��ة  �ل�سركة  �مل�ساكل  بحث 

�ستكون  �ل���ري  للنقل  �ل�����س��وري��ة 

توقفها  بعد  �لبحث  طاولة  على 

�جل���ان���ب���ني  �أن  م��ب��ي��ن��ا  الأع����������و�م، 

����س���ي���ب���ح���ث���ان �ي���������س����ا �ل����ر�����س����وم 

�مل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى �ل�����س��اح��ن��ات على 

�ل���و����س���ول �إىل  ب���ه���دف  �حل������دود 

حلول لها.

وب����ني �ل����وزي����ر، �ن��ن��ا ن���اأم���ل �أن 

�مل��ب��اح��ث��ات على مدى  ت��ت��وج ه��ذه 

ي���وم���ني ب��ح��ل �مل�����س��اك��ل �ل��ع��ال��ق��ة 

�لنقل  جم���االت  يف  �لبلدين  ب��ني 

و�ل�سناعة و�لتجارة و�ملياه.

االنباط- عمان

لل�سمان  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة  �أع��ل��ن��ت   

عليهم  �مل���وؤم���ن  ع����دد  �أن  �الج��ت��م��اع��ي 

حالياً،  �لفّعالني  �ختيارياً  �مل�سرتكني 

و�سل �إىل 79 �ألف م�سرتك.

�سحفي  بيان  يف  �ملوؤ�س�سة  و�أ���س��اف��ت 

�م�س �الثنني، �أن �ال�سرت�ك �الختياري 

م���ّك���ن ع�������دد�ً ك����ب����ري�ً م����ن �مل�����س��رتك��ني 

��سرت�كات  ف��رت�ت  لهم  ممن  �ختيارياً، 

�لعمل  عن  و�نقطعو�  بال�سمان  �سابقة 

ح�سولهم  نتيجة  �أو  خمتلفة  الأ���س��ب��اب 

��ستكمال  م��ن  �ململكة  خ��ارج  عمل  على 

�لرو�تب  ال�ستحقاق  �لالزمة  �لفرت�ت 

�لتقاعدية.

ك���م���ا وّف��������ر ل���ه���م ه������ذ� �ال������س�����رت�ك 

�أو �ل��وف��اة،  �حل��م��اي��ة يف ح���االت �ل��ع��ج��ز 

ح��ي��ث م��ّك��ن �ال����س���رت�ك �الخ��ت��ي��اري 47 

و�أردن���ي���ة  �أردن���ي���ا  م�����س��رتك��ا  �أل���ف���ا و731 

م���ن �حل�����س��ول ع��ل��ى ر�ت����ب ت��ق��اع��د من 

�الجتماعي. �ل�سمان 

طلب  ت��ق��دمي  �أن  �مل��وؤ���س�����س��ة  وب��ي��ن��ت 

�سو�ء  بال�سمان  �الختياري  �ال���س��رت�ك 

ك���ان �مل��و�ط��ن م��ق��ي��م��اً د�خ���ل �مل��م��ل��ك��ة �أو 

خ��ارج��ه��ا، م��ت��اح �إل��ك��رتون��ي��اً م��ن خ��الل 

�أو من  �الإل����ك����رتوين  �مل��وؤ���س�����س��ة  م��وق��ع 

�ل��ذك��ي  �ل��ه��ات��ف  ع��ل��ى  تطبيقها  خ���الل 

�الأردين(،  �الجتماعي  )�ل�سمان  با�سم 

�ال�سرت�كات  ت�سديد  عملية  �أن  م��وؤك��دًة 

�إي  �إلكرتونياً من خالل خدمة  متاحة 

�لبنكي  �حل�ساب  موقع  م��ن  فو�تريكم 

بنك  �أي  خ��الل  م��ن  �أو  عليه،  للموؤمن 

م��ن خ��الل �حل��و�الت  �أو  �ململكة،  د�خ��ل 

�خل���ارج���ي���ة ع��ل��ى ح�����س��اب �مل��وؤ���س�����س��ة يف 

�لعربي. �لبنك 

و�أ�سارت �ملوؤ�س�سة �إىل �أن �ملوؤمن عليه 

�ل�سمان  ق��ان��ون  باأحكام  م�سمواًل  ُي��ع��ّد 

يتقدم  �لذي  �ل�سهر  بد�ية  من  �عتبار�ً 

على  �الختياري،  �النت�ساب  بطلب  فيه 

�الأول  �ل�سهر  ��سرت�ك  ت�سديد  يتم  �أن 

�الأوىل من  يوماً   15 �الأق��ل خالل  على 

�لطلب،  تقدمي  لتاريخ  �لتايل  �ل�سهر 

�ال����س���رت�ك���ات  ب��������اأد�ء  ي���ل���ت���زم  �أن  ع���ل���ى 

من  �سهرياً  17.5باملئة  بو�قع  �ل�سهرية 

�الأجر �خلا�سع لالقتطاع.

ودع����ت �مل��وؤ���س�����س��ة �مل��و�ط��ن��ني ك��اف��ة، 

مب�����ا ف���ي���ه���م �مل���������س����رتك����ون �خ���ت���ي���اري���اً 

ل��ل��ت��و����س��ل م��ع��ه��ا ع��ر ح�����س��اب��ات��ه��ا على 

�أو  �ل���ت���و�����س���ل �الج���ت���م���اع���ي،  م����و�ق����ع 

www. ع���ر م��وق��ع��ه��ا �الل���ك���رتوين 

�لر�سمي  ب��ري��ده��ا  �أو   ssc.gov.jo
webmaster@ssc .gov .

عن  ل��ل�����س��وؤ�ل  �أو  ����س��ت��ف�����س��ار  الأي   jo
على  �الت�����س��ال  �أو  ب��ال�����س��م��ان،  ح��ق��ه��م 

اأو   )117117( للموؤ�س�سة  �ملوحد  �لرقم 

�أهمية  ملعرفة   ،)065008080( �ل��رق��م 

�ال�������س������رت�ك �الخ�����ت�����ي�����اري و����س���روط���ه 

و�حل��ق��وق و�مل��ن��اف��ع و�الل��ت��ز�م��ات �لتي 

���س��ت��رتت��ب ل��ه��م وع��ل��ي��ه��م مب��وج��ب ه��ذ� 

�ال�سرت�ك.

باآلية  �ملتعلقة  �لتفا�سيل  �أن  وبينت 

ت���ق���دمي �ل��ط��ل��ب م���ت���وف���رة ع��ل��ى ر�ب���ط 

�لتايل: �لفيديو 

https://www.(  

y o u t u b e . c o m /

.)watch?v=WyK8j799p0U

االأنباط - رهف حممد 

ق������ال �ف���������س����اح �����س����ادر ع������ن  ���س��رك��ة 

�الأر�����س���ي �مل��ق��د���س��ة ل��ل��ت��اأم��ني ب��ت��د�والت 

�أ���س��ه��م  ���س��ر�ء/ب��ي��ع  ع��ن  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق 

بتاريخ  للتاأمني  �ملقد�سة  �الأر�����س���ي  يف 

�ل�����س��رك��ة  ق������ررت  ك���م���ا   ،2021/9/23

�الإ���س��ت��ث��م��اري��ة �ل��ق��اب�����س��ة ل��ل��م��غ��رتب��ني 

�الأردن����ي����ني ع���ن ����س���ر�ء /ب��ي��ع �أ���س��ه��م يف 

�الإ���س��ت��ث��م��اري��ة �ل��ق��اب�����س��ة ل��ل��م��غ��رتب��ني 

مت  كما   ،2021/9/22 بتاريخ  �الأردن��ي��ني 

للتنمية  �إجناز  �الإف�ساح من قبل �سركة 

و�مل�ساريع �ملتعددة عن �سر�ء /بيع �أ�سهم 

2021/9/26 فيها بتاريخ 

�الأردن  �سركة  ع��ن  ���س��ادر  �ف�����س��اح  ق��ا 

دي��ك��اب��ول�����س ل��الأم��الك ع��ن �أن���ه جمل�س 

�الإد�رة قرر �إنتخاب جمل�س �إد�رة جديد 

ح�سب �لكتاب �ملرفق ملر�قبة �ل�سركات .

االنباط- عمان

 �أطلقت هيئة تنمية وتطوير �ملهار�ت 

�اللكرتونية  �ملن�سة  و�لتقنية،  �ملهنية 

لتمكني  للتدريب عن بعد “تدريبك”، 

�لعام  �لقطاعني  يف  �لتدريب  م��زودي 

�ملهار�ت  تنمية  يف  لالإ�سهام  و�خل��ا���س 

�لتعليم  �سوية  ورفع  و�لتقنية،  �ملهنية 

�لهيئة  ت�سهده  �ل��ذي  و�لتقني  �ملهني 

خ�سو�سا يف ظل جائحة كورونا.

وتطوير  تنمية  هيئة  رئي�س  وق��ال 

�مل���ه���ار�ت �مل��ه��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

�سحفي  ت�سريح  يف  �ل�سفا�سفة،  قي�س 

م��ن�����س��ة  �ن�������س���اء  �ن  �الث�����ن�����ني،  �م���������س 

����س��ت��خ��د�م  ي��ت��ي��ح  ���س��وف  “تدريبك” 
�آر(  �الف��رت����س��ي )يف  �ل���و�ق���ع  �ن��ظ��م��ة 

�سيتم  و�ل��ذي  �آر(  )�ي��ه  �ملعزز  و�ل��و�ق��ع 

�إن����ت����اج����ه يف خم���ت���ر خ����ا�����س ي���ج���ري 

وبدعم  �لغاية  لهذه  �لهيئة  يف  �ن�ساوؤه 

من �الحتاد �الأوربي.

وت���اأت���ي ه���ذه �مل��ن�����س��ة ���س��م��ن ب��ر�م��ج 

تقدمي  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لهيئة،  وخ��ط��ط 

من�����وذج ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، من 

خ������الل ت���ب���ن���ي ������س����ت����خ����د�م �����س���ال���ي���ب 

و�لتعليم  بعد  عن  و�لتدريب  �لتعليم 

�مل��دم��ج و�ت��اح��ة �ل��ف��ر���س��ة الأك���ر ع��دد 

�ملعلومة  �ىل  للو�سول  �مل��ت��درب��ني  م��ن 

ب�سهولة ودون تكلفة.

من�سة  �ن  �إىل  �ل�����س��ف��ا���س��ف��ة  و�����س���ار 

�ملهار�ت  تنمية  يف  “تدريبك” ت�ساهم 

�لعلمية و�ملهنية ملن�سوبيها عر تقدمي 

حم��ت��وى ن��وع��ي يف ب��ي��ئ��ة �إل��ك��رتون��ي��ة، 

��سرت�تيجيات  على  ذل��ك  يف  معتمدة 

�لتعليم �ملحفزة و�حلديثة مبا يتو�فق 

هذه  �ن  مو�سحا  �لتحول،  خطط  مع 

�مل��ن�����س��ة حت���ت���وي ع��ل��ى ث���الث���ة �ج����ز�ء 

�الأول  �جل������زء  ي��ت��ي��ح  ح���ي���ث  رئ��ي�����س��ي��ة 

�ل��ت��دري��ب و�ل��ت��ع��ل��ي��م �مل��ه��ن��ي و�ل��ت��ق��ن��ي 

تدريب  �لثاين على  يعمل �جلزء  فيما 

�مكانية  �لثالث  �جلزء  ويتيح  �ملدربني 

تقدمي �ختبار�ت من خالل �ملن�سة.

“تدريبك”  م���ن�������س���ة  وت����ت����م����ي����ز 

مب��ج��م��وع��ة م���ن �خل�����س��ائ�����س �مل��ب��ن��ي��ة 

ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف �أح����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات �لتي 

ي�����س��ه��ل �����س���ت���خ���د�م���ه���ا، وم���ن���ه���ا ت��ن��وع 

ط���رق �ل��ت�����س��ج��ي��ل ب��امل��ن�����س��ة م��ن خ��الل 

tadreebak.gov. �ل�����ر�ب�����ط 

jo//https، وبقدرتها على حتميل 
تقنية  با�ستخد�م  �اللكرتوين  حمتوى 

�لو�قع �الفرت��سي و�لو�قع �ملعزز.

االنباط- عمان

 حتتفل طري�ن �الإمار�ت مبرور 35 عاما 

على بدء خدمتها �إىل �لعا�سمة عمان، منذ 

�نطالق �أول رحلة لها عام 1986، من خالل 

�ألف   32 2ر6 مليون ر�ك��ب عر  نقل ح��و�يل 

رح��ل��ة ب��ني ع��ّم��ان ودب����ي، م��ا �أ���س��ه��م يف دع��م 

بني  و�ال�ستثمار  و�لتجارة  �ل�سياحة  حركة 

�لدولتني.

وق��ال مدير ط��ري�ن �الإم���ار�ت يف �الأردن 

حممد لوتاه لوكالة �الأنباء �الأردنية )برت�( 

حتقيق  جت��اه  ملتزمون  �إننا  �الثنني،  �م�س 

بد�أ مرحلة  �لذي  باالأردن،  �لعاملي  �الت�سال 

�لتعايف �القت�سادي من �الآثار غري �مل�سبوقة 

جلائحة كورونا بعد مرور 35 عاما من بدء 

خدمة طري�ن �الإمار�ت �إىل عّمان.

مهمة  �سوقا  يج�سد  �الأردن  �أن  و�أ���س��اف 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ط���ري�ن �الإم�������ار�ت، م��ع��رب��ا عن 

�الإمار�ت  تلعبه طري�ن  �لذي  بالدور  فخره 

يف ت�سهيل �سفر عمالئها من رجال �الأعمال 

و�ملغرتبني  و�الأ�سدقاء  و�لعائالت  و�ل�سياح 

�الأردنيني يف جميع �أنحاء �لعامل.

و�أك��د ل��وت��اه �أن ط��ري�ن �الإم���ار�ت قدمت 

ثقة  ن���ال���ت  ���س��ف��ر  1986 جت�����ارب  ع����ام  م��ن��ذ 

�مل�سافرين، و��سهمت يف ت�سهيل تنقلهم عر 

�ل��ع��امل م��ن خ���الل �سبكة وج��ه��ات و����س��ع��ة، 

�لوجهات  من  و�ح��دة  عّمان  �أن  �إىل  م�سري� 

 A380 ط��ائ��ر�ت  �إليها  �ل�سركة  ت�سري  �لتي 

�لعمالقة.

كوجهة  �أهميتها  �أثبتت  ع��ّم��ان  �إن  وق��ال 

رئ���ي�������س���ة ل����ط����ري�ن �الإم�����������ار�ت يف �ل�������س���رق 

�الأو���س��ط، الف��ت��ا �إىل �أن �ل��ن��اق��ل �الإم��ار�ت��ي��ة 

�ل�سنة  خ���الل  �الأردن  يف  عملياتها  و���س��ع��ت 

بني  يوميا  رحلتني  �الآن  وت�سغل  �مل��ا���س��ي��ة، 

 A380 ع��ّم��ان ودب����ي، �إح��د�ه��م��ا ب��ط��ائ��ر�ت 

يزيد  ما  �ختر منتجاتها وخدماتها  و�لتي 

250 �ألف م�سافر بني عّمان ودبي حتى  على 

�ليوم.

�جلوي  لل�سحن  �الإم��ار�ت  �أن  �إىل  و�أ�سار 

�الأردنية  �ل�سركات  يربط  رئي�سا  العبا  تعد 

ح��ول  وج���ه���ة   135 �إىل  وع���ره���ا  دب����ي  م���ع 

�ل����ع����امل، م��ب��ي��ن��ا �أن���ه���ا ن��ق��ل��ت يف �ل�����س��ن��ت��ني 

�مل��ا���س��ي��ت��ني وخ����الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا نحو 

عّمان  و�إىل  �لب�سائع من  �أل��ف طن من   35

�ملخ�س�سة  وت��ل��ك  �ل���رك���اب  ط���ائ���ر�ت  ع��ل��ى 

�الإلكرتونية  �لتجارة  �سلع  �أبرزها  لل�سحن، 

و�الإل����ك����رتون����ي����ات و�ل���ف���اك���ه���ة و�خل�������س���ار 

�الأ�سا�سية  �لطبية  و�مل�ستلزمات  �لطازجة 

وم����ع����د�ت �ل���وق���اي���ة �ل�����س��خ�����س��ي��ة وك���ذل���ك 

لقاحات كورونا.

االنباط- عمان

ق��������ال مم����ث����ل ق�����ط�����اع �ل����ك����ه����رب����ائ����ي����ات 

�الأردن  جت����ارة  غ��رف��ة  يف  و�الإل���ك���رتون���ي���ات 

ح���امت �ل��زع��ب��ي، �إن ح��ج��م �مل�����س��ت��ورد�ت من 

�نخف�س  و�الإل���ك���رتون���ي���ات،  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ات 

بنحو 50 باملئة هذ� �لعام مقارنة بعام 2019 

قبل دخول فريو�س كورونا لالأردن.

�الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  �لزعبي  وبني 

�لتجار  �أن  �الثنني،  �م�س  )ب��رت�(  �الأردن��ي��ة 

�����س���ت���وردو� ب��ن��ح��و م��ل��ي��اري دي���ن���ار، �أج��ه��زة 

ك��ه��رب��ائ��ي��ة و�إل���ك���رتون���ي���ات وم���ع���د�ت �إن����ارة 

و�إط����ف����اء ك���ب���رية، وم����ع����د�ت وم�����س��ت��ل��زم��ات 

�لطاقة �ملتجددة �لتي ت�سكل �جلزء �الأكر، 

�ال�ستري�د مع  �نخف�س  2019، فيما  يف عام 

باملئة   30 بنحو   2020 يف  �جل��ائ��ح��ة  دخ���ول 

عن نف�س �لعام. ولفت �إىل �أن تر�جع حجم 

�ال����س���ت���ري�د، ي��ع��ط��ي م���وؤ����س���ر�ت ع��ل��ى حجم 

�لركود �لذي يعاين منه �سوق �لكهربائيات، 

ع��زوف  ب�سبب  �الأخ����رية،  ب��االآون��ة  وال�سيما 

�مل��و�ط��ن��ني ع��ن �ل�����س��ر�ء، الرت��ف��اع �ال���س��ع��ار 

�ملتوفرة بني  �ل�سيولة  بنحو ملحوظ، وقلة 

�نخفا�س  ك��ذل��ك  وع��ز�  �مل�ستهلكني.  �أي���دي 

ل��دى  �ل��ب�����س��ائ��ع  ت���ر�ك���م  �إىل  �مل�������س���ت���ورد�ت، 

ت�سريفها،  دون  �سابقة،  �سنو�ت  من  �لتجار 

�إ�سافة الرتفاع �أ�سعار �ل�سحن �لعاملي، �لذي 

و�سل لنحو 8 - 10 �أ�سعاف تكاليف �ل�سحن 

�مل�����س��ت��ورد�ت  �أن ح��ج��م  �مل���ع���ت���ادة. و�أو�����س����ح 

كميتها،  و�نخف�ست  �نخف�س  مالية  كقيمة 

�إىل  م�سري�ً  �لعاملي،  �الأ�سعار  �رتفاع  ب�سبب 

��ستري�د  عن  عزفو�  �لتجار  من  �لكثري  �أن 

�ل��وق��ت من  ل��ه��ذ�  ن�سبة  �مل��ع��ت��ادة  �ل��ك��م��ي��ات 

تقريباً. للن�سف  �ل�سنة، وخف�سوها 

و�����س���ح���اً يف  �رت���ف���اع���اً  �أن ه���ن���اك  و�أك������د 

�لتجار  يلم�سه  �ملحلية،  �ل�سوق  يف  �الأ�سعار 

د�عياً �حلكومة  �سو�ء،  و�ملو�طنون على حد 

خ��الل  م��ن  و�إن��ع��ا���س��ه،  �ل��ق��ط��اع  �إىل حتفيز 

بال�سريبة  �لنظر  باإعادة  تتمثل  �ج��ر�ء�ت، 

�جلمركية  و�لر�سوم  �ملبيعات،  على  �لعامة 

�سيولة  ت��وف��ر  و�أن  �مل�����س��ت��وردة،  �ل�سلع  على 

بنكية  ب���ر�م���ج  خ����الل  م���ن  ل��ل��م�����س��ت��وردي��ن 

بفو�ئد ال تتجاوز 2 باملئة.

��سطرو�  �ملحال  �أ�سحاب  �أن بع�س  وبني 

تخفي�س  �أو  م��وظ��ف��ي��ه��م،  ع���دد  لتخفي�س 

�أو  حمالهم،  م�ساحة  تقلي�س  �أو  رو�تبهم، 

حماولة  يف  �أق���ل،  �أج���ور  ذ�ت  ملناطق  نقلها 

م���ن���ه���م ل����ت����وف����ري ����س���ي���ول���ة ي���������س����ددو� ب��ه��ا 

�لتز�ماتهم.

وطالب �لزعبي باإعادة �لعمل باالتفاقية 

�لتي  �الأع��ب��اء  لتخفيف  �ل�سورية،  �الأردن��ي��ة 

ي��ت��ك��ب��ده��ا �ل��ت��ج��ار يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات، 

مالئمة،  �سحن  �أج��ور  مز�يا  من  توفره  ملا 

فتح  �أن  م��وؤك��د�  منا�سبة،  باأ�سعار  وب�سائع 

�حل����دود وت��ف��ع��ي��ل �الت��ف��اق��ي��ة م��ن ���س��اأن��ه �أن 

يوؤثر �إيجاباً على �ل�سوق �ملحلية و�القت�ساد 

�لوطني.

وي�������������س������م ق��������ط��������اع �ل�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ات 

موزعني  تاجر،   3800 نحو  و�الإلكرتونيات 

 13 نحو  وي�سغل  �ململكة،  حمافظات  كل  يف 

�ألف عامل.

االنباط- ماأدبا

 مندوباً عن �سمو �الأمري �حل�سني بن 

عبد�هلل �لثاين، ويل �لعهد، ت�سلم وزير 

�م�س  �ل��ف��اي��ز،  ن��اي��ف  و�الآث����ار  �ل�سياحة 

لعام  �لعربية  �ل�سياحة  مفتاح  �الثنني، 

فوز  �إع���الن  حفل  خ��الل  وذل���ك   ،2022

حمافظة ماأدبا بلقب عا�سمة �ل�سياحة 

�لعربية، يف مركز زو�ر �ملدينة.

و�أ������س�����اد �ل���ف���اي���ز ب���ج���ه���ود �مل��ج��ت��م��ع 

�مل��ح��ل��ي و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف ت��ط��وي��ر 

�ل�����س��ي��اح��ة مب��ح��اف��ظ��ة م����اأدب����ا، م��ب��ي��ن��اً 

ع��ا���س��م��ة  م����اأدب����ا  م���دي���ن���ة  �خ���ت���ي���ار  �أن 

تن�سيط  �سي�ساهم يف  �لعربية،  لل�سياحة 

�حل��رك��ة �ل�����س��ي��اح��ي��ة، وج���ذب �مل�����س��اري��ع 

�ال�ستثمارية.

وتقديره  �سكره  عن  �ل��وزي��ر  و�أع��رب 

ممثلة  ل��ل�����س��ي��اح��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  للمنظمة 

ب��رئ��ي�����س��ه��ا �ل��دك��ت��ور ب��ن��در ب��ن ف��ه��د �آل 

�ملنظمة يف  دور  �أهمية  �إىل  فهيد، الفتاً 

�مل�ستد�مة،  �ل�سياحية  �لتنمية  حتقيق 

�جل��ذب  مناطق  على  �ل�سوء  وت�سليط 

�ل�����س��ي��اح��ي �ل��ع��رب��ي��ة، وت��ع��زي��ز �ل��ت��ب��ادل 

�ل�سياحي بني �لدول �لعربية.

وق���دم �ل��ف��اي��ز، خ��الل �حل��ف��ل، �ل��ذي 

تخلله عدد�ً من �لفعاليات �لتي تعك�س 

و�ل��دي��ن��ي  و�ل��ث��ق��ايف  �حل�����س��اري  �الإرث 

�ملحافظة  الأه����ايل  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة  ل��ل��م��دي��ن��ة، 

على هذ� �الإجناز.

وجاء �ختيار حمافظة ماأدبا عا�سمة 

معايري  على  ب��ن��اًء  �ل��ع��رب��ي��ة،  لل�سياحة 

�ل��ع��رب��ي��ة،  �ل�����س��ي��اح��ة  منظمة  و�سعتها 

��ستملت على �إد�رة �ل�سياحة يف �ملدينة، 

�لب�سرية،  و�مل����و�رد  �لتحتية،  و�ل��ب��ن��ي��ة 

وغ���ريه���ا م���ن �مل���وؤ����س���ر�ت �ل���ت���ي ُت��ظ��ه��ر 

�ل�سياحة. �ملدينة بتطوير  �هتمام 

 تنمية المهارات تطلق منصة تدريبك

 مندوبًا عن ولي العهد وزير السياحة يتسلم مفتاح السياحة العربية لعام 2022 بمحافظة مأدبا

 طيران اإلمارات تنقل 2ر6 مليون مسافر منذ انطالقها لألردن

50 % تراجع مستوردات الكهربائيات واإللكترونيات عن 2019

الثالثاء   28 /9/ 2021 



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177547(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

حممد ابراهيم خليل ح�سن

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة احمد ابو عواد و�سريكه

بتاريخ   )120861( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2020/7/1

وقام   2021/9/27 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/9/27

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة �سيانة لعمال الديكور  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل 

 )32957( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2013/6/12( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/9/26(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة يا�سني وعبد الرحمن  

 )  94028( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2009/3/26  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن بيع حضانة 

�سمارة  نبيه  �سعيد  ان��ا  اأعلن 

عمر 

�سي�سو  ح�����س��ان��ت��ي  ب��ي��ع  ع���ن 

النموذجية 

الكائن يف خلدا . مقابل �سامح 

مول . 

لل�سيدة نور عبداهلل فوؤاد رزق 

اعرتا�ض  اي  لديه  من  فعلى 

�سمال  ع��دل  كاتب  مراجعة 

من  اأي��ام  ثمانية  خالل  عمان 

تاريخه

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

رهف ضيف اهلل علي الحرافشة     
SR-J00011 : الرقم الوظيفي

صباح حمود عسكر العنزي         
CW-J04099 : الرقم الوظيفي

�سركة  يف  عملكم  عن  منقطعني  انكم  حيث 

وملدة  اللب�سة   ل�سناعة  العملية  الزي��اء 

تعودوا  ومل  متتالية   اي��ام   10 ع��ن  تزيد 

الن��ذار  ه��ذا  تاريخ  لغاية  عملكم  مقر  اىل 

لذا   . م�سروع  ع��ذر  او  قانونية  اج��ازة  دون 

خالل  عملكم  اىل  بالعودة  ننذركم  فاننا 

مدة 3 ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 

وجميع  لوظيفتكم  فاقدين  تعتربوا  �سوف 

حقوقكم العمالية عمال باأحكام املادة

 28 / ه� من قانون العمل الردين رقم 

) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته مع احتفاظ 

ال�سركة بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة ) املتخ�س�سون خلدمة �سبكات الت�سالت ( 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 بالجماع على تخفي�ض راأ�سمال ال�سركة من )30،000( 

الف دينار اردين لي�سبح )15.000( الف دينار اردين .

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

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�ض راأ�سمال ال�سركة من )139،400( الف دينار اردين 

لي�سبح )15217( الف دينار اردين .

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200180778(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  امل�سري   وط��ارق  حماد  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )121490( بتاريخ 2021/2/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  طارق حممد امل�سر و / او حممد 

عي�سى حممود حماد  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمايل  الها�سمي   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0777936505

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

واحمد  خ��ري  حممد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

ابراهيم  

 )  117508( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/11/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156595(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عناد حماد �سالح اجلازي و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114838( بتاريخ 2016/9/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/27 

الدمانيه   عمي�سان  عايد  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : معان - احل�سينية – ت: 0776307005

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

دعوة عامة ألبناء واحفاد عشرية 
حسن اسماعيل املصري /زيزيا 
للبدء بتأسيس ديوان للعشرية

حيث يرغب بع�ض اأبناء واحفاد ع�سرية ح�سن ا�سماعيل امل�سري 

/ زيزيا  بتاأ�سي�ض ديوان للع�سرية ليتم مل �سمل الع�سرية والتباحث 

ما  على  وتاأ�سي�سًا  قانوين،  ومرخ�ض  موؤ�س�سي  بعمل  اأمورها  يف 

اأ�سمائهم  بت�سجيل  الراغبني  الع�سرية  اأبناء  جميع  ندعو  �سبق 

كموؤ�س�سني لهذا الديوان مراجعة  دائرة �سجل اجلمعيات/وزارة 

ا�سمه والتوقيع على طلب  لت�سجيل  التنمية الجتماعية وذلك 

الهوية  عن  و�سورة  حمكوميه  عدم  �سهادة  اإح�سار  مع  التاأ�سي�ض 

ال�سخ�سية وذلك ملدة اأق�ساها اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن.   

بعد  بالديوان  للت�سجيل  النت�ساب  فتح  باب  �سيتم  مالحظه: 

يرغبون  ل  للذين  عامه  هيئه  كاأع�ساء  تاأ�سي�سه  على  املوافقة 

بت�سجيل اأ�سمائهم كموؤ�س�سني

الهيئة التأسيسية لديوان العشرية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد ابو ديه و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2013/7/31 بتاريخ   )  17418(

العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

وخالد  ورده  ابو  اجمد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

اخل�ساونه  

 )  84937( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2007/3/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

اعالن ) اول (
ا�ستنادا لحكام املادة )68( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة والتموين ان الهيئة العامة غري العادية ل�سركة 

ك�سركة   لدينا  امل�سجلة   ) والتوزيع  لل�سحافة  ال�سبيل  دار   (

ذ.م.م حتت الرقم )3511( بتاريخ )1994/3/29( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2021/7/27 ( املوافقة  

الف   )700،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على  بالإجماع 

دينار اردين لي�سبح )200.000( الف دينار اردين .

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين  باأن ال�سم التجاري

با�سم   )236172( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  املركزي(  زاد  �ساورما   )

) خالد عبد املح�سن علي اجلمال   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد كمال احمد 

طيجون    ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  ال�سكر(  لعجينة  ال�سبايا  �ست  (معمل 

)250103( با�سم ) عثمان فالح احمد عمر  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) حممد مو�سى حممد املومني    ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200069790(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة

هاين عبدالقادر الكلحه

منال عبدالقادر الكلحه

ن�سال عبد القادر الكلحه

م�سطفى عبد القادر الكلحه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد مازن الكلحه و�سركاه

بتاريخ   )22164( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1989/8/17

باإبالغ  وقام   2021/9/27 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/9/27

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200019081(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

معت�سم علي غيث

منذر علي غيث

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة هاين علي غيث واخوانه

 )2982( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1988/3/5

وقام   2021/9/26 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/9/27

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  والت�سدير   لال�سترياد  �سيار  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )59937( 

بتاريخ )2021/5/23( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/9/23(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

تمديد اغالق عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض 760/ 2020 / 15 ) اتفاقية �سراء م�ستلزمات العمود الفقري ( لي�سبح ال�ساعة الواحدة 

من ظهر يوم اخلمي�ض املوافق 2021/10/21 .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2021/10/21 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ض ول تقبل 

على الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء رقم ) 24 / 2021 (

اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري صالحة لالستعمال / بالظرف املختوم

للمرة الثالثة

 / املدمنني  تاهيل  ق�سم  اىل  والعائدة  لال�ستعمال  �ساحلة  غري  طبية  غري  لوازم  بيع  رغبتها  عن  ال�سحة  وزارة  تعلن 

م�ست�سفى املركز الوطني لل�سحة النف�سية .

فعلى ال�سادة الراغبني بال�سراء معاينة اللوازم يف مبنى ق�سم احلركة ق�سم تاأهيل املدمنني �سفا بدران بجانب مديرية 

من  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  ولغاية  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  العرو�ض  تقدمي  موعد  يكون  ان  على  العامة  الدرك 

العطاء  �سروط  على  والطالع  احلركة  ق�سم  مبنى  يف  لذلك  املخ�س�ض  �سندوق  يف   2021/10/3 املوافق  الحد  يوم 

وتقدمي ال�سعر بالظرف املختوم مع تاأمني دخول ال�سراء بن�سبة )10% ( من قيمة ال�سعر املقدم كاماًل وح�سب النظمة 

والتعليمات النافذة.

يف  املرفقة  الك�سوفات  ح�سب  تتم  والت�سليم  البيع  وعملية   2021/10/3 املوافق  اليوم  نف�ض  يف  العرو�ض  فتح  و�سيتم 

قرارات البيع وجميع الر�سوم املقررة واجور العالن مهما تكررت تقع على عاتق امل�سرتي على ان ل يتم ارجاع مبلغ 

التاأمني ال بعد ان يتم اخالء �ساحة البيع من جميع اللوازم املباعة وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ قرار البيع وال �سيتم 

م�سادرة مبلغ التاأمني دون �سابق انذار على ان يتم حتميل املتعهد امل�سوؤولية عن اية ا�سرار قد يحدثها اثناء وخالل 

حتميله للمواد املباعه وعلى املتعهد تقدمي �سورة عن اثبات ال�سخ�سية والتوقيع على �سروط البيع اخلا�سة وتقدمي 

مبلغ التاأمني كامال نقدًا .

وزارة الصحة 

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح واعادة طرح عطاءات

تعلن �سلطة املياه عن طرح  واعادة طرح العطاءات التالية ادناه :

مديرية  مراجعة  ادن��اه  بالعطاءات  بامل�ساركة  والراغبني  الخت�سا�ض  ذوي  من  املهتمني  على 

العطاءات وامل�سرتيات يف مبنى �سلطة املياه الرئي�سي بعمان الطابق ال�ساد�ض / ال�سمي�ساين لالطالع 

واحل�سول على ن�سخة العطاء مقابل املبالغ غري امل�سرتدة املبينة ازاءها على النحو التايل :

تقدمي تامني دخول العطاء بكفالة فقط ولن تقبل اي �سيكات م�سدقة .

املياه ال�ساعة احلادية ع�سر  اخر موعد ل�ستالم العرو�ض وايداعها �سندوق العطاءات يف �سلطة 

�سباحا من التاريخ املبني اعالن .

يتم حتميل كلفة ن�سر العالن على اجلهة املحال عليها العطاء .

البيع  �سيكون  اليوم الخري  ما عدا  الظهر  الثانية بعد  ال�ساعة  لغاية  البيع جلميع اليام  �ساعات 

لل�ساعة الواحدة ظهرًا .

اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة املهن عند ال�سراء على ان تكون �سارية املفعول .

يتم ايداع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف الطابق الول / مبنى �سلطة املياه – ال�سمي�ساين .

. www.mwi.gov.jo ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع اللكرتوين ل�سلطة املياه

امني عام سلطة املياه 
رئيس لجنة الشراء الرئيسية
املهندس بشار “ محمد خري “ بطاينة

الثالثاء    28 / 9 /2021

العدد رقم:    5824

ثمن موضوع العطاءرقم العطاء
النسخة 
الواحدة

اخر تارخ 
لبيع النسخ

اخر تاريخ 
لالستفسار

تاريخ استالم 
العروض

توريد قطع 16 / لوازم / 2021
غيار حفارات

 ) اعادة طرح (

 100
دينار

الثالثاء 
2021/10/5

الثالثاء 
2021/10/5

 االربعاء
2021/10/13

توريد مفاتيح 36 / لوازم / 2021
وردادات

 100
دينار

الثالثاء 
2021/10/5

الثالثاء 
2021/10/5

 االثنين
2021/10/18



الدويل
90

َة حاويات غري ح�سارية باملُطلق، “جتتذب!” اأحياًنا الأجانب ِمن �سيَّاح وُمقيمني   َثمَّ

لت�سويرها وترويجها يف بالدهم كما يبدو، والهدف ُمْغِر�ٌض وَمعروف للعامة واخلا�سة.

اإىل مواد تنظيف  ُمّت�سخة حتتاج  اأر�سفة و�سوارع   روائ��ح نتنة تنبعث من احلاويات، 

والقوار�ض،  احل�سرات  بها  تعبث  التي  املناطق  جتميل  واإع��ادة  لتلميعها  كثرية  واأعمال 

حول  من  تتحلق  ُقمامة  اأكيا�ض  وال�سهور.  الأي��ام  م��دار  على  نتنة  روائ��ح  منها  وتنت�سر 

للنفايات  اأن احلاوية خم�س�سة  تدرك  اء ل  الب�سر �ساروا حجارة �سمَّ وك��اأن  احلاويات، 

وخملفات البيوت.

ان، وعدد غري قليل من ذوي الب�سرة    ُمت�سولون “َيجوبون” نواحي ومربَّعات جبل عمَّ

لل�سفارات  التابعة  ال�سيارات  فيه  تنت�سر  ال��ذي  اجلبل  ه��ذا  يف  ا  اأي�سً ُيقِيُمون  ال�سقراء 

ا  واملنظمات العربية والأجنبية. فقراء ال�سوارع يتنقلون يف اأرجائه ويف جبال اأخرى اأي�سً

الَهالكة،  املواد  من  وغريها  والأملنيوم  واخل�سب،  واحلديد،  “بال�ستيك”،  ال�  َيجَمعون 

لبيعها بقليل من الدراهم، لَتقيهم من اجلوع و”الأمرا�ض الب�سيطة”، فاأج�ساد هوؤلء 

تدبريها  على  َيقوى  ل  ملعاجلتها  كبرية  اأم��وال  اإىل  حتتاج  بالأوبئة  املُ�سابة  املظلومني 

وج��وًع��ا، وعط�ًسا،  بكاًء،  املَ��وت  عليه  املَكتوب  الأم���وال،  وَم��ع��دوم  احل��ال  اأو فقري  ُمَت�سّول 

وقهًرا، وَكَمًدا، واأملًا وحزًنا.

 قبل روؤيتي هوؤلء الأجانب ُقرب احلاويات، تابعُت على “يوتيوب”، على مدار �سنوات 

املُنت�ِسرة  والُقَمامة  لالأو�ساخ  تعر�ض  لل�سياح،  تتحدث  قليلة،  غري  فيديوهات  ما�سيات، 

الواقعة  املُدن  الداخلية، ويف مناطق  ال�سياحة  ردنية، وم�سارات 
ُ
الأ رق  الطُّ على  جوانب 

على املَ�سالك التي تعج بزّوار املَملكة. 

ردن يف 
ُ
اَربة ال�سياحة الأردنية، والرتويج ال�سلبي لالأ طبًعا، الهدف من ذلك هو ُمَ

ردن ال�سياحي واحل�ساري بدوٍل اأخرى تناِزعُه اجلذب ال�سياحي من 
ُ
، وا�ستبدال الأ الَعاَلِ

الدول التي تتحدث بالرو�سية كلغة تفاهم َجامعة، على ِمثال اجلمهوريات ال�سوفييتية 

الراأ�سمالية  اإىل  حتّولت  التي  ال�سابقة  ال�سرتاكية  وال��دول  حالًيا،  املُ�ستقلة  ال�سابقة، 

بريي�سرتويكا  انقالب  قبل  ال�سوفييتي  التحالف  �سمن  كانت  والتي  اأوروب���ا،  �سرق  يف 

يلت�سني. اإلت�سني” -  “باروخ  و  “غوربي”، 
يف  ال��ق��اذورات  انت�سار  مواجهة  يف  ُمطبق  ب�سمٍت  ونقف  نر�سى  وه��ل  َن�ستكني،  ه��ل   

نا عاملًيا،  �سوارعنا ومناطقنا ال�سياحية وال�سكنية؟ وهل، بالتايل، َننح العدو ذخرية لقن�سِ

ردنية الها�سمية التي حتت�سن احل�سارات والثقافات 
ُ
وت�سويه �ُسمعتنا وَمكانة املَملكة الأ

ور�سائل ال�سماء، كونها اأر�ض الأنبياء واملُر�سلني وال�ساحلني َعرب ع�سور التاريخ. 

اأين هي الأجهزة التي تعمل على تنظيف ُمُدِنَنا واملناطق ال�سياحية وغريها العديد 

واملُخالفات، وهل  املراقبة  اأين هي كامريات  والعامة؟  والتجارية  ال�سكنية  املُربَّعات  من 

رير اأ�سنان فا�سمحالل اجَلذب ال�سياحي  راٍخ و�سَ �سَن�سحو ذات يوم على واقع موؤل و�سُ

املَعنية وبكل  ُت�سارع الأجهزة  اأم  املاأ�ساوية،  ردن من اخل��ارج؟ هل ننتظر هذه احلالة 
ُ
ل��الأ

له  ُت�َسّول  َمن  لكل  ارمة  �سَ وُمَعاقبة  َم��وادِّه،  ون�سو�ض  القانون  هيبة  فر�ض  اإىل  قواها 

لة الإ�سرار بالوطن وال�سعب؟!  نف�سه موا�سَ

ر�ض.
َ
ت�ساوؤلت َتنتظر اإجابات واقعّية على الأ

نيدوغينا يلينا 

 أجانب.. وَحاويات َجبل 
ان وَغيرِها! َعمَّ

االنباط-وكاالت

ال�سيخ عكرمة  امل�سجد الأق�سى  قال خطيب 

�سيطرته  لب�سط  ي�سعى  الح��ت��الل  اإن  ���س��ربي، 

ب�سكل مت�سارع على امل�سجد الأق�سى

واأداء  الإ�سرائيلي  العلم  رف��ع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال�����س��ل��وات ال��ت��ل��م��ودي��ة وال��ن��ف��خ يف ال��ب��وق داخ��ل 

الأق�����س��ى ، ب����داأت ت��ط��ف��و ع��ل��ى ال�����س��ط��ح بحجة 

الأعياد اليهودية

امل�����س��ت��وط��ن��ني هي  اق��ت��ح��ام��ات  اأن  واأ�����س����اف 

ا�ستباحة لالأق�سى بدعم من حكومة الحتالل 

التي ترعى وحتمي القتحامات

واأو�سح �سربي اأن الحتالل جنح يف حتقيق 

�سيا�سات  خ��الل  من  الأق�سى  امل�سجد  يف  ماآربه 

البعاد والعتقال �سد املقد�سيني، وفتح املجال 

للم�ستوطنني يف �ساحات الأق�سى

الح��ت��الل  الأق�����س��ى حكومة  وح��م��ل خطيب 

والعن�سرية،  العدوانية  الت�سرفات  هذه  تبعات 

راف�ساً اأي اإجراء من قبل هذه احلكومة

امل�سجد  اىل  الرحال  �سد  �سرورة  على  واأك��د 

الأق�سى املبارك وتكثيف التواجد فيه

ودع����ا ع��ك��رم��ة ���س��ربي احل��ك��وم��ات العربية 

واخلروج  م�سوؤولياتهم  حتمل  اإىل  وال�سالمية 

عن �سمتهم، بوجه ممار�سات امل�ستوطنني

وي��ت��ع��ر���ض امل�����س��ج��د الأق�������س���ى لق��ت��ح��ام��ات 

ي��وم��ي��ة م���ن ق��ِب��ل امل�����س��ت��وط��ن��ني، ت��ن�����س��ط خ��الل 

مئات  خاللها  يقوم  اإذ  اليهودية،  الأعياد  فرتة 

م��رات  الأق�����س��ى  امل�سجد  باقتحام  امل�ستوطنني 

عدة بحرا�سة م�سددة من �سرطة الحتالل

اإنهم  وقالت اإحدى منظمات الهيكل املزعوم 

رفعوا العلم الإ�سرائيلي 3 مرات هذا ال�سباح يف 

باحات امل�سجد الأق�سى

ودعت املنظمة امل�ستوطنني اىل اإح�سار املزيد 

م���ن الأع�����الم ورف��ع��ه��ا خ���الل اق��ت��ح��ام امل�سجد 

الأق�سى بعد ظهر اليوم

امل�ستوطنني  من  كبرية  جمموعة  واقتحمت 

و�سط  الثنني،  اليوم  الأق�سى،  امل�سجد  باحات 

اأداء طقو�ض تلمودية وحتت حماية م�سددة من 

قوات الحتالل الإ�سرائيلي

واأفادت م�سادر مقد�سية اأن اأعدادا كبرية من 

الأق�سى  امل�سجد  باحات  اقتحمت  امل�ستوطنني 

قوات  حماية  وحت��ت  الثنني،  اليوم  �سباح  منذ 

الحتالل اخلا�سة

ويف انتهاك خطري وجديد، رفع م�ستوطنون 

علم الحتالل الإ�سرائيلي خالل اقتحام باحات 

الأق�سى

اأن اجلماعات  اإىل  املقد�سية  امل�سادر  واأ�سارت 

ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت��وا���س��ل الق���ت���ح���ام���ات امل��ك��ث��ف��ة 

ل��ب��اح��ات امل�����س��ج��د الأق�����س��ى، ل��الأ���س��ب��وع ال��ث��اين 

اأم�ض  اأن��ه  اإىل  لفتة  اليهودية،  الأع��ي��اد  بحجة 

الأحد �سهد امل�سجد اقتحام 1024 م�ستوطًنا

واأدت جمموعات ا�ستيطانية طقو�ض تلمودية 

الأق�سى،  اأب��واب  اأحد  ال�سل�سلة،  باب  عند  علنية 

مت�سل،  �سياق  ويف  ا�ستفزازية  احتفالت  و�سط 

توا�سل قوات الحتالل الت�سييق على امل�سليني 

�سابا  اعتقلت  حيث  الأق�سى،  يف  الفل�سطينيني 

تزامًنا  الأق�سى  باحات  ال�سالة يف  اأدائ��ه  خالل 

مع اقتحامات امل�ستوطنني

االنباط-وكاالت

ما زالت اإدارة ال�سجون الإ�سرائيلية تتعمد 

بحق  الطبي  الإه��م��ال  �سيا�سة  اإ���س��ت��خ��دام  يف 

ومتاطل  ال�سرائيلية،  ال�سجون  يف  الأ���س��رى 

يف ت��ق��دمي ال��ع��الج ال���الزم ل��الأ���س��رى املر�سى 

الإ�سرائيلية املعتقالت  القابعني خلف 

واملحررين  الأ���س��رى  �سوؤون  هيئة  واأف���ادت 

اأب��و حميد  الأ���س��ري ن�سر  ب��اأن  الأث��ن��ني،  اليوم 

من) خميم الأمعري( يف رام اهلل، والقابع يف 

الإحتالل  �سجون  اإدارة  باأن  ع�سقالن  معتقل 

اأم�����ض اىل  ح��م��ي��د  اأب����و  ن��ا���س��ر  �سقيقه  ن��ق��ل��ت 

م�����س��ت�����س��ف��ى )ب�����رزي�����الي(، وذل�����ك م���ن اأج���ل 

جل�سة  عقدت  كانت  اأن  بعد  له  عملية  اإج��راء 

يف  الأطباء  بني  املا�سي  اخلمي�ض  يوم  تقييم 

م�ست�سفى برزلي بخ�سو�ض و�سعه ال�سحي، 

نا�سر  �سقيقه  اأن  حميد  اأبو  الأ�سري  واأ�ساف 

واأن  وت��ع��ب  �سديد  �سعال  م��ن  ي��ع��اين  زال  م��ا 

و�سعه ال�سحي غري م�ستقر

الأ�سرى  ل�سان  على  الهيئة  مامي  ونقل 

العديد  فيه  يوجد  باأنه  ع�سقالن  معتقل  يف 

حتتاج  والتي  ال�سعبة  املر�سية  احل��الت  من 

)ال�سري   : منهم  عاجلة  طبية  تدخالت  اىل 

م��م��د ب��را���ض و مم���دوح ع��م��رو ون��ا���س��ر اب��و 

ح��م��ي��د و م��وف��ق ع���روق وع��ث��م��ان اأب���و خ���رج و 

���س��ادي م��و���س��ى وي��ا���س��ر رب��اي��ع��ة وزي���د يون�ض 

وخليل ابو عرام(

ويف ال�سياق ذاته يعاين الأ�سري زيد يون�ض 

م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة م��ن م�����س��اك��ل يف الأ���س��ن��ان 

فيما متاطل اإدارة ال�سجن من تقدمي العالج 

املنا�سب له، ونتيجة ذلك فهو بحاجة لتوفري 

اأنواع من الطعام اخلا�ض به وهذا ال�سيء ل 

تقوم اإدارة ال�سجن بتوفريه له، مو�سحاً باأن 

تعامل عيادة معتقل ع�سقالن �سيء جدا

واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  وحملت 

ح��ك��وم��ة الإح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي امل�����س��وؤول��ي��ة 

ال���ك���ام���ل���ة ع����ن ح���ي���اة الأ������س�����رى امل���ر����س���ى يف 

ال�������س���ج���ون ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة م���ط���ال���ب���ة ك���اف���ة 

امل��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ي���ة ب���ال���وق���وف اىل ج��ان��ب 

الفل�سطينيني الأ�سرى 

االنباط-وكاالت

 اأكد تقارير �سحفية عاملية اأنه مت جتميد 

ب�سبب  ب��ريوت،  مرفاأ  انفجار  يف  التحقيقات 

دعوى �سد كبري املحققني

م�����س��در  ع���ن  “رويرتز”  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 

ق�����س��ائ��ي ق��ول��ه اإن���ه مت جت��م��ي��د ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 

انفجار مرفاأ بريوت، عندما رفع وزير �سابق 

م��ط��ل��وب ل��ال���س��ت��ج��واب ك��م��دع ع��ل��ي��ه دع���وى 

اأ�سا�ض  على  الق�سية  يف  املحققني  كبري  �سد 

حياده امل�سروع” يف  “الرتياب 
ال��راب��ع  ب���ريوت يف  م��رف��اأ  ان��ف��ج��ار  وواأدى 

املئات  مقتل  اإىل  املا�سي  العام  اأغ�سط�ض  من 

�سا�سعة  م�ساحات  وت��دم��ري  الآلف  واإ���س��اب��ة 

من العا�سمة بريوت

وانفجرت كمية كبرية من املواد الكيمائية 

منذ  اآمن  غري  ب�سكل  امل�ستودعات  يف  املخزنة 

�سنوات

اأعلنتها  التي  الأولية  التحقيقات  وبح�سب 

يف  وق��ع  الن��ف��ج��ار  ف��اإن  اللبنانية،  ال�سلطات 

العنرب رقم 12 مبرفاأ بريوت بفعل 2750 طنا 

م��ن م��ادة ن��ي��رتات الأم��ون��ي��وم، ج��اءت يف عام 

“رو�سو�ض”  ت��دع��ى  �سفينة  م��ن  على   2013

كانت يف طريقها من جورجيا اإىل موزمبيق، 

وتعطلت  ب���ريوت،  ميناء  يف  توقفت  اأن��ه��ا  اإل 

اللبنانية  ال�سلطات  ت��دخ��ل��ت  ث��م  ذل���ك،  ب��ع��د 

ع��ل��ى اخل���ط و����س���ادرت ال�����س��ف��ي��ن��ة ب��ن��اء على 

ال�سفينة  م��ال��ك��ي  ت��ط��ال��ب  ق�����س��ائ��ي��ة  م��ذك��رة 

عن  اأف��رج��ت  وق��ت  وبعد  مالية،  مب�ستحقات 

طاقم ال�سفينة وفرغت حمولتها يف املرف

االنباط-وكاالت

املركزية  اللجنة  ع�سو  الربغوثي،  م��روان  الأ�سري  اأكد 

حلركة )فتح(، اأنه بعد ربع قرن من املفاو�سات وماولت 

والإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني  بني  ت�سوية  اإىل  الو�سول 

قد و�سل هذا امل�سروع اإىل ف�سل كامل

الفل�سطينية  احلركة  ندوة  خالل  الربغوثي،  واأو�سح، 

اأن  الفل�سطينية،  الدرا�سات  جملة  اأعدتها  التي  الأ�سرية، 

�سلطة،  ب��ال  �سلطة  اإىل  حت��ول��ت  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

وا�ستعمار بال تكلفة

ال�سهيوين ل يقبل  امل�سروع ال�ستعماري  اأن  اإىل  واأ�سار 

باحلد الأدنى الذي وافق عليه التيار الرئي�سي يف منظمة 

اأن  م�سيفاً  ل��ل��ت�����س��وي��ة،  ك��اأ���س��ا���ض  الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر 

لزالت  اإ�سرائيل  متار�سها  التي  العرقي  التطهري  �سيا�سة 

تتوا�سل اإىل جانب ال�سيا�سات ال�ستعمارية الأخرى

متداخل،  الفل�سطيني  “امل�سهد  اأن  ال��ربغ��وث��ي،  واأك���د 

و�سل  املا�سية،  العقود  يف  تبلور  ال��ذي  ال�سيا�سي  والنظام 

املنق�سمة  مكوناته  جميع  و�سقطت  الإن��ه��ي��ار،  ح��اف��ة  اإىل 

والفا�سلة« والعاجزة 

ولفت اإىل اأن “هناك بعد اإ�سايف �سعبنا كثرياً من الأمل: 

ال�ستعماري  الغزو  على  عاماً   130 من  اأك��ر  م��رور  فبعد 

املدعوم دولياً، وما مار�سه من �سيا�سات ما انفّك ميار�سها 

ماليني   7 هناك  والبحر،  النهر  بني  فل�سطني  اأر�ض  على 

فل�سطيني هم لي�سوا عاماًل دميوغرافياً فح�سب، بل اإنهم 

فاعل �سيا�سي ووطني وثقايف واإن�ساين وح�ساري اأي�ساً«

مقاوم ل  فاعل  اأنهم  ذل��ك،  الأه��م من  “ولعل  وت��اب��ع: 

ي���رتاج���ع، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن م�����س��ل�����س��ل ال��ت��ط��ه��ري ال��ع��رق��ي 

والتعذيب  والنفي  والإب��ع��اد  والع��ت��ق��ال  والقتل  وامل��ج��ازر 

وامل���ع���ان���اة وال��ت��ج��وي��ع واحل�����س��ار وال���ل���ج���وء، ع���ن ح��ق��ه يف 

احلرية والعودة وال�ستقالل«

اأنها  ال��ربغ��وث��ي  اأك��د  الأخ���رية،  القد�ض  معركة  وح��ول 

ي�سّدقه  ول  دوم��اً،  اأك��دن��اه  ما  على  وقاطع  ثابت  “دليل 
ن�سايل  خمزون  لديه  الف�سطيني  �سعبنا  اأن  وهو  البع�ض، 

ل ين�سب، واأن معاناته واآلمه، مهما تبلغ، ل ولن تدفعه 

اإىل التخلي عن حقوقه الوطنية الثابتة« يوماً 

هو  الفلط�سيني(  )ال�سعب  اإل��ي��ه  يحتاج  “فما  وت��اب��ع: 

ممار�سة املقاومة ال�ساملة يف مواجهة امل�سروع ال�سهيوين، 

اإليه دوماً،  الذي دعونا  املبداأ  الأخرية  املعركة  اأثبتت  وقد 

واأ�سكال  اأ�ساليب  تتكامل فيها  التي  ال�ساملة  املقاومة  وهو 

فاعليتها جمتمعة« وتتعا�سد  الن�سال، 

النظام  ك�سفت عن عجز  املعركة  اأن هذه  “كما  واأكمل: 

اأن  واأث��ب��ت��ت  و�سعفه،  وه�سا�سته  الفل�سطيني  ال�سيا�سي 

اإن��ت��اج نظام  اأي وق��ت م�سى ه��و  اأك��ر م��ن  اإل��ي��ه  م��ا نحتاج 

�سيا�سي جديد مدخله الوحيد العودة اإىل ال�سعب، واإجناز 

اإبطاء، لأن  النتخابات العامة مبراحلها الثالث من دون 

اأن هذا  يت�سور كثريون، ف�ساًل عن  مّما  اأ�سواأ  البديل هو 

التعددية  مبداأ  على  وت�سديد  عظيم،  ل�سعب  مقد�ض  حق 

ال��ع��ام��ة وال���ت���داول ال�سلمي  ال��ق��ان��ون واحل��ري��ات  و���س��ي��ادة 

والقيادات« ال�سرعيات  لل�سلطة وجتديد 

 االنباط-وكاالت

الأزم��ة  ت��زال  ت��ب��ادل لالتهامات ل  و���س��ط 

ب����ني امل���ك���ون���ني ال���ع�������س���ك���ري وامل��������دين ت��ل��ق��ي 

نائب  ودعا  ال�سوداين.  ال�سارع  على  بظاللها 

رئي�ض حزب الأمة ال�سوداين اإبراهيم الأمني 

الأزم��ة  حلل  التفاو�ض  اإىل  )الث��ن��ني(  اليوم 

���س��رورة  على  م�����س��دداً  الع�سكري،  امل��ك��ون  م��ع 

امل���دين، وك�سف وج��ود  امل��ك��ون  م��راج��ع��ة عمل 

ال��ع��دي��د م��ن اخل��الف��ات داخ���ل ق��وى احلرية 

باأكمله  ال�سودان  اأن  الأم��ني  واأك��د  والتغيري. 

���س��د الن���ق���الب���ات ال��ت��ي اأ���س��ح��ت م��رف��و���س��ة 

مليا وعلى �سعيد الأ�سرة الدولية اأي�سا

هي  املركزية  ال�سودان  ق�سية  اأن  واعترب 

الدميوقراطية،  املدنية  الدولة  التحول نحو 

املكونني  بني  ح�سا�سية  اأي  تفادي  اإىل  داع��ي��اً 

وثيقة  ه��ن��اك  اأن  واأك����د  وال��ع�����س��ك��ري،  امل���دين 

د�ستورية حتكم العالقة بني اجلانبني

الوثيقة  تلك  لبنود  خ��رق  ح��دوث  وك�سف 

ال��ت��ي حت���دد ���س��الح��ي��ات ك��ل م��ك��ون، وا���س��ف��ا 

ج��دا«  »���س��ي��ئ  ب��اأن��ه  ال��ط��رف��ني  ب��ني  الت�سعيد 

ال��ب��الد،  ووح���دة  النتقالية  ب��ال��ف��رتة  وي�سر 

لذا يجب تهدئة الأو�ساع واإطالق حوار جاد 

و�سفاف بني الطرفني

و���س��ه��دت ال��ع��الق��ة ب���ني ال��ط��رف��ني خ��الل 

الأيام املا�سية توترا ملحوظا و�سط اتهامات 

تردي  م�سوؤولية  طرف  كل  وحتميل  متبادلة 

الأو�ساع يف البالد اأمنيا واقت�ساديا ومعي�سيا 

للطرف الآخر

وت�����س��اع��د ال��ت��وت��ر م��ن��ذ ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي 

يوم اإعالن جمل�ض ال�سيادة والقوات امل�سلحة 

اإف�سال ماولة انقالب ع�سكري

فيما اأكد رئي�ض الوزراء عبد اهلل حمدوك 

ل��ي�����ض  ال�����ب�����الد  يف  احل����ا�����س����ل  اخل�������الف  اأن 

ب���ني ال��ع�����س��ك��ر وامل���دن���ي���ني، ب���ل ب���ني امل��وؤم��ن��ني 

املدنيني  من  الدميوقراطي  املدين  بالتحول 

الطريق  قطع  اإىل  وال�ساعني  والع�سكريني، 

اأمامه من الطرفني

االنباط- وكاالت

 ارت���ف���ع���ت ح�����س��ي��ل��ة ال����س���ت���ق���الت ال��ت��ي 

 131 اإىل  التون�سية  النه�سة  حركة  ت�سهدها 

للمكاتب  تابعني  اأع�����س��اء  ت�سمنت  ا�ستقالة 

وقياديني  ونواب  احلركة  ول�سورى  اجلهوية 

باحلزب

جاء ذلك وفق ما اأعلنه م�ساء اأم�ض الأحد، 

ال���ق���ي���ادي ال�����س��اب��ق ب��احل��رك��ة ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف 

الر�سمية،  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  امل��ك��ي، 

اأ�سباب  اإن  تناقلته قناة ن�سمة اخلا�سة، وقال 

اأعلن  التي  نف�سها  هي  اجلديدة  ال�ستقالت 

باحلزب  ون��ائ��ب  ق��ي��ادي   100 م��ن  اأك���ر  عنها 

خالل الأيام الأخرية املا�سية، وفق �سبوتينك

وفيما يتعلق بالتجهيز لتاأ�سي�ض امل�ستقلني 

من النه�سة حلزب جديد قال املكي، اإنه من 

لفتا  م�سرتك،  عمل  بينهم  يكون  اأن  امل��وؤك��د 

يتحدد  ج��دي��د  ح��زب  اإط���ار  يف  العمل  اأن  اإىل 

لحقا

وك�����ان اأك�����ر م���ن م��ئ��ة ق���ي���ادي يف ح��رك��ة 

من  ا�ستقالتهم  اأع��ل��ن��وا  التون�سية  النه�سة 

جاء  ق��راره��م  اإن  بيان  يف  وق��ال��وا  منا�سبهم، 

ل��ت��غ��ل��ي��ب ال��ت��زام��ه��م ال��وط��ن��ي ب���ال���دف���اع عن 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة وال���ت���ح���رر م���ن الإك����راه����ات 

حلزب  الن��ت��م��اء  ميثلها  اأ���س��ب��ح  ال��ت��ي  املكّبلة 

النه�سة حركة 

عكرمة صبري: االحتالل يسعى لبسط سيطرته على المسجد األقصى

 هيئة األسرى: استمرار سياسة اإلهمال الطبي بحق أسرى سجن عسقالن

 بشكل مفاجئ..تجميد التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

 البرغوثي: السلطة استعمار بال تكلفة والنظام السياسي 
سقطت مكوناته المنقسمة والعاجزة والفاشلة

األزمة السودانية.. تهدئة وحوار.. 
أم اتهامات وتصعيد ؟

 استقاالت جديدة تضرب حركة 
النهضة التونسية
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الدويل
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االنباط-وكاالت

ف���ي���م���ا و�����س����ف����ت ب����اأن����ه����ا »ان���ت���ك���ا����س���ة« 

ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ارة �لأمل���ان���ي���ة �أجن���ي���ا م��رك��ل 

ب��ع��د 16 ع���ام���ا م���ن ق���ي���ادة �ل����ب����اد، م��ن��ي 

�مل�شيحي«  �لدميوقر�طي  »�لحت��اد  حزبها 

�أم�س  �لتي جرت  �لنتخابات  باخل�شارة يف 

)�لأح��د(، وحل حزب �لحت��اد �لجتماعي 

 %24.1 بن�شبة  �لثانية  �ملرتبة  يف  �مل�شيحي 

وهي �لنتيجة �لأ�شو�أ يف تاريخه

�أعلنتها  �أول��ي��ة  ر�شمية  نتائج  وبح�شب 

�ل��ل��ج��ن��ة �لن��ت��خ��اب��ّي��ة �ل��ف��ي��دي��ر�ل��ّي��ة �ل��ي��وم 

)�لث������ن������ن(، ح�����ل �حل�������زب �ل�����ش����ر�ك����ي 

من   %25.7 بن�شبة  �أول  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 

�شيا�شية لأول  ق��وة  �أك��ر  وب��ات  �لأ���ش��و�ت، 

2002 و2005، لتجد  مرة منذ �لفرة بن 

يطل  �شبح  م��ع  مو�جهة  يف  نف�شها  �أمل��ان��ي��ا 

بر�أ�شه عائد� من 3 عقود م�شت

وح�����ش��د ح����زب �خل�����ش��ر ب��ق��ي��ادة �أل��ي��ن��ا 

14.8% م��ن �لأ����ش���و�ت، و�حل��زب  ب��رب��وك 

حزب  يليهما   %11.5 �حلر  �لدميوقر�طي 

10.3% من �لأ�شو�ت، فيما  �لبديل بن�شبة 

5%. وهكذ�  �ل� �لي�شار يف جتاوز عتبة  ف�شل 

مل  لكنها  فائز�  �لنتخابات  نتائج  �أف��رزت 

متنحه تفوي�شا حا�شما بت�شكيل �حلكومة، 

وباتت مفاو�شات �لئتاف �حلاكم �شعبة 

ومفتوحة على كل �لحتمالت

ومت�����ن�����ح �ل����ن����ت����ائ����ج �مل����ع����ل����ن����ة �حل������زب 

�شولتز  �أولف  مر�شحه  تعين  �ل�شر�كي 

�مل�شيحي  �لحت��اد  لكن  لأمل��ان��ي��ا،  م�شت�شاًر� 

وتعين  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل  �أي�����ش��ا  ي��ط��ل��ب 

م��ر���ش��ح��ه �أرم����ن ل���ش��ي��ت م�����ش��ت�����ش��ار� رغ��م 

على  ير�هن  وكاهما  �لتاريخية  هزميته 

�لدميوقر�طي  ح��زب��ي  ج��ذب  على  ق��درت��ه 

�حلر و�خل�شر �إىل �شفه و�متاك �أغلبية 

�مل��ق��اع��د �ل���ازم���ة، وه���ي ���ش��اب��ق��ة يف ت��اري��خ 

�ملعا�شر �أملانيا 

على  بظالها  �لن��ت��ك��ا���ش��ة  ه��ذه  وت��ل��ق��ي 

�شعبيتها  بقيت  �ل��ت��ي  م��رك��ل  عهد  نهاية 

4 وليات، لكنها �أثبتت عدم  يف �أوجها بعد 

قد  كما  خلافتها.  �لإع���د�د  على  قدرتها 

�لدميوقر�طين  �مل�شيحين  ح��زب  تدفع 

وخافة  د�خلية  ��شطر�بات  مو�جهة  �إىل 

معقدة ملركل

�لأملانية كارل  �ل�شوؤون  وقال �خلبر يف 

�ملفاو�شات  موعد  »ح��ان  كورتي:  رودول��ف 

�مل���ح���ادث���ات  ب��ط��ل  �أن  م�����ش��ي��ف��ا  �مل���ع���ق���دة«، 

هو  �لأخ����رى  �لأح����ز�ب  م��ع  �ل�شتك�شافية 

�لفائز  ولي�س  للم�شت�شارية  �شي�شل  م��ن 

�لليلة

�شبتمر  يف  �نتخابات  �آخر  يف  �أنه  يذكر 

م��ف��او���ش��ات  يف  م���رك���ل  ����ش��ت��م��رت   ،2017

 6 مل��دة  حاكم  �ئ��ت��اف  لت�شكيل  مار�ثونية 

بفارق  �مل�شيحي  �حتادها  فوز  رغم  �أ�شهر، 

�ل���رمل���ان  ي��ن��ت��خ��ب��ه��ا  �آن��������ذ�ك، ومل  م���ري���ح 

�إبر�م  �إل بعد جناحها يف  م�شت�شارة للباد 

�ت��ف��اق �لئ��ت��اف �حل��اك��م م��ع �ل���ش��ر�ك��ي 

�لدميوقر�طي يف مار�س 2018. لذلك من 

ما  �أ���ش��ه��ر�ً،  �ملفاو�شات  ت�شتمر  �أن  �مل��رج��ح 

�أوروبي  �قت�شاد  �أكر  �شركاء  ��شتياء  يثر 

�ل��ذي��ن ي��خ�����ش��ون ���ش��ل��ل �لحت����اد �لأوروب����ي 

حتى �أو�ئل �لعام 2022

االنباط-وكاالت

ق�����ام �أح������د �لأ����ش���خ���ا����س ب�������ش���رب �ل��رئ��ي�����س 

�لفرن�شي، �إميانويل ماكرون، بج�شم ي�شبه �لكرة 

خال  بجانبه  م���روره  �أث��ن��اء  وذل���ك  �ل�شغرة، 

ا يف مدينة ليون زيارته معر�شً

وكان قد ظهر �لرئي�س �لفرن�شي من خال 

فيديو مت بثه على بع�س �ملو�قع �لأجنبية حلظة 

�عتد�ء �أحد �لأ�شخا�س عليه بال�شرب

وقالت م�شادر �إن �ل�شرطة �لفرن�شية �عتقلت 

�ملهاجم

�لتعدي  يتم  �ل��ت��ي  �لثانية  �مل���رة  ه��ذه  وت��ع��د 

فيها بال�شرب على �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل 

�ملا�شي،  يونيو   8 �لأوىل  �مل��رة  وكانت  م��اك��رون، 

�أثناء م�شافحته  »م��اك��رون« �شفعة  حيث تلقى 

ع���دد� م��ن �مل��و�ط��ن��ن �أث��ن��اء زي����ارة �أج���ر�ه���ا �إىل 

جنوب �شرق فرن�شا

و�أظ�����ه�����رت �ل�������ش���ور، �ل���ت���ي ن�����ش��رت��ه��ا ق��ن��اة 

وه��و  م���اك���رون   ،CNN�ل �ل��ت��اب��ع��ة   »BFM«

مي�شي �إىل جانب حاجز معدين وي�شافح �شكان 

قرية “تان لورميتاج” يف مقاطعة دروم جنوب 

�شرق فرن�شا

وج����ذب �ل��رج��ل ي��د م���اك���رون ووّج����ه �شفعة 

للرئي�س على خده �لأي�شر وهو ي�شرخ مطالبا 

»Macronie«، وهو م�شطلح يطلق  باإنهاء 

على �لفرة �لرئا�شية ملاكرون

وتدخل �حلر�س �خلا�س بالرئي�س �لفرن�شي 

فور� و�أ�شقط �لرجل �أر�شا وقام �أفر�د �حلر��شة 

ب�شحب ماكرون بعيد� عن �حل�شود

من جانبه، قال ق�شر �لإليزيه يف بيانه: “لقد 

حاول رجل بالفعل �شرب رئي�س �جلمهورية”، 

و�أ�شاف �لق�شر: “لي�س لدينا معلومات �إ�شافية 

م�شافحة  �لرئي�س  و��شل  �للحظة،  ه��ذه  حتى 

�حل�شود و��شُتكملت �لزيارة”، وفقا لاإليزيه

على  �لقب�س  �لفرن�شية  �ل�����ش��رط��ة  و�أل��ق��ت 

�أحدهما  ع��ام��ا،   28 �لعمر  م��ن  يبلغان  رج��ل��ن 

�ل��رج��ل �ل���ذي ���ش��رب م���اك���رون، بتهمة �لعنف 

�ل�شلطة  يف  ع��ام��ا  من�شبا  ي�شغل  �شخ�س  �شد 

�لفرن�شية

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت �لأ����ش���رة �مل���ح���ررة، خ��ال��دة ج���ر�ر، 

طالت  �لعقابية  �لإج���ر�ء�ت  من  �لعديد  �إن 

�لأ�����ش����ر�ت يف �لآون������ة �لأخ������رة ���ش��م��ن ما 

�ل�شجون  يف  �لأ���ش��رة  �حل��رك��ة  ل��ه  تعر�شت 

خ�شو�شا بعد عملية �شجن جلبوع

عقب  لها  ت�شريحات  يف  ج���ر�ر  و���ش��ددت 

�أّن و���ش��ع �لأ����ش���ر�ت  �لإف������ر�ج ع��ن��ه��ا، ع��ل��ى 

�لأ���ش��رة،  �حل��رك��ة  م��ن  ج��زء  كونهن  �شعب 

حيث طالتهن �لعديد من �لعقوبات، ومنها 

�لعامل  م��ع  للتو��شل  و�شلة  �أي  وج��ود  ع��دم 

�لأعياد  ب�شبب  �لزيار�ت  و�نقطاع  �خلارجي 

�ملحامين ،وقلة 

�ل�����ش��ج��ون  م�����ش��ل��ح��ة  �إد�رة  �أّن  وذك������رت 

�إغاق  �لإج��ر�ء�ت مثل  �لعديد من  فر�شت 

�لفورة  �إىل  �خل��روج  بن  و�لختيار  �لق�شم، 

دون  بالغرف  �لبقاء  �أو  �ل��غ��رف  �إغ���اق  م��ع 

�خلروج �ىل �لفورة

و�أ���ش��ارت ج��ر�ر �ىل �أن �لأ���ش��ر�ت د�ئمات 

�لفل�شطيني  �ل�����ش��ع��ب  ه��م��وم  ل��ك��ل  �مل��ت��اب��ع��ة 

حيث �لغ��ت��ي��الت و�لع��ت��ق��الت وم��ا يجري 

يف �لأق�شى وملف �مل�شاحلة

قالت:” تركت  �لأ���ش��ر�ت  مطالب  وع��ن 

خلفي 36 �أ�شرة، مطلبهن �لوحيد �حلرية، 

بع�س  تنفيذ  �حللم  هذ�  تطبيق  حن  و�ىل 

�لت�شالت  و�ج��ر�ء  �ل��زي��ار�ت  مثل  �ملطالب 

وتركيب هو�تف عمومية و�إز�لة �لكامر�ت«

�لإف���ر�ج  بعد  �مل���رة  ه��ذه  م�شاعرها  وع��ن 

كوين  خ�شو�شية  له  �لإف���ر�ج  قالت:” ه��ذ� 

ف��ق��دت �ب��ن��ت��ي ���ش��ه��ى خ���ال ف���رة �ع��ت��ق��ايل 

ت�شييع  �مل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  م��ق��درت��ي  وع����دم 

وود�عها« جثمانها 

�أفرجت ظهر  وكانت قو�ت �لحتال قد 

�ل�شعبية  �جلبهة  يف  �ل��ق��ي��ادي��ة  ع��ن  �لأح����د، 

�لت�شريعي خالدة جر�ر  �ملجل�س  و�لنائب يف 

�لبالغة  �لبرة، بعد ق�شاء حمكوميتها  من 

عامن

االنباط-وكاالت

من  �شبيتان،  �أب��و  ب�شام  �ل�شاب  روى   

تفا�شيل  �ملحتلة،  بالقد�س  �لطور  بلدة 

من  له  تعر�س  �لذي  و�لعتد�ء  �لتنكيل 

قبل جنود �لحتال، بعد �عتقاله يف 22 

�حلايل �أيلول/�شبتمر 

“مركز  لقاء مع  �شبيتان يف  �أبو  وقال 

“خرج  �إن�����ه  حلوة”،  و�دي  م��ع��ل��وم��ات 

وكانت  ل��و�ل��ده،  دو�ء  ل�شر�ء  �لبلدة  �إىل 

�لحتال  ق��و�ت  بن  مندلعة  مو�جهات 

�شرطة  عنا�شر  ظهر  وف��ج��اأة  و�ل�����ش��ب��ان، 

حينها  �لتوقف،  مني  وطلبو�  �لحتال، 

لكنني  �لهرب،  وحاولت  باخلوف  �شعرت 

مل �أمتكن من �مل�شي �شريعاً ب�شبب وجود 

باتن يف قدمي، لأنني �أعاين من ك�شر 

قدمي يف قدمي«

�ل��ه��روب  حم��اول��ت��ي  “خال  وت���اب���ع: 

�شقطت على �لدرج و�أ�شبت بك�شور، فقام 

ع��ن��ا���ش��ر ���ش��رط��ة �لح���ت���ال ب��اع��ت��ق��ايل، 

بال�شرب  علَي  �ع��ت��دو�  �لعتقال  و�أث��ن��اء 

�لك�شور  عن  �أخرتهم  �أنني  رغم  �مل��رح، 

يف قدمي، و�أن فيها باتن«

و�أ���ش��اف �أن ج��ن��ود �لح��ت��ال �أ���ش��رو� 

من  معاناته  رغم  له،  �لقيود  و�شع  على 

�إحدى عنا�شر �شرطة  �لك�شر، وقالت له 

م��ق��ط��وع��ت��ان  ق���دم���اك  “لو  �لح����ت����ال: 

يجب �أن ن�شع لك �لكلب�شات«

�لأر���س،  على  �جلنود  وقال:”�ألقاين 

و�أخ�����ذو� ب�����ش��رب ق��ن��اب��ل �ل��غ��از و�مل��ط��اط 

و�شاهدتهم  ب��ال�����ش��ارع،  �مل��ت��و�ج��دي��ن  على 

بعيد�ً..  و�شقيقي  و�لدتي  يدفعون  وهم 

�أنا �أ�شرخ من �لأمل وهم ي�شحكون«

وع����ق����ب �ع����ت����ق����ال����ه، �أج����������ره ج���ن���ود 

�لح���ت���ال ع��ل��ى ���ش��ع��ود �ل�����درج وخ���ال 

�لأم��ر  ي�شحبونه،  ث��م  ي�شقط  ك��ان  ذل��ك 

كما  تو�شف،  ل  �أوج��اع��اً  ل��ه  �شبب  �ل��ذي 

يقول

ن�شف  بعد  و�شلت  �لإ�شعاف  �أن  وتابع 

����ش���اع���ة، ث����م �����ش���ت���غ���رق���ت �ل���ط���ري���ق �إىل 

���ش��اع��ات،   3 م���دة  “هد��شا”  م�شت�شفى 

و����ش���ط م���ع���ان���اة ����ش���دي���دة م���ن �لأوج�������اع، 

و�شخرية جنود �لحتال عليه

وك�شف �أبو �شبيتان �أنه تعر�س ملعاملة 

�مل�شت�شفى،  يف  �لأط��ب��اء  قبل  من  قا�شية، 

وجهو�  معتقل  �أن��ه  علمو�  عندما  �لذين 

على  بال�شرب  �أحدهم  وقام  �ل�شتائم  له 

توؤملني  �لتي  �ل��ق��دم  ع��ن  و�شاألني  ق��دم��ه، 

وهددين باأن “تلحقها �لأخرى”، و�أ�شار 

���ش��رط��ة  م���ن  وع��ن�����ش��ر  �ل��ط��ب��ي��ب  �أن  �إىل 

�لح����ت����ال ت����ب����ادل �ل�������ش���ح���ك���ات خ���ال 

“عندما  لاآخر:  �أحدهما  وقال  �شربه، 

ت�شربه تاأكد �أن �لكامر� مغلقة«

 23 وق�������ررت حم��ك��م��ة �لح����ت����ال يف 

�شبيتان،  �أبو  �لإف��ر�ج عن  �أيلول �حلايل، 

مقابل كفالة مالية

 نهاية ميركل.. »انتكاسة انتخابية«

 للمرة الثانية.. االعتداء على »ماكرون« بالضرب فى ليون 

جرار: وضع األسيرات صعب وعقوبات عدة طالتهن في اآلونة األخيرة

 بسام أبو سبيتان يروي معاناته بعد اعتقاله: أطباء في »هداسا« شاركوا جنود االحتالل االعتداء عليه

االنباط-وكاالت

“و�ل” �ل���ع���ري،  م���وق���ع  ك�����ش��ف 

�أغلقت  �لح��ت��ال  �شجون  �إد�رة  �أن 

ج�����ن�����اح�����اً خم�������ش�������ش���اً ل���ل�������ش���ج���ن���اء 

“�إي�شل”،  ���ش��ج��ن  يف  �جل���ن���ائ���ي���ن، 

جنوب فل�شطن �ملحتلة، بعد �لعثور 

ل��اأ���ش��رى  ت�����ش��م��ح  “ركائز”  ع��ل��ى 

ب���ال���ه���روب، ك���م���ا ح����دث يف �ل��ق�����ش��م 

مت��ك��ن  �ل������ذي  “جلبوع”  ب�����ش��ج��ن 

���ش��ت��ة م��ن �ن��ت��ز�ع ح��ري��ت��ه��م م��ن��ه، يف 

�ل�شاد�س من �أيلول �حلايل

�لتي  �لتحقيقات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

�لح���ت���ال،  ���ش��ج��ون  �إد�رة  �أج��رت��ه��ا 

�لبناء”  هيكيلة  “ف�شل  عن  ك�شفت 

يف �شجن “�إي�شل”، على غر�ر �شجن 

�إجر�ء �ختبار�ت  وقررت  “جلبوع”، 

ه��ن��د���ش��ي��ة يف م���زي���د م���ن �لأق�������ش���ام 

بال�شجن، خال �لأيام �ملقبلة

�إ�شر�ئيلية  �إعام  و�شائل  ووجهت 

�نتقاد�ت  و�أمنية،  �شيا�شية  وجهات 

�لح���ت���ال  ���ش��ج��ون  لإد�رة  و����ش��ع��ة 

وج���ه���از �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت ف��ي��ه��ا، بعد 

�نتز�ع  م��ن  �لأ���ش��رى  منع  يف  ف�شلها 

حريتهم عن طريق نفق حفروه، يف 

�أن تتمكن  جلبوع، لعدة �شهور، دون 

ك�شفهم من 

�ملنظومة  يف  م�����ش��وؤول��ون  وط��ال��ب 

�لأم��ن��ي��ة ب��دول��ة �لح��ت��ال، ب��اإج��ر�ء 

�ل�����ش��ج��ون  �إد�رة  لأد�ء  م���ر�ج���ع���ات 

و�لأج����ه����زة �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة، ب��ع��د 

“جلبوع”،  يف  �حل��ري��ة  نفق  عملية 

و�أع���ل���ن���ت ح���ك���وم���ة �لح����ت����ال ع��ن 

ت�شكيل جلنة حتقيق

االنباط-وكاالت

عرثت قو�ت �لأمن �لعر�قية، �لإثنن، على 

�شو�ريخ كاتيو�شا وقذ�ئف هاون خال عملية 

�شمايل  ك��رك��وك  حمافظة  يف  نفذتها  �أم��ن��ي��ة 

�لباد

�ل�شرطة �لحت��ادي��ة )تتبع  ق��ي��ادة  وق��ال��ت 

�لد�خلية(، يف بيان لها، �إن قو�تها عرثت خال 

�حلويجة  ق�شاء  يف  ��شتباقية  �أمنية  عملية 

و7  كاتيو�شا  �شو�ريخ   3 على  ك��رك��وك  جنوب 

قنابر )قذ�ئف( هاون

و�أو�شح �لبيان �أن قو�ت �لأمن دمرت خال 

�ل��دول��ة و���ش��ادرت  لتنظيم  م��و�ق��ع   3 �لعملية 

�أ�شلحة و�عتدة �أخرى

ون��ف��ذت ق����و�ت �لأم����ن �ل��ع��ر�ق��ي��ة عمليات 

�أغ�شط�س/ مطلع  بكركوك  و��شعة  ع�شكرية 

�آب و 14 �شبتمر/�أيلول ، بعد مقتل و�إ�شابة 

عدد من قو�ت �لأمن يف هجمات �شنها م�شلحو 

تنظيم �لدولة خال �شهر �أغ�شط�س و�شبتمر 

�جلاري

وخ����ال �ل�����ش��ه��ور �لأخ������رة، ز�دت وت���رة 

هجمات م�شلحن ي�شتبه باأنهم من �لدولة ، 

ل �شيما يف �ملنطقة بن كركوك و�شاح �لدين 

)�شمال( ودياىل )�شرق(، �ملعروفة با�شم مثلث 

�ملوت

و�أعلن �لعر�ق عام 2017 �لن�شر على �لدولة 

با�شتعادة �أر��شيه �لتي كانت تقدر بنحو ثلث 

م�شاحة �لباد �جتاحها �لتنظيم �شيف 2014، 

لكن �لأخر يحتفظ بخايا نائمة يف مناطق 

و��شعة وي�شن هجمات يف فر�ت متباينة

االنباط-وكاالت

�ل���ع���ري���ة،  “كان”  ق���ن���اة  ذك�����رت 

م�شاء �م�س �لثنن، �أن رئي�س هيئة 

�لإ�شر�ئيلي  �لحتال  جي�س  �أرك��ان 

�أف��ي��ف ك��وخ��ايف و���ش��ل ب��ع��د ���ش��اع��ات 

�ل���ظ���ه���ر مل�����ش��ت�����ش��ف��ى رم����ب����ام ب��ح��ي��ف��ا 

يف  �مل�شابن  جنوده  للتفقد  ل��زي��ارة 

�أحد�ث جنن

و�شل  �ل��ع��ري��ة،  �ل��ق��ن��اة  وبح�شب 

بحيفا  رمبام  م�شت�شفى  �إىل  كوخايف 

ل����زي����ارة ج���ن���ود وح�����دة دوف����دوف����ان 

��شتباك  يف  �أ�شيبو�  �لذين  �خلا�شة 

م�شلح مع مقاومن فل�شطينين يف 

برقن بجنن

وك���ان���ت و����ش���ائ���ل �إع������ام ع��ري��ة، 

�إ���ش��اب��ة جندين  ن��ب��اأ  �أم�����س  ن�����ش��رت 

لإط��اق  ت��ب��ادل  خ��ال  �إ�شر�ئيلين 

فل�شطينين  م��ق��اوم��ن  م���ع  �ل���ن���ار 

ت�������ش���دو� مل���ح���اول���ة �ق���ت���ح���ام م��دي��ن��ة 

ج��ن��ن ل��ي��ل��ة �أم���������س، ف��ي��م��ا و���ش��ف��ت 

�إ�شابة �جلندين باخلطرة

 الكشف عن فشل في هيكيلة البناء 
بسجن »إيشل« تسمح لألسرى بالهروب

 األمن العراقي يعثر على صواريخ 
»كاتيوشا« في كركوك

 كوخافي يتفقد جنوده 
المصابين في أحداث جنين
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الـريـا�ضي

باري�س - وكاالت 

ت���درب ف��ري��ق باري�س ���ص��ان ج��رم��ان، �صباح 

ا�صتعدادا  ال�صاربة،  الهجومية  بقوته  الإث��ن��ن 

يف  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  �صيتي،  مان�ص�صرت  ملواجهة 

اجلولة الثانية لدوري اأبطال اأوروب��ا. �صارك يف 

فيهم  مبن  لعبا،   23 الباري�صي  الفريق  م��ران 

الثنائي العائد من الإ�صابة ليونيل مي�صي وماركو 

 فراتي، لتتاأكد جاهزية الثنائي ملباراة ال�صيتي.

 وب����ذل����ك ت��ع��اف��ى ل��ي��و مت���ام���ا م����ن اإ����ص���اب���ة يف 

ال��رك��ب��ة ال��ي�����ص��رى اأب��ع��دت��ه ع��ن اآخ����ر م��ب��ارات��ن 

ل�صان جرمان يف ال��دوري الفرن�صي �صد ميتز 

دوناروما  الثاثة  احلرا�س  واأدى  ومونبيلييه. 

تدريبات  لوتيليه  والك�صندر  ري��ك��و  و�صرجيو 

مع  ن��اف��ا���س  ك��ي��ل��ور  ت��واج��د  بينما  متخ�ص�صة، 

باقي الاعبن لأداء تدريبات بدنية وفنية. يف 

املقابل، يعد املدافع الإ�صباين �صرجيو رامو�س 

الغائب الوحيد عن الفريق الباري�صي، بينما اأدى 

املهاجم ال�صاب اإ�صماعيل الغربي تدريبات تاأهيل 

ب�صكل منفرد.

11

سان جيرمان يواجه سيتي بحضور ميسي 

طاولتنا الى بطولة اسيا
 في قطر 

الفيصلي يتقدم بشكوى 
المسيئين  بحق 

تواصل منافسات دوري 
كرة الجيش 

االنباط - عمان 

الوطني  املنتخب  بعثة  ت��وج��ه��ت 

ال��ع��ا���ص��م��ة  اإىل  ال����ط����اول����ة  ل����ك����رة 

القطرية الدوحة من اأجل امل�صاركة 

اليوم  ُتفتتح  والتي  اآ�صيا  بطولة  يف 

وت�صتمر حتى اخلام�س من ت�صرين 

وت��ت��ك��ون  ال���ق���ادم.  اأك��ت��وب��ر   / الأول 

ال�صيد   ، من  الوطني  املنتخب  بعثة 

البعثة  رئي�س   / ال�صرايرة  اإبراهيم 

وال�����ص��ي��دة ه��ن��ادي ت��ف��اح��ة / اإداري���ة 

ر�صا  م�صطفى  وامل���درب���ن  ال��ب��ع��ث��ة 

منتخب  وُي���ث���ل  ا���ص��ع��د.  وي��و���ص��ف 

ك�����ل م��ن  ال����ب����ط����ول����ة  ال������رج������ال يف 

اأبوين وزياد عزيز  الاعبن، زيد 

با�صم  وخ��ال��د  �صامة  بني  وحممد 

وح�����ص��ن احل�������وراين. ف��ي��م��ا ي��ت��ك��ون 

ال��اع��ب��ات،  م��ن  ال�����ص��ي��دات  منتخب 

ويارا  اأبوين  وتيماء  الوديان  براء 

الوطني  منتخبنا  وكان  الدمي�صي. 

ق���د ك��ث��ف م���ن حت�����ص��رات��ه خ��ال 

الظهور  اأجل  من  املا�صية  الأ�صابيع 

مب�����ص��ت��وى ج���ي���د يف ب���ط���ول���ة اآ���ص��ي��ا 

من  وا�صعة  مب�صاركة  حتظى  والتي 

اأف�����ص��ل ال��اع��ب��ن وال��اع��ب��ات على 

الآ�صيوية. القارة  م�صتوى 

االنباط - عمان 

����ص���رح رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة امل���وؤق���ت���ه 

�صامل  د.  الفي�صلي   ال��ن��ادي  لإدارة 

اأب������و ق����اع����ود ل���ل���م���رك���ز الإع����ام����ي 

املوؤقته  اللجنة  ع�صو  بقيام  للنادي 

ال�����ص��ي��د اأجم�����د ع���ل���ي���ان ال����زواه����رة 

بتقدمي �صكوى ر�صمية لدى املدعي 

ال���ع���ام امل��خ��ت�����س ووح�����دة اجل���رائ���م 

الإل����ك����رتون����ي����ة ب���ح���ق الأ����ص���خ���ا����س 

ال���ذي���ن ظ���ه���روا م����وؤخ����راً ب��ف��ي��دي��و 

يتم  لن  اأن��ه  موؤكداً  للنادي،  م�صيء 

ال��ت��ه��اون م���ع ك���ل م���ن ي��ت��ج��راأ على 

الإ����ص���اءة ل��ه��ذا ال�����ص��رح ال��ري��ا���ص��ي 

ال���ع���ظ���ي���م ومل��ح��ب��ي��ن��ه وجل���م���اه���ره 

العريقة.

االنباط - عمان 

ح���ق���ق ف���ري���ق���ا احل����ر�����س امل��ل��ك��ي 

اخل�����ا������س وامل���ن���ط���ق���ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

ال�����ص��م��ال��ي��ة، ف���وزي���ن يف امل��ب��ارات��ن 

ال��ل��ت��ن ج���رت���ا الث���ن���ن، يف ���ص��ال��ة 

ال��ري��ا���ص��ة مب��دي��ن��ة احل�صن  ق�����ص��ر 

دوري  مناف�صات  اط��ار  يف  لل�صباب، 

 ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة ل���ك���رة ال���ق���دم.

�صعبا  فوزا  ال�صمالية  فريق  وحقق 

ع���ل���ى ف���ري���ق امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

ف��از  ف��ي��م��ا   ،1-2 بنتيجة  ال��و���ص��ط��ى 

ف��ري��ق احل���ر����س امل��ل��ك��ي ع��ل��ى ف��ري��ق 

 .  0-4 ب��ن��ت��ي��ج��ة  امل���دف���ع���ي���ة  ����ص���اح 

بلقاء  غ��د،  ي��وم  املباريات  وتتوا�صل 

يجمع فريقي �صاح اجلو واملنطقة 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال�����ص��رق��ي��ة. وي��ت�����ص��در 

ف��ري��ق��ا احل���ر����س امل��ل��ك��ي وامل��ن��ط��ق��ة 

حتى  ال��دوري  ال�صمالية  الع�صكرية 

9 نقاط لكل فريق. الآن بر�صيد 

االنباط - عمان 

القدم  ك��رة  دوري  ���ص��دارة  الرمثا  اعتلى فريق 

لندية املحرتفن بعد ختام مناف�صات ال�صبوع 18 

ال���دوري بعد ان  لول م��رة منذ انطاق مباريات 

البقعة  فريق  على  ال�صعب  بالفوز  املطلوب  حقق 

تلقاها  التي  ..والهدية اجلميلة  الرتتيب  متذيل 

من �صباب الردن بفوزه على املت�صدر ال�صابق فريق 

ال�صمال  لغزلن  ال�صدارة  جر  وال���ذي  ال��وح��دات 

ال��ذي تراجع للمركز  ال��وح��دات  بفارق نقطة عن 

الثاين بعد ان كان هو امل�صيطر على القمة طوال 

الدوري وهي اخل�صارة التي و�صعت اجلهاز الفني 

لاخ�صر حتت ال�صغط اجلماهري حيث انهالت 

..فيما  نف�صه  وامل���درب  الاعبن  الن��ت��ق��ادات على 

الرمثا  النتعا�س لفريق  الوحدات  منحت خ�صارة 

الذي بات ينظر بجدية للمناف�صة على اللقب من 

الباب الوا�صع باعتبار ان الكرة باتت الن يف ملعبه 

ان ا�صتطاع الفوز يف مبارياته الربعة القادمة ليتوج 

خ�صارة   ... خزائنه  ع��ن  ط���وال  �صنن  غ��اب  بلقب 

الوحدات منحت ال�صلط الفر�صة لتقلي�س الفارق 

يف النقاط لتكون املناف�صة ثاثية بعد فوزه املهم 

على فريق احل�صن ..اما على �صعيد الهبوط فقد 

ودع البقعة فرق الدوري ب�صكل ر�صمي بعد خ�صارته 

امام الرمثا لي�صتعل ال�صراع على مقعد الهبوط 

الثاين ل �صيما بعد الفوز املهم الذي حققه فريق 

امام  معان  وخ�صارة  الفي�صلي  على  العقبة  �صباب 

نتائج  ...وتاليا  واجلليل  �صحاب  وتعادل  اجلزيرة 

كافة املباريات : حقق الرمثا فوزا مهما على البقعة 

لينفرد ب�صدارة  ال���دردور،  1-0، عن طريق حمزة 

الأردن  �صباب  اأم��ام  الوحدات  بعد تعرث  الرتتيب، 

ري��الت،  2-3، �صجل للفائز ليما دوغا�س، و�صيم 

وخالد ال��دردور، فيما اأح��رز هديف الوحدات، اأن�س 

ب��دون  ال��ت��ع��ادل  ال��ع��رب. و�صيطر  وي���زن  العو�صات 

اأهداف على مواجهة �صحاب واجلليل، فيما تغلب 

ال�صلط على م�صيفه احل�صن 4-2، �صجل لل�صلط 

حممد الكلوب )هدفن(، اأحمد ا�صريوة، ورونالد 

واجنا، بنما حملت اأهداف اأ�صحاب الأر�س اإم�صاء 

اأحمد يا�صر، واأوتيمار بي�صبو. وتغلب �صباب العقبة 

على الفي�صلي بهدف نظيف �صجله حممد زهر، 

 ،1-3 م��ع��ان  م�صت�صيفه  على  اجل��زي��رة  ف���از  فيما 

افتتح اأ�صحاب الأر�س النتيجة عرب علي امل�صري، 

اأه��داف اجلزيرة حمزة ال�صيفي، نور  اأح��رز  فيما 

موايف وعلي علوان. ومع اختتام مناف�صات اجلولة، 

انفرد الرمثا ب�صدارة الرتتيب بر�صيد 40 نقطة، 

احل�صن   ،30 الفي�صلي   ،35 ال�صلط   ،39 الوحدات 

28، �صباب الأردن 26، اجلزيرة 25، �صحاب و�صباب 

اأخرا  والبقعة   ،14 اجلليل   ،17 معان   ،19 العقبة 

بنقطة واح��دة.  12 وعلى �صعيد الهدافن ت�صدر 

الكامروين رونالد واجنا »ال�صلط ويزن النعيمات 

وحل  هدفا   12 بر�صيد  الهدافن  ���ص��دارة  �صحاب 

يف امل���رك���ز ال���ث���اين ب��ر���ص��ي��د 9 - ح��م��زة ال�����دردور 

7 اه��داف الربازيلي دوجا�س  و�صجل  “الرمثا«. 
“اجلزيرة”،  ال�صيفي  ح��م��زة  الأردن”،  “�صباب 
علي علوان “اجلزيرة« و�صجل 6 اهداف  - حممد 

“الفي�صلي«.  اأحمد العر�صان  “�صرارة”،  اأبو زريق 

و���ص��ج��ل 5 اه����داف اب��راه��ي��م اجل���واب���ري وحم��م��ود 

زع��رتة »ال��وح��دات«، ح�صان ال��زح��راوي »الرمثا”. 

“الفي�صلي”،  العك�س  حممد  اه����داف    4 و�صجل 

العطار  وعبداهلل  “البقعة”،  املطلب  عبد  حممد 

الدردور  “معان”، خالد  القرا  “اجلزيرة”، عدي 
العرب  وي��زن  العو�صات  واأن�����س  الأردن”،  “�صباب 

“الوحدات”، اأحمد يا�صر “احل�صن اإربد«.

االنباط - عمان 

 ينطلق عند ال�صاعة .9.30 �صباح يوم اجلمعة، 

�صباق ال�صرعة الرابع على حلبة �صوفك�س – ماركا” 

، مب�صاركة 51 �صائقا و�صائقة من الأردن وفل�صطن، 

ويقام ال�صباق بدعم من �صركة زين الأردن، ويخ�صع 

ال�صباق للربوتوكول ال�صحي املتبع �صمن اإجراءات 

ووفقا  ك���ورون���ا.  جائحة  ب�صبب  ال��ع��ام��ة  ال�صامة 

للتعليمات التكميلية لل�صباق مت حتديد يوم اخلمي�س 

موعدا للتدقيق الإداري والفح�س الفني يف حلبة 

�صوفك�س – ماركا  كما �صيتدرب املت�صابقون على امل�صار 

�صرا على الأقدام يف حلبة ال�صباق، ومن ثم الإعان 

امل�صموح  امل�صاركن  وقائمة  النهائي  الت�صنيف  عن 

لهم امل�صاركة يف ال�صباق. وتاليا ا�صماء  امل�صاركون يف 

غيث  غاديتر(،  )اأي��ف��و  جويحان  �صاكر  ال�صباق: 

الوريكات )ايفو 7 بروتو تايب(، يزن قطان )ايفو 

8 بروتو تايب(، اأمر نا�صيف )ايفو 6(، م�صطفى 

العطاري )ايفو 8(، اإيهاب ال�صرفا )ايفو 6(، زيد غيث 

)ايفو 8(، قي�س تفاحة )بي ام دبليو ايه 36(، حممد 

�صبيحات )ايفو 6(، اأجمد احلوراين )�صيات ليون(، 

�صامل طعيمة )بي ام دبليو ايه 30(، حممد �صاهن 

)�صوبارو ام��ربي��زا(، (، م�صطفى جمعة )�صرتوين 

دي ا�س 3(، رائد ده�صان )�صوبارو امربيزا(، حممد 

)تويوتا  مو�صى  اك�س(،عامر  زد  )�صرتوين  ال��ع��زة 

�صتارليت(، حممد ال�صرفا - فل�صطن ) بي اأم دبليو 

اي��ه 30(، ب��ال ع��اء الدين )تويوتا �صتارليت(، (، 

اي��ه 30(، خالد جمعة  ف���ادي �صاهن )ب��ي ام دبليو 

)رينو 5(، خليل املحي�صن )بي ام دبلبو ام 3(، طارق 

�صر�صور - فل�صيطن - )بي ام دبليو ايه 30(، اأحمد 

)رينو  ع��ارف  عا�صم  دبليو(،  جانخوت )جولف يف 

ك��ل��ي��و(،، ب��ال ق��ب��اوي )ت��وي��وت��ا ك���ورول ج��ي ت��ي(، 

�صياء كرزون ) تويوتا كورول(، طه اأبو عادي )تويوتا 

�صتارليت(، ي��زن جمعة )رينو كليو(، حممد نقاوة 

)تويوتا �صتارليت(، م��ازن اجلياين )�صرتوين زد 

اك�س(، اأ�صامة اأبو الرب - فل�صطن )بي ام دبليو ايه 

30(، اأن�س القريني )بي ام دبليو ايه 36(، علي زوانة 

)ميت�صوبي�صي اكليب�س(، حممد �صواحلة )فولفو 

360(، خ��ال��د ال��ب�����ص��ارات )غ��ول��ف يف دب��ل��ي��و(، اأي��ن 

ال�صاعي )بي ام دبليو ايه 21(، حممد حمدان )غولف 

يف دبليو(، �صيف الدين الفرماوي )ميني 90(، �صهيل 

اأبو الرو�س )اوبل كاديت(، عا�صم ال�صرو�س )بي ام 

دبليو ايه 30(، ح�صان القوقا )مر�صيد�س دبليو 110(، 

ع���زت اجل��ي��اين )���ص��رتوي��ن �صي 2( ع��م��اد جربي 

)مر�صيد�س اأ�س اإل(، ح�صام احل�صايكة )فولفو 360(، 

اأحمد حممد )ب��ي��ج��و106(، ر�صاد ر�صاد )غولف يف 

دب��ل��ي��و(، اإب��راه��ي��م زي���ن )ف��ي��ات 500(، م���را ت��رزي 

 ،)206 )بيجو  اأب��اظ��ة  حمزة  تو�صكان(،  )ه��ي��ون��داي 

اأحمد �صعبان )ميني كوبر(.

االنباط - عمان 

النا�صئات  ل���دوري  ب��ط��ًا  ي���ارد   6 ف��ري��ق  ت���ّوج 

اخ��ت��ت��ام  م���ع   ،2021 مل��و���ص��م  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ت14 

والتي  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن  النهائي  ال���دور  م��ب��اري��ات 

ف��ري��ق��ا.   11 مب�����ص��ارك��ة  الأوىل  ل��ل��م��رة  اأق��ي��م��ت 

اللجنة  ورئي�صة  التنفيذية  الهيئة  وقامت ع�صو 

يارد   6 فريق  بت�صليم  النرب،  �صتيفاين  الن�صوية 

لاحتاد  الفني  املدير  وبح�صور  البطولة،  كاأ�س 

الن�صوية  ال��دائ��رة  وم��دي��رة  ج��ي��ت��زي،  الك�صاندر 

 FC ����ص���ول���ن ال���زع���ب���ي . وح�����ل ف���ري���ق ع���م���ان 

امليداليات  ت�صليمهم  ومت  ثالثا،  وعمان  و�صيفا، 

وف��ق��ا مل��راك��زه��م، ك��م��ا مت ت��ك��رمي ج��م��ي��ع ال��ف��رق 

امل�����ص��ارك��ة ب��ال��ب��ط��ول��ة. واأ���ص��ف��رت ب��اق��ي م��ب��اري��ات 

 FC اجلولة الأخرة عن فوز 6 يارد على عمان

وتفوق   ،1-4 القاد�صية  على  والأرثوذك�صي   ،0-5

مع  عمان  وتعادل   ،0-2 ال�صتقال  على  الراية 

اختتام  ومع   .0-0 الأهلي  الن�صر   ،0-0 احل�صن 

فرق  ترتيب  ي��ارد   6 ت�صدر  البطولة،  مناف�صات 

املجموعة الأوىل بر�صيد 27 نقطة، ويليه عمان 

الن�صر   ،13 احل�صن   ،15 عمان   ،19 ثانيا   FC
ت��رت��ي��ب ف��رق  ال��راي��ة  ت�����ص��در  5 فيما  9، الأه��ل��ي 

 ،11 الأرثوذك�صي  نقطة،  ب14  الثانية  املجموعة 

.2 7، ال�صتقال والبرتاء  القاد�صية 

الرمثا يقترب من حلم اللقب والصراع يشتعل 

مشاركة واسعة في سباق السرعة الرابع 

تتويج فريق 6 يارد بطال لدوري الناشئات 

الوحدات يطمئن على النجم خطاب 
االنباط - عمان 

اطماأنت اللجنة الجتماعية يف نادي الوحدات، على �صحة 

جنم فريق الكرة طارق خطاب، من خال الزيارة التي قامت 

بها اللجنة برئا�صة يو�صف الوحيدي اإىل بيت الاعب، والذي 

التي  اجل��راح��ي��ة  العملية  ب��ع��د  ت��اأه��ي��ل��ي  ب��رن��ام��ج  اإىل  يخ�صع 

اأجراها موؤخرا، يف منطقة الركبة وتكللت بالنجاح، حيث كان 

يف ا�صتقبال الوفد الوحداتي والد الاعب زياد خطاب، الذي 

عرب عن �صكره وامتنانه على هذه اللفتة الكرية.
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مركز الدرة في اول
 48 ساعة

خالد فخيدة

ب���ن االردن وال�����ش��ق��ي��ق��ة  امل�����ش��اف��ري��ن  ال��ت��ج��اري��ة وح���رك���ة  ع����ادت احل���رك���ة 

بعد  وح��ق��ل،  العقبة  مدينتي  ب��ن  احل���دودي  ال���درة  م��رك��ز  ع��ر  ال�����ش��ع��ودي��ة 

ب�شبب كورونا. العام  دام الكرث من عام ون�شف  توقف 

واهمية مركز الدرة تنبع من قرب امل�شافة ما بن مدينتي العفبة وحقل 

26 كم. والتي تقدر بنحو 

وي��ن��ع��ك�����ض ق����رب امل�����ش��اف��ة ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����ض ك��ل��ف ال��ن��ق��ل و���ش��رع��ة و���ش��ول 

العقبة. واىل  من  الب�شائع  ونقل  امل�شافرين 

�شاعة   48 منذ  الدرة  مركز  عر  احلركة  عودة  ثمار  اول  العقبة  وقطفت 

ب�شائع  نقل  �شاحنة  و150  �شعودين   مل�شافرين  �شيارة   70 نحو  با�شتقبالها 

الواحد. اليوم  يف 

20 ال�شهر  ال���ذي ���ش��در يف  ال��ف��راي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن  ق���رار وزي���ر  ك��م��ا ان 

بن  وال�شعودية  االردن  بن  الرتانزيت  �شحن  وترية  رفع  �شاأنه  من  اجلاري 

وال�شعودية. العقبة 

اىل  ال�شعودية  لل�شادرات  املهمة  التجارية  املعابر  من  واحدا  يعد  والدرة 

من  ال��واردة  الب�شائع  مع  املناف�شة  حتقيق  يف  االقت�شادية  جل��دواه  االردن، 

العامل. دول  خمتلف 

االردن  بن  امل�شتمرة  احل��وارات  يف  م�شتقلال   املطروحة  املقرتحات  ومن 

ب��ي��ت اهلل احل��رام  ال���درة لتفويج ح��ج��اج  اع��ت��م��اد م��رك��ز  ي��ت��م  وال�����ش��ع��ودي��ة ان 

العقبة. من  افريقيا  من  القادمن 

ت�شغيل هذا املركز احلدودي يعد للعقبة واحدا من اهم �شراين التجارة 

ال�شعودية. �شمال  من  القادمن  خا�شة  اي�شا  والعالج  وال�شياحة 

ال�شياحي  ن�شاطه  اىل  ال��درة  مركز  يعود  ان  والعقبة  االردن  يف  الطموح 

فيه  ي�شتقبل  ك��ان  ال��ذي  وبالزخم  ك��ورون��ا  قبل  عليه  ك��ان  ال��ذي  وال��ت��ج��اري 

اليوم  نقل يف  �شاحنة  و300  �شيارة م�شافرين   150 االردين نحو  من اجلانب 

الواحد.

االنباط- نعمت اخلورة

ال�����ش��ف��ارة االذرب��ي��ج��ان��ي��ة يف عمان  اح��ت��ف��ل��ت 

ل��ت��ح��ري��ر  االوىل  ب����ال����ذك����رى  االث����ن����ن  ام�������ض 

ارا�شيها من االحتالل االرمني 

ايلدار  عمان  يف  االذربيجاين  ال�شفري  وق��ال 

ان  االحتفال،  خ��الل  القاها  كلمة  يف  �شليموف 

بالذكرى  ال��ي��وم  حتتفل  اذرب��ي��ج��ان  جمهورية 

الثانية  ك��اراب��اخ  ح��رب  لبداية  االوىل  ال�شنوية 

وكما اطلق عليها »حرب 44 يوما ». 

���ش��ل��ي��م��وف، ان ارم���ي���ن���ي���ا اح��ت��ل��ت  وا�����ش����اف 

ع��ام��ا،   30 مل����دة  اذرب���ي���ج���ان  ارا����ش���ي  م���ن   % 20

ق���ام���ت خ��الل��ه��ا ب���ارت���ك���اب ج���رائ���م ح����رب �شد 

دم��رت  ارمينيا  حكومة  ان  م�شريا  االن�شانية، 

العامن  خالل  البلدين  بن  التفاو�ض  عملية 

امل��ا���ش��ي��ن وق���ام���ت ب��اع��م��ال ا���ش��ت��ف��زازي��ه حيث 

ه�����ددت اذرب���ي���ج���ان ب���ع���دوان ج���دي���د واح���ت���الل 

ارا����ش���ي ج���دي���دة، ك��م��ا ان���ه���ا ���ش��ن��ت يف ال�����ش��اب��ع 

وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ���ش��ب��ت��م��ر م���ن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي 

ال��ن��ط��اق ع��ل��ى م��واق��ع ع�شكرية  ه��ج��وم��ا وا���ش��ع 

ومدنية الذربيجان .

وا�شار اىل ان اذربيجان ا�شتخدمت حقها يف 

املتحده  االمم  مليثاق  وفقا  النف�ض  عن  ال��دف��اع 

املحتله  ارا�شيها  على  م�����ش��ادا  هجوما  وب���داأت 

يوما   44 احل���رب  ا�شتمرت  حيث  ارمينيا  �شد 

من  االذربيجانية  ال��ق��وات  خاللها  ا�شتطاعت 

ا���ش��ت��ع��ادة ج����زءا ك��ب��ريا م���ن ارا���ش��ي��ه��ا امل��ح��ت��ل��ة 

مب��ا فيها م���دن )ج��رائ��ي��ل وح����دروت وف���زويل 

و���ش��و���ش��ا ( ومت حترير  وق���وب���اديل  وازجن���ي���الن 

اكرث من 300 مدينة وقرية يف �شاحة املعركة .

من  عاما  الثالثن  خ��الل  ارمينيا  ان  وق��ال 

اح��ت��الل��ه��ا الرا����ش���ي اذرب���ي���ج���ان ح���اول���ت حمي 

ارا���ش��ي  يف  وال��دي��ن��ي��ة  الثقافية  امل��واق��ع  جميع 

املحتلة. اذربيجان 

خ�ش�شت  االذربيجانية  احلكومة  ان  وب��ن 

املناطق  اعمار  ميزانيتها العادة  مليار من   1.3

امل����ح����ررة وال���ع���م���ل ع��ل��ى ع�����ودة ال���ن���ازح���ن م��ن 

االهايل اال�شلين اىل مناطقهم املحررة .

وختم ال�شفري كلمته بتقدمي ال�شكر للقيادة 

دعم  ال��ذي  االردين  املجتمع  واب��ن��اء  الها�شمية 

اذرب��ي��ج��ان  يف االي����ام ال��ه��ام��ة ح��ي��ث ك���ان دعما 

اىل  االذربيجانية  للجمهورية  بالن�شبة  هاما 

جانب دعم تركيا وباك�شتان .

االردنية  ال�شداقة  جلنة  رئي�ض  هناأ  ب��دوره، 

ع��ب��د  د.  ال����ن����واب  االذرب���ي���ج���ان���ي���ة يف جم��ل�����ض 

احلفل  خالل  القاها  كلمة  يف  املعايعه  الرحيم 

يتطلع  االردن  ان  اىل  م�شريا  االن��ت�����ش��ار،  ه��ذا 

اىل ع���الق���ات وط���ي���دة وم��ت��ي��ن��ه ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

لال�شتفادة من اخلرات بن اجلانبن، ا�شافة 

اىل تو�شيع التبادل الثقايف واالقت�شادي م�شريا 

ان االردن متد يدها للتعاون مع اذربيجان .

زيارة  اىل  قريبا  يتطلع  اجلميع  ان  وا�شاف 

جاللة  ان  خا�شة  اذرب��ي��ج��ان  اىل  امللك  جاللة 

امللك دائما يتطلع لل�شالم ويحلم بال�شالم .

 السفارة االذربيجانية تحتفل بالذكرى االولى لتحرير اراضيها

      

االنباط-وكاالت

ق�شت حمكمة يف والية كونيتيكت االأمريكية 

بال�شجن  عاما،   25 العمر  من  يبلغ  �شاب  على 

ال�شابقة  ���ش��دي��ق��ت��ه  ق��ت��ل��ه  ب��ع��د  ���ش��ن��ة،   30 م���دة 

ب�شعة. بطريقة 

وح���ك���م ع���ل���ى خ���اف���ي���ري دا ���ش��ي��ل��ف��ا روخ���ا����ض 

�شديقته  الختطافه  ع��ام��ا،   30 م��دة  بال�شجن 

حقيبة،  يف  وح�شوها  ريي�ض،  ف��ال��ريي  ال�شابقة 

وت��رك��ه��ا ت��خ��ت��ن��ق ع��ل��ى ج��ان��ب ط��ري��ق يف والي���ة 

كونيتيكت.

وك�����ان خ���اف���ي���ري ق���د ت�����ش��اج��ر م���ع ف���ال���ريي، 

وت�����ش��اع��د اخل�����الف م��ن��ت��ه��ي��ا ب��ت��ع��ر���ض ال��ف��ت��اة 

الإ�شابة يف الراأ�ض وكدمات بالوجه.

وح�����ش��ب��م��ا ذك������رت ���ش��ح��ي��ف��ة »دي����ل����ي ���ش��ت��ار« 

ال��ري��ط��ان��ي��ة، ق����ام خ��اف��ي��ري ب��و���ش��ع ال��ف��ت��اة يف 

فمها،  �شريطا ال�شقا على  و�شع  بعدما  حقيبة، 

ملنطقة  ونقلها  باإحكام،  و�شاقيها  يديها  ورب��ط 

منعزلة، وتركها هناك لتموت خمتنقة.

ومت��ك��ن��ت ال�����ش��رط��ة م���ن ك�����ش��ف ه��وي��ة ق��ات��ل 

كانت  ح��ي��ث  ع��ل��ى جثتها،  ال��ع��ث��ور  ب��ع��د  ف��ال��ريي 

بع�ض االأن�شجة حتت اأظافرها، االأمر الذي اأتاح 

احلم�ض  حتليل  ع��ر  اجل��رمي��ة  منفذ  م��ع��رف��ة 

النووي.

اأن خافيري  ال�����ش��رط��ة  م��ن حت��ق��ي��ق��ات  وت��ب��ننّ 

�شرق من ح�شاب فالريي امل�شريف مبلغا من املال 

ال��ت��ي كانت  ال�����ش��راف االآيل  ب��ط��اق��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

بحوزته، باالإ�شافة اإىل كمبيوتر وجهاز »اآيباد«.

وع���ق���ب احل���ك���م، ق����ال خ��اف��ي��ري م��ع��ت��ذرا من 

عائلة فالريي: »ال توجد كلمات ميكن اأن تعرنّ 

ب��ال�����ش��دم��ة ب�شبب االأف��ع��ال  ���ش��ع��وري  ع��ن م���دى 

ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا. ل��ن اأغ��ف��ر ل��ن��ف�����ش��ي ل��ذل��ك. ال 

الأنني  ت�شاحموين  اأن  منكم  اأطلب  اأن  اأ�شتطيع 

ال اأ�شتحق ذلك«.

 مزرعة بريطانية تبحث 
عن عمال.. راتب مغر مقابل 

قطف الملفوف

 علماء يكتشفون 6 مجرات 
في الفضاء

 تونس.. مدمن ألعاب يتورط بحادثة دهس تخلف قتيال وجرحى

االنباط-وكاالت

تبحث مزرعة بريطانية عن عمال 

ي�شل  رات���ب  م��ق��اب��ل  امل��ل��ف��وف،  لقطف 

ما  اأي  اإ�شرتليني،  جنيه  األ��ف   62 اإىل 

يعادل 84 األف دوالر تقريبا.

كليمن�ض«  اإت�ض  »تي  �شركة  ون�شرت 

عمل  لفر�شة  االإن��رتن��ت  ع��ر  اإع��الن��ا 

اإ�شرتلينيا  جنيها   30 اإىل  ي�شل  باأجر 

و62  ال�شاعة،  يف  اأمريكيا(  دوالر   40(

األف اإ�شرتليني يف ال�شنة، مقابل جمع 

امللفوف والروكلي. حم�شول 

وح�����������ش�����ب�����م�����ا ذك�������������رت ����ش���ح���ي���ف���ة 

»اإك�شري�ض« الريطانية، فاإن الراتب 

العامل،  ح�شاد  معدل  وف��ق  يزيد  قد 

ليتجاوز املبلغ املذكور اأعاله.

واأرج���ع���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ت��ق��دمي مثل 

ال��ن��ق�����ض  اإىل  اجل����ي����د،  ال����رات����ب  ه����ذا 

بقطف  ال��ع��ام��ل��ن  اأع������داد  يف  ال��ك��ب��ري 

الفواكه واخل�شراوات.

الوظيفة  هذه  عن  االإع��الن  وياأتي 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ت��ق��اري��ر حت���دث���ت عن 

ن��ق�����ض يف ���ش��ائ��ق��ي ����ش���اح���ن���ات ال��ن��ق��ل 

مبعدل 90 األف �شخ�ض.

ال��ن��ق�����ض، منحت  ول��ت��ع��وي�����ض ه���ذا 

تاأ�شرية موؤقتة   10500 املتحدة  اململكة 

اأزم��ة  ح��دوث  ملنع  ال�شاحنات  ل�شائقي 

يف عيد امليالد القادم.

االنباط-وكاالت

اك��ت�����ش��ف ع��ل��م��اء ف��ل��ك ب��اال���ش��ت��ع��ان��ة 

وم��ر���ش��د  ال��ف�����ش��ائ��ي  ه��اب��ل  بتل�شكوب 

جمرات   6 الكبري،  املليمرتي  اأتاكاما 

يف الف�شاء.

ووف���ق ال��ع��ل��م��اء ف���اإن ه���ذه امل��ج��رات 

منها،  الهيدروجن  نفد  وقد  »ميتة«، 

ل النجوم. والذي يعد �شروريا لت�شكنّ

واأ�شار العلماء اإىل اأن هذه املجرات 

قد ت�شكلت من خالل عمليات اندماج 

ح�شبما  وغ��ازات،  �شغرية  جم��رات  مع 

املتخ�ش�ض  »اإن��غ��ادج��ي��ت«  م��وق��ع  ذك���ر 

والتقنية. العلمية  باالأخبار 

املجرات  ه��ذه  ف��اإن  للموقع،  ووف��ق��ا 

»امل���ي���ت���ة ب�������ش���ورة غ���ري ع����ادي����ة« ي��ع��ود 

ب��ع��د  ���ش��ن��ة  م���ل���ي���ارات   3 اإىل  ع���م���ره���ا 

الكبري. االنفجار 

ه�����ذه  م���������وت  �����ش����ب����ب  ي�����������زال  وال 

امل������ج������رات ال���������ش����ري����ع غ�����ري م����ع����روف 

اختفاء  وخ�شو�شا  للعلماء،  بالن�شبة 

الهيدروجن.

االنباط-وكاالت

����ش���ه���دت م���دي���ن���ة ق�����ش��ر ه�����الل يف ال�����ش��اح��ل 

يف  متثل  م��روع��ا،  حادثا  االث��ن��ن،  ليلة  التون�شي 

قيام �شيارة خا�شة يقودها كهل يف اخلم�شن من 

العمر بده�ض عدد من املواطنن يف ال�شارع ب�شكل 

متعمد.

واأ����ش���ف���رت ح���ادث���ة ال��ده�����ض ع���ن م��ق��ت��ل ���ش��اب 

لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  نقلوا  اآخ��ري��ن،   7 واإ���ش��اب��ة 

العالج.

وقال اأحد امل�شابن يف احلادث يف ت�شريحات 

ي��ق��ود دراج��ت��ه  ك��ان  اإن���ه تفاجاأ عندما  اإع��الم��ي��ة، 

النارية يف �شاعة متاأخرة من ليلة االثنن، ب�شيارة 

تتجه نحوه ب�شرعة جنونية وتقوم بده�شه.

كانت  ال��ده�����ض  عملية  اأن  ع��ي��ان  �شهود  واأف����اد 

ح��اول  ال���ذي  ال�����ش��ي��ارة  �شائق  قبل  م��ن  مق�شودة 

من  للتاأكد  امل�شابن  اجت��اه  يف  التقدم  موا�شلة 

وفاتهم ح�شب قولهم.

���ش��اب يف عملية  وف���اة  م�����ش��ادر طبية  واأك����دت 

ال��ده�����ض، واإ���ش��اب��ة اآخ���ر ب��ج��روح خ��ط��رية، و�شتة 

اأ�شخا�ض باإ�شابات متفاوتة اخلطورة.

الذي  ال�شيارة  االأم��ن �شاحب  ق��وات  واعتقلت 

معه  التحقيقات  ومازالت  الده�ض،  عمليات  نفذ 

ج��اري��ة مل��ع��رف��ة دواف����ع ارت��ك��اب��ه ل��ه��ذه اجل��رمي��ة، 

اإره��اب��ي��ة  خلفية  وج���ود  ف��ر���ش��ي��ة  ت���زال  ال  بينما 

للجاين قائمة.

واأو�شحت م�شادر اأمنية اأن التحقيقات جارية 

م��ع مرتكب ه��ذا احل���ادث االأل��ي��م، كما مت تعزيز 

و�شيادة  ه��الل  ق�شر  مبنطقة  االأم��ن��ي  التواجد 

بتهمة  حتقيق  فتح  كما  املن�شتري،  حمافظة  من 

الق�شد �شد منفذ عملية  �شبق  العمد مع  القتل 

الده�ض ال��ذي اأو�شحت االأب��ح��اث االأول��ي��ة اأن��ه يف 

اخلم�شن من العمر، ويقيم اأ�شال يف كندا، بينما 

تتوا�شل التحقيقات ملعرفة دوافع اجلاين.

اأن املتهم قال يف  ونقلت و�شائل اإعالم حملية 

اعرتافات اأولية وهو حتت تاأثري تناول املخدرات، 

اإن�����ه م���دم���ن ل��ل��ع��ب��ة اإل���ك���رتون���ي���ة ي���ق���وم خ��الل��ه��ا 

الالعب بده�ض االأ�شخا�ض، وبفعل نوعية املخدر 

اللعبة  ممار�شة  ب�شدد  اأنه  تخيل  ا�شتهلكه  الذي 

االإلكرتونية وارتكب جرميته

 جريمة بشعة.. خطف صديقته وتركها تختنق في حقيبة

االنباط-وكاالت

خماطر  م��ن  حديثة  طبية  درا���ش��ة  ح���ذرت 

مع  وخ�شو�شا  ال�شحية،  د«  »فيتامن  نق�ض 

اقرتاب ف�شل ال�شتاء.

يف  باحثون  اأج��راه��ا  التي  الدرا�شة  واأك���دت 

ون�شرت  القلب،  ل�شحة  هوبكنز  ج��ون  مركز 

ال��غ��ذاء،  وب��ح��وث  التغذية  جملة  يف  نتائجها 

وجود رابط بن نق�ض »الفيتامن د« وازدياد 

ف��ر���ض االإ���ش��اب��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب واالأوع��ي��ة 

الدموية.

واأخ�شعت فئران يف التجربة لنظام غذائي 

فيتامن  اإىل  يفتقر  غذائي  نظام  اأو  طبيعي، 

ال���ده���ون وع���ايل  ع���ايل  غ���ذائ���ي  ن��ظ��ام  اأو  »د« 

20 اأ�شبوعا. الفركتوز ملدة 

»د«  ف��ي��ت��ام��ن  نق�ض  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 

الغني  الغذائي  النظام  يحاكي  الفئران،  لدى 

التمثيل  متالزمة  م��ع  وال��ف��رك��ت��وز  ب��ال��ده��ون 

الغذائي وخلل يف وظائف القلب.

الدرا�شة  »ه��ذه  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  وخل�شت 

اأن نق�ض فيتامن »د« هو عامل خطر  تو�شح 

االأقل جزئيا، من  على  القلب،  لف�شل  م�شتقل 

ع�شلة  يف  االأن�شولن  مقاومة  حتفيز  خ��الل 

»اإك�شري�ض«  �شحيفة  نقلت  ح�شبما  القلب، 

الريطانية.

»الفيتامن  نق�ض  اأن  اإىل  الباحثون  ولفت 

د«، يعد عامال م�شاعدا لزيادة خطر االإ�شابة 

االحتقاين  القلب  وف�شل  القلبية  ب��ال��ن��وب��ات 

واأم���را����ض ال�����ش��راي��ن وال�����ش��ك��ت��ات ال��دم��اغ��ي��ة 

القلب واالأوعية  باأمرا�ض  املرتبطة  واحلاالت 

الدموية، مثل ارتفاع �شغط الدم وال�شكري.

ك��ذل��ك اأك���د ال��ب��اح��ث��ون اأن »ال��ف��ي��ت��ام��ن د« 

يف  جن   200 من  اأك��رث  ينظم  كهرمون  يعمل 

اأنحاء اجل�شم. جميع 

الوطنية  وتو�شي هيئة اخلدمات ال�شحية 

يتعر�شون  ال  الذين  االأ�شخا�ض  الريطانية، 

اإىل  ك���ث���ريا  ي��خ��رج��ون  ال�����ش��م�����ض وال  الأ���ش��ع��ة 

ال��ه��واء ال��ط��ل��ق، ب��ت��ن��اول 10 م��ي��ك��روغ��رام من 

»فيتامن د« يوميا على مدار العام

 دراسة: نقص »فيتامين الشمس« يسبب أمراضا خطيرة


