
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

أسر تحت خط الفقر.. »ام نسيم« 
مهددة بالطرد من المنزل

 لعدم قدرتها

 أين مؤسسة الغذاء والدواء من 
هذه األسواق في إربد؟

االنباط - �صايل ال�صبيحات

���ص��دم��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ك���ب���رة ت��رك��ت��ه��ا 

االردين  امل��ج��ت��م��ع  »ك����ورون����ا« يف  ج��ائ��ح��ة 

وم��ع��ان��اة م���ن ال��ف��ق��ر وك��ث��ر م���ن الأ���س��ر 

او معيل  م��ن��ج��د  اي  امل��ح��ت��اج��ة  مل جت��د 

وارتفاع  الأج��ور  انخفا�ض  وب�سبب  لهم، 

ن�������س���ب ال���ب���ط���ال���ة وق���ل���ة ف���ر����ض ال��ع��م��ل 

ا�سبحت  ام���ل  ب��ا  امل��ن��زل  واجل��ل��و���ض يف 

احل��ي��اة ل ت��ط��اق ل��ي��ن��ع��دم الم���ل يف ظل 

اجلائحة املوؤملة حيث تفاقمة الفقر.

الم��ر  �ساحية  يف  تقيم  ن�سيم«  »ام   

ح�����س��ن ب��ال��ع��ا���س��م��ة ع����م����ان،  ت���ع���اين من 

ل�ستكمال  عليها  ق��رو���ض  ث��اث  ت��راك��م 

بكيفية  معرفتها  وعدم  احلياة  متطلبات 

دفع اليجار للم�ستاأجر. 

وا���س��اف��ت ل����«الن���ب���اط«، ان��ه��ا م��ه��ددة 

ت�سكن  ال��ذي  املنزل  �ساحب  من  بالطرد 

عنده لرتاكم اليجار ول متلك اي معيل 

يتقا�سى  ال���ذي  امل��ت��ق��اع��د  زوج��ه��ا  ���س��وى 

ت��دف��ع منه  ت��ق��اع��دي��ا »300 دي��ن��ار«  رات��ب��ا 

220 بدل ايجار .

التفا�صيل �ص »6«

االأنباط – دالل عمر

اأ�����س����واق يف م��دي��ن��ة اإرب������د ت��خ��ل��و م��ن 

تخزين  �سبل  وا���س��ول  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ظ��اف��ة 

ال��غ��ذاء  ال��غ��ذائ��ي��ة بح�سب م��ع��اي��ر  امل���واد 

وال�����������دواء، وب���ح�������س���ب م����ا ذك�����ر م�����س��در 

داخل  يحدث  ما  عن  ل���«الن��ب��اط«  خا�ض 

التي  الغذائية  املواد  تخزين  م�ستودعات 

ي��ت��م ع��ر���س��ه��ا ل��ل��ب��ي��ع يف ه����ذه الأ����س���واق 

هذه  اإدارة  ان  مو�سحا  تخزينها،  وكيفية 

داخ��ل  ت�سو�ض  وج���ود  اكت�سفت  ال���س��واق 

اك��ي��ا���ض امل��ك�����س��رات واخ��ت��اط��ه��ا ب��ال��دود 

ان  اكت�سفت  ك��م��ا  واحل�����س��رات،  الأب��ي�����ض 

البزر الأبي�ض ت�سرح و�سطه الفئران،

اإدارة  ان  امل���ط���ل���ع  امل�������س���در  وا�����س����اف 

باملبيدات  املك�سرات  بر�ض  قامت  الأ�سواق 

للبيع  عر�سها  ث��م  وجتفيفها  احل�سرية 

اأ�سبح  فيها  »ال��ك��ي��ك«  وان  اأخ����رى،  م���رة 

غ����ذاء ل��ل��ف��ئ��ران . ع���دا ع��ن »ال�����س��ن��ي��ورة« 

النتنة  الرائحة  ذات  ال�ساحية  منتهيِة 

و«الكات�ساب« و حبوب القهوة التي تخزن 

اأكيا�ض  م��ن  ب���دًل  با�ستيكية  اأك��ي��ا���ض  يف 

ت�سبح  وبالتايل  املعاير  بح�سب  القما�ض 

ذات رائحة كريهة وطعم غريب لكن يتم 

ت�سويقها.

التفا�صيل �ص »6«

بعد هجمة الوزراء السابقين واالطباء المتقاعدين

 تفتح الصندوق االسود 
في وزارة الصحة

  الأربعاء   23  �سفر   1443 هـ  - املوافق   29  اأيلول  2021 م - العدد  5825        - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط – عمر كالب 

من  م��ت��ق��اع��دون  واأط��ب��اء  ���س��اب��ق��ون،  �سحة  وزراء  ين�سط 

على  املجتمعي  الغ�سب  حالة  ا�ستثمار  يف  الر�سمي،  اجلهاز 

اخطاء  بعد  الر�سمية،  ال�سحية  اخلدمات  منظومة  تراجع 

ط��ب��ي��ة ط��ال��ت ح��ي��اة ط��ف��ل��ن خ���ال ال���س��ب��وع��ن امل��ا���س��ي��ن، 

ا�ستذكار  عن  الردنية،  العادة  وكما  بعدها  الذاكرة  لتتفتق 

املخزون ال�سلبي، وجرى تداول ن�ض حمادثة هاتفية جرت 

اغداق  الجتماعي، مع  التوا�سل  على مواقع  عاما   12 قبل 

طبيا  من�سبا  ي�سغل  كان  ال��ذي  الطبيب  على  باملديح  هائل 

رف��ي��ع��ا وق��ت امل��ك��امل��ة، لكنه وك��ال��ع��ادة الردن��ي��ة م��رة اخ��رى،  

يحجم عن احلديث ال بعد اخلروج من املن�سب.

ع��م��ون  وك���ال���ة  ون���ا����س���ر  الردن  ال������راأي يف  ���س��ن��اع  اأح�����د   

تغريدة  ن�سر  احل��ي��اري،  �سمر  النت�سار  وا�سعة  الخبارية 

على �سفحته اخلا�سة حتمل الكثر من اليحاءات الثقيلة 

، حيث يقول يف تغريدته : »احلملة التي ت�ستهدف الأطباء 

ان  اعتقاد  فهناك  اإطاًقا  بريئة  لي�ست  احلكومية  وامل�سايف 

مبايجري  م�سلحة  ل��ه  اخل��ا���ض  القطاع  يف  مافيا  او  لوبي 

ع��م��ون،  لنا�سر  امل��ا���س��ق  ال���س��م  ال��ب��ا���س��ا وه���و  اع��ل��م«،  واهلل 

ل��دي��ه م�����س��ادره الخ��ب��اري��ة ال��ع��م��ي��ق��ة وال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه لن�سر 

ال��ك��ام حتى  ب��ال��ع��ادة م��ن قليلي  ت��غ��ري��دة، ف��ال��رج��ل  ه��ك��ذا 

وراء  ان  يعني  �سمته  عن  وخ��روج��ه  اخلا�سة،  اجلل�سات  يف 

الأكمة ما وراءها.

م�سدر ماأذون يف وزارة ال�سحة، مل ينف ما قاله احلياري 

يف تغريدته.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

معن الرمياوي تتفنن حكومة الحتال 

الفل�سطينية  الأر���ض  �سرقة  الإ�سرائيلي يف 

عرب ابتداعها قوانن غر �سرعية، لتظهر 

���س��ورت��ه��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا دول����ة »دمي��ق��راط��ي��ة« 

النهب  عمليات  ومنها  اأج��م��ع،  العامل  اأم��ام 

وال�����س����ت����ي����اء، حت����ت م�����س��م��ى »حم��م��ي��ات 

ط��ب��ي��ع��ي��ة« خ����ال ال���ع���ام امل��ن�����س��رم، اأع��ل��ن��ت 

طبيعية  كمحميات  دومن   11200 اإ�سرائيل 

يف ال�����س��ف��ة مت���ه���ي���ًدا ل��ا���س��ت��ي��اء ع��ل��ي��ه��ا، 

لاإح�ساء  املركزي  للجهاز  اح�سائية  وفق 

الفل�سطيني �سدرت ملنا�سبة يوم الأر�ض

�سلطات  اأ�����س����درت  امل���ا����س���ي،  وال����س���ب���وع 

بال�ستياء  ق���رارا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال 

كي�سان  قرية  يف  دومن  و700  األ��ف��ا   48 على 

���س��رق ب��ي��ت حل���م، ب��ذري��ع��ة اأن���ه���ا حمميات 

تتم  ال���س��ت��ي��اء  عملية  اأن  علما  طبيعية، 

هناحل«،  »اآب���ي  م�ستوطنة  تو�سيع  ل�سالح 

بح�سب مدير مكتب هيئة مقاومة اجلدار 

بريجية،  ح�سن  حلم  بيت  يف  وال�ستيطان 

وهو ما يوؤكده خمت�سون فيما يتعلق بكافة 

اأوامر ال�ستياء حتت هذه الذريعة

هيئة  ل��دى  امل��ت��وف��رة  املعطيات  وت��و���س��ح 

مقاومة اجلدار وال�ستيطان، اأن الحتال 

قام ببناء 31 م�ستوطنة على اأرا�ض م�سنفة 

العهدين  اأنها حمميات طبيعية، منذ  على 

العثماين والربيطاين

واأك������د م���دي���ر دائ������رة اخل����رائ����ط ون��ظ��م 

امل��ع��ل��وم��ات يف ال��ه��ي��ئ��ة ح�����س��ن ح��اي��ق��ة، اأن 

الحتال اأعلن.

التفا�صيل �ص »9«

 سرقة واستيطان برسم »المحميات الطبيعية«
االنباط-وكاالت

 

 21 2000، قبل   يف مثل هذا اليوم عام 

الأق�سي  انتفا�سة  اندلعت  م�ست،  عاًما 

ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���د اق���ت���ح���ام رئ���ي�������ض ح��ك��وم��ة 

الح��ت��ال اأري��ئ��ي��ل ���س��ارون وق���وات كبرة 

م��ن ج��ي�����ض الح���ت���ال امل�����س��ج��د الأق�����س��ي 

وانتفا�سة  ه��ّب��ة  م��ن  تبعها  وم��ا  امل��ب��ارك، 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة داخ�����ل الأق�������س���ى مل��ن��ع��ه من 

الو�سول اإيل امل�سلى املرواين

الأق�����س��ي، يف  امل�سجد  ���س��اح��ات  ���س��ه��دت 

نف�ض اليوم، مواجهات عنيفة اأ�سفرت عن 

الفل�سطينين  امل�سلن  م��ن  ع��دد  اإ�سابة 

وع���دد اآخ���ر م��ن ج��ن��ود الح���ت���ال، واأدي 

رب��وع  اإىل  الن��ت��ف��ا���س��ة  ام���ت���داد  اإيل  ذل���ك 

ف��ل�����س��ط��ن، وت���وق���ف���ت ف��ع��ل��ي��اً يف ت���اري���خ 

الذي عقد  الهدنة  اتفاق  بعد   2005/2/8

يف قمة �سرم ال�سيخ والذي جمع الرئي�ض 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل��ن��ت��خ��ب ح��دي��ث��اً حم��م��ود 

»اأرئيل  الحتال  حكومة  ورئي�ض  عبا�ض 

�سارون«

مت����ي����زت ه������ذه الن���ت���ف���ا����س���ة م���ق���ارن���ة 

ب�����س��اب��ق��ت��ه��ا ب���ك���رة امل���واج���ه���ات امل�����س��ل��ح��ة 

بن  الع�سكرية  الأع��م��ال  وت��رة  وت�ساعد 

الحتال  وجي�ض  الفل�سطينية  املقاومة 

فل�سطينيا  ���س��ه��ي��دا   4412 �سحيتها  راح 

جي�ض  خ�����س��ائ��ر  واأم�����ا  ج��ري��ح��ا،  و48322 

334 قتيًا، ومن  الحتال فبلغ تعدادها 

جمموع  ولي�سبح  قتيًا   735 امل�ستوطنن 

قتيل   1069 ال�سهاينة  واجلرحى  القتلى 

و4500 جريح.

التفا�صيل �ص »9«

 حين ناطح الكف المخرز.. 21 عامًا 
على انتفاضة األقصى

 الخبير الدولي د. خضير يقترح حلوال للحد
 من أزمة المياه 

المنسي: الحكومة تراعي مصالح »اللوبيات« 
المصرفية واالقتصادية ضمن اقتصاد مشوه

االأنباط – مرمي القا�صم 

يواجه الأردن م�ساكل يف املياه على مدار 

�سنوات ومل يتو�سل اىل حل، وقد اأثر تدين 

م�����س��ت��وى ه���ط���ول الأم���ط���ارع���ل���ى ال���زراع���ة 

عام  وب�سكل  املحلي،  النتاج  م�ستوى  وعلى 

امل�����س��ك��ل��ة ال���س��ا���س��ي��ة مب��وق��ع الردن  ت��ك��م��ن 

جافه  �سبه  منطقة  يف  يقع  بحيث  اجلغرايف 

المطار.  مياه  على  كليا  تعتمد 

وب���ن ال��دك��ت��ور ك��م��ال خ�����س��ر، اخل��ب��ر 

ال���دويل يف جم��ال امل��ي��اه وال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ة 

اململكة  ع��ل��ى  الم��ط��ار  ه��ط��ول  م��ع��دل  اأن   ،

8 م��ل��ي��ار م��رتم��ك��ع��ب ح��ي��ث ت��رتواح  ت��ق��ري��ب��ا 

امل��ن��اط��ق  600 م��ل��م يف  ال��ه��ط��ول ب��ن  ن�����س��ب��ة 

50 م��ل��م يف ال�����س��رق��ي��ة،  ال��غ��رب��ي��ة واأق����ل م��ن 

ت�����س��ل  امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة  ك��م��ي��ة  اأن  واأو�����س����ح 

امل��ي��اه  ون�سبة  مكعب  م��رت  م��ل��ي��ون   275 اىل 

 150 حوايل  ت�سل  متجددة  الغر  اجلوفية 

مليون مرت مكعب، وهذا يدل على ان املناخ 

ف���اأدى اىل تخزين  ال��وق��ت  ت��غ��ر م��ع م���رور 

اجليولوجية  ال��ط��ب��ق��ات  يف  اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه 

ال��ع��م��ي��ق��ة م��ث��ل ال���دي�������س���ي، واأك������د ع��ل��ى اأن 

على  ينعك�ض  بالتايل  جيد  المطار  هطول 

ان  خ�سر  د.  وبن    . املتاحة  املياه  م�سادر 

اململكة. يف  املوجودة  املياه  م�سادر 

التفا�صيل �ص »4«

الكعابنة االنباط-عمر 

اق���ت�������س���اد ال�������س���وق الج���ت���م���اع���ي ن��ظ��ام 

ال�����س��وق؛ لكنه  اق��ت�����س��اد  ي��ت��ب��ن��ى  اق��ت�����س��ادي 

ال���راأ����س���م���ايل امل��ط��ل��ق كما  ال�����س��ك��ل  ي��رف�����ض 

حيث  ال��ث��وري��ة،  ال�سرتاكية  اأي�سا  يرف�ض 

لو�سائل  اخل��ا���س��ة  بامللكية  ال��ق��ب��ول  يجمع 

الإن��ت��اج وال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة م��ع ���س��واب��ط 

ح��ك��وم��ي��ة حت���اول حت��ق��ي��ق م��ن��اف�����س��ة ع��ادل��ة، 

م���ن ت��ق��ل��ي��ل ال��ت�����س��خ��م، وخ��ف�����ض م��ع��دلت 

العمل،  ل��ظ��روف  معاير  وو���س��ع  البطالة، 

واقت�صاد  الجتماعية00  اخلدمات  وتوفر 

ال�سوق الجتماعي هو النموذج القت�سادي 

والدول  والنم�سا؛  اأملانيا  يف  انت�سارا  الأكر 

الإ���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة وب��ع�����ض ال�����دول الأخ����رى 

وكل  فيها  احل��اك��م  احل��زب  �سيا�سات  ح�سب 

وطبيعة  الإقت�سادية  ظروفها  ح�سب  بلد 

وتنوعه.  انتاجها 

معهد  يف  امل�ساريع  م�سوؤول  املن�سي  وائ��ل 

ال�����س��ي��ا���س��ة وامل��ج��ت��م��ع ق���ال ل���� » الأن���ب���اط«؛ 

ب����ع����د امل����ع����ج����زة الق����ت���������س����ادي����ة الأمل����ان����ي����ة 

عقب   »Wirtschaftswunder«

احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ان��ت�����س��ر اق��ت�����س��اد 

ب��ع��ده��ا يف ك��ث��ر من  ال�����س��وق الج��ت��م��اع��ي 

ال��������دول الورب�����ي�����ة ح���ي���ث ت���ب���ن���ت���ه اأح�������زاب 

الدميقراطية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

النيابية،  والبيئة  ال�سحة  جلنة  زارت   

ملناق�سة  الأط���ب���اء؛  ن��ق��اب��ة  ال��ث��اث��اء،  ام�����ض 

امل�����س��اك��ل ال���ت���ي مت����ّر ب��ه��ا ال���ن���ق���اب���ة، ���س��ي��م��ا 

�سندوق التقاعد وما يواجهه من حتديات.

وق����ال رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة، ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

ال�ستعداد  اأمت  على  اللجنة  اإن  ال�سراحنة، 

ت�����س��ب يف م�سلحة  ال��ت��ي  احل��ل��ول  لإي���ج���اد 

اللجنة  اأن  م���وؤك���دا  وم��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا،  ال��ن��ق��اب��ة 

اأي اقرتاحات وا�ستف�سارات من ِقبل  تتقبل 

النقابة.

وط����ال����ب م����ن اجل���م���ي���ع »ال���ع���م���ل ب����روح 

من  يعترب  اجلماعي،  العمل  كون  الفريق، 

اأ�سباب النجاح«. وا�ستمعت اللجنة اىل  اأهم 

�سرح قدمه القائم باأعمال نقيب الأطباء،.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

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

ال��وزراء  رئا�سة  ب��دار  مكتبه  يف  اخل�ساونة 

���س��وري��اً �سم  ام�ض ال��ث��اث��اء، وف���داً وزاري���اً 

وزي�����ر الق���ت�������س���اد وال���ت���ج���ارة اخل��ارج��ي��ة 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ���س��ام��ر اخل��ل��ي��ل، ووزي���ر 

ووزي��ر  رع��د،  مت��ام  الدكتور  املائية  امل���وارد 

ال���زراع���ة والإ�����س����اح ال���زراع���ي امل��ه��ن��د���ض 

املهند�ض  ال��ك��ه��رب��اء  ووزي���ر  قطنا،  حممد 

غ�سان الزامل. واأكد رئي�ض الوزراء خال 

ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره ع���دد م���ن ال�����وزراء 

التعاون  ع��اق��ات  تعزيز  اأهمية  املعنين، 

العديد  يف  و�سوريا  الأردن  بن  والتن�سيق 

من املجالت، مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة 

ال�سقيقن. وال�سعبن  للبلدين 

التفا�صيل �ص »2«

االأنباط – نور حتاملة 

ل���ط���امل���ا ك����ان����ت ال�����روؤي�����ة ال����ت����ي ي��ه��دف 

ل��ه��ا ����س���ن���دوق ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل م��ن��ذ 

اأن ت��اأ���س�����ض، ه��ي مت��ك��ن الأف�����راد والأ���س��ر 

العمل،  ع��ن  ال��ع��اط��ل��ة  اأو  ال��دخ��ل  امل��ت��دن��ي��ة 

للم�ساهمة يف احلد من البطالة وحماربة 

الفقر، ولهذا توىل توفر التمويل الازم 

اأو غ��ر م��ب��ا���س��ر ب�����س��روط  ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر 

م���ي�������س���رة، وال���ت���اأه���ي���ل واإع���������ادة ال���ت���اأه���ي���ل 

اأو �سقل املهارات وحت�سن  لحرتاف مهن 

فيها.   الأداء 

ون��ح��و ذل���ك، ق���ال م��دي��ر ع���ام ���س��ن��دوق 

و�سل  وريكات،  من�سور  والت�سغيل  التنمية 

 2020 ع��ام  ال�سندوق  خ��ال  من  التمويل 

 781 اإقامة  ومت  دينار  مليون   7 يقارب  ما 

م�سروع.

التفا�صيل �ص »4«

 الصحة والبيئة النيابية تزور نقابة 
األطباء وتستمع لمطالبها

 رئيس الوزراء يستقبل وفدًا 
وزاريًا سوريًا

صندوق التنمية والتشغيل: 
684فرصة عمل في 2021
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بوابة  م��ن  ي���أت��ي  االق��ت�����ص���دي  واالزده�����ر  البط�له  ب����أن ح��ل م�صكلة  ي��ع��رف  ال��ك��ل 

عرب  م�صتثمرون  وج��ذب  واالجنبيه  العربيه  اال���ص��ت��ث��م���رات  وج��ذب  اال���ص��ت��ث��م���رات 

ومغرتبون واأج�نب  والكل يعرف ب�أن االردن مهي�أ ان يكون مركزا اإقليمي� وع�ملي� يف 

املنطقه لال�صتثم�ر ولكن علين� يف رايي

ال��ع���م واخل������ص مب����ذا اجن���ز على  ال��ق��ط���ع��ن  ي��ت��ف���خ��ر اي م�����ص��وؤوؤل يف  اوال(ان 

ونوعية  خف�صه�   التي  البط�له  واأرق���م  وم�صتثمرين   ا�صتثم�رات  جذب  من  الواقع 

والتقني  التطبيقي  التعليم  من  وخ��صة  به�  اال�صتثم�رات  ترغب  التي  اخلريجن 

واملهني

ث���ن��ي���( ك��ف���ءة وت���أه��ي��ل وخ����رة االإدارات ال��ت��ي ت��ع��ن يف م��واق��ع ل��ه��� ع��الق��ة يف 

وهذا  والت�صويق  االإقن�ع  على  وقدرته�  واخل��ص  الع�م  القط�عن  يف  اال�صتثم�رات 

م�صكله  اي  الن  االداري��ه  الهندره  تتم  ذل��ك  �صوء  ويف  مو�صوعي  تقييم  اإىل  يحت�ج 

هي اداريه 

ث�لث�( اعتقد ب�أن اأعلى طموح الي �صخ�ص اأن ي�صبح يف ال�صلطه التنفيذيه وزيرا  

وب�لت�يل عندم�  للحكومه  رئي�ص�  اأو  ع�م�   اأمين�  اأو  ع�م�  اأو مديرا  عين�  اأو  ن�ئب�  اأو 

اأ�صبح  ال��ذي  املعني  فعلى  واالإجن����ز   الكف�ءه  على  تعتمد  اأن  ون���أم��ل  الفر�صه  ت�أتي 

البع�ص  وي�صبح  البع�ص  يخرج  ان  ال  املعيق�ت  عن  النظر  بغ�ص  ينجز  ان  م�صوؤوؤال 

اأو  االل��ي��ك��رتوين  االإع���الم  اأو  املجتمعي  االإع���الم  ه��واي��ة  اع��الم��ي��� ومي���ر���ص  متنمرا 

املرئي اأو امل�صموع ولهذا ال�صوؤال االأ�ص��صي  له  )م�ذا اأجنزت يف موقعك(؟ال ان يح�ل 

ومن  البع�ص   املق�صود من  والتحري�ص غري  للت�صويه  اأخ��رى   اأ�صب�ب  اإىل  املو�صوع 

لال�صتثم�ر  ي�أتي  لن  اخل���رج  يف  وخ��صة  البع�ص  من  وين�صر  يق�ل  م�  بع�ص  يت�بع 

جذب  يف  وطني�  واح��دا  فريق�  اجلميع  يعمل  اأن  اإىل  يحت�ج  املو�صوع  ف�ذن  يت�نى  اأو 

ق�ئمه على  اداريه  تتخذ قرارات  وان  البن�ء   النقد  وان مي�ر�ص  اال�صتثم�ر  وت�صويق 

الكف�ءه اوال واالإجن�زات اوال واخلره اوال واالإقن�ع والتوجيه والت�صويق االيج�بي 

اوال 

القط�ع  يف  االقت�ص�ديه  الفع�لي�ت  خمتلف  م��ع  ج��دا  وط��ي��ده   ع��الق���ت��ي  راب��ع���( 

اخل��ص  يف خمتلف االم�كن  واعرف وا�صمع م�ذا يتم من اأح�ديث فهن�ك اإجن�زات 

وق�ص�ص جن�ح   ف�لكل جممع على خدمة الوطن ولكن البد من �صراكه حقيقيه مع 

القط�ع اخل��ص وعمل ميداين وقرارات ميدانيه وتعديل قوانن وانظمه ف�ملو�صوع 

يدا  العمل  راأي��ي  يف  اجلميع  واج��ب  وم��ن  وط��ن  ام��ن  هو  واال�صتثم�ري  االقت�ص�دي 

واحده حلم�يته ومعرفة همومه وقرارات ميدانيه  وزي�رات ميدانيه فع�له لي�صت 

لالعالم واإمن� للتطوير والنه�صه واإنه�ء امل�ص�كل 

ليل  العمل  يف  املعظم  الث�ين  اهلل  عبد  امللك  �صيدن�  جاللة  قدوتن�  ب�أن  راأي��ي  ويف 

ب�أن تقييم اي حكومه واي  راأيي  نه�ر جلذب اال�صتثم�رات والت�صويق والتوجيه ويف 

وزير واي م�صوؤوؤل هو مب�ذا اجنز على االأر�ص ال مب� اجنز من ت�صريح�ت اأو مت�بعة 

مواطن  وكل  كلي�  تختلف  اليوم  ف�لن��ص  والواقع  االأر���ص  على  الت�صريح�ت  تنفيذ 

قنوات  وات���ب��ع  اراق���ب  مثال  ف�ن�  االجتم�عي  التوا�صل  ق��ن��وات  خ��الل  م��ن  اإع��الم��ي 

اب  الوت�ص  على  ج��روب   ٤٠ من  اكرث  ه�تفي  على  مثال  ولعل  االجتم�عي  التوا�صل 

من موؤثرين كفيل ان اعرف وغريي م�ذا يفكر وم�ذا يحدث وم�ذا يقول موؤثرون 

يت�بع  واخل��ص ومن  الع�م  القط�عن  وع�ملن يف  ومتعلمن  اأو من نخب مثقفن 

الت�ص�بق على االإجن���ز على االأر���ص واالإجن���زات هي  قنوات اعالميه يف دول ف�ليوم 

على  القدره  على  يكون  اأن  يجب  اأي�ص�  والت�ص�بق  الداخليه   اجلبهه  حت�صن  ق��وة 

اإيج�د حلول للبط�له والتي تعتر قنبله متفجره يف بلد يف الع�مل  ولي�ص الت�ص�بق 

وطن  عن  البن�ء   النقد  عن  بعيده  �صلبيه  �صوره  واإعط�ء  ال��ذات  جللد  البع�ص  من 

ولكنه حتقق  ب�مك�ن�ت. حمدوده  املعجزه  اإىل حد  ت�صل  اجن���زات  فيه  اردين حتقق 

اإرادة القي�دة اله��صميه الت�ريخيه وال�صعب االأردين املخل�ص ويتحقق بتالحم 

تف�ءلوا ب�خلري جتدوه 

حمى اهلل الوطن وال�صعب واجلي�ص واالأجهزة االمنيه بقي�دتن� اله��صميه بقي�دة 

جاللة �صيدن� امللك عبد اهلل الث�ين املعظم و�صمو ويل العهد االأمري احل�صن املعظم

د. مصطفى محمد عيروط

 االستثمارات والبطاله

�صلط عد�صة ك�مرية ه�تفك على الب�ركود

لرتى االأخب�ر »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  29 / 9 / 2021 

 رئيس الوزراء يستقبل وفدًا وزاريًا سوريًا

 رئيس هيئة األركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

 فاعليات شعبية ورسمية تشارك بالحملة الوطنية الثانية للنظافة

 المجالي رئيسًا لجمعية سيدات  العمل النيابية تبحث مطالب متقاعدي الفوسفات
ورجال األعمال األردنيين المغتربين

الوطني لحقوق اإلنسان يدعو إلى تعزيز 
الحق في الحصول على المعلومات

االنباط- عمان

ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ص  ا�صتقبل 

ال��وزراء  رئ��صة  ب��دار  مكتبه  يف  اخل�ص�ونة 

ام�����ص ال��ث��الث���ء، وف���داً وزاري����ً ���ص��وري���ً �صم 

وزي�����ر االق���ت�������ص����د وال����ت����ج�����رة اخل����رج���ي���ة 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ���ص���م��ر اخل��ل��ي��ل، ووزي���ر 

امل���وارد امل�ئية ال��دك��ت��ور مت���م رع��د، ووزي��ر 

ال���زراع���ة واالإ�����ص����الح ال���زراع���ي امل��ه��ن��د���ص 

املهند�ص  ال��ك��ه��رب���ء  ق��ط��ن���، ووزي���ر  حم��م��د 

الزامل. غ�ص�ن 

الذي  اللق�ء  الوزراء خالل  واأكد رئي�ص 

اأهمية  املعنين،  ال��وزراء  من  ع��دد  ح�صره 

ت��ع��زي��ز ع��الق���ت ال��ت��ع���ون وال��ت��ن�����ص��ي��ق بن 

ال��ع��دي��د م��ن امل��ج���الت،  االأردن و���ص��وري��� يف 

للبلدين  امل�����ص��رتك��ة  امل�����ص���ل��ح  ي��خ��دم  مب���� 

ال�صقيقن. وال�صعبن 

ت��رتج��م  اأن  اىل  �����ص����رورة  اإىل  واأ�����ص�����ر 

البلدين  بن  املتب�دلة  والزي�رات  اللق�ءات 

م�ص�ريع  ���ص��ورة  على  االأخ����رية،  االآون����ة  يف 

ت���ع���ود ب���ل��ن��ف��ع وال���ف����ئ���دة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ب��ن 

ال�����ص��ق��ي��ق��ن، وت�����ص��ه��م يف ت��ع��زي��ز اأوا����ص���ر 

التي  الت�ريخية  واالأخ���وة  املحبة  ع��الق���ت 

جتمع بن االأردن و�صوري�.

وط����ل����ب رئ���ي�������ص ال����������وزراء م����ن ال���وف���د 

جمل�ص  رئي�ص  اإىل  حتي�ته  نقل  ال����وزاري 

الوزراء ال�صوري املهند�ص ح�صن عرنو�ص، 

اخل��ري  ب��ك��ل  ال�صقيقة  ل�����ص��وري���  واأم��ن��ي���ت��ه 

ومبزيد من االأمن واال�صتقرار.

وبحث الدكتور اخل�ص�ونة خالل اللق�ء 

وترية  ت�صريع  اإمك�نية  ال�صوري  الوفد  مع 

لبن�ن  اإىل  وال��ك��ه��رب���ء  امل�صري  ال��غ���ز  نقل 

عر  وذل����ك  و����ص���وري����،  االأردن  خ���الل  م���ن 

االأرا���ص��ي  يف  ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة  ال�صبكة  ت���أه��ي��ل 

على  حري�ص  االأردن  اأن  م��وؤك��داً  ال�صورية، 

دعم واإ�صن�د لبن�ن يف الظروف االقت�ص�دية 

ال�صعبة التي متر به�.

وا���ص��ت��ع��ر���ص ال��وف��د ال�����وزاري ال�����ص��وري 

اأب���������رز م������ ت�����ص��م��ن��ت��ه االج����ت����م�����ع�����ت م��ع 

ال���وزراء االأردن��ي��ن ي��وم اأم�����ص االث��ن��ن، يف 

وامل��ي���ه  البينية  وال��ت��ج���رة  النقل  جم����الت 

اأن هن�ك  م��وؤك��دي��ن  وال��ط���ق��ة،  وال���زراع���ة 

ب�صبب  ال�صوري  ال�صعب  لدى  ارتي�ح  ح�لة 

البلدين  ب��ن  ال��زي���رات وال��ع��الق���ت  ع���ودة 

ال�صقيقن.

وح�صر اللق�ء وزراء املي�ه والري حممد 

ع��زاي��زة،  املهند�ص وج��ي��ه  وال��ن��ق��ل  ال��ن��ج���ر، 

املهند�صة  والتموين  والتج�رة  وال�صن�عة 

م���ه���� ع���ل���ي، وال������زراع������ة امل���ه���ن���د����ص خ���ل��د 

احل��ن��ي��ف���ت، وال��ط���ق��ة وال�����رثوة امل��ع��دن��ي��ة 

املهند�صة ه�لة زواتي.

االنباط- عمان

امل�����ص��رتك��ة  االأرك��������ن  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  زار 

ال���ل���واء ال��رك��ن ي��و���ص��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، 

االإث���ن���ن، ل����واء امل��ل��ك احل�����ص��ن ب��ن ط��الل 

اأح���د وح���دات املنطقة   ، امل��ل��ك��ي/٤٠  امل���درع 

ا�صتقب�له  يف  وك����ن  ال��و���ص��ط��ى،  الع�صكرية 

املنطقة. ق�ئد 

وا����ص���ت���م���ع ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي، 

ب��ح�����ص��ور ع���دد م���ن ك��ب���ر ���ص��ب���ط ال��ق��وات 

امل�����ص��ل��ح��ة االأردن�����ي�����ة - اجل��ي�����ص ال��ع��رب��ي، 

اإىل اإي��ج���ز ق��دم��ه ق���ئ��د ال��ل��واء ع��ن امل��ه���م 

وال���واج���ب����ت امل���ن����ط���ة ب����ه، و����ص���ري االأم�����ور 

ال��ع��م��ل��ي���ت��ي��ة وال���ت���دري���ب���ي���ة واالإداري�����������ة، 

واخل���ط���ط امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ���ص��ي��ن��ف��ذه��� 

اللواء. وت�بع رئي�ص هيئة االأرك�ن امل�صرتكة 

رم�ي�ت لدب�بة زايد )لوكلري( التي دخلت 

اخل��دم��ة ح��دي��ث���ً، ورم���ي��ة ع��ل��ى ال�����ص���روخ 

اجل��دي��د )ت��رم��ي��ن��ي��رت( امل�����ص���د ل��ل��دب���ب���ت 

جدارا  �صركة  م�صنع  يف  واملطور  وامل�صمم 

االأردن��ي��ة،  الدف�عية  واالأن��ظ��م��ة  للمعدات 

التي  ال�ص�مية  امللكية  التوجيه�ت  اإط�ر  يف 

الدف�عية  ال�صن�ع�ت  تطوير  اإىل  تهدف 

والكف�ءة  االح��رتاف��ي��ة  تعزز  التي  املحلية 

القت�لية لدى القوات امل�صلحة مب� ميكنه� 

اأداء واجب�ته� العملي�تية. من 

وال���ت���ق���ى ال�����ل�����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي، 

جاللة  حتي�ت  لهم  ونقل  ال��ل��واء  مرتب�ت 

�ص�كراً  امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د 

�صبيل  ي��ب��ذل��ون��ه��� يف  ال��ت��ي  اجل���ه���ود  ل��ه��م 

امل��ح���ف��ظ��ة ع��ل��ى اأم�����ن وا����ص���ت���ق���رار ح���دود 

اململكة.

االنباط- حمافظات

ور���ص��م��ي��ة  �صعبية  ف���ع��ل��ي���ت  ���ص���رك��ت   

يف حم���ف��ظ���ت امل��م��ل��ك��ة، ام�����ص ال��ث��الث���ء، 

�صع�ر  حت��ت  ال��ث���ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ب�حلملة 

تنفذه�  التي  بيئتن�”  نحمي  “بهمتن� 
ال����وزارات  ب���ل�����ص��راك��ة م��ع  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة 

واملوؤ�ص�ص�ت الع�مة واخل��صة واجل�مع�ت 

واجلمعي�ت  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ص�ص�ت 

والنق�ب�ت. الري��صية  واالأندية 

ويف حم�فظة البلق�ء اأطلق حم�فظه� 

من  احلملة  ق�عود،  ابو  فرا�ص  الدكتور 

املوؤ�ص�ص�ت  مب�ص�ركة  القومي،  زي  متنزه 

الري��صية  واالأندية  واالأهلية  الر�صمية 

ال�صب�بية  واملراكز  اخلريية  واجلمعي�ت 

والبلدي�ت.

وق�����ل اب���و ق����ع���ود، اإن اجل���ه���ود ال��ت��ي 

للو�صول  احلملة  يف  امل�ص�ركون  يبذله� 

العديد  �صملت  واآم��ن��ة،  نظيفة  بيئة  اىل 

م���ن م��ن���ط��ق ال��ب��ل��ق���ء الإع����ط�����ء ���ص��ورة 

ح�����ص��ن��ة ع����ن امل���ح����ف���ظ���ة ك���ون���ه���� وج��ه��ة 

العديد من الع�ئالت بهدف التنزه.

وب����ن رئ��ي�����ص جل��ن��ة ب��ل��دي��ة ال�����ص��ل��ط 

اأن احل��م��ل��ة  ال��ب��ط���ي��ن��ة،  ع��ل��ي  ال���ك���رى 

االأم���ك��ن  جميع  على  ومكثفة  م�صتمرة 

ال��ت��ي ي��رت���ده��� ال������زوار، خ�����ص��و���ص��� بعد 

اإ����ص����ف���ة ال�����ص��ل��ط ع��ل��ى ق���ئ��م��ة ال����رتاث 

للمح�فظة  حتد  اأم�م  و�صعن�  م�  الع�ملي 

على االأم�كن لتظهر ب�أجمل �صورة اأم�م 

الزوار.

من جهته، او�صح مدير حم�ية البيئة 

يف ال��ب��ل��ق���ء امل��ه��ن��د���ص ع��م���د احل���ي����ري، 

اإن���ه مت اط���الق ق���ن��ون االإط�����ري الإدارة 

ي��ت��وىل  وال�����ذي   2٠2٠ ل�����ص��ن��ة  ال��ن��ف���ي���ت 

البيئة  حلم�ية  امللكية  االدارة  تنفيذه 

الذراع التنفيذي لوزارة البيئة و�صيكون 

النف�ي�ت  يلقي  من  كل  �صبط  مبوجبه 

ب�����ص��ك��ل ع�����ص��وائ��ي ����ص���واء ب���مل��ت��ن��زه���ت او 

اإىل  ال�����ص��وارع، الفت�  او  الع�مة  االم���ك��ن 

على  ل��ل��م��ح���ف��ظ��ة  ي���ه���دف  ال���ق����ن���ون  ان 

وجميلة. نظيفة  بيئتن� 

اىل ذل����ك، ق����ل رئ��ي�����ص جل��ن��ة ب��ل��دي��ة 

ال�ص�كت،  ان�ص  املهند�ص  معدي اجلديدة 

و�صريك�  مكمال  ا�صبح  البلدي�ت  دور  اإن 

م��ع ب���ق��ي امل��وؤ���ص�����ص���ت وراب��ط��� ب��ن اب��ن���ء 

املجتمع املحلي الإ�صن�د عمل كل اجله�ت 

م�صريا  نظيفة،  بيئتن�  على  للمح�فظة 

خ�����رج  ت���و����ص���ع  ال���ب���ل���دي����ت  دور  اأن  اإىل 

اخ��ت�����ص������ص��ه��� اىل امل��ن��ت��زه���ت وال��غ���ب���ت 

ا�ص�فية  حمالت  ع�تقه�  على  و�صت�أخذ 

املجتمع  م��وؤ���ص�����ص���ت  ب��ه���  ت�����ص��رك  دوري����ة 

للبلدية. الت�بعة  املدين 

ال���وادي  ���ص��ب���ب  رئ��ي�����ص جمعية  وب���ن 

اخل���ريي���ة امل��ه��ن��د���ص ف���ي��ز ال��ك��ب��ه���، “اأن 

م���������ص�����رك����ة اجل����م����ع����ي�����ت م�����ن م��ن��ط��ل��ق 

التنموية  امل��ن��ظ��وم��ة  م��ن  ك��ج��زء  دوره����� 

وامل�����ص��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة جت����ه ال��وط��ن 

عليه�  للحف�ظ  ومتنزه�تن�  ومن�طقن� 

نظيفة«.

اأطلقت  اجلنوبية،  االأغ���وار  ل��واء  ويف 

الثالث�ء،  ال��ي��وم  ال��ك��رك،  بيئة  مديرية 

املرحلة  العونة،  ال�صهيد �صالم  يف متنزه 

�صركة  من  وبدعم  احلملة،  من  الث�نية 

ف���ع��ل��ي���ت  وم�����ص���رك��ة  االأردن  ب���روم���ن 

ر���ص��م��ي��ة و���ص��ع��ب��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح����ء 

اللواء.

االأغ��وار  ل��واء  وق���ل مندوب مت�صرف 

اجلنوبية مدير ق�ص�ء غور املزرعة وائل 

ت�أكيدا  ت�أتي  احلملة  ه��ذه  اإن  ال�صرف�ء، 

ع���ل���ى م���ب���داأ ال��ت�����ص���رك��ي��ة ب���ن خم��ت��ل��ف 

واالأمنية  واملحلية  احلكومية  املوؤ�ص�ص�ت 

عند  الوطني  احل�ص  تفعيل  اإىل  و�صوال 

خمتلف فئ�ت املجتمع.

وب���ن م��دي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور را���ص��د 

تنفيذا  ت���أت��ي  احلملة  ه��ذه  اأن  املع�يطة 

ل��ل��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

وت�صتهدف  البيئة  وزارة  اأع��دت��ه���  ال��ت��ي 

ال�صي�حية  واالأم�كن  والغ�ب�ت  املتنزه�ت 

املن�خية  التغريات  مواجهة  اإىل  و�صوال 

املختلفة واإحي�ء االأر�ص واإعم�ره�.

احل���م���الت  ه�����ذه  م���ث���ل  اأن  واأ������ص������ف 

�صحي  جمتمع  اإىل  الو�صول  يف  ت�ص�هم 

ظل  يف  خ�صو�ص�  االأم���را����ص،  م��ن  خ����ل 

ظروف ج�ئحة كورون�، موؤكدا اأن العمل 

ثق�فة  وخلق  توعية  اإىل  يحت�ج  البيئي 

وتغيري �صلوك واإعداد ت�صريع�ت.

وث���م���ن امل���ع����ي���ط���ة اجل����ه����ود ال��ك��ب��رية 

جل���م���ي���ع امل�������ص����رك���ن يف ه�����ذه احل��م��ل��ة 

والتي  املجتمع  موؤ�ص�ص�ت  خمتلف  م��ن 

�ص�همت يف حتقيق اأهدافه� املن�صودة.

االنباط -عمان

 ا���ص��ت��م��ع��ت جل��ن��ة ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 

خالل  الني�بية،  وال�صك�ن  االجتم�عية 

الثالث�ء،  ام�ص  عقدته  ط���رئ  اجتم�ع 

مل��ط���ل��ب ع����دد م���ن م��ت��ق���ع��دي ���ص��رك��ة 

االأردنية. الفو�صف�ت  من�جم 

ح�صن  الن�ئب  اللجنة  رئي�ص  وق���ل 

احل��را���ص��ي�����ص خ����الل االج���ت���م����ع ال���ذي 

الني�بيتن  ال��ل��ج��ن��ت��ن  رئ��ي�����ص���  ح�����ص��ره 

وفل�صطن  ال���ط���راون���ة،  ع��ل��ي  االإداري������ة 

والن�ئب�ن  الظهراوي،  حممد  النبي�بية 

ع���ي���د ال��ن��ع��ي��م���ت واأ����ص���م����ء ال���رواح���ن���ة 

ال��ل��ج��ن��ة  اإن  امل���ت���ق����ع���دي���ن،  م���ن  وع�����دد 

وب���ع���د ا���ص��ت��م���ع��ه��� ل��ل��م��ط���ل��ب، ق���ررت 

ع���ق���د اج����ت����م�����ع ق����ري����ب م�����ع امل��ع��ن��ي��ن 

املط�لب  تلك  لبحث  بـ”الفو�صف�ت” 

واإيج�د احلول املن��صبة.

مط�لبهم  الأبرز  املتق�عدون  وعر�ص 

امل���ت���م���ث���ل���ة ب����وج����ود مم���ث���ل���ن ع���ن���ه���م يف 

اإلغ�ء  وعدم  ال�صحي،  الت�أمن  �صندوق 

بع�ص  و���ص��ي��دل��ي���ت يف  اأط���ب����ء  اع��ت��م���د 

امل���ح����ف���ظ����ت، وع������دم رف�����ع اال�����ص����رتاك 

املتق�عدين. ال�صنوي على 

16 من  امل������دة  ب����إل���غ����ء  ك��م��� ط���ل��ب��وا 

اأو ت��ع��دي��ل��ه���،  ن��ظ���م ال��ت���أم��ن ال�����ص��ح��ي 

هذا  من  املف�صولن  املتق�عدين  واإع���دة 

الت�أمن.

ق�موا  قد  املتق�عدين  وك�ن عدد من 

االث��ن��ن  ي���وم  اإىل  اع��ت�����ص���م��ه��م  بتعليق 

النواب،  بع�ص  ملط�لب  ا�صتج�بة  املقبل، 

مط�لبهم  بحث  �صيتم  اأنه  اأكدوا  الذين 

املعنين. مع 

االنباط- عمان

اخ���ت����رت ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�������ة اجل���دي���دة جلمعية 

���ص��ي��دات ورج������ل االأع���م����ل االأردن����ي����ن امل��غ��رتب��ن 

لدورة  للجمعية،  رئي�ص�  املج�يل،  ف���دي  )توا�صل( 

جديدة، متتد حتى الع�م 2٠2٤.

وبح�صب بي�ن للجمعية ام�ص الثالث�ء، اخت�رت 

الهيئة، دي�ن� ن��صر، ن�ئب� للرئي�ص، واأحمد حيمور، 

لل�صندوق.  اأمين�ً  احلم�يدة،  و�صف�ء  لل�صر،  اأمين�ً 

ال���دور املحوري  ت��وؤك��د  اإن اجلمعية  امل��ج���يل  وق���ل 

ل��ل��م��غ��رتب��ن االأردن�����ي�����ن، وال�������ذي اأك�����د اأه��م��ي��ت��ه 

اإ�صراكهم  جاللة امللك عبداهلل الث�ين، من خالل 

بدعم  الف�علة  وم�ص�همتهم  التنمية،  مب�صروع�ت 

اقت�ص�د االأردن.

وخطط  ب��رام��ج  �صت�صع  اجلمعية  اأن  واأ���ص���ف 

مع  ب�لتن�صيق  وال��ق��ي������ص،  للتنفيذ  ق���ب��ل��ة  ع��م��ل 

جميع ال��ه��ي��ئ���ت االق��ت�����ص���دي��ة ال��ع���م��ة واخل������ص��ة 

���ص��ي��دات ورج����ل  امل��ج���يل جميع  ودع����  اململكة.  يف 

االأع����م�����ل االأردن����ي����ن امل��غ��رتب��ن اإىل االن��ت�����ص���ب 

دور  الأهمية  ب�لنظر  روؤي��ت��ه���  لتحقيق  للجمعية، 

بيئة  بتوفري  الوطني،  االقت�ص�د  دع��م  يف  املغرتب 

ج�معة ل�صيدات ورج�ل االأعم�ل االأردنين يف بالد 

التنمية  مب�ص�ريع  م�ص�ركتهم  وتفعيل  االغ���رتاب، 

داخ����ل ال���وط���ن، مب��� ي��ح��د م��ن ال��ف��ق��ر وال��ب��ط���ل��ة. 

من  ك��ل  ب�لتزكية  االإدارة  جمل�ص  بع�صوية  وف����ز 

وعوين  ال�صوابكة،  وحممد  االأع���رج،  عبداحلميد 

الر�صود، وعم�ر عبيدات، وم�صطفى جداية، ونبيل 

العبداهلل ومعت�صم جم�هد، ووافق جمل�ص االإدارة 

على التجديد، ملن�صور كم�ل مديرا ع�م� للجمعية. 

و�ص�دقت الهيئة الع�مة للجمعية، خالل اجتم�عه� 

ال�صنوي، ب�الإجم�ع على التقريرين االإداري وامل�يل، 

للح�ص�ب�ت.  مدقق  واختي�ر  العمومية،  وامليزانية 

االأ�ص��صي  ال��ن��ظ���م  على  ت��ع��دي��الت  الهيئة  واأق����رت 

وخطة عمل للجمعية تتوافق مع روؤيته� واأهدافه� 

�صيدات  م��ن  نخبة  اجلمعية  وت�صم  امل�صتقبلية. 

ورج����ل االأع��م���ل االأردن���ي���ن م��ن اخلليج واأوروب����� 

لكل  االنت�ص�ب  ب���ب  و�صتفتح  ال�صم�لية،  واأم��ريك��� 

العمل  م��زاول��ة  �صروط  عليه  وتنطبق  يرغب  من 

التج�ري يف دول االغرتاب، من خالل تقدمي طلب 
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 دع� املركز الوطني حلقوق االإن�ص�ن اإىل تعزيز 

احلق يف احل�صول على املعلوم�ت، لدوره املحوري 

يف تعزيز وحم�ية حقوق االإن�ص�ن.

واأ�ص�ف املركز، يف بي�ن �صحفي، ام�ص الثالث�ء، 

مبن��صبة اليوم الدويل لتعميم االنتف�ع ب�ملعلوم�ت، 

التي  املعلوم�ت،  على  احل�صول  طلب�ت  اإج���ب��ة  اأن 

يتقدم به� االأف���راد، من �ص�أنه� اأن ت��وؤدي اإىل زي�دة 

امل�ص�ركة  اأن  واأك����د  ال��ف�����ص���د.  وحم���رب��ة  ال�صف�فية 

الف�علة يف احلي�ة املدنية وال�صي��صية واإدارة ال�ص�أن 

الع�م تقت�صي تدفق� وان�صي�ب� للمعلوم�ت ب�صورة 

متكن االأفراد من تبني املواقف املوؤثرة، والدخول 

يف النق��ص�ت الع�مة، والت�أثري يف �صنع القرار.

كم� اأكد اأن هذا احلق ي�صهم يف حم�ية احلقوق 

االقت�ص�دية واالجتم�عية، من خالل توفري الوعي 

لدى االأفراد، ومعرفة اآلي�ت اتخ�ذ القرارات ور�صم 

اأن ذلك يلعب دورا مهم� يف  اإىل  ال�صي��ص�ت، الفت� 

ت�صهم  التي  اال�صتثم�رات  وج��ذب  ال�صي��ص�ت  ر�صم 

واالجتم�عية  االقت�ص�دية  احلقوق  �صوية  رف��ع  يف 

لالأفراد.

عن  موؤخرا  ك�صفت  كورون�  ج�ئحة  اأن  واأو�صح 

اأهمية احلق يف احل�صول على املعلوم�ت، وجوانب 

ال��ق�����ص��ور واخل��ل��ل، خ������ص��ة يف امل��ج���الت ال�صحية 

والتعليمية وتوزيع اخلدم�ت االجتم�عية وغريه�.

ودع����� امل��رك��ز اإىل االإ�����ص����راع يف اإق�����رار م�����ص��روع 

لق�نون �صم�ن احلق يف احل�صول  املعدل  الق�نون 

على املعلوم�ت، ب�صورة ت�صمن تاليف االإ�صك�لي�ت يف 

الق�نون احل�يل، ومب� ي�صمن حتقيق مبداأ الك�صف 

اإق���رار مبداأ  ذل��ك  املعلوم�ت، مب��� يف  ع��ن  االأق�صى 

االإف�ص�ح اال�صتب�قي عن املعلوم�ت من قبل اجله�ت 

�صم�ن احلق  ق���ن��ون  وط���ل��ب مبنح  العالقة.  ذات 

يف  التطبيق،  اأول��وي��ة  املعلوم�ت  على  احل�صول  يف 

ح�ل التع�ر�ص الت�صريعي مع الت�صريع�ت االأخرى، 

املعلوم�ت مب�  اإج�����راءات احل�����ص��ول على  وت��ع��دي��ل 

اإج����ب���ة ط��ل��ب���ت احل�����ص��ول  يف ذل���ك تقلي�ص م���دة 

على  ل��ل��رد  �صريع  م�ص�ر  واإن�����ص���ء  امل��ع��ل��وم���ت،  على 

ال�صحفين. 
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كثري من االحيان يعتقد الواحد منا ان ت�سرفاته وافكاره هي امل�سطرة التي يجب على اجلميع 

اتباعها..

وعندما ا�سع يدي على خدي “وا�سفن”.. اجد ان هناك من م�ساطري اعوجت و�ساعت بع�ض 

واالف��ك��ار  املفاهيم  بع�ض  لتغيري يف  او  ال��زم��ن..  م��ع ط��ول  املحيطة  البيئة  م��ن طبيعة  مالحمها 

واملمار�سات وال اقول املباديء..

فهل طريقة تعاملي مع ابنائي هي الطريقة املثلى.. بحيث انني اوجه اللوم على من هم حويل ان 

مل يتعاملوا مع ابنائهم مبثل تعاملي؟!..

اال ميكن ان يكون لهم من اخل�سو�سية التي ال اعلمها.. ما يجعلهم هكذا؟!..

وهل احكم على من يوؤدي الواجبات االجتماعية مثلي بانه �سخ�ض اجتماعي ودود حمب للنا�ض 

وكرمي.. ومن يقل عني بانه منغلق بخيل ال يحب التعامل مع االآخرين.. ومن يزيد عني يف فهو 

م�سرف وممن ال حياء يف وجوههم “ودالق حاله على النا�ض”؟!..

وهل من املنطق ان اجعل كل من ينتقد بنف�ض م�ستوى جراأتي.. بانه قوي يف احلق �سجاع.. ومن 

قل عني فهو جبان ال يقوى على املواجهة.. ومن زاد عني فهو طائ�ض متهور ارعن؟!.. 

ومن يدير موؤ�س�سة مبثل طريقتي وب�سرعة قراراتي.. فهو املدير املتزن �ساحب القرار املنا�سب 

واحلكيم.. ومن كان ا�سرع مني فهو مت�سرع ال يح�سب ح�ساب املخاطر وعواقب االمور.. ومن يطيل 

قليال التفكري يف اتخاذ القرار بانه �سعيف ال يقوى على مواجهة املع�سالت وح�ساب االحتماالت 

واتخاذ القرارات احلا�سمة؟!..

واالمثلة كثرية يف كل مناحي احلياة.. وال تقت�سر على الت�سرفات احلياتية العادية.. وامنا ت�سمل 

نظرتنا لكافة املمار�سات اكانت االدارية او الت�سريعية او العقائدية اي�سا..

لذلك اقول.. عليك بتقييم م�سطرتك كل فرتة.. وال �سري يف النظر اىل وحدات قيا�ض م�ساطر 

االآخرين.. فلعل هناك ما يجب عليك تغيريه على م�سطرتك.. مامل يتنافى مع املباديء الرا�سخة 

الثابتة.. فاملقيا�ض الذهني للر�سى عن اي ت�سرف او فعل.. هو مدى ر�ساك عن الفعل يف ظل ظرفك 

الذي تعي�ض حينها.. وهو نف�ض املقيا�ض الذي يقي�ض به االخرون.. مع االختالف يف مدى حزم ودقة 

ال�سخ�ض..

فلعلك جتد انك ال تقبل فعال ما الأنا�ض يف وقتك احلا�سر.. بينما كنت ت�سعر بالر�سى عن نف�سك 

بالقيام بنف�ض الفعل فيما م�سى.. والعك�ض �سحيح..

فما عليك �سوى النظر والتفكر والتدبر واعطاء الن�سح املنا�سب يف الوقت املنا�سب اإن كنت متاأكدا 

من �سحة قراءات م�سطرتك.. وِمن تَقُبل االخر ملقيا�ض م�سطرتك..

محمود الدباس

ال تظن انك المسطرة

االنباط- عمان

ام�ض  النيابية،  والبيئة  ال�سحة  جلنة  زارت   

التي  امل�ساكل  ملناق�سة  االأطباء؛  نقابة  الثالثاء، 

وما  التقاعد  �سندوق  �سيما  النقابة،  بها  مت��ّر 

يواجهه من حتديات.

وق�������ال رئ���ي�������ض ال���ل���ج���ن���ة، ال����دك����ت����ور اأح���م���د 

اال���س��ت��ع��داد  اأمت  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال�����س��راح��ن��ة، 

النقابة  ت�سب يف م�سلحة  التي  احللول  الإيجاد 

اأي  ت��ت��ق��ب��ل  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  م����وؤك����دا  وم��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا، 

اقرتاحات وا�ستف�سارات من ِقبل النقابة.

الفريق،  ب��روح  “العمل  اجلميع  من  وطالب 

اأ�سباب  اأه���م  م��ن  يعترب  اجل��م��اع��ي،  العمل  ك��ون 

النجاح«.

القائم  ق��دم��ه  ���س��رح  اىل  اللجنة  وا�ستمعت 

ر�سول  حممد  الدكتور  االأط��ب��اء،  نقيب  باأعمال 

ال��ط��راون��ة، ع��ن واج��ب��ات نقابة االأط���ب���اء، وق��ال 

ال��ط��راون��ة اإن��ن��ا ب��داأن��ا ب��اإج��راءات اإداري���ة �سريعة 

للنقابة،  ه��ي��ك��ل��ي  ���س��ك��ل  اإي���ج���اد  ن�ستطيع  ح��ت��ى 

وخ�����س��و���س��ا ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��االأم��ور 

املالية.

وفيما يتعلق بالر�سوم املرتتبة على منت�سبي 

النقابة، قال الطراونة اإنه جرى و�سع ت�سهيالت 

اإىل  م�سريا  التق�سيط،  م��دة  متديد  خ��الل  م��ن 

من  �سعيف  اخل��ا���س��ة  امل�ست�سفيات  جت���اوب  اأن 

خالل ت�سديد االإيرادات املرتتبة عليها، مطالبا 

ب��اق��ت��ط��اع ال��ر���س��وم ع��رب ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة ب���وزارة 

ال�سحة الأطباء امل�ست�سفيات احلكومية.

واأ�ساف اأن حجم املديونية ل�سندوق التقاعد 

يف النقابة يقدر ب� 18 مليون دينار.

ال�سهرية  التقاعد  اإي��رادات �سندوق  اأن  واأك��د 

وبطريقة  ا�ستثناء  دون  امل�����س��ارك��ن  ع��ل��ى  ت���وزع 

مت�ساوية، واأن الئحة االأجور جرى االنتهاء منها 

من خالل الو�سف الوظيفي لالخت�سا�ض.

من جانبه، قال اأمن �سندوق نقابة االأطباء، 

ال�سهري  ال��ع��ج��ز  اإن  ���س��ف��اق��وج،  ي��ل��در  ال��دك��ت��ور 

ل�سندوق النقابة يف فرعيه عمان والقد�ض يقدر 

املرتتبة  الديون  واأن  �سهرياً،  دينار  األ��ف   500 ب� 

النقابة  ك�سوفات  من  امل�سطوبن  االأط��ب��اء  على 

تقدر ب� 34 مليون دينار، واأن �سندوق التكافل يف 

النقابة مهدد بال�سطب كذلك.

العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س��ة  ب���دوره���ا، ط��ال��ب��ت 

للنقابة،  االإع���الم���ي  وال��ن��اط��ق  االأج�����ور  وجل��ن��ة 

الدعم  اللجنة  م��ن  ع��ك��رو���ض،  مي�سم  ال��دك��ت��ورة 

املعنوي للمجل�ض الوطني الطبي االأردين، ودعم 

رقابية  موؤ�س�سة  وت�سكيل  ع��ام،  ب�سكل  الطبيب 

على  طبي  اخت�سا�ض  ك��ل  حقوق  حلفظ  طبية 

حدة. من جانبهم، اأ�ساد اأع�ساء اللجنة النيابية 

بدور نقابة االأطباء وما تقدمه من متيز واإتقان 

جميع  ج��ه��ود  تكاتف  اأهمية  واأك����دوا  العمل.  يف 

العمل داخل  املعنية للحفاظ على �سري  اجلهات 

النقابة.

االنباط- البادية ال�شمالية

ال�سمالية،  البادية  �سرطة  مديرية  اأطلقت 

ام�ض  املجتمعية،  ال�سرطة  ق�سم  م��ع  بالتن�سيق 

عيون  يف  “طالبنا  ب��ع��ن��وان  م���ب���ادرة  ال��ث��الث��اء، 

اإىل دعم الطلبة  املبادرة  العام”. وتهدف  االأمن 

املدر�سية  باحلقائب  العفيفة  االأ���س��ر  ذوي  م��ن 

والقرطا�سية واحتياجاتهم ال�ستكمال م�سريتهم 

التعليمية. وقال مدير �سرطة البادية ال�سمالية، 

وبا�ستمرار  “نعمل  ال��ع��ج��رم��ي،  �ساهر  العميد 

باأف�سل  وال�سرطية  االأمنية  اخلدمات  لتقدمي 

املواطنن  تلم�ض حاجات  اإىل  اإ�سافة  امل�ستويات، 

االإن�سانية واالجتماعية خدمة للوطن واأبنائه”.

ال�سمالية  البادية  تربية  مدير  ثمن  ب��دوره، 

به  الذي تقوم  ال��دور  املومني،  ال�سرقية، حممد 

ال��ع��ام وم��ا تبذله م��ن جهود يف  االأم���ن  مديرية 

اأنه جرى التن�سيق  اإىل  القطاعات كافة، م�سرياً 

مع ال�سرطة املجتمعية ومدراء املدار�ض الختيار 

احتياجاً  االأك��ر  الطالب  من  امل�ستهدفة  الفئة 

والقاطنن يف مناطق جيوب الفقر.

قالت مديرة مدر�سة قرية اخلري  اىل ذلك، 

املبادرة  اإن  ال��رواد،  نارمن  املختلطة،  االأ�سا�سية 

�ساهمت ب�سكل كامل يف تلبية احتياجات الطلبة 

االأ�سا�سية لالنتظام يف الدرا�سة.

االنباط-عمان

اأقامت وحدة التنمية وخدمة املجتمع املحلي يف 

جامعة البلقاء التطبيقية وحتت رعاية نائب رئي�ض 

املجتمع  التنمية وخ��دم��ة  م��دي��ر وح���دة  اجل��ام��ع��ة 

طبيا  يوما  الكلوب  نا�سر  الدكتور  االأ�ستاذ  املحلي 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  م��ربة  يف  للمقيمات  جمانيا 

ابن احل�سن لالأيتام يف ال�سلط، وذلك بالتعاون مع 

الطبية،  املعاجلات  دائ��رة   / الطبي  التاأمن  وح��دة 

الهالل  جمعية  رئي�ض  وبح�سور   اأدوي���ة  و�سركات 

اجلمعية   رئي�ض  ون��ائ��ب  امل�سعود  ���س��ربي  االأح��م��ر 

جامعة  ان  الكلوب  الدكتور  وق��ال  العلوان.  نااجي 

البلقاء التطبيقية حتر�ض على التوا�سل مع كافة 

فئات املجتمع االأردين واإقامة الفعاليات بالت�ساركية 

مع العديد من املوؤ�س�سات لرنقى باخلدمة املقدمة 

وخ��ا���س��ة لفئات االأي��ت��ام ال��ذي��ن ه��م م��ك��ون اأ�سا�سي 

للتوا�سل معهم  دائما  ن�سعى  املجتمع  مكونات  من 

على  ون��ح��ر���ض  امل��ج��ت��م��ع  يف  ان��خ��راط��ه��م  لت�سهيل 

كلما  لهم  ال�سحية  الرعاية  م��ن  اأم��ك��ن  م��ا  تقدمي 

توفرت لنا املقدرة على ذلك، موؤكدا ان هذا الن�ساط 

اليوم هو من �سلب اهتمامات وحدة التنمية وخدمة 

املجتمع املحلي يف دعم هذه املبادرات واالأيام الطبية 

املجانية التي تهتم بال�سحة العامة من خالل اإجراء 

واأ���س��اف  امل�ستهدفة.  للفئات  الطبية  الفحو�سات 

االأي��ت��ام وااله��ت��م��ام بهم  الكلوب ان رع��اي��ة  الدكتور 

النبوية  وال�سنة  ال�سماوية  الكتب  عليها  اأم��ر حثت 

ال�سريفة وهي ما يوؤكد عليه جاللة امللك عبداهلل 

اأن رعاية  اإىل  امل��ع��ظ��م  الف��ت��ا  اب��ن احل�سن  ال��ث��اين 

االأيتام كانت وما زالت حتظى باهتمام كبري من لدن 

عبداهلل  امللك  املظفرة  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب 

الثاين اب��ن احل�سن املعظم  وه��ذا ما نلم�سه جليا 

من خالل متابعة جاللته ل�سوؤون االأيتام واالإيعاز 

للحكومات املتعاقبة باالهتمام بهذه الفئة من اأبناء 

كافة  الكلوب  الدكتور  العزيز.و�سكر  اأردن��ن��ا  وبنات 

اجلامعة  ك����وادر  م��ن  الن�ساط  ه��ذا  على  القائمن 

واأطباء العيادة و�سركات االدوية التي حتر�ض على 

االأدوي���ة  ت��ق��دمي  امل�ستمر م��ع اجلامعة يف  ال��ت��ع��اون 

املجانية الالزمة للحاالت املر�سية التي ت�ستوجب 

اخذ هذه االأدوية.وقدم املدير الهالل االأحمر فرع 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  الإدارة  ال�سكر  البلقاء  

ووحدة التنمية وخدمة املجتمع املحلي التي حتر�ض 

على التوا�سل مع املربات وجمعيات االأيتام يف كافة 

�سهادة  الكلوب  ال��دك��ت��ور  و�سلم  اململكة  حمافظات 

�سكر وتقدير من جمعية الهالل االأحمر االأردين. 

ويف ختام اليوم الطبي مت اإقامة حفل غداء وتوزيع 

الهدايا على املقيمات يف املربة واالحتفال بالطالبة 

م��ع��دال مرتفعا يف  وال��ت��ي حققت  امل���ربة  املقيمة يف 

امتحان الثانوية العامة بح�سور مديرة املربة رميا 

كلوب.

 الصحة والبيئة النيابية تزور نقابة األطباء وتستمع لمطالبها

 البادية الشمالية: إطالق مبادرة طالبنا في عيون األمن العام

 البلقاء التطبيقية تنظم يوما طبيا مجانيا لمبرة
 الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين لأليتام في البلقاء

االنباط- عمان

األقى العاملون يف االأمن الوقائي، القب�ض على 

�سخ�ض وفتاة تورطا بعملية ابتزاز، حيث مت اإعادة 

مبلغ 205 اآالف دينار من اجمايل املبلغ املايل.

وق������ال ال���ن���اط���ق االع����الم����ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

يف  للعاملن  وردت  م��ع��ل��وم��ات  اإن  ال��ع��ام،  االم���ن 

بابتزاز احد  الوقائي بقيام �سخ�ض وفتاة  االم��ن 

اال�سخا�ض واخذ مبالغ مالية كبرية منه.

وا�ساف انه جرت متابعة املعلومات وا�ستدعاء 

ال�سخ�ض املجني عليه، حيث اأكد تعر�سه لالبتزاز 

ك��ان��ت برفقته، واخ��ذ  ال�سخ�ض وف��ت��اة  م��ن ذل��ك 

مبالغ مالية كبرية منه تقدر ب�350 الف دينار .

الوقائي  االأم��ن  اأن فريقاً حتقيقياً من  وب��ن 

ق���ام مب��ت��اب��ع��ة امل��ع��ل��وم��ات ال������واردة ح���ول امل�ستبه 

اإلقاء القب�ض عليهما  بهما وحتركاتهما، وجرى 

وبداللتهما جرى �سبط مبلغ 205 اآالف دينار كانا 

قد ح�سال عليها من املجني عليه، و�سيتم اإحالة 

الق�سية للق�ساء .

���س��رورة عدم  االإع��الم��ي، على  الناطق  و�سدد 

الر�سوخ ملثل هذه االأفعال اجلرمية، واأن مديرية 

االأمن العام توفر احلماية الالزمة للمواطنن، 

مهيباَ باجلميع عند التعر�ض ملثل هذه املواقف، 

التوا�سل مع مديرية االأمن العام على الهواتف 

واملواقع الر�سمية، اأو التوجه ف��وراً الأق��رب مركز 

اأمني اأو ق�سم للبحث اجلنائي اأو االأمن الوقائي، 

واالإب��الغ عن هذه احلاالت، لتمكن رجال االأمن 

من حمايتهم من الوقوع فري�سة لالبتزاز الذي 

ي�ستمر مرتكبوه مبمار�سته يف حال ال�سكوت عنهم 

والر�سوخ يف املرة االأوىل.

ان االنباط- عمَّ

الف�ساد  بق�سايا  ة  املخت�سَّ الهيئة  اأ����س���درت   

ان حكما بحق موظفن  لدى حمكمة جنايات عمَّ

راعة يق�سي بو�سعهما  اثنن يعمالن يف وزارة الزِّ

والزامهما  �سنوات،  خم�ض  ملدة  املوؤقتة  باالأ�سغال 

األًفا   365 والبالغة  املختل�سة،  املبالغ  قيمة  بدفع 

و128 ديناًرا، بعد ثبوت جرمية جناية االختال�ض 

امل�سندة اإليهما من قبل النيابة العامة وهو قرار 

املخت�سة  املحكمة  اأم���ام  لال�ستئناف  ق��اب��ل  اأويل 

بذلك.

واأ�سدرت املحكمة قرارها، خالل جل�سة علنية، 

وع�سوية  ��الح��ن  ال�����سَّ نا�سر  القا�سي  برئا�سة 

بتجرمي  ق�سى  وال����ذي  م�سلح،  ف���ادي  القا�سي 

ر 24  امل��ت��ه��م االأول ع��ن ج��ن��اي��ة االخ��ت��ال���ض م��ك��رَّ

��دخ��ل  ���اين ب��ج��ن��اي��ة ال��تَّ ة وجت����رمي امل��ت��ه��م ال���ثَّ م����رَّ

ارتكابهما  ثبوت  بعد  ة  م��رَّ  24 ر  مكرَّ باالختال�ض 

للجرم امل�سند اليهما.

رت املحكمة حب�ض املتهمن االأول والثَّاين  وقرَّ

��اق��ة امل��وؤق��ت��ة،  خ��م�����ض ���س��ن��وات م���ع االأ����س���غ���ال ال�����سَّ

وت�سمينهما قيمة ما اختل�ساه، وال��ذي يبلغ 182 

االأم��وال  فل�ًسا، وم�سادرة  و650  ديناًرا  و564  األًفا 

األًفا   182 مبلغ  وتغرميهما  لديهما،  امل�سبوطة 

و564 ديناًرا، لي�سبح جمموع املبلغ الكلي املطلوب 

خلزينة الدولة االأردنية 365 األًفا و128 ديناًرا.

و�سمنت املحكمة املتهمن االأول والثَّاين قيمة 

النَّفقات االإدارية والق�سائية، التي رافقت الق�سية 

منذ بدايتها وحتى جل�سة النطق باحلكم.

رت امل��ح��ك��م��ة ت��ع��دي��ل ال��و���س��ف اجل��رم��ي  وق�����رَّ

زوجة  وهي  الق�سية،  الثَّالثة يف  للمتهمة  امل�سند 

احد املتهمن من اجلرم امل�سند اليها عمال باأحكام 

اأ�سول املحاكمات اجلزائية  امل��ادة 234 من قانون 

جناية  ع��ن  لة  متح�سِّ اأم�����وال  اإخ���ف���اء  ج���رم  اإىل 

االخ��ت��ال���ض خ��الف��ا الأح��ك��ام امل���ادة 83 م��ن قانون 

العقوبات.

اأن اجل��رم املرتكب من قبل  اإىل  واأ�سار القرار 

املتهمة الثالثة وقع قبل تاريخ االأول من حزيران 

عام 2011 وعمال باأحكام املادتن 1/335 و1/337 

رت  من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية، فقد قرَّ

لكون  عنها  ال��ع��ام  احل��ق  دع���وى  ا�سقاط  املحكمة 

اجلرم بو�سفه املعدل م�سمول باأحكام قانون العفو 

العام ل�سنة 2011 مع االإ�سارة اإىل اأنَّ القرار الذي 

اأ�سدرته املحكمة قابال لال�ستئناف اأمام حمكمة 

ان. ا�ستئناف عمَّ

االنباط- عمان

ال��ذي  للبيان  تو�سيح  يف  النقل  وزارة  ق��ال��ت 

ا����س���درت���ه ام�������ض ال���ث���الث���اء، اإن ���س��رك��ة امل��ل��ك��ي��ة 

االردن��ي��ة �ستقوم، اع��ت��ب��اراً م��ن ي��وم االأح���د املقبل 

بتوفري خدمة النقل الربي مل�سافريها من واإىل 

اجلمهورية العربية ال�سورية.

وب��ي��ن��ت ان���ه �ستنطلق ح��اف��الت م��ب��ا���س��رة من 

مدينة دم�سق باجتاه مطار امللكة علياء الدويل، 

وذلك حلن ا�ستئناف الرحالت اجلوية م�ستقبال.

ال�سالمة  مب��ع��اي��ري  التقيد  ����س���رورة  واأك�����دت 

املعتمدة  ال�سحية  ال��ربت��وك��والت  و�سمن  العامة 

من اجلهات الر�سمية.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اك���د  جهته،  م��ن 

اخل��ط��وط اجل��وي��ة امل��ل��ك��ي��ة االأردن����ي����ة، املهند�ض 

اأن امللكية االأردنية �ستوفر خدمة  �سامر املجايل، 

وال��ذي��ن  ���س��وري��ة،  واإىل  م��ن  مل�سافريها  ب��ري  نقل 

ي�ستخدمون �سبكة خطوطها املنطلقة من عمان.

واأ���س��اف امل��ج��ايل يف ت�سريح ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء 

االأردنية )برتا(، اليوم الثالثاء، اأن عملية النقل 

برا �ستكون بوا�سطة حافالت نقل عالية اجلودة 

وذات موا�سفات مريحة تنطلق من و�سط مدينة 

دم�سق مبا�سرة باجتاه مطار امللكة علياء الدويل 

وبالعك�ض، بهدف ت�سهيل عبورهم براً من مركز 

حدود جابر.

 القبض على شخص وفتاة تورطا 
بمحاولة ابتزاز بمبلغ 350 الف دينار

حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 
سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

 النقل: الملكية األردنية ستوفر خدمة 
النقل البري لمسافريها من وإلى سورية

بعد هجمة الوزراء السابقين واالطباء المتقاعدين

االنباط – عمر كالب 

ين�سط وزراء �سحة �سابقون، واأطباء متقاعدون من اجلهاز 

ت��راج��ع  ع��ل��ى  املجتمعي  الغ�سب  ح��ال��ة  ا�ستثمار  يف  ال��ر���س��م��ي، 

منظومة اخلدمات ال�سحية الر�سمية، بعد اخطاء طبية طالت 

ال��ذاك��رة  لتتفتق  امل��ا���س��ي��ن،  اال���س��ب��وع��ن  خ���الل  طفلن  ح��ي��اة 

ال�سلبي،  امل��خ��زون  ا�ستذكار  ع��ن  االردن��ي��ة،  ال��ع��ادة  وكما  بعدها 

على  عاما   12 قبل  ج��رت  هاتفية  حمادثة  ن�ض  ت��داول  وج��رى 

م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، م��ع اغ���داق ه��ائ��ل ب��امل��دي��ح على 

الطبيب الذي كان ي�سغل من�سبا طبيا رفيعا وقت املكاملة، لكنه 

وك��ال��ع��ادة االردن��ي��ة م��رة اخ���رى،  يحجم ع��ن احل��دي��ث اال بعد 

اخلروج من املن�سب.

الراأي يف االردن ونا�سر وكالة عمون االخبارية  اأحد �سناع   

�سفحته  على  تغريدة  ن�سر  احل��ي��اري،  �سمري  االنت�سار  وا�سعة 

، حيث يقول يف  الثقيلة  االيحاءات  الكثري من  اخلا�سة حتمل 

تغريدته : »احلملة التي ت�ستهدف االأطباء وامل�سايف احلكومية 

لي�ست بريئة اإطالًقا فهناك اعتقاد ان لوبي او مافيا يف القطاع 

اال�سم  البا�سا وهو  اعلم«،  واهلل  له م�سلحة مبايجري  اخلا�ض 

املال�سق لنا�سر عمون، لديه م�سادره االخبارية العميقة والتي 

الكالم  قليلي  من  بالعادة  فالرجل  تغريدة،  هكذا  لن�سر  توؤهله 

حتى يف اجلل�سات اخلا�سة، وخروجه عن �سمته يعني ان وراء 

االأكمة ما وراءها.

قاله احلياري  ما  ينف  ال�سحة، مل  وزارة  م��اأذون يف  م�سدر 

ب��ل ا���س��اف ع��ل��ي��ه يف ح��دي��ث ل��الن��ب��اط ان مافيا  ت��غ��ري��دت��ه،  يف 

يت�ساركون  الر�سمية  ال�سحية  املنظومة  الرتهل والف�ساد داخل 

جت��اوزات  فثمة  البا�سا،  تغريدة  يف  ذك��ره��ا  ال�سابق  املافيا  م��ع 

وممار�سات �سادمة جرى ال�سمت عليها ورمبا ال يزال م�سكوتا 

عنها، ومنها ما ي�سبه حكايا االفالم وامل�سل�سالت يقول امل�سدر، 

االردن  يف  اكتظاظا  امل�ست�سفيات  اك��ر  اح��د  يف  غ��رف   8 فهناك 

عن  كناية  امل��ع��ل��وم،  دف��ع  بعد  اال  فتحهن  ي��ج��ري  وال  مغلقات، 

الر�سوة او االكرامية، وي�سرت�سل امل�سدر، باأن تبديل ال�سرا�سف 

ناهيك  االج��ر،  مدفوع  اي�سا  امل�ست�سفى  يف  لالأ�سرة  واالغطية 

القيام بالواجبات الوظيفية  الدوام وترهل يف  عن خروقات يف 

الكوادر الطبية والتمري�سية. من 

ح��ك��اي��ا ال��رته��ل وال��غ��ي��اب ع��ن ال����دوام ب��ع��د دق��ائ��ق م��ن ختم 

ال���دوام ل��دى اط��ب��اء ومم��ر���س��ن وك���وادر اداري����ة، لي�ض املظهر 

ال��وح��ي��د ل��ل��رته��ل، ب��ل ان ه��ن��اك اج��ه��زة ط��ب��ي��ة م��ث��ل اج��ه��زة » 

فتحها  يجِر  ومل  اغلفتها،  حبي�سة  زال��ت  م��ا   « �ساوند  االل���رتا 

مطلقا، مت العثور عليها يف احد م�ست�سفيات االطراف، وال�سبب 

ي�سطر  حتى  العمل،  يف  االطباء  رغبة  عدم  امل�سدر،  يقول  كما 

الك�سل  ب�سبب  او  اخلا�سة  العيادات  اىل  الذذهاب  اىل  املري�ض 

والرتهل، ليختم امل�سدر حديثه بالقول: » احلديث عن الواقع 

ال�سحة  وزراء  ان  ي��ن��ِف  ال  ك��ل��ه  وه���ذا  ال��ق��ل��ب«،  ي���وؤمل  ال�سحي 

لواقع  التفات  دون  وغ��ادر  جاء  معظمهم  الن  ال��وزر،  يتحملون 

على  ي�سرب  ثم  التنظيمي،  اطارها  �سد�سدة  و�سرورة  ال��وزارة 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ساعد  ان  لك  اقول  ان  ن�سيت   « قائال:  راأ�سه 

احل��ك��وم��ي��ة وحت���دي���دا يف امل�����س��ت�����س��ف��ى االك����ر اك��ت��ظ��اظ��ا، يتم 

مقابل  اكرامية  املري�ض  اهل  يدفع  فاعل، حتى  بفعل  تعطيلها 

ونقله  املري�ض  بحمل  الكوادر  احد  يقوم  ان  او  كر�سي متحرك 

على االدراج او بن االق�سام«.

القطاع ال�سحي الر�سمي، يدفع ثمن جناحه العام وجناحه 

طبعا  ب��اإق��ت��دار،  ل��ه  والت�سدي  ك��ورون��ا  وب��اء  مواجهة  يف  امللفت 

بدعم امللك وويل العهد، هكذا بداأ وزير عامل حديثه لالنباط، 

ويبدو ان اي جناح اردين يف اي جمال يفتح �سهية املرتب�سن، 

يكمل امل�سدر، لذلك متت الهجمة على القطاع ال�سحي العام، 

ان��ه خ��اٍل من  يعني  ذل��ك ال  ال��ذي حقق جناحات متميزة، لكن 

ال�����س��وائ��ب، ف��ث��م��ة اخ���ت���الالت ك��ث��رية، يف ال��ق��ط��اع، اب����رزه ع��دم 

االنفاق  االختالل يف  اكر حجم  وال�سادم  وامل�ساءلة،  املحا�سبة 

احلديث  وت��رية  امل�سدر  يرفع  وهنا  احلكومية،  املعاجلات  على 

املعاجلات  على  االن��ف��اق  حجم  ان  يك�سف  حن  معا،  وال�سدمة 

مليون   125 بلغ  املا�سي،  حزيران  �سهر  وحتى  العام  بداية  منذ 

ث��م��ن خ��دم��ات ط��ب��ي��ة م��ن ادوي����ة وعمليات  50 م��ل��ي��ون��ا  دي���ن���ار، 

من  عليها  للعاملن  مكفاءات  مليون  و75  طبية  وم�ستلزمات 

جلان طبية ومتري�سية وادارية.

هذا غي�ض من في�ض تناولته االنباط خالل جولة �سريعة 

واىل  جذرية  مراجعات  اىل  بحاجة  انه  يبدو  قطاع  واق��ع  على 

عمليات  اج����راء  ث��م  اوال  لتعقيمه  وج��ري��ئ��ة  ح��ا���س��م��ة  ق����رارات 

االوىل من جناح ومتيز،  قاطرته  اىل  جراحية كربى العادته 

فال تنجح موؤامرة متاءمر اال بتق�سري مق�سر.

                  تفتح الصندوق االسود في وزارة الصحة

االربعاء    29 / 9 /2021

 75 الطبية منها  المعالجات   125 مليون كلفة 
مكاْفات مليونا 

 اجهزة ما زالت بأغلفتها واالطباء يهربون من الدوام

    8 غرف مغلقة في المستشفى االكثر اكتظاظا 
يدفع لمن  والمفتاح 

     هذه اسباب تعطل المصاعد واالغطية 
بثمن والشراشف 
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لفية الثالثة، حيث  املجتمعات ال�صرقية ذكورية باإمتياز بالرغم من و�صولنا زمن ا�أل

ما زال معتقد اأن الذك�ر يحمل�ن م�س�ؤوليات اأكرث من الإناث �سائداً عند الكثري، وما 

زالت  وم��ا  اأي�سا،  �سائداً  اإ�سمها  ويحمل�ن  العائلة  دمي�مة  هم  الذك�ر  اأن  معتقد  زال 

وتعمل  البيت  املحامل يف  نثى جمل  الأ زالت  وما  ناث م�ج�دًة،  الإ الذك�ر على  حماباة 

متام املتطلبات الي�مية واأخ�ها يجل�س يتابع التلفاز اأو على النت:   دون كلل لإ

اأكرث  الذك�ر  يف  التعليم  يف  �ستثمار  الإ حيث  كثرية  ال��ذك���ري  املجتمع  م�ؤ�سرات   .1

وال��دويل  امل���ازي  وقب�لت  امل�حد  التن�سيق  قب�لت  بني  ب�سيطة  ومقارنة  ن��اث،  الإ من 

على  املبني  امل�حد  التن�سيق  يف  بكثري  اأكرث  ناث  الإ ن�سبة  حيث  ذلك،  تظهر  باجلامعات 

امل���ازي  يف  ن��اث  الإ من  بكثري  اأك��رث  الذك�ر  ن�سبة  اأن  بيد  للطالب،  ف�سل  الأ التح�سيل 

والدويل اللذان يتطلبان مبالغ مالية اأكرث.

ن��اث  الإ الذك�ر عن  اأو مييزون  امل��رياث  بناتهم من  النا�س يحرم�ن  بع�س  2.  حتى 

اإ�سم  يحمل�ن  واأنهم  اأكرث  الذك�ر  م�س�ؤوليات  اأن  بحجة  ال�سرع  عن  �سريحة  مبخالفة 

اإ�سمها م�ستقباًل! العائلة ويرفع�ن 

مهات ما زال يعب�س وجهه ويتجهم عند تلقيه خرب  الأ باء وحتى  الآل البع�س من   .3

نثى تلت�سق به اأكرث والبنات  ولدة الزوجة لأنثى ل لذكر، بالرغم من اأنه يدرك اأن الأ

بعد زواجهما وحتى قبله اأحّن على ال�الدين وعاطفتهن لهما اأكرث بكثري.

4. املجتمعات الذك�رية �سفة رمبا تك�ن جاهلية ن�سبياً، وحتى واإن كانت ن�سب النا�س 

ناث قليلة اإل اأنها ت�سيء للمجتمعات ال�سرقية كثرياً.  الذين مييزون بني الذك�ر والإ

5. البع�س حتى يحلل وفق ه�اه -ل وفق ال�سريعة- للذك�ر كل �سيء ويحرمه على 

ناث؛ وحتى ق�سايا ال�سرف ُتل�سق باملراأة بالرغم من اأن الرجل واملراأة �سركاء فيها! الإ

ن�سان  الإ فحق�ق  اجلن�س،  وف��ق  اآلدم  بني  ب��ني  التمييز  يتال�سى  اأن  ال���ق��ت  ح��ان   .6

ع����راف ال��دول��ي��ة وامل���اث��ي��ق على ال����رق ت��ع��زز ذل��ك، لكن امل��م��ار���س��ات امل���ج���دة على  والأ

ر�س والتي هي عك�س ذلك تقت�سي باأن نتغري كمجتمعات �سرقية. الأ

زالت  ما  البع�س-  عند  قليلة  كانت  -واإن  الذك�رية  املجتمعات  ممار�سات  ب�سراحة: 

بني  ر����س  الأ على  امل�����س��اواة  وامل��ط��ل���ب  اجلاهلية،  م��ن  كانت  واإن  جمتمعنا  يف  م���ج���دة 

اجلن�سني يف احلق�ق وال�اجبات واملكت�سبات وغريها.

د.محمد طالب عبيدات

المجتمعات الشرقية 
الذكورية

الأربعاء   29 / 9 / 2021 

 وزارة الصحة تنهي تحديث وحدة 
غسيل الكلى بمستشفى األمير فيصل

 أردننا جنة: ادراج مهرجان المناطيد 
بوادي رم على برامج الرحالت

 وزير الشؤون الدينية السوداني 
يشيد بتجربة صندوق الحج األردني

 لجنة المرأة في األعيان تطلع على واقع مشاركة المرأة في القطاع المصرفي

 الخبير الدولي د. خضير يقترح حلوال للحد من أزمة المياه 

صندوق التنمية والتشغيل: 684 فرصة عمل في 2021

االنباط- عمان

 بحثت جلنة املراأة يف جمل�س الأعيان 

ب��رئ��ا���س��ة ال���ع���ني ه��ي��ف��اء ال��ن��ج��ار،ام�����س 

الثالثاء، واقع م�ساركة املراأة يف القطاع 

امل�سريف.

الي�م  اللجنة،  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ال����ث����الث����اء، م���دي���ر ع�����ام ب���ن���ك الحت�����اد 

البنك  حم��اف��ظ  ون��ائ��ب  ال�سعيد،  ن��ادي��ا 

ومدير  ال�سيخ،  ماهر  الدكت�ر  املركزي 

ع���ام ب��ن��ك ���س��ف���ة الإ����س���الم���ي ال��دك��ت���ر 

ع���ام جمعية  ال��ت��م��ي��م��ي، وم���دي���ر  ���س��ام��ر 

ال����ب����ن�����ك الأردن������ي������ة ال����دك����ت�����ر م���اه���ر 

املالية  اللجنة  رئي�س  بح�س�ر  املحروق، 

الأع����ي����ان  والق����ت���������س����ادي����ة يف جم���ل�������س 

املهند�س جمال ال�سرايرة، ومقرر جلنة 

العمل والتنمية عبد الرحيم بقاعي.

اأهمية  اللقاء،  خالل  النجار،  واأك��دت 

امل�����س��ارك��ة الق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��م��راأة يف دع��م 

دور  اإىل  م�����س��ريًة  الق���ت�������س���ادي،  ال��ن��م��� 

اللجنة يف البحث عن جميع ال�سبل التي 

امل��راأة  ومتكني  متثيل  تعزيز  �ساأنها  من 

تدعم  ت�سريعية  بنية  و���س��ع  خ��الل  م��ن 

القطاع  وبخا�سة  املجالت  بجميع  املراأة 

امل�سريف.

وبينت اأهمية متكني املراأة وم�ساركتها 

امل�سريف وو�س�لها للمنا�سب  القطاع  يف 

التمكني  زي��ادة  اإىل  بالإ�سافة  القيادية، 

الق��ت�����س��ادي ل��ل��م��راأة م��ن خ��الل تقدمي 

اأ�سحاب  مع  والعمل  متخ�س�سة،  برامج 

امل����رن �سمن  ال��ع��م��ل  مل��اأ���س�����س��ة  ال��ع��الق��ة 

العمل. قان�ن 

ال��ع��ام لبنك الحت��اد  امل��دي��ر  واأ����س���ارت 

امل�سريف  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  ال�سعيد  ن��ادي��ا 

للمراأة  جذبا  القطاعات  اأك��رث  من  يعد 

اآلم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل  ك���ن��ه ي�سكل  ال��ع��ام��ل��ة 

ال�ظيفي،  للتط�ر  وداع��م��ة  وم�ستقرة 

يف  الإن���اث  م�ساركة  ن�سبة  ازدادت  حيث 

القطاع اإىل ما يقارب ال� 9 باملئة مقارنة 

مع العام املا�سي ، لفتى اإىل اأن التح�ل 

ال��رق��م��ي وال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د اأظ��ه��ر ق��درة 

املراأة يف حتمل املهام واإجنازها وجناحها 

ي�ستدعي  مما  ك���رون��ا،  جائحة  ف��رة  يف 

لي�سبح  العمل  اإجراءات  اإعادة  النظر يف 

يف  املعتمدة  الطرق  من  بعد  عن  العمل 

اإدارة املهام واإجناز الأعمال املطل�بة.

واأ���س��اف��ت اأن���ه ج���رى ع��ق��د ات��ف��اق��ي��ات 

دول���ي���ة ل��ت�����س��ج��ي��ع م����ؤ����س�������س���ات ال��ق��ط��اع 

امل�سريف لتمكني املراأة، من خالل تقدمي 

اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة وغ��ري امل��ال��ي��ة لتمكني 

القت�سادية  امل�ساركة  حتقيق  من  امل��راأة 

الفاعلة.

امل��رك��زي  ن��ائ��ب حم��اف��ظ البنك  ون����ه 

ال���دك���ت����ر م���اه���ر ال�����س��ي��خ، م���ن ج��ان��ب��ه، 

اإع���ط���اء ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م��راأة  اإىل ����س���رورة 

مل�ساركتها  الجتماعية  العقلية  وتغيري 

اإىل  م�����س��ريا  الق���ت�������س���ادي،  ال�������س����ق  يف 

وج����د ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة 

املقدمة مل�ساعدة املراأة، وت�سييق الفج�ة 

امل��م��ن���ح��ة يف �س�ق  امل��زاي��ا  اجل��ن��دري��ة يف 

العمل.

 واأك����������د م�����دي�����ر ع�������ام ب����ن����ك ����س���ف����ة 

التميمي، من  الإ�سالمي الدكت�ر �سامر 

الداعمة  البيئة  تهيئة  ���س��رورة  جهته، 

لعمل املراأة ب�سكل عام، خا�سة يف القطاع 

وتط�ير  حق�قها  ح��م��اي��ة  م��ع  امل�����س��ريف 

م���ه���ارات���ه���ا ل���ت����يل امل��ن��ا���س��ب ال��ق��ي��ادي��ة 

القت�سادية  القطاعات  نه�سة  ل�سمان 

كافة وعدم هجرة الكفاءات.

 واأ����س���ار م��دي��ر ع���ام ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ن���ك 

الأردن�����ي�����ة ال���دك���ت����ر م���اه���ر امل����ح����روق ، 

مع  ت��ع��اون  اتفاقية  ت�قيع  اإىل  ب����دوره، 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س ل��ت�����س��ه��ي��ل م�����س��ارك��ة 

والإدارة  الإدارة  جم���ال�������س  يف  امل��������راأة 

وامل�ؤ�س�سات  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  يف  العليا 

م�ساركتها  ي��دع��م  مم��ا  الأردن���ي���ة  امل��ال��ي��ة 

امل����اق���ع  اإىل  وو����س����ل���ه���ا  الق���ت�������س���ادي���ة 

القيادية.

القطاع  ب��دور  اللجنة  اأع�ساء  واأ���س��اد 

القت�سادية  امل�ساركة  تعزيز  يف  امل�سريف 

بيئة  اإيجاد  على  العمل  واأهمية  للمراأة 

املراأة  و�س�ل  لت�سهيل  ناظمة  ت�سريعية 

القطاعات  القيادية يف جميع  للمنا�سب 

اإبراز  وخا�سة القت�سادية، والعمل على 

دور املراأة يف القطاع امل�سريف من خالل 

الأط��راف  جميع  ت�سم  عمل  ور�سة  عقد 

���س��راك��ة  اإىل  وال��������س����ل  ال��ع��الق��ة،  ذات 

واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  فاعلة 

دع��م  امل���رك���زي يف  ال��ب��ن��ك  دور  م��ث��م��ن��ني 

امل�سريف. القطاع  وا�ستقرار 

االأنباط – مرمي القا�سم 

م��دار  على  امل��ي��اه  يف  م�ساكل  الأردن  ي���اج��ه 

تدين  اأث��ر  وق��د  ح��ل،  اىل  يت��سل  ومل  �سن�ات 

وعلى  ال��زراع��ة  الأم��ط��ارع��ل��ى  ه��ط���ل  م�ست�ى 

م�����س��ت���ى الن���ت���اج امل��ح��ل��ي، وب�����س��ك��ل ع���ام تكمن 

امل�����س��ك��ل��ة ال���س��ا���س��ي��ة مب���ق��ع الردن اجل��غ��رايف 

كليا  تعتمد  جافه  �سبه  منطقة  يف  يقع  بحيث 

على مياه المطار. 

وب�����ني ال����دك����ت�����ر ك���م���ال خ�������س���ري، اخل��ب��ري 

اأن   ، والطاقة  والبيئة  املياه  جم��ال  يف  ال��دويل 

 8 تقريبا  اململكة  على  المطار  هط�ل  معدل 

الهط�ل  ن�سبة  ترواح  حيث  مرمكعب  مليار 

600 م��ل��م يف امل��ن��اط��ق ال��غ��رب��ي��ة واأق����ل من  ب��ني 

املياه  كمية  اأن  واأو���س��ح  ال�سرقية،  يف  ملم   50

مكعب  م��ر  م��ل��ي���ن   275 اىل  ت�سل  اجل���ف��ي��ة 

ت�سل  م��ت��ج��ددة  ال��غ��ري  اجل���ف��ي��ة  امل��ي��اه  ون�سبة 

ح���وايل 150 م��ل��ي���ن م��ر م��ك��ع��ب، وه���ذا ي��دل 

ع��ل��ى ان امل��ن��اخ ت��غ��ري م��ع م���رور ال���ق��ت ف���اأدى 

ال��ط��ب��ق��ات  اجل����ف���ي���ة يف  امل����ي����اه  ت���خ���زي���ن  اىل 

اجلي�ل�جية العميقة مثل الدي�سي، واأكد على 

على  ينعك�س  بالتايل  جيد  المطار  هط�ل  اأن 

م�سادر املياه املتاحة . 

امل�ج�دة  املياه  م�سادر  ان  خ�سري  د.  وب��ني 

التي  ال�سطحية  م�سادراملياه  ه��ي  اململكة،  يف 

حت��ت���ي ع��ل��ى م��ي��اه الأم���ط���ار، ح��ي��ث ي���ج��د 15 

�سد يف الردن لتجميع جزء من مياه الأمطار 

، وم�سادر املياه اجل�فية حيث ي�جد 12ح��س 

التي  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  ومياه  ج���يف، 

مكعب  م��ر  ملي�ن   160 ح����ايل  كميتها  تبلغ 

وت�ستخدم يف الزراعة .

 100 ع��ن  ي��زي��د  ال��ف��رد ل  اأن ن�سيب  واأ���س��ار 

الدن��ى  احل��د  ب���اأن  علما  بال�سنة،  مكعب  م��ر 

1000 مر مكعب  لفقر املياه العاملي ي�سل اىل 

ب��ال�����س��ن��ة ل��ل��ف��رد، وان ح�����س��ة ال��ف��رد م��ن م��ي��اه 

يعد  وبالتايل  بالي�م،  لر   80 تزيد  ل  ال�سرب 

الردن من اأفقر الدول يف �سح املياه . 

واو����س���ح اأن م���ن اأ���س��ب��اب م�����س��ك��ل��ة امل���ي���اه يف 

منطقة  تعد  بحيث  اجل��غ��رايف  امل���ق��ع  الأردن، 

الأم��ط��ار  هط�ل  على  تعتمد  �سحراوية  �سبه 

مبينا اأن الردن مرت ب�سن�ات جفاف قلت فيها 

ال�سن�ات  يف  امل��ن��اخ  تغيريات  واأي�����س��ا  الم��ط��ار، 

الخرية ادى اىل م�ساعفة امل�سكلة . 

ال�سكان  عدد  زيادة  الخ��رى،  ال�سباب  ومن 

ن�سيب  كان   1946 عام  ، فمثال،  الطبيعي  غري 

م���ر مكعب   3400 ح�����ايل  امل���ي���اه  م���ن  ال���ف���رد 

مكعب،  مر   100 يزيد  ل  الن  بينما  بال�سنة، 

بال�سافة اىل زيادة اأعداد الالجئيني التي تلت 

املتتالية.  ف�سال عن  وازماتها  املنطقة  حروب 

يف  الرئ�سية  ال�سطحية  املياه  م�سادر  ا�سراك 

والكيان  ���س���ري��ا  مثل  اجل����ار  دول  م��ع  الردن 

ال�����س��ه��ي���ين، ح��ي��ث مت حت���ي��ل ج��زء ك��ب��ري من 

ال�سهي�ين  الكيان  قبل  من  الردن  نهر  مياه 

امل�ستعمرات  لتزويد  الغربية  ال��غ���ر  ق��ن��اة  اىل 

نهر  واي�سا  ال�سبع،  بئر  و�سحراء  ال�سهي�نية 

ال��ريم���ك ال���ذي ك���ان ي��ح��ت���ي ع��ل��ى اأك���رث من 

بناء  وب�سبب  بال�سنة،  مكعب  مر  ملي�ن   450

األكرث من 45 �سد يف اجلانب ال�س�ري انخف�ست 

مكعب  م��ر  ملي�ن   110 اىل  فيه  امل��ي��اه  ن�سبة 

يعد  الذي  الزرقاء  لنهر  بالن�سبة  اما  بال�سنة، 

م��ن اه���م م�����س��ادر امل��ي��اه ف��ق��د ادى م���ق��ع��ه يف 

 ، تل�ثه  اىل  امل�سانع  من  وقربه  املدينة  و�سط 

كما �ساهم تدفق املياه من اخلربة ال�سمرا اىل 

قابلة  ا�سبحت غري  املياه بحيث  تغيري طبيعة 

لل�سرب. 

ومن امل�سكالت التي �سببت اأزمة املياه اي�سا  

ب��ع��د امل�����س��اف��ة ب��ني م�����س��ادر امل��ي��اه وال��ت��ج��م��ع��ات 

ال�����س��ك��ان��ي��ة، ب��ح��ي��ث ي��ت��ط��ل��ب ن��ق��ل��ه��ا اىل ط��اق��ة 

من  ج��زء  تفقد  نقلها  يتم  وح��ني  امل��ي��اه،  ل�سخ 

املياه على الطريق، واأي�سا زيادة ن�سبة ال�سائع 

من املياه من خالل �سبكات ت�زيع املياه والتي 

يف  املتاحة  امل��ي��اه  ن�سبة  م��ن   %40 اىل  ت�سل  ق��د 

بع�س املناطق .

على  �سرعي  الغري  التعدي  اىل  بال�سافة 

م�������س���ادر امل���ي���اه م���ن ق��ب��ل م��ت��ن��ف��ذي��ن، وت��ل���ث 

بع�س م�����س��ادر امل��ي��اه اجل���ف��ي��ة وخ��روج��ه��ا من 

اخل��دم��ة ب�����س��ب��ب ال�����س��خ اجل��ائ��ر م��ن خ��زان��ات 

امل��ي��اه اجل���ف��ي��ة �سبب مت��ل��ح امل��ي��اه اجل���ف��ي��ة و 

املياه على  ت�زيع م�سادر  �س�ء  واي�سا   ، تل�ثها 

وزارة  بان  علما  للمياه،  امل�ستخدمة  القطاعات 

امل��ي��اه و ال���ري و���س��ع��ت الول���ي��ة مل��ي��اه ال�سرب 

ب��ح��ي��ث ح����ددت ن�����س��ب��ة امل���ي���اه ل��ال���س��ت��خ��دام��ات 

املنزلية بحيث ل تزيد عن 30% من كمية املياه 

و%15  الزراعية  لال�ستخدامات   %55 املتاحة، 

اأن احلفر  اىل  ون���ه   ، الخ��رى  لال�ستخدامات 

فعالية  من  قلل  الرت���ازي��ة  لالبار  الع�س�ائي 

ال�سخ  ع��م��ل��ي��ة  م��ن  وزاد  اجل���ف��ي��ة  اخل���زان���ات 

اجلائر من هذه املياه .

يجب  التي  احلل�ل  من  اأن  د.خ�سري  وب��ني 

خالل  من  املائي  التزويد  حت�سني  بها،  العمل 

�سبكات  يف  الفاقد  ن�سبة  وتقليل  مياه  �سبكات 

التح�سيل  زي����ادة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل��ي��اه،  ت���زي��ع 

ح��س  مثل  امل�سركة  املياه  م�سادر  من  املائي 

الريم�ك ونهر الردن، علما بان التفاقية مع 

تزويد  وج���ب  اىل  اأ�سارت  ال�سهي�ين  اجلانب 

50 م��ل��ي���ن م���ر م��ك��ع��ب م���ن م��ي��اه  امل��م��ل��ك��ة ب 

قبل  ال�س�ري  اجلانب  مع  والتفاقية  طربيا، 

اىل  ت�سل  ا�ستيعابية  بقدرة  ال�حدة  �سد  بناء 

110 ملي�ن مر مكعب، لكن على اأر�س ال�اقع 

مل تطبق التفاقية بحيث مل ت�سل ن�سبة املياه 

يف ال�سد اىل 30 ملي�ن مر مكعب . 

وم����ن احل���ل����ل امل��ق��رح��ة اي�����س��ا، ال��ت������س��ع 

باحل�ساد املائي وبناء ال�سدود خا�سة لأغرا�س 

ال���زراع���ة وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��ي��اه 

با�ستخدامات  والت��سع  ال��زراع��ة،  يف  اجل�فية 

ال��زراع��ة،  امل��ع��اجل��ة يف  ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه 

وا�ستغالل مدرو�س لتحلية مياه امل�س��س  وهي 

ج�فية عالية املل�حة بطريقة معينة بحيث ل 

اخلزانات  يف  العذبة  املياه  م�ست�ى  على  ت�ؤثر 

اجل���ف��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ل���ه��ا، وا���س��ت��غ��الل ال��ط��اق��ة 

املتجددة لغرا�س �سخ و حتلية املياه ، وحماية 

م�سادر املياه من التعدي الغري م�سروع والتي 

احلفر  م��ن  واحل��د  حك�مية  م�س�ؤوؤلية  تعترب 

الع�س�ائي لبار املياه اجل�فية .

االأنباط – نور حتاملة 

ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ال��روؤي��ة ال��ت��ي ي��ه��دف لها 

����س���ن���دوق ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل م��ن��ذ اأن 

تاأ�س�س، هي متكني الأفراد والأ�سر املتدنية 

اأو العاطلة عن العمل، للم�ساهمة  الدخل 

ال��ب��ط��ال��ة وحم��ارب��ة الفقر،  يف احل���د م��ن 

ولهذا ت�ىل ت�فري التم�يل الالزم ب�سكل 

مي�سرة،  ب�سروط  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر 

مهن  لحراف  التاأهيل  واإعادة  والتاأهيل 

اأو �سقل املهارات وحت�سني الأداء فيها.  

ون��ح��� ذل���ك، ق���ال م��دي��ر ع���ام �سندوق 

التنمية والت�سغيل من�س�ر وريكات، و�سل 

 2020 عام  ال�سندوق  خالل  من  التم�يل 

 781 اإقامة  ومت  دينار  ملي�ن   7 يقارب  ما 

م�سروع وفروا 1549 فر�سه عمل، ويف عام 

ملي�ن   4 الن  لغاية  التم�يل  بلغ   2021

ون�سف دينار حيث مت ان�ساء  387 م�سروع 

قيمة  اأن  ك��م��ا  ع��م��ل،  ف��ر���س��ه   684 وف����روا 

ح���ايل  بلغت  ال�سابقة  ال��دي���ن  اع��ف��اءات 

األفا.   ملي�ن و�سبعمائة وخم�س�ن 

ت����اج���ه  ال���ت���ي  ال���ع���ق���ب���ات  اأن  واأ�����س����اف 

القت�سادي  ال��سع  يف  تكمن  ال�سندوق 

ن��ت��ي��ج��ة  وامل����ن����ط����ق����ة  الأردن  يف  ال�����ع�����ام 

الفقر  م��ع��دلت  وارت��ف��اع  ك���رون��ا،  جائحة 

وال��ب��ط��ال��ة، اإ���س��اف��ة اىل ت��اأث��ر ال��ت��دف��ق��ات 

ال��ن��ق��دي��ة يف ال�����س��ن��دوق ال��ن��اجت ع��ن ق��رار 

اإع����ادة ج��دول��ة ال��ق��رو���س جل��م��ي��ع ب��رام��ج 

ال�سندوق، بالإ�سافة اىل تاأجيل 13 ق�سط 

�سداد ملقر�سي ال�سندوق لكافة الربامج 

التم�يلية تخفيفا على املقر�سني نتيجة 

التم�يل  يف  نق�س  اىل  اأدى  مما  اجلائحة 

املتاح لالإقرا�س، م�سريا اىل اأن ال�سندوق 

يعاين من نق�س الكادر الب�سري يف جميع 

التنظيمية فيه.  ال�حدات 

ل���  ح����دي����ث����ه  وري�������ك�������ات يف  واأو���������س��������ح 

املجتمع  اأب��ن��اء  اإق��ب��ال  ع��دم  “الأنباط”، 
امل���ح���ل���ي ع���ل���ى اأع����م����ال ال����ري����ادة وان�������س���اء 

م�����س��اري��ع ���س��غ��رية ج���دي���دة ب��ال��رغ��م من 

وج�د حاجة ملنتجات اأو خدمات يف بع�س 

اإ�سافة اىل انخفا�س الكثافة  املحافظات، 

البعيدة  واملحافظات  لالأول�ية  ال�سكانية 

البادية والتي  الريفية ومناطق  واملناطق 

القت�سادية  الن�ساطات  بت�فري  ت�سمح  ل 

اأو اخلدمية ب�سكل جمدي اقت�ساديا. 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل  اأن خ��ط��ة  واأك������د 

م�سادر  عن  البحث  يف  تتمثل  لل�سندوق 

مت�يل حمليا واقليميا ودوليا، والركيز 

ع���ل���ى ال�������س���ب���اب امل���ت���ع���ل���م���ني وامل���ت���درب���ني 

رئي�سيني  كمقر�سني  وتقنيا(  )مهنيا 

م���ن ال�����س��ن��دوق وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م���زودي 

اخل����دم����ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ل���ه���ذا ال��غ��ر���س، 

ن�����س��ر ث��ق��اف��ة  ت���ه���دف اخل���ط���ة اىل  ك���م���ا 

العتماد  وثقافة  وال��ري��ادة  احل��ر  العمل 

املنتجات  وت��ط���ي��ر  وتقييم  ال����ذات،  ع��ل��ى 

الق��را���س��ي��ة مب��ا ي�����س��م��ن حت�����س��ني ج���دة 

املحفظة. 

واأ���س��ار وري��ك��ات يف نهاية ح��دي��ث��ه، اىل 

ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ط���ي��ر  ي�����س��ع��ى  ال�����س��ن��دوق  اأن 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��رك��ز وال���ف���روع مب��ا ي��ت��الءم 

لتحقيق  ل���ه  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  والح���ت���ي���اج���ات 

بناء  خ��الل  م��ن  ال�سراتيجية،  اأه��داف��ه 

وتط�ير  ال�سندوق  يف  امل�ظفني  ق��درات 

ن��ظ��م امل��ع��ل���م��ات الداري������ة وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

امل��دي��ري��ات  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  امل��ع��ل���م��ات 

تط�ير  اىل  ا���س��اف��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال���ف���روع 

�سيا�سات واجراءات واآلليات اإدارة املخاطر، 

ال�سندوق نح� تب�سيط  من�ها اىل ت�جه 

)طلبات  فيه  القرا�س  اج��راءات  واأمتتة 

املتابعة(. الت�سديدات،  القرا�س، 

االنباط- عمان

ال��ت��ح��دي��ث��ات  ال�����س��ح��ة،  وزارة  ان��ه��ت   

التي اجرتها على وحدة غ�سيل الكلى يف 

الر�سيفة،  يف  في�سل  الأم��ري  م�ست�سفى 

���س��ري��را، وت��زوي��د   25 اإ���س��اف��ة  ح��ي��ث مت 

ال�حدة باأحدث الجهزة الطبية.

ن�ساأت  الدكت�ر  امل�ست�سفى  وقال مدير 

فرح، يف بيان �سحفي ام�س الثالثاء، اإن 

مب�ست�سفى  الكلى  غ�سيل  وحدة  حتديث 

الأم�����ري ف��ي�����س��ل ���س��ي�����س��ه��م ب�����س��ك��ل كبري 

يف ت���ف��ري ال���راح���ة ل��ل��م��ر���س��ى، وي��رت��ق��ي 

بن�عية اخلدمات ال�سحية املقدمة لهم. 

امل�ست�سفى  ال�سحة رفدت  اأن وزارة  وبني 

بالك�ادر التمري�سية املطل�بة، جنبا اإىل 

الكلى  ل�حدة غ�سيل  تزويدها  جنب مع 

ب��الأج��ه��زة ال��ط��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة ال��الزم��ة، 

التحتية  البنية  جتهيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ل��ه��ا وب��امل�����س��ت���ى امل��ط��ل���ب و���س��م��ن اأع��ل��ى 

امل�ا�سفات. وا�ساف ان ال�حدة اأ�سبحت 

ب��ع��د اإن��ه��اء اأع��م��ال ال��ت��ح��دي��ث��ات حتت�ي 

م���ؤك��دا  ال��ك��ل��ى،  لغ�سيل  ���س��ري��را   33 على 

ت�ستطيع  اجل��دي��دة  بحلتها  ال���ح��دة  اأن 

بعد  مري�صا   150 يقارب  ما  ت�ستقبل  اأن 

م�زعني  مري�سا   43 ت�ستقبل  كانت  اأن 

�سمن برنامج ال�رديات.

االنباط- عمان

“اأردننا جنة” لل�سياحة  برنامج  اأدرج 

يقام  الذي  املناطيد  مهرجان  الداخلية، 

يف منطقة وادي رم، على برامج رحالته.

على  الأول  الي�م  يف  الرحلة  وت�ستمل 

ال��ب��را وامل��ب��ي��ت يف اح��د املخيمات  زي���ارة 

وح�س�ر  ال��دي�����س��ة،  وادي  يف  ال�سياحية 

فعاليات املهرجان يف الي�م التايل.

يف  والآلث������ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  وق���ال���ت 

ف��ع��ال��ي��ات  اإن  ال����ث����الث����اء،  ام�������س  ب����ي����ان، 

جتمع  اأك��رب  م�ساهدة  تت�سمن  املهرجان 

ج���ي  وع��ر���س  رم،  وادي  يف  للمناطيد 

خ���ا����س ل��ل�����س��ق���ر املل���ك���ي���ة الأردن����ي����ة، 

وم�����س��اه��دة ف���ق���رات ال��ق��ف��ز امل��ظ��ل��ي من 

الفعاليات  من  والعديد  املناطيد،  ف���ق 

الداخلية واأماكن الرفيه.

مهرجان  رحلة  برنامج  اأن  واو�سحت 

من  ال��ف��رة  يف  قائما  �سيك�ن  املناطيد 

املقبل،  الأول  ت�سرين  �سهر  م��ن   3  -  1

من  اعتبارا  الرحالت  اإنطالق  و�سيبداأ 

ي����م اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل وي�����س��ت��م��ر ل��غ��اي��ة 

ال�سبت، م�سرية اىل ان اأ�سعار الرحلة يف 

الربنامج ل ت�سمل رك�ب املناطيد.

االنباط- عمان

اأ����س���اد وزي����ر ال�������س����ؤون ال��دي��ن��ي��ة والأوق�������اف يف 

ن�سر  الدكت�ر  ال�سقيقة،  ال�س�دانية  اجلمه�رية 

ال���دي���ن م���ف���رح اأح����م����د، ب��ت��ج��رب��ة ���س��ن��دوق احل��ج 

�صنوات   7 خ��الل  حققه  ال���ذي  وال��ن��ج��اح  الأردين، 

م�ست من عمر ال�سندوق.

ج����اء ذل����ك خ����الل زي������ارة ال�����زي����ر ال�������س����داين 

ل�سندوق احلج، ا�س الثالثاء، ولقائه وزير الأوقاف 

جمل�س  رئي�س  الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�����س���ؤون 

اإدارة ال�سندوق، الدكت�ر حممد اخلاليلة، بح�س�ر 

اأ�ساد  ك����ري. كما  ف����ؤاد  مدير ع��ام �سندوق احل��ج 

ال�زير ال�س�داين بالإ�سهامات التي قدمها �سندوق 

وحتقيق  اهلل  ���س��ع��ائ��ر  تعظيم  يف  الأردين  احل���ج 

م��ق��ا���س��د احل�����ج، وت������س��ي��ع ه��ام�����س ال���س��ت��ط��اع��ة 

للراغبني باأداء فري�سة احلج.

ب������دوره، ا���س��ت��ع��ر���س ال����زي���ر اخل��الي��ل��ة ف��ك��رة 

ومقا�سد اإن�ساء �سندوق احلج عام 2013، ومراحل 

التط�ر والتحديث التي مر بها والإجن��ازات التي 

من  وطنية  كم�ؤ�س�سة  متكنه  اإىل  اإ�سافة  حققها، 

والأول  عامليا  الثاين  ليك�ن  اجلمه�ر  ثقة  ك�سب 

احلديث  اللقاء  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  وت��ب��ادل  عربيا. 

ح���ل م�����س��روع اإن�����س��اء ���س��ن��دوق ح��ج ���س���داين على 

غرار التجربة الأردنية؛ نظرا للت�سابه الكبري بني 

طبيعة البلدين.

ال�سندوق،  الإدخ��ار يف  اآلليات  وناق�س اجلانبان 

اإلكرونية  بطرق  امل�اطنني  على  املهمة  وت�سهيل 

حديثة وم�ساركة القطاع اخلا�س يف تنفيذ اآلليات 

الإدخ�����ار ب��ك��ل ي�سر و���س��ه���ل��ة. ك��م��ا ج���رى اإط���الع 

ال���زي��ر ال�����س���داين على ال��ت��ح���ل الإل���ك���روين يف 

با�ستثمار  املتعلق  ال�ستثماري  واملح�ر  ال�سندوق، 

اأم�ال املدخرين وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، 

اآلم��ن��ة مب��ا يحقق ع���ائ��د ربحية جمدية  وب��ط��رق 

للمدخرين.
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اأطلقت )م�ؤ�ص�صة م�صر اخلري( وهي منظمة غري هادفة للربح ومن خالل وحدة م�صر 

اخلري لبناء قدرات املنظمات الأهلية لإنفاذ اأجندة التنمية امل�صتدامة ٢٠٣٠، التي ترتكز اآلية 

وا�صرتاتيجية عمل ال�حدة على تبني من�ذج تعليم تفاعلي ي�صتهدف التط�ير امل�ؤ�ص�صي و 

بينهم  فيما  اجله�د  وتكامل  والتعاون  ال�صركات  اآفاق  وفتح  الأهلية  للمنظمات  الرباجمي 

لتح�يل عاملنا نح� التنمية امل�صتدامة وامل�صاركة يف حتقيق ال�صرتاتيجية للتنمية امل�صتدامة 

  ٢٠٣٠

داخل  لي�س  الفاعلني  للقادة  الفر�صة  ق��دم  اخل��ري«  م�صر  زمالة   « التدريبي  الربنامج 

لتزويدهم  عربية  دول   ٩ عدد  من  م�صارك   ٤٤ ا�صتهدف  بل  فقط  امل�صري  الأهلي  املجتمع 

وتبادلها  اخل���ربات  ل��زي��ادة  بينهم  فيما  وت�صابكي  تفاعلي  عمل  واإط���ار  وامل��ه��ارات  باملعارف 

�صعيا  لها  ينتم�ا  التي  الهلية  املنظمات  اأداء  تط�ير  رئي�صي يف  كعن�صر  امل�صاركني  واعتبار 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.

ا�صتهدف  التدريبية حيث  اأي��ام  الأك��رب والأق���ى كانت خالل اخلم�صة  اخلط�ة الأه��م و 

امل�صتدامة داخل  التنمية املحلية  الق�صم الأول من الربنامج و�صع حمددات لعمل ممار�س 

املجتمع املحلي ،  وه� الذي جذب ال�صباب امل�صارك من خمتلف الدول العربية وجنح يف خلق 

ج� من الت�ا�صل اجلميل والرثاء الفكري والثقايف العربي امل�صرتك.

املنظمات يف  م��ع  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  ب��اب  فتح  اإىل  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  اإط���الق  ي��اأت��ي 

املجتمعي  التغري  الأهلية �صمن مفه�م  املنظمات  دور  تفعيل  اىل   العربية  ال��دول  خمتلف 

و متطلباته والع�امل امل�ؤثرة علية ،ومن ه� ممار�س التنمية املحلية ودوره داخل املجتمع. 

وا�صرتاتيجيات تنمية املجتمعات املحلية .

)م�ؤ�ص�صة م�صر اخلري( ت�صعى اإىل اإيجاد جيل من ال�صباب العربي امل�صلح باملعرفة والعلم 

، ليك�ن �صريكا فاعال يف تنمية املجتمع الذي ينتمي اليه .

كان يل �صرف امل�صاركة يف برنامج الزمالة،  حيث كان الطابع املميز ه� م�صاركة ال�صباب 

وال�صابات من الدول العربية بكل حما�س ، وهذا التميز يح�صب اىل امل�صرفني على الربنامج 

ق�ة  للربنامج  اأعطى  مميز  حتالف  ت�صكيل  يف  جنحت  حيث  اخل��ري(  م�صر  )م�ؤ�ص�صة  من 

ومتابعة وما زاد عن ذلك املدربني اأ�صحاب اخلربة واملعرفة الذين �صارك�ا ال�صباب خرباتهم 

تط�ير  قطاع  رئي�س  مم��دوح  حممد  كالأ�صتاذ   ، اأي��ام  خم�صة  م��دار  على  والعملية  العلمية 

اجلمعيات  تط�ير  اأول  م�ص�ؤول  ناجي  ولء  والأ�صتاذة   اخل��ري،  م�صر  مب�ؤ�ص�صة  اجلمعيات 

مب�ؤ�ص�صة م�صر اخلري.

لقد منحنا  الربنامج التدريبي » زمالة م�صر اخلري »على مدى اأيامه ف�صاء للتفاعل 

الق�ية  امل�صاركة  اأثبتت  ال�صباب وطم�حاتهم و�صبل دعمها وقد  اآمال  والتعبري عن  املبا�صر 

�صبابي  فكر  �صناعة  على  وقدرتها  تاأثريها  وم��دى   ، التدريبية   ال��ربام��ج  ه��ذه  جن��اح مثل 

ومبادرات �صبابية عربية ترثي العمل اجلماعي التنم�ي، والت�ا�صل بني ال�صباب العربي، 

بني  واملحبة  الت�ا�صل  ج�ص�ر  وم��د  للعطاء  ال�صباب  ،وحتفيز  والتعبري  امل�صاركة  وتعزيز 

ال�صباب وتبادل اخلربات واملعرفة فيما بينهم خا�صة واأن املرحلة التي نعي�صها هي مرحلة 

ازدحام و�صائل الت�ا�صل واملحطات مبختلف ت�جهاتها وتاأثريها على ال�صباب من هنا تاأتي 

اأهمية هذا الربنامج لي�صكل عالمة م�صيئة يف م�صرية ال�صباب والإبداع ، فالتقارب والتعاون 

التي خطتها  اخل��ط���ة  ه��ي  اأج��م��ل  الأج����اء خط�ة مميزة نح� م�صتقبل  ه��ذه  معا يف مثل 

)م�ؤ�ص�صة م�صر اخلري(  بك�صب ال�صباب وم�صاندتهم ودعمهم لتك�ن حمطة حتقيق اآمالهم 

وطم�حاتهم التنم�ية.

سامر نايف عبد الدايم

 زمالة مصر الخير .. 
قصة نجاح

  الأربعاء    29  /  9  / 2021

االنباط- عمان

 دعا املركز ال�طني حلق�ق الإن�صان اإىل تعزيز 

احل��ق يف احل�����ص���ل على امل��ع��ل���م��ات مل��ا ل��ذل��ك من 

وحماية  تعزيز  يف  حم����ري،  ودور  ك���ربى،  اأهمية 

حق�ق الإن�صان.

مبنا�صبة   - �صحفي  ب��ي��ان  يف  امل��رك��ز  واأ����ص���اف   

اإن   - باملعل�مات  الن��ت��ف��اع  لتعميم  ال���دويل  ال��ي���م 

اإجابة طلبات احل�ص�ل على املعل�مات التي يتقدم 

احل��د من  اإىل  ت����ؤدي  اأن  �صاأنها  م��ن  الأف����راد،  بها 

الف�صاد وزيادة ال�صفافية؛ ذلك ان اإخفاء املعل�مات 

يعد مناخا م�اتيا للف�صاد.

ك��ل من  رادع���ة بحث  اإىل و�صع عق�بات  داع��ي��ا 

يعطي معل�مات غري �صحيحة، اأو يعيق احل�ص�ل 

الكامل  الن�س  وت��ال��ي��ا  ب��اإت��الف��ه��ا.  ي��ق���م  او  عليها 

للبيان: 

�صهر  والع�صرين من  الثامن  العامل يف   يحيي 

النتفاع  لتعميم  ال��دويل  الي�م  اأيل�ل من كل عام 

ب��امل��ع��ل���م��ات، وذل����ك ب��ه��دف ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال���دور 

امل���ح����ري ل��ل��م��ع��ل���م��ات واأه��م��ي��ة ال������ص���ل اإل��ي��ه��ا 

يف ح��ي��اة ال���دول الأف����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات، واأث��ره��ا يف 

النهج  وتعزيز  وامل�صاءلة  ال�صفافية  مبادئ  اإر���ص��اء 

يف  امل�صاركة  الأف��راد يف  وتفعيل حق  الدميقراطي 

اإدارة ال�صاأن العام واحلد من ال�صائعات. 

العاملي،  الي�م  بهذا  العامل  احتفال  ومبنا�صبة 

ي�ؤكد املركز ال�طني حلق�ق الإن�صان على املعايري 

التالية:

: اإن حق التمتع يف احل�ص�ل على املعل�مات  اأولاً

تعزيز  يف  حم�ريا  دورا  وي����ؤدي  ك��ربى،  اأهمية  له 

وح��م��اي��ة ح��ق���ق الن�������ص���ان ج��م��ي��ع��ه��ا؛ ف��امل�����ص��ارك��ة 

وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وادارة  امل��دن��ي��ة  ال��ف��اع��ل��ة يف احل���ي���اة 

وان�صيابا  تدفقا  بال�صرورة  تقت�صي  العام  ال�صاأن 

للمعل�مات ب�ص�رة متكن الفراد من تبني امل�اقف 

امل�ؤثرة والدخ�ل يف النقا�صات العامة والتاأثري يف 

ال��ق��رار.  كما ان هذا احلق ي�صهم يف حماية  �صنع 

احل��ق���ق الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ��الل 

اتخاذ  اآليات  ومعرفة  الف��راد  لدى  ال�عي  ت�فري 

ال����ق����رارات ور����ص���م ال�����ص��ي��ا���ص��ات وب��ال��ت��ايل منحهم 

القدرة على رقابة اعمال ال�صلطات وحما�صبتها يف 

حال التق�صري او النحراف عن امل�صلحة العامة، 

كما انه يلعب دورا مهما يف ر�صم ال�صيا�صات وجذب 

�ص�ية  رف��ع  يف  بالنتيجة  ي�صهم  مب��ا  ال�صتثمارات 

احلق�ق القت�صادية والجتماعية لالأفراد.

على  احل�������ص����ل  يف  احل����ق  ت��ع��زي��ز  اإن  ث���ان���ي���ا: 

بالك�صف  العالقة  ذات  امل�ؤ�ص�صات  واإل��زام  املعل�مات 

عامة  ب�ص�رة  املعل�مات  عن  الط�عي  او  التلقائي 

واإج���اب���ة ط��ل��ب��ات احل�����ص���ل ع��ل��ى امل��ع��ل���م��ات التي 

يتقدم بها الأفراد، من �صاأنه اأن ي�ؤدي اإىل احلد من 

املعل�مات  اخفاء  ان  اإذ  ال�صفافية؛  وزي��ادة  الف�صاد 

يعد مناخا م�اتيا للف�صاد، ويفتح الباب وا�صعا امام 

اخفاء ج�انب الهمال او الق�ص�ر مما يح�ل دون 

مكافحة  اتفاقية  اكدت  وقد  امل�ص�ؤولني.  حما�صبة 

الف�صاد يف املادة الثالثة ع�صرة على �صرورة �صمان 

ح�����ص���ل ال��ن��ا���س فعليا ع��ل��ى امل��ع��ل���م��ات واح����رتام 

املتعلقة  املعل�مات  التما�س  وتعزيز وحماية حرية 

بالف�صاد وتلقيها ون�صرها وتعميمها.

ان جائحة  ال�صياق على  ه��ذا  امل��رك��ز يف  وي���ؤك��د 

ك����رون���ا ك�����ص��ف��ت م����ؤخ���را ع���ن الأه��م��ي��ة امل��ت��زاي��دة 

ودور  املعل�مات،  على  احل�ص�ل  يف  احل��ق  لتعزيز 

الق�ص�ر واخل��ل��ل يف  الك�صف ع��ن ج���ان��ب  ذل��ك يف 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه اجل��ائ��ح��ة يف اجل����ان���ب ك��اف��ة، 

جمال  ويف  والتعليمي  ال�صحي  امل��ج��ال  يف  خا�صة 

ت�زيع اخلدمات الجتماعية وغريها.

اإق����رار  ��ا: ي��دع��� امل���رك���ز اإىل الإ�����ص����راع يف  ث��ال��ثاً

يف  احل��ق  �صمان  لقان�ن  امل��ع��دل  ال��ق��ان���ن  م�صروع 

احل�����ص���ل ع��ل��ى امل��ع��ل���م��ات ب�����ص���رة ت�صمن ت��اليف 

ال���ق���ان����ن احل����ايل ومب����ا ي�صمن  ال���ص��ك��ال��ي��ات يف 

حتقيق مبداأ الك�صف الأق�صى عن املعل�مات، مبا يف 

ذلك اقرار مبداأ الف�صاح ال�صتباقي عن املعل�مات 

ال��ع��الق��ة، واع����ادة ت�صكيل  م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات ذات 

جمل�س املعل�مات مبا ي�صمن ا�صتقالليته، واحلد 

من ال�صتثناءات ال�اردة �صمن احلق يف احل�ص�ل 

ومنح  احل����دود،  اأ���ص��ي��ق  يف  لتك�ن  امل��ع��ل���م��ات  على 

املعل�مات  على  احل�ص�ل  يف  احل��ق  �صمان  ق��ان���ن 

الت�صريعي مع  التعار�س  التطبيق يف حال  اأول�ية 

اإج��راءات احل�ص�ل  وتعديل  الأخ��رى،  الت�صريعات 

اجابة  م��دة  تقلي�س  ذل��ك  امل��ع��ل���م��ات مب��ا يف  على 

م�صار  واإن�����ص��اء  امل��ع��ل���م��ات،  على  احل�����ص���ل  طلبات 

���ص��ري��ع ل��ل��رد ع��ل��ى ال�����ص��ح��ف��ي��ني، وغ���ري ذل���ك من 

الإجراءات التي من �صاأنها ت�صهيل ح�ص�ل الفراد 

على املعل�مات. بالإ�صافة اىل و�صع عق�بات رادعة 

او  �صحيحة  غ��ري  معل�مات  يعطي  م��ن  ك��ل  على 

املعل�مات  باإتالف  يق�م  او  عليها  احل�ص�ل  يعيق 

باأي �صكل كان. 

الوطني لحقوق اإلنسان يدعو إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومات

وزيرة الطاقة تفتتح اعمال المؤتمر الرابع للتعدين 
والمعادن العربية 

 الحكومات األردنية واقتصاد السوق االجتماعي

الشهيد التل تبنى اقتصاد السوق االجتماعي خالل واليته 

المنسي: الحكومة تراعي مصالح »اللوبيات« المصرفية 
واالقتصادية ضمن اقتصاد مشوه

االنباط- عمان

املعدنية  وال�����رثوة  ال��ط��اق��ة  وزي����رة  اف��ت��ت��ح��ت 

اعمال  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  زوات���ي،  ه��ال��ة  املهند�صة 

الذي  العربية،  واملعادن  للتعدين  الرابع  امل�ؤمتر 

عربية  مب�صاركة  ي�مني،  ملدة  الأردن  ي�صت�صيفه 

واج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث يف ���ص��ب��ل ت��ط���ي��ر ال�����رثوات 

املعدنية.

ان احلك�مات  الف��ت��ت��اح،  ال���زي��رة يف  وق��ال��ت 

املخل�صة  اجل���ه����د  وج��ه��ت  امل��ت��ع��اق��ب��ة  الأردن����ي����ة 

ن��ح��� حت��ق��ي��ق ال���ص��ت��دام��ة م��ن خ���الل الب��ت��ك��ار، 

التعدين  ي�صتخدم  ان  ���ص��رورة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د 

العامل  مل�صاعدة  اجلديدة  والبتكارات  التقنيات 

ا�صتدامة  اأك��رث  ي�صبح  اأن  فيه على  نعي�س  ال��ذي 

وي�صاعدنا يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.

احلاجة  ت��درك  البلدان  معظم  ان  واأ���ص��اف��ت 

امللحة للبحث عن عمليات تط�ير بديلة ومبتكرة 

ل��ل��ت��ع��دي��ن، وع����ن م�����ص��ادر م�����ص��ت��دام��ة ون��ظ��ي��ف��ة 

لتقليل العتماد  بدائل  وال�صعي لإيجاد  للطاقة 

تغري  خماطر  مل�اجهة  الح��ف���ري  ال���ق���د  على 

املناخ وارتفاع درجة احلرارة العاملية ، والنت�صار 

والعديد  والفي�صانات  الغابات  حلرائق  ال�ا�صع 

ت���ات��رااً. واأ���ص��ارت  اأك��رث  ال��ك���ارث الطبيعية  م��ن 

�صتعقد  التي   )٢6 بي  او  اجتماعات )�صي  ان  اىل 

اللتزام  اىل  ال��دول  خاللها  من  وت�صعى  قريبا، 

لتحقيق  بها  اخلا�صة  الكرب�ن  ب�صمة  بخف�س 

يدرك  ان  اأهمية  م�ؤكدة  مل�اطنيها،  اف�صل  حياة 

وال�صت�صاري�ن  وامل�صتثمرون  ال�صيا�صات  �صانع� 

الكرب�نية  للب�صمة  التعدينية  ال�صناعات  ورواد 

التعدين  يف  مبتكرة  ط���رق  وات��ب��اع  ل�صناعاتنا 

الأخ��رى  القطاعات  وت�صهيل   ، بذلك  لاللتزام 

امل�ارد الالزمة لتحقيق  - مثل قطاع الطاقة - 

ذلك.

اأه���م���ي���ة ال�����ص��ي��ل��ي��ك��ا ل���الأل����اح  واأ������ص�����ارت اىل 

ال�صم�صية واحلاجة اإىل عنا�صر النحا�س والنيكل 

والليثي�م والعنا�صر الأر�صية النادرة يف �صناعة 

وق��ال��ت:  وال��ب��ط��اري��ات،  الطاقة  تخزين  م��ع��دات 

على  ��ا  ج��م��ي��عاً �صت�صاعدنا  ت��ع��دي��ن  ف��ر���س  »ه���ذه 

اإذا  تقليل الب�صمة الكرب�نية لل�ق�د الأحف�ري 

ما مت ا�صتغاللها«.

وع��ر���ص��ت زوات�����ي ام����ام امل�����ؤمت����ر، م���ؤ���ص��رات 

ان  وق���ال���ت  الأردن،  يف  ال��ت��ع��دي��ن  ق���ط���اع  ح�����ل 

من  باملئة  6ر7  ب��ح���ايل  ي�صهم  التعدين  ق��ط��اع 

ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل، وح������ايل 1٩ ب��امل��ئ��ة 

اأك��رب  م��ن ���ص��ادرات��ن��ا. واو���ص��ح��ت ان الأردن م��ن 

منتجي الف��صفات والب�تا�س والربوم والأ�صمدة 

والأحما�س الكيميائية يف العامل، اذ ينتج الردن 

عام  منذ  والف��صفات   1٩8٣ ع��ام  منذ  الب�تا�س 

1٠٠ دولة  اإىل  الطبا�صري  الأردن  1٩5٣. وي�صدر 

امل��ي��ت وما  البحر  وت���ف��ر منطقة  ال��ع��امل،  ح���ل 

ال�صناعات  يف  لال�صتثمار  فريدة  ا  فر�صاً ح�لها 

التعدينية.

وا�صافت ان الأردن اطلق العام املا�صي العديد 

ال�صرتاتيجية  امل��ع��ادن  ل�صتخراج  الفر�س  من 

م��ث��ل ال��ن��ح��ا���س وال���ذه���ب وال����زرك�����ن وع��ن��ا���ص��ر 

الأر���������س ال�����ن�����ادرة وجم���م����ع���ة م����ن ال�����ص��خ���ر 

ال�صناعية مثل البازلت واحلجر اجلريي النقي 

والدول�مايت ورمال ال�صيليكا والزي�ليت.

بت�صميم  ا  قدماً امل�صي  على  الأردن  ويحر�س 

ق����ي ع��ل��ى ت��ن���ي��ع اإن��ت��اج��ه م���ن امل���ع���ادن وزي����ادة 

وازده��ار  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�صاهمته 

وحت�صني  امل�صتثمرين  ق��اع��دة  وت��صيع  الأردن، 

ك�صريك  الأردن  وت�����ص��ن��ي��ف   ، ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى 

م����ث����ق ب���ه و���ص��دي��ق ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف ال��ت��ع��دي��ن 

ومعاجلة املعادن.

ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  وك���ي���ل  اك�����د  ج���ان���ب���ه،  م����ن 

قطاع  تنمية  اأهمية  اجلنابي،  ي��صف  العراقية 

اأ�ص�س  وفق  العربية  املنطقة  يف  املعدنية  ال��رثوة 

ح��دي��ث��ة م���ن خ����الل ت���ب���ادل امل��ع��ل���م��ات واع����داد 

ال�صتخدام  والعمل على  اخلرائط اجلي�ل�جية 

الأمثل للم�ارد الطبيعية وا�صتثمارها.

وقال ان العراق يزخر بالعديد من الرثوات 

العربية  املناطق  اه��م  من  جعلته  التي  املعدنية 

على  امل�زعة  اخلامات  هذه  يف  لال�صتثمار  جذبا 

العديد من املحافظات العراقية.

برنارد  الأ�صرتايل  ال�صفري  ا�صتعر�س  بدوره، 

التعدين،  ق��ط��اع  يف  ال���ص��رتال��ي��ة  اخل��ربة  لين�س 

ا�صرتاليا  ان  اىل  م�صريا  ع��ام��ا،   15٠ نح�  منذ 

مناطق  اىل  امل��ع��ادن  م��ن  العديد  وت�صدر  تزخر 

احتياطيها  اىل  بالإ�صافة  ال��ع��امل  م��ن  خمتلفة 

من الغاز الطبيعي والي�راني�م.

وب���ني ان ����ص���ادرات ب����الده م���ن ه���ذا ال��ق��ط��اع 

1٤5 م��ل��ي��ار دي��ن��ار  ب��ل��غ��ت ن��ح���  ٢٠ ع��ام��ا  خ���الل 

اردين، وت�ظف نح� 1٤8 الف م�اطن.

ومت ب���ع���د الف����ت����ت����اح، ع���ر����س ف���ي���دي���� ح����ل 

ال��ن�����ص��اط وال���ف���ر����س ال���ص��ت��ث��م��اري��ة يف جم��ال 

يف  العاملة  ال�صركات  واب��رز  اململكة  يف  التعدين 

القطاع وم�صاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل.

عدة  ي�مني،  م��دى  على  امل�صارك�ن  ويناق�س 

الأردن  امل��ع��دن��ي��ة يف  ال������رثوات  ت��ت��ن��اول  حم����اور 

والطالع على جتارب الدول يف ت�ص�يق الرثوات 

امل��ع��دن��ي��ة، ك��م��ا ���ص��ي��ت��م ع��ر���س وم��ن��اق�����ص��ة ال��ي��ات 

والت�صريعات  املعدنية  ال��رثوات  م�صاريع  مت�يل 

امل�صاركة  ال��دول  ملختلف  امل�صتقبلية  والتطلعات 

لتط�ير  متكاملة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  و���ص��ع  ح����ل 

الرثوات املعدنية.

ويعقد امل�ؤمتر �صن�يا يف بريطانيا، وهذه هي 

اأخ��رى،  دول��ة  التي يخرج فيها اىل  الأوىل  امل��رة 

مل���ق��ع��ه اجل��غ��رايف وم��ا  ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��ار الأردن 

يتمتع به من ثروات طبيعية.

الأردن،  ب��الإ���ص��اف��ة اىل  امل���ؤمت��ر  وي�����ص��ارك يف 

املتحدة  العربية  والم���ارات  وم�ريتانيا  العراق 

المريكية  املتحدة  وال���لي��ات  املتحدة  واململكة 

وفرن�صا واأ�صرتاليا.

وح�صر امل�ؤمتر رئي�س جمل�س مف��صي هيئة 

ح�صني  الدكت�ر  وامل��ع��ادن  الطاقة  قطاع  تنظيم 

ال��ل��ب���ن وع���دد م��ن م�����ص���ؤويل ق��ط��اع ال��ط��اق��ة يف 

اململكة. 

الكعابنة االنباط-عمر 

اقت�صادي  نظام  الجتماعي  ال�ص�ق  اقت�صاد 

ال�صكل  ي��رف�����س  لكنه  ال�����ص���ق؛  اق��ت�����ص��اد  يتبنى 

الراأ�صمايل املطلق كما يرف�س اأي�صا ال�صرتاكية 

اخلا�صة  بامللكية  القب�ل  يجمع  حيث  الث�رية، 

ل��صائل الإنتاج وال�صركات اخلا�صة مع �ص�ابط 

ح��ك���م��ي��ة حت���اول حت��ق��ي��ق م��ن��اف�����ص��ة ع���ادل���ة، من 

ال��ب��ط��ال��ة،  م��ع��دلت  وخ��ف�����س  ال��ت�����ص��خ��م،  تقليل 

وو�صع معايري لظروف العمل، وت�فري اخلدمات 

ه�  الجتماعي  ال�ص�ق  واقت�صاد  الجتماعية٠٠ 

اأملانيا  يف  انت�صارا  الأك���رث  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م���ذج 

الدول  وبع�س  الإ�صكندنافية  والدول  والنم�صا؛ 

فيها  احل��اك��م  احل���زب  �صيا�صات  ح�صب  الأخ���رى 

وطبيعة  الإقت�صادية  ظروفها  ح�صب  بلد  وك��ل 

وتن�عه.  انتاجها 

امل�����ص��اري��ع يف معهد  م�������ص����ؤول  امل��ن�����ص��ي  وائ����ل 

ال�������ص���ي���ا����ص���ة وامل���ج���ت���م���ع ق�����ال ل����� » الأن�����ب�����اط«؛ 

ب�����ع�����د امل������ع������ج������زة الق�����ت�����������ص�����ادي�����ة الأمل������ان������ي������ة 

ع��ق��ب   »Wirtschaftswunder«

ال�ص�ق  اقت�صاد  انت�صر  الثانية،  العاملية  احل��رب 

الوربية  ال��دول  كثري من  يف  بعدها  الجتماعي 

ال�صرتاكية  الدميقراطية  اأح���زاب  تبنته  حيث 

لي�س م�صادفة  اأن��ه  اإىل  اُخ��رى؛ م�صريا  واأح��زاب 

الإقت�صادية  الأزم��ة  ت�صررا يف  الأق��ل  ال��دول  اأن 

٢٠٠8 وم���ا ب��ع��ده��ا، ك��ان��ت ال���دول  ال��ع��امل��ي��ة ع���ام 

ومبادئ  الإجتماعية  الدميقراطية  تنتهج  التي 

الجتماعي.  ال�ص�ق 

الأردن وعرب فرتات ما�صية  اأنه يف  واأ�صاف؛ 

ملالحمها  و�ص�حا  اأكرث  الدولة  اأ�صبحت  عندما 

بعدها،  وما  وال�صتينات  اخلم�صينات  يف  وتط�را 

الإقت�صادية  ال�صيا�صة  هذه  الدولة  تنتهج  كانت 

وخا�صة  الأردين،  الإق��ت�����ص��اد  حجم  �صغر  رغ��م 

اأول  يف  التل  و�صفي  ال�صهيد  حك�متي  عهد  يف 

ت�صجع  كانت  التي  ال�صبعينات،  واأول  ال�صتينات 

وال�صيطرة  التعاونية  الإنتاج واجلمعيات  و�صائل 

الكربى  الإنتاجي  اخلا�س  القطاع  �صركات  على 

وغريها،  والب�تا�س  والف��صفات  امل�صفاة  مثل 

لكن هذا النم�ذج ل ي�صكل اإل مقاربات حمدودة 

مع من�ذج وتطبيقات ال�ص�ق الجتماعي؛ مبينا 

ال�صيا�صة  ه��ذه  ع��ن  تدريجيا  تخلى  الأردن  اأن 

واأ�صبح ينتهج �صيا�صات اأكرث ليربالية يف العق�د 

التي بعدها.

واأك���د اأن���ه م��ا ت���زال ف��ج���ة ال��دخ��ل ب��ني فئات 

املتبعة،  وال�صيا�صات  عميقة،  الأردن  يف  املجتمع 

املبداأ  باجتاه  تذهب  منها، ل  ال�صريبية  ل�صيما 

ال��دخ��ل  �صريبة  اأن  م��صحا  ب��ه؛  ي��ن��ادى  ال���ذي 

تتبع  دول  يف  ال��دخ��ل  م��ن  العليا  ال�����ص��رائ��ح  على 

بع�س  املائة يف  6٠ يف  اأك��رث من  اإىل  ت�صل  امل��ب��داأ 

احلالت، ومقابل �صرائب الدخل املرتفعة هناك 

وال�صحة،  التعليم  جمال  يف  ت�صاهى  ل  خدمات 

وبنية حتتية وف�قية ل مثيل لها. 

يف  ال�صريبة  اأن  على  ذلك  على  مثال  معطيا 

ال�صبعينات  يف  البن�ك  اأرب���اح  على  كانت  الأردن 

ت�صاعفت   وعندما   ،%55 الت�صعينات  اآخر  ولغاية 

خف�صت  قيا�صية  لأرق����ام  ب��ع��ده��ا  ال��ب��ن���ك  اأرب����اح 

احلك�مة ال�صريبة على ارباحها اإىل ٢5 %؛ وبعد 

ما ي�صمى بالربيع العربي ارتفعت اإىل ٣5%؛ ويف 

حك�مة د. عمر الرزاز ارتفعت اإىل ٣7%؛ م�ؤكدا 

احلك�مة  مراعاة  على  �صارخ  مثال  هذا  اأن  على 

ول�بيات  وعائالت  لأف��راد  الإقت�صادية  امل�صالح 

ل  م�ص�ه  اإقت�صاد  �صمن  واقت�صادية  م�صرفية 

تعرف له منهج وا�صح.

وخ��ت��م امل��ن�����ص��ي ح��دي��ث��ه م��ع »الأن���ب���اط« بعدة 

ت�����ص��اوؤلت؛ اأب���رزه���ا؛ م��ا ه��ي الأ���ص�����س ال��ت��ي على 

امل��ب��ادئ؟وم��ن  تلك  ترجمة  على  نعمل  اأ�صا�صها 

يف  والجتماعي�ن  القت�صادي�ن  الفاعل�ن  هم 

ال���زاري��ة  احل��ق��ائ��ب  ا�صتلم  وم��ن  ذل���ك؟  حتقيق 

ه��م من  روؤ����ص���اء وزراء  اأو  ال��ه��ام��ة  الإق��ت�����ص��ادي��ة 

اإقت�صادية  ولي�صت  مالية؟  اأو  م�صرفية  خلفية 

ب���ت���ف���ك���ري ف���ل�������ص���ف���ي وف����ه����م ع���م���ي���ق ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

وال�صيا�صية  والجتماعية  الإقت�صادية  وحت�لته 

والتكن�ل�جية ؟ خامتا اأ�صئلته ب�ص�ؤال ذو اأهمية 

لهذه  م���ؤه��ل���ن  ن��ح��ن  ه��ل  ل��ه؛  بالن�صبة  خ��ا���ص��ة 

ال��ت��ح���لت وال��ت��غ��ي��ريات اجل���ذري���ة امل��ت�����ص��ارع��ة؟ 

وكيف؟ ومتى ؟

االنباط- العقبة

ق�������ال رئ����ي���������س ����ص���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

بخيت،  نايف  املهند�س  اخلا�صة  القت�صادية 

اىل  ال�صلطة  ت��ق��دم��ه  ال���ذي  امل���ايل  ال��دع��م  ان 

القطاعات ال�صياحية املختلفة يف منطقة املثلث 

للتط�ير،  اأي��ل��ه  واح���ة  �صركة  ومنها  ال��ذه��ب��ي، 

يهدف لتنفيذ فعاليات ثقافية وفنية و�صياحية 

جل����ذب ال�����ص��ي��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، بعد 

ال�صرار التي املت بها اثر جائحة ك�رونا .

واأكد اننا نعمل على ا�صتغالل م�قع العقبة 

كاحد اأ�صالع املثلث ال�صياحي الذهبي »العقبة 

احدى  لتك�ن  بها  »، لرنتقي  رم  وادي  البرتاء 

اهم املدن ال�صياحية التي تناف�س �صياحيا مدن 

تنفيذ  ي�صتدعي  ما  ال�صياحية،  الحمر  البحر 

ف��ع��ال��ي��ات جت����ذب ال������زوار ، وذل����ك م���ن خ��الل 

الت�صاركية مع امل�ؤ�ص�صات وال�صركات العاملة يف 

القطاع ال�صياحي.

����ص���راك���ات  ت��ب��ن��ي  ال�����ص��ل��ط��ة  ان  اىل  ول���ف���ت 

م���ع امل���ؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة ال���ك���ربى ب��ه��دف 

ال�صتثمار  وج��ذب  وتط�يرها  املنطقة  تنمية 

واملجم�عات ال�صياحية اىل العقبة، م�صريا اىل 

ان قرار جمل�س املف��صني املتداول جاء �صمن 

ت�جهات ال�صلطة لإقامة الفعاليات ال�صياحية 

بكافة امناطها الريا�صية.

وا����ص���ت���ع���ر����س امن��������اط ال����ري����ا�����ص����ة ال���ت���ي 

والريا�صات  العقبة، مثل اجل�لف  ت�صت�صيفها 

واجلري  والن�صاب،  الق��س  وريا�صة  البحرية 

ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب���الإ����ص���اف���ة اىل  وال���رتاي���اث���ل����ن 

الثقافية والفنية والفعاليات التي ت�صهم بدعم 

املختلفة  والن�����ص��ط��ة  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  ج��ه���د 

لرتويج العقبة �صياحيا.

ولفت اىل ان امل�صاريع ال�صياحية الكربى يف 

املنطقة تعترب �صريكا مهما يف تنفيذ مثل هذه 

مميزه  حتتية  بنية  متتلك  ك�نها  الفعاليات 

الأثر القت�صادي  ان  متكنها من ذلك، م�ؤكدا 

كبري  ب�صكل  يت�صاعف  التجاري  القطاع  على 

عند اإقامة فعاليات مميزة وجاذبة.

االنباط- عمان

 ا�صتقبل رئي�س جمل�س اأمناء املركز ال�طني 

يف  الغرايبة  رحيل  ال��دك��ت���ر  الإن�����ص��ان  حلق�ق 

اململكة  ل��دى  الت�ن�صي  ال�صفري  ام�����س  مكتبه 

خالد ال�صهيلي، بح�ص�ر املف��س العام حلق�ق 

الإن�����ص��ان »ع���الء ال��دي��ن« ال��ع��رم���ط��ي، وع�ص� 

جمل�س الأمناء ب�صمة الع�املة.

وبحث اجلانبان خالل اللقاء اآفاق التعاون 

حلق�ق  العليا  والهيئة  امل��رك��ز  ب��ني  امل�صتقبلي 

الإن�������ص���ان واحل����ري����ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف ت���ن�����س، 

وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين املعنية، مبا يف ذلك 

وتنفيذ  والتدريب،  والت�عية  اخل��ربات  تبادل 

اللقاء  وتخلل  ال�صلة.  ذات  امل�صرتكة  امل�صاريع 

الأردن  يف  الإن�����ص��ان  ح��ق���ق  حل��ال��ة  ا�صتعرا�س 

وت�ن�س.

االنباط- عمان 

������ص�����درت �����ص����رك����ة م����ن����اج����م ال���ف��������ص���ف���ات 

الأردنية،الثنني، 80252 طن من الف��صفات 

للهند  عرب ميناء ت�صدير الف��صفات بالعقبة.

  وقال الرئي�س التنفيذي لل�صركة املهند�س 

ال��ف������ص��ف��ات  �صحنة  ان  ال������رواد،  ال����ه���اب  ع��ب��د 

ال�صحن  ب��اخ��رة  م��ن  على  ت�صديرها  مت  التي 

) ELLINA(، تعترب اأكرب �صحنة ف��صفات 

مت ت�صديرها يف تاريخ ال�صركة وب�قت قيا�صي.

واكد املهند�س الرواد، ان عملية الت�صدير، 

ت��ع��ك�����س ق������درة م���ي���ن���اء ال���ف��������ص���ف���ات، وك���ف���اءة 

على  وقدرتها  ال�صركة  وك����ادر  فيه  العاملني 

القيام مبهامها والرتقاء بعمل ال�صركة، ومبا 

املناف�صة  ال�صركات  واوائ��ل  م�صاف  يف  يجعلها 

عامليا، ويعزز دورها يف دعم القت�صاد ال�طني 

و دفع عجلة التنمية القت�صادية والجتماعية 

يف اململكة.

  واأع������رب امل��ه��ن��د���س ال������رواد ع���ن ت��ق��دي��ره  

 ، املختلفة  العمل  م���اق��ع  ال�صركة  يف  ل��ك���ادر  

م�صلحة  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��م  بالعمل  وتفانيهم 

ال�����ص��رك��ة وا����ص���ت���ق���راره���ا، ودع���م���ه���م ل��ل��ج��ه���د 

يف  وتناف�صيتها  ا�صتقرارها  تعزيز   امل�صتهدفة 

الأ�ص�اق العاملية.

 العقبة: الدعم المالي المقدم 
للقطاعات السياحية يهدف لجذب 

السياحة للمنطقة

الغرايبة يستقبل السفير التونسي
 لدى المملكة

 شركة مناجم الفوسفات تصدر أكبر 
شحنة فوسفات للهند 
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 أين مؤسسة الغذاء والدواء من هذه األسواق في إربد؟
االأنباط – دالل عمر

�سبل  وا���س��ول  ال��ع��ام��ة  النظافة  م��ن  تخلو  اإرب���د  اأ���س��واق يف مدينة 

ما  وبح�سب  وال���دواء،  الغذاء  معايري  بح�سب  الغذائية  امل��واد  تخزين 

م�ستودعات  داخ���ل  ي��ح��دث  م��ا  ل�”االنباط” ع��ن  خ��ا���ص  م�سدر  ذك��ر 

تخزين املواد الغذائية التي يتم عر�سها للبيع يف هذه االأ�سواق وكيفية 

تخزينها، مو�سحا ان اإدارة هذه اال�سواق اكت�سفت وجود ت�سو�ص داخل 

اكيا�ص املك�سرات واختالطها بالدود االأبي�ص واحل�سرات، كما اكت�سفت 

ان البزر االأبي�ص ت�سرح و�سطه الفئران،

املك�سرات  ب��ر���ص  ق��ام��ت  االأ���س��واق  اإدارة  ان  املطلع  امل�سدر  وا���س��اف 

وان  اأخ���رى،  م��رة  للبيع  عر�سها  ث��م  وجتفيفها  احل�سرية  باملبيدات 

عدا عن “ال�سنيورة” منتهيِة   . للفئران  غذاء  اأ�سبح  “الكيك” فيها 
التي  القهوة  و”الكات�ساب” و حبوب  النتنة  الرائحة  ذات  ال�سالحية 

تخزن يف اأكيا�ص بال�ستيكية بداًل من اأكيا�ص القما�ص بح�سب املعايري 

ت�سويقها  يتم  لكن  غريب  وطعم  كريهة  رائحة  ذات  ت�سبح  وبالتايل 

اجلهات  رقابة  غياب  و�سط  ام��ره  على  املغلوب  للمواطن  �ستى  بطرق 

املخت�سة .

ويبقى هنا ال�سوؤال اين موؤ�س�سة الغذاء والدواء واجلهات الرقابية 

اإربد والتي تزور هذه االأ�سواق وتكتفي  االخرى من هذه االأ�سواق يف 

مبخالفة من ال يرتدي الكمامة فقط.

بان  علما  االأ�سواق  هذه  ا�سم  ا�سم  ذكر  على  تتحفظ  “االأنباط” 
لديها كل الدالئل على �سحة ما ن�سر مدعما بال�سور والفيديوهات .

وعنانزة غير قادر على المشي ومنزله ال تدخله الشمس .. 

أسر تحت خط الفقر.. »ام نسيم« مهددة 
بالطرد من المنزل لعدم قدرتها

االنباط - �صايل ال�صبيحات

تركتها  ك��ب��رية  اق��ت�����س��ادي��ة  ���س��دم��ة 

االردين  املجتمع  جائحة “كورونا” يف 

االأ�سر  من  وكثري  الفقر  من  ومعاناة 

او معيل  اي منجد  املحتاجة  مل جتد 

لهم، وب�سبب انخفا�ص االأجور وارتفاع 

ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة وق���ل���ة ف���ر����ص ال��ع��م��ل 

ا�سبحت  امل  بال  املنزل  يف  واجللو�ص 

االم��ل يف ظل  لينعدم  احلياة ال تطاق 

اجلائحة املوؤملة حيث تفاقمة الفقر.

 “ام ن�سيم” تقيم يف �ساحية االمري 

من  ت��ع��اين  ع��م��ان،   بالعا�سمة  ح�سن 

ال�ستكمال  عليها  قرو�ص  ثالث  تراكم 

م��ت��ط��ل��ب��ات احل���ي���اة وع�����دم م��ع��رف��ت��ه��ا 

بكيفية دفع االيجار للم�ستاأجر. 

مهددة  انها  ل�”االنباط”،  وا�سافت 

ب���ال���ط���رد م����ن ����س���اح���ب امل����ن����زل ال����ذي 

ت�����س��ك��ن ع���ن���ده ل����راك����م االي����ج����ار وال 

املتقاعد  زوجها  �سوى  اي معيل  متلك 

 300“ تقاعديا  راتبا  يتقا�سى  الذي 

دينار” تدفع منه 220 بدل ايجار .

باال�سافة اىل ذلك فان تعليم ابنتها 

خالها  كان  التي  اجلامعة  يف  الوحيدة 

ه���و امل�������س���وؤول ع���ن ت��ك��ال��ي��ف درا���س��ت��ه��ا 

قبل  خالها  وت��ويف  القدر  و�ساء  كاملة 

ب�سعة ا�سهر وحاليا ال يوجد اي جهة 

ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى دف���ع ت��ك��ال��ي��ف درا���س��ة 

ان��ه��ا  ن�سيم”  “ام  م��و���س��ح��ة  اب��ن��ت��ه��م، 

يف  للم�ساعدة  الطبخات  بع�ص  تعمل 

متطلبات احلياة ودفع اق�ساط جامعة 

دينار   4000 عليها  ان  مبينة  ابنتها 

دين ال متلك منهم اي ا�سي منهم.

ال��ع��ائ��ل��ة ال���ث���ان���ي���ة.. خ���ال���د ع��ن��ان��زة 

م�ساكل  من  يعاين  ال��ذي  عجلون  من 

وال  امل�سي  على  مقدرته  وع��دم  �سحية 

ميلك اي دخل ثابت �سوى ما يتقا�ساه 

وذوي  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة  م����ن 

يعاين  ان��ه  كما  اخلا�سة،  االحتياجات 

عدم  م��ن  ل�”االنباط”  ق��ال��ه  م��ا  وف��ق 

وج�����ود م������اأوى ���س��ح��ي وغ��ريم��ن��ا���س��ب 

الذي  املنزل  ان  مو�سحا  فيه،  للعي�ص 

ومليئ  ال�سم�ص  تدخله  ال  فيه  يقيم 

بالرطوبة التي ت�سبب له �سيق تنف�ص 

وب��ك��ت��ريي��ا وغ���ريه���ا م���ن ا����س���رار غري 

م��الئ��م��ة ل�����س��ح��ت��ه، م��ب��ي��ن��ا ان��ه��م غري 

ف�سل  لدخول  م�ستعدين  وال  موؤهلني 

اغطية ومالب�ص  يلزمه من  ملا  ال�ستاء 

وتدفئة. �ستوية 

  وا���س��اف ان��ه اب��ن��ه ال��وح��ي��د ا�سبح 

خمالفاته  ب�سبب  ال��ع��م��ل  ع��ن  ع��اط��ال 

اب��ي��ه  اخ���ذ  �سببها  ك���ان  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة 

وب��ذل��ك  امل�ست�سفى  يف  ع��الج��ه  لتلقي 

مل ي��ع��د ق����ادرا ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ع��الج��ه يف 

. امل�ست�سفى 

اىل ذلك، قال دكتور علم االجتماع 

ح�سني اخلزاعي، ان اال�سرار النف�سية 

واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��دي��ون 

والبطالة  دخل  وعدم وجود  وتراكمها 

بع�سها  م��ع  تتفاعل  جميعها  وال��ف��ق��ر 

البع�ص وال ن�ستطيع ف�سلها وجميعها 

ت��وؤث��ر يف اي��ج��اد م��ن��اخ م��ه��ي��اأ الم��را���ص 

ن��ف�����س��ي��ة خ���ا����س���ة االك����ت����ئ����اب وال���ق���ل���ق 

واخلوف والع�سبية والعنف واالنعزال 

ع���ن االخ����ري����ن ل���ع���دم وج�����ود ال���ق���درة 

كما  املخ�س�سة،  االم���وال  ت��وف��ري  على 

وان ق��ل��ة ال��دخ��ل ي��ع��ر���ص اال���س��رة اىل 

ام���را����ص ����س���وء ال��ت��غ��ذي��ة، ب��اال���س��اف��ة 

ل��ل��ت�����س��رد واالم���را����ص  ت��ع��ر���س��ه��م  اىل 

االج��ت��م��اع��ي��ة ك���االن���ح���راف وال�����س��رق��ة 

وع����م����ال����ة االط�����ف�����ال وال���ت�������س���رب م��ن 

املدار�ص.

االربعاء    29 / 9 /2021

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
  لشركة االردن ديكابولس لالمالك  

حضرات السادة املساهمني الكرام،،،
تحية طيبة وبعد،،

25% من ر�أ�سمال  2021/9/26 من م�ساهمني ميلكون �أكرث من  �إ�سارة �إىل �لطلب �ملقدم �إيل بتاريخ 

�ل�سركة و�ملت�سمن دعوة �لهيئة �لعامة �لعادية لالجتماع ��ستنادً� الحكام �لبند ر�بعًا من �جر�ء�ت 

�لعامة  �مل�ساهمة  لل�سركات  �ملديرين  وهيئات  �الد�رة  وجمال�س  �لعامة  �لهيئات  �جتماعات  تنظيم 

�ل�سناعة  وزير  عن  �ل�سادرة  �ملحدودة  �مل�سوؤولية  ذ�ت  و�ل�سركات  �خلا�سة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  و 

و�لتجارة و�لتموين �ل�سادرة ��ستنادً� الأحكام �لبند )2( من �لفقرة ثانيًا من �مر �لدفاع رقم )5( 

ل�سنة 2020 و�ل�سادر مبقت�سى �حكام قانون �لدفاع )13( ل�سنة 1992، فقد قررت دعوتكم حل�سور 

بو��سطة �الت�سال  �ل�ساعه �حلادية ع�سرة �سباحًا   2021/10/11 �ملو�فق  يوم �الثنني  �الجتماع 

�ملرئي و�اللكرتوين من خالل تقنية )ZOOM( على �لر�بط �اللكرتوين:-

https://zoom.us/j/99108182398?pwd=WEtXSGhWeGUyalRhUk9XUzI2MTR4Zz09

 .     www.jdp.jo و�ملوجود على �ملوقع �اللكرتوين لل�سركة

وذلك لبحث �ملو��سيع �لتالية:-

�نتخاب جمل�س �إد�رة جديد لل�سركة.

يرجى ح�سور �الجتماع يف �لزمان �ملحدد و�لكيفية �ملذكورة �أعاله.

وتف�سلو� بقبول فائق �الحرت�م

مر�قب عام �ل�سركات 

د. و�ئل علي �لعرموطي   

065200100 - 065200114  العــالنــاتـكـــــم فــــي 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 الأربعاء    29   /  9  / 2021

وزير النقل: عودة حركة الطيران إلى 
سوريا األسبوع المقبل

غرفة صناعة عمان تعتمد سوق 
»إنتاجنا« اإللكتروني

االنباط-عمان

قال وزير النقل املهند�س وجيه عزايزة، اإن �سركة اخلطوط 

اجلمهورية  اإىل  رحالتها  �ستبا�سر  االأردن��ي��ة  امللكية  اجل��وي��ة 

االلتزام  مع  املقبل  االأح��د  يوم  من  اعتبارا  ال�سورية  العربية 

بكامل ال�سروط التي تتوافق مع الربتوكوالت ال�سحية.

على  اأن  الثالثاء،  ام�س  �سحفي  بيان  يف  عزايزة  واأ�ساف 

ال�سورية  املختربات  اآر« من  �سي  »بي  اإح�سار فح�س  امل�سافر 

اإج��راء  اإىل  اإ�سافة  �سلبية،  بنتيجة  �ساعة   72 قبل  املعتمدة 

الدويل وعدم  امللكة علياء  اإىل مطار  الفح�س لدى و�سوله 

لفح�س  �سلبية  نتيجة  ظهور  بعد  اإال  املطار  اأر���س  مغادرته 

كورونا.

االنباط-عمان

�سناعة  غرفة  مع  تعاون  اتفاقية  »اإنتاجنا«  �سركة  وقعت 

َعمان ليكون اأول �سوق اإلكرتوين معتمد من الغرفة.

التجارية،  االأعمال  تبادل  فيه  يتم  �سوق  »اإنتاجنا«  ويعد 

حيث يربط امل�سانع بتجار اجلملة واملوزعني يف مكان واحد 

االأردنية  امل�سانع  لزيادة مبيعاتهم و�سادراتهم، حيث يربط 

االأ�سواق  باملوزعني يف  وامل�سروبات  االأغذية  يف قطاع �سناعة 

العاملية.

وب����ني اأم����ني ���س��ر غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة ع��م��ان وع�����س��و ال��ه��ي��ئ��ة 

“اإنتاجنا” بوابة  اأن �سوق  ال�سيد متيم الق�سراوي  االإدارية، 

على  طيبة  ب�سمعة  ح��ظ��ي  ال���ذي  االأردين  للمنتج  ت�سدير 

ال��ع��دي��د من  ي��خ��دم  ال�����س��وق  اأن  اإىل  ال��ع��امل، الف��ت��اً  م�ستوى 

لت�سويق  ج��دي��دة  ق��ن��وات  اإىل  حتتاج  التي  االأردن��ي��ة  امل�سانع 

منتجاتها يف اخلارج.

واأعرب عن اعتزاز الغرفة بوجود مثل هذا ال�سوق ليكون 

لتطورات  م��واك��ب��اً  ج��اء  وال���ذي  املنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 

الع�سر من حيث التحول الرقمي.

اأن �سوق  االأ�ستاذ حممد بدوي  العام لل�سركة  املدير  وبني 

يتيح  كما  منتجاتها،  ع��ر���س  للم�سانع  يتيح  “اإنتاجنا” 
املطلوبة،  املنتجات  والعثور على  واملقارنة  البحث  للموزعني 

للو�سول اإىل �سفقات جتارية مثالية بكفاءة وفعالية، مبينا 

اأن ال�سوق يتخ�س�س بت�سويق املنتجات الغذائية والزراعية.

ط��رق  ي�سيف  ب��اأن��ه  يتميز  “اإنتاجنا”  اأن  ب���دوي  واأ���س��ار 

من  منتجاتهم،  وب��ي��ع  لت�سويق  للم�سانع  وف��ع��ال��ة  ج��دي��دة 

خ���الل ب��ن��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ق���وي���ة، ت�����س��ّه��ل و����س���ول ال��ع��م��الء 

امل�����س��ت��ه��دف��ني وال��ت��ف��اع��ل م��ع امل�����س��ت��خ��دم��ني وال��ع��م��ل ب��ك��ف��اءة 

اأكرب. وفاعلية 

“لي�س جت��اري��ا  ال��رق��م��ي  ال�����س��وق  اأن  ع��ل��ى  ب����دوي  و���س��دد 

ف��ح�����س��ب، واإمن����ا ي��ه��دف اإىل ال��ن��ه��و���س ب��ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري 

ي�سكل  حيث  وخ��ارج��ي��ا،  داخليا  الوطنية  املنتجات  وت�سويق 

وو�سولها  منتجاتها  لعر�س  الوطنية  لل�سناعات  فر�سة 

جزء  العمل  “هذا  اأن  اإىل  م�سريا  العاملية”،  االأ���س��واق  اإىل 

م��ن ف��خ��رن��ا ب��ال�����س��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ج��ودت��ه��ا 

والتزامها مبعايري اجلودة”. وتناف�سيتها 

نقابة أصحاب شركات التخليص 
تثمن فتح حدود جابر

إطالق أعمال اللجنة تنسيقية 
لخدمات التوجيه واإلرشاد المهني

إقبال كبير على المتجر اإللكتروني في 
االستهالكية المدنية

هيئة النقل: إزالة القاطع البالستيكي 
من وسائط النقل 

  االنباط-عمان

التخلي�س  �سركات  اأ�سحاب  نقيب  ثمن 

عاقولة،  اأب��و  اهلل  �سيف  الب�سائع،  نقل  و 

احل��دود  اإع��ادة فتح  الداخلية،  وزي��ر  ق��رار 

جابر(اعتباراً  )م��رك��ز  ال�سورية  االأردن��ي��ة 

من �سباح اليوم االأربعاء.

وق�������ال اأب�������و ع����اق����ول����ة يف ب����ي����ان ام�������س 

ي��ع��د خ��ط��وة مهمة،  ال��ق��رار  اإن  ال��ث��الث��اء، 

البلدين  ب��ني  التجارية  احل��رك��ة  �ستنع�س 

وال������رتان������زي������ت، وت���خ���ف�������س ال���ت���ك���ال���ي���ف 

ب�سبب  ال��ت��ج��ار  يتكبدها  ال��ت��ي  االإ���س��اف��ي��ة 

ن��ظ��ام )ب����اك ت���و ب�����اك(، وت�����س��ّه��ل ان�����س��ي��اب 

ودول  ولبنان  البلدين  كال  بني  الب�سائع 

اخلليج.

اإع���ادة فتح م��رك��ز ح��دود  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وامل�����س��اف��ري��ن،  ال�سحن  ح��رك��ة  اأم���ام  ج��اب��ر 

�سي�سجع دول اخلليج العربي، على حتميل 

ب�سائعهم على منت ال�ساحنات االأردنية.

وج�������دد م���ط���ال���ب���ت���ه ب����اإل����غ����اء ال���ر����س���وم 

امل���ف���رو����س���ة ع���ل���ى ال�������س���اح���ن���ات االأردن����ي����ة 

وال�������س���وري���ة، ل��ت��ع��زي��ز احل���رك���ة ال��ت��ج��اري��ة 

مذكرة  تفعيل  واإعادة  الرتانزيت،  وجتارة 

التفاهم بني البلدين بهذا اخل�سو�س.

العمل  حجم  يف  زي���ادة  ه��ن��اك  اأن  واأك���د 

�سوريا،  اإىل  العقبة  الواردة من  بالب�سائع 

تقدمي  ي�ستدعي  م��ا  ب��امل��ئ��ة،   600 ت��ت��ج��اوز 

الب�سائع  الن�����س��ي��اب  ج��م��رك��ي��ة،  ت�سهيالت 

من واإىل االأردن وعربه اإىل �سوريا ولبنان 

والعك�س.

االنباط-عمان

ال��ث��الث��اء،  ال��ع��م��ل ام�����س  اأط��ل��ق��ت وزارة 

اأع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة خل���دم���ات 

حتليل  بهدف  املهني،  واالإر���س��اد  التوجيه 

املهني يف  واالإر�ساد  التوجيه  واقع خدمات 

االأردن، واقرتاح اآلية التعاون بني اأ�سحاب 

امل�سلحة لتن�سيق هذه اخلدمات املقدمة.

املركزي  الت�سغيل  مديرية  مدير  وقال 

ال��ن��ه��ار،  ع���ون  ال��دك��ت��ور  ال��ع��م��ل  وزارة  يف 

م���ن���دوب���ا ع���ن وزي�����ر ال��ع��م��ل خ����الل ح��ف��ل 

االطالق، ان ابرز التحديات التي افرزتها 

�سلبا على  واأثرت  تداعيات جائحة كورونا 

معدالت  ارت��ف��اع  ك��ان   ، الوطني  االقت�ساد 

البطالة ب�سكل غري م�سبوق.

البطالة  م��ع��دالت  تخفي�س  اأن  واأك����د 

مي��ك��ن  وال  ك����ب����رية  ج����ه����ود  اإىل  ي���ح���ت���اج 

عن  مب��ع��زل  مر�سية  نتائج  اإىل  ال��و���س��ول 

���س��رك��اء احل��ك��وم��ة م���ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

التن�سيق  خ��الل  م��ن  ال��داع��م��ة،  واجل��ه��ات 

امل���������س����رتك وت����وح����ي����د اجل�����ه�����ود وت���ق���دمي 

وزي��ادة  الت�سغيل  معدالت  لرفع  امل��ب��ادرات 

االقت�سادي. التمكني 

و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود 

متطلبات  بني  الفجوة  لتقلي�س  امل�سرتكة 

الب�سرية  وامل����وارد  وامل��ه��ارات  العمل  ���س��وق 

يتطلبها  ال���ت���ي  ل��ل��م��ه��ارات  ت��ف��ت��ق��ر  ال���ت���ي 

التطور ال�سريع يف عامل العمل، الفتا اإىل 

اأهمية االطالع على التجارب الناجحة يف 

لل�سباب،  املهني  واالإر�ساد  التوجيه  عملية 

لزيادة م�ساركتهم يف �سوق العمل.

وثمن النهار، جهود اجلهات احلكومية 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س وال���وك���ال���ة 

املجال  ه��ذا  يف  ال���دويل  للتعاون  االأمل��ان��ي��ة 

ل��ت��ط��وي��ر اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة يف جم���ال 

التوجيه واالإر�ساد املهني.

  االنباط-عمان

���س��ه��د امل���ت���ج���ر االإل�����ك�����رتوين )خ���دم���ة 

امل����وؤ�����س���������س����ة  يف  امل�������ن�������زيل(  ال����ت����و�����س����ي����ل 

اال�ستهالكية املدنية اإقبااًل كبرياً من قبل 

املواطنني خالل االأيام االأربعة التي جرى 

اإطالق اخلدمة فيها.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة، ���س��ل��م��ان 

ال���ق�������س���اة، يف ت�������س���ري���ح ����س���ح���ف���ي، ام�����س 

امل��ت��ج��ر  م���ب���ي���ع���ات  ق���ي���م���ة  اإن  ال����ث����الث����اء، 

االإل���ك���رتوين م��ن��ذ اإط���الق اخل��دم��ة فاقت 

ع��ازي��اً  ك��ب��ري،  ب�سكل  االأول���ي���ة  ال��ت��ق��دي��رات 

املتجر  ب�����اإدارة  امل��وؤ���س�����س��ة  ك��ف��اءة  اإىل  ذل���ك 

املتجر  يف  كافة  االأ�سناف  توفر  حيث  من 

و���س��رع��ة ت��و���س��ي��ل ال��ط��ل��ب��ات الأ���س��ح��اب��ه��ا، 

من  املتجر  ا�ستخدام  ل�سهولة  باالإ�سافة 

املواطنني. قبل 

طلب  للمواطنني  مي��ك��ن  امل��ت��ج��ر  وق���ال 

اإىل  م�سرتياتهم على مدار ال�ساعة، داعياً 

التوا�سل على رقم املتجر )0796327555( 

اأي���ة م��الح��ظ��ات تخ�س  ل��ال���س��ت��ف�����س��ار ع��ن 

املتجر.

ه��ذه  اأط��ل��ق��ت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

اخل���دم���ة ب���ج���ه���ود و����س���واع���د م��وظ��ف��ي��ه��ا، 

تو�سيل  الوقت احلايل على  واقت�سرت يف 

ال��ط��ل��ب��ات مل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة؛ ل��ي�����س��ار 

ب��اق��ي  اإىل  لنقلها  مت��ه��ي��داً  تقييمها  اإىل 

اململكة. حمافظات 

  االنباط-برتا

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل الربي 

طارق احلبا�سنة، اإن وزير ال�سحة وافق على 

االأوب��ئ��ة  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  تو�سية 

يف�سل  ال���ذي  البال�ستيكي،  ال��ق��اط��ع  ب��اإزال��ة 

�سائقي و�سائط النقل عن الركاب.

واو�����س����ح يف ت�������س���ري���ح ل���وك���ال���ة االأن����ب����اء 

القرار  ان  ال��ث��الث��اء،  ام�س  )ب���رتا(  االأردن��ي��ة 

ام�س،  من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  دخ��ل  ال��ذي 

الوبائية  احل��ال��ة  ت�سهده  م��ن  �سوء  يف  ي��اأت��ي 

ا�ستقرار. من 

املقعدية  ال�����س��ع��ة  ع���ودة  احل��ب��ا���س��ن��ة  واأك����د 

ال��ك��ام��ل��ة يف و���س��ائ��ط ال��ن��ق��ل ال���ع���ام، ب��ع��د اأن 

�سهدت انخفا�سا متباينا ملنع تف�سي فريو�س 

كورونا يف و�سائط النقل.

االنباط-برتا

ان��ط��ل��ق��ت، ام�����س ال���ث���الث���اء، اأع���م���ال امل��ائ��دة 

اخل�����رباء  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  االأوىل  امل�������س���ت���دي���رة 

ب��ع��ن��وان »ح���وار  ي���وم غ���د،  وال��ت��ي ت�ستمر ح��ت��ى 

العربية  االقت�سادية  العالقات  �سيا�سات  ح��ول 

االأوروبية بعد انت�سار الوباء«.

ثالثة  على  ا�ستملت  التي  احل��واري��ة  وت��اأت��ي 

و�سال�سل  التحتية  البنية  ه��ي  رئي�سة،  حم��اور 

النقل والتزويد، والتكيف مع املتغريات العاملية 

وال��رق��م��ن��ة، واالن��ت��ع��ا���س االج��ت��م��اع��ي وال��ب��ي��ئ��ي 

ودمج  الغذائي  واالأم��ن  ال�سمولية  تعزيز  واآلية 

االه��ت��م��ام��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة، يف اإط�����ار ال��ت��ع��اون بني 

وهيئة  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  االأمانة 

العمل اخلارجي االأوروبي.

وق���ال االأم����ني ال��ع��ام امل�����س��اع��د الحت���اد رج��ال 

االأعمال العرب طارق حجازي، خالل م�ساركته 

اإن االآث����ار االق��ت�����س��ادي��ة  يف امل��ائ��دة امل�����س��ت��دي��رة، 

واالج���ت���م���اع���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة جل���ائ���ح���ة ف���ريو����س 

طويلة،  ل�سنوات  ت�ستمر  اأن  املتوقع  من  كورونا 

م��ب��ادرات  اإط����الق  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه  ي�ستدعي  مم��ا 

بالتعاون  اجلائحة  ل��ت��اأث��ريات  للت�سدي  بيئية 

ب��ني اجل��ان��ب ال��ع��رب��ي واجل��ان��ب االأوروب�����ي، مع 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��و���س��وع االق��ت�����س��اد االأخ�����س��ر 

وح����ل م�����س��ك��ل��ة ���س��ح امل���ي���اه. وب����ني اأن ال��ن��م��و يف 

االق���ت�������س���ادي���ات ال���ع���رب���ي���ة امل�������س���درة ل��ل��ن��ف��ط، 

لدى  النمو  وتراجع  باملئة،  2ر6  بنحو  تراجع 

بنحو  للنفط،  امل�ستوردة  العربية  االقت�ساديات 

ال��وط��ن  يف  االق��ت�����س��اد  وان��ك��م�����س  ب��امل��ئ��ة  8ر2 
اآفاق  لتقرير  وفقاً   ، باملئة  2ر5  قرابة  العربي، 

النقد  �سندوق  عن  ال�سادر  العربي  االقت�ساد 

العربي.

اأن حتقيق التعايف االقت�سادي  واأكد حجازي 

الق�سايا  م��ن  يعد  اجل��ائ��ح��ة  م��ن  واالج��ت��م��اع��ي 

الفتاً  احلكومات،  عمل  اأول��وي��ات  قمة  يف  املهمة 

نحو  بالتوجه  بداأت  العربية  احلكومات  اأن  اإىل 

تبني حزم من برامج التحفيز االقت�سادي.

وق����دم ع����دداً م��ن امل��ق��رتح��ات ال��ق��ائ��م��ة على 

من  يجري  ت�ساركية  عمل  برامج  اإيجاد  اأ�سا�س 

خ��الل��ه��ا ال��ت��ع��اون يف جم���ال احل���د م���ن ال��ف��ق��ر 

مع  بالت�سارك  وذل���ك  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  وت��ع��زي��ز 

ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��الق��ة،  ذات  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 

التعاون امل�سرتك يف جمال حل االأزمات الغذائية 

وبناء القدرة على التحمل يف املجتمعات املحلية 

الريفية، والتعاون يف  املناطق  مع الرتكيز على 

امل�ستدامة  الزراعية  املمار�سات  ت�سجيع  جم��ال 

البيولوجي. التنوع  وحماية 

اإن�������س���اء  ن���ح���و  ال���ت���وج���ه  اإىل  ودع�����ا ح���ج���ازي 

م�����س��اري��ع م�����س��رتك��ة وب���رام���ج ع��م��ل يف جم��االت 

االق��ت�����س��اد االأخ�����س��ر، وت��وق��ي��ع م��ذك��رات تفاهم 

وب���روت���وك���والت ت��ع��اون م�����س��رتك��ة، واال���س��ت��ف��ادة 

م��ن خ���ربة اجل��ان��ب االأوروب������ي يف ه���ذا امل��ج��ال، 

امل�����س��اري��ع اخل�سراء  اال���س��ت��ث��م��اري يف  وال��ت��ع��اون 

ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث  للبيئة وجم���ال  ال�����س��دي��ق��ة 

ورع��اي��ة  ال��غ��ذاء  واإن��ت��اج  وامل��ي��اه  العامة  ال�سحة 

النظيفة. الطبيعة، وجماالت الطاقة 

انطالق أعمال المائدة المستديرة األولى حول العالقات 
االقتصادية العربية األوروبية

الوزارية األردنية السورية تختتم أعمالها بالتوافق على 
آليات لتعزيز التعاون بعدة مجاالت

االنباط-عمان

ال����ث����الث����اء  ام�����������س  اخ����ت����ت����م����ت يف ع�����م�����ان 

االج���ت���م���اع���ات ال����وزاري����ة االأردن����ي����ة ال�����س��وري��ة 

املو�سعة التي انعقدت على مدار يومني بهدف 

تعزيز التعاون الثنائي يف العديد من املجاالت 

االقت�سادية ومبا يحقق م�سالح الطرفني .

و���س��م��ت ال��ل��ج��ن��ت��ان، م��ن اجل��ان��ب االأردين 

املهند�سة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزراء 

م��ه��ا ع��ل��ي وامل����ي����اه، وال������ري حم��م��د ال��ن��ج��ار، 

وال���ن���ق���ل وج���ي���ه ع�����زاي�����زة، وال������زراع������ة خ��ال��د 

هالة  املعدنية  وال����روة  وال��ط��اق��ة  احل��ن��ي��ف��ات، 

ال�سوري وزراء  زوات��ي، ونظرائهم من اجلانب 

االقت�ساد والتجارة اخلارجية الدكتور حممد 

���س��ام��ر اخل��ل��ي��ل، وامل�������وارد امل��ائ��ي��ة مت����ام رع���د، 

وال��زراع��ة واالإ���س��الح ال��زراع��ي حممد ح�سان 

قطنا، والكهرباء املهند�س غ�سان الزامل.

وت��و���س��ل اجل��ان��ب��ان خ���الل امل��ب��اح��ث��ات اىل 

روؤى م�سرتكة وتفاهمات الأجل تعزيز التعاون 

االق��ت�����س��ادي يف جم����االت ال��ت��ج��ارة وال��ط��اق��ة 

يعود  ال��ذي  وبال�سكل  والنقل  واملياه  وال��زراع��ة 

بالفائدة على البلدين .

واأك���د ال����وزراء م��ن اجل��ان��ب��ني اأه��م��ي��ة و�سع 

ت�سور لرفع م�ستوى التعاون االقت�سادي بني 

حركة  تواجه  �سعوبات  اأي  ومعاجلة  البلدين 

التبادل التجاري والنقل، والدفع باجتاه تعزيز 

والزراعة  واملياه  الطاقة  جم��االت  يف  ال�سراكة 

خدمة مل�سالح كل طرف.

مو�سعة  اجتماعات  خالل  اجلانبان  وبحث 

عقدت يف وزارة ال�سناعة و التجارة والتموين، 

و����س���م���ت ك���اف���ة ال���������وزراء م����ن اجل���ان���ب���ني ويف 

نظراء،  وزيرين  كل  جمعت  ثنائية  اجتماعات 

تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين يف جماالت 

وامل��وارد  وال��زراع��ة  والكهرباء  والنقل  التجارة 

املائية .

ات��ف��ق  ال����ت����ج����ارة وال�������س���ن���اع���ة  ويف جم�����ال 

اجلانبان على تبادل قوائم ال�سلع ذات االأولوية 

مبا  درا�ستها  ليتم  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  لتعزيز 

يحقق املنفعة امل�سرتكة لكال البلدين، كما مت 

ا�ستكمالها  الالزم  التنفيذية  االج��راءات  بحث 

العادة عمل املنطقة احلرة االردنية ال�سورية.

ويف جم���ال امل���ي���اه مت ال��ت��واف��ق ع��ل��ى اع���ادة 

تنفيذ  مل��ت��اب��ع��ة  امل�����س��رتك��ة  امل��ي��اه  جل��ن��ة  تفعيل 

االت��ف��اق��ي��ة امل��وق��ع��ه ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ع���ام 1987، 

وت��ف��ع��ي��ل ال��ل��ج��ان امل�����س��رتك��ة يف اأق�����رب وق���ت، 

حو�س  مياه  من  اال�ستفادة  لتعظيم  والتعاون 

الريموك .

ان�سياب  �سبل  بحث  مت  ال��ن��ق��ل،  جم��ال  ويف 

الب�سائع  ال�سحن ونقل  وت�سهيل حركة  ال�سلع 

والركاب بني البلدين ودرا�سة الر�سوم املقرره 

على ال�ساحنات.

ومت االإع�����الن ع��ن ع����ودة امل��ل��ك��ي��ة االأردن���ي���ة 

االأردن  ب��ني  ال��رك��اب  لنقل  رح��الت��ه��ا  لت�سيري 

االأول  ت�سرين  الثالث من  اعتبارا من  و�سوريا 

االأردنية  ال�سركة  اأو���س��اع  بحث  مت  كما  املقبل، 

للم�ساكل  ايجاد حلول  لغايات  للنقل  ال�سورية 

التي تواجهها.

ويف جمال الطاقة والكهرباء مت بحث اأوجه 

يف  ال�سقيقني  البلدين  بني  امل�سرتكة  التعاون 

قطاع الطاقة ب�سكل عام وقطاع الكهرباء على 

خط  ت�سغيل  اإع����ادة  و�سبل   ، اخل�سو�س  وج��ه 

و�سرورة  ال�سوري  االأردين  الكهربائي  الربط 

تاأهيل  الع���ادة  وا�سحة  ط��ري��ق  خريطة  و���س��ع 

اجل��ان��ب  ع��ل��ى  امل��ت�����س��ررة  الكهربائية  ال�سبكة 

ال�سوري.

ا�ستكمال  ����س���رورة  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 

امل�سرتكة  ال�سورية  االأردن��ي��ة-  الفنية  اللجنة 

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  من  وامل�سكلة 

اأعمالها  ال�سورية،  الكهرباء  ووزارة  االأردن��ي��ة 

زي��ارة  بعد  امل��ا���س��ي،  اآب  �سهر  ب���داأت منذ  ال��ت��ي 

يف  ل��الردن  ال�سوريني  والكهرباء  النفط  وزي��ر 

حزيران 2021.

تبادل  على  االتفاق  الزراعي مت  املجال  ويف 

ال��وث��ائ��ق ل��ت��ط��وي��ر ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون العلمي 

البحثية  امل��ج��االت  كافة  يف  وال��زراع��ي  والفني 

االت��ف��اق  ومت  واحل��ي��وان��ي��ة،  النباتية  وال�سحة 

والرزنامة  الزراعية  ال�سلع  قوائم  تبادل  على 

لتنظيم  ، مت��ه��ي��دا  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���زراع���ي���ة 

التبادل ال�سلعي التجاري الزراعي .

اأعلن  الفراية  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  وك��ان 

اإع��ادة فتح معرب جابر احلدودي  االثنني، عن 

وعلى  االأرب��ع��اء.  اليوم  من  اعتبارا  �سوريا  مع 

وزي��رة  �سم  لقاء  عقد  مت  االجتماعات  هام�س 

ال�سناعة و التجارة والتموين ووزير االقت�ساد 

وال����ت����ج����ارة اخل����ارج����ي����ة ال���������س����وري، ومم��ث��ل��ي 

وال�سناعي بح�سور وزير  التجاري  القطاعني 

النقل وجيه عزايزة.



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �سامر الن�سا�سيبي و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل 

  1999/4/4 بتاريخ   )52454( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سامر الن�سا�سيبي و�سركاه

اإىل �سركة : �سامر الن�سا�سيبي و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173767(

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  ح�سن   ومروان  ا�سماعيل  حممد  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119931( بتاريخ 2019/8/15 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/11 

ا�سماعيل   يو�سف  ال�سيد /ال�سيدة  حممد عي�سى  تعيني  وقد مت 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��ق�����س��ور  ج��ب��ل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0797618022

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

فصل عن العمل

ف�سل  مت  ان���ه  ال��ع��ل��م  ي��رج��ى 

م��اج��د  حم���م���د   / امل����وظ����ف 

ب�سبب  وذل���ك  القي�سي  علي 

ح�سب  جت��اوز  ال��ذي  الغياب 

 10 الردين  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون 

فرتة  خ��الل  متوا�سلة  اي���ام 

اىل   2021/2/1 م��ن  العقد 

. 2022/1/31

شركة االبعاد الخضراء 
الدارة املرافق

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

وعد عالء الدين محمد النوباني   
FA-J02493: الرقم الوظيفي

�سركة  يف  عملك  ع��ن  متغيبة  ان��ك  حيث 

الألب�سة  ل�سناعة  ال��ن��اع��م��ة  امل��ل��ب��و���س��ات 

يوم   20 عن  تزيد  وملدة  الظليل   / اجلاهزة 

قانونية  اجازة  دون   ( العام  هذا  بداية  من 

ال�سركة  على  توجب  لذا   ) م�سروع  عذر  او 

التغيب لحقًا ويف حال عدم  ابالغك بعدم 

 3 اأق�ساها  م��دة  خ��الل  ب��ال��دوام  الل��ت��زام 

عن  بال�ستغناء  ا�سفة  ال�سركة  �ستقوم  ايام 

وجميع  لعملك  فاقدة  و�ستعتربك  خدماتك 

/28 املادة  باأحكام  عماًل  العمالية  حقوقك 

ه� من قانون العمل الردين رقم )8( ل�سنة 

ال�سركة  احتفاظ  م��ع  وتعديالته   1996

بكامل حقوقها جتاهك .

شركة امللبوسات الناعمة 
لصناعة االلبسة الجاهزة 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة نوفارا ملواد 

ال�سركات ذات  التجميل وامل�سجلة لدينا يف �سجل  وم�ستح�سرات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )50980( بتاريخ  2018/3/27  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/4/15  

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني املحامي 

حلمي عبد املعطي عبد الرحمن الدربا�سي م�سفيا لل�سركة، وان 

عنوان امل�سفي هو :

– بناية رقم  – قرب ارامك�س  – �سارع خليل ال�سامل  تالع العلي 

27 – الطابق الثاين – مكتب 203 – هاتف 0796902999

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2021/8/30 تاريخ   )  4/765  ( رقم  بقراره   قرر  قد  العلى 

املوافقة على خمطط  تعديل م�سار �سوارع وطرق �سمن احلو�س 

رقم ) 1 ( العلم من ارا�سي ثغرة اجلب .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

املخطط التعديلي املعد لهذه الغاية وو�سعه مو�سع تنفيذ .

نائب رئي�س الوزراء ووزير الدارة املحلية

توفيق حممود كري�سان

رئي�س جمل�س التنظيم العلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التجميل    وم�ستح�سرات  مل��واد  نوفارا  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

 ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م  

50980 ( بتاريخ ) 2018/3/27(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي حلمي عبد املعطي عبد الرحمن 

الدربا�سي

عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي – �سارع خليل ال�سامل- قرب 

ارامك�س – بناية رقم 27 – الطابق الثاين – مكتب 203 

خلوي ) 0796902999 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ال�سناعي    لال�ستثمار  احلديثه  ب�سائر  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ال�سركات  �سجل  يف  امل�سوؤولية  حم��دودة  ك�سركة  لدينا  م�سجلة 

معفاة  حتت الرقم  ) 288 ( بتاريخ ) 2005/7/4(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : غالب طالب م�سطفى توبه و / او الن�سه 

ليدا ح�سني حممد العبي�سي 

عنوان امل�سفي : غالب : الزرقاء – حي اجلندي – �سارع ال�سهداء

ليدا : عمان – اجلاردنز – �سارع حفظي مليح�س

خلوي ) غالب  0795027450 + ليدا 0796404911(

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية

الروي�سد  للواء  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  اجتمعت 

برئا�سة عطوفة مت�سرف اللواء وبح�سور الع�ساء .

ملنطقة  املحلية  التنظيم  جلنة  ق��رار  على  اللجنة  واطلعت 

الروي�سد رقم 1 / 5 تاريخ 2021/2/16 واملت�سمن املوافقة على 

22 ( لوحة )  الغاء ال�سارع التنظيمي املار �سرق القطعه رقم ) 

66 ( حو�س 13 الغربي من ارا�سي قرية الروي�سد الروي�سد .

وقررت اللجنة اللوائية بقرارها رقم 1 / 3 تاريخ 2021/2/28 

املوافقة على قرار جلنة التنظيم املحلية املذكور اعاله واعالنه 

الر�سميه  اجل��ري��دة  يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  مل��دة  لالعرتا�س 

وجريدتني حمليتني . يجوز لذوي العالقة التقدم باعرتا�ساتهم 

ان وجدت يف مقر بلدية الروي�سد اثناء الدوام الر�سمي .

رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنيه للواء الرويشد 
خالد محمد املزايده

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200139640(

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 موؤيد ومامون �سالم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )109040( بتاريخ 2014/2/26  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/20 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  موؤيد ح�سن �سامل �سالم  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عني البا�سا – ت: 0781813536

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى 

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق الكربى  قد 

قرار  على  املوافقة   2021/6/23 تاريخ   )  113/12  ( رقم  بقرارها  قررت 

اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم )65( تاريخ 2021/8/17 واملت�سمن :

املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال القطع ذوات الرقام ) 169، 170 ، 171 ، 

 1389 ، 1388 ، 166 ، 941 ، 943 ، 163 ،162 ،161 ، 160، 375 ،173 ،192

، 1390 ، 1385 ، 1386 ، 1387 ، 1762 ، 1761 ، 1760 ، 1758 ، 1759 ( من 

حو�س رقم ) 1 ( العلم القرية ثغرة اجلب من �سكن ريفي اىل �سكن ) ج ( مع 

اعتماد جمرى وادي وا�ستحداث �سوارع �سعة )10( م مقتطعة من القطع ذوات 

الرقام ) 161 ، 162 ، 171 ، 191 ( �سمن منطقة املفرق وذلك بناء على كتاب 

معايل وزير الدارة املحلية رقم ) م /15261/1/11 ( تاريخ 2021/7/27 

وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم  وكما هو مبني باملخطط املرفق املعد لهذه 

الغاية .

املفرق   ملنطقة  املحلية  اللجنة  ق��رار  املوافقة على  اللوائية  اللجنة  ق��ررت 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  وايداعه  اعاله 

و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار املذكور لدى 

مكتب اللجنة املحلية يف بلدية املفرق الكربى وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان 

يوجب العرتا�س وذلك خالل مدة العرتا�س القانونية.

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
حسن سالم الجبور

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى 

الكربى   املفرق  لبلدية  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

2021/8/29 املوافقة على قرار  114/6 ( تاريخ  قد قررت بقرارها رقم ) 

اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم )71( تاريخ 2021/8/17 واملت�سمن :

10 ( م  ا�ستحداث �سارع �سعة )  املوافقة على تعديالت تنظيمية بحيث يتم 

مقتطع من القطعة رقم ) 12 ( �سمن احلو�س رقم ) 1 ( العلم القرية ثغرة 

اجلب �سمن منطقة املفرق  وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم  وكما هو مبني 

باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية .

املفرق   ملنطقة  املحلية  اللجنة  ق��رار  املوافقة على  اللوائية  اللجنة  ق��ررت 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  وايداعه  اعاله 

و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار املذكور لدى 

مكتب اللجنة املحلية يف بلدية املفرق الكربى وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان 

يوجب العرتا�س وذلك خالل مدة العرتا�س القانونية.

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
حسن سالم الجبور

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

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 ) دار 

ال�سبيل لل�سحافة والتوزيع ( امل�سجلة لدينا ك�سركة  ذ.م.م حتت 

باجتماعها  قررت  قد   )1994/3/29( بتاريخ   )3511( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ )2021/7/27 ( املوافقة  بالإجماع 

على تخفي�س راأ�سمال ال�سركة من )700،000( الف دينار اردين 

لي�سبح )200.000( الف دينار اردين .

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  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 ) 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 

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�س راأ�سمال ال�سركة من )139،400( الف دينار اردين 

لي�سبح )15217( الف دينار اردين .

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  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 : )200148534(

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 لوؤي ابراهيم ال�سرايره واولده  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )18404( بتاريخ 2015/6/14  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/28 

املهدي  عبد  ابراهيم  ل��وؤي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ال�سرايره  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك- املرج – ت: 0797401410

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

العقبه  م�سنع  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�سالمه     ومعدات  الطفاء  لجهزة 

بتاريخ    )8062( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

2003/7/20  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2021/9/20  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

م�سفيا  احل��ق    عبد  حممد  الفتاح  عبد  ماهر  ال�سيد  وتعيني 

لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

العقبة – املنطقة التجارية الثالثة – جممع الذيب التجاري– 

هاتف 0776699001

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

) نادي ال�سباق ملواد البناء والدوات الكهربائية   ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية 

بالرقم )240526( با�سم ) �سادي تي�سري ها�سم را�سد   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم

 ) �سركة مبتكرو التميز لتجارة مواد البناء والكهرباء ذ.م.م ( 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

ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) واللعاب  والحذيه  امل�ستعمله  لاللب�سه  يا�سمني  و  الء   )

نقل  عليه  جرى  يا�سني(  ال�سيخ  ابراهيم  في�سل  مروان   ( با�سم   )181345( بالرقم  التجارية 

ملكية لي�سبح با�سم ) عمر هاين عبد احلميد يو�سف ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

طهبوب  ونا�سر  وي�سري  رجائي  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56485( بتاريخ 

2000/6/26  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رجائي وي�سري ونا�سر طهبوب

اإىل �سركة : طراد عناد الفايز و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

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   ) والتدريب  لال�ست�سارات  ا�سفار  موؤ�س�سة    )

نادر   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) عوي�س  �سليم  �سالح  يا�سمني   ( با�سم   )234265(

الفرد ا�سعد قاحو�س ( 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 : )200157458(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

القطامني و�سركاه  وامل�سجلة يف  �سامل  باأن  �سركة احمد حممد 

�سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/27 بتاريخ   )115313( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/28 

القطامني   �سامل  حممد  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – البي�سا  ع��ني   – الطفيلة   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0778601002

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 : )200167605(

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  طالو   و�سحى  الن�سور  احمد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2018/5/6 حتت الرقم )118269( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/28 

الن�سور   دحبور  عبداهلل  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– بالقرب من  – الدوار الثالث  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

م�ست�سفى اخلالدي – ت: 0795561975

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الربعاء    29 / 9 /2021

العدد رقم:    5825

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/47 ( 
الخاص بتقديم خدمات نظافة دور العبادة 

يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة 

يف ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم 

رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري وتفوي�س خطي ي�سمح بت�سليم وثائق العطاء 

حلامله وفقا ملا يلي :  

نظافة  خدمات  بتقدمي  اخلا�س   )  2021/  47  ( رقم  لوازم  العطاء   : العطاء  وا�سم  رقم 

دور العبادة يف منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ملدة عام ميالدي كامل ح�سب ال�سروط 

واملتطلبات الفنية الوادة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة .

من  دينار  الف  ثالثة   )  3000  ( بقيمة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   : الدخول  كفالة 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�س 

املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�س : على مقدم العر�س تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�س الفني 

واملايل ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب 

عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�س 

الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�س 

املناق�سة وختم جميع وثائق العطاء.

ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

مبوعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2021/10/13 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

التاريخ :2021/9/29
إعــــــالن

إىل مساهمي شركة االتحاد االسالمي لالستثمار
 املساهمة الخاصة 

)لحضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي (
حل�سور  دعوتك�م  اخلا�سة  امل�ساهمة  لال�ستثمار  ال�سالمي  الحت��اد  �سركة  ادارة  جمل�س  ق���رر 

ظهر  من  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  مت��ام  يف  �سيعقد  ال��ذي  ال��ع��ادي  غري  العام�ة  الهيئ�ة  اجتم�اع 

والإل��ك��رتوين  املرئي  الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة  وذل��ك   2021/10/12 املوافق  الثالثاء  ي��وم 

ل�سنة  الدفاع رقم )5(  واأمر  ل�سنة 1992  الدفاع رقم )13(  باأحكام قانون  )ZOOM( عماًل 

الدفاع  اأمر  ال�سناعة والتجارة والتموين مبوجب  ال�سادرة عن معايل وزير  2020 والإجراءات 

الإلكرتوين  املوقع  املن�سورة على  اأعمال الجتماع   املدرجة على جدول  الأمور  للنظر يف  اأعاله، 

لل�سركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�سركات.

يرجى من ح�سرات امل�ساهمني ح�سور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�سطة و�سيلة الت�سال 

املرئي والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين )ZOOM( التايل: 

https://bankaletihad.zoom.us/j/86067057094?pwd=a
HFKR2QzamhCRXhUeEowd25IY1oyQT09#success

اخلا�سة:  امل�ساهمة  لال�ستثمار  ال�سالمي  الحت��اد  ل�سركة   الإلكرتوين  املوقع  على  املن�سور  و   

وت�سجيل  الآيل  للنظام  الدخول  اإج��راءات  واملت�سمن   https://etihadislamic.com
احل�سور اأو اإر�سال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين

 .F.marie@bankaletihad.com 

يجب اأن تر�سل ق�سائم التوكيل و/اأو التفوي�س على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد 

لالجتماع.

رئيس مجلس االدارة / عصام سلفيتي 
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العالقات  ق��ي��ادة  َع��ق��دت  ال�صيني،  ال�صيوعي  احل���زب  لتاأ�صي�س  امل��ئ��وي��ة  ال��ذك��رى  مبنا�صبة   

“زوم”، لعدٍد كبري من ال�صباب  اخلارجية يف احلزب، لقاًء تاريخًيا م�صهوَدا من خالل برنامج 

�صنة،  16 و45  اأعمارهم ما بني  الذين ترتاوح  العربية  البلدان  امل�صاركني من غالبية  وال�صابات 

لتقدمي ال�صكر لهم على م�صاركاتهم يف “م�صابقة الإن�صاء” بعنوان “احلزب ال�صيوعي ال�صيني 

على  اجلوائز  توزيع  على  ا�صتملت  التي  الَعطرة  ال�صينية  الذكرى  لهذه  واملُكر�صة  عيني”،  يف 

الفائزين بها والتي تنّوعت ما بني “لبتوب”؛ وهواتف جوالة؛ و�صاعات ذكية؛ وهدايا تذكارية 

واإلكرتونية. لكن الأهم هو، اأن الأعمال الكتابية للفائزين �صُتن�صر يف و�صائل الإعالم ال�صينية 

الأوىل  امل��رات��ب  ل�صحاب  �صُتتاح  ك��ورون��ا،  جائحة  تال�صي  وبعد  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف  الرئي�صية. 

والثانية والثالثة، الُفر�س لزيارة ال�صني بدعوات ر�صمية، و�صيتحمل اجلانب ال�صيني تكاليف 

ال�صفر الدويل بالكامل، ونفقات الطعام والإقامة والتنقل اأثناء الزيارة يف اأرجاء ال�صني.

 ُتعترب هذه امل�صابقة الأهم يف عنوانها وطبيعتها واأهدافها اإذ تتمحور حول تعظيم العالقات 

ال�صيوعي  احل��زب  عن  العربية  ال�صبيبة  انطباعات  على  وللتعّرف  العربية،  ال�صينية  ال�صبابية 

على  العربية  ال�صينية  ال�صرتاتيجية  راّكة  ال�صَّ تدعيم  يف  دوره��م  ولتفعيل  وال�صني،  ال�صيني 

الر�صمي  ال�صعيدين  على  العربية  وال��دول  ال�صني  وال�صداقة بني  التفاهم  وتعزيز  وج��ه،  خري 

مع  عالقاتي  كل  خ��الل  لها  مثياًل  اأ�صهد  فلم  نوعها،  من  الأوىل  هي  امل�صابقة  ه��ذه  وال�صعبي. 

ال�صني منذ �صتينيات القرن املُن�َصرم، حيث داأب��ُت �صخ�صًيا خاللها على معرفة هذه الدولة يف 

وق��راءة   ،CRIباحليوية واملُفَعمة  الة  الفعَّ لإذاعتها  الن�صط  العربي  الق�صم  ومرا�صلة  الُعمق، 

مع  العالية  وات�صالتي  م�صابقاتها،  يف  وم�صاركتي  الإذاع���ة،  اأ�صدرتها  التي  ال�صينية  املجالت 

ال�صني يف عهد العرتاف الدبلوما�صي للدولتني ببع�صهما البع�س، وافتتاح �صفارتني للدولتني 

يف عا�صمتيهما، وتوا�صلي مع املجاّلت ال�صينية التي منها “ال�صني اليوم”، و”ال�صني امل�صورة”، 

والأخرية توّقفت لالأ�صف ال�صديد جًدا عن ال�صدور منذ عهد بعيد. 

 انطباع ال�صبيبة عن احلزب والإقبال ال�صبابي العربي الوا�صع على امل�صاركة يف هذه امل�صابقة، 

بخا�صة من ِقبل اأع�صاء واأ�صدقاء واأن�صار )الحتاد الدويل لل�صحفيني والإعالميني والُكّتاب 

قلوب  يف  تكمن  التي  العميقة  املحبة  �صر  عن  بجالء  َيك�صف  ال�صني(،  وُحلفاء  اأ�صدقاء  العرب 

باحتفائها  ُمتفّردة  لي�صت  ال�صني  اأن  كذلك  وُيثِبُت  ور�صوِخها يف عقولهم،  ال�صني،  نحو  العرب 

ا جيل ال�صباب، فهي  دولًيا بهذا املنا�صبة اجَلاذبة، فاإىل جانبها َيحتفي بها ماليني الب�صر ل �ِصيمَّ

ل تعني تعريًفا ح�صرًيا باإجنازات احلزب يف الف�صاء ال�صيني الداخلي فقط، بل ولَعر�ِس التاريخ 

الِت والرواِبِط ال�صينيَّة احَلميمة حزًبا ودولًة و�صعًبا مع كل العرب، والعودة اإىل  احَلافل بال�صِ

مع  العربية  الدولة  بخا�صة  الُقدماء،  ال�صينيني  مع  الَعميقة  العرب  ُم�َصاهرة  و�صجون  �صوؤون 

لت ُعْرَوة ُوثقى على َمرِّ  ا ات�صالتهما الثنائية الودية فقد �صكَّ دولة “لياو” يف �صمال ال�صني، واأمَّ

العربية،  املوؤ�ص�صات الجتماعية  اإىل خمتلف  اأيامنا هذه، ومتتد  اإىل  تتوا�صل  القرون، وها هي 

را�صخًة يف مبادئ ال�صالم والوئام وامل�صاواة التامة يف احلقوق واملَكانة والأهمية والربح امل�صرتك. 

وا�صًعا  اع��رتاًف��ا  امل�صابقة،  ه��ذه  ال�صباب يف  املهتمني  ع��دٍد كبري من  ُم�صاركة  َن��رى يف   لذلك، 

مب�صفوفة العالقات ال�صينية العربية، وجناح ت�صكيل اأحزمة �صداقة مبدئية يف مدارات عربية 

والطريق”،  احلزام  “مبادرة  ُدروب  اإىل  َت�صتند  دولها،  وعوا�صم  الأر�صية  للكرة  وعابرة  عديدة 

التي �َصَبَق واأعلن الرئي�س �صي جني بينغ، الأمني العام للحزب ال�صيوعي ال�صيني، عن ارتكازها 

ل بكني على ثبات هذه  ممية لل�صني القدمية مع َعاَل العرب وغريهم، اإذ ُتَعوِّ
ُ
على العالقات الأ

ملَ�َصاَرات طريق احلرير ال�صيني القدمي، ولتعزيزه بالأهم،  اإحياًء  املبادرة لُقروٍن كثرية ُمقبلة، 

احلياتية  ومتطلباتهم  النا�س  ل�صالح  والت�صغيالت  والتوظيفات  املبادرات  من  للمزيِد  وتوفرًيا 

وامل��ادي��ة  الثقافية  وال��ت��ب��ادلت  ال��ت��ج��ارة،  خ��الل  م��ن  الب�صرية  احل��ي��اة  ك��رام��ة  ول�َصون  اليومية، 

التي ت�صهد منذ �صنوات  ال��دروب الأردنية والعربية،  ال�صينية يف  املَ�صالك احلريرية  على طريف 

الإن�صانية، والقت�صادية،  امليادين، �صمنها  عديدة م�صاعدات �صينية فاعلة وُمنتجة يف خمتلف 

كورونا،  فريو�س  لقهر  باللقاحات  ال�صينية  والتربعات  وال�صيا�صية،  والإعالمية،  والتجارية، 

ا. وهذه كلها اإمنا التي ت�صبُّ يف �صالح وم�صالح الدول واحلكومات والعائالت والأفراد اأي�صً

*�صحفي ورئي�س الحتاد الدويل.

اأَلكاديمي مروان سوداح

»مئوية الصيني« 
ومسابقة اإلنشاء 

االنباط-وكاالت

 يف مثل هذا اليوم عام 2000، قبل 21 عاًما 

الثانية  الأق�����ص��ي  انتفا�صة  ان��دل��ع��ت  م�صت، 

اأريئيل  الحتالل  حكومة  رئي�س  اقتحام  بعد 

���ص��ارون وق���وات ك��ب��رية م��ن جي�س الح��ت��الل 

هّبة  تبعها من  وما  املبارك،  الأق�صي  امل�صجد 

ملنعه  الأق�����ص��ى  داخ��ل  فل�صطينية  وانتفا�صة 

من الو�صول اإيل امل�صلى املرواين

نف�س  يف  الأق�صي،  امل�صجد  �صاحات  �صهدت 

اإ�صابة  عن  اأ�صفرت  عنيفة  مواجهات  اليوم، 

اآخر  وع��دد  الفل�صطينيني  امل�صلني  من  ع��دد 

امتداد  اإيل  ذلك  واأدي  الحتالل،  جنود  من 

الن��ت��ف��ا���ص��ة اإىل رب����وع ف��ل�����ص��ط��ني، وت��وق��ف��ت 

2005/2/8 بعد اتفاق الهدنة  فعلياً يف تاريخ 

وال��ذي جمع  ال�صيخ  �صرم  ال��ذي عقد يف قمة 

املنتخب حديثاً حممود  الفل�صطيني  الرئي�س 

“اأرئيل  الح���ت���الل  ورئ��ي�����س ح��ك��وم��ة  ع��ب��ا���س 

�صارون”

ب�صابقتها  مقارنة  النتفا�صة  هذه  متيزت 

وت��رية  وت�����ص��اع��د  امل�صلحة  امل��واج��ه��ات  ب��ك��رة 

الأعمال الع�صكرية بني املقاومة الفل�صطينية 

�صهيدا   4412 راح �صحيتها  الحتالل  وجي�س 

خ�صائر  واأم����ا  ج��ري��ح��ا،  و48322  فل�صطينيا 

قتياًل،   334 ت��ع��داده��ا  فبلغ  الح��ت��الل  جي�س 

ول��ي�����ص��ب��ح  ق���ت���ي���اًل   735 امل�����ص��ت��وط��ن��ني  وم����ن 

 1069 ال�صهاينة  واجل��رح��ى  القتلى  جمموع 

من  دب���اب���ة   50 وع��ط��ل  ج��ري��ح  و4500  ق��ت��ي��ل 

ن����وع م��ريك��اف��ا وت���دم���ري ع����دد م���ن اجل��ي��ب��ات 

ال�صفة  مناطق  وم��رت  واملدرعات  الع�صكرية 

الغربية وقطاع غزة خاللها بعّدة اجتياحات 

ع�صكرية

اأبرز اأحداث النتفا�صة

م���ن اأب�����رز اأح������داث ه����ذه الن��ت��ف��ا���ص��ة هو 

الحتالل  حكومة  يف  ال�صياحة  وزي��ر  اغتيال 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي )رح���ب���ع���ام زئ���ي���ف���ي( ع���ل���ى ي��د 

م��ق��اوم��ني م���ن اجل��ب��ه��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر 

امل��ظ��ل��ي��ني يف  وح���دة  ق��ائ��د  وم��ق��ت��ل  فل�صطني، 

معركة  يف  )ال��ك��وم��ان��دوز(  الح��ت��الل  جي�س 

خم��ي��م ج���ن���ني، ال���ت���ي ق��ت��ل ف��ي��ه��ا 58 ج��ن��دي��ا 

140 اآخرين اإ�صرائيليا وجرح قرابة 

يف امل����ق����اب����ل، اغ���ت���ال���ت ق������وات الح����ت����الل 

الأح�����زاب  يف  الأول  ال�����ص��ف  ق���ي���ادات  م��ع��ظ��م 

يا�صر  ال��رئ��ي�����س  راأ���ص��ه��م  ع��ل��ى  الفل�صطينية، 

ع���رف���ات، وم��وؤ���ص�����س ح���رك���ة ح��م��ا���س ال�����ص��ي��خ 

الرنتي�صي،  العزيز  اأحمد يا�صني، ونائبه عبد 

علي  اأب���و  ال�صعبية  للجبهة  ال��ع��ام  والأم����ني 

م�صطفى

اأبرز مالحمها

اأن  وامل�����ح�����ل�����ل�����ون  امل�������راق�������ب�������ون  وي�����������رى 

الن���ت���ف���ا����ص���ة ال���ث���ان���ي���ة ت���ع���د الأك������ر دم���وي���ة 

الأوىل  الفل�صطينية  بالنتفا�صة  ب��امل��ق��ارن��ة 

اأدٍوات  ت��ط��ورت  ح��ي��ث  احلجر”  “انتفا�صة 
بالنتفا�صة  باملقارنة  الفل�صطينية  املقاومة 

ا����ص���ت���خ���دام  ف���م���ن   ، الأوىل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

“املالتوف”  احلارقة  الزجاجات  و  للحجارة 

وال�������ص���الح الأب���ي�������س ���ص��د ج���ن���ود الح���ت���الل 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ل���ص��ت��خ��دام ل��ل�����ص��الح ال��ن��اري 

ك��ال��ب��ن��ادق ال��ر���ص��ا���ص��ة و ال��ق��ن��اب��ل ال��ي��دوي��ة و 

العبوات النا�صفة والألغام الأر�صية

الثانية  الفل�صطينية  النتفا�صة  وم���رت 

ب���ع���دة م���راح���ل ح��ي��ث ك����ان ت���ط���ور امل��ق��اوم��ة 

ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ  م��الحم��ه��ا  اأب���رز  الفل�صطينية 

اإلقاء احلجارة على  الأمر على  اقت�صر  حيث 

احلواجز  على  املتواجدين  الح��ت��الل  جنود 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف ال�����ص��ف��ة وق���ط���اع غ����زة، ال��ت��ي 

كانت تعيث يف منازل املواطنني ف�صاداً وتقوم 

والأرا�صي  املواطنني  ملنازل  جتريف  بعمليات 

الزراعية

و ب��ال��ت��زام��ن م���ع ارت���ف���اع ع���دد ال�����ص��ه��داء 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني، ق�������ررت ق����ي����ادة امل���ق���اوم���ة 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ب����ب����دء ع���م���ل���ي���ات ه��ج��وم��ي��ة 

الإ�صرائيلي  الحتالل  كيان  �صد  ا�صت�صهادية 

ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ص��ت�����ص��ه��ادي��ة يف 

الرد  الإ�صرائيلي لتكون  قلب مدن الحتالل 

ال��ق��ا���ص��ي ع��ل��ى اجل���رائ���م الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة بحق 

املدنيني الفل�صطينيني  املواطنني 

االنباط-وكاالت

ق���ال م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات الحت�����ادي )اإف.

ب��ي.اآي( يف تقريره ال�صنوي عن اجلرمية يوم 

الث��ن��ني اإن ع���دد ج��رائ��م ال��ق��ت��ل يف ال��ولي��ات 

املتحدة ارتفع بن�صبة 30 باملئة تقريبا يف 2020، 

وارتفعت جرائم العنف? ?بوجه عام لأول مرة 

منذ اأربعة اأعوام وهي زيادة يرجعها خرباء اإىل 

اأ�صباب منها تداعيات كوفيد-19

وذكرت �صحيفتا نيويورك تاميز ووا�صنطن 

غري  القتل  وح���وادث  القتل  جرائم  اأن  بو�صت 

العمد ارتفعت بن�صبة 29.4 باملئة يف عام 2020 

�صنوية  زي���ادة  اأك���رب  وه��ي   ،2019 ب��ع��ام  مقارنة 

يف  ال��ب��الد  م�صتوى  ع��ل��ى  الت�صجيل  ب���دء  م��ن��ذ 

ال�صتينيات

وقال املكتب اإن جرائم العنف ارتفعت بن�صبة 

5.6 باملئة لت�صل اإىل 1.3 مليون واقعة تقريبا، 

لكن عدد اجلرائم املتعلقة باملمتلكات انخف�س 

بن�صبة 7.8 باملئة لي�صل اإىل ما يقرب من 6.5 

على  ع�صر  الثامن  ال��ع��ام  وه��و  ح��ادث��ة،  مليون 

التوايل الذي تنخف�س فيه جرائم املمتلكات

اجلرائم  لت�صجيل  املوحد  الربنامج  ويقوم 

)يو.�صي.اآر( التابع ملكتب التحقيقات الحتادي 

اإن��ف��اذ  ه��ي��ئ��ات  ال��ت��ي تعلنها  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ج��م��ع 

القانون يف جميع اأنحاء البالد

واأفادت �صحيفة وا�صنطن بو�صت اأن الن�صبة 

لعنف  نتيجة  كانت  القتل  جرائم  من  الأك��رب 

 73 مقابل   2020 ع��ام  باملئة   76 بلغت  اإذ  م�صلح 

زي��ادة  هيو�صنت  �صهدت  حيث   ،2019 يف  باملئة 

بن�صبة 55 باملئة يف عدد جرائم القتل املرتبطة 

 2020 يف   343 اإىل  لت�صل  ال��ن��اري��ة  بالأ�صلحة 

مقابل 221 عام 2019

االنباط-وكاالت

تعاقب  م��ادة  ، على  العراقي  الق�صاء  اعتمد   

بالإعدام، يف اإ�صدار مذكرات اإلقاء القب�س على 

وال�صيا�صية  الع�صائرية  ال�صخ�صيات  م��ن  ع��دد 

يف  املا�صية،  اجلمعة  ُعقد  م��وؤمت��را  نظموا  ممن 

“ال�صالم” اأو  ب��ع��ن��وان  ك��رد���ص��ت��ان  اإق��ل��ي��م  م��رك��ز 

التطبيع مع اإ�صرائيل

201، فاإن العقوبة هي الإع��دام  امل��ادة  وح�صب 

لكل من يحبذ التطبيع مع اإ�صرائيل، لكن املادة 

ق��ان��ون  وف���ق  املتطبعني  ب��ت��ج��رمي  تكتفي  ذات��ه��ا 

كرد�صتان،  اإقليم  يف  امل��ع��دل  العراقي  العقوبات 

حيث عقد املوؤمتر

وق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات ال��ع��راق��ي مت ت��ع��دي��ل��ه يف 

اإقليم كرد�صتان بالقانون رقم )21( ل�صنة 2003 

ب���امل���ادة )3( م��ن��ه وال���ت���ي ن�����ص��ت على  وحت���دي���داً 

مايلي:

يوقف العمل يف اإقليم كرد�صتان باملواد )190( 

لغاية )195( ومن )198( لغاية )219( من قانون 

العقوبات العراقي رقم )111( ل�صنة 1969 املعدل 

اخلا�صة باجلرائم املا�صة باأمن الدولة الداخلي

ال��ع��راق،  الأع��ل��ى يف  الق�صاء  واأ���ص��در جمل�س 

6 �صخ�صيات  ، م��ذك��رات قب�س بحق  ي��وم الأح��د 

من بينهم امراأة يف حمافظة الأنبار، وفق املادة 

اإث���ر م�صاركتهم يف  ال��ع��ق��وب��ات،  ق��ان��ون  م��ن   201

موؤمتر “ال�صالم” الذي عقد يف اأربيل حديثاً

واأع���ل���ن امل���رك���ز الإع���الم���ي مل��ج��ل�����س ال��ق�����ص��اء 

ال��ك��رخ  حتقيق  حمكمة  اأن  ال���ع���راق،  يف  الأع���ل���ى 

م��ن  م���ق���دم���ة  م���ع���ل���وم���ات  ع���ل���ى  وب����ن����اء  الأوىل 

م�صت�صارية الأمن القومي اأ�صدرت مذكرة قب�س 

املوؤمتر  امل�صاركني يف  بحق ثالث �صخ�صيات من 

على اأث��ر ال���دور ال��ذي ق��ام��وا ب��ه يف ال��دع��وة اإىل 

التطبيع مع اإ�صرائيل

اأن����ه �صيتم ات��خ��اذ الإج�����راءات  واأك����د امل���رك���ز، 

امل�����ص��ارك��ني ح���ال معرفة  بقية  ب��ح��ق  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

اأ���ص��م��ائ��ه��م ال��ك��ام��ل��ة وع��ق��د اجل��م��ع��ة امل��ا���ص��ي��ة، يف 

ك��رد���ص��ت��ان، موؤمتر  اإق��ل��ي��م  م��رك��ز  اأرب��ي��ل  مدينة 

التطبيع، الذي نظمته �صخ�صيات  “ال�صالم” اأو 
ع�صائرية من ال�صنة وال�صيعة، داعيا اإىل تطبيع 

اأول  علني، يف  وب�صكل  اإ���ص��رائ��ي��ل،  م��ع  ال��ع��الق��ات 

ح���دث م��ن ن��وع��ه ب��ال��ع��راق ويف وق���ت ���ص��اب��ق من 

يوم ال�صبت، جددت رئا�صة اجلمهورية العراقية 

على  م���وؤك���دة  اإ���ص��رائ��ي��ل،  م��ع  التطبيع  رف�����ص��ه��ا 

موقفها الداعم للق�صية الفل�صطينية

االنباط-وكاالت

�صرقة  يف  الإ�صرائيلي  الحتالل  حكومة  تتفنن  الرمياوي  معن 

لتظهر  �صرعية،  غ��ري  ق��وان��ني  ابتداعها  ع��رب  الفل�صطينية  الأر����س 

ومنها  اأجمع،  العال  “دميقراطية” اأم��ام  دول��ة  اأنها  على  �صورتها 

عمليات النهب وال�صتيالء، حتت م�صمى “حمميات طبيعية”

كمحميات  دومن   11200 اإ�صرائيل  اأعلنت  املن�صرم،  العام  خ��الل 

طبيعية يف ال�صفة متهيًدا لال�صتيالء عليها، وفق اح�صائية للجهاز 

املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني �صدرت ملنا�صبة يوم الأر�س

قرارا  الإ�صرائيلي  الحتالل  �صلطات  اأ�صدرت  املا�صي،  وال�صبوع 

بال�صتيالء على 48 األفا و700 دومن يف قرية كي�صان �صرق بيت حلم، 

بذريعة اأنها حمميات طبيعية، علما اأن عملية ال�صتيالء تتم ل�صالح 

تو�صيع م�صتوطنة “اآبي هناحل”، بح�صب مدير مكتب هيئة مقاومة 

يوؤكده  م��ا  وه��و  بريجية،  ح�صن  حل��م  بيت  يف  وال�صتيطان  اجل���دار 

خمت�صون فيما يتعلق بكافة اأوامر ال�صتيالء حتت هذه الذريعة

وت���و����ص���ح امل���ع���ط���ي���ات امل���ت���وف���رة ل�����دى ه��ي��ئ��ة م���ق���اوم���ة اجل�����دار 

اأرا����س  على  م�صتوطنة   31 ببناء  ق��ام  الح��ت��الل  اأن  وال���ص��ت��ي��ط��ان، 

العثماين  ال��ع��ه��دي��ن  م��ن��ذ  طبيعية،  حم��م��ي��ات  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  م�صنفة 

والربيطاين

ح�صن  الهيئة  يف  املعلومات  ونظم  اخل��رائ��ط  دائ���رة  مدير  واأك���د 

يف  الطبيعية  املحميات  م�صاحة  اأن  اأع��ل��ن  الح��ت��الل  اأن  ح��الي��ق��ة، 

“ج”،  امل�صنفة  املناطق  308 يف  353 كم، منها  الغربية بلغت  ال�صفة 

هذه  اأن  معترًبا  و”ب”،   ،” “اأ املناطق  بني  موزعة  املتبقية  كم  و45 

املحميات جاءت ل�صد الفراغات الواقعة بني املناطق املغلقة ع�صكرًيا، 

اليد  ا�صرائيل  و�صعت  اأو  دول��ة  كاأرا�صي  اعالنها  مت  التي  واملناطق 

لها،  والو�صول  اأرا�صيهم  زراع��ة  املزارعني من  والهدف منع  عليها، 

وحما�صرة التجمعات الفل�صطينية حتت حجة حمميات طبيعية، يف 

حني اأن الحتالل ا�صتغل جزءا من هذه املحميات لبناء م�صتعمرات 

اأرا�صي  “هار حوما” املقامة على  ا�صرائيلية عليها مثل م�صتوطنة 

جبل اأبو غنيم جنوب �صرق القد�س، وم�صتوطنة “�صن�صانة” املقامة 

واأعمال  اأرا�صي جنوب اخلليل، وجتمع م�صتوطنات وادي قانا  على 

من  وغريها  طبيعية،  كمحميات  معلنة  اأنها  رغ��م  فيها،  التو�صعة 

امل�صتوطنات

واأو�صح اأن الحتالل اأعلن العام املا�صي عن 3 حمميات طبيعية 

وم�صكيوت،  روتيم،  األف دومن، وهي: حممية   11 جديدة، مب�صاحة 

ووادي �صري�صتري، فيما األغى العام 2019 ب�صكل كلي اأو جزئي قرارا 

تو�صيع  بهدف  ال�صفة،  �صمال  طبيعية  حمميات  ثماين  بت�صنيف 

امل�صتوطنات والبناء عليها

البيئة  ج��ودة  �صلطة  البيئية يف  امل�صادر  ع��ام  ق��ال مدير  ب���دوره، 

ال�صفة،  يف   50(  51 اأ�صل  من  حممية   20 لدينا  اإن  ع��دوان،  عي�صى 

وحم��م��ي��ة يف غ����زة(، مي��ك��ن ال��و���ص��ول ل��ه��ا وع��م��ل درا����ص���ات م�صحية 

وخطط اإدارية عليها، يف حني اأن الحتالل ي�صيطر على 31 حممية 

اأخرى ومينعنا من اإجراء اأي م�صوحات عليها، بهدف تطويرها

الهامة  الزراعية  املناطق  على  ي�صيطر  الحتالل  اأن  اىل  ولفت 

للمواطنني، والتي تعد عبارة عن �صلة غذاء لهم، وحتويلها لحًقا 

ملحميات طبيعية، وهذا يعني اأنه مينع فيها ال�صتثمار والزراعة، كما 

جرى يف جتمع م�صتوطنات وادي قانا، الذي يعد من اأغنى مناطق 

ال�صفة الغربية بالأ�صجار والتنوع احليوي والنباتي

واأ����ص���اف: م��ا ج���رى ق��ب��ل ن��ح��و ع��ام��ني، ع��ن��دم��ا ق���ام الح��ت��الل 

باإعالن جزء كبري من بع�س املناطق يف طوبا�س والأغوار كمحميات 

الو�صول  من  املواطنني  ومنع  ال�صتعماري  التو�صع  هدفه  طبيعية، 

لهذه املناطق

وق�����ال ع������دوان: اإن���ن���ا اأع�������ص���اء يف الت��ف��اق��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ت��ن��وع 

التقارير  يف  الحتاللية  املمار�صات  كل  بتوثيق  ونقوم  البيولوجي، 

الوطني  التقرير  اإع��داد  الوطنية، وحاليا نحن ب�صدد النتهاء من 

ال�����ص��اد���س ل��ل��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي، وو���ص��ع��ن��ا ف��ي��ه ك��اف��ة الن��ت��ه��اك��ات 

ال�صرائيلية

من جهته، قال مدير ال�صياحة الداخلية يف وزارة ال�صياحة اأحمد 

من  وهي  �صياحيا،  مق�صدا  تعترب  الطبيعية  املحميات  اإن  نعريات، 

اأهم املقا�صد التي تعمل عليها الوزارة لتطويرها من خالل م�صارات 

ال�صياح  ع��دد  ل��زي��ادة  ال�صياحية  الأمن����اط  ودع���م  داخ��ل��ي��ة،  �صياحية 

لوحة  فل�صطني  ع��ن��وان  حت��ت  كتابا  واأجن��زن��ا  واملحليني،  املغرتبني 

حمميات،  موقع  مع  بالتعاون  ال��وزارة  اأجنزته  ملونة،  ف�صيف�صائية 

ويتحدث عن امل�صارات ال�صياحية التي ت�صري يف املحميات الطبيعية

هاما،  حيويا  تنوعا  ت�صكل  الطبيعية  املحميات  اأن  اىل  واأ���ص��ار 

وهو  ووطنيا،  اأخالقيا  جانبا  ويت�صمن  جدا  مهم  عليها  واحلفاظ 

جزء من �صراعنا على الأر�س والهوية مع املحتل

االنباط-وكاالت

املحاماة  ل�صتقالل  الفل�صطيني  امل��رك��ز  ن�صر 

والق�صاء “م�صاواة” م�صاء الإثنني، على �صفحته 

اجلرمية  وق��ائ��ع  في�صبوك،  موقع  على  الر�صمية 

ورد  ملا  وفقاً  بنات  ن��زار  النا�صط  بحياة  اأودت  التي 

املتهمني  اليوم، على  ُتليت  التي  التهام  يف لئحة 

اأنها  اإىل  م�صريا  املحكمة،  من  الأوىل  اجلل�صة  يف 

“ناطقة مبا فيها«
ووفق ما ن�صر “م�صاواة”، فانه بالتحقيق تبني 

الثالثة  ال�صاعة  2021/6/24 وح��وايل  وبتاريخ  اأنه 

ف��ج��راً حتركت ق��وة م��ن جهاز الأم���ن ال��وق��ائ��ي يف 

حم��اف��ظ��ة اخل��ل��ي��ل م��ك��ون��ة م��ن املتهمني الأرب��ع��ة 

اإل��ق��اء القب�س على املجني  ع�صر وذل��ك م��ن اأج��ل 

بذلك  م�صتندين  ب��ن��ات،  حممد  خليل  ن���زار  عليه 

2021/6/23م  ب��ت��اري��خ  ���ص��ادر  عمليات  اأم����ر  ع��ل��ى 

ومذكرة اإح�صار �صادرة عن النيابة العامة املدنية 

وموجهة اإىل مدير �صرطة اخلليل و�صادرة بتاريخ 

املدنية  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  رئ��ي�����س  ع��ن  2021/5/4م 

املجني  ت���واج���د  م���ك���ان  حت���دي���د  مت  ح��ي��ث  /دورا، 

ح��ارة  ج��وه��ر  جبل  يف  اجلنوبية  املنطقة  يف  عليه 

ال�صر�صورية يف منزل م�صتاأجر، حيث و�صلت القوة 

التي حتركت باأربع مركبات اإحداها �صيارة من نوع 

هونداي اآك�صنت لون ف�صي حكومية والثانية من 

نوع بيجو )306( لون ف�صي والثالثة من نوع �صكودا 

فابيا لون اأبي�س والرابعة نوع بولو لون �صكني، اىل 

املنزل املتواجد به املجني عليه وفور و�صولهم املنزل 

ق��ام ع��دد منهم بفتح الأب��اج��ور اخلا�س بال�صباك 

املنزل ول  وال��دخ��ول اىل  بوا�صطة عتلة حديدية 

يعرفوا عن انف�صهم وفتح الباب لباقي القوة

بالتوجه  القوة  من  متهمان  ق��ام  اأي�صاً،  وج��اء 

املجني  بجانب  ينامون  كانوا  الذين  ال�صهود  اإىل 

على  امل�صد�صات  وو�صع  الفلفل  بغاز  ور�صهم  عليه 

روؤو�صهم والطلب منهم بعدم احلركة اأو النهو�س 

عن الفر�صة واأثناء ذلك كان اأحد اأف��راد القوة قد 

بيده  يحمل  وك��ان  عليه  املجني  فر�صة  اإىل  توجه 

عتلة حديدية وبعد اأن تاأكد من هوية املجني عليه 

قام ب�صربه على راأ�صه اأكر من مرة بوا�صطة العتلة 

احلديدية ومن ثم انهال عليه بال�صرب على باقي 

الذين  املتهمني  باقي  ق��ام  وعندها  ج�صمه،  اأنحاء 

املنزل بال�صرتاك ب�صرب املجني عليه  اإىل  دخلوا 

ب�صرا�صة بوا�صطة عتالت وع�صي واأكعاب امل�صد�صات 

وبالأيدي والأرجل و�صحبه عن الفر�صة التي ينام 

عليها على الأر���س وخلع مالب�صه العلوية )بلوزة 

وف��ان��ي��ال( والع��ت��داء عليه وه��و نائم على ظهره 

وقاموا بقلبه على بطنه وو�صع القيود احلديدية 

بيديه من اخللف مع ال�صتمرار ب�صربه ومن ثم 

ر�صه بالغاز ب�صكل مبا�صر وهو مقيد وعندها قام 

اأحد املتهمني الذي كان يرتدي في�صت عليها �صعار 

الأمن الوقائي وقال لهم “كملو” وفعال ا�صتمروا 

بالعتداء عليه ومن ثم قاموا برفعه و�صرب راأ�صه 

بعامود بناء )�صمعة( داخل املنزل، ومن ثم قاموا 

باإخراج املجني عليه خارج املنزل فوقع منهم على 

اأق���دام���ه اإىل اخل���ارج  ال��ب��اب ف��ق��ام��وا ب�صحبه م��ن 

واق��ت��ي��اده ب��اجت��اه امل��رك��ب��ات ث��م دخ���ل امل��ن��زل م��رة 

بتفتي�صه  اأخ���رى ح���وايل خم�صة متهمني وق��ام��وا 

وم�صادرة لب توب و�صتاند كامريا وهاتف وتعود 

ملكيتها للمجني عليه كانت موجودة يف ال�صقة، واأن 

املجني عليه ل ي�صتطيع الوقوف على اأقدامه اأثناء 

اإخراجه من املنزل فقاموا بالإم�صاك به واأخرجوه 

ل���ون �صكني م��ع ال���ص��ت��م��رار  ال��ب��ول��و  امل��رك��ب��ة  اإىل 

بالعتداء عليه خالل اإ�صعاده اإىل املركبة وقام اأحد 

املتهمني ب�صرب املجني عليه بيده ورجله وا�صتمروا 

بالعتداء عليه

واأثناء حترك املركبة قام اأحد املتهمني والذي 

املركبة  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ب��ي��ده  م�صد�س  مي�صك  ك���ان 

املجني عليه والعتداء عليه  املوجود فيها  البولو 

بوا�صطة كعب امل�صد�س من خالل اإدخ��ال يده اإىل 

داخل �صباك املركبة اخللفي و�صربه بوا�صطة كعب 

امل�صد�س عدة �صربات

وغ���ادرت ال��ق��وة امل��ك��ان يف ح��وايل ال�صاعة 3:23 

ال��وق��ائ��ي يف  الأم���ن  اإىل مديرية  وتوجهت  ف��ج��راً 

اخلليل وو�صلت املركبة البولو ذات اللون ال�صكني 

بحوايل  اخلليل  يف  ال��وق��ائ��ي  الأم���ن  مديرية  اإىل 

ال�صاعة 3:32 فجراً واأدخلوا املجني عليه اإىل داخل 

�صور املديرية وتوقفوا اأمام مبنى املديرية الرئي�صي 

ب��اإن��زال  يقوموا  ول  املركبة  اأب����واب  بفتح  وق��ام��وا 

املجني عليه م��ن امل��رك��ب��ة ال��ب��ول��و ال��ت��ي اأح�����ص��روه 

بها لأكر من ثالثة دقائق ثم قاموا باإنزاله من 

امل��رك��ب��ة وحمله م��ن ي��دي��ه ورج��ل��ي��ه وو���ص��ع��ه على 

مدخل مديرية الأمن الوقائي وقام اأحد املتهمني 

ك��ان بالقرب من  ال��ذي  اأخ��ر  اإىل متهم  بالت�صال 

مدخل املديرية واأبلغه بحالة املجني عليه وقاموا 

بحالة  واأب��ل��غ��وه  العمليات  م��دي��ر  على  ب��الت�����ص��ال 

اإىل  نقله  ال��ف��ور  على  منهم  فطلب  عليه  املجني 

املجني  ب��اإدخ��ال  ق��ام��وا  املتهمني  اأن  اإل  امل�صت�صفى 

عليه حممول من يديه ورجليه اىل داخل املديرية 

وبقي  الأول  بالطابق  ال�صتقبال  قاعة  وو�صعه يف 

امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه مل���دة خم�صة دق��ائ��ق ب��ال��ق��اع��ة وم��ن 

اىل  3:46 فجرا  ال�صاعة  ح��وايل  بنقله  ق��ام��وا  ث��م 

م�صت�صفى اخلليل احلكومي )عاليه( حيث و�صلوا 

امل�صت�صفى حوايل ال�صاعة 3:50 فجراً واأدخلوه اىل 

ق�صم الطوارئ ول يكن هناك اأي عالمات حيوية 

للحياة على املجني عليه ومت حماولة انعا�صه لأكر 

اأرب��ع��ني دقيقة من قبل الأط��ب��اء دون جدوى  من 

لتعلن وفاته بعد ذلك.

 حين ناطح الكف المخرز.. 21 عامًا على انتفاضة األقصى

 إف.بي.آي: ارتفاع جرائم القتل بالواليات المتحدة بنسبة 30% في 2020

 القضاء العراقي: اإلعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

سرقة واستيطان برسم »المحميات الطبيعية«

 صادمة... نشر وقائع مقتل الناشط نزار 
بنات وفًقا لما ورد في الئحة اتهام بمقتله

االربعاء    29 / 9 /2021
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االنباط-وكاالت

ا�ستقرار  قطب  كانت  التي  اأملانيا  دخلت 

�سيا�سي  ارت��ب��اك  يف  مريكل  اأنغيال  عهد  يف 

امل�ست�سار  ملن�سب  اث��ن��ن  م��ر���س��ح��ن  ب���روز 

يبعد  قد  ما  الت�سريعية،  االنتخابات  عقب 

برلن عن ال�ساحة الدولية الأ�سهر

التي  الر�سمية  النتائج  اأوىل  واأظ��ه��رت 

اللجنة  م��وق��ع  على  االث��ن��ن  �سباح  ن�سرت 

االن��ت��خ��اب��ي��ة، ح�����س��ول احل����زب اال���س��راك��ي 

على  �سولت�س  اأوالف  بزعامة  الدميقراطي 

25.7% من االأ�سوات، متقّدما بفارق �سئيل 

املحافظن  الدميقراطين  امل�سيحين  على 

على  ح�سلوا  ال��ذي��ن  ال�سيت  اأرم��ن  بقيادة 

24.1% من االأ�سوات، وهي اأدنى ن�سبة لهم، 

�سجلوا  اأن  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ن  ي�����س��ب��ق  مل  ح��ي��ث 

ن�سبة تقل عن %30

وقال ال�سيت اإن احلزب يحتاج للتجديد 

بعدما حقق اأ�سواأ اأداء انتخابي منذ احلرب 

عن  مب�سوؤوليته  اأقر  فيما  الثانية،  العاملية 

ال��ه��زمي��ة اأم����ام اال���س��راك��ي ال��دمي��ق��راط��ي 

الذي ت�سدر النتائج بفارق طفيف

امل�سيحي  االحت�����اد  حت��ال��ف  اأن  واأو����س���ح 

الدميقراطي واالحتاد امل�سيحي االجتماعي 

ب��ه��ذه  ي��ر���س��ى  اأن  “ال مي��ك��ن  )ال���ب���اف���اري( 

مطلوب  “التجديد  اأن  م�سيفا  النتيجة”، 

على كل االأ�سعدة«

ورغم ذلك، لفت اإىل اأنه م�ستعد لرئا�سة 

“ال حزب”  اأن  م��وؤك��دا  ائ��ت��الف��ي��ة،  ح��ك��وم��ة 

ميكنه  الدميقراطي،  اال�سراكي  حتى  وال 

ت��ف��وي�����س للحكم  اإن����ه ح�����س��ل ع��ل��ى  ال���ق���ول 

ا�ستنادا اإىل نتيجة انتخابات االأحد

جمموعة  رئا�سة  اأملانيا  “�ستتوىل  وقال: 

اإىل  التو�سل  ينبغي  ول��ذا   2022 يف  ال�سبع 

ت�سكيل حكومة ب�سرعة كبرية«

البالغ  ال�سابق  ال�سحايف  ال�سيت  ويريد 

اأوراق����ه يف حم��اول��ة  ك��ل  يلعب  اأن  ع��ام��ا   60

مناف�سه  اإىل  بالن�سبة  لكن  اأغلبية،  لت�سكيل 

من  ر���س��ال��ة  “تلقى  ال��ي��م��ن  ف���اإن  �سولت�س، 

اأن تكون يف  اأنه ال ينبغي  املواطنن مفادها 

احلكومة بل يف املعار�سة«

اأوالف  املنتهية واليته  املالية  وقال وزير 

“م�ستقرة” �سيا�سيا رغم  اأملانيا  اأن  �سولت�س 

احل�سا�سة  ب��امل��ف��او���س��ات  املحيطة  ال�سكوك 

“عليكم  م�سيفا:  حاكم،  ائتالف  لت�سكيل 

حتالفات  �سكلت  لطاملا  اأملانيا  اأن  تعلموا  اأن 

ولطاملا كانت م�ستقرة«

وح��ت��ى ل��و ك���ان ع��ل��ى ���س��ول��ت�����س اأن ي��ق��ود 

املناق�سات  نتيجة  ف��اإن  منطقيا،  التحالف 

ال��ت��ي ب����داأت االث���ن���ن م���ا زال����ت غ���ري ق��اب��ل��ة 

للتوقع، ويبدو التو�سل اإىل غالبية معقدة 

جدا هذه املرة الأنها ينبغي اأن ت�سمل ثالثة 

 1950 منذ  م�سبوق  غ��ري  اأم���ر  وه��و  اأح���زاب 

ب�سبب ت�سرذم االأ�سوات

ال�سركاء  الطويلة  اجلمود  ف��رة  وتقلق 

االأوروب����ي����ن يف وق����ت ت��خ�����س��ى اأوروب������ا من 

جيو�سيا�سي تهمي�س 

وه����ذا ال���ف���راغ ي��ق��ل��ق خ�����س��و���س��ا ف��رن�����س��ا، 

لالحتاد  ال��دوري��ة  ال��رئ��ا���س��ة  �ستتوىل  ال��ت��ي 

�سريكها  على  وتعتمد  يناير  يف  االأوروب����ي 

امل��ف�����س��ل ل��دف��ع اأول��وي��ات��ه��ا يف اأوروب�����ا اأك��ر 

“�سيادة«

االنباط-وكاالت

ي���رى م��راق��ب��ون اأن م��ف��او���س��ات ت��ب��ادل 

حما�س  وح��رك��ة  اإ�سرائيل  ب��ن   ، االأ���س��رى 

اخ��راق  اأي  دون حتقيق  مكانها،  ت��راوح   ،

ُيذكر

منف�سلة  ح��وارات  يف  املراقبون،  ويعزو 

م�����ع وك�����ال�����ة االأن������ا�������س������ول، ����س���ب���ب ت��ع��ر 

ع����دم ج���دي���ة احل��ك��وم��ة  اإىل  امل���ف���او����س���ات 

االإ�سرائيلية

بن  اإ�سرائيلية،  اإعالم  و�سائل  وتتناقل 

اإح��داث تقدم  اأنباء ح��ول  احل��ن واالآخ���ر، 

ما  وه��و  ال��ت��ب��ادل،  مفاو�سات  �سعيد  على 

حما�س تنفيه 

 4850 ن����ح����و  اإ������س�����رائ�����ي�����ل  وت����ع����ت����ق����ل 

فل�سطينياً، بينهم 41 اأ�سرية، و225 طفاًل، 

وفق موؤ�س�سات خمت�سة ب�سوؤون االأ�سرى

ويف امل��ق��اب��ل، حت��ت��ف��ظ ح��م��ا���س ب��اأرب��ع��ة 

خالل  �سرا 
ُ
اأ جنديان  بينهم  اإ�سرائيلين، 

2014 )دون  ع��ام  احل��رب على غ��زة �سيف 

اأو و���س��ع��ه��م��ا  االإف�������س���اح ع���ن م�����س��ريه��م��ا 

ال�سحي(، واالآخران دخال غزة يف ظروف 

غري وا�سحة خالل ال�سنوات املا�سية

اأنها   ، حما�س  حركة  ك�سفت  وم��وؤخ��راً، 

ت��ب��ادل،  ل�سفقة  اإط�����اراً  ل��و���س��ط��اء  ّق��دم��ت 

اإيجابياً لكنها مل تتلّق رداً 

وق�����ال زاه�����ر ج���ب���اري���ن، ع�����س��و امل��ك��ت��ب 

ال�سيا�سي للحركة م�سوؤول ملف االأ�سرى، 

حركته  اإن  االأنا�سول،  لوكالة  ت�سريح  يف 

اأب�����دت ا����س���ت���ع���داداً الإن���ه���اء ���س��ف��ق��ة ت��ب��ادل 

باأ�سرع وقت ممكن باعتبارها ملفاً اإن�سانياً

�سفقة  اإمت��ام  ق��رب  نفى  جبارين،  لكن 

عملية  مبمار�سة  اإ�سرائيل  ُمتهماً  تبادل، 

بهدف  االإ�سرائيلي  اأمام اجلمهور  ت�سليل 

ا�ستعادة جنودها دون ثمن

ُفتحت  واالأخ��رى  الفينة  بن  واأ�ساف: 

ال�سفقة،  ب�ساأن  مقرحات  وُقدمت  اآف��اق 

ل���ك���ن���ه���ا ج���م���ي���ع���اً ا����س���ط���دم���ت ب���امل���وق���ف 

ال�سفقة الراف�س لعقد  االإ�سرائيلي 

الذي  الوحيد  اأن االخ��راق  ُيخِف  ومل 

ملف  ف�سل  من  املقاومة  متّكن  هو  حدث 

ت���ب���ادل االأ�����س����رى ع���ن اإع���م���ار غ����زة ورف���ع 

احل�����س��ار ، ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ُت�����س��ر اإ���س��رائ��ي��ل 

االقت�سادية  االأو���س��اع  حت�سن  رب��ط  على 

للقطاع باإنهاء ملف جنودها االأ�سرى

ويف وق���ت ���س��اب��ق، اأك���د رئ��ي�����س ال����وزراء 

اإح����دى  اأن  ب��ي��ن��ت،  ن��ف��ت��ايل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اجلنود  اإع���ادة  ه��ي  غ��زة،  قطاع  يف  مهامه 

االأربعة االإ�سرائيلين 

ت��ب��ادل  ا���س��ت��ع��داده الإب����رام �سفقة  وع��ن 

على  ذلك  يعتمد  بينت:  قال  حما�س،  مع 

بالتاأكيد يف ظّل ظروف معينة  الظروف، 

نعم، ويف ظروف معينة ال ، دون مزيد من 

التو�سيح

** ال جديد

ال��ك��ات��ب  ال�����س��واف،  م�سطفى  وي��ق��ول 

واملحلل ال�سيا�سي، اإن االإطار الذي قدمته 

حما�س مل يحمل جديداً، بل يتما�سى مع 

عن  �سابقاً  امل�سري  االإع��الم  به  ما حتدث 

�سفقة تبادل تتم على مرحلتن

لوكالة  ال�����س��واف، يف ح��دي��ث  واأ���س��اف 

االأن���ا����س���ول: ح��م��ا���س ت��ت��م��ا���س��ى م��ع رغبة 

اأو  )امل�سري(، وقّدمت اخلارطة  الو�سيط 

ت�سل  اأن  ميكن  خاللها  من  التي  الروؤية 

مع الو�سيط اإىل اإبرام �سفقة تبادل

ال�����س��ف��ق��ة على  ت��ك��ون  اأن  اإم���ا  واأك���م���ل: 

االأوىل  م��رح��ل��ت��ن:  اأو  واح������دة  م��رح��ل��ة 

ت��ت�����س��م��ن ال��ك�����س��ف ع���ن م�����س��ري اجل���ن���ود 

وو�سعهم  بغزة  املحتجزين  االإ�سرائيلين 

ال�����س��ح��ي، م��ق��اب��ل اإف����راج اإ���س��رائ��ي��ل عّمن 

وفاء  �سفقة  حمرري  من  اعتقالهم  عيد 
ُ
اأ

االأحرار

ومتت �سفقة وفاء االأحرار يف اأكتوبر/ 

اإ�سرائيل  واأفرجت   ،2011 الثاين  ت�سرين 

فل�سطينيا،  اأ����س���رياً   1027 ع��ن  مب��وج��ب��ه��ا 

م��ق��اب��ل اإط������الق ����س���راح اجل���ن���دي ج��ل��ع��اد 

�ساليط، الذي كان حمتجزاً لدى حما�س، 

منذ �سيف 2006

لكّن اإ�سرائيل عادت، واعتقلت الع�سرات 

اأفرجت عنهم  اأن  من االأ�سرى الذي �سبق 

ال�سفقة خالل 

وت����اب����ع ال���������س����واف: ت�����س��م��ل امل���رح���ل���ة 

�سراح  اإط���الق  حما�س  روؤي���ة  وف��ق  الثانية 

اجل���ن���ود االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن م��ق��اب��ل االإف�����راج 

الفل�سطينين،  االأ���س��رى  م��ن  اأع����داد  ع��ن 

من  والنوعية  العدد  حول  ال�سروط  وفق 

االأ�سرى املراد االإفراج عنهم

ويرى املحلل ال�سيا�سي الفل�سطيني، اأن 

وحري�سة  روؤيتها  يف  ج��ادة  حما�س  حركة 

على حتقيق �سفقة التبادل

** حتريك للمياه الراكدة

وي��ع��ت��ق��د ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال�سّتة،  االأ���س��رى  ق�سية  اأن  �سبات،  �ساكر 

م��وؤخ��را،  �سجن جلبوع،  م��ن  ف���ّروا  ال��ذي��ن 

م��ل��ف �سفقة  ال���راك���دة، يف  امل��ي��اه  ح��ّرك��ت 

ت��ب��ادل االأ����س���رى ب��ن ح��م��ا���س واإ���س��رائ��ي��ل 

م�سرية بو�ساطة 

ويف 6 �سبتمر/ اأيلول اجلاري، فر �ستة 

اأ�سرى من �سجن جلبوع �سمايل اإ�سرائيل، 

عيد اعتقالهم الحقا
ُ
عر نفق، واأ

لالأنا�سول،  حديثه  يف  �سبات،  واأو�سح 

اأن احلديث عن �سفقة تبادل م�ستمر منذ 

عام 2014، لكن دون نتائج

اأن وج��ود  ت����درك  ح��م��ا���س  اأن  واأ����س���اف 

�سي�سل  ل��دي��ه��ا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن  اجل���ن���ود 

يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ل��ع��ق��د ���س��ف��ق��ة ت��ب��ادل، 

اآلية  ويف  التكتيك،  يف  تكون  امل��رون��ة  لكن 

مرحلتن؟  اأم  مرحلة  ه��ي  ه��ل  ال�سفقة، 

وماذا �ستت�سمن كل مرحلة؟

يف امل���ق���اب���ل، ح���اول���ت اإ���س��رائ��ي��ل خ��الل 

ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ال��ت��ه��ّرب م���ن اإجن���از 

ربط  خ��الل  من  �ساكر،  بح�سب  ال�سفقة، 

لدى  واالإ�سرائيلين  اجلنود  عن  االإف��راج 

امل��ق��اوم��ة ب��رف��ع احل�����س��ار ع��ن غ���زة ت���ارة، 

خرى بالتجاهل
ُ
اأ وتارة 

احل���ك���وم���ات  ف�������اإن  ذل�������ك،  ����س���ي���اق  ويف 

���س��اك��ر،  بح�سب  امل��ت��ع��اق��ب��ة،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأن��ه ال ميكن االإف���راج عن جنودها  ُت��درك 

 )..( ثمن  دف��ع  دون  امل��ق��اوم��ة،  قب�سة  يف 

والثمن الوحيد هو االإفراج عن االأ�سرى 

لفل�سطينين ا

ع��ادت  اإ�سرائيل  ف��اإن  ل��ذل��ك،  واأردف: 

لبحث  امل��ف��او���س��ات  ط��اول��ة  اإىل  م���وؤخ���راً 

م�سرية،  بو�ساطة  التبادل،  �سفقة  ملف 

اأو طريق لالإفراج عن اجلنود  فال مفر 

اإال عر هذه الطاولة

اإ�سرائيلية ** مناورة 

ب������دوره، ق���ال ع����ادل ���س��دي��د، ال��ك��ات��ب 

واملحلل ال�سيا�سي، اإن اإ�سرائيل مل تتخّل 

ع��ن ملف ت��ب��ادل االأ���س��رى واالإف���راج عن 

ي��ح��دث  ال��ت��ي ال  ال��ف��رة  واأن  ج��ن��وده��ا، 

تعتر  ال��ط��رف��ن،  ب��ن  م��ف��او���س��ات  فيها 

و�سيلة لل�سغط على حما�س

اإظ����ه����ار  اأن  ل����الأن����ا�����س����ول  واأ�������س������اف 

تكرث  تعتد  مل  باأنها  نف�سها  اإ�سرائيل 

واأنه مل يعد على درجة من  امللف،  بهذا 

االأه��م��ي��ة يف اأج��ن��دت��ه��ا، ي��ع��ّد ج����زءاً من 

املفاو�سات

ب��ه��ذه  اإ����س���رائ���ي���ل  اأن  ����س���دي���د  وي�����رى 

دفع  على  ق���ادرة  اأن��ه��ا  تعتقد  ال�سيا�سة، 

حما�س نحو التخفيف من �سروطها

اإ�سرائيلية  ج��دي��ة  ه��ن��اك  اأن  واأو���س��ح 

يف ال���ع���ودة ل��ل��م��ف��او���س��ات، ل��ك��ن ال��و���س��ع 

احلايل للحكومة ال ُي�سعفها

وتابع: اأي �سفقة تبادل يتم تنفيذها 

تت�سمن �سروطاً، واإ�سرائيل غري جاهزة 

ل��دف��ع احل��ّد االأدن���ى م��ن الثمن، يف ظل 

وج����ود اأط�����راف ح��ك��وم��ي��ة ت��رف�����س ه��ذا 

رئي�س  ي��ق��وده��ا  ق��وي��ة  ومعار�سة  امل��ب��داأ، 

ال�سابق بنيامن نتنياهو الوزراء 

ُتناور  اإ�سرائيل  اأن  �سديد،  يرّجح  كما 

اإب����داء جديتها  امل��ل��ف، وحت����اول  ه���ذا  يف 

اأمام امل�سرين وحركة حما�س، لكن دون 

�سعي حقيقي الإجنازه

م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ي��ع��ت��ق��د ���س��دي��د اأن 

حركة حما�س لها م�سلحة قوية باإجناز 

هذه ال�سفقة، لتحقيق اإجناز وطني يتم 

خالله االإفراج عن اأ�سرى

عن  حما�س  ت��راج��ع  �سديد  وي�ستبعد 

مطالبها يف االإفراج عن االأ�سرى الذين 

عنهم  االإف���راج  بعد  اعتقالهم،  اإع��ادة  مت 

يف �سفقة وفاء االأحرار )�ساليط(

** مفاو�سات �ساقة

املحلل  العّقاد،  ه��اين  ق��ال  جهته،  من 

ال�����س��ي��ا���س��ي، اإن االإع����الم ال��ع��ري ي���رّوج 

روؤي������ة،  اأر����س���ل���ت  اإ����س���رائ���ي���ل  اأن  ل���ف���ك���رة 

التبادل،  �سفقة  ب�ساأن  امل�سري  للو�سيط 

حقيقية  م��ع��ل��وم��ات  ع��ن  االإف�����س��اح  دون 

البناء عليها ميكن 

ل���دى  امل���ل���ف  اأن م����ا ح�����رك  واأ������س�����اف 

اأعلنته  االأو���س��اط االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ه��و م��ا 

تقدميها  ب�ساأن  بو�سوح  حما�س  حركته 

وانتظارها  التبادل،  �سفقة  ح��ول  روؤي��ة 

بعد  امل�����س��ري  اجل��ان��ب  م��ن  عليها  ال���رد 

اإ�سرائيل مناق�ستها مع 

وبناًء على تلك املعطيات، يرى العقاد 

اإ�سرائيلي  ح��دي��ث  م��ن  ي���دور  م��ا  ك��ل  اأن 

ملّفقة  وت�سريحات  �سائعات  جم��رد  هو 

اإع��������الم ع����ري����ة، دون  ت��ب��ث��ه��ا و����س���ائ���ل 

اال�ستناد حلقائق ووقائع

�سُتك�سف  ال��ق��ادم��ة  االأي���ام  اأن  واأو���س��ح 

ح��ق��ي��ق��ة ن���ي���ة اإ����س���رائ���ي���ل جت�����اه ���س��ف��ق��ة 

فعاًل  ُم�ستعدة  ك��ان��ت  م��ا  واإذا  ال��ت��ب��ادل، 

ف�سائل  تطلبه  الذي  اال�ستحقاق  لدفع 

املقاومة بغزة

كانت  م��ا  اإذا  ال�سيا�سي  املحلل  وت��اب��ع 

اإ���س��رائ��ي��ل ج����ادة يف ن��ي��ت��ه��ا جت���اه اإج����راء 

مفاو�سات  ال��ط��رف��ن  ف��اأم��ام  ال�سفقة، 

���س��اق��ة وُم���ع���ق���دة ل���ن ت��ف�����س��ي ب�����س��ه��ول��ة 

للو�سول اإىل اتفاق

االإ�سرائيلية  احلكومة  العّقاد  واأردف 

احلالية ه�ّسة و�سعيفة، وال يوجد دالئل 

اإىل ق��درت��ه��ا ع��ل��ى عقد  ت�����س��ري  وا���س��ح��ة 

االأ�سرى  �سفقة كبرية ال�ستعادة اجلنود 

من غزة

لكّنه ا�ستدرك بالقول، اإنه من املمكن 

اع���ت���ب���ار اإب�������رام ���س��ف��ق��ة ت���ب���ادل يف ع��ه��د 

وُمر�سخاً  لها،  ُمنقذاً  احلالية  احلكومة 

ا�سر�ساء  يف  جنحت  م��ا  اإذا  لقواعدها 

ال�������س���ارع وامل���ع���ار����س���ة م����ن خ�����الل ت��ل��ك 

ال�سفقة

 ألمانيا تدخل مرحلة »عدم يقين« بعد االنتخابات

 صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.. ِحراك يراوح مكانه

االنباط-وكاالت

 اأع����ل����ن ال���رئ���ي�������س ال��ف��رن�����س��ي 

اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون ال��ث��الث��اء اأن 

ع���ل���ى االأوروب������ي������ن ال��ت��خ��ل��ي ع��ن 

ال�سذاجة و ا�ستخال�س العر من 

اخليارات اال�سراتيجية اجلديدة 

للواليات املتحدة التي تركز على 

ال�سن خ�سومتها مع 

وق����ال م���اك���رون خ���الل م��وؤمت��ر 

����س���ح���ايف م�������س���رك م�����ع رئ���ي�������س 

ال������وزراء ال���ي���ون���اين، ت��ع��ل��ي��ق��ا على 

ف�����س��خ اأ����س���رال���ي���ا ع���ق���دا ل�����س��راء 

غ�����وا������س�����ات ف���رن�������س���ي���ة ل�������س���ال���ح 

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ح���ن ن��ك��ون 

ق��وى كرى  ت��اأث��ري �سغوط  حت��ت 

رّد فعل  اإب���داء  ف��اإن  اأح��ي��ان��ا،  ت�ستد 

اأي�سا  نحن  لدينا  ب��اأن  االإث��ب��ات  اأو 

ال��ق��وة وال���ق���درة ع��ل��ى ال��دف��اع عن 

اإىل  االن���ق���ي���اد  ي��ع��ن��ي  اأن��ف�����س��ن��ا ال 

فر�س  بب�ساطة  هو  بل  الت�سعيد، 

احرامنا

االنباط-وكاالت

“ه�سري�س”  ���س��ح��ي��ف��ة  حت���دث���ت 

االنتخابات  عنها  اأ�سفرت  عن مفارقة 

يف  متثلت  ال�سابقة  املغربية  املحلية 

انتخابات  م��ن  عنهم  امل��ف��رج  ان�سحاب 

ال��ري��ف ودخ���ول االآخ��ري��ن يف  منطقة 

مدينة جرادة

ال�سدد  هذا  يف  ال�سحيفة  واأ�سارت 

انتخابات  يف  ج��دي��د  وج���ود  ع���دم  اإىل 

“املفرج  اأ�سماء  اختفاء  بعد  احل�سيمة 

حملت  ف��ي��م��ا  ال���ل���وائ���ح،  ع���ن  عنهم” 

“الئحة  ج��������رادة  م���دي���ن���ة  اأ�������س������وات 

اجل��م��اع��ي  امل��ج��ل�����س  اإىل  املعتقلن” 

للمدينة

واأفيد يف هذا ال�ساأن باأنه مل يتقدم 

���س��اب��ق من  م��ع��ت��ق��ل  اأي  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

واح��د  ا���س��م  ع���دا  الريف”  “حراك 
الوطني  التجمع  ح��زب  با�سم  تر�سح 

التوا�سالت  “رغم  وذل��ك  ل��الأح��رار، 

التي كانت قائمة مع خمتلف الهيئات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ط��ي��ل��ة ف����رة ال��ت��ح�����س��ري 

املا�سية« لال�ستحقاقات 

معتقلي  اأن  اإىل  اأ����س���ري  ب��امل��ق��اب��ل، 

“قرارات  حت�������دوا  ج��������رادة  م���دي���ن���ة 

ال�������س���ادرة ع���ن وزارة  ال��ر���س��ح  م��ن��ع 

التقدم  حزب  الئحة  بدعم  الداخلية، 

تعبئة  بف�سل  ف��ن��ال��ت  واال���س��راك��ي��ة، 

�سميت )التوجه العام( 27 مقعدا من 

للمدينة  امل�����س��ري  ب��امل��ج��ل�����س   30 اأ���س��ل 

ال�سرقية«

الذكر  ال�سالفة  امل��ن��اط��ق  اإن  وق��ي��ل 

خ�سو�سا  ك���ث���رية،  “رهانات  ت��ن��ت��ظ��ر 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ت��ن��م��وي؛ ف��م��ازال��ت 

م�����س��اك��ل اج��ت��م��اع��ي��ة م��راك��م��ة منذ 

ف�����رة ب���ع���ي���دة خم��ي��م��ة ع���ل���ى ج�����رادة 

وال�����ري�����ف، وال����ب����داي����ة م����ن ال��ب��ط��ال��ة 

وا����س���ت���م���رار اع���ت���م���اد ال�������س���ك���ان ع��ل��ى 

)����س���ان���دري���ات ال���ف���ح���م( وحت���وي���الت 

املهاجرين«

ع��ب��د اهلل  راأي  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 

ال��غ��ل��ب��زوي، ال��ب��اح��ث امل��ت��ت��ب��ع حل��راك 

“املنطقة ت�سهد عند  اإن  الريف يقول 

ب���ن قطبي  ن��ق��ا���س��ات  ان��ت��خ��اب��ات  ك���ل 

ال��ن��ه��اي��ة  وامل�������س���ارك���ة، ويف  امل��ق��اط��ع��ة 

االخ��ت��ي��اري��ن، غري  م��ن  خ��ي��ار  ينت�سر 

اأن املتغري اجلديد يف هذه االنتخابات 

اأنها جاءت بعد احلراك«

ال���غ���ل���ب���زوي  اهلل  ل���ع���ب���د  ون���������س����ب 

“ا�ستخدمت  ب��اأن��ه��ا  ال���دول���ة  ات��ه��ام��ه 

ك����ل اإم���ك���ان���ات���ه���ا امل�����ادي�����ة واالأم���ن���ي���ة 

ل��ق��م��ع احل�����راك، فقتل  واالإع���الم���ي���ة 

لعنف  املئات  وتعر�س  العتابي،  عماد 

لعنف  ال�ساكنة  ك��ل  وتعر�ست  م��ادي، 

رمزي متمثل يف ال�سب وال�ستم و)الح 

ال��ع��ن��ا���س��ر االأم��ن��ي��ة؛  رة( م���ن ط���رف 

وتوزيعهم  املئات  اعتقال  عن  ناهيك 

على �سجون اململكة مبا�سرة بعد بيان 

االأغلبية احلكومية الذي اتهم حراك 

اأدى  الذي  االأم��ر  باالنف�سال،  الريف 

حقيقية  ونف�سية  م��ادي��ة  م��ع��ان��اة  اإىل 

املعتقلن« الأ�سر 

ال�سحيفة  الباحث وفق  ولفت هذا 

امل��ع��ان��اة مل  ه���ذه  ك���ل  “رغم  اأن����ه  اإىل 

جتاوزات  بوجود  موؤ�س�سة  اأي  تعرف 

ل��ت��ل��ط��ي��ف  ت����ت����ح����رك  ومل  اأم�����ن�����ي�����ة، 

االعتقال  ملف  اإغ���الق  ع��ر  االأج����واء 

ال��ت��ي  اأن االأح�������زاب  ك��م��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي، 

املواطنن  عن  ال��دف��اع  فيها  يفر�س 

دخلت هي االأخرى يف متاهات ترير 

���س��رع��ي��ة  اإىل ح���د م��ن��ح  ال���ت���ج���اوزات، 

االأمنية« للمقاربة  �سيا�سية 

ال�سياق  ه���ذا  اأن  ال��غ��ل��ب��زوي  وراأى 

احلراكية  الوجوه  “اأبرز  دف��ع  ما  هو 

يف  ال��ر���س��ح  ع��دم  تختار  عنها  امل��ف��رج 

االنتخابات احلالية؛ ويتمثل ذلك يف 

“فقدان الثقة يف املوؤ�س�سات وكذلك يف 
املعتقلن  اأن كثريا من  مع  االأح��زاب، 

ليمكنهم  كان  �سعبي  بتقدير  يحظون 

لو  املحلية،  االنتخابات  يف  الفوز  من 

اأنها جرت يف ظروف اأخرى«

واأو����س���ح ال��ب��اح��ث يف ال�����س��ي��اق ذات��ه 

“�سد  كانوا  املنطقة  اأه��ايل  اأن  اأي�سا 

ت��ر���س��ح امل��ع��ت��ق��ل��ن امل��ف��رج ع��ن��ه��م، الأن 

بعد،  تن�سج  مل  م�ساركتهم  ���س��روط 

م�سركة  اأر�سية  وف��ق  اإال  تكون  ول��ن 

وبعد االإفراج عن اآخر معتقل �سيا�سي 

من معتقلي حراك الريف«

ون����ق����ل ع�����ن م�������س���ط���ف���ى ادع����ي����ن، 

امل��ع��ت��ق��ل ال�����س��اب��ق ع��ل��ى ذم����ة ح���راك 

الداخلية  وزارة  “اإن  ق��ول��ه:  ج���رادة، 

با�ستثناء  امل��ع��ت��ق��ل��ن  ت��ر���س��ح  رف�����س��ت 

على  احل�سول  يف  ف�سل  ف��ق��ط،  واح��د 

مقعد عن حزب االأ�سالة واملعا�سرة«

ول��ف��ت ادع��ي��ن يف ه��ذا ال�����س��اأن اإىل 

م�ستجد  ب��ع��د  امل��ع��ت��ق��ل��ن  “فكرة  اأن 

ال��رف�����س ك��ان��ت دع���م الئ��ح��ة ال��ت��ق��دم 

واال���س��راك��ي��ة، الأ���س��ب��اب ع��دي��دة، وقد 

من  جماعيا  مقعدا   27 على  ح�سلت 

اأ�سل 30«

االنباط-وكاالت

ان����دل����ع����ت ا����س���ت���ب���اك���ات م�����س��ل��ح��ة 

وم���واج���ه���ات، ف��ج��ر ام�����س ال��ث��الث��اء، 

وق��وات  فل�سطينين  م��ق��اوم��ن  ب��ن 

االحتالل االإ�سرائيلي التي اقتحمت 

بلدة قباطية جنوب جنن

احلي  بالر�سا�س  �سابان  واأ�سيب 

خالل مواجهات مع قوات االحتالل، 

اأ�سريين يف  فيما مت مداهمة منزيل 

بلدة قباطية جنوب جنن

�سابن  اأن  حملية  م�سادر  وذك��رت 

اأ�سيبا بالر�سا�س احلي يف ال�ساقن، 

م�ست�سفى جنن،  اإىل  ومت حتويلهما 

خالل اقتحام قوات كبرية من جي�س 

“م�ستعربة”،  ووح����دات  االح���ت���الل 

ب���ل���دة ق���باط���ي���ة، وت����رك����زت ع��م��ل��ي��ة 

ال���زك���ارن���ة، ما  االق���ت���ح���ام يف ج��ب��ل 

اأطلقت  مواجهات  ان��دالع  اإىل  اأدى 

الر�سا�س  االحتالل  قوات  خاللها 

احل����ي وامل���غ���ل���ف ب���امل���ط���اط وق��ن��اب��ل 

الغاز

يف غ�����س��ون ذل����ك، داه��م��ت ق��وات 

االح��ت��الل م��ن��زيل ذوي االأ���س��ريي��ن 

ع��ل��ي ت��ي�����س��ري زك����ارن����ة، وع����الء اأب���و 

فرا�سة، واأجرت تفتي�سات داخلهما

 بعد أزمة الغواصات.. الرئيس الفرنسي يتحدى 
أمريكا ويطالب األوروبيين بالتخلي عن السذاجة

 صحيفة مغربية تتحدث عن معتقلي »حراك 
الريف« السابقين وقرار منع الترشح لالنتخابات

 اشتباكات مسلحة وإصابة شابين 
برصاص االحتالل في قباطية
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الـريـا�ضي

ال�سويد - وكاالت 

�������س�����ت�����دع�����ى ي���������ان �أن������در�������س������ون 

م�����درب ال�����س��وي��د، امل��ه��اج��م زالت����ان 

كو�سوفو  ملو�جهة  �إبر�هيموفيت�ش 

�لعامل،  كاأ�ش  ت�سفيات  يف  و�ليونان 

رغ��م  �لأول  ت�����س��ري��ن  �أك���ت���وب���ر/  يف 

خماوف ب�ساأن �إ�سابة يف �لركبة غاب 

�أوروب��ا  بطولة  عن  ب�سببها  �لالعب 

�ل�سويد،  م���درب  و��ستنجد   .2020

�سيكمل  �ل����ذي  ب��اإب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش، 

�أك��ت��وب��ر/  40 ع��ام��ا يف �ل��ث��ال��ث م���ن 

ت�سرين �لأول، بعد �أن جترع فريقه 

�ليونان  �أم��ام   1-2 مفاجئة  هزمية 

ب��ع��د �ل���ف���وز ع��ل��ى �إ���س��ب��ان��ي��ا. وق���ال 

���س��م  “قررت  ب���ي���ان  يف  �أن���در����س���ون 

�أثق يف قدرته  �إبر�هيموفيت�ش لأين 

لفرتة  عانى  �لفريق،  م�ساعدة  على 

يوميا«.  يتح�سن  لكنه  �إ���س��اب��ة  م��ن 

�لثاين  �ل�سويد حاليا �ملركز  وحتتل 

نقاط،  بت�سع  �لثانية  �ملجموعة  يف 

�إ�سبانيا  ع��ن  ن��ق��اط  ب��اأرب��ع  م��ت��اأخ��رة 

بثالث  وتتقدم  �ل�����س��د�رة،  �ساحبة 

مع  و�ستلتقي  �ليونان.  على  نقاط 

ك��و���س��وف��و ع��ل��ى �أر���س��ه��ا يف �ل��ت��ا���س��ع 

بينما  �لأول  ت�سرين  �أك��ت��وب��ر/  م��ن 

�أرينا  �ستزور �ليونان ملعب فريندز 

�أيام. بعدها بثالثة 

11

مدرب السويد يستننجد بالنجم ابرا 

قائمة السعودية لمواجهتي اليابان والصين 

بداية جيدة لمنتخب التنس في غرب اسيا 

الفيفا يسمح للزمالك بقيد الجزيري 

الريا�ض - وكاالت 

�أع���ل���ن �ل��ف��رن�����س��ي ه����ريف ري���ن���ارد 

�ل�����س��ع��ودي،  للمنتخب  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر 

�ملختارين  �لالعبني  قائمة  �لثالثاء 

مل�����ب�����ار�ت�����ي �ل�����ي�����اب�����ان و�ل�����������س�����ني يف 

�ل��ت�����س��ف��ي��ات �لآ����س���ي���وي���ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

وت�����س��م   .2021 مل���ون���دي���ال  �مل���وؤه���ل���ة 

�لقائمة 25 لعبا على �لنحو �لتايل: 

ح��ر����س��ة �مل���رم���ى: حم��م��د �ل��ع��وي�����ش، 

ف��������و�ز �ل������ق������رين، زي������د �ل������ب������و�ردي، 

�مل��د�ف��ع��و�ن: �سعود  �ل��ي��ام��ي.  حم��م��د 

حممد  �لغنام،  �سلطان  عبد�حلميد، 

�لعمري، عبد�هلل  خرب�ين، عبد�لإله 

مادو، علي �لبليهي، يا�سر �ل�سهر�ين 

علي  �لو�سط:  قا�سم. لعبو  ، ح�سني 

�سلمان  �ل��دو���س��ري،  ن��ا���س��ر  �حل�����س��ن، 

�ل���ف���رج، ���س��ام��ي �ل��ن��ج��ع��ي، ع��ب��د�لإل��ه 

�مل���ال���ك���ي، حم��م��د ك��ن��و. �مل��ه��اج��م��ون: 

ف���ه���د �مل�����ول�����د، حم���م���د �ل���ك���وي���ك���ب���ي، 

عبد�لرحمن  غ��ري��ب،  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 

�ل�سهري،  �سالح  يحيى،  �أمين  عبود، 

�ملنتخب  ويتقا�سم  �لربيكان.  فر��ش 

�لثانية  �ملجموعة  �سد�رة  �ل�سعودي 

ك���ل منهما  ب��ح�����س��د  �أ����س���رت�ل���ي���ا،  م���ع 

6 نقاط.  �لعالمة �لكاملة ب�

االنباط - عمان 

جن���ح م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل���وط���ن���ي ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني يف 

ببطولة  م��ب��اري��ات��ه  �أوىل  يف  �ل��ف��وز  حت��ق��ي��ق 

عاماً   12 حت��ت  �لأر���س��ي  للتن�ش  �آ���س��ي��ا  غ��رب 

مالعب  على  �لإثنني  �سباح  �نطلقت  و�لتي 

مدينة  يف  �لأر���س��ي  للتن�ش  �لأردين  �لحت��اد 

�مل��ك��ون  منتخبنا  ومت��ك��ن  ل��ل�����س��ب��اب  �حل�����س��ني 

�سطارة  �أم��ر جابر وط��الل   : �لالعبني  من 

وحم���م���د ���س��اه��ني م���ن حت��ق��ي��ق �ل���ف���وز ع��ل��ى 

�لتي  �ل��ث��الث  باملباريات  �ل�سعودي  �ملنتخب 

ج��م��ع��ت ب��ي��ن��ه��م��ا ���س��م��ن ح�����س��اب �مل��ج��م��وع��ة 

�لثالثة و�لتي ت�سم كذلك �ملنتخب �ل�سوري. 

 2-6(  0-2 بنتيجة  �سطارة  ط��الل  ف��از  حيث 

جابر  �أم���ر  وف���از  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة  يف  و2-6( 

و6-  0-6( �لثانية  �ملبار�ة  يف  �لنتيجة  ب��ذ�ت 

بنتيجة  فاز منتخبنا  �لزوجي  0( ويف مبار�ة 

�ملجموعة  و�سمن  و0-6(.   2-6( اأي�ساً   0-2

�لبحرين  ع��ل��ى  �إي����ر�ن  منتخب  ف���از  �لأوىل 

ف��از  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة  ويف   0-٣ ب��ن��ت��ي��ج��ة 

بنتيجة  �لعر�ق  منتخب  على  لبنان  منتخب 

�ل��ن��ا���س��ئ��ني  م��ن��اف�����س��ات  يف  وي�������س���ارك   .0-٣

 ٣ ع��ل��ى  ُق�سمت  منتخبات  ت�سعة  بالبطولة 

�ملجموعة   : �ل��ت��ايل  �لنحو  على  جم��م��وع��ات 

و�ل��ب��ح��ري��ن  �إي����ر�ن  م��ن��ت��خ��ب��ات  �لأول ���س��م��ت 

منتخبات  �سمت  �لثانية  �ملجموعة  و�ليمن، 

�لثالثة  �مل��ج��م��وع��ة  وُع��م��ان،  و�ل��ع��ر�ق  ل��ب��ن��ان 

و�ل�������س���ع���ودي���ة  �لأردن  م���ن���ت���خ���ب���ات:  ���س��م��ت 

و�سوريا. فيما ُي�سارك يف مناف�سات �لنا�سئات 

و���س��وري��ة  و�إي����ر�ن  �لأردن  وه���ي  منتخبات   5

هذه  جميع  �ستلعب  حيث  ول��ب��ن��ان  و�ل��ع��ر�ق 

�ملنتخبات يف جمموعة و�حدة.

القاهرة - وكاالت 

ت���ل���ق���ت �ل���ل���ج���ن���ة �مل���ك���ل���ف���ة ب���������اإد�رة 

�ل���زم���ال���ك ب���رئ���ا����س���ة ح�����س��ني ل��ب��ي��ب، 

خ��ط��اب��ا ر���س��م��ي��ا م��ن �لحت����اد �ل���دويل 

�سيف  �لتون�سي  قيد  ب�ساأن  “فيفا”، 
�لفريق.   ب��ق��ائ��م��ة  �جل���زي���ري  �ل��دي��ن 

ق���رر معاقبة  �ل����دويل  �لحت����اد  وك����ان 

�ل���زم���ال���ك يف وق�����ت ����س���اب���ق ب���اإي���ق���اف 

ب�سبب  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني،  ل��ف��رتت��ني  �ل��ق��ي��د 

ح�����س��ام  م���ع  �ل��ت��ع��اق��د  يف  �إد�ري  خ��ط��اأ 

ن�سر  وق��ال  �لفريق.   مهاجم  �أ�سرف، 

يف  للزمالك  �لقانوين  �مل�ست�سار  ع��ز�م 

�لنادي  �إد�رة  �إن   ، خا�سة  ت�سريحات 

ت��ل��ق��ت خ��ط��اب��ا ر���س��م��ي��ا ي��ف��ي��د ب��اأح��ق��ي��ة 

�لنادي يف قيد �سيف �لدين �جلزيري، 

باعتباره لعبا يف �سفوف �لفريق من 

تعاقد  �لزمالك  �ملا�سي. وكان  �ملو�سم 

�جلزيري  �ل��دي��ن  �سيف  �لتون�سي  م��ع 

م���ن �مل���ق���اول���ون �ل���ع���رب ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل 

�لإعارة يف �ملو�سم �ملا�سي، قبل �أن يتم 

�ل�سر�ء. تفعيل بند 

االنباط - عمان 

�أ�سدر نادي �جلليل بيانا مطول حول حادثة 

�إربد لالعب غر موؤهل  �إ�سر�ك فريق �حل�سني 

دوري  17 من  �جلولة  �لتي جرت يف  مبار�ته  يف 

بهدف  بخ�سارته  و�ن��ت��ه��ت  �لأردين،  �مل��ح��رتف��ني 

وح��ي��د. وق���دم �جل��ل��ي��ل �ح��ت��ج��اج��ا ر���س��م��ي��ا ح��ول 

�لقر�ر  ي�ستاأنف  �أن  قبل  رده،  مت  لكن  �حل��ادث��ة 

م���وؤك���د� وج����ود خم��ال��ف��ة، م�����س��ت��ن��د� �إىل ل��و�ئ��ح 

نف�سه  �لالعب  م�ساركة  ب�ساأن  �لأردين،  �لحت��اد 

�لفريق  ومبار�ة  عاما   19 حتت  لفرق  مبار�ة  يف 

72 ���س��اع��ة. و�أ���س��ار  �لأول ب��ف��ارق زم��ن��ي �أق���ل م��ن 

نادي �جلليل يف بيانه �إىل �أنه وبناء على �للو�ئح 

وم�ساركة لعب غر موؤهل، فاإنه يجب تخ�سر 

تنطبق  حيث  بنتيجة”0-٣”  �ملناف�ش  �لفريق 

�ل��ت��اأدي��ب��ي��ة.  �ل��الئ��ح��ة  “42” م���ن  ع��ل��ي��ه �مل�����ادة 

قر�ر  ينتظر  �جلليل  نادي  �أن  “وحيث  و�أو�سح: 

جل��ن��ة �ل���س��ت��ئ��ن��اف وك��ل��ه ث��ق��ة يف جل���ان �لحت���اد 

من�سفا،  �ل��ق��ر�ر  يكن  مل  ح��ال  يف  لكن  �لأردين، 

���س��ي��ت��م �ل��ل��ج��وء �إىل حم��ك��م��ة �ل���ك���ا����ش«. ج��دي��ر 

بالذكر �أن فريق �جلليل يحتل حاليا �ملركز قبل 

. �لأخر بر�سيد “14” نقطة 

مدريد - وكاالت 

ع��ل��ق ن����ادي ب��ر���س��ل��ون��ة ع��ل��ى �لأن���ب���اء 

�ملتد�ولة ب�ساأن تلقيه عر�سا لإنقاذه من 

�لنادي  على  �ملرت�كمة  �حلالية  �لديون 

�إ�سبانية  ت��ق��اري��ر  وزع��م��ت  �ل��ك��ت��ال��وين. 

�سركة يف  تلقى عر�سا من  بر�سلونة  �أن 

بالكامل عن  �لنادي  ديون  لتغطية  دبي 

مليار  لب��ورت��ا  خ��و�ن  �إد�رة  منح  طريق 

و500 مليون يورو. و�سيح�سل بر�سلونة 

�أول  يف  �ل�سد�د  لعدم  �سماح  ف��رتة  على 

عامني، و�ل�ستفادة من �لأمو�ل يف دعم 

�ملركاتو  خ��الل  ب�سفقات  �لكرة  فريق 

بر�سلونة  وي�ستطيع  �مل��ق��ب��ل.  �ل�����س��ت��وي 

لل�سركة  �لأم����و�ل  ���س��د�د  ف��رتة  �أن مي��د 

بفائدة منخف�سة.  ع����اًم����ا   12 ح���ت���ى 

ونفت م�سادر من د�خل نادي بر�سلونة 

ح�����س��ول  ديبورتيفو”،  ل�”موندو 

�لبار�سا على هذ� �لعر�ش، و�أكدت �أن ل 

�أزمة  وجود له على �لإطالق. و�أجربت 

�لتفريط  على  بر�سلونة  �إد�رة  �ل��دي��ون 

�لفريق،  يف  �لنخبة  جن��وم  م��ن  ع��دد  يف 

غر�ر  على  �ملا�سية،  �لقليلة  �لأ�سهر  يف 

م��ي�����س��ي ول���وي�������ش ����س���و�ري���ز و�أن����ط����و�ن 

ج��ري��زم��ان، م��ن �أج���ل ���س��ب��ط م��ي��ز�ن��ي��ة 

�لرو�تب �ل�سخمة يف �لنادي.

االنباط - عمان 

�ن���ط���ل���ق���ت م���ن���اف�������س���ات �ل��ن�����س��خ��ة 

كاأ�ش  بطولة  من  و�لع�سرين  �لتا�سعة 

�آ���س��ي��ا ل��ك��رة �ل�����س��ل��ة ل��ل�����س��ي��د�ت و�ل��ت��ي 

عمان  �لأردنية  �لعا�سمة  ت�ست�سيفها 

وحت����دي����د�ً يف ���س��ال��ة �لأم������ر ح��م��زة 

 ٨ مب�ساركة  لل�سباب  �حل�سني  مبدينة 

�لبطولة  تتناف�ش على لقب  منتخبات 

وع���ل���ى �أرب�������ع ب���ط���اق���ات م���وؤه���ل���ة �إىل 

بطولة كاأ�ش �لعامل و�لتي ت�ست�سيفها 

�أوىل  ويف  �ل����ق����ادم.  �ل���ع���ام  �أ����س���رت�ل���ي���ا 

ت�ستمر  و�ل��ت��ي   - �ل��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات 

حتى �لثالث من �أكتوبر �لقادم - حقق 

���س��اح��ب ف�سية   - �ل��ي��اب��اين  �مل��ن��ت��خ��ب 

كبر�ً  �أوملبياد طوكيو �لأخرة - فوز�ً 

 46-1٣6 بو�قع  �لهندي  �ملنتخب  على 

�لأوىل.  �مل��ج��م��وع��ة  م���ب���اري���ات  ���س��م��ن 

وك���ان���ت �ل���الع���ب���ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة ، ك��ي��ه��و 

للنقاط  ت�سجياًل  �لأك���ر   ، ميا�سيتا 

ن��ق��ط��ة.   27 �مل���ب���ار�ة ب��ر���س��ي��د  يف ه���ذه 

�ملنتخب  ح��ق��ق   ، �مل��ج��م��وع��ة  ذ�ت  ويف 

تتويجاً  �لأك����ر   - �جل��ن��وب��ي  �ل��ك��وري 

بلقب �لبطولة ب� 12 لقباً - �لفوز على 

بنتيجة  �لنيوزيلندي  �ملنتخب  ح�ساب 

�ل���ك���وري���ة  �ل����الع����ب  وك����ان����ت   .69-٨5

�آ����س���ي���ام ت�����س��وي ، �لأك�����ر ت�����س��ج��ي��اًل   ،

ل��ل��ن��ق��اط يف ه���ذه �مل���ب���ار�ة ب��ر���س��ي��د 29 

ن��ق��ط��ة. و���س��م��ن �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ، 

على  �ل��ف��وز   ، �ل�سيني  �ملنتخب  حقق 

 52-14٣ بنتيجة  �لفلبيني  �ملنتخب 

وي  يل   ، �ل�سينية  �ل��الع��ب��ة  وك��ان��ت   ،

يانغ ، �لأكر ت�سجياًل للنقاط يف هذه 

�ملبار�ة  ويف  نقطة.   21 بر�سيد  �ملبار�ة 

�لأول وحل�����س��اب  �ل��ي��وم  �لأخ�����رة م��ن 

�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ، ح��ق��ق �مل��ن��ت��خ��ب 

االأ����س���رايل – و���س��ي��ف ب��ط��ول��ة ك��اأ���ش 

– �لفوز على ح�ساب  �لأخ��رة  �لعامل 

-76 بنتيجة  تايبيه  �ل�سني  منتخب 

�لأ����س���رت�ل���ي���ة  �ل���الع���ب���ة  وك����ان����ت   .65

ت�سجياًل  �لأك���ر  جاربني”  “د�ر�سي 
ل��ل��ن��ق��اط يف ه���ذه �مل���ب���ار�ة ب��ر���س��ي��د 15 

�ل��دور  يف  �ملنتخبات  و�ستلعب  نقطة. 

�أن  ع��ل��ى  �ل��ب��ع�����ش  بع�سها  ���س��د  �لأول 

يتاأهل مت�سدر كل جمموعة �إىل �لدور 

�ملنتخبات  تلعب  فيما  �لنهائي  ن�سف 

و�لثالث  �لثاين  �ملركزين  �حتلت  �لتي 

يف ك���ل جم��م��وع��ة م���ب���ار�ة �مل��ل��ح��ق من 

�أجل �لتاأهل �إىل ن�سف �لنهائي و�لذي 

وه��ذه  �مل��غ��ل��وب  خ���روج  ب��ن��ظ��ام  �سيلعب 

�إىل  كذلك  �ستتاأهل  �لأربعة  �ملنتخبات 

بطولة كاأ�ش �لعامل �لقادمة.

الجليل يحتج على قرار اللجنة التأديبية 

برشلونه ينفي حصوله على دعم اماراتي 

تواصل منافسات بطولة سلة سيدات اسيا 

الشمالية والجنوبية في دوري الكرة العسكري 
االنباط - عمان 

ت���ع���ادل ف��ري��ق��ا �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة �ل�����س��رق��ي��ة و���س��الح 

يف  �ل��ث��الث��اء،  �قيمت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  يف   ،٣-٣ بنتيجة  �جل��و، 

�طار  يف  لل�سباب،  �حل�سني  مبدينة  �لريا�سة  ق�سر  �سالة 

مناف�سات دوري �لقو�ت �مل�سلحة �لأردنية- �جلي�ش �لعربي 

خلما�سي كرة �لقدم. وتتو��سل مباريات �لبطولة �لربعاء، 

�لع�سكرية  �ملنطقة  فريقي  جتمع  و�ح���دة  م��ب��ار�ة  ب��اإق��ام��ة 

فريقا  �جلنوبية.ويت�سدر  �لع�سكرية  و�ملنطقة  �ل�سمالية، 

�حلر�ش �مللكي و�ملنطقة �لع�سكرية �ل�سمالية �لدوري حتى 

للحر�ش  �ف�سلية  م��ع  ف��ري��ق،  لكل  ن��ق��اط   9 بر�سيد  �لأن، 

�مللكي بفارق �لأهد�ف.
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خالد فخيدة

االقت�صادية  العقبة  �صلطة منطقة  ب�صبب دعم قدمته  املا�صية جدال  ال�صاعات  العقبة خالل  عا�صت 

لفعاليات ت�صتهدف ا�صتقطاب ال�صياحة الداخلية واخلارجية.

دائ��رة احلالل  العقبة، راح باجتاه االولوية بعدما كان يف  ال��ذي تبناه بع�ص اال�صخا�ص  يف  اجل��دل 

واحلرام.

ال�صلطة  منحته  ال��ذي  للدعم  ال�صياحي  القطاع  يف  امل�صتثمرين  اغلب  تاأييد  �صببه  التوجيه  وه��ذا 

التي توقفت ق�صرا  والنقل  التجاري  الفنادق واملطاعم والقطاعني  ت�صغيل  اأجل  ال�صياح من  ال�صتقطاب 

ب�صبب جائحة كورونا لنحو عام ون�صف.

ب�صبب   االأك���ر  اخلا�صر  ك��ان  العقبة  يف  اال�صتثمار  حجم  م��ن   %  60 ي�صكل  ال��ذي  ال�صياحي  القطاع 

االغالفات التي متت ملواجهة اجلائحة،  ونتج عنها ارتفاع يف معدل البطالة الذي و�صل اىل حدود ال 

.% 50

اململكة االخرى،  التعايف مبكرا وقبل حمافظات  التي دخلت مرحلة  العقبة  ال�صياحة يف  ازمة  وحل 

كانت حتتاج اىل عودة ال�صياحة لتعوي�ص ما ميكن تعوي�صه من خ�صائر بعد عام ون�صف العام من املعاناة، 

وجلوء العاملني فيها ممن مت ت�صريحهم اىل �صناديق الدعم والزكاة للعي�ص يف زمن كورونا.

والأن هدف البع�ص لي�ص العنب وامنا افتعال االزم��ات مع الناطور، فات الكثري من املحتجني على 

بع�ص الفعاليات ال�صياحية ان الدعم الذي قدمته �صلطة العقبة لباقة من االن�صطة ال�صياحية الريا�صية 

والرتفيهية والغنائية وغريها واملحدد ب 50 الف دينار هدفه ا�صتقطاب ع�صرات االف من ال�صياح املحليني 

والعرب واالجانب يف حني ان ماليني الدنانري  انفقت يف وقت �صابق ال�صتقطاب �صياح اجانب مل ي�صل 

تعدادهم 10 % من العدد املتوقع من رزنامة الفعاليات التي مت و�صعها للمو�صم ال�صياحي 2021 - 2022.

وحتى تقوم �صلطة العقبة بواجبها جتاه املجتمع املحلي، فاإنها حتتاج اىل موارد مالية ملوا�صلة تنفيذ 

براجمها التدريبية لتاأهيل ايدي عاملة وطنية تلبي احتياجات اال�صتثمارات القائمة وت�صجع النوعية 

للقدوم اىل العقبة.

وكلما زاد عدد ال�صياح القادمني اىل العقبة زادت اي��رادات ال�صلطة وكذلك خزينة الدولة، وتوفرت 

املوارد الالزمة ال�صتئناف برنامج املنح الدرا�صية الذي تعطل يف فرتة كورونا ب�صبب ن�صوب املوارد املالية، 

وال�صعي لتاأمني رواتب العاملني يف ال�صلطة دون اي انقطاع.

�صيعيد من قطعت بهم  بكافة فئاتهم وجن�صياتهم،  ال�صياح  ا�صتقطاب  ال�صياحية يف  الفعاليات  جناح 

كورونا �صبل العي�ص اىل وظائفهم، و�صتعود الدورة االقت�صادية اىل و�صعها الطبيعي.

الفنادق  ا�صغال  ن�صبة  يرفع  ال  ال�صياحية،  ال��رزن��ام��ة  يف  فعاليات  مبعار�صة  احل��زب��ي  اال�صتعرا�ص 

واملطاعم وال ي�صاهم يف رفع وترية احلركة التجارية وال يفتح �صوق العمل للعاطلني عنه.

البحر  على  ال�صياحية  املنتجات  مع  املناف�صة  حتقيق  اىل  تهدف  �صياحية  لفعاليات  ال�صلطة  ودع��م 

االحمر، ال يختلف عن الدعم الذي قدمته قبل كورونا لنادي �صباب العقبة للبقاء يف دوري املحرتفني 

له  ا�صتثماري يوفر  ار�ص له القامة جممع  الريا�صية والحقا ترعت بقطعة  ال�صياحة  تن�صيط  بهدف 

دخال ثابتا لالنفاق على ن�صاطه الكروي.

و�صلطة العقبة التي �صورها البع�ص بانها تدعم ن�صاطات الفجور على حد تعبري نخب يف العقبة، مل 

تتوان عن دعم م�صروع الطاقة البديلة يف م�صاجد العقبة مببلغ 300 الف دينار.

واملقام لي�ص دفاعا عن ال�صلطة، وامنا حديث عن حاجة اقت�صادية ملدينة تعي�ص على مدخول ال�صياحة.

  عمر دياب لي�ص ما يهمني يف اجلدل الدائر،  بل ال�صياح القادمني اىل العقبة حل�صور حفلته. فهناك 

4500 �صخ�ص عظموا من ايرادات الفنادق والنزل ال�صياحية املفرو�صة بحجوزاتهم امل�صبقة. و�صيعظمون 

من مداخيل ا�صحاب املطاعم واملحالت التجارية والتكا�صي واحلافالت، وبالتايل دفع �صريبة املبيعات 

التي �صتمكن ال�صلطة والدولة من اال�صتمرار يف تقدمي الرامج واالنفاق على امل�صاريع بكافة انواعها، 

واعادة التوازن اىل االقت�صاد الوطني املنكم�ص ب�صبب كورونا.

االردنيون ال يحتاجون اىل �صعارات لي�صوا بح�صبة ا�صحابها، وامنا اىل م�صاريع تخلق فر�ص عمل 

الأبنائهم الذين اهلكتهم البطالة.

االنباط-عمان

من  اخلام�صة  املحلية  الن�صخة  االأردن  اأورجن  اختتمت 

 ،)OSVP(املجتمعية التنمية  مل�����ص��اري��ع  اأورجن  ج��ائ��زة 

واأعلنت عن اأ�صماء الفائزين يف حفل تكرميي اأقيم يف قرية 

اأورجن الرقميةبح�صور الرئي�ص التنفيذي الأورجن االأردن، 

ممثلي  من  وع��دد  التحكيم  جلنة  واأع�صاء  ماريني،  ت��ريي 

قطاع الريادة. 

باإقبال  اخلام�صة  بن�صختها  املحلية  اجل��ائ��زة  وحظيت 

 92 للجائزة  َت��ق��ّدم  اآذار،اإذ  �صهر  يف  انطالقتها  منذ  ملفت 

م�صروعاً ليتاأهل منها 6 م�صاريع اإىل مرحلة اختيار اأف�صل 

حللول   Smart Greenم�صروع وح����ّل  م�����ص��اري��ع.   3

اآالف   5 تبلغ  مالية  وف��ازب��ج��ائ��زة  االأول  امل��رك��ز  ال��زراع��ةيف 

الكهربائية  ال�صيارات  ل�صحن  م�����ص��روع«اأي��ون«  ت��اله  دي��ن��ار، 

دي��ن��اروث��م  اآالف   3 تبلغ  م��ال��ي��ة  ب��ج��ائ��زة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

األفي  م�صروع«من�صيء«يف املركز الثالث بجائزة مالية تبلغ 

دينار. 

يف  امل�صاركة  من  املحلية  بالن�صخة  الفائزون  و�صيتمكن 

ت�صل  والتي  اجلائزة،  من  ع�صرة  احلادية  العاملية  الن�صخة 

جوائزها اإىل 25 األ��ف ي��ورو، 15 األ��ف ي��ورو و10 اآالف يورو 

للمراكز الثالثة االأوىل.

ت���ريي  االأردن  الأورجن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  واأ����ص���ارال���رئ���ي�������ص 

اأفكارهم  وتبّني  ال�صباب  ق��دارت  تنمية  اأهمية  اإىل  ماريني 

اخلالقةالتي ت�صهم ب�صكل فعال يف دفع عجلة االبتكاروتعود 

يف الوقت ذاته بالنفع على جمتمعهم، وهذا ما متثله جائزة 

اأورجن مل�صاريع التنمية املجتمعية،اإحدى املبادرات ال�صنوية 

التكنولوجيا  على  القائمة  امل�صاريع  مب�صاهمة  ُتعنى  التي 

ال  املجتمع،  على  االإيجابي  العائد  للتنفيذوذات  والقابلة 

التحول  لت�صريع  اأورجن  ج��ه��ود  �صمن  ت��ن��درج  اأن��ه��ا  �صّيما 

الرقمي.

وت��ت��األ��ف جلنة حتكيم اجل��ائ��زة م��ن خ���راء يف جمايل 

البيطار،  ن�صال  املهند�ص  وهم  املجتمعي،  والعمل  الريادة 

امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��م��ع��ي��ة ����ص���رك���ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

واالت�����ص��االت االأردن���ي���ة )اإن���ت���اج(، ف���داء ال��ط��اه��ر، ال�صريك 

االإداري يف �صندوق اأمام اال�صتثماري، دمية البيبي، الرئي�ص 

التنفيذي  املدير  خف�ص،  غدير  اإجن���از،  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 

دودي��ن،  �صمر  االأردن��ي��ة،  التوظيف  الأج��ل  التعليم  ملوؤ�ص�صة 

املدير االإقليمي ومدير الرامج يف رواد التنمية– االأردن، 

وال��ري��ادة يف  االب��ت��ك��ار  بني حممد، مدير مركز  اأ���ص��رف  د. 

اجلامعة االأردنية، ال�صيد عماد بزاري، مدير اإدارة الت�صويق 

نائب  الدبابنة،  رن��ا  واملهند�صة  االأردن  اأورجن  يف  الرقمي 

العامة وامل�صوؤولية االجتماعية  التنفيذي للعالقات  املدير 

واالت�صال املوؤ�ص�صي لدى اأورجن االأردن.

وع�����ّرت ن���ائ���ب امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 

وامل�����ص��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة واالت�����ص��ال امل��وؤ���ص�����ص��ي يف اأورجن 

بامل�صاريع  ف��خ��ره��ا  ع��ن  ال��دب��اب��ن��ة،  رن���ا  امل��ه��ن��د���ص��ة  االأردن، 

واالأفكار التي قدمها امل�صاركون ال�صباب وال�صاباتفي ن�صخة 

هذا العام، والتي �صتمثل اململكة يف الن�صخة العاملية، موؤّكدة 

يج�صد  ال��ت��وايل  على  اخل��ام�����ص  للعام  امل�صابقة  اإق��ام��ة  اأن 

التزام اأورجن بتمكني ال�صباب، باالإ�صافة اإىل دعم ال�صركات 

النا�صئة �صمن اإطار ا�صرتاتيجيتها للم�صوؤولية االجتماعية 

م��ن دوره���ا ك��م��زود رقمي رائ��د وم�����ص��وؤول ل�صمان اإح��داث 

التغيري االإيجابي.

جهودها  على  التحكيم  للجنة  ال�صكر  دبابنة  ووج��ه��ت 

للم�صاريع  متابعتها  وع��ل��ى  االأف�����ص��ل  امل�����ص��اري��ع  اخ��ت��ي��ار  يف 

اأن  اإىل  اأجل تطويرها، الفتة  امل�صورة من  املتاأهلة وتقدمي 

هذه اجلهود ت�صب يف �صالح الريادة ذات الدور الفاعل يف 

االأردن  اأورجن  لرامج  اأ�صا�صية  ركيزة  تعّد  والتي  التنمية، 

يف  دور  من  لها  ملا  ال�صبابية،  ال��ري��ادة  لت�صجيع  ومبادراتها 

التقدم االقت�صادي واملجتمعي.

أورنج األردن تعلن عن الفائزين بالنسخة 
المحلية الخامسة لجائزة »مشاريع 

التنمية المجتمعية«

  وثورة على الثورة
 Peyton Place

بهدوء

كل ما نريده فقط، حلظة �صفاء، و�صحكة من القلب، وجل�صة عائلية خالية من �صداع 

الهواتف املحمولة، بعد ان �صادت ال�صحراء االلكرتونية ايامنا، وجل�صاتنا العائلية، كل ما 

املنا�صبات، وتقدمي  للتهاين يف  تباُدلنا  التكنولوجية،  الثورة  بعد  افرتا�صي،  اليوم  لدينا 

واجب العزاء، كلها جافة وخالية من امل�صاعر، حتى االطفال غابت �صحكتهم بعد دخولهم 

عوامل االفرتا�ص، ثم ن�صاأل ملاذا كل هذه ال�صلبية وملاذا كل هذا الغ�صب؟

كانت امل�صاءات رطبة، كنا نتحلق جميعا حول التفاز مل�صاهدة حلقات م�صل�صل امريكي 

ابو ر�صيد  » ودار  بلي�ص، نحن  ا�صمه بيتون  اذك��ر،  ال�صاد�صة، على ما  القناة االردنية  تبثه 

ل��وازم  ان  رغ��م  اجل���ريان،  بالود بني  مليئة  اجلل�صة  كانت  العيد«  احمد  دار   « و  الزعبي« 

ال�صهرة ال تتعدى ابريق �صاي وكم�صة من البزر امل�صري – هكذا كان ا�صمه – وهو رخي�ص 

الثمن و�صغري احلجم، كان ذلك امل�صل�صل املكون من حلقات طويلة واجزاء اظنها خم�صة، 

اول اطاللة لنا على العوامل الغربية.

ك��ان��ت مهمتنا نحن  ال��ب��ي��وت،  غر م�صاحة  رغ��م �صِ ك��ب��رية،  وال��ق��ل��وب  ال���ود �صافيا  ك��ان 

املغادرين لتونا بواكري الطفولة، تعديل انتني التلفزيون وانتظار اال�صارة من امل�صاهدين، 

ن�صرة  بعد  التجمع ليال  نعاود  ان  التلفاز ع�صرا، قبل  امام  الت�صمر  اذكر حالة  زلت  وما 

الدوامة  وكانت  عجالن،  واب��ن  و�صحا  كانت  الرئي�ص،  امل�صل�صل  مل�صاهدة  الثامنة  اخبار 

امل�صاجرات بني  باب  تفتح  واحيانا  اجلل�صة،  ت�صعل  توفيق  �صمرية  وكانت غمزة  امل�صرية، 

االزواج، بعد اول انفعال من الزوج على غمزة �صمرية او التغزل ب�صامتها ال�صمراء، وكان 

الطبال الذي خلفها قادر على ايقاظ كل الفرح والنخوة بني اجلال�صني.

انتقلت اجلل�صة من دار ابو ر�صيد اىل بيتنا، بعد ان بات لدينا تلفزيون ملون يف 1976 

على ما اذكر، طبعا جاء هدية من ابن عمي املقيم يف ال�صعودية، وورثته انا يف منزيل بعد 

الغرب االمريكي ملونا، و�صحكنا جميعا عندما �صاحت  �صاهدنا م�صل�صل  زواجي، يومها 

الطفلة انذاك �صهري«عظها«، طبعا كان البطل يقوم بتقبيل البطلة، وذاك كان اكرث م�صهد 

مثري راأيناه، على �صا�صة التلفاز، فاالفالم امل�صرية كانت ال تاأتي اىل م�صاء اخلمي�ص وكان 

مق�ص الرقيب يتوىل مهمة ق�ص كل م�صهد يرى فيه اخالال بالذوق العام، وال ادري كيف 

نفدت تلك القبلة من مق�صه، طبعا كان احلال اف�صل يف ال�صينما، لكن من يجروؤ من عمان 

ال�صرقية على الذهاب مع �صقيقاته اىل ال�صينما التي لديها لوج للعائالت.

اليوم، ات�صعت البيوت و�صاقت ال�صدور، كنا ن�صتقبل اقاربنا من دول اخلليج العربي 

يف طريقهم اىل قطاع غزة عر اجل�صر، ولوال فر�صات واأحلفة اجلريان وبع�ص غرفهم 

اقاربنا، فهي  العالية بني  االجتماعية  اكت�صاب مكانتها  ال�صالم يف  امي عليها  ملا جنحت 

احاديثهم اخلا�صة، ملحوق ذلك مبدحها مقارنة  ي�صفونها يف  كما  العائلة،  غريبة عن 

لنا مفاتيح  ال�صلط يرتكون  كان جرياننا من مدينة  العائلة،  االخريات من  الن�صاء  مع 

منازلهم �صيفا عندما يذهبون اىل » الِعزب« كما ي�صمون مو�صم قطاف ا�صجار اللوزيات 

واحللويات �صيفا.

ال�صيف يحمل كل االف��راح وع��ودة املغرتبني  ث��ورة اجتماعية، حيث  الزمن  كان ذلك 

فالكل  وال��ف��ن��ادق،  املفرو�صة  ال�صقق  ت��ع��رف  ال  احل��ي��اة  وك��ان��ت  ال��ه��داي��ا،  يحملون  ال��ذي��ن 

التقنيات  الثورة، ثورة على ثورة  اليوم فنحن بحاجة اىل ثورة على  اما  الكل،  يحت�صن 

احلديثة والعوامل االفرتا�صية، نريد بع�ص البزر امل�صري وجل�صة احلو�ص، نحن بحاجة 

اىل اجلنون على ثورة التقنيات احلديثة والعوامل االفرتا�صية، نحن بحاجة اىل اجلنون 

لك�صف زيف التعقل واجلنب والالمباالة، فاجلميع را�صخون ينفعلون باملقايي�ص املتاحة، 

ويفرحون باملقايي�ص املتاحة، ي�صحكون باملقايي�ص املتاحة، ويبكون ويغ�صبون باملقايي�ص 

ال  ث��ورة  اىل  بحاجة  نحن  اأب��دا،  ينت�صرون  وال  كلها  باملقايي�ص  ينهزمون  لذلك  املتاحة، 

تخ�صع للموا�صفات واملقايي�ص املتاحة.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

      

االنباط- نعمت اخلورة

ان  دون���غ  ت�����ص��وان  ت�صن  ع��م��ان  يف  ال�صيني  ال�����ص��ف��ري  ق���ال 

م�صريا  عميقة  تقليدية  �صداقة  تربطهم   وال�صني  االأردن  

ان العالقات الثنائية والتعاون العملي حققت نتائج مثمرة، 

ال�صوؤون  يف  الوثيقني  والتوا�صل  التن�صيق  على  وحافظوا 

الدولية.

ا�صتقبال  ح��ف��ل  خ���الل  األ��ق��اه��ا  كلمة  دون����غ  يف   واأ����ص���اف 

افرتا�صي اأقامته ال�صفارة ال�صينية ام�ص الثالثاء مبنا�صبة  

72 ل��ت��ا���ص��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة ال�����ص��ني ال�����ص��ع��ب��ي��ة ان  ال���ذك���رى 

ذات  دول  ب��ني  للعالقات  من��وذج  ه��ي  البلدين  ب��ني  العالقة 

اأنظمة وثقافات خمتلفة.

وحول التعاون االقت�صادي والتجاري بني البلدين  اأ�صار 

ال�صني  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  حجم  انتعا�ص  اىل  ال�صيني  ال�صفري 

اأ�صا�ص  على  امل��ائ��ة  يف   18.51 ب��زي��ادة  ال��ع��ام  ه��ذا  واالأردن 

�صنوي من يناير اإىل اأغ�صط�ص بعدما �صهد تراجعا يف العام 

املا�صي ب�صبب تاأثري الوباء كوفيد   19.

بني  والتعليمية  الثقافية  التبادالت  ا�صتئناف  اىل  اإ�صافة 

تدريجيا. البلدين 

ولفت دونغ اىل ان ال�صني قدمت العديد من امل�صاعدات 

كاللقاحات ومواد مكافحة الوباء اىل ال�صعب االأردين معلنا 

عن دفعة جديدة من اللقاحات �صد فريو�ص كورونا ترعت 

بها ال�صني �صت�صل اإىل عمان قريبا جدا

االأردين  املجتمعني  تكاتف  اىل  ال�صيني  ال�صفري  ودع���ا 

بني  ال��ه��ام  ل��الإج��م��اع  الكامل  التنفيذ  اأج��ل  م��ن  وال�صيني  

رئي�صي الدولتني  يف جميع امللفات واغتنام الذكرى ال�صنوية 

بني  الدبلوما�صية  ال��ع��الق��ات  الإق��ام��ة  واالأرب��ع��ني  اخلام�صة 

توا�صل   علة  والعمل  كفر�صة  املقبل  العام  واالأردن  ال�صني 

واالأردن  ال�صني  بني  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  واإث��راء  تعزيز 

، والعمل بن�صاط على تعزيز بناء جمتمع �صيني عربي  ذو 

م�صري م�صرتك.

ان  ال�صيني   ال�صفري  قال  ال�صني  يتعلق مب�صتقبل  وفيما 

وبناء   ، جديدة  تطوير  مفاهيم  تنفيذ  نحو  تتجه  ال�صني 

اجلودة،م�صريا  عالية  التنمية  وتعزيز   ، جديد  تنمية  منط 

وا�صتقرار  بثبات  التعايف  وا�صل  ال�صيني   االقت�صاد  ان   اىل 

وحت�صن. وارتفع الناجت املحلي االجمايل للبالد يف الن�صف 

االول من العام  بن�صبة %12.7 على اأ�صا�ص �صنوي ، وحققت 

»اخلطة اخلم�صية الرابعة ع�صرة« بداية ثابتة.

ك��م��ا اأ����ص���ار اىل ان ال�����ص��ني ال��ي��وم اأ���ص��ب��ح��ت  ث���اين اأك��ر 

اق��ت�����ص��اد يف ال���ع���امل، وحت��ت��ل ال�����ص��ن��اع��ة يف ال�����ص��ني امل��رت��ب��ة 

االأوىل يف العامل، وهي اأكر �صريك جتاري الأكرث من 130 

النمو االقت�صادي  دولة ومنطقة كما  احتلت م�صاهمتها يف 

العاملي املرتبة االأوىل ملدة 15 عاًما متتالية.

وم����ن ج��ه��ت��ه ت���وق���ع  رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال�����ص��داق��ة االأردن���ي���ة 

اأن  ال��ع��ام  ه��ذا   م���راد    االأع��ي��ان عي�صى  ال�صينية يف جمل�ص 

املعهودة  للم�صتويات  البلدين  بني  التجاري  التبادل  يعود 

البلدين  بني  ال�صيا�صية  املواقف  يف  الروؤية  اأن  اىل   م�صريا 

واحدة

واأ�صاف ان هناك تعاون ثقايف بني البلدين متثل يف املجال 

االأكادميي حيث يدر�ص يف ال�صني حاليا 500 طالب اأردين.

من جانبه قال ال�صفري مالك طوال  من وزارة اخلارجية 

عالقات  هي   البلدين  بني  العالقات  ان  املغرتبني  و�صوؤون 

اأو  التجارية  �صواء  املجاالت  بكافة  تقدما  وت�صهد  تاريخية  

ال�صيا�صية املواقف 

وزي���ر النقل وج��ي��ه ع��زاي��زة   اأ���ص��ار خ��الل االح��ت��ف��ال اىل  

النقل  بقطاع  ال�صني  جتربة  من  لال�صتفادة  االأردن  تطلع 

خ��ا���ص��ة مب��و���ص��وع ال�����ص��ك��ك احل��دي��دي��ة وال��ن��ق��ل احل�����ص��ري، 

وو����ص���ائ���ل ال��ت��ت��ب��ع االإل����ك����رتوين ب��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ك��م��ا اأ����ص���اد 

البلدين الثنائية بني  بالعالقات 

احذر.. النعاس الدائم ينذرك 
بمشاكل خطيرة

االنباط-وكاالت

االأ�صخا�ص  م��ن  كبري  ع��دد  ي��ع��اين   

ب�صكل  والنعا�ص  باخلمول  ال�صعور  اإىل 

ال�صحة حيث  يوؤثر على  م�صتمر، مما 

ق��ل��ة  اإىل  وال���ن���ع���ا����ص  ي������وؤدي اخل���م���ول 

ل�صعف  ي��وؤدي  مما  واالنتباه  الرتكيز 

الذاكرة ق�صرية املدى.

يف هذا املقال �سنعرفك 

اأ�سباب ال�سعور بالنعا�س  على 

امل�ستمر..

– االكتئاب:
النوم،  م�صاكل  يف  االكتئاب  ي�صاهم 

مب���ا يف ذل���ك ال��ن��ع��ا���ص امل���ف���رط اأث��ن��اء 

اأو  النوم،  االإف��راط يف  وكذلك  النهار، 

النوم غري املريح.

– االأرق:
مي��ي��ل االأ���ص��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون 

ب��ال��ن��ع��ا���ص  ال�������ص���ع���ور  اإىل  االأرق  م����ن 

املفرط ولكنهم ال يقدرون على النوم 

اأو نوم ليلة كاملة.

الليلي: التبول  – كرثة 
ت��ت�����ص��م��ن ه����ذه احل���ال���ة، امل��ع��روف��ة 

 ،Nocturia با�صم التبول الليلي اأو

احل��اج��ة اإىل ال��ن��ه��و���ص م��ن ال�����ص��ري��ر 

ناجت  مر�ص  وهي  للتبول،  الليل  اأثناء 

ع���ن ال���ك���ل���ى، ب��ع��ك�����ص م���ر����ص ت��خ��زي��ن 

البول الناجت عن املثانة.

-االأمل:

االأمل،  ي�����ص��ب��ب  م��ر���ص  الأي  مي��ك��ن 

االأمل  اأو  املفا�صل  التهاب  ذل��ك  يف  مبا 

الع�صلي الليفي اأو االأقرا�ص املنفتقة، 

ال�����ص��خ�����ص  وي��ج��ع��ل  ال���ن���وم  ي��ع��ّق��د  اأن 

اأثناء النهار. عر�صة للنعا�ص 

النومي: التنف�س  – انقطاع 
ان����ق����ط����اع ال���ن���ف�������ص ال����ن����وم����ي ه��و 

ا�����ص����ط����راب ي���ت���وق���ف ف���ي���ه ال�����ص��خ�����ص 

اإن��ه  ال��ن��وم.  اأث��ن��اء  التنف�ص  ع��ن  موؤقتاً 

امل��ف��رط  للنعا�ص  ن�صبياً  ���ص��ائ��ع  �صبب 

اأث�����ن�����اء ال����ن����ه����ار. ق����د حت�����دث ن���وب���ات 

ان��ق��ط��اع ال��ن��ف�����ص ال��ن��وم��ي ع�����ص��رات اأو 

ما  واح���دة،  ليلة  امل��رات يف  حتى مئات 

نوم  دورة  يف  ك��ب��رياً  ا���ص��ط��راب��اً  ي�صبب 

ال�صخ�ص.

ال�ساقني: متلمل  – متالزمة 
ال�صاقني  مت��ل��م��ل  م��ت��الزم��ة  ت�����ص��ري 

ميكن  ال  م��ل��ح��ة  رغ��ب��ة  اإىل   )RLS(

ال�صاقني  لتحريك  عليها  ال�صيطرة 

ما  ع��ادة  راح��ة.  تكون يف حالة  عندما 

اأح��ا���ص��ي�����ص غري  اأي�����ص��اً  احل��ال��ة  ت�صبب 

مريحة يف ال�صاقني.

ال�صاق  متلمل  متالزمة  حدثت  اإذا 

اأث���ن���اء ال���ن���وم، ف��ق��د ي�����ص��ع��ر االإن�������ص���ان 

متكرر  ب�صكل  �صاقني  رع�صة  اأو  بت�صنج 

طوال الليل

السفارة الصينية في عمان تحتفل بالذكرى 72 لتأسيس الجمهورية 
دونغ انتعاش حجم التجارة بين الصين واألردن هذا العام 

بزيادة 18.51 في المائه 


