
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 »حلم ليلة صيف«.. كيف تصبح 
ثريا عبر غسيل األموال بعيدا

 عن الرقابة!!!

االردنية إنصاف النعانعة تفوز 
بجائزة المعلم العالمي لعام 2021 من 

بين 26 الف مرشح للجائزة

الأنباط - عمرالكعابنة 

يعي�شها  التي  املرتدية  اأو�شاعه  ب�شبب 

والأق�ساط  كاهله  اأثقلت  التي  وال��دي��ون 

قوت  ي��وؤم��ن  لكي  يدفعها  ال��ت��ي  املرتفعة 

ذل��ك،  ع��ل��ى  امل��رت��ب��ة  وال�����س��رائ��ب  عي�سه 

ف��ك��ر اأح����د امل��واط��ن��ن م��ل��ي��ا ك��ي��ف ي�سبح 

ال��زج��اج��ة، وبعد  ث��ري��ا وي��خ��رج م��ن عنق 

ت��ف��ك��ر ع��م��ي��ق يف ه�����ذا الأم������ر غ�����رق يف 

ي��دل��ه  ذل���ك راوده ح��ل��م  ال���ن���وم، وخ����ال 

ب��ع�����ض احل��ل��م  ك��ي��ف ي�����س��ب��ح غ��ن��ي��ا، ولأن 

طرق  عن  حدثه  ال�سيطان«،  من  »رج�ض 

غ���ر م�����س��روع��ة ل���ل���راء ل��ل��خ��ا���ض من 

فقره وازمته البدية، وذلك عرب غ�سيل 

املخت�سة  اجلهات  تنتبه  اأي  دون  الأموال 

بالرقابة ودون ان يثر اية �سكوك.

الأ�سخا�ض  اأحد  �ساهد  احللم،  اول  يف 

ال�سفر  عليه  ع��ر���ض  ان  يلبث  مل  ال���ذي 

التكاليف  وكافة  املجاورة  الدول  لإحدى 

م����دف����وع����ة وم���غ���ط���ى ب�������س���ك���ل ك����ام����ل ل��ه 

نقل  مقابل  ال��ث��اث،  واأخ��وات��ه  ولزوجته 

اأط���ق���م اأمل���ا����ض ث��م��ي��ن��ة ل��ل��غ��اي��ة و���س��اع��ات 

روليك�ض.

التفا�صيل �ص »6«

النباط-هدى دياربكريل 

املعلم  النعانعة  اإن�ساف  املعلمة  ف��ازت 

معلم   75 ب���ن  م���ن    ٢٠٢١ ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي 

هي  وتاأهلت  الأردن  من  تقدموا  اآخرين 

م��دي��ري��ة  م��ن  احل��ن��اوي  نعيمة  وامل��ع��ل��م��ة 

ق�����س��ب��ة ارب����د م��در���س��ة ���س��ف��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة 

ل���ل���ب���ن���ات ح���ي���ث مت���ن���ح اجل�����ائ�����زة لأك����ر 

املعلمن متيزا وحتفيزا وتعزيزا .

ج�����ائ�����زة ل����ق����ب امل����ع����ل����م ال����ع����امل����ي ه��ي 

 AKS« موؤ�س�سة   مت���ن���ح���ه���ا  ج����ائ����زة 

ومقرها   »Education Awards
يف ال��ه��ن��د وب�����داأت ه���ذه اجل���ائ���زة يف ع��ام 

٢٠١8 بن�سمام 75 دولة فيها حتى و�سلت 

هذا  يف  لها  وت��ق��دم  دول���ة،   ١١٠ اإىل  الن 

العامل  م�ستوى  الف معلم على   ٢6 العام 

 ٢٠٢٠ ع���ام  الردن  اىل  اجل��ائ��زة  ودخ��ل��ت 

اول  على  �ساهن  عبر  املعلمة  بح�سول 

مدر�سة  من  الأردن  يف  عاملي  معلم  لقب 

الرموك الأ�سا�سية املختلطة لواء . 

التفا�صيل �ص »3«

 د. الحموري: الجنسيات المقيدة وارتفاع األسعار والضرائب وهجرة الكفاءات 
تحديات تواجه السياحة العالجية

السياحة العالجية .. كيف نعيد االنتعاش 
لهذا القطاع؟

 اخلمي�س   23  �سفر   1443 هـ  - املوافق   30  اأيلول  2021 م - العدد  5826      - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

  عايش: المنافسون على األبواب ومستعدون لتقديم كلف أقل ومنافسة
    على مستوى المكان والمهارات والمعارف 

 فعاليات مشروع تقديم الخدمات االجتماعية 
للشباب األكثر تأثرا 

 لبنانيون ينددون بتعليق التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت: لن تقتلونا مرتين

النباط - فرح مو�صى 

اأن����ه����ت ج��م��ع��ي��ة ق����م اخل����ري����ة يف ل����واء 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ارب���د،  مبحافظة  ال��و���س��ط��ي��ة 

م��دي��ري��ة ���س��ب��اب حم��اف��ظ��ة ارب����د ف��ع��ال��ي��ات 

م�������س���روع ت���ق���دمي اخل����دم����ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�����س��ب��اب،  وزارة   - ت���اأث���را  الأك����ر  ل��ل�����س��ب��اب 

للتنمية  ال��ي��اب��اين  ال�����س��ن��دوق  م��ن  امل��م��ول 

امل�سروع  من  ا�ستفاد  الدويل.حيث  والبنك 

العمرية من  الفئة  و�سابة �سمن  �ساب   3١3

امل�ستفيدين من  3٠ عام، وكان عدد  اإىل   ١5

ت��وزع��ت  ح��ي��ث   ٢٠7 والأن������اث   ١٠6 ال���ذك���ور 

الأردن��ي��ة  اجلن�سية  من  امل�ستفيدين  اإع��داد 

٢96 وال�سورية ١7، وبلغ عدد طلبة املدار�ض 

من   ١8١ بالفعاليات  امل�ساركن  واجلامعات 

طلبة املدار�ض، ١3٢ من طلبة  اجلامعات.

وع���م���ل���ت ج���م���ع���ي���ة ق�����م اخل�����ري�����ة ع��ل��ى 

ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��دي��ري��ة 

وقميم  ق��م  ق��رى  يف  ارب���د،  حمافظة  �سباب 

والبارحة  وكفراأ�سد  وكفر�سوم  وكفريوبا 

التي  الأن�سطة  طبيعة  و�سملت  والو�سطية، 

املدربن واملهارات  مت تنفيذها على تدريب 

احل��ي��ات��ي��ة وت���دري���ب���ات ال���ق���ي���ادة وم���ه���ارات 

والأعمال  املجانية  الطبية  والأي��ام  الفريق 

التطوعية البيئية يف املدار�ض والتي تهدف 

اإىل خدمة املجتمع.

التفا�صيل �ص »6«

النباط-وكالت

 ت��ظ��اه��ر م���ئ���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ي��ت��ق��دم��ه��م 

اأهايل �سحايا انفجار مرفاأ بروت الأربعاء 

اأمام ق�سر العدل يف بروت بعد يومن من 

خلفية  ع��ل��ى  الق�سية  يف  التحقيق  تعليق 

تدخات �سيا�سية و�سكاوى قانونية تطالب 

العديل املحقق  بتنحية 

ُي��ع��ل��ق فيها  وه����ذه امل����رة ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي 

وقع  ال��ذي  ال�سخم  النفجار  يف  التحقيق 

واأدى   ٢٠٢٠ اآب/اأغ�����س��ط�����ض  م��ن  ال��راب��ع  يف 

واإ�سابة  الأقل  على  �سخ�ساً   ٢١4 مقتل  اإىل 

65٠٠ اآخ��ري��ن ب��ج��روح، ع��دا عن  اأك���ر م��ن 

ال�سلطات  وعزته  العا�سمة.  يف  وا�سع  دمار 

ن��ي��رات  اإىل ت��خ��زي��ن ك��م��ي��ات ك���ب���رة م���ن 

اإجراءات وقاية. وتبننّ  الأمونيوم من دون 

عدة  م�ستويات  على  م�����س��وؤول��ن  اأن  لح��ق��اً 

دراية  واأمنية وق�سائية كانوا على  �سيا�سية 

يحركوا  ومل  امل���ادة  ه��ذه  تخزين  مبخاطر 

�ساكناً

ظهر  املتظاهرين  من  جمموعة  متكنت 

الداخلية  الباحة  اإىل  الأربعاء من الدخول 

ل��ق�����س��ر ال���ع���دل، ح��ي��ث ي��ق��ع م��ك��ت��ب املحقق 

�سور  ت�سم  �سخمة  لفتة  وعلقوا  العديل. 

ال�سحايا مع تعليق لن تقتلونا مرتن

التفا�صيل �ص »10«

النباط-عمان

 ق���ال وزي����ر ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، اأمي��ن 

تاأخر  يف  ت�سببت  ك��ورون��ا،  جائحة  اإن  املفلح، 

دوره������ا ال��ت��ن��م��وي ال�����ذي ت���ق���وم ف���ي���ه، وع��ل��ى 

اإث����ره����ا مت ا����س���ت���ح���داث م���ع���ي���ار ال���س��ت��ج��اب��ة 

معاير  اإىل  وا�سافته  وال�سدمات  ل��ازم��ات 

كردود  ياأتي  عملها  واأن  اأخ��رى،  ا�سراتيجية 

ف���ع���ل ع���ل���ى الأزم���������ات ل��ك��ن��ه ل مي���ن���ع وج����ود 

م�ساريع مواكبة مع التنمية.

العامي  املنتدى  خ��ال  املفلح،  واأ���س��اف 

ال���������ذي ي���ن���ظ���م���ه م�����رك�����ز ح����م����اي����ة وح����ري����ة 

ال�سحفين، اأن الوزارة عملت خال اجلائحة 

ع��ل��ى اع���ف���اء م��ن��ت��ف��ع��ي ب���رام���ج ال��������وزارة م��ن 

الطرود  ت��وزي��ع  اىل  اإ�سافة  ال��ق��رو���ض،  ���س��داد 

للعنف  وال���س��ت��ج��اب��ات  امل��ال��ي��ة  وامل�������س���اع���دات 

الأ�سري.

التفا�صيل �ص »2«

النباط- عمان

 التقى �سمو الأمر مرعد بن رعد، رئي�ض 

امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى حل���ق���وق الأ����س���خ���ا����ض ذوي 

الإع���اق���ة، ام�����ض الأرب���ع���اء، ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي 

تعزيز  بهدف  الأ���س��ري؛  العنف  من  للحماية 

ب���ن خمتلف  ال���ت���ع���اون وال��ت�����س��ب��ي��ك  اأوا�����س����ر 

والفريق  �سموه  وبحث  الوطنية.  املوؤ�س�سات 

ي��ع��م��ل حت��ت م��ظ��ل��ة املجل�ض  ال���ذي  ال��وط��ن��ي، 

الق�سايا  من  ع��ددا  الأ���س��رة،  ل�سوؤون  الوطني 

ال��ع��ن��ف الأ������س�����ري، ودور  ب��ق�����س��اي��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

املجل�ض يف اإطار الك�سف عن حالت العنف.

التفا�صيل �ص »4«

النباط- عمان

 اأظهرت نتائج درا�سة بعنوان »تقييم الأثر 

ال�����س��رك��ات  ١9، ع��ل��ى  ل��ك��وف��ي��د-  الق��ت�����س��ادي 

ممن   %74 اأن  الأردن«  يف  ل��ل��ن�����س��اء  امل��م��ل��وك��ة 

ح��وا م��ن اأع��م��ال��ه��م خ���ال اجل��ائ��ح��ة ه��ننّ  ���ُس��رنّ

ن�ساء.

اأط��ل��ق��ه��ا ملتقى  ال���ت���ي  ال���درا����س���ة  ��ن��ت  وب��ينّ

�سيدات الأعمال واملهن الأردين بال�سراكة مع 

اخلا�سة)�سايب(  الدولية  امل�سروعات  مركز 

على  »ب���را«  وح�سلت  ال��ث��اث��اء،  اأم�����ض  م�ساء 

ن�سخة منها، اأن 7٠% من هذه ال�سركات جلاأت 

اإىل القرو�ض.

التفا�صيل �ص »7«

 المفلح: جائحة كورونا أثرت على 
العمل التنموي في الوزارة

 األمير مرعد يلتقي الفريق الوطني 
للحماية من العنف األسري

 دراسة: 74% ممن ُسّرحوا من 
أعمالهم خالل كورونا نساء
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النباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اأ�سعد اهلل اأوقاتكم بكل اخلر .

على  العمل  نحو  احلكومي  التوجه  اإن 

ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي لهو 

خ��ط��وة اإي��ج��اب��ي��ة ت��ل��ب��ي ت��وج��ي��ه��ات جالة 

امللك . لذا فاإن ذلك يتطلب من حكومتكم 

و�سع اخلطط ال�سرورية والازمة ، لي�ض 

يحتاج  بل   ، امل��ادي  الدعم  تقدمي  فقط يف 

اىل توفر التدريب والتاأهيل للمهند�سن 

ال���زراع���ي���ن خ��ا���س��ة اخل���ري���ج���ن م��ن��ه��م ، 

ليكونوا قادرين على العمل امليداين .

دولة الرئي�س

�سيادي  قطاع  ال��زراع��ي  القطاع  يعترب 

لل�سوق  الزراعية  املنتجات  معظم  يوفر   ،

الذي يدر عملة  الفائ�ض  املحلي وت�سدير 

ج��غ��راف��ي��ة  واأن  خ��ا���س��ة   ، ل��ل��وط��ن  ���س��ع��ب��ة 

امل��م��ل��ك��ة ت���ع���زز ال���ت���ن���وع ال����زراع����ي م���ا ب��ن 

 . ال�ستوية  وال���زراع���ة  ال�سيفية  ال��زراع��ة 

حكومتكم  م��ن  تتطلب  احل��اج��ة  ف���اإن  ل��ذا 

جدية  بكل  العمل  ال��زراع��ة   وزارة  خا�سة 

ل��و���س��ع ك��اف��ة ال���درا����س���ات  ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي 

اإىل  اإ����س���اف���ة   . ال�����زراع�����ي  ال���ن���م���و  حت���ق���ق 

الإه���ت���م���ام ب���ال���غ���اب���ات احل���رج���ي���ة وزي�����ادة 

يف  منها  الإ���س��ت��ف��ادة  ليت�سنى   ، م�ساحاتها 

الرويحية  وال�سياحة  الإ�ستثمار  جمالت 

و�سع  احلكومة  على  اأن  كما   . للمواطنن 

ه��و يف  كما  املتقدمة  ال��زراع��ي��ة  ال��درا���س��ات 

بالزراعة  املهتمة  العامل  دول  من  العديد 

التي  املليارات  الدول  والتي تدر على هذه 

تعزز من قوتها . 

دولة الرئي�س

ج����وان����ب ك���ث���رة وم���ت���ع���ددة ت�����س��ت��ط��ي��ع 

ح��ك��وم��ت��ك��م م���ن خ��ال��ه��ا ال��ن��ه��و���ض ب��ه��ذا 

يتم  اأن  املثال  �سبيل  فعلى   ، الهام  القطاع 

واملتو�سطة  ال�سغرة  املزارع  اأ�سحاب  دعم 

ب��ك��اف��ة امل��ح��اف��ظ��ات ، م��ع م��وا���س��ل��ة تقدمي 

امل�ستمرة  واملتابعة  لهم  الزراعية  الإ�سادات 

. كما اأنه يجب توجيه هوؤلء املزارعن اإىل 

التوجه نحو طرق الزراعة احلديثة والتي 

ل حتتاج اىل كميات كبرة من املياه .

يف  ال����زراع����ة  وزارة  دور  ي��ن��ك��ر  اأح����د  ل 

، خا�سة يف  الأ���س��ر  لبع�ض  ال��دع��م  ت��ق��دمي 

بالأغنام والأبقار لت�سبح  الريفية  املناطق 

اأ����س���ر م��ن��ت��ج��ة ، ل��ك��ن م��ع��ظ��م ه���ذه الأ���س��ر 

غر  ك��ون��ه   ، ال��دع��م  ه���ذا  م��ن  ت�ستفيد  ل 

متلقي  نظر  وجهة  من  اإقت�ساديا  جمدي 

ببيعها  معظمهم  ي��ق��وم  ال��ذي��ن   ، ال��دع��م 

 ، بكثر  احلقيقي  ثمنها  من  اأق��ل  باأ�سعار 

وتذهب  مفيد  غر  الدعم  يعترب  بالتايل 

الأموال هدراً . 

دولة الرئي�س

الت�سجر  م�ساريع  وهو  األ  اأخ��ر  جانب 

ال�سحراوي  والطريق  امل��دن  مداخل  على 

 ، اإي��ج��اب��ي  ت�سكل مظهرا  ع���ادت  م��ا  وال��ت��ي 

الطريق  فم�ستخدموا   ، العك�ض  على  ب��ل 

ال�������س���ح���راوي ن������ادرا م���ا ي���ج���دوا اأ���س��ج��ار 

والأ�سجار   ، جوانبه  على  خ�سراء  حرجية 

يب�ض  امل���دن معظمها  م��داخ��ل  ت��زي��ن  ال��ت��ي 

الب�سري والتح�سر على  بالتلوث  ويت�سبب 

ُتذكر  فائدة  دون  ُتهدر  التي  املياه  كميات 

تعمل و�سمن  اأن  بات على احلكومة  لذا   .

من  الزراعي  النمو  حُتقق  علمية  درا�سات 

ج��م��ي��ع ج��وان��ب��ه ، م��ع اإ����س���راك اجل��م��ع��ي��ات 

التعاونية واملخت�سةويف هذا املجال .

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

النباط-وكالت

امل�����س��ج��د الأق�������س���ى، عكرمة  اأك����د خ��ط��ي��ب 

����س���يء حم��ت��م��ل  ك����ل  اأن  الث����ن����ن،  �����س����ربي، 

ن��ح��و ت��ف��ج��ر الأو����س���اع  وان����دلع م��واج��ه��ات 

���س��ام��ل��ة ���س��د ق����وات الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الأق�سى  امل�سجدين  عن  دفاًعا  وم�ستوطنيه 

حم��ذًرا  املحتلة،  القد�ض  مدينة  يف  والقد�ض 

واأن  النفجار،  يولد  ال�سغط  »ك��رة  اأن  من 

الذين ينتف�سون ل ينتظرون ول ي�ست�سرون 

اأح�����������ًدا«. وق������ال ال�������س���ي���خ ع���ك���رم���ة ����س���ربي، 

ميكن  »ل  اإنه  الإخبارية«،  فل�سطن  ل�«وكالة 

ه��ذا  �سيح�سل  م��ت��ى  نحكم  اأن  ن�ستطيع  اأن 

الن���ف���ج���ار، يف ب���اح���ات الأق�����س��ى وال��ق��د���ض«، 

ال����ل����ذان ي�����س��ه��دان ت�����س��اع��ًدا يف اق��ت��ح��ام��ات 

ل  الحتال،  قوات  من  بحماية  امل�ستوطنن 

�سيما مع الأعياد »اليهودية«

م��ا ح��دث،  اأن  الأق�����س��ى،  واأ���س��اف خطيب 

اأم���������ض، ه����و اأن������ه امل�����س��ت��وط��ن��ن رف����ع����وا ع��ل��م 

»اإ����س���رائ���ي���ل« يف ب���اح���ات الأق�������س���ى، وخ���ال 

تلمودية  �سلوات  اأدوا  املا�سين  الأ�سبوعن 

ولب�سوا لبا�ض »الكهانوت« ونفخ بالبوق.

التفا�صيل �ص »9«

 صبري: االقتحامات المتصاعدة 
لألقصى والقدس قد تفجر األوضاع

 في وجه االحتالل

الأنباط – نور حتاملة / التفا�صيل �ص »5«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  30 / 9 / 2021 

 المفلح: جائحة كورونا أثرت على العمل التنموي في الوزارة

عبيدات: تطبيق البروتوكوالت الصحية السبيل الوحيد للعودة اآلمنة للطلبة

 السفير القبرصي: االردن عامل استقرار في منطقة الشرق االوسط

 جامعة األميرة سمّية تبحث فرص تعزيز التعاون مع نظيراتها الباكستانية

 الملك يعزي العاهل المغربي 
بوفاة األميرة لال مليكة

 بمناسبة مئوية الدولة 

البلقاء التطبيقية تنهي استعداداتها لعقد 
مؤتمر»تطور التنمية والخدمات العامة في مئة عام« 

 البرنامج األردني لسرطان الثدي 
ينظم مهرجانه الثاني في السلط

 التحذير من تداول منتجات أغذية رياضيين 
غير ُمجازة عبر مواقع التواصل االجتماعي

 الصحة تعلن اسماء المرشحين للقبول 
بكليتي التمريض والقبالة والمهن المساندة

االنباط- عمان

 ق�����ال وزي������ر ال��ت��ن��م��ي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة، اأمي����ن 

اإن ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ت�����س��ب��ب��ت يف ت��اأخ��ر  امل��ف��ل��ح، 

اإثرها مت  دوره��ا التنموي الذي تقوم فيه، وعلى 

ا�ستحداث معيار اال�ستجابة لالزمات وال�سدمات 

واأن  اأخ���رى،  ا�سرتاتيجية  معايري  اإىل  وا�سافته 

عملها ياأتي كردود فعل على االأزمات لكنه ال مينع 

وجود م�ساريع مواكبة مع التنمية.

واأ�ساف املفلح، خالل املنتدى االعالمي الذي 

اأن  ال�سحفيني،  وح��ري��ة  ح��م��اي��ة  م��رك��ز  ينظمه 

الوزارة عملت خالل اجلائحة على اعفاء منتفعي 

اىل  اإ�سافة  القرو�ض،  �سداد  من  ال���وزارة  برامج 

واال�ستجابات  املالية  وامل�ساعدات  الطرود  توزيع 

ل��ل��ع��ن��ف االأ�����س����ري وامل����راك����ز االإي���وائ���ي���ة الح��ت��واء 

م�ساريع  خم�س�سات  اأن  اىل  وا���س��ار  االأ�سخا�ض. 

اإىل  ع����ادت  و2020   2019 ع��ام��ي  خ���الل  ال������وزارة 

كورونا خوفا من  ظ��روف  ب�سبب  الدولة،  خزينة 

ف�سلها لو مت تنفيذها يف خ�سم اجلائحة.

تقدمي  م��ن  �ستعاين  ال���وزارة  اأن  املفلح،  واأك���د 

ت�سعى  وانها  العام احلايل،  نهاية  اخلدمات حتى 

للو�سول اإىل النمو االقت�سادي وتخفيف البطالة 

 2022 عام  �سي�سهد  االأردن  وان  املهم�سة،  والفئات 

حت�سًنا يف امل�ساريع مبا ينعك�ض اإيجاًبا على الفئات 

كافة.

وب���ني امل��ف��ل��ح، اأن ال�����وزارة ���س��رتب��ط م��راك��زه��ا 

االإيوائية واخلا�سة لذوي االحتياجات اخلا�سة، 

ب��غ��رف��ة ���س��ي��ط��رة م��ن خ���الل ك���ام���ريات م��راق��ب��ة، 

و���س��ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ب���ن���اء ال����ق����درات مل��ق��دم��ي 

الرعاية ال�سحية والنف�سية، م�سريا اإىل اأن اأهايل 

ي�ساألون عن  االحتياجات اخلا�سة ال  ذوي  بع�ض 

بقائهم يف مراكز  �سروط  انتهاء  بعد  اإال  اأبنائهم 

االإيواء.

العنف  ح���االت  م��ع  تتعامل  ال����وزارة  اإن  وق���ال 

مناق�سة  االآن  ي��ت��م  ف��ي��م��ا  ع��ن��ه��ا،  امل��ب��ل��غ  االأ����س���ري 

م�سروع قانون حقوق الطفل، كا�سًفا عن ان كوادر 

 10 م��ن  اأك���ر  �سبطت  ال��ت�����س��ول  مكافحة  وح���دة 

اآالف مت�سول خالل العام احلايل، 60 باملئة منهم 

مكررون.

وح������ول ع���م���ل ����س���ن���دوق امل���ع���ون���ة ال��وط��ن��ي��ة، 

برامج  م��ن  املنتفعة  اال���س��ر  ع��دد  اإن  امل��ف��ل��ح،  ق��ال 

اأ�سرة  األ��ف   160 اىل  ا�سافة  األفا،   185 ال�سندوق 

ان  م��ب��ي��ًن��ا  “تكافل3”،  ب��رن��ام��ج  م��ن  م�ستفيدة 

اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  واالأي���ت���ام  االأرام�����ل 

ال�سجناء  وعائالت  �سيدة  تراأ�سها  التي  واالأ���س��رة 

من  ه��ي  ال�سبل،  بهم  تقطعت  وم��ن  وامل��ف��ق��ودي��ن 

�سمن االأ���س��ر ال��ت��ي لها االأول���وي���ة ب��االن��ت��ف��اع من 

برامج ال�سندوق.

االنباط- عمان

الدكتور نذير  االأردن��ي��ة  رئي�ض اجلامعة  اأك��د 

ال�سحية  ال���روت���وك���والت  تطبيق  اأن  ع��ب��ي��دات، 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�ض  االإ�سابة  للوقاية من 

لعودة  اآم��ن��ة  بيئة  لتوفري  ال��وح��ي��د  ال�سبيل  ه��و 

الطلبة اإىل التعليم الوجاهي.

�سدد  االأرب��ع��اء،  ام�ض  اجلامعة،  بيان  وح�سب 

عبيدات، خالل لقائه اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

التاأهيل  وعلوم  االأ�سنان  وط��ب  الطب  كليات  يف 

تطبيق  ���س��رورة  على  وال��ت��م��ري�����ض،  وال�سيدلة 

اأطلقتها  التي  الطريق  خارطة  اإج���راءات  جميع 

م��وؤخ��راً،  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

والهادفة اإىل حتقيق العودة االآمنة للطلبة للعام 

موؤ�س�سات  جميع  يف   )2022  /  2021( اجلامعي 

للدرجات  واخل��ا���س��ة  الر�سمية  ال��ع��ايل  التعليم 

العلمية وامل�ستويات الدرا�سية كافة.

وبني اأن تلقي لقاح كورونا من اأهم العوامل يف 

عودة احلياة لطبيعتها ال�سيما احلياة اجلامعية 

بيئة  ال��درا���س��ي��ة يف  امل��ق��اع��د  اىل  الطلبة  وع����ودة 

ال�سحية  اال�سرتاطات  جميع  فيها  تتوفر  اآمنة 

داأب��ت  ال��ذي  التطعيم  اأن مركز  ال��الزم��ة، مبيناً 

اجلامعة على اإن�سائه منذ بداية اجلائحة، �سيكون 

متاحا اأمام الطلبة واأع�ساء الهيئتني التدري�سية 

واالإدارية يف اجلامعة لتلقي اللقاح.

ودع����ا ع��ب��ي��دات اإىل ����س���رورة ال��رتك��ي��ز على 

يف  التنقل  اأث��ن��اء  منهم  باملطلوب  الطلبة  توعية 

احل����رم اجل��ام��ع��ي ك���ارت���داء ال��ك��م��ام��ات، واإج����راء 

اإىل  م�سرياً  اجل�سدي،  والتباعد  كورونا  فح�ض 

اأن الكليات ال�سحية يف اأية موؤ�س�سة اأكادميية يقع 

الو�سع  مواجهة  يف  االأك���ر  العبء  عاتقها  على 

الوبائي الراهن الذي ت�سبب به فريو�ض كورونا 

والت�سدي ل��ه، م��ن خ��الل ع��دد م��ن االإج����راءات 

واحل���ل���ول ال���واج���ب اإت���ب���اع���ه���ا، وف���ق���ا خل��رت��ه��م 

كعاملني ومنخرطني يف هذه القطاعات. واأكد اأن 

العمل جار حاليا على جتهيز القاعات التدري�سية 

الف�سل  التعلم يف  ل�سيناريوهات  ا�ستعدادا  تقنيا 

جلميع  تدريب  هناك  �سيكون  اأن��ه  مبينا  االأول، 

اأع�����س��اء الهيئة ال��ت��دري�����س��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 

عبداهلل  امللك  كلية  مع  بالتعاون  التقنيات  تلك 

الثاين لتكنولوجيا املعلومات ومركز تكنولوجيا 

املعلومات.

الطلبة  ت�سليح  ���س��رورة  ع��ب��ي��دات على  ورك���ز 

باملهارات احلياتية املختلفة ولي�ض االعتماد فقط 

امل���ادة  على  ي��رك��ز  ال���ذي  بالتلقني  التعليم  على 

النظرية املقررة يف الرنامج االأكادميي، م�سددا 

التي  النف�سية  ال��ت��غ��ي��ريات  م��راع��اة  اأه��م��ي��ة  على 

طراأت على الطلبة ب�سبب انقطاعهم عن التعليم 

الوجاهي قرابة العامني وحماولة ا�ستيعاب تلك 

التغيريات مبا ال يتعار�ض مع اأنظمة وتعليمات 

اجلامعة.

ال���ذي دار فيه نقا�ض  ال��ل��ق��اء  ودع����ا، يف خ��ت��ام 

والق�سايا،  املو�سوعات  من  العديد  حول  مو�سع 

اإىل تقدمي اقرتاحات ومبادرات بناءة ومتطورة 

با�ستمرار لتطوير اجلامعة يف خمتلف القطاعات 

وطرق التعليم وحت�سني وتطوير االأداء املوؤ�س�سي 

مبا ي�سب مب�سلحة العملية التعليمية والبحث 

العلمي واأ�سرة اجلامعة.

االنباط- عمان

ميخالي�ض  عمان  يف  القر�سي  ال�سفري  ق��ال   

اال�ستقرار  ع��وام��ل  م��ن  ع��ام��ل  االأردن  اإن  اي��وان��و 

ال�����س��رق االأو����س���ط، م��وؤك��دا ان حت�سني  يف منطقة 

العالقات الثنائية والتعاون مع االأردن من اولويات 

بالده .

وا�ساف لوكالة االنباء االردنية )برتا( مبنا�سبة 

بني  املمتازة  العالقات  ان  لبالده،  الوطني  العيد 

ال�سروريني  والتوجيه  االإط����ار  ت��وف��ر  القيادتني 

قر�ض  بني  الثنائية  العالقات  حت�سني  ملوا�سلة 

واالأردن، يف جمال التجارة واال�ستثمار وال�سياحة و 

التعليم. وا�سار اىل اأن االأردن من بني اأكر البلدان 

امل�ستفيدة من امل�ساعدة االإمنائية القر�سية، على 

من  والتي  االأط���راف،  واملتعدد  الثنائي  امل�ستويني 

املتعلقة  امل�سروعات  اأ�سا�سي  ب�سكل  ندعم  خاللها 

بتمكني املراأة، وكذلك حقوق الطفل.

وبني ان التعاون الثالثي بني قر�ض واالأردن 

م��ن��ظ��وًرا ج��دي��ًدا للعالقات بني  وال��ي��ون��ان ي�سكل 

يف  تعاونهم  تعزيز  اإىل  وي��ه��دف  ال��ث��الث،  ال����دول 

املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك وحتديد ومعاجلة 

لتبادل  منتدى  مبثابة  وه��و  امل�سرتكة  التحديات 

االآراء واالأفكار حول امل�ساكل والتطورات االإقليمية، 

امل��ا���س��ي، ا�ست�ساف رئي�ض  ان��ه يف مت��وز  الف��ت��ا اىل 

بني  الثالثة  القمة  تاكي�ض  ميت�سو  اليونان  وزراء 

، مب�ساركة جاللة   2021 اأثينا  يف  ال��ث��الث  ال���دول 

امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين وال���رئ���ي�������ض ال��ق��ر���س��ي 

القمة الثالثية االوىل  اأنا�ستا�سياد�ض، فيما كانت 

عقدت يف نيقو�سيا يف كانون الثاين 2018، والثانية 

يف ني�سان 2019 يف عمان.

ب��ني البلدين، ا�سار  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  وح���ول 

ال�سفري اىل انه ما زال ادنى من الطموح ومل يرتق 

اىل م�ستوى العالقات ال�سيا�سية املتميزة، م�سريا 

اىل ان منطقة التجارة بني البلدين تعد من بني 

ب�سكل  البلدان  عليها  يعمل  التي  املهمة  امل��ج��االت 

مكثف.

التجاري بني  التبادل  انه وعلى عك�ض  واو�سح 

قر�ض واالأردن، فاإن التعاون يف جمال ال�سياحة يف 

م�ستوى جيد للغاية، وال�سيما فيما يتعلق بتدفق 

ال�سياحة من االأردن اإىل قر�ض.

وا�ساف انه خالل ال�سنوات االأخ��رية، ت�ساعف 

عدد االأردنيني الذين زاروا قر�ض من 8500 �سائح 

عام 2017 ، اإىل 15000 عام 2018 و18000 عام 2019، 

التقدم،  اأث���ر على ه��ذا  ك��ورون��ا  وب���اء  ان  م�ستدركا 

مو�سحا ان املوؤ�سرات التي لدينا لهذا العام واعدة 

، حيث كانت هناك 8 رحالت مبا�سرة اأ�سبوعًيا من 

عمان اإىل قر�ض خالل ال�سيف، وجميع الرحالت 

كانت ممتلئة.

القر�سي  ال�سياحة  وزي��ر  نائب  ان  اىل  وا�سار 

التعاون  لبحث  املقبلة  االأ�سهر  يف  االأردن  �سيزور 

ال�سياحي بهدف الرتويج حلزم �سياحية م�سرتكة، 

وهو م�سروع يتوقع اأن يكون مفيدا لكال البلدين.

ب�ساأن  االأردن  ملوقف  تقدير قر�ض  وع��ر عن 

و�ساملة  ع��ادل��ة  لت�سوية  ودعمها  قر�ض  م�سكلة 

جمل�ض  ق���رارات  مع  يتما�سى  مبا  للحياة،  وقابلة 

االأمن الدويل ذات ال�سلة والقانون الدويل.

وب��ني ال�سفري ان��ه �سيتم يف �سهر �سباط املقبل 

االحتفال مب��رور 60 عاما على تاأ�سي�ض العالقات 

تقدما  �سهدت  والتي  البلدين  بني  الدبلوما�سية 

ال�سفارة  اف��ت��ت��اح  و���س��ه��دت  ال��ع��الق��ات  يف  ملحوظا 

2009 وال�سفارة االردنية  القر�سية يف عمان عام 

من  متبادلة  اإرادة  وهناك   2016 ع��ام  نيقو�سيا  يف 

كال البلدين لتكثيف جهودهما من اأجل مزيد من 

التقدم يف عالقاتهما الثنائية.

امللك  املهم جلاللة  ل��ل��دور  واك���د دع��م قر�ض 

املقد�سات اال�سالمية  الثاين كو�سي على  عبداهلل 

وامل�سيحية يف القد�ض ودوره يف حماية هذه املواقع 

واحلفاظ على و�سعها القانوين والتاريخي القائم، 

وعادلة  �ساملة  ت�سوية  توؤيد  قر�ض  ان  مو�سحا 

ودائمة للنزاع االإ�سرائيلي الفل�سطيني على اأ�سا�ض 

ح��ل ال��دول��ت��ني، وف��ق��اً للقانون ال����دويل وق����رارات 

اإق��ام��ة  ي�سمن  مب��ا  ال�����س��ل��ة،  ذات  امل��ت��ح��دة  االأمم 

دولة فل�سطينية م�ستقلة على خطوط الرابع من 

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

االنباط- عمان

ب���ح���ث رئ����ي���������ُض ج���ام���ع���ة االأم���������رية ���س��م��ّي��ة 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ال��دك��ت��ور م�����س��ه��ور ال��رف��اع��ي، 

ِم���ّي���ة يف  ���الاَ و���س��ف��رُي ج��م��ه��وِري��ة ب��اِك�����س��ت��ان االإ����سْ

التعاون  تعزيز  �سبل  خ��ان،  علي  �سجاد  عمان، 

الباك�ستانية. مع اجلامعات 

واأ�ساد الرفاعي، بح�سب بيان �سحفي ام�ض 

االأردن��ي��ة  العالقات  بعمق  للجامعة،  االأرب��ع��اء 

وبتوجيهات  اجلامعة،  اأن  موؤكداً  الباك�ستانية، 

رئي�ض  احل�سن،  بنت  �سمية  االأم��رية  �سمو  من 

من  مزيد  تفعيل  على  تعمل  اأمنائها،  جمل�ض 

الباك�ستانية،  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ف��ر���ض 

وال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه. ك��م��ا وق�����ّدم ال���رف���اع���ي، خ��الل 

ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ال���ب���اك�������س���ت���اين ون���ائ���ب���ه، وامل��ل��ح��ق 

رئي�ض  نائبي  بح�سور  ال�����س��ف��ارة،  يف  ال��ت��ج��اري 

اجل���ام���ع���ة، وع���م���داء ك��ل��ي��ات��ه��ا، وم���دي���ر وح���دة 

العالقات اخلارجية، عر�ساً عن ن�ساأة اجلامعة، 

الدولية  والت�سنيفات  واالعتمادات  وبراجمها 

ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا، واجل���وائ���ز ال��ت��ي ن��ال��ت��ه��ا يف 

ال�سفري  اأع���رب  جانبه،  م��ن  عاملية.  م�سابقات 

املكانة  مثمناً  اجل��ام��ع��ة،  ب��زي��ارة  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن 

الذي  الالفت  والتميز  حققتها،  التي  الرفيعة 

وال��دويل  املحلي  امل�ستويني  على  اإل��ي��ه  و�سلت 

خالل فرتة ق�سرية.

الباك�ستانية  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ن  ع��ر���س��اً  وق���دم 

وتعزيز  ال�سناعة  يف  التكنولوجيا  توظيف  يف 

امل��ي��زة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��الق��ت�����س��اد، م���وؤك���دا دع��م��ه 

التعاون مع جامعة  الإقامة مزيد من عالقات 

للتكنولوجيا. �ُسمية  االأمرية 

 وك���ان���ت ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

االأك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ورة وج����دان اأب���و ال��ه��ي��ج��اء، 

املوقعة  للجامعة  الثالث  االتفاقيات  عر�ست 

العالقات  لتعزيز  الباك�ستانية،  نظرياتها  مع 

م�سرية  اجلانبني،  ب��ني  والبحثية  االأك��ادمي��ي��ة 

جامعات  خم�ض  مع  مرتقب  تعاون  فر�ض  اإىل 

ال��رام��ج  جم���االت  يف  ع��امل��ي��اً،  م�سنفة  اأخ����رى 

االأك����ادمي����ي����ة امل�������س���رتك���ة، وت����ب����ادل اخل�����رات 

وال����ت����ب����ادل ال���ث���ق���ايف ل��ل��ع��ام��ل��ني وال���ط���ل���ب���ة يف 

ت��خ�����س�����س��ات ع��ل��وم ال��ه��ن��د���س��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وعلوم  االأ�سياء  واإنرتنت  اال�سطناعي  والذكاء 

االإدارة.

االنباط- عمان

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

اأخ���ي���ه ج���الل���ة امل��ل��ك  ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة اإىل 

املغربية  اململكة  م��ل��ك  ال�����س��اد���ض،  حم��م��د 

ال�سقيقة، بوفاة �سمو االأمرية لال مليكة، 

رح��م��ه��ا اهلل، م��ع��رب��ا ج��الل��ت��ه ع��ن اأ���س��دق 

اهلل  و�سائال  وامل��وا���س��اة،  التعزية  م�ساعر 

امل��ل��ك  ي��ل��ه��م ج���الل���ة  اأن  ال���ق���دي���ر  ال��ع��ل��ي 

وال�سعب  امللكية  واالأ�سرة  ال�ساد�ض  حممد 

وح�سن  ال�����س��ر  جميل  ال�سقيق  امل��غ��رب��ي 

العزاء.

البلقاء االنباط- 

ق����ال رئ���ي�������ض ج���ام���ع���ة ال���ب���ل���ق���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

رئي�ض  الزعبي  �سرور  عبداهلل  الدكتور  االأ�ستاذ 

اللجنة العليا ملوؤمتر “تطور التنمية واخلدمات 

العامة يف مئة عام”  ان اجلامعة قد اأنهت كافة 

ا�ستعداداتها لعقد املوؤمتر والذي تنظمه جامعة 

املوافق   ال��ق��ادم  االثنني  ي��وم  التطبيقية  البلقاء 

2021/10/4  بالتعاون مع وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي ووزارة الثقافة مبنا�سبة مئوية 

ال��دول��ة االأردن���ي���ة وحت��ت رع��اي��ة رئ��ي�����ض جمل�ض 

االأعيان دولة ال�سيد في�سل الفايز .

وق�����ال ال���دك���ت���ور ال���زع���ب���ي ان ه����ذا امل���وؤمت���ر 

ال���ه���ام وال����ذي ي�����س��ارك ف��ي��ه ع���دد م���ن اأ���س��ح��اب 

كافة  عن  وممثلني  والباحثني  وامل��ع��ايل  ال��دول��ة 

ال�سوء  �سي�سلط  واالأهلية  الر�سمية  القطاعات 

بكافة  االأردنية  الدولة  تطور  مراحل  اأب��رز  على 

وتوثيق  التنمية  ومراحل  ومكوناتها  قطاعاتها 

االأوراق  خ��الل  م��ن  علمي  ب�سكل  امل��راح��ل  ه��ذه 

وال��ت��ي  امل��وؤمت��ر  يف  وامل�����س��ارك��ة  امل�سجلة  العلمية 

تغطي كافة مراحل التنمية والتطور يف الدولة 

ال�سوء  وت�سلط  بل  ع��ام ال  مئة  خ��الل  االأردن��ي��ة 

ك���ذل���ك ع��ل��ى اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات واحل���ل���ول ال��ت��ي 

التقدم  ل�سمان  و�سبيال  منهجا  تكون  اأن  ميكن 

يف امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��دول��ة االأردن���ي���ة حت��ت ظل 

الها�سمية.. القيادة 

االنباط- ال�سلط

ل�����س��رط��ان  االأردين  ال���رن���ام���ج  ن���ظ���م   

ال��ث��دي، ���س��م��ن م�����س��روع ت��ط��وي��ر ال��ق��درات 

ام�ض  امل��ح��ل��ي��ة،  للتنمية  ال�����س��ل��وك  وت��غ��ي��ري 

للك�سف  الثاين  العائلة  مهرجان  االأربعاء، 

امل���ب���ك���ر ع����ن ����س���رط���ان ال����ث����دي يف م��دي��ن��ة 

ال�سلط.

وت�������س���م���ن امل����ه����رج����ان جم���م���وع���ة م��ن 

ال����ف����ق����رات وال���ف���ع���ال���ي���ات ح�����ول ال��ف��ح�����ض 

الطبية  امل�سورة  املجاين وتقدمي  ال�سريري 

وال����غ����ذائ����ي����ة وع����ر�����ض م���ن���ت���ج���ات ح��رف��ي��ة 

دمى  وم�سرح  االأع��م��ال  ل��رائ��دات  ومنزلية 

وحكواتي وم�سابقات لالأطفال.

فرا�ض  الدكتور  البلقاء،  حمافظ  واأك��د 

اأب���و ق���اع���ود، اأه��م��ي��ة امل��ع��رف��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

امل��ر���ض وت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب��ة االإ����س���اب���ة، م�����س��ي��داً 

على  احلفاظ  اإىل  يهدف  ال��ذي  بالرنامج 

�سحة املجتمع واملراأة ب�سكل خا�ض.

اإىل  ج����اه����داً  ي�����س��ع��ى  االأردن  اأن  وب����ني 

للمواطنني،  االأ�سا�سية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

ال�سحية. وخا�سة 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م���دي���رة ال��ت��وا���س��ل 

االأردين  الرنامج  يف  املجتمعي  والت�سويق 

امل�سروع  اإن  الدبا�ض،  بانا  الثدي،  ل�سرطان 

ق����دم جم��م��وع��ة م���ن ال�������دورات وال���رام���ج 

ومتنوعة  خمتلفة  ملجموعات  املتخ�س�سة 

التغيري  وك��ي��الت  لي�سبحن  ال�سيدات  م��ن 

االإيجابي يف جمتمعاتهن ولتحقيق اأهداف 

االإ�سابة  ن�سبة  بخف�ض  املتمثلة  الرنامج 

ب�سرطان الثدي واأهمية الفح�ض الدائم.

امل�سرتكات بامل�سروع، رواء  اإحدى  وبينت 

اإع���داد  على  يعمل  امل��ه��رج��ان  اإن  احل��ي��اري، 

خ�سعن  اللواتي  امل�ساركات  م��ن  جمموعة 

ال�سبق  لهن  وك��ان  مكثفة  وبرامج  ل��دورات 

جمتمعاتهم،  يف  اإيجابي  تغيري  اإح��داث  يف 

ك��م��ث��ق��ف��ات ل����ي����رزن ط�����رق ال���وق���اي���ة م��ن 

���س��رط��ان ال��ث��دي، واأن�����واع ال�����س��رط��ان كافة 

واأهمية الك�سف املبكر واتباع طرق التغذية 

ال�سليمة للوقاية من �سرطان الثدي.

االنباط- عمان

ح�����ذرت امل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��غ��ذاء 

ب��ع�����ض منتجات  ت����داول  وال�����دواء، م��ن 

اأغ��ذي��ة ال��ري��ا���س��ي��ني غ��ري املُ���ج���ازة من 

وي��رّوج  االأ���س��ول  ح�سب  املوؤ�س�سة  قبل 

ل���ه���ا ع����ر ب���ع�������ض م����واق����ع ال���ت���وا����س���ل 

و�سالمة  ب�سحة  ت�سر  قد  االجتماعي، 

. م�ستهلكيها

الدكتور  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  ودع���ا 

�سادر  بيان  يف  م��ه��ي��دات،  حممود  ن��زار 

عن املوؤ�س�سة، ام�ض االأربعاء، املواطنني 

اإىل الرجوع للموؤ�س�سة والتوا�سل معها 

للتاأكد  املنتجات؛  هذه  مثل  �سراء  قبل 

واإع���الن���ات���ه���ا  امل��ن��ت��ج��ات  ه����ذه  اأن  م���ن 

جمازة ح�سب االأ�سول.

�سراء  ���س��رورة  على  مهيدات  و���س��ّدد 

م���ن���ت���ج���ات اأغ�����ذي�����ة ال���ري���ا����س���ي���ني م��ن 

لبيعها،  �سة  املخ�سّ املوثوقة  االأم��اك��ن 

حم����ذًرا م��روج��ي ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات عر 

و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي م��ن 

امل�ساءلة. ت�سويقها وحتت طائلة 

امل���واط���ن���ني اإىل  امل���وؤ����س�������س���ة،  ودع�����ت 

ال���ت���وا����س���ل م��ع��ه��ا يف ح����ال وج�����ود اأي���ة 

بهذا  �سكوى  اأو  ا�ستف�سار  اأو  مالحظة 

ال�سكاوى  خط  خالل  من  اخل�سو�ض، 

االلكرتوين  والريد   117114 املجاين 

تطبيق  وع����ر   info@jfda.jo
الوات�ض اآب على الرقم )0795632000( 

لرئا�سة  ال��ت��اب��ع��ة  ب��خ��دم��ت��ك��م  وم��ن�����س��ة 

ال�������وزراء وم���رك���ز االت�������س���ال ال��وط��ن��ي 

.)065008080(

االنباط- عمان

الطلبة  ا�سماء  ال�سحة  وزارة  اعلنت   

امل��ر���س��ح��ني ل��ل��ق��ب��ول ل��ل��ع��ام ال���درا����س���ي 

2022-2021، يف كليتي رفيدة اال�سلمية، 

والقبالة  للتمري�ض  امل��ازن��ي��ة  ون�سيبة 

واملهن الطبية امل�ساندة .

ب����ي����ان، ام�������ض  ال�����������وزارة يف  وق����ال����ت 

الطلبة  ا���س��م��اء  ن�سر  مت  ان���ه  االأرب���ع���اء، 

امل���ر����س���ح���ني ع����ر م���وق���ع���ه���ا ال��ر���س��م��ي 

https://bit. ال������راب������ط   ع���ل���ى 

. 3ARWf65/ly
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االنباط- جابر

 ت��ف��ق��د م���دي���ر ع����ام دائ������رة اجل���م���ارك 

ال���ع���ام���ة ال����ل����واء ج����ال ال���ق�������ض���اة، ام�����س 

الأرب���ع���اء، ���ض��ر ال��ع��م��ل يف م��رك��ز جمرك 

حدود جابر مبحافظة املفرق.

اإىل  ع��م��دت  ال��دائ��رة  اإن  الق�ضاة  وق��ال 

زي�����ادة ك����وادره����ا ال��ع��ام��ل��ة يف امل���رك���ز من 

ت�ضهيل  ل��غ��اي��ات  وامل��ع��اي��ن��ن  اجل��م��رك��ي��ن 

اأعقاب فتح  ال�ضحن والركاب يف  اإج��راءات 

حدود جابر.

املتبعة  اجلمركية  الإج���راءات  اأن  وبن 

يف م��رك��ز ج��م��رك ج��اب��ر ال��ذي ب��داأ العمل 

م�ضرا  ه���ي،  ك��م��ا  �ضتبقى  ط��اق��ت��ه  ب��ك��ام��ل 

املركز والأجهزة  العايل بن  التن�ضيق  اإىل 

الأم���ن���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه ل��ل��ت�����ض��ه��ي��ل ع��ل��ى 

امل�����ض��اف��ري��ن واإجن����از م��ع��ام��ات��ه��م ب��اأ���ض��رع 

وقت ممكن وبكل �ضهولة وي�ضر.

واأ�����ض����ار م���دي���ر ج���م���رك م���رك���ز ح���دود 

ج��اب��ر ال��ع��ق��ي��د اأح��م��د ال��ق��رع��ان اإىل ع��دد 

م��ن الإج����راءات اجل��دي��دة ال��ت��ي �ضيجري 

اإلغاء  اأبرزها  اليوم،  من  اعتبارا  تطبيقها 

ن��ظ��ام ال��ن��ق��ل ال��ت��ب��اديل )ب����اك ت���و ب���اك(، 

وع����دم حت��دي��د ع���دد احل���اف���ات امل���غ���ادرة 

ال�����ض��وري،  للجانب  الأردين  اجل��ان��ب  م��ن 

اإ�ضافة اإىل ال�ضماح ل� 100 مركبة عمومية 

مع  ال�������ض���وري���ة  الأرا�����ض����ي  اإىل  ب���امل���غ���ادرة 

ال�ضائق  ت�ضجيل  ����ض���رورة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 

ال��ع��م��وم��ي ع��ل��ى امل��ن�����ض��ة اخل��ا���ض��ة ب���وزارة 

ال�ضحة.

وت���ف���ق���د ال����ق���������ض����اة، خ������ال ج���ول���ت���ه، 

الإج��������راءات ال��ق��ائ��م��ة يف امل���رك���ز و���ض��اح��ة 

م��اح��ظ��ات  اإىل  وا����ض���ت���م���ع  ال�������ض���اح���ن���ات 

وا�ضتف�ضاراتهم. ال�ضائقن 

االنباط- عمان

ام�����س  الأردن،  ���ض��ن��اع��ة  غ��رف��ة  وق��ع��ت 

مذكرة  التون�ضية،  العا�ضمة  يف  الربعاء، 

لل�ضناعة  اجل���ه���وي  الحت����اد  م���ع  ت��ف��اه��م 

بولية  التقليدية  وال�ضناعات  والتجارة 

بن عرو�س التون�ضية، لتعزيز التعاون بن 

الطرفن.

وت���ه���دف امل���ذك���رة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا رئ��ي�����س 

ورئي�س  اجلغبر  فتحي  املهند�س  الغرفة 

الحت�����اد ع��م��اد ال��ب��اه��ي اإىل اإي���ج���اد اآل��ي��ة 

للتعاون امل�ضرتك امل�ضتقبلي بن الطرفن 

ول��رت���ض��ي��خ ج��ه��ود ال��ت��ع��اون الق��ت�����ض��ادي 

امل�ضرتك بن البلدين.

وح�����ض��ب ب��ي��ان ���ض��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة، اأك���د 

ت��ع��زي��ز  خ���ط���وة يف  امل���ذك���رة  اأن  اجل��غ��ب��ر 

ال���رغ���ب���ة امل�������ض���رتك���ة يف ت���ط���وي���ر ودع����م 

ال��ع��اق��ات الق��ت�����ض��ادي��ة ب���ن ال��ط��رف��ن، 

لكا  العمل  اأ���ض��ح��اب  ب��ن  ال�ضلة  ورب���ط 

البلدين.

و���ض��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��رق��ي��ة ال��ع��اق��ات 

املتعاملن  ب��ن  وال�����ض��راك��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 

يف  القت�ضادية  واملوؤ�ض�ضات  القت�ضادين 

برنامج  اإعداد  �ضيتم  باأنه  مبينا  البلدين، 

بن  القت�ضادية  ال��وف��ود  زي���ارات  لتبادل 

البلدين.

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ع��ط��اءات احل��ك��وم��ي��ة، 

ام�������س الرب�����ع�����اء، ع����ن ط���رح���ه���ا ال��ع��ط��اء 

حمافظة  م��دخ��ل  ان����ارة  بتنفيذ  اخل��ا���س 

الكرك / الطريق ال�ضحراوي.

مدخل  ط��ري��ق  اإن���ارة  العمل  ويت�ضمن 

القطرانة  منطقة  م��ن  ال��ك��رك  حمافظة 

مدينة  وحتى  ال�ضحراوي  الطريق  على 

الم������ر احل�������ض���ن ب����ن ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

ال�ضناعية.

ودع�������ت ال�����دائ�����رة يف ب����ي����ان ���ض��ح��ف��ي، 

يف  لديها  امل�ضنفن  الردن��ي��ن  امل��ق��اول��ن 

جمال الكهروميكانيك والطاقة املتجددة 

اخ��ت�����ض��ا���س ال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك وال��ط��اق��ة 

او  ال��ث��ان��ي��ة  او  الوىل  ب��ال��ف��ئ��ة  امل���ت���ج���ددة 

ال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك وال���ط���اق���ة  يف جم�����ال 

امل���ت���ج���ددة اخ��ت�����ض��ا���س ك���ه���رب���اء ب��ال��ف��ئ��ة 

الوىل، والراغبن بامل�ضاركة بهذا العطاء 

اإىل م��راج��ع��ة ال���دائ���رة اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم 

الح���د امل��ق��ب��ل، وم��راج��ع��ة م��وق��ع ال��دائ��رة 

.www.gtd.gov.jo اللكرتوين

االنباط- عمان

 ق��ّدم بنك �ضو�ضيته ج���رال-الأردن، ترّبًعا 

لدعم  لل�ضرطان،  احل�ضن  موؤ�ّض�ضة  ل�ضالح 

���ض��ن��ادي��ق اخل���ر ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��وؤ���ّض�����ض��ة، بهدف 

تغطية عاج مر�ضى ال�ضرطان غر املقتدرين 

يف املركز، وم�ضاندة جهود املوؤ�ّض�ضة يف الت�ضدي 

لأزمة نق�س الأدوية يف لبنان، بتوفر الأدوية 

املفقودة واملهمة ملر�ضى ال�ضرطان وامل�ضاهمة يف 

اإنقاذ حياتهم.

وح�����ول ذل�����ك، اأث���ن���ت م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ض�����ض��ة 

احل�����ض��ن ل��ل�����ض��رط��ان ن�����ض��ري��ن ق��ط��ام�����س على 

تربع البنك ممثا مبديره العام ندمي قبوات، 

م��وؤك��دة اأن ع���اج ال�����ض��رط��ان ي��ع��ّد دوم����اً حالة 

طارئة ل ميكن تاأجيلها.

وثمنت مبادرة البنك يف دعم جهود املوؤ�ض�ضة 

اأف�������ض���ل ���ض��ب��ل ال��ع��اج  ال���رام���ي���ة اإىل ت���اأم���ن 

للمر�ضى غر املقتدرين، وا�ضتجابته ال�ضريعة 

ال�ضقيق  لبنان  ي�ضهدها  التي  املا�ّضة  للحاجة 

لأدوية ال�ضرطان.

من جهته، اأكد قبوات حر�س البنك الدوؤوب 

على تقدمي الدعم ملختلف فئات املجتمع عامًة، 

ول���اأه���داف ال��ن��ب��ي��ل��ة اّل��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا م��وؤ���ّض�����ض��ة 

احل�ضن لل�ضرطان، �ضيما واأن مر�س ال�ضرطان 

املوؤ�ّض�ضات،  جميع  وتكاتف  ت�ضامن  اإىل  يحتاج 

م�ضرا اىل اأّن اأزمة الدواء اّلتي ي�ضهدها لبنان 

ُتعّد الأ�ضعب والأك��ر وطاأة  يف الوقت احلايل 

على مر�ضى ال�ضرطان خ�ضي�ضا.

االنباط- عمان

غرفة  ا�ضت�ضافتها  اإلكرتونية  ن��دوة  ناق�ضت 

الرب��ع��اء،  ام�س  الأردن،  يف  الأم��رك��ي��ة  التجارة 

الأردين،  اخلدماتي  القطاع  يف  املتاحة  الفر�س 

برعاية �ضركة )كري�ضتل( املتخ�ض�ضة يف خدمات 

الت�����ض��ال  م���راك���ز  واإدارة  اخل���ارج���ي  ال��ت��ع��اق��د 

املتكاملة.

و���ض��ل��ط امل�����ض��ارك��ون خ���ال ال���ن���دوة، ال�����ض��وء 

اخلدمات  لقطاع  املهم  القت�ضادي  ال��دور  على 

باملئة من   60 ال��ذي ي�ضاهم لأك��ر من  الأردين، 

باملئة   70 واأك���ر م��ن  ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل، 

م��ن ال��ع��م��ال��ة. ك��م��ا ن��اق�����س امل�����ض��ارك��ون ���ض��رورة 

الدعم،  وبرامج  امل�ضتهدفة،  الإ�ضاحات  توجيه 

املزايا  من  وال�ضتفادة  القطاعات،  اأداء  لتعزيز 

التكاملية اجلاذبة ل��اأردن، يف قطاعات حمددة 

وال�ضياحة.  وال�ضحة  املعلومات  تكنولوجيا  مثل 

وا���ض��ت��ع��ر���ض��وا، لت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة احل����رة بن 

مزايا  زي���ادة  يف  ت�ضاعد  وال��ت��ي  والأردن،  ام��رك��ا 

لتذليل  احلاجة  اإىل  م�ضرين  احل��رة،  التجارة 

املهمة  التي تعيق منو جتارة اخلدمات  العقبات 

ل��اق��ت�����ض��اد ال��وط��ن��ي، م��وؤك��دي��ن اأه��م��ي��ة ق��ي��ادة 

القطاع اخلا�س لاإ�ضاحات، من خال احلوار 

امل��ف��ت��وح وال�����ض��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع ال��ع��ام. واتفقوا 

فر�س  الأردين، يحمل  اأن قطاع اخلدمات  على 

ع��م��ل، خ��ا���ض��ة ل��ل�����ض��ب��اب وال��ن�����ض��اء، وي�����ض��اه��م يف 

للتنمية  فقريا  عمودا  باعتباره  القت�ضاد،  منو 

اجلل�ضة  يف  و�ضارك  والقت�ضادية.  الجتماعية 

اأداره��ا رئي�س غرفة التجارة الأمركية يف  التي 

الأردن، املهند�س حممد نايف البطاينة، عدد من 

والتجارة  ال�ضيا�ضات يف قطاع اخلدمات  �ضانعي 

الأول  امل�ضت�ضار  منهم  والبتكارات،  وال�ضتثمار 

يف )كينج اأند �ضبالدينج( حميد ممدوح، واأ�ضتاذ 

الق��ت�����ض��اد ب��ج��ام��ع��ة ال���ك���ال، ل��وي�����س روب��ال��ك��اب��ا، 

وحدة  يف  ال�ضتثمار  ل�ضيا�ضة  العاملي  والرئي�س 

امل���ن���اخ ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��م��ار���ض��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة 

والتناف�ضية يف جمموعة البنك الدويل، روبرتو 

اإي�ضاندي. وتعد الندوة، �ضمن �ضل�ضلة الأن�ضطة 

وال����ربام����ج ال���ت���ي ع���ق���دت ط�����وال ال���ع���ام احل���ايل 

اتفاقية  لدخول  الع�ضرين  بالذكرى  لاحتفال 

التجارة احلرة الأردنية المركية حيز التنفيذ، 

والتي تنفذها الغرفة بدعم من م�ضروع اأف�ضل 

املمار�ضات للنمو القت�ضادي يف ال�ضرق الأو�ضط 

التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 مدير عام الجمارك يتفقد مركز حدود جابر

 صناعة األردن توقع مذكرة تفاهم 
مع االتحاد الجهوي التونسي

 تنفيذ انارة مدخل الكرك على 
الطريق الصحراوي

 بنك سوسيته جنرال يتبّرع 
لمؤّسسة الحسين للسرطان

 ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع 
الخدمات األردني

االنباط-هدى دياربكريل 

املعلم  النعانعة  اإن�����ض��اف  املعلمة  ف��ازت 

معلم   75 ب���ن  م���ن    ٢0٢1 ل���ع���ام  ال��ع��امل��ي 

هي  وتاأهلت  الأردن  م��ن  تقدموا  اآخ��ري��ن 

وامل��ع��ل��م��ة ن��ع��ي��م��ة احل���ن���اوي م��ن م��دي��ري��ة 

ق�����ض��ب��ة ارب����د م��در���ض��ة ���ض��ف��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة 

للبنات حيث متنح اجلائزة لأكر املعلمن 

متيزا وحتفيزا وتعزيزا .

ج������ائ������زة ل����ق����ب امل����ع����ل����م ال����ع����امل����ي ه��ي 

 AKS« م���وؤ����ض�������ض���ة   مت���ن���ح���ه���ا  ج�����ائ�����زة 

ومقرها   »Education Awards
يف الهند وبداأت هذه اجلائزة يف عام ٢018 

الن  و�ضلت  حتى  فيها  دول��ة   75 بن�ضمام 

اإىل 110 دولة، وتقدم لها يف هذا العام ٢6 

ودخلت  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  معلم  ال��ف 

بح�ضول   ٢0٢0 ع��ام  الردن  اىل  اجل��ائ��زة 

اول لقب معلم  �ضاهن على  املعلمة عبر 

ال��رم��وك  م��در���ض��ة  م��ن  الأردن  ع��امل��ي يف 

الأ�ضا�ضية املختلطة لواء . 

مت تعين املعلمة النعانعة يف التدري�س 

ف��اط��م��ة  م���در����ض���ة  يف  ال٢008  ع����ام  م��ن��ذ 

ال���زه���راء الأ���ض��ا���ض��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات يف م��دي��ري��ة 

الطفيلة  حمافظة  يف  ب�ضرة  لواء  تربية 

ال���ربجم���ة  ب��ت��خ�����ض�����ض��ه��ا اجل����ام����ع����ي يف 

وحت��ال��ي��ل ن��ظ��م ودر����ض���ت ج��م��ي��ع امل��راح��ل 

ال�ضفية م�ضاق احلا�ضوب خال م�ضرتها 

ال1٣ عام يف التدري�س . 

مع  لها  حديث  خ��ال  النعانعة  وقالت 

يف  للجائزة  بالتقدم  قمت  “النباط”  
الطلب  ٢0٢1 حيث يتم تقدمي  العام  هذا 

والطلب  املن�ضة  ح�����ض��اب  ع��رب  ال��ك��رتون��ي��ا 

اإىل تقدمي  ب��الإ���ض��اف��ة  ٣ م��راح��ل  مي��ر يف 

الث��ب��ات��ات ال���ذي ي��ت��واج��د ف��ي��ه امل�����ض��اري��ع 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل����ب����ادرات وامل�����ض��اب��ق��ات مع 

كما  املدر�ضة  وخارج  داخل  املحلي  املجتمع 

اأن يكون املعلم متفاعل على مواقع  يجب 

التوا�ضل الجتماعي من خال ح�ضاباته 

تعليمي  ح�����ض��اب��ه  ي���ك���ون  ان  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة 

امل�ضابقة  ان  كما  لاخرين  خربات  وينقل 

ل ت��ت�����ض��م��ن ال����ع����ام احل������ايل ب����ل ي��ه��م��ه��ا 

ال�ضتمرارية وكرة اخلربات والإجنازات 

ماذا  عن  املتابعة  وتتم  للمعلم  املرتاكمة 

وكيف  تدريباته  وع��ن  يوؤثر  وكيف  يعمل 

يتوا�ضل. 

وو���ض��ح��ت ان��ه مت اخ��ب��اره��ا ع��ن ف��وزه��ا 

باللقب بر�ضالة عرب الإمييل وعن طريق 

امل�ضوؤولة  مع  التوا�ضل  “الوات�ضاب” ومت 
عبر  الن�ضة  وه��ي  الأردن  يف  وال�ضفرة 

�ضاهن. 

وو�ضفت اجلائزة باأنها عبارة عن لقب 

اأن  اجلميل  م��ن  وق��ال��ت  فخرية،  وج��ائ��زة 

بالذة  اأح�ض�ضت  ع��امل��ي  لقب  على  حت�ضل 

على  تتعب وحت�����ض��ل  ان  وال��ف��رح  ال��ن��ج��اح 

النتيجة، وكيف انني معلم اردين من بن 

والعامل  الأردن  يف  املعلمن  اأولئك  جميع 

وف���زت ب��ال��ل��ق��ب ل���ذا ااك���د ع��ل��ى ان��ن��ا نحن 

اإمكانياتنا  كانت  قادرين مهمها  كمعلمن 

وظروفنا اأو التحديات التي تواجهنا انت 

كمعلم ت�ضتطيع اأن تكون مميز وقادر على 

اأن ت�ضع ب�ضمتك على خارطة العامل ، ف 

ي�ضتهن  ان  الردين  معلمنا  من  نريد  ل 

ج��دا  وق���وي  ق���وي  معلم  ه��و  لأن���ه  بنف�ضه 

وقادر ان تكون على �ضفحة العامل يف اي 

مكان. 

مع  ب���داأت  للعاملية  انطاقتنا  وب��ي��ن��ت، 

م�����ض��اري��ع م��ن�����ض��ة ال��ت��واأم��ه الإل��ك��رتون��ي��ة 

يف  املن�ضة  هذه  �ضفرة  انا  واك��ون  العاملية 

خال  م��ن  ُمنفذة  املن�ضة  وه��ذه  الأردن، 

م��ب��ادرة م��در���ض��ت��ي يف الأردن وه��ي ع��ب��ارة 

تطوير  وم��ن�����ض��ة  تعليميه  م�����ض��اري��ع  ع��ن 

م��ه��ن��ي وي��دخ��ل��ه��ا امل��ع��ل��م م���ع ط��اب��ه من 

خ���ال ح�����ض��اب��ات ع��ل��ى امل��ن�����ض��ة وي��ق��وم��ون 

امل�ضاريع  ه��ذه  وتخ�ضع  م�ضاريع،  بتنفيذ 

التقييم ومعاير دولية، وبف�ضل اهلل  اإىل 

املجال  هذا  يف  ب�ضمة  ولطالباتي  يل  كان 

املحلية  �ضهادات اجلودة  وقد ح�ضلنا على 

الأوربية  اجلودة  ل�ضهادة  وتاأهلنا  متعددة 

مب�����ض��ت��وى  الأول  امل���رك���ز  على   وح�����ض��ل��ن��ا 

امل��م��ل��ك��ة يف امل�����ض��اب��ق��ة امل��ح��ل��ي��ة مل�����ض��اري��ع 

التواأمة. 

اإىل  ذل�����ك  ب���ع���د  ان��ط��ل��ق��ن��ا   ، وا����ض���اف���ة 

م�����ض��اب��ق��ة ال����ض���ب���وع ال���ع���امل���ي ل��ل��ربجم��ة 

وبف�ضل  الإق��ل��ي��م��ي  م�ضتوى  على  وك��ان��ت 

متقدمة  مراكز  على  ح�ضلت  الأردن  اهلل 

ال��ربجم��ة  تن�ضر  ال��ت��ي  امل�����ض��اب��ق��ة  ه���ذه  يف 

وبع�س  التعليم  يف  ال��ربجم��ة  وا�ضتخدام 

واأي�������ض���ا قمنا  ال���ربجم���ي���ات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

ال��ذي  الأردن  مايكرو�ضفت  ف��ري��ق  �ضمن 

ا���ض�����ض��ت��ه امل��ع��ل��م��ه ع��ب��ر ���ض��اه��ن ، ق��م��ن��ا 

معلمة  و٤1  ان��ا  وح�ضلنا  ف��ري��ق  بت�ضكيل 

خبر  معلم  لقب  على  الأردن  من  اأخ��رى 

م��ب��دع م��ن م��اي��ك��رو���ض��وف��ت ���ض��م��ن قائمة 

الحتفال  ومت  العاملين  معلمن  خ���رباء 

“مدر�ضة  ب��ل��ق��ب  م���دار����ض���ن���ا  وف������ازت  ب��ن��ا 

وه�����ذه  م���اي���ك���رو����ض���وف���ت  م�����ن  رقمية” 

جميعها  م��ت��وا���ض��ل��ة  امل��ت��ع��ددة  الإجن�����ازات 

عمل  ع��ل��ى  تعتمد  بع�ضها  م��ع  م��رت��ب��ط��ة 

ال��ط��ال��ب واجن���ازه واب���داع ال��ط��ال��ب داخ��ل 

ك���ان يف جائحة  ���ض��واء  ال�����ض��ف��ي��ة  ال��غ��رف��ة 

مل  ال��وج��اه��ي  التعليم  خ���ال  او  ك���ورون���ا 

م�ضتمر  التوا�ضل  كان  طابي  مع  انقطع 

على  موجود  دائما  والتميز  الإب��داع  وكان 

اأر�س الواقع . 

اإليه،   للو�ضول  تطمح  م��ا  ع��ن  وق��ال��ت 

الن قد بداأنا هذه كانت جمرد النطاقه 

ت�ضتطيع  ل  دائ��م��ا  وال��ط��م��وح  امل�ضتقبل  و 

ل  هنا  �ضاأقف  انني  اأو  م��دى  ل��ه  ت�ضع  اأن 

انطاقتك هي نقطة  بالعك�س لن نقطة 

التي  النقطة  من  تنطلق  ان��ت  ف  النجاح 

ال��ذي  العلم  ان  ���ض��يء  واه���م   .. بها  ب���داأت 

ن��ت��ع��ل��م��ه ل ن��ح��ت��ك��ره لأن��ف�����ض��ن��ا لن ه��ك��ذا 

حتى  يهمنا  ون��ح��ن  �ضخ�ضي  اأم���ر  ي�ضبح 

واجنازنا  بتميزنا  ون�ضتمر  مميزين  نكون 

ان يكون لنا اأثر يف كل مكان وبف�ضل اهلل 

ك  اقدمه  الذي  التدريبات  امل�ضتوى  على 

�ضننقل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��واأم��ة  ملن�ضة  ���ض��ف��رة 

او  املدر�ضة  داخل  كان  �ضواء  التدريب  اثر 

خارجها. 

واكدت على ان الإجنازات ونقل اخلربة 

ن�ضتمر  ب��ال��ع��ك�����س  ن��ت��وق��ف  ول���ن  م�����ض��ت��م��ر 

ب��ال��ع��ط��اء وال��ت��م��ي��ز ن��ح��ن وط��اب��ن��ا لن��ن 

دون  وامل��ع��ل��م  ننجح  ل  طابنا  دون  نحن 

طاب ل يتميز لن ا�ضا�س جناحنا هم.

واه����دت ف��وزه��ا ب��ال��ل��ق��ب ب��اإ���ض��م الردن 

وهذا الإجناز جلالة امللك لن هو راعي 

التميز ونتمنى جميعنا ان نكون حتت ظل 

احل�ضن  ع��ب��داهلل  امللك  اجل��ال��ة  �ضاحب 

يف المن والمان و�ضكرت مديريتها التي 

تفتخر بها مديرية لواء ب�ضرة الداعمه 

ل��ه��م ب��اإ���ض��ت��م��رار وك���ل ه���ذا ال��ت��م��ي��ز ال��ذي 

ناأمل اأن يبقى بعطاء دون انقطاع.

االنباط- الرمثا

 ا�ضتكملت جامعة العلوم والتكنولوجيا 

اخلطة التنفيذية املتعلقة ب�ضمان العودة 

التعلم  وادم��اج  الوجاهي  للتعليم  الآم��ن��ة 

الل���ك���رتوين داخ���ل احل���رم اجل��ام��ع��ي مع 

العام  من  الول  الدرا�ضي  الف�ضل  بداية 

اجلامعي ٢0٢٢/٢0٢1.

خالد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  وق���ال 

ال�����ض��امل ل��وك��ال��ة الن��ب��اء الردن��ي��ة )ب��رتا( 

ام�����س الرب����ع����اء، خ���ال ت��روؤ���ض��ه اج��ت��م��اع 

للتعليم  الآمنة  العودة  خطة  اع��داد  جلنة 

اق��رار عدد  ان��ه مت  الوجاهي يف اجلامعة، 

ج��اءت  وال��ت��ي  التنفيذية  الج����راءات  م��ن 

اطلقتها  التي  الطريق  ا�ضتجابة خلريطة 

العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 

وتهدف اىل عودة اآمنة للطلبة اىل احلرم 

اجلامعي ل�ضمان �ضر العملية التعليمية 

ب�ضكل �ضحي واآمن.

ت�ضمنت:  الج��راءات  تلك  اأن  وا�ضاف، 

التعديل على اخلطط الدرا�ضية وحتديد 

حددت  حيث  تدري�ضها،  وا�ضلوب  امل�ضاقات 

وجاهيا  �ضُتطرح  التي  امل�ضاقات  اجلامعة 

اجل��دول  على  مدمج  وب�ضكل  والكرتونيا 

ال���ع���ام  م����ن  الول  ل��ل��ف�����ض��ل  ال����درا�����ض����ي 

يف  الوجاهية  امل�ضاقات  وط��رح  اجل��ام��ع��ي، 

 50 ب�ضعة  وامل��خ��ت��ربات  ال�ضفية  ال��ق��اع��ات 

ان��ت��ق��ال الطلبة بن  ب��امل��ئ��ة، وزي����ادة ف��رتة 

اإىل  والتحول  دقيقة،   ٢5 اإىل  املحا�ضرات 

لبع�س  وامل����دم����ج  الإل����ك����رتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م 

ت��واج��د  ف���رتات  لتقليل  وذل���ك  امل�����ض��اق��ات، 

وليتما�ضى  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  يف  ال��ط��ل��ب��ة 

م��ع ن��ظ��ام اإدم�����اج ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين يف 

لعام   69 رق��م  ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���ض�����ض��ات 

٢0٢1، مع ا�ضتمرار تدريب اع�ضاء الهيئة 

ومفاهيم  اآليات  على  والطلبة  التدري�ضية 

التعلم اللكرتوين واملدمج.

حتتية  ببنية  تتمتع  اجلامعة  ان  واأك��د 

ورق���م���ي���ة مت��ك��ن��ه��ا م����ن حت��ق��ي��ق ����ض���روط 

وم��ت��ط��ل��ب��ات ال����ع����ودة الآم�����ن�����ة، ح���ي���ث مت 

الذين  للطلبة  جمهزة  خمتربات  توفر 

الن��رتن��ت،  �ضبكة  اىل  و���ض��ول��ه��م  ي�ضعب 

م��و���ض��ح��ا ان���ه مت رف���ع ج��اه��زي��ة ال��ق��اع��ات 

الطالبات  �ضكن  تاأهيل  واع���ادة  ال�ضفية، 

ال�ضامة  متطلبات  يحقق  مبا  وجتهيزه 

ال���ع���ام���ة، واق������رار م��ن��ه��ج��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��اآل��ي��ة 

تت�ضمن  امل�����ض��ت��ج��دي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  ت�����ض��ج��ي��ل 

الر�ضوم  ودف��ع  الت�ضجيل  بعمليتي  القيام 

ال��ك��رتون��ي��ا دون احل���اج���ة ل��ت��واج��ده��م يف 

احل����رم اجل��ام��ع��ي، ا���ض��اف��ة اىل اج����راءات 

ا�ضتقبالهم فيما بعد.

املرحلة  اأن  اإىل  ال�ضامل  الدكتور  ولفت 

الدفاع  باأوامر  اللتزام  ت�ضتوجب  املقبلة 

اأخذ مطعوم كورونا  اإىل  الداعية   ٣٢ رقم 

فح�س  وعمل  والثانية،  الأوىل  بجرعتيه 

عدم  حال  يف  دوري  ب�ضكل  ار”  �ضي  “بي 
الطلبة  حتميل  و���ض��رورة  امل��ط��ع��وم،  اأخ���ذ 

�ضند على  والعاملن يف اجلامعة لتطبيق 

هواتفهم النقالة، وتوجيه الطلبة الدائم 

لرت�����داء ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د اجل�����ض��دي، 

الهيئة  اأع�ضاء  التزام  �ضرورة  اإىل  اإ�ضافة 

الوقاية  بتعليمات  والإداري���ة  التدري�ضية 

وال�ضامة العامة، موؤكداً اأن 9٢ باملئة من 

يف  والإداري����ة  التدري�ضية  الهيئة  اأع�����ض��اء 

الأوىل  بجرعتيه  املطعوم  تلقوا  اجلامعة 

والثانية.

وف���ي���م���ا ي���خ�������س اجل�����ان�����ب ال���ت���وع���وي 

الر�����ض����ادي ولأه���م���ي���ة ادم�����اج ال��ط��ل��ب��ة يف 

ال�ضامل  الدكتور  قال  اخلطة،  بنود  تنفيذ 

ان�����ه مت ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات 

الهيئات  بها  تقوم  توعوية  وطبية  �ضحية 

من�ضورات  ت�ضميم  اىل  ا�ضافة  الطابية، 

امل��وق��ع  ع��ل��ى  ت��وع��وي��ة تن�ضر  وف��ي��دي��وه��ات 

اللكرتوين وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي 

على  التحفيز  بهدف  باجلامعة،  اخلا�ضة 

تلقي اللقاح والتوعية باإجراءات ال�ضامة 

ال���ع���ام���ة، م�������ض���دداً ع��ل��ى �����ض����رورة اج����راء 

ال�ضابة  عن  للك�ضف  م�ضحية  فحو�ضات 

منتظم،  وب�ضكل  الطلبة  لدى  بالفرو�س 

م���ع ����ض���رورة اع������داد اح�����ض��ائ��ي��ات دوري����ة 

ال��وب��اء،  ���ض��د  املح�ضنن  الطلبة  لأع����داد 

الطلبة  لتحفيز  التدابر  جميع  وات��خ��اذ 

وال��ع��ام��ل��ن ع��ل��ى تلقي ال��ل��ق��اح. ي��ذك��ر ان 

اجل���ام���ع���ة ���ض��ك��ل��ت جل���ن���ة م���رك���زي���ة ع��ل��ي��ا 

ق��ط��اع،  ك��ل  يف  متابعة  جل��ان  عنها  تنبثق 

باإعداد التقارير  بحيث تقوم هذه اللجان 

اخلا�ضة من حيث: مدى التزام العاملن 

واملراجعن ومراقبة مكان العمل وتطوير 

الإج��������راءات يف ح���ال الإ����ض���اب���ة وم��ت��اب��ع��ة 

احلكومية  والتعليمات  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ض��ع 

ال���������ض����ادرة ب���ه���ذا اخل�������ض���و����س ل��ت��ح��دي��ث 

اخلطط دورياً ح�ضب امل�ضتجدات.

االنباط- عجلون

الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  م�����ض��روع  ح�ضل 

وم��ق��ره  الأردن  يف  امل�����ض��ت��دام��ة  وال��ط��اق��ة 

حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ع��ل��ى ج���ائ���زة ت��ط��وي��ر 

ال���ط���اق���ة  امل���ب���ت���ك���رة يف جم������ال  احل�����ل�����ول 

املتجددة.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام امل�������ض���روع امل��ه��ن��د���س 

الردن��ي��ة  الن��ب��اء  لوكالة  رم�ضان  حممد 

ح�����ض��ول  اإن  الرب�����ع�����اء،  ام�������س  )ب��������رتا(، 

امل���������ض����روع، ال�������ذي مت����ول����ه احل���ك���وم���ت���ان 

الأردن������ي������ة وال���ك���ن���دي���ة وت���ن���ف���ذه ���ض��رك��ة 

 ،)Cowater International(

يف  لتميزه  نتيجة  جاء  اجلائزة  هذه  على 

تقدمي حلول الطاقة الطاقة املتجددة يف 

الأردن.

وب���ن اأن امل�����ض��روع ح�����ض��ل ع��ل��ى ث��اث 

ج���وائ���ز م���ن م��ن��ظ��م��ة م��ه��ن��د���ض��ي ال��ط��اق��ة 

الدولية عن العام احلايل وذلك مل�ضاهمته 

وج����ه����وده يف ت���ع���زي���ز م����ب����ادرات ال��ط��اق��ة 

اأف�ضل  امل�ضتدامة يف الأردن وهي : جائزة 

م�������ض���روع ط���اق���ة ع���ل���ى م�����ض��ت��وى ال�����ض��رق 

ابداعية  ف��ك��رة  اأف�ضل  وج��ائ��زة  الأو���ض��ط، 

ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال�������ض���رق الأو�����ض����ط ل��ل��ع��ام 

احلايل، عن ا�ضاءة قلعة عجلون الأثرية 

مدير  اف�ضل  وجائزة  النظيفة،  بالطاقة 

م��ب��دع ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال�����ض��رق الأو����ض���ط. 

واأو�ضح اأن امل�ضروع �ضاهم بتقدمي خدمات 

ملحافظة عجلون ولواء ديرعا على مدار 

على  ا�ضتملت  العمل  م��ن  ���ض��ن��وات  خم�س 

توعية اأكر من 8٣ األف مواطن، ومتويل 

نظام طاقة  اآلف   ٣ يزيد على  ما  تركيب 

و  ال�ضم�ضية  املياه  �ضخانات  من  متجددة 

اأن��ظ��م��ة ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة اإىل ج��ان��ب ت��وزي��ع 

اأك����ر م���ن ٢5 األ����ف وح����دة اإن�����ارة م��وف��رة 

للطاقة )ليد( للمنازل.

ع��ددا من  دع��م  امل�ضروع  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

امل����دار�����س وامل����راك����ز ال�����ض��ح��ي��ة ل��رتك��ي��ب 

اأن����ظ����م����ة ط����اق����ة م����ت����ج����ددة، وم���ك���ي���ف���ات، 

وجت����دي����د م��ب��ان��ي��ه��ا ل��ت��ح�����ض��ن ك��ف��اءت��ه��ا 

اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ال���ط���اق���ة،  ا���ض��ت��خ��دام  يف 

عن  تفاعلية  مبختربات  م��دار���س  ت��زوي��د 

اأن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة م��ا وف���ر بيئة 

املن�ضاآت  ه��ذه  من  للم�ضتفيدين  اإيجابية 

احلكومية.

وب���ن ان امل�����ض��روع م����ّول اأي�����ض��ا اإن�����ض��اء 

ح���ق���ل���ن ����ض���م�������ض���ي���ن لإن������ت������اج ال���ط���اق���ة 

واط  ميجا   ٢ بقدرة  النظيفة  الكهربائية 

يف ل����واء دي���رع���ا ك�����اأول م�����ض��روع ت��ع��اون 

هذا  اأن  م�ضيفا  البلديات،  مع  نوعه  من 

امل�ضروع  الإجناز يعك�س كفاءة فريق عمل 

وم��ت��ط��وع��ي��ه م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 

الناجمة  الكبرة  املالية  الأعباء  تخفي�س 

ال�ضوارع  اإن��ارة  يف  الكهرباء  ا�ضتهاك  عن 

للبلديات. التابعة  واملباين واملن�ضاآت 

الت�ضغيل  التدريب بهدف  وعلى �ضعيد 

وت�ضبيك اخلريجن مع القطاع اخلا�س، 

ح��ق��ق  امل�������ض���روع  اأن  اإىل  رم�������ض���ان  اأ�����ض����ار 

ال�ضباب  ق��درات  تطوير  يف  ك��ب��راً  جن��اح��اً 

وم���ه���ارات���ه���م يف ق���ط���اع ك����ف����اءة ال��ط��اق��ة 

والطاقة املتجددة من خال تدريب اأكر 

برامج  تقدمي  خ��ال  من  �ضاب  األفي  من 

تدريبية وتاأهيلية متكاملة م�ضممة وفقاً 

لحتياجات قطاع الطاقة يف الأردن.

االردنية إنصاف النعانعة تفوز بجائزة المعلم العالمي 
لعام 2021 من بين 26 الف مرشح للجائزة

 العلوم والتكنولوجيا تستكمل خطة العودة اآلمنة داخل الحرم الجامعي

 عجلون: التنمية والطاقة المستدامة يحصل على جائزة تطوير الحلول المبتكرة

اخلمي�س    30 / 9 /2021
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لحظنا موؤخرا خالل الأ�شابيع الأخرية تواتر �شدور العديد من اأحكام الق�شاء ب�شكل �شبه يومي 

التي حققت فيها هيئة  الف�شاد  امل�شوؤولني بخ�شو�ص ق�شايا  املوظفني، وبع�ص  بحق عدد كبري من 

النزاهة ومكافحة الف�شاد، وثبت ب�شكل قاطع تورطهم يف ق�شايا ف�شاد خمتلفة، منها ما هو متعلق 

بالتع�شف يف ا�شتخدام ال�شلطة، اأو الإهمال الوظيفي، اأو التعدي على املال العام، اأو التزوير يف وثائق 

ر�شمية، اأو اختال�ص اأموال عامة، والكثري من التهم والق�شايا واجلنح وجرائم الف�شاد، واآخرها اليوم 

اإ�شدال ال�شتارة على اكرب ق�شايا الف�شاد، والتي ا�شغلت الراأي العام لفتوة طويلة، واأ�شبحت ق�شية 

راي عام نالت اهتمام ال�شعب الأردين بكل فئاته، واخذت حيزا كبريا من م�شاحات الإعالم الأردين 

بكل اأنواعه املرئي وامل�شموع واملقروء ومواقع التوا�شل الجتماعي، وهذا يوؤكد مبا ل يدعوا لل�شك 

اأن الدولة الأردنية جادة يف مكافحة الف�شاد، وت�شري بخطى ثابته وواثقة بهذا الإجتاه واملجال، وهذا 

وبقيادة  والإداري��ة،  والفنية  القانونية  كوادرها  بكل  الف�شاد  النزاهة ومكافحة  لهيئة  ي�شجل  النجاح 

القبطان الفذ واحلازم ب�شرامته التي نهلها من املدر�شة الع�شكرية التي تت�شف بال�شبط والربط 

الع�شكري والنقاء من كل اأي �شائبة من �شوائب الف�شاد، اجلرنال مهند با�شا حجازي، برفقة زمالءه 

اأع�شاء الهيئة من املفو�شني، وهذا اجلهد اجلبار واملتوا�شل على مدار ال�شاعة من العمل املتفان اأعاد 

الثقة والإطمئنان لنفو�ص ال�شعب الأردين، باأن ق�شايا الف�شاد التي تخ�ص اأموال الأردنيني يف اأيدي 

اأمينة، وبنف�ص الوقت توجه ر�شالة قوية وحازمة لكل من ت�شول له نف�شه بالإعتداء اأو �شرقة اأي نوع 

اأو �شكك على عدم  اأو العيني، وك�شبت الرهان من كل من راهن  ان��واع املال العام �شواء النقدي  من 

جديتها اأو تراخيها يف مكافحة ومالحقة ق�شايا الف�شاد، ويبقى على هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد 

الإداري  الف�شاد  مكافحة  على  الرقابة  ت�شديد  وهو  األ  تفعيله  منها  يتطلب  اآخ��ر   م�شوؤولية وجهد 

الذي يتم بطرق خمتلفة وملتوية، بالإ�شافة اىل ق�شايا الظلم الإداري الذي تو�شع موؤخرا من قبل 

�شلبية على  انعكا�شات  املوظفني، وله  �شيفا م�شلطا على رقاب  واأ�شبح  امل�شوؤولني  العديد من بع�ص 

اأداء املوظفني الإداري، وعلى اإنتماوؤه الوطني، وهذا ما اأف�شى اىل حدوث الرتهل الإداري، وما ترتب 

عليها من م�شاكل ادارية دفع ثمنها املواطن الأردين، و�شلت اىل حياته وحياة اأبناءه، ن�شد على اي 

هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد بكل كوادها لال�شتمرار بهذا النهج واجلهد ونتمنى لهم مزيدا من 

التوفيق والنجاح يف الق�شاء على هذه الآفة الإجتماعية اخلطرية التي تنال من مالنا العام، ونقول 

لهم بوركت جهودكم وجزاكم اهلل كل خري واهلل يعطيكم العافيه،حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة 

و�شعبه الويف من كل مكروه.

رافع شفيق البطاينة

هيئة النزاهة ومكافحة 
الفساد تكسب الرهان

  اخلمي�س    30  /  9  / 2021

 األمير مرعد يلتقي الفريق الوطني للحماية من العنف األسري

 فلسطين النيابية: الملك دائم االهتمام بالقضية الفلسطينية

 وزير الشؤون الدينية السوداني يطلع على تجربة دائرة 
تنمية أموال األوقاف

االنباط- عمان

رئي�ص  رع��د،  ب��ن  الأم���ري مرعد  �شمو  التقى   

املجل�ص الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، 

من  للحماية  الوطني  الفريق  الأرب���ع���اء،  ام�����ص 

التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  بهدف  الأ���ش��ري؛  العنف 

والت�شبيك بني خمتلف املوؤ�ش�شات الوطنية.

يعمل  الذي  الوطني،  والفريق  �شموه  وبحث 

الأ���ش��رة،  ل�����ش��وؤون  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  حت��ت مظلة 

ع����ددا م���ن ال��ق�����ش��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق�����ش��اي��ا العنف 

ال��ك�����ش��ف عن  اإط����ار  امل��ج��ل�����ص يف  الأ����ش���ري، ودور 

حالت العنف التي يتعر�ص لها الأ�شخا�ص ذوي 

الإعاقة واحلد منها.

واأكد �شمو الأمري مرعد اأهمية هذه الزيارات 

للجهات  املوؤ�ش�شي  العمل  جوانب  على  للوقوف 

امل��ع��ن��ي��ة وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت���ب���ادل اخل������ربات ورف���ع 

م�شتويات التن�شيق فيما بينها، مثمناً �شموه دور 

جهة  بو�شفه  الأ���ش��رة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�ص 

احلقوقية  لالأطر  والتخطيط  ال�شيا�شات  ر�شم 

واحل���م���ائ���ي���ة ل���الأ����ش���رة ب���ال���ت���ع���اون م���ع خمتلف 

اجلهات ذات العالقة.

املوؤ�ش�شات  ب��ني  اجل��ه��ود  ت��وح��ي��د  اأن  واأع��ت��رب 

ال��ر���ش��م��ي��ة والأه���ل���ي���ة م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق تلك 

وطنية  ا�شرتاتيجية  من  انطالقا  ياأتي  الغاية 

���ش��ام��ل��ة ت��ه��دف حل��م��اي��ة اأه���م م��ك��ون��ات املجتمع 

تنميته  وم�شدر  املجتمع  اأ�شا�ص  الأ���ش��رة،  وه��ي 

وازدهاره.

العام للمجل�ص الوطني  ب��دوره، ثمن الأمني 

الدكتور حممد مقدادي، دعوة  الأ�شرة،  ل�شوؤون 

�شمو الأمري لأع�شاء الفريق لزيارة املجل�ص.

ال��ف��ري��ق  اأن  اإىل  ق���دم���ه  ع���ر����ص  يف  واأ�����ش����ار 

ال��وط��ن��ي حل��م��اي��ة الأ�����ش����رة ي��ع��م��ل ���ش��م��ن نهج 

وو�شع  ال�شيا�شات  لر�شم  موؤ�ش�شي  وطني  عمل 

بحماية  اخلا�شة  الوطنية  وال��ربام��ج  اخلطط 

املوؤ�ش�شات  ب��ني  التن�شيق  على  القائمة  الأ���ش��رة 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة والأه���ل���ي���ة ك��اف��ة وم��ت��اب��ع��ة 

دور  اأن  وب���ني  اأث���ره���ا.  وتقييم  تنفيذها  عملية 

تنفيذ  على  واملتابعة  بالإ�شراف  يتمثل  الفريق 

التوجهات وال�شيا�شات الوطنية اخلا�شة بحماية 

لتكون  بها  الوطنية  املوؤ�ش�شات  وال��ت��زام  الأ���ش��رة 

يف  املوؤ�ش�شية  خططها  اإع����داد  يف  ل��ه��ا  مرجعية 

جم���ال ح��م��اي��ة الأ����ش���رة واإف����راده����ا. ك��م��ا ت��ن��اول 

متابعة  خ��الل  م��ن  الفريق  مهام  اأب���رز  العر�ص 

التزام املوؤ�ش�شات التي تقدم خدمات احلماية من 

العنف بتطبيق وتفعيل قراراته ب�شاأن ال�شيا�شات 

العالقة  ذات  وال��ت�����ش��ري��ع��ات  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

بحماية الأ�شرة، بالإ�شافة اإىل درا�شة الأولويات 

وحتديدها  الأ���ش��رة  حماية  جم��ال  يف  الوطنية 

ومتابعة تنفيذها.

اإي��ج��از قدمه  اأع�����ش��اء ال��ف��ري��ق اإىل  وا���ش��ت��م��ع 

الأ�شخا�ص  حل��ق��وق  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع��ام  اأم���ني 

ذوي العاقة، الدكتور مهند العزة، الذي اأو�شح 

م���ن خ���الل���ه ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل امل��ج��ل�����ص وواج��ب��ات��ه 

حقوق  قانون  اأحكام  مبوجب  به  املنوطة  واملهام 

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، ومبا يتقاطع مع مهام 

الأ�شري،  العنف  من  للحماية  الوطني  الفريق 

اإ�شافة اإىل اخلطط امل�شتقبلية للمجل�ص.

وع���ر����ص ال���ع���زة من����وذج امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى يف 

احل��م��اي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة حل��ق��وق الأ���ش��خ��ا���ص ذوي 

الوطني وخمتلف  الفريق  وتعاونه مع  الإعاقة، 

امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ر���ش��م��ي��ة وغ���ري ال��ر���ش��م��ي��ة، ودوره 

ذوي  لالأ�شخا�ص  احل��م��اي��ة  منظومة  تعزيز  يف 

الإع�����اق�����ة، م�����ش��ريا اإىل ب��ع�����ص ح�����الت ال��ع��ن��ف 

ال��ت��ي ج���رى ر���ش��ده��ا واآل���ي���ات ال��ت��ع��ام��ل معها، 

للموقوفني  من  لعدد  ال��زي��ارات  تقارير  ونتائج 

واملوقوفات من ذوي الإعاقة.

وثمن اأع�شاء الفريق الوطني حلماية الأ�شرة 

من العنف الدور الرئي�ص الذي يقوم به املجل�ص 

للحد  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�شخا�ص  حلقوق  الأعلى 

الأ�شخا�ص  ل��ه��وؤلء  يتعر�ص  ال���ذي  العنف  م��ن 

وات���خ���اذ الإج��������راءات امل��ن��ا���ش��ب��ة ح��ي��ال احل����الت 

لهم  الف�شلى  امل�شلحة  يحقق  مبا  اإليه  ال���واردة 

العالقة،  ذات  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  بالت�شارك 

عقد  خ��الل  م��ن  ال��دائ��م  تعاونهم  لهم  مقدرين 

م��ث��ل ت��ل��ك ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا جت�شيد 

اأوا�����ش����ر ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل الأف����ك����ار وال��ت��ج��ارب 

واخل��ربات مبا ياأتي دوما مبا هو جديد وموؤثر 

و�شليمة  اأم��ن��ة  بيئة  وخ��ل��ق  العنف  م��ن  احل��د  يف 

لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

من  الأ�شرة  حلماية  الوطني  الفريق  ويعمل 

للم�شاريع  الفنية  امل�����ش��ورة  ت��ق��دمي  على  العنف 

ال��وط��ن��ي��ة حل��م��اي��ة الأ����ش���رة ال��ت��ي ي�����ش��رف عليها 

اأو �شركاء املجل�ص، اإ�شافة اإىل الإ�شراف  املجل�ص 

حلماية  ال��وط��ن��ي  الإط�����ار  وث��ي��ق��ة  تطبيق  ع��ل��ى 

الأ�شرة والإجراءات املنبثقة عنها وتنفيذ اخلطة 

يف  ي�شم  حيث  الأ���ش��رة،  حلماية  ال�شرتاتيجية 

ع�شويته ممثلني عن املوؤ�ش�شات احلكومية وغري 

احلكومية ذات العالقة.

االنباط- عمان

اأك���د م��ق��رر جل��ن��ة فل�شطني ال��ن��ي��اب��ي��ة، را���ش��د   

ال�����ش��وح��ة، اأن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين دائ��م 

تبقى  وال��ت��ي  الفل�شطينية  بالق�شية  اله��ت��م��ام 

ح��ا���ش��رة يف خ��ط��اب��ات��ه ول��ق��اءات��ه واج��ت��م��اع��ات��ه يف 

خمتلف املحافل الدولية والإقليمية.

وقال خالل لقاء اللجنة ام�ص الأربعاء ع�شوي 

الأمانة العامة يف موؤمتر فل�شطيني اخلارج، نادر 

ياألو  امللك ل  اإن جاللة  �شالح وخالد الرتعاين، 

جهدا يف �شبيل اإعادة الزخم للق�شية الفل�شطينية، 

والتي هي الق�شية املركزية بالن�شبة لالأردن.

اللجنة،  اأ�شدرته  بيان  ح�شب  ال�شوحة،  وب��ني 

اأه���م���ي���ة ال���و����ش���اي���ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���ش��ات 

الإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�ص ال�شريف، ودورها 

يف احلفاظ على الإرث التاريخي للقد�ص.

م��واق��ف  اإىل  اللجنة  اع�����ش��اء  اأ���ش��ار  ب���دوره���م، 

جاللة امللك املختلفة جتاه الق�شية الفل�شطينية، 

مثمنني اجلهود التي يقوم بها اأع�شاء املوؤمتر يف 

دعم الالجئني الفل�شطينيني.

على  وال���رتع���اين  ���ش��الح  ���ش��دد  م��ن جهتهما، 

اأه��م��ي��ة ال��و���ش��اي��ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���ش��ات يف 

اإع��ادة  يف  امللك  جاللة  دور  م�شتعر�شني  القد�ص، 

املحافل  خمتلف  يف  الفل�شطينية  للق�شية  الزخم 

العاملية.

مواقفه  ج���راء  الثمن  ي��دف��ع  الأردن  اإن  وق���ال 

الفل�شطينية،  الق�شية  جت��اه  الثابتة  ال�شيا�شية 

الالجئني  لدعم  ي�شعى  املوؤمتر  اأن  اإىل  م�شريين 

واأمريكا  واأوروب���ا  ال�شتات  دول  يف  الفل�شطينيني 

وخمتلف دول العامل.

االنباط- عمان

 اط���ل���ع وزي������ر ال���������ش����وؤون ال���دي���ن���ي���ة والأوق��������اف 

يف اجل��م��ه��وري��ة ال�����ش��ودان��ي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة ال��دك��ت��ور 

ن�شرالدين احمد، ام�ص الأربعاء، على جتربة دائرة 

تنمية اأموال الأوقاف، وما حققته من جناحات يف 

تنمية الأموال الوقفية وتعظيم عوائدها.

واأك���د مدير ع��ام دائ���رة تنمية اأم���وال الأوق���اف 

اأهمية التعاون امل�شرتك وتعميق  حممود احلديد، 

مل��ا ميثله من  ال��وق��ف اخل��ريي  ال�شراكة يف جم��ال 

قيمة اقت�شادية واجتماعية خا�شة يف ظل جائحة 

كورونا.

وقدم مدير الأمالك يف الدائرة فواز احلنيطي، 

ور�شالتها  الدائرة  روؤي��ة  ت�شمن  تو�شيحيا  اإيجازا 

التي  والقيم اجلوهرية، والأهداف ال�شرتاتيجية 

ت�شعى لتحقيقها.

املوؤ�ش�شة  درع  احل��دي��د  �شلم  ال��ل��ق��اء،  نهاية  ويف 

ل��ل��وزي��ر ال�������ش���وداين ت��ق��دي��را ل���زي���ارت���ه وجت�����ش��ي��دا 

للتعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني يف املجال 

الوقفي.

االنباط- عمان

قال امني عام املجل�ص التمري�شي الأردين 

اإن ن��ظ��ام جتديد  ال��دك��ت��ور ه���اين ال��ن��واف��ل��ة، 

اأقر  ال�شحية  املهن  يف  للعاملني  الرتخي�ص 

ب��اإل��زام��ي��ة جت��دي��د رخ�����ش��ة امل������زاول للمهن 

يرتبط  حيث  ���ش��ن��وات،  خم�ص  ك��ل  ال�شحية 

مهني  ت��ط��وي��ر  ���ش��اع��ات  با�شتيفاء  ال��ت��ج��دي��د 

فعليا  التطبيق  و���ش��ي��ب��داأ  معتمدة،  م�شتمر 

بداية عام 2023.

الردنية  الأنباء  لوكالة  النوافلة  وا�شاف 

)برتا( ام�ص الأربعاء، اأن النظام حدد ثالث 

ج��ه��ات لع��ت��م��اد اأن�����ش��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي 

ال���ع���ايل، واملجل�ص  ال�����ش��ح��ي  امل��ج��ل�����ص  وه����ي، 

ال��ط��ب��ي  وامل��ج��ل�����ص  الأردين،  ال��ت��م��ري�����ش��ي 

اإذ  ال�شحية،  للمهنة  وف��ق��اً  وذل���ك  الأردين، 

�شكلت مبوجب النظام جلنة وطنية للتطوير 

املهني  ال��ت��ط��وي��ر  م��ل��ف  ب�����اإدارة  تعنى  امل��ه��ن��ي 

اإ�شدار  اأن  وب��ني  تطبيقه.  ومتابعة  امل�شتمر 

التعليمات ياأتي �شمن التوجهات واخلطوات 

العاملني  كفايات  لتح�شني  الرائدة  الوطنية 

يف امل���ه���ن ال�������ش���ح���ي���ة، و����ش���م���ان اط��الع��ه��م 

يف  العاملية  للتطورات  امل�شتمرة  ومتابعتهم 

على  اإي��ج��اب��اً  �شينعك�ص  مب��ا  عملهم،  جم���ال 

تعزيز نظام الرعاية ال�شحية يف اململكة، كما 

�شينعك�ص ب�شكل مبا�شر على تطور العاملني 

تنظم  كما  الوظيفي.  ر�شاهم  وزي��ادة  املهني 

املهني  التطوير  تطبيق  عملية  التعليمات 

امل�����ش��ت��م��ر، ح��ي��ث ح����ددت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ج��ه��ات 

اأن�شطة التطوير املهني وعدد ال�شاعات  عقد 

املطلوبة لتجديد الرتخي�ص لكل مهنة، كما 

بتطبيق  املعنية  اجل��ه��ات  م�����ش��وؤول��ي��ات  بينت 

النظام والتعليمات مبا فيها املجال�ص وجهات 

واملزاول  ال�شحية  واملوؤ�ش�شات  الأن�شطة  عقد 

ا�شرت�شاديا  ج��دول  ت�شمنت  وق��د  ال�شحي، 

ي�شم اأن�شطة التطوير املهني وعدد ال�شاعات 

ال��ت��ي ت��ع��ادل ك��ل ن�����ش��اط. واأو���ش��ح النوافلة، 

�شيقوم  الأردين  ال��ت��م��ري�����ش��ي  امل��ج��ل�����ص  اأن 

التطوير  اأن�شطة  اعتماد  طلبات  با�شتقبال 

والقبالة  ال��ت��م��ري�����ص  ملهنة  امل�شتمر  امل��ه��ن��ي 

�شل�شلة  بعقد  املجل�ص  و���ش��ي��ب��داأ  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

ال�شحية  للموؤ�ش�شات  التوعية  ور���ش��ات  م��ن 

تطبيق  اآل��ي��ة  تت�شمن  املهنة  يف  وللعاملني 

رقم  تعليمات  ان  يذكر  التعليمات.  النظام 

ب�شكلها  ����ش���درت  ق���د   2021 ل�����ش��ن��ة   )1(

امل�شتمر  املهني  التطوير  »تعليمات  الر�شمي 

املهن  يف  العاملني  ترخي�ص  جتديد  لغايات 

ال�����ش��ح��ي��ة«، وذل���ك مب��وج��ب ن��ظ��ام ترخي�ص 

ل�شنة   46 رق��م  ال�شحية  املهن  يف  العاملني 

.2018

االنباط- عمان

 خ���ّرج���ت ج��ام��ع��ة احل�����ش��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، اإح���دى 

مبادرات موؤ�ش�شة ويل العهد، اأخريا، الفوج الثاين 

التكنولوجيا  يف  والت�شغيل  التدريب  برنامج  من 

م�شروع  مع  بالتعاون  الغذائي،  والأم��ن  الزراعية 

�شحارى فور�شت.

وح�������ش���ر احل����ف����ل ال�������ذي اأق����ي����م ع����رب ت��ق��ن��ي��ة 

الت�شال املرئي ال�شفري الرنويجي يف عّمان اإ�شنب 

ل��ي��ن��دب��اي��ك، وم��دي��ر م�����ش��روع ���ش��ح��ارى ف��ور���ش��ت 

التقنية  احل�شني  جامعة  ورئي�ص  �شتيك،  �شتيل 

ال��دك��ت��ور اإ���ش��م��اع��ي��ل احل��ن��ط��ي، وم��دي��رة التطور 

اآلء ع��ب��داهلل،  امل��ه��ن��د���ش��ة  ال��وظ��ي��ف��ي يف اجل��ام��ع��ة 

اإ�شافة اإىل عدد من اخلرباء واملوجهني يف جمال 

الزراعة وال�شتدامة.

وي����اأت����ي ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي، وف���ق���ا ل��ب��ي��ان 

اجل����ام����ع����ة ام���������ص الرب�������ع�������اء، ت���رج���م���ة مل���ذك���رة 

�شحارى،  م�����ش��روع  م��ع  اجل��ام��ع��ة  وقعتها  تفاهم 

ن�����ش��ت ع��ل��ى ت��دري��ب اخل��ري��ج��ات الأردن����ي����ات من 

باأحدث  وتزويدهن  الزراعية  الهند�شة  تخ�ش�ص 

وال��زراع��ة  بالطاقة  املتعلقة  والتقنيات  امل��ه��ارات 

وال�شتدامة.

ووفقا للبيان، مت تخريج الفوج الأول يف �شهر 

�شباط املا�شي، فيما �شم الفوج الثاين 17 مهند�شة 

اأردنية من خريجات اجلامعات الأردنية؛  زراعية 

حيث  العمل،  �شوق  يف  الن��خ��راط  من  لتمكينهن 

تلقت املتدربات تدريبا عمليا تطبيقيا على اأيدي 

التكنولوجيا  جم��ال  يف  وعامليني  حمليني  خ��رباء 

الزراعي  والقت�شاد  املتجددة  والطاقة  الزراعية 

وتدري�شها  امل�شاقات  ت�شميم  ومت  وال���ش��ت��دام��ة، 

ب�شكل يتنا�شب مع متطلبات �شوق العمل.

اأ�شهر،  اأرب��ع��ة  امتد  ال��ذي  الربنامج  وت�شمن 

زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة ل��ل��م��ت��درب��ات مل�����ش��روع �شحارى 

ف��ور���ش��ت يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة، وزي������ارات اأخ���رى 

مل�������ش���روع���ات ط���اق���ة م���ت���ج���ددة وزراع�����ي�����ة ت��اب��ع��ة 

وفر�شا  عملية  خ���ربات  اأك�شبهن  م��ا  للحكومة، 

لتطوير مهاراتهن التقنية.

م���ن ج��ه��ت��ه، ث��ّم��ن رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

امل��ي��اه  وزارة  م���ن  امل���ت���وا����ش���ل  ال���دع���م  احل���ن���ط���ي، 

وال�����ش��ف��ارة ال��رنوي��ج��ي��ة، م��وؤك��دا ت��واف��ق ال���روؤى يف 

الالزمة  ب��امل��ه��ارات  ورف���ده  الأردين  ال�شباب  دع��م 

لدخول �شوق العمل، ول�شيما اأن اجلامعة ت�شعى 

برامج  املتدربني يف  والطلبة  لرفع كفاءة طلبتها 

ال��ت��دري��ب وال��ت�����ش��غ��ي��ل ل��ت��اأه��ل��ه��م لأ����ش���واق العمل 

املحلية والعاملية.

من جانبه، قال ال�شفري الرنويجي ليندبايك 

اإن ال�����ش��ف��ارة دع��م��ت امل�����ش��روع مل��ا ف��ي��ه م��ن ف��ائ��دة 

برفع كفاءة الطالبات يف جمال الطاقة والزارعة 

وال�����ش����ت����دام����ة، م���ع���رب���ا ع����ن ����ش���ع���ادت���ه ب��ت��خ��ري��ج 

الطالبات.

واأك�����د ���ش��ع��ي ج��م��ي��ع الأط�������راف يف ال��ربن��ام��ج 

الدمج  امل��ب��ذول��ة يف  اجل��ه��ود  وا���ش��ت��دام��ة  لتطوير 

الأمن  والتقني يف جمال  الأكادميي  التعليم  بني 

الغذائي والتكنولوجيا الزراعية.

ب������دوره، ا����ش���اد ���ش��ت��ي��ك ب��ال��ربن��ام��ج ال�����ذي مت 

تطبيقه بالتعاون مع جامعة احل�شني التقنية يف 

يف  الردنيات  ال�شابات  تدريب  يف  الزراعة،  جمال 

هذه التخ�ش�شات، والذي جاء تاأكيداً على ما جاء 

واملياه  والطاقة  الزراعة  النهو�ص يف جم��الت  يف 

وال�شراكة احلقيقية التطبيقية يف هذا املجال.

 تعليمات التطوير المهني للعاملين
 في المهن الصحية لغايات تجديد 

المزاولة تبدأ 2023

 جامعة الحسين التقنية تخرج الفوج 
الثاني من مشروع صحارى فورست

االنباط- عمان

 بحث روؤ�شاء جلان نيابية، يف لقاءات منف�شلة 

ام�ص الأربعاء، مع ال�شفري الأ�شرتايل لدى اململكة 

الربملانية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �شبل  لين�ص،  ب��رن��ارد 

املجالت  يف  الثنائي  التعاون  وتطوير  امل�شرتكة 

كافة.

وخالل لقاء رئي�ص جلنة القت�شاد وال�شتثمار 

اأبو ح�شان، مع ال�شفري لين�ص، مت  النيابية، خالد 

الرتكيز على اآليات تطوير العالقات القت�شادية 

وال��ت��ج��اري��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

ال�شعبني ال�شديقني.

واج����ه حت��دي��ات  الأردن  اإن  ح�����ش��ان  اأب����و  وق����ال 

ن��ت��ي��ج��ة م��وج��ات  ك��ب��رية  اأع���ب���اء  ج�شيمة وحت��م��ل 

والتي  التاريخ،  لها على مر  تعر�ص  التي  اللجوء 

ال�شغط  زاد من  ما  ال�شوري،  اللجوء  اآخرها  كان 

تركته  عما  ناهيك  ال��دول��ة،  مرافق  خمتلف  على 

وال�شحة  التعليم  قطاعات  على  �شلبية  اآث��ار  من 

وغريها  والعمل  التحتية  والبنية  والنقل  واملياه 

من القطاعات.

اأن اجلهات  اإل  واأ�شاف رغم تلك ال�شغوطات، 

ب�شكل  الأردن  احتياجات  تلب  مل  املانحة  الدولية 

ك��ب��ري ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة ل���الزم���ة ال�����ش��وري��ة، مل��واج��ه��ة 

معظم  على  بظاللها  األقت  والتي  اللجوء  تبعات 

ال�شتجابة  م��ن  اململكة  ميكن  ومب��ا  ال��ق��ط��اع��ات، 

بفعالية اأكرب يف تقدمي اخلدمات. واأ�شار اأبو ح�شان 

وفتح  القت�شادية،  ال�شراكات  تعزيز  اأهمية  اإىل 

خط طريان مبا�شر بني البلدين، وال�شتفادة من 

الفر�ص التي توفرها اململكة من بيئة ا�شتثمارية 

ج��اذب��ة، ف�����ش��اًل ع��ن الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار، م��وؤك��ًدا 

بهذا ال�شدد �شرورة ال�شتفادة من ثروات الأردن 

الطبيعية مثل البوتا�ص والفو�شفات والنحا�ص.

ودع����ا ب��ه��ذا ال�����ش��ي��اق، ال�����ش��رك��ات الأ���ش��رتال��ي��ة 

����ش���رورة  اإىل  ال����ش���رتال���ي���ني  الأع�����م�����ال  ورج�������ال 

لالنطالق  مركزاً  باعتباره  الأردن  يف  ال�شتثمار 

اىل دول اجلوار ل�شيما يف امل�شاهمة باإعادة اإعمار 

لديه  الأردن  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  وال���ع���راق،  ���ش��وري��ة 

بتب�شيط  �شاهمت  واأوروب����ا  ام��ريك��ا  م��ع  اتفاقيات 

الإج����راءات وع���ززت م��ن حجم ال��ت��ب��ادل التجاري 

اململكة  �شادرات  اأمام  كبرية  اأ�شواقا  فتحت  كونها 

من ال�شلع واخلدمات.

م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، وخ������الل ل���ق���ائ���ه ال�����ش��ف��ري 

اخلارجية  ال�شوؤون  رئي�ص جلنة  اأك��د  ال���ش��رتايل، 

وا���ش��رتال��ي��ا  الأردن  اأن  ب����ولد،  م����ريزا  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

خمتلف  على  وثيقة  ثنائية  ب��ع��الق��ات  يرتبطان 

ال�����ش��ع��د، م���ا ي�����ش��ت��دع��ي ب��ن��اء امل���زي���د م���ن ج�����ش��ور 

التعاون يف ظل التفاقيات امل�شرتكة وتنميتها.

ودعا بولد اإىل بذل مزيد من اجلهود لتعزيز 

ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك يف الق���ت�������ش���اد وال���ش��ت��ث��م��ار 

وال�شياحة والتعليم، مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة 

لكال البلدين ال�شديقني.

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  دور  على  و���ش��دد 

الإ�شالمية  املقد�شات  على  الها�شمية  الو�شاية  يف 

ال��دور  وت��اأك��ي��د  ال�����ش��ري��ف،  ال��ق��د���ص  وامل�شيحية يف 

التاريخي والديني يف حماية املقد�شات يف املدينة 

ال���ق���دمي���ة، م��ط��ال��ًب��ا يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه ب�����ش��رورة 

والإن�شاين  التاريخي  دوره  ليوا�شل  الأردن  دع��م 

والأخالقي يف املنطقة.

وب��ح��ث��ت رئي�شة جل��ن��ة امل����راأة و����ش���وؤون ال���ش��رة 

النيابية املهند�شة عبري اجلبور، مع ال�شفري اأوجه 

التعاون بني اجلانبني ل�شيما يف جمالت متكني 

املراأة.

اإث��ب��ات  ا�شتطاعت  الأردن���ي���ة  امل����راأة  اإن  وق��ال��ت 

ال��ك��ث��ري م���ن الإجن�������ازات يف  نف�شها ع���رب حت��ق��ي��ق 

املحلية  امل�شتويات  جميع  وعلى  املجالت  خمتلف 

والعربية والعاملية.

واأكدت اأهمية الدور البناء الذي تقوم به املراأة 

الربملانية يف الت�شريع والرقابة، لفتة اإىل الدور 

الأردنية وح�شورها  املراأة  تعك�شه  الذي  الإيجابي 

الالفت حتت قبة الربملان.

ال��ذي  الكبري  اإىل اله��ت��م��ام  واأ����ش���ارت اجل��ب��ور 

العبداهلل  رانيا  امللكة  امللك وجاللة  يوليه جاللة 

ق�شايا  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  املحلية،  الق�شايا  ملختلف 

ال�شعد  دوره��ا على  وتعزيز  و�شبل متكينها  امل��راأة 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية.

من جهته اأكد ال�شفري لين�ص، خالل اللقاءات، 

تقدير بالده عالًيا للدور الأردين، بقيادة جاللة 

املنطقة،  واأم����ن  ا���ش��ت��ق��رار  ن��ح��و  ال�شعي  يف  امل��ل��ك، 

يف  اململكة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  تعزيز  اإىل  متطلًعا 

وال�شياحية  القت�شادية  ل�شيما  ك��اف��ة  امل��ج��الت 

ومبا يحقق م�شالح ال�شعبني ال�شديقني.

اأك����د لين�ص  وح����ول ال��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 

اأن م��وق��ف ب���الده وا���ش��ح وق��ائ��م على اأ���ش��ا���ص حل 

الدولتني والعي�ص ب�شالم جنًبا اإىل جنب.

 رؤساء لجان نيابية يبحثون مع السفير االسترالي تعزيز 
العالقات الثنائية
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الأنباط – نور حتاملة

ت��ع��ت��ر �ل�����س��ي��اح��ة �ل��ع��اج��ي��ة �أح���د 

وتعد  ل����أردن،  ال�سياح  مقا�سد  اأب���رز 

�أهم ركائز ودعائم �لقت�ساد �لأردين، 

ح��ي��ث ت�����س��ك��ل ع���ائ���دات���ه���ا ن��ح��و ث��ل��ث��ي 

كما  ك��ام���،  ال�سياحة  قطاع  ع��ائ��دات 

من  وت��زي��د  املحلي  اال�ستثمار  ت��دع��م 

ن�����س��ب��ة اال���س��ت��ه���ك، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

ف���ر����ص عمل  ت���وف���ر  م�����س��اه��م��ت��ه��ا يف 

ل��ل��م��واط��ن��ن وارت���ف���اع دخ��ل��ه��م ودع���م 

اإنتاجيتها  ورف��ع  االقت�سادية  امل���وارد 

م�����ن خ�������ل امل���������س����اري����ع ال�����س��ي��اح��ي��ة 

املختلفة.

ال�سنوات االخرة  االردن يف  وحقق 

���س��ه��رة وا����س���ع���ة يف جم����ال ال�����س��ي��اح��ة 

يتمتع  مل��ا  وع��امل��ي��ا  اإقليميا  الع�جية 

به من تكوين جغرايف وطبيعة تتوفر 

الطبيعي،  الع�ج  كافة مقومات  فيها 

واأ���س��ه��ر ه���ذه امل��ق��ا���س��د ال��ب��ح��ر امل��ي��ت 

وح���م���ام���ات م��اع��ن وح���م���ام���ات ع��ف��را 

ت�ستقطب  ال��ت��ي  االردن����ي����ة،  واحل���م���ة 

ال�����س��ي��اح م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل 

حد  على  والنف�سي  اجل�سدي  للع�ج 

�سواء. 

اأه�����م  اأح��������د  االأردن  ي���ع���ت���ر  ك���م���ا 

اال�ست�سفاء  ال��رائ��دة يف جم��ال  ال��دول 

ال���ع����ج���ي ال�����ذي ي��ق�����س��ده امل��ر���س��ى 

للح�سول على الرعاية ال�سحية حتت 

واخل��راء، حيث  االأطباء  اأمهر  اأي��دي 

وم��راك��ز  حديثة  م�ست�سفيات  ميتلك 

ط��ب��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة وت��ول��ي��ف��ة ك��ب��رة 

التخ�س�سات  خمتلف  يف  النخبة  من 

ال��ط��ب��ي��ة ����س���واء يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي 

وجهة  جعلها  مم��ا  ال��ع��ام،  او  اخل��ا���ص 

للجميع. منا�سبة  �سياحية وع�جية 

وح����ول ذل����ك، ق���ال رئ��ي�����ص جمل�ص 

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  اإدارة 

ا�ستطاع  احل���م���وري،  ف���وزي  ال��دك��ت��ور 

االأردن اأن يتبواأ املرتبة االوىل كمركز 

ج������اذب ل��ل�����س��ي��اح��ة ال���ع����ج���ي���ة ع��ل��ى 

االأو���س��ط  “ال�سرق  االق��ل��ي��م  م�ستوى 

هناك  ان  واأ���س��اف  افريقيا”،  و�سمال 

يف  يتميز  االأردن  جعلت  كثرة  اأمثلة 

ه���ذا امل���ج���ال، ك��م��ا اأن����ه رائ����د يف ع���ج 

اأم���را����ص ال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ن، ف���اأول 

عملية قلب مفتوح يف الوطن العربي 

الطبية،  امل��دي��ن��ة  يف   1970 ع���ام  مت��ت 

ك���ل���ى يف  زراع�������ة  ع��م��ل��ي��ة  اأول  ومت�����ت 

املدينة  يف   1972 ع��ام  العربي  ال��وط��ن 

الطبية اأي�سا، وولد اأول طفل اأنابيب 

فرح  م�ست�سفى  يف  العربي  الوطن  يف 

على ي��د ال��دك��ت��ور زي��د ال��ك��ي���ين عام 

1986، لهذا حقق االأردن �سهرة وا�سعة 

يف ع��م��ل��ي��ات ك���ان االأف������راد ي�����س��اف��رون 

ل���ه���ا، وع��ل��ى  ل��ل��خ�����س��وع  ال����غ����رب  اىل 

وتو�سعت  امل�ست�سفيات  ك���رت  اث��ره��ا 

واال�ستثمارات. التخ�س�سات 

�لأردن  ك���ان  ل�”االأنباط”،  وق����ال 

ال�سنة،  يف  مري�ص  األ��ف   250 ي�ستقبل 

ع��ام  االأردن  ع��ن  اجلمعية  وتناف�ست 

مق�سد  “اأف�سل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى   2014

م��ن��ت��دى  يف  الع�جية”  ل��ل�����س��ي��اح��ة 

ال�������س���ي���اح���ة ال���ع����ج���ي���ة ال��������دويل يف 

ك��ب��رة من  دول  م��ع خم�ص  االم����ارات 

بهذه  وف����ازت  واأمل��ان��ي��ا  ت��رك��ي��ا  �سمنها 

اجلائزة من خ�ل امللف الذي قدمته 

اجلمعية. 

ان��ت��خ��اب��ه ع��ام  اأن�����ه مت  واأ�����س����ار اىل 

ل��رئ��ا���س��ة  االأردن  ع���ن  مم��ث���   2015

الع�جية،  لل�سياحة  العاملي  املجل�ص 

عامي  املجل�ص  االأردن  ت��راأ���ص  وعليه 

2015 و2017، ولهذا ا�ست�ساف االأردن 

لل�سياحة  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى   2017 ع��ام 

ج�لة  ب��رع��اي��ة  االأردن  يف  الع�جية 

عامليا  االأردن  اأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د  م��ا  امل��ل��ك 

قبل  ما  الع�جية  لل�سياحة  كمق�سد 

تداعيات كورونا.

وع���ن ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي 

خل�سها  الع�جية،  ال�سياحة  واجهت 

ت��داع��ي��ات  ب��اأن��ه��ا متثلت يف  احل��م��وري 

ارتفاع  املقيدة،  اجلن�سيات  اجلائحة، 

االأ���س��ع��ار وال�����س��رائ��ب وال��ر���س��وم على 

املتكرر  ال��ت�����س��ري��ع��ات  تغير  ال��ق��ط��اع، 

خ�ل  اأنه  واأو�سح  الكفاءات.  وهجرة 

من  باقرتاح  تقدم  املا�سي،  العام  اآيار 

ال�سيا�سات  خ�ل ع�سويته يف جمل�ص 

االق��ت�����س��ادي��ة ال����ذي ي��رتاأ���س��ه رئ��ي�����ص 

الع�جية  ال�����س��ي��اح��ة  ل��ف��ت��ح  ال�����وزراء، 

حيث  اجلائحة  تداعيات  منت�سف  يف 

مل ت��ك��ن اأع����داد احل����االت م��رت��ف��ع��ة يف 

به،  التي حتيط  للدول  االأردن خ�فا 

وب�����س��ب��ب ع���دم ق����درة امل��ر���س��ى ال��ع��رب 

االأردن  والإن  ب���ده��م  ال��ع���ج يف  على 

توا�سل  على  كانوا  املف�سل  مق�سدهم 

م�����س��ت��م��ر ل���ل���ق���دوم ل���ل���ع����ج، وع��ل��ي��ه 

يف  “�س�متك”  م��ن�����س��ة  اط������ق  مت 

مر�سى  ال���س��ت��ق��ب��ال  ال��ع��ام  ذات  مت���وز 

وم���ن خ�لها  ال��ع���ج��ي��ة،  ال�����س��ي��اح��ة 

األ���ف   60 امل���ر����س���ى  ع����دد  ي���ت���ج���اوز  مل 

يتم  مل  ان���ه  اىل  م�����س��را  ال���ع���ام،  ذاك 

لكن  انتهاءه،  لعدم   2021 عام  اح�ساء 

بعد  ايجابية  اأكرث  اأ�سبحت  املوؤ�سرات 

ح���زي���ران والح��ظ��ن��ا زي�����ادة ك��ب��رة يف 

للع�ج  ي��اأت��ون  ال��ذي��ن  املر�سى  اأع���داد 

اخلليج  دول  م��ن  وخ��ا���س��ة  االأردن  يف 

بعد  ل������أردن  ال���دخ���ول  ال��ع��رب��ي، الأن 

الدول  اأن  كما  اأ�سهل،  اأ�سبح  اجلائحة 

بال�سفر. املجاورة �سمحت لرعاياها 

وتابع، ان ال�سبب االأول لق�سد دول 

اجلن�سية،  تقييد  ه��و  للع�ج  اأخ���رى 

رئ��ي�����ص  اأ������س�����در   2016/1/1 ف���ف���ي 

احل���ك���وم���ة اآن������ذاك ع���ب���داهلل ال��ن�����س��ور 

ق�����رارا ي�����س��م��ى ب��اجل��ن�����س��ي��ات امل��ق��ي��دة، 

دون  ل�����أردن  ال��ق��دوم  عليهم  �سعبت 

اإ�سافة  �سفر،  تاأ�سرة  على  احل�سول 

���س��ف��ارات  ل��������أردن  ي��ك��ن  اأن�����ه مل  اىل 

يف ه���ذه ال�����دول م��ث��ل ال��ي��م��ن ول��ي��ب��ي��ا 

وال��ع��راق و���س��وري��ا، وب��ال��ت��ايل مل يكن 

التاأ�سرة  على  احل�سول  مبقدورهم 

مم��ا  االأردن  يف  ل���ل���ع����ج  وال�����ق�����دوم 

اأخ����رى  دول  يف  ل���ل���ع����ج  ا����س���ط���ره���م 

تكلفة  اأق���ل  ب��ع��ي��دة  دول  اىل  وال�����س��ف��ر 

لي�ست  التي  تركيا  اىل  اأو  االأردن،  من 

ي�ستطيع  �سياحية  لكنها  تكلفة  اأق���ل 

املري�ص فيها الع�ج واال�ستجمام مع 

اأم���ر م��وج��ود يف االأردن  ع��ائ��ل��ت��ه وه���و 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى حم�����دود، ل��ه��ذا ك��ان��ت 

التاأ�سرة  معاملة  تقدم  امل�ست�سفيات 

عندما  للمر�سى  الداخلية  وزارة  يف 

وي��ر���س��ل��ون  ل��ل��ع���ج  ي��ت��ق��دم��ون بطلب 

على  يقومون  كما  ال���زم��ة،  االأوراق 

لقدومه  املري�ص  بكفالة  م�سوؤوليتهم 

للع�ج والعودة لبلده. وهناك اأ�سباب 

ت�سوق  فرتكيا  املناف�سة،  مثل  اأخ��رى 

قامت  ح��ي��ث  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  لنف�سها 

اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��رتك��ي��ة ب��اإع���ن 

ال��ت��ذك��رة،  �سعر  على   %50 خ�سومات 

كما اأن �سعر االأدوية اأقل بكثر.

وذك������ر احل����م����وري اأن������ه ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل 

اأي�����س��ا ع��ل��ى اجل��ن�����س��ي��ات امل��ق��ي��دة من 

ال����دول امل���ج���اورة، مت خم��اط��ب��ة وزي��ر 

ال��داخ��ل��ي��ة واالج���ت���م���اع م���ع جل��ن��ة يف 

االت��ف��اق  ومت  املعنية  االأج��ه��زة  جميع 

منذ  �سدرت  ت�سهي�ت،  اح��داث  على 

فوق  املر�سى  اأن  على  وتن�ص  �سهرين 

اخلام�سة  م��ن  واأق���ل  اخلم�سن  ع��م��ر 

ع�����س��ر وال��ن�����س��اء م���ن ج��م��ي��ع االأع���م���ار 

االأردن  يف  ت��ع��ال��ج  اأن  ل���ه  ���س��ب��ق  وم���ن 

وي�����ري�����د ال�����ع�����ودة م�����ن ه������ذه ال������دول 

ل����أردن  ال��ق��دوم  ي�ستطيعون  امل��ق��ي��دة 

من  عليها   واحل�����س��ول  ت��اأ���س��رة  دون 

امل����ط����ار،اأم����ا امل���ر����س���ى م���ن ج��ن�����س��ي��ات 

غر  دول  يف  يعي�سون  ال��ذي��ن  مقيدة 

اأي  دون  القدوم  في�ستطيعون  مقيدة 

اأن ه��ذه  ���س��واب��ط م��ق��ي��دة، م��و���س��ح��ا 

ال��ت�����س��ه��ي���ت ج���ي���دة وه���ن���اك ط��م��وح 

الت�سهي�ت.  للمزيد من 

واأ������س�����اف، م����ن ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

واج����ه����ت امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة يف 

���س��ح��ب وزارة  م���ن  االأخ�������رة  االآون�������ة 

يف  وتعيينهم  للكوادرالطبية  ال�سحة 

كورونا  مر�سى  لع�ج  ال��ع��ام  القطاع 

خ���ل  ع��اجل��ت  “اخلا�سة”  اأن  م���ع 

تقريبا  اأي  مري�ص   15500 اجلائحة 

ث��ل��ث م��ر���س��ى ك����ورون����ا، ح��ي��ث اأخ����ذت 

ودول  مم���ر����ص   2500 ن��ح��و  ال�������وزارة 

اخلليج اأخذت نحو 1500 ممر�ص.

ب�����س��ك��اوى  ي��ت��ع��ل��ق  م��ا  ع��ل��ى  ويف رده 

قال،  واالأ�سلوب  املعاملة  من  البع�ص 

يعلو،  �سوته  ي�سكو  ال��ذي  يف  امل�سكلة 

وح����دث����ت مم���ار����س���ات ف����ردي����ة ت�����س��يء 

ن����ط����اق حم����دود  ع���ل���ى  امل���ر����س���ى  اىل 

ق��ل��ي��ل، وه��ن��اك مديرية  ل��ك��ن ع��دده��ا 

وزارة  ل�����دى  ال���ع����ج���ي���ة  ل��ل�����س��ي��اح��ة 

ال�����س��ح��ة مل��ت��اب��ع��ة امل���ر����س���ى وال���ت���اأك���د 

م��ن ر���س��اه��م ع��ن اخل��دم��ة واالأ���س��ع��ار 

وال�سكاوى تكون حمدودة.

ونحن دوما نقول اأن االأردن مق�سد 

ان  فيجب  ال��ع���ج��ي��ة  لل�سياحة  اأول 

ت���ك���ون ه���ن���اك ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع 

القطاع الطبي  التي تقع يف  االأحداث 

ب��ح��ج��م��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي وع����دم امل��ب��ال��غ��ة 

ب��ه��ا، ف��م��ث���، ح��دي��ث ال�����س��اح��ة ال��ي��وم 

عن االأح��داث التي ح�سلت يف الفرتة 

االأخ�����رة ب�����س��ب��ب االأخ���ط���اء ال��ط��ب��ي��ة، 

ال�سياحة  على  �سك  ب�  �ستوؤثر  والتي 

ال�����س��ج��ة االع���م��ي��ة  ال��ع���ج��ي��ة الإن 

ال���ت���ي غ���ط���ت ه�����ذه احل����ادث����ة ك��ب��رة 

يف  اأنه  اىل  واأ�سار  �سلبي،  واثرها  جدا 

امللك حت��دث عن  م��ع ج�لة  ل��ه  لقاء 

ع��ل��ى �سمعة  ال���واق���ع  ال�����س��رر  م���ق���دار 

االأردن يف جمال الطب ب�سبب احلملة 

االع����م���ي���ة ال�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 

تنت�سر  االأخ��ب��ار  اأن  م��وؤك��دا  ال�سحي، 

على نحو عاملي.

ال��ط��ب��ي��ة غر  االأخ����ط����اء  اأن  واك�����د 

م����ررة ل��ك��ن االأط���ب���اء ب�����س��ر وال اأح��د 

م��ع�����س��وم ع����ن اخل����ط����اأ وي���ج���ب ع���دم 

ت�����س��خ��ي��م امل���و����س���وع ون�����س��ر ا���س��اع��ات 

ب�����اأن ق��ط��اع��ن��ا ال�����س��ح��ي م���دم���ر وه��و 

بخر، كما ال يجب الت�سهر يف بلدنا 

وتدمر ما اأجنزناه على مدى �سنن 

التي ك�سبناها،  ال�سمعة  لنحافظ على 

يتم  وال  اح��د  يعلم  مل  مل���اذا  مت�سائ� 

احلديث عن اأعداد املر�سى واالأطفال 

الكبر الذين مت ع�جهم وانقاذهم.

ال�������س���ي���اح���ة  ت���ن�������س���ي���ط  اأن  وق���������ال 

ال����ع�����ج����ي����ة ب����ك����اف����ة ال������ط������رق ه���ي 

اأول���وي���ت���ه���م، ول����ه����ذا ه���ن���ال���ك ت���ع���اون 

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

وال��ب��دء  ال�سياحة،  تن�سيط  هيئة  م��ع 

ب��ح��م��ل��ة ت�����س��وي��ق��ي��ة ك��ب��رة م��ن خ���ل 

مواقع التوا�سل االجتماعي، و�ستعود 

اجل���م���ع���ي���ة ل��ل��م�����س��ارك��ة ب���امل���وؤمت���رات 

وامل�����ع�����ار������ص ال����ت����ي ت���وق���ف���ت ب�����س��ب��ب 

للرتويج  الوفود  وا�ستقبال  اجلائحة، 

الع�جية  ال�سياحة  ل�أردن يف جمال 

اأي�سا. واال�ست�سفائية 

من جانبه، قال اخلبر االقت�سادي 

الدكتور ح�سام عاي�ص، تلعب ال�سياحة 

م��ن  ج��������زء  ف����ه����ي  دور  ال����ع�����ج����ي����ة 

منظومة ال�سياحة وال�سحة، وي�ساهم 

ال�������دورامل�������زدوج ب��ت��ط��وي��ر االأن�����س��ط��ة 

ال���ق���ط���اع���ات  االق���ت�������س���ادي���ة يف ه�����ذه 

االخ��رى  وال��ق��ط��اع��ات  رئي�سي  ب�سكل 

ب�سكل  ال�سياحة  وتوؤثر  لها،  امل�ساندة 

ع����ام وال�����س��ي��اح��ة ال��ع���ج��ي��ة خ��ا���س��ة 

ع��ل��ى االأو�����س����اع االإق���ت�������س���ادي���ة، فهي 

ت�����س��اه��م ب���زي���ادة االإي��������رادات ل�����أردن 

ول��ل��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي وال�����س��ي��اح��ي، كما 

ال�سياحية  امل��ن�����س��اآت  بتطوير  ت�ساهم 

والطبية والع�جية، وت�سمح بتقدمي 

بقطاع  متطورا  بلدا  باعتباره  االأردن 

اخل������دم������ات م������ن خ��������ل ال������ق������درات 

واالإم���ك���ان���ي���ات وامل�����ه�����ارات ال��ب�����س��ري��ة 

امل�ستوى. رفيعة 

واأ�ساف ل� “االأنباط”، �ن �ل�سياحة 

اعادة  الع�جية م�سطلح بحاجة اىل 

منه  الهدف  طبيعة  ليعك�ص  الت�سمية 

انه  اال  الطبابة،  على  احل�سول  وه��و 

م��ه��م��ا حيث  دورا  امل��ع��ن��ى  ب��ه��ذا  ل��ع��ب 

�سنوات   4 قبل  االي��رادات  و�سل حجم 

اىل ح���وايل م��ل��ي��ار دي��ن��ار وه���و حجم 

القطاع  م��ن  ب��االإي��رادات  قيا�سا  كبر 

ال�سياحي يف ذلك الوقت، �سكلت ن�سبة 

و�سلت اىل اأكرث من 40% من اإجمايل 

ال��ع��ام.  ذل��ك  يف  ال�سياحية  االإي����رادات 

وت���اأث���ر ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي م��ب��ا���س��رة 

ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وان��خ��ف�����ص ال��ع��ائ��د 

ال�سياحي ما يقارب 67 - 80% مما كان 

2019، وبالتايل كان االنخفا�ص  عليه 

مماث� فيما يتعلق بعائدات ال�سياحة 

ال��ع���ج��ي��ة يف ال��ت��واج��ه امل�����س��ت��م��ر مع 

تداعيات اجلائحة العام املا�سي. 

ال�����س��ي��اح��ة  ق���ط���اع  اأن  اىل  م�����س��را 

ال��ع���ج��ي��ة ي���وف���ر م��ت�����س��ع��ا مل���زي���د من 

االأي���������دي ال���ع���ام���ل���ة وف����ر�����ص ال��ع��م��ل 

بهذا  العناية  ف��ان  وبالتايل  املتنوعة، 

ال���ق���ط���اع وت���ط���وي���ر اأدوات���������ه وت��غ��ي��ر 

ال��ع��ق��ل��ي��ات ال���ت���ي ب������داأت ت��ت�����س��ل��ل اإىل 

ال���ع���ام���ل���ن ف���ي���ه، وال����ذي����ن ي��ن�����س��دون 

العلمي  اأكرث من  املايل  العائد  اأحيانا 

اأي  الإن  وال��ط��ب��ي.  وال�سحي  وامل��ع��ريف 

املقدمة  انخفا�ص يف وترة اخلدمات 

املناف�سن  ف���اإن  ال��ك��ل��ف  يف  ارت���ف���اع  اأو 

م�ستعدون  وه��م  االأب��واب  على  يقفون 

مناف�سة  واأي�����س��ا  اأق����ل  ك��ل��ف  ل��ت��ق��دمي 

�سياحية على م�ستوى املكان واملهارات 

واملعارف التي تطورت طبيا يف الدول 

املجاورة ل�أردن.

واأو�����س����ح ع����دم اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل 

م��ع ه��ذا ال��ق��ط��اع م��ن خ���ل امت�ك 

ل��ك��ي  ف���ق���ط  واالإم����ك����ان����ي����ات  االأدوات 

يرغبون  وال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  ن�ستقطب 

ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ط��ب��اب��ة االأردن���ي���ة، 

ف��ه��ن��اك م��ن��اف�����س��ن يف االإق��ل��ي��م ب���داأوا 

هذه  من  االأردن  ح�سة  على  ي��وؤث��رون 

ال��ق��ادم��ون  وب���داأ  الع�جية  ال�سياحة 

الرتاجع  بع�ص  ي�سهدون  االأردن  اىل 

يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل������االت امل��ر���س��ي��ة 

مع  بها  يتعاملون  ال��ت��ي  بالكيفية  اأو 

املر�سى، او اأن الهم قد اأ�سبح للبع�ص 

ه���و احل�������س���ول ع��ل��ى امل�����ال اأك�����رث م��ن 

للمر�سى.  الع�جية  اخلدمة  تقدمي 

ال�����س��ي��اح��ة  اإي������������رادات  اأن  م���و����س���ح���ا 

ت��راج��ع��ت اخل��دم��ة  اذا م���ا  ت��ن��خ��ف�����ص 

املقدمة يف جمال ال�سياحة الع�جية، 

امل��ه��م��ة  االأدوات  م���ن  واح������دة  الإن���ه���ا 

ب�سكل  االأردن���ي���ة  لل�سياحة  ل��ل��دخ��ول 

عام، �سياحة االأماكن، �سياحة التاريخ، 

ال�سيفية  ال�سياحة  الدينية،  ال�سياحة 

فكلها  االأردن،  مناطق  يف  ال�ستوية  اأو 

الع�جية. بال�سياحة  تتاأثر مبا�سرة 

واأو�����س����ى ع��اي�����ص ب��اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وامل������راك������ز ال�����س��ح��ي��ة 

العناية  ت��ك��ون  واأن  ال��ع��ن��اي��ة،  وم��راك��ز 

تعد  ك��اأن  للمري�ص  املرافقن  بجميع 

تقوم  واأن  بهم  خا�سة  مرافقة  برامج 

على  باالإ�سراف  واملراكز  امل�ست�سفيات 

ت���ق���دمي وج���ب���ات م��ت��ن��وع��ة ل���ه���م، واأن 

اليها  يذهب  اأم��اك��ن  للمري�ص  يكون 

من  مبزيد  لي�سعر  ال�سفاء  ح��االت  يف 

ال�����س��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة، م���وؤك���دا ع��ل��ى اأن 

وايجاد  للتطوير  ج��دا  وا�سع  القطاع 

ث��م  االأداء  وت�����رة  وزي�������ادة  اجل����دي����د 

االقت�سادي ب�سكل عام.

من جهته، اأ�سار رئي�ص بيت العمال 

حقق  االأردن  اأن  جن��م��ة،  اأب����و  ح��م��ادة 

ال�سياحة  جم��ال  يف  وا���س��ع��ة  جن��اح��ات 

ال����ع�����ج����ي����ة، وت������ق������دمي اخل�����دم�����ات 

ال��ط��ب��ي��ة، وال�����س��ح��ّي��ة، ن��ظ��را ل��ت��وّف��ر 

واملتمّيزة يف  املخت�سة  الطبية  الكوادر 

القلب واجل��راح��ات  جم��االت ج��راح��ة 

ن�سبياً  تكاليفها  وانخفا�ص  الدقيقة، 

مقارنًة بدول العامل.

ت���ق���ت�������س���رال�������س���ي���اح���ة  ال  وق������������ال، 

احلديثة  امل�ست�سفيات  على  الع�جية 

ت�سمل  بل  املتقدمة  الطبية  وامل��ع��دات 

التي  اال���س��ت��ث��م��ارات  ا�ستقطاب  اأي�����س��ا 

ت��ه��دف اإىل ت��ط��وي��ر امل��ن��اط��ق امل��وؤه��ل��ة 

التي تخدم  ال�سياحية  املن�ساآت  الإقامة 

ال�سياحة الع�جية التاأهيلية القائمة 

ال�ساخنة  املعدنية  املياه  ا�ستغ�ل  على 

امل��ت��دف��ق��ة م��ن ب��اط��ن االر�����ص، وال��ت��ي 

ت�ستخدم يف ع�ج احلاالت امل�ستع�سية 

الناجتة  واالإع��اق��ات  الروماتيزم  مثل 

وال�سكتات  ب��اجل��ل��ط��ات  االإ���س��اب��ة  ع��ن 

ال���دم���اغ���ي���ة واالأم������را�������ص اجل���ل���دي���ة 

املتنوعة. 

ق��ط��اع  اأن  ل�”االأنباط”،  واأ����س���اف 

االأك��رث  م��ن  ك��ان  الع�جية  ال�سياحة 

ب��ت��داع��ي��ات اجل���ائ���ح���ة، فهو  ت�������س���رراً 

فر�ص عمل  االآالف يف  ع�سرات  ي�سغل 

من  املتنوعة  ووظائفه  نف�سه  القطاع 

وكذلك  وخدماته  وال�سحية  الطبية 

ال���ق���ط���اع���ات واخل�����دم�����ات وامل���ه���ن  يف 

امل�ساندة له كالنقل والفنادق وغرها، 

ال��ت��ق��ن��ي��ة واالإداري�������ة، واحل��رف��ي��ة  اإىل 

العمل  فر�ص  تعر�ست  وقد  وغرها. 

فيه ل�سعوبات اأثرت على دخل االأ�سر، 

وا�سع،  نطاق  على  االأجور  وانخف�ست 

نتيجة  الوظائف  من  االآالف  وفقدت 

ل�إغ�ق الذي �سمل جميع االأن�سطة 

اأ�سهر. ال�سياحية على مدار 

ت��ع��ت��ر  االن  ال���ف���ر����س���ة  اأن  وب�����ن 

����س���ان���ح���ة، الإع��������ادة االإن���ت���ع���ا����ص ل��ه��ذا 

ال��ق��ط��اع ودع����م م��وؤ���س�����س��ات��ه وت��وف��ر 

لتتمكن  لها  واالإع��ف��اءات  الت�سهي�ت 

من ا�ستعادة قدرتها على اأداء اأعمالها 

ومتكينها  موظفيها،  على  واحل��ف��اظ 

اأي�������س���ا م���ن ا���س��ت��ح��داث ف���ر����ص عمل 

ف��ت��ح خمتلف  اإع�����ادة  ج���دي���دة يف ظ���ل 

ال���ق���ط���اع���ات واإل������غ������اء ال����ق����ي����ود ع��ل��ى 

اأعمالها، وت�سويق خدماتها يف اخلارج 

ا�ستقطاب  على  القطاع  ق��درة  الإع��ادة 

ال�سياح ب�سورة اأكرث مرونة.

 ابو نجمة: الفرصة سانحة إلنعاش هذا القطاع ودعم مؤسساته وتوفير التسهيالت واإلعفاءات لها لتتمكن  من  استعادة قدرتها



املحلي
60

ن�سان الذي  خال�ص به، واحلقيقة اأن ا�إل جاءت الر�سا�ت ال�سماوية كافة بدعوة �سريحة للعمل وا�إل

يعمل ويخل�ص بعمله يجني فوائد ومكا�سب كثرية بدءاً من ر�سا اهلل تعاىل ومروراً بر�سا كل من 

خروية املادية واملعنوية: حوله وم�سوؤوليه وو�سوً� لر�ساه عن نف�سه، عدا عن املكا�سب الدنيوية وا�أ

ن�سان عن نف�سه وقناعته، واحل�سول على الرزق احلالل  خال�ص يف العمل موؤ�سر لر�سا ا�إل 1. ا�إل

نتاجية والعطاء وعدم الك�سل اأو  وراحة البال والطماأنينة وعدم القلق وتربية جيل موؤمن بربه وا�إل

يجابية الرائعة. التخاذل، والكثري من القيم ا�إل

اإلرغامه على �سرب املاء،  اأن يذهب اإلىل النهر لكنك � ت�ستطيع  اأن ترغم احل�سان  2. ت�ستطيع 

كموؤ�سر على اأن العمل لي�ص للمراءاة اأو عد ال�ساعات فقط اأو اإلر�ساء امل�سوؤول فقط اأو النفاق لكنه من 

القلب دون منة اأو �سوفية.

ولوجهه  تعاىل  اهلل  ملر�ساة  عملنا  فليكن  فقط،  املكا�سب  زاوي���ة  من  للعمل  يتطلع  البع�ص   .3

اخلال�ص.

يام من قبل البع�ص  �سف ظواهر �سلبية -مظاهر ف�ساد- كثرية يف العمل هذه ا�أ 4. تنت�سر مع ا�أ

�سخا�ص والنفاق مع امل�سوؤول، وت�سييع الوقت، والتفنن يف  منها: الك�سب غري امل�سروع، والعمل ل�أ

و�سائل عدم خدمة الزبون، والكثري الكثري.

ي موظف كان من غري راتبه من قبل  5. اأي هدية اأو مال اأو مكا�سب معنوية اأو مادية تعطى �أ

نف�ص  يام عند بع�ص ذوي ا�أ �سف تنت�سر هذه ا�أ الزبون كنتيجة للقيام بعمله فهي ر�سوة وف�ساد، ول�أ

رخ�ص! املري�سة طرق ملتوية لذلك �سواء من قبل املوظف الرخي�ص اأو الزبون ا�أ

6. املال العام اأمانه يف اأعناقنا واملحافظة عليه واجب ديني واأخالقي ووطني، ومن � يحافظ على 

ن�سانية. املال العام اإلبان عمله مع الدولة فهو خائن لوطنه ول�سمريه ول�إل

ن  7. املطلوب من كل موظف اأو عامل اأن ميتلك يف عمله روحية اإلن�سان خمل�ص � مخ ل�ص، �أ

وىل فيها قناعة ور�سا والثانية فيها كل �سيء رذيل! ا�أ

8. للعلم ما نتحدث به ينطبق على كل �سيء بدءاً من ربة املنزل ومروراً باملوظف بالقطاعني العام 

واخلا�ص وو�سو� للعاطلني عن العمل واأ�سحاب املهن وغريهم.

ن�سانية،  وا�إل وللوطن  لنف�سه  وه��ذا ظلم  امل��ال فقط  لك�سب  للوظيفة  ينظر  البع�ص  ب�سراحة: 

�سل اإلتقان العمل  ن ا�أ خرة، �أ واملطلوب منا جميعاً خمافة اهلل يف عملنا اأنى كنا لنك�سب الدنيا وا�آل

�ساليب امللتوية لزيادة املكا�سب واملغامن. خال�ص فيه -ليكون عبادة- � اإل�ستخدام ا�أ وا�إل

د. محمد طالب عبيدات

إتقان العمل عبادة

 قطاع التعدين يسهم بـ 7,7% من الناتج المحلي االجمالي
ا�نباط- عمان

امل��ع��دن��ي��ة للعام  ال�����روات  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة   ت�سعى 

 11 اىل  التعدين  ق��ط��اع  م�ساهمة  ل��رف��ع   2025
باملئة من الناجت املحلي ا�جمايل والتي بلغت 7.7 

باملئة للعام 2019، فيما �سكل اأكر من 19 باملئة 

امل��رت��ب��ة  يف  ا�أردن  ال�������س���ادرات.وح���ل  جم��م��وع  م���ن 

ال�سابعة عامليا يف انتاج البوتا�ص )كلوريد البوتا�سيوم( 

وت�سدرت �سركة البوتا�ص العربية قائمة ال�سادرات 

ا�ردنية لعام 2019 حيث بلغت م�ساهمتها يف الناجت 

املحلي ا�إلجمايل 1.6 باملئة.

الطاقة  ورق���ة عمل قدمتها هيئة  ذل��ك يف  ج��اء 

وامل���ع���ادن خ���الل امل��وؤمت��ر ال��راب��ع للتعدين وامل��ع��ادن 

فعالياته  وب���داأت  ا�أردن،  ي�ست�سيفه  ال��ذي  العربية، 

املفو�ص  التي قدمتها  للورقة  الثالثاء.ووفقا  ام�ص 

الفو�سفات لعام  انتاج  البخيت �سكل  الهيئة وف��اء  يف 

2019 م�ساهمة 1 باملئة من الناجت املحلي ا�إلجمايل، 
من خالل �سركة مناجم الفو�سفات ا�أردين، يف حني 

ا�سهمت عوائد �سركة م�سنع برومني ا�ردن يف الناجت 

املحلي ا�إلج��م��ايل بن�سبة تقدر بحوايل 0.9 باملئة. 

وت�سهم خامات امل�سادر الطبيعية ل�سناعة ا�أ�سمدة 

وا�حما�ص يف ت�سغيل 85 م�سنعا لالأ�سمدة يف اململكة 

وت�سدر املنتجات ا�ردنية من ا��سمدة وا�حما�ص 

اىل العديد من دول العامل، و��سيما اليابان.وتعمل 

يف اململكة خم�سة م�سانع يف جمال �سناعة ا��سمنت 

 2019 ع��ام  ا��سمنت  م��ن  مبيعاتها  ع��وائ��د  بلغت 

التعدين  دينار، وبلغت حقوق  260 مليون  ح��وايل 

وعدد رخ�ص املقالع 240.واكدت الورقة ان   ،105
القطاع من اأهم الروافد لالقت�ساد الوطني اذ ي�سهم 

بالناجت املحلي ا�إلج��م��ايل، وت�سغيل ا�أي��دي العاملة 

املحلية، وتغطية حاجة ال�سوق املحلي من اخلامات 

الدولة  ورف��د خزينة  والنهائية،  والو�سيطة  ا�أولية 

مبا يتح�سل من �سرائب وعائدات ور�سوم التعدين، 

تتواجد  التي  املناطق  يف  ا�أ�سا�سية  البنية  وتطوير 

فيها هذه اخلامات، ا�سافة اىل تنمية املجتمع املحلي.

وتطرقت الورقة اىل الروات الطبيعية غري احلية 

الفلزية وغري الفلزية التي توجد على �سطح ا�أر�ص 

ويف باطنها ويف املياه ا�إلقليمية ويف البحار الداخلية 

ويف ا�أن����ه����ر، وامل����ع����ادن ا����س��رات��ي��ج��ي��ة وخ��ام��ات��ه��ا 

وا�أحجار الكرمية والربة باأنواعها واألوانها واملواد 

البناء  اأع��م��ال  يف  امل�ستعملة  وم�ستقاتها  احل��ج��ري��ة 

وال��ر���س��ف مب��ا فيها احل��ج��ارة امل�ستعملة �أغ��را���ص 

الزخرفة واملياه املعدنية والبرول وال�سخر الزيتي 

والفحم احلجري ورمال القار.

ال��روات الطبيعية اىل  وبح�سب الورقة ق�سمت 

ال��ب��ازل��ت، البنتونايت،  ال��ك��اوؤل��ني،  ال��الف��ل��زي��ة وه���ي 

الفد�سبار،  الدولومايت،  الدياتومايت،  الطبا�سري، 

اجلب�ص، احلجر اجلريي النقي، اجلرانيت، الرخام، 

رمال ال�سيليكا، الزيو�يت، حجارة البناء، الفو�سفات 

وال��ب��وت��ا���ص، ام���ا ال��ف��ل��زي��ة ف��ه��ي ال��ن��ح��ا���ص وال��ذه��ب، 

وم�سادر الطاقة، والبرول وال�سخر الزيتي.

وت��ن��اول��ت ال���روق���ة ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة لعمل 

ا�أردين  الد�ستور  م��ن   )117( امل���ادة  وه��ي  القطاع 

التي ن�ست على: )كل امتياز يعطى ملنح اأي حق يتعلق 

با�ستثمار املناجم اأو املعادن اأو املرافق العامة يجب اأن 

ي�سدق عليه القانون(، وقانون امل�سادر الطبيعية رقم 

والتعدين  املقالع  ر�سوم  2018، ونظام  ل�سنة   19
ت��اأه��ي��ل  اع�����ادة  ون���ظ���ام   ،2019 ل�سنة   130 رق����م 

ا�أرا�سي املعدنة رقم 6 ل�سنة 2019، ونظام م�ساريع 

ا�ستغالل البرول وال�سخر الزيتي والفحم احلجري 

 ،2020 ل�سنة   76 رق���م  ا��سراتيجية  وامل���ع���ادن 

ونظام املحميات اجليولوجية رقم 21 ل�سنة 2021، 

ا���س��اف��ة اىل  امل��ق��ال��ع رق���م 8 ل�سنة 1971،  ون��ظ��ام 

التعليمات ال�سادرة عن وزارة الطاقة والروة املعدنية 

وهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن..

 زراعة األعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

 »حلم ليلة صيف«.. كيف تصبح ثريا عبر غسيل األموال بعيدا عن الرقابة؛؛؛

 فعاليات مشروع تقديم الخدمات االجتماعية للشباب األكثر تأثرا 

االنباط- عمان

وامل��ي��اه يف جمل�ص  ال���زراع���ة   بحثت جلنة 

ا�أعيان برئا�سة العني الدكتور عاكف الزعبي 

خ��الل لقائها، ام�ص ا�أرب��ع��اء، وزي��ر الزراعة 

امل��ه��ن��د���ص خ��ال��د احل��ن��ي��ف��ات، واق�����ع ال��ق��ط��اع 

الزراعي وجهود الوزارة يف دعم القطاع.

وطرح العني الزعبي عدًدا من املالحظات 

القطاع  بعمل  تنه�ص  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 

ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة متابعة  ال����زراع����ي، واأه���م���ه���ا 

البنود اجلمركية مل�ستلزمات ا�إلنتاج واملوؤلفة 

ال�سريبة ودائ��رة  ال��زراع��ة ودائ���رة  من وزارة 

اجل���م���ارك وجم��ل�����ص ال�����س��راك��ة م���ع ال��ق��ط��اع 

اخل���ا����ص ل��ل��ت��واف��ق ع��ل��ى م�����س��ام��ني ال��ب��ن��ود 

مل�����س��ت��ل��زم��ات ا�إلن���ت���اج امل��ع��ف��اة م���ن ال�����س��رائ��ب 

ا�عفاءات  �سمول  ل�سمان  اجلمارك  ور�سوم 

جميع م�ستلزمات ا�إلنتاج.

واأ����س���ار اإلىل ج��ه��ود ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال�ساعية لتقوية العالقات اخلارجية  الثاين 

وفتح احل���دود م��ع ال���دول العربية امل��ج��اورة، 

ما ي�سهم يف تعزيز عالقات التعاون يف �ستى 

امليادين.

اأداء قاعدة  الزعبي، �سرورة متابعة  وبني 

البيانات كونها �سمولية ومركزية، ومفتوحة 

لكل املوؤ�س�سات، با�إل�سافة اإلىل ا��ستفادة منها 

يف التخطيط وتوزيع املعلومات للم�ستفيدين.

يف  ال��زراع��ي��ة  اجلمعيات  مطالب  وت��ن��اول 

حمافظة الكرك املتمثلة بت�سكيل احتاد لها، 

وم�����س��اع��دة اجل��م��ع��ي��ات يف اإلع�����داد امل��ي��زان��ي��ات 

ال�سغرية”،  “املجرات  و�سمولها يف م�سروع 

اإلنتاج  اإلىل  با�إل�سافة  بيطرية،  عيادة  واإلن�ساء 

اأ�ستال ا�أ�سجار املثمرة �سمن امل�ستل احلرجي.

وحتدث الوزير احلنيفات، من جهته، عن 

من  ا�إلنتاج”  م�ستلزمات  “حترير  م�سروع 

ما  ت�سجيل  وت�سهيل  اأ���س��ع��اره��ا  خف�ص  اأج���ل 

يجري اإلنتاجه منها يف ا�أردن، اإلىل جانب رفع 

ا�إلقرا�ص  موؤ�س�سة  ا�إلق��را���ص يف  خم�س�سات 

 30 بزيادة  دينار  100 مليون  اإلىل  الزراعي 

مليون دينار عما هو قائم.

واأكد امل�سي قدما يف اإلن�ساء ال�سركة ا�أردنية 

زي����ادة  يف  ودوره������ا  ل��ل��ت�����س��وي��ق  الفل�سطينية 

والفل�سطينية،  ا�أردنية  الزراعية  ال�سادرات 

3 م�سانع  اإلن�����س��اء  ���س��ي��ج��ري  اأن����ه  اإلىل  �ف���ًت���ا 

ملركزات البندورة.

 10 ت��خ�����س��ي�����ص  اإلىل  واأ�����س����ار احل��ن��ي��ف��ات 

املوؤقت”  “الت�سغيل  مل�����س��روع  دي��ن��ار  م��الي��ني 

�إلي��ج��اد ف��ر���ص ع��م��ل م��وؤق��ت��ة )3 ���س��ه��ور( يف 

م�ساريع الوزارة املختلفة، والتي من �ساأنها اأن 

توفر ما يقارب ال� 14 األف فر�سة عمل.

وحت������دث ا�أع�����ي�����ان، م����ن ج��ه��ت��ه��م، ح��ول 

ا�ه��ت��م��ام ب��ال��ع��الق��ات ال��زراع��ي��ة م��ع ال���دول 

ال���ع���رب���ي���ة، وا�ه����ت����م����ام ب����احل����راج ال����زراع����ي 

وم�ساريع الت�سجري من �سمنها زراعة ا�أ�سجار 

موؤكدين  من��وه��ا،  ومتابعة  ال�سجرة  ي��وم  يف 

الفائدة على قرو�ص موؤ�س�سة  اأهمية خف�ص 

ا�إلقرا�ص الزراعي، و�سرورة ا�هتمام بالنقل 

ال�سادرات  �أهمية  نظراً  لل�سادرات  اجل��وي 

للدول ا�أوروبية.

االأنباط - عمرالكعابنة 

يعي�سها  ال��ت��ي  امل���ردي���ة  اأو���س��اع��ه  ب�سبب 

وال����دي����ون ال��ت��ي اأث��ق��ل��ت ك��اه��ل��ه وا�أق�������س���اط 

املرتفعة التي يدفعها لكي يوؤمن قوت عي�سه 

وال�����س��رائ��ب امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ذل����ك، ف��ك��ر اأح��د 

املواطنني مليا كيف ي�سبح ثريا ويخرج من 

هذا  يف  عميق  تفكري  وب��ع��د  ال��زج��اج��ة،  عنق 

ا�أمر غرق يف النوم، وخالل ذلك راوده حلم 

احللم  بع�ص  و�أن  غنيا،  ي�سبح  كيف  يدله 

“رج�ص من ال�سيطان”، حدثه عن طرق غري 
م�سروعة للراء للخال�ص من فقره وازمته 

ا�ب��دي��ة، وذل��ك عرب غ�سيل ا�أم���وال دون اأي 

ان  ودون  بالرقابة  املخت�سة  اجل��ه��ات  تنتبه 

يثري اية �سكوك.

يف اول احللم، �ساهد اأحد ا�أ�سخا�ص الذي 

مل يلبث ان عر�ص عليه ال�سفر �إلحدى الدول 

ومغطى  مدفوعة  التكاليف  وكافة  امل��ج��اورة 

الثالث،  واأخ��وات��ه  ولزوجته  ل��ه  كامل  ب�سكل 

مقابل نقل اأطقم اأملا�ص ثمينة للغاية و�ساعات 

من  ا�أ�ف  مب��ئ��ات  �سعرها  ي��ق��در  رول��ي��ك�����ص 

اأن تكون  الدولة التي �سيزورها لوطنه، على 

له ن�سبة حمددة من هذه العملية � تعطى له 

ب�سكل مبا�سر.

ان  “امل�سخم” اال  امل��واط��ن  ك���ان م��ن  ف��م��ا 

اأدن��ى  ال�سخي دون  ال��ع��ر���ص  ه��ذا  واف���ق على 

ت��ف��ك��ري يف ع��واق��ب��ه خ��ا���س��ة م���ع ال�����س��م��ان��ات 

التي قدمت له، وعند و�سوله وا�سرته لتلك 

الدولة “وفق احللم” وبعد التجوال والتمتع 

مق�سده،  كانت  التي  للبلد  اخلالبة  ب��اأج��واء 

و�سلمه  لوطنه  العودة  “اأحدهم” قبيل  زاره 

اأربعة اأطقم من ا�أملا�ص تقدر قيمتها بخم�سة 

ماليني من الدنانري وخم�ص �ساعات فاخرة 

يقدر �سعرها بن�سف مليون دينار، لكي يعود 

بها ويحملها لوطنه دون انتباه ومراقبة من 

قبل املعنيني على احلدود كونه قام بتوزيعها 

على زوجنه و�سقيقاته اللواتي قمن بارتدائها 

وكانها تخ�سهن مما يحول دون ال�سك بهن . 

ب��ع��د ع��ودت��ه ل��وط��ن��ه ع��رب امل��ط��ار دون اأن 

ي�سك اأحد يف اأطقم ا�أملا�ص التي يلب�سها كل 

من زوجته واأخواته و�ساعات الروليك�ص التي 

ال�سخ�ص  اإللتقى  البقية، ويف بلده  لب�سها مع 

الذي بعثه لل�سفر الذي اأ�ستلم اأطقم ا�أملا�ص 

و����س���اع���ات ال��رول��ي��ك�����ص م���ن���ه، وب�������دوره ذه��ب 

�إلحدى حمالت املجوهرات املعروفة وعر�ص 

على �ساحبه اأن ي�سري تلك املجوهرات بدون 

فاتورة وبن�سف ال�سعر، فما كان من �ساحب 

املحل “التاجر” ا� ان وافق على هذا العر�ص 

املغري ودفع �سعر تلك ا�أطقم ، ثم فعل نف�ص 

ال�����س��يء م��ع ���س��اح��ب حم��ل ���س��اع��ات وا�ستلم 

ا�أموال منه ثمنا لل�ساعات اي�سا . 

قيمة  اأ�ستلم  اأن  بعد  احل��ل��م..  وي��ت��وا���س��ل 

تقدر  التي  الروليك�ص  و���س��اع��ات  امل��ج��وه��رات 

ق��ي��م��ة ب��ي��ع��ه��ا ب��ث��الث��ة م��الي��ني ون�����س��ف من 

ال��دن��ان��ري، ع��ر���ص ع��ل��ى امل���واط���ن احل����امل اأن 

بعدة طرق  العملية  ه��ذه  ن�سبته من  يعطيه 

ك��م��ا ي��ف��ع��ل ه����و، اإلم�����ا ع���ن ط���ري���ق ���س��خ ه��ذه 

ل�سركة  اأ�سهم  و���س��راء  البور�سة  يف  ا�أم����وال 

ع��امل��ي��ة ح��ت��ى ي��اأخ��ذ ���س��ه��ادة ر�سمية م��ن قبل 

اأ�سهمه  يبيع  ب��اأن  ال�سرعية  البور�سة تعطيه 

م�ساءلة  دون  اأخ����رى  ل��دول��ة  ب��ور���س��ة  اأي  يف 

“بيع  اأن يقوم بفتح معر�ص ما  اأو   ، قانونية 

اأو  ال�سيارات” مثال، عرب البنوك با�أق�ساط 

اأمواله  باأ�سعار متدنية، حتى ي�ستلم  بالكا�ص 

م�سروعة،  وبطريقة  املعتاد  من  اأ�سرع  ب�سكل 

يبيع  مالب�ص  ت�سفية  حم��الت  فتح  ع��رب  او 

جدا  متدنية  باأ�سعار  تلك  املالب�ص  قطع  بها 

تتيح له �سرعنة ا�م��وال التي ك�سبها بطرق 

اجلهات  من  مراقبة  اأي  دون  امل�سروعة  غري 

الر�سمية . 

ا�ستيقظ  راوده  ���س��ي��ف..  ليلة  ح��ل��م  ب��ع��د 

امل���واط���ن م���ن ح��ل��م��ه ب��ج��ي��وب ف���ارغ���ة ليجد 

اخ���رى و�سط  م���رة  ال��زج��اج��ة  نف�سه يف عنق 

ما  �سرعان  لكنه  املرتفعة،  واأق�ساطه  دي��ون��ه 

املمكن  “حلمه” م��ن  ان  تفكري  وب��ع��د  تيقن 

اأن يتحول اىل حقيقة على اأر�ص الواقع من 

خالل بع�ص املحرفني واملحتالني وع�سابات 

لينقلوا  ال�سيئة  امل��واط��ن��ني  ظ���روف  ت�ستغل 

اأموالهم لدولهم عرب طرق �سيطانية �ساهدها 

يف احللم !

االنباط - فرح مو�سى 

اأن����ه����ت ج��م��ع��ي��ة ق����م اخل����ريي����ة يف ل����واء 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ارب���د،  مبحافظة  الو�سطية 

م��دي��ري��ة ���س��ب��اب حم��اف��ظ��ة ارب����د ف��ع��ال��ي��ات 

م�����س��روع ت���ق���دمي اخل���دم���ات ا�ج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�����س��ب��اب،  وزارة   - ت���اأث���را  ا�أك����ر  ل��ل�����س��ب��اب 

للتنمية  ال��ي��اب��اين  ال�����س��ن��دوق  م��ن  امل��م��ول 

وال����ب����ن����ك ال������دويل.ح������ي������ث ا�����س����ت����ف����اد م��ن 

الفئة  �سمن  و���س��اب��ة  ���س��اب   313 امل�����س��روع 

وكان عدد  30 عام،  اإلىل   15 العمرية من 

وا�أن����اث   106 ال���ذك���ور  م��ن  امل�ستفيدين 

امل�ستفيدين  اإلع����داد  ت��وزع��ت  ح��ي��ث   207
وال�����س��وري��ة   296 ا�أردن���ي���ة  اجلن�سية  م��ن 

املدار�ص واجلامعات  طلبة  عدد  وبلغ   ،17

طلبة  م��ن   181 ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  امل�����س��ارك��ني 

املدار�ص، 132 من طلبة  اجلامعات.

وع���م���ل���ت ج���م���ع���ي���ة ق����م اخل����ريي����ة ع��ل��ى 

ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��دي��ري��ة 

وقميم  قم  ق��رى  يف  ارب��د،  حمافظة  �سباب 

والبارحة  وكفراأ�سد  وكفر�سوم  وكفريوبا 

التي  ا�أن�سطة  طبيعة  و�سملت  والو�سطية، 

مت تنفيذها على تدريب املدربني واملهارات 

احل��ي��ات��ي��ة وت���دري���ب���ات ال���ق���ي���ادة وم���ه���ارات 

وا�أعمال  املجانية  الطبية  وا�أيام  الفريق 

التطوعية البيئية يف املدار�ص والتي تهدف 

اإلىل خدمة املجتمع.

وم������ن ج���ان���ب���ه اأك��������د م����دي����ر ال����ربام����ج 

ا�����س���ت���اذ حممد  وامل�������س���اري���ع يف اجل��م��ع��ي��ة 

لها  ا�ن�سطة  ه��ذه  مثل  ان  ال��ع��زام  لطفي 

املحلي  املجتمع  على  الفائدة  يف  كبري  دور 

من خالل تدريب وتطوير مهارات ال�سباب 

التطوعي  العمل  ح��ب  وغ��ر���ص  واليافعني 

ل��دي��ه��م، ورف���ع ق���درات م��وؤ���س�����س��ات املجتمع 

امل����دين م���ن خ����الل ه����ذه ال��ت��م��وي��ل امل��ق��دم 

ا�أجتماعية  اخلدمات  تقدمي  م�سروع  من 

ال�سباب  وزارة   – ت���اأث���راً  ا�أك����ر  ل��ل�����س��ب��اب 

للتنمية  ال��ي��اب��اين  ال�����س��ن��دوق  م��ن  امل��م��ول 

والبنك الدويل.

امل�ستفيدين  اح���دى  يحيى  اأي��ه��م  وق���ال 

م��ن امل�����س��روع، لقد ك��ان ل��ه��ذا امل�����س��روع دور 

امل���ه���ارات  دورات  م���ن  ا����س��ت��ف��ادة  ك��ب��ري يف 

اأر����ص  ع��ل��ى  تطبيقها  مت  وال��ت��ي  احل��ي��ات��ي��ة 

ال����واق����ع م���ن خ����الل ال��ت��ع��ام��ل م���ع ج��م��ي��ع 

التعامل معها  التي مت  املوؤ�س�سات واجلهات 

من  الكثري  ك�سبنا  وقد  امل�سروع  خالل  من 

امل�ساركة  حتامله  �سجى  اخل��ربات.وع��ربت 

باأنها  والفريق  القيادة  مهارات  فعاليات  يف 

اأك��ت�����س��ب��ت اب����رز حم����اور ال��ق��ي��ادة وا�أب�����داع 

وذلك من خالل فعاليات امل�سروع وقد كان 

ملا يحتويه  ذات نوعية جيدة  التدريب  هذا 

من تطبيق نظري وعملي وهو �سي جديد 

ومبتكر بالن�سبة يل.  حيث يهدف م�سروع 

ت��ق��دمي اخل���دم���ات ا�ج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب 

نوعية  وحت�سني  تعزيز  اإلىل  ت��اأث��را  ا�أك���ر 

زيادة اخلدمات  لل�سباب عن طريق  احلياة 

امل��ق��دم��ة  ل��ل�����س��ب��اب وزي�����ادة م�����س��ارك��ت��ه��م يف 

اخل��دم��ات  ب��ه��ذه  املتعلقة  ال���ق���رارات  �سنع 

ومنظمات  ال�سبابية  امل��راك��ز  ق��درات  وب��ن��اء 

املحلي. املجتمع 
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إنذار بالعودة للعمل

إىل املوظفة 

براءة محمود 

حسن الخطيب
مبا �أنك تغيبتي عن مكان عملك يف 

�لدولية  �مل�ضيئة  �لبد�ية  رو�ضة 

�أو  �أيام متتالية بدون عذر   10 ملدة 

ب�ضرورة  ننذرك  فاإننا  ر�ضمي  �إذن 

 3 �لإلللتللحللاق مبللكللان عملك خللال 

�أيام من تاريخ �لإنذ�ر و �إل �ضت�ضطر 

��ضتناًد�  �لعمل  من  لف�ضلك  �لإد�رة 

�لعمل  قللانللون   مللن  هللل   28 للللللمللادة 

�لأردين

روضة البداية املضيئة الدولية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200158304(

��ضتناد� لأحكام �ملادة )37( من قانون �ل�ضركات رقم)22( ل�ضنة 

1997 ، يعلن مر�قب عام �ل�ضركات يف وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة 

باأن  �ضركة حمزه �ضمري �بر�هيم �ملر�يف و�ضريكاته  و�مل�ضجلة يف 

�ضجل �ضركات ت�ضامن 

حتت �لرقم )115674( بتاريخ 2016/12/4  قد تقدمت بطلب 

لت�ضفية �ل�ضركة ت�ضفية �ختيارية بتاريخ 2021/9/29 

م�ضفيا  �ملللر�يف   �ضمري  حممد  /�ل�ضيدة   �ل�ضيد  تعيني  مت  وقللد 

لل�ضركة .

علما باأن عنو�ن �مل�ضفي : �لطفيله

لا�ضتف�ضار يرجى �لت�ضال بد�ئرة مر�قبة �ل�ضركات على �لرقم 

5600260

مر�قب عام �ل�ضركات

د.و�ئل علي �لعرموطي

إعالن صادر عن جمعية ديوان الرواشدة
دعوة لعقد اجتماع هيئة عامة عادي 

واجتماع هيئة عامة غري عادي
ي�ضر �لهيئة �لد�رية جلمعية ديو�ن �لرو��ضدة دعوة �ع�ضاء �لهيئة �لعامة �مل�ضددين 

ل�ضرت�كاتهم حل�ضور �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي �ملنوي عقدة يوم �ل�ضبت �ملو�فق 

2021/10/16 �ل�ضاعة �لر�بعة م�ضاء� يف مقر �لديو�ن.

جدول �لعمال

1- �قر�ر �لتقرير �ملايل و�لد�ري لل�ضنة �ملنتهية بتاريخ 2019/12/31 و�بر�ء ذمة 

�لهيئة �لد�رية �ملالية.

2- �قر�ر �لتقرير �ملايل و�لد�ري لل�ضنة �ملنتهية بتاريخ 2020/12/31 و�بر�ء ذمة 

�لهيئة �لد�رية �ملالية.

3- �نتخاب هيئة �د�رية جديدة للديو�ن.

ويكون �لجتماع قانونيا بح�ضور �غلبية �ع�ضاء �لهيئة �لعامة �مل�ضددين ل�ضرت�كاتهم، 

وبحال عدم �كتمال �لن�ضاب يوؤجل �لجتماع ل�ضبوعني ويكون �لن�ضاب مبن ح�ضر.

وندعوكم حل�ضور �جتماع �لهيئة �لعامة غري �لعادي �ملنوي عقده يوم �ل�ضبت �ملو�فق 

2021/10/16 �ل�ضاعة �خلام�ضة م�ضاء يف مقر �لديو�ن.

جدول �لعمال:

1- تعديل �ملادة �ل�ضابعة )ر�ضم �لنت�ضاب و�ل�ضرت�ك �لن�ضوي(.

2- تعديل �ملادة �لثامنة ع�ضرة: )�إد�رة �جلمعية(.

حل�ضور  خطيا   �آخر  ع�ضو  �أي  توكيل  �أو  �ضخ�ضيَا  �ملذكور  �لإجتماع  ح�ضور  يرجى 

�لجتماع، مع مر�عاة عدم جتاوز �لوكالت 20٪ من جمموع �حل�ضور.

ويكون �لجتماع قانونيا بح�ضور �غلبية �ع�ضاء �لهيئة �لعامة �مل�ضددين ل�ضرت�كاتهم، 

وبحال عدم �كتمال �لن�ضاب يوؤجل �لجتماع ل�ضبوعني ويكون �لن�ضاب مبن ح�ضر.

زياد الرواشدة
رئيس الديوان

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
 

��ضتنادً� لأحكام �ملادتني )  115 ، 114 ( من قانون �ل�ضركات رقم 

يف  �ل�ضركات  عام  مر�قب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�ضنة   )  22  (

لل�ضركة   �لعامة  �لهيئة  �أن  و�لتموين  و�لتجارة  �ل�ضناعة  وز�رة 

حتت  عامة  م�ضاهمة  ك�ضركة  لدينا  �مل�ضجلة  �ملعادن  ل�ضكب  �ضباأ 

�لرقم ) 383 ( قد قررت باجتماعها غري �لعادي �ملنعقد بتاريخ 

2021/8/17 �ملو�فقة على : 

�مل�ضرح  �ل�ضركة  �ملللال  ر��للس  تخفي�س  على  بالجماع  �ملو�فقة 

و�ملكتتب به و�ملدفوع من ) 1.250.000( دينار لي�ضبح 

) 625.000 ( دينا وذلك من خال �طفاء خ�ضم �ل�ضد�ر �لبالغ 

504.296 ( دينار من �خل�ضائر  ) 120.704 ( دينار و�طفاء ) 

�ملدورة .

يرجى ممن له �عرت��س  من �لد�ئنني �و �لغري مر�جعة  مر�قب 

ثاثني   )  30( خال  �خلطي  �عرت��ضه  وتقدمي  �ل�ضركات  عام 

يوما من تاريخ ن�ضر �لعان مبينا �أ�ضباب �لعرت��س . 

 

 مر�قب عام �ل�ضركات

د. و�ئل علي �لعرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
 

�ل�ضركات  قانون  من  )277/�أ(  �ملادة  لأحكام  ��ضتناد� 

1997 وتعدياته ، يعلن مر�قب عام  رقم )22( ل�ضنة 

�ل�ضركات يف وز�رة �ل�ضناعة و�لتجارة

�لغذ�ئية  ذ.م.م  و�مللللو�د  للنب  �ل�ضاطني  �ضركة  بللاأن 

�مل�ضوؤولية  ذ�ت  �ل�ضركات  �ضجل  يف  لدينا  م�ضجلة 

�ملحدودة/ حتت �لرقم )60769( بتاريخ 

 )2021/8/22 (

�مل�ضوؤولية  ذ�ت  �ل�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  قد 

�ملحدودة بتاريخ ) 2021/9/29(

 مر�قب عام �ل�ضركات

د. و�ئل علي �لعرموطي

اعالن طرح عطاء
تعلن �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�ضلحة �لردنية / مديرية �خلدمات �لطبية �مللكية عن طرح عطاء 

رقم �س 700/ 2020 /  13 ) �تفاقية �ضر�ء مفا�ضل �لورك و�لركبة �ل�ضطناعية (.

على �لر�غبني بال�ضرت�ك يف هذ� �لعطاء مر�جعة �ضعبة �مل�ضرتيات �ملركزية يف مديرية �خلدمات 

�لطبية �مللكية خال �ضاعات �لدو�م �لر�ضمي م�ضطحبني معهم رخ�ضة مهن �ضارية �ملفعول للح�ضول 

على ن�ضخة من دعوة �لعطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ضتون دينار �ردين غري م�ضرتدة.

تودع �لعرو�س يف �ضندوق �لعطاء�ت يف موعد �ق�ضاه �ل�ضاعة �لو�حدة من ظهر يوم �لثاثاء �ملو�فق 

على  تقبل  ول  �لعر�س  من   )  ٪  5  ( بقيمة  م�ضروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2021/10/12

�لطاق �ي مناق�ضة ترد بعد �لتاريخ �ملحدد و�لوقت �ملعني لاغاق .

لاطاع على �لتفا�ضيل مر�جعة �ملوقع �للكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo لطبية �مللكية�



االقت�صادي
70

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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 تجارة االردن: عودة الحياة إلى طبيعتها انعكست إيجابا 
على قطاع المطاعم

االنباط- عمان

الغذائية يف غرفة  امل��واد  اك��د ممثل قطاع   

القطاعات  اأن فتح  رائ��د حمادة،  جت��ارة االردن 

طبيعتها،  اإىل  احل���ي���اة  وع�����ودة  االق��ت�����س��ادي��ة 

التجارية  احل��رك��ة  على  ايجابيا  ينعك�س  ب���داأ 

ب��امل��م��ل��ك��ة، وال���س��ي��م��ا ق��ط��اع امل��ط��اع��م مبختلف 

ت�سنيفاته.

ام�س  ع��ق��ده،  ل��ق��اء �سحفي  خ���ال  وا����س���ار 

االربعاء، اإىل ان الن�ساط التجاري لدى قطاع 

عددها  والبالغ  �سياحيا  امل�سنفة  غري  املطاعم 

بدء احلكومة تطبيق  زاد منذ  15000 مطعم، 

خطة فتحها للقطاعات واالن�سطة االقت�سادية 

باملئة   70 مبقدار  احل��ايل  العام  منت�سف  منذ 

مقارنة مع الفرتة نف�سها من عام 2019.

�سياحيا  امل�سنفة  املطاعم  ن�ساط  اأن  وب��ن 

والبالغ عددها قرابة الف، زاد بعد فتح جميع 

القطاعات والغاء كل ا�سكال احلظر منذ بداية 

و50   40 ب��ن  ت����رتاوح  بن�سبة  احل����ايل  ال�����س��ه��ر 

التدريجية  العودة  ب��دء  مع  وبالتزامن  باملئة، 

لقطاع ال�سياحة.

و���س��دد ح��م��ادة على ���س��رورة دع��م امل�ستثمر 

املحلي وم�ساعدته على تطوير اعماله باعتباره 

االقت�سادي،  والنمو  بالتنمية  الرحى«  »حجر 

القطاعن  بن  والتن�سيق  التعاون  جانب  اإىل 

العام واخلا�س بخ�سو�س ت�سهيل اال�ستثمارات 

كوجهة  ل����اأردن  ال��رتوي��ج  وتكثيف  وتنميتها 

ا�ستثمارية جاذبة.

عا�سمة  ماأدبا  اختيار  اإن  اإىل  حمادة  وا�سار 

بتن�سيط  �سي�سهم   ،2022 ال��ع��رب��ي��ة  ال�سياحة 

واقامة  باملدينة  والتجارية  ال�سياحية  احلركة 

ا���س��ت��ث��م��ارات ج���دي���دة وت���ول���ي���د ف���ر����س ع��م��ل، 

م�سددا على �سرورة ا�ستثمار هذا احلدث املهم 

للرتويج للمدينة ب�سكل خا�س واالردن عموما 

مبا ينعك�س على القطاع ال�سياحي الذي يعترب 

االكرث ت�سررا من تداعيات جائحة كورونا.

القطاعات  جميع  فتح  خ��ط��وة  اأن  واأو���س��ح 

اجلائحة  قبل  م��ا  اإىل  احل��ي��اة  مظاهر  وع���ودة 

بالقطاع  الن�ساط  وازي��اد عجلة  ب��دوران  ا�سهم 

وحركة  اململكة  عموم  يف  واخل��دم��ي  التجاري 

ال�سياحة الداخلية والوافدة.

�سريبة  بتخفي�س  مطالبته  حمادة  وج��دد 

امل��ب��ي��ع��ات ال��ت��ي ي��دف��ع��ه��ا ق��ط��اع امل��ط��اع��م غري 

وب��دل  ب��امل��ئ��ة،   8 اإىل   16 م��ن  �سياحيا  امل�سنف 

اخلدمات من 10 اإىل 5 باملئة، اأ�سوة مبا ح�سلت 

ع��ل��ي��ه امل��ط��اع��م ال�����س��ي��اح��ي��ة، م���وؤك���دا اأن ذل��ك 

االأ�سعار  وتخفي�س  املناف�سة  بتعزيز  �سي�سهم 

وتن�سيط القطاع.

ولفت اإىل اأن القطاعات االقت�سادية بحاجة 

م��ا���س��ة ل�����س��خ امل���زي���د م���ن ال�����س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة 

لتمويل احتياجات القطاع اخلا�س من خال 

البنك  اطاقها  للتي  مماثلة  ب��رام��ج  اط��اق 

املركزي لدعم القطاعات االقت�سادية ب�سروط 

مي�سرة.

اطلقتها  ال���ت���ي  ب���ال���ربام���ج  ح���م���ادة  وا����س���اد 

لدعم  االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة 

العاملن يف املن�ساآت واالن�سطة االكرث ت�سرراً 

التعديات  اهمية  من جائحة كورونا، موؤكدا 

ا�ستدامة  ب��رن��ام��ج  ال��ت��ي ط���راأت على  االخ���رية 

باملئة   100 للعامل  تخ�سي�س  تت�سمن  والتي 

م��ن اج���ره يف ت��وف��ري ال�سيولة وزي���ادة ال��ق��درة 

ال�سرائية لدى املواطنن.

التجاري  القطاع  يعترب  ح��م��ادة،  وبح�سب 

واخلدمي ركيزة ا�سا�سية يف االقت�ساد الوطني 

واح����د حم���رك���ات ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي يف ظل 

األ��ف من�ساأة تعمل حتت   118 اك��رث م��ن  وج��ود 

مظلة القطاع وتوظف حوايل 525 األف عامل 

وعاملة، فيما ت�سل م�ساهمته اإىل 5ر59 باملئة 

من الناجت املحلي االإجمايل.

واكد �سرورة ترجمة ال�سراكة احلقيقة بن 

احلالية  الفرتة  يف  واخلا�س  العام  القطاعن 

القرارات  اتخاذ  خ��ال  الواقع من  ار���س  على 

ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��م ب��ت��ح��ري��ك عجلة 

التجارية،  اال�سواق  عموم  وتن�سيط  االقت�ساد 

اجلمركية  والر�سوم  ال�سرائب  باإلغاء  مطالبا 

ا�ستثناء.  دون  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل����واد  ال�سلع  ع��ل��ى 

االردن  ب��ن  التجارة  اع��م��ال  ت�سهيل  اإىل  ودع��ا 

على  املفرو�سة  القيود  جميع  وال��غ��اء  و�سوريا 

مهما  م�سدرا  كونها  منها  اال���س��ت��رياد  عملية 

غذائية  �سلع  م��ن  اململكة  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��اأم��ن 

ذات  واحل��ب��وب  ال��ب��ق��ول��ي��ات  متنوعة،وال�سيما 

اجلودة العالية وال�سعر املنا�سب، وال�سيما بعد 

اخ��ريا على  ط���راأت  التي  الكبرية  االرت��ف��اع��ات 

تنعك�س على  ب��داأت  والتي  ال�سحن عامليا  اج��ور 

اأ�سعار بع�س ال�سلع داخل ال�سوق املحلية.

وثمن حمادة قرار احلكومة االخري باإعادة 

فتح مركز حدود جابر معتربا ذلك باخلطوة 

وال�سياحية  التجارية  احلركة  لتن�سيط  املهمة 

ت��زوي��د  ج��ان��ب  اإىل  ال�سقيقن،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن 

ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ب��ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ل��ع وامل����واد 

امل�ستوردة  مثياتها  من  اأقل  باأ�سعار  الغذائية 

من دول اأخرى نظرا النخفا�س اأجور ال�سحن.

 وزير العمل: تشغيل الشباب يتطلب 
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

 انطالق مهرجان األردن لإلعالم العربي 
3 تشرين األول المقبل

االنباط-عمان

 اكد وزير العمل يو�سف ال�سمايل، ان اقرار 

الربنامج الوطني للت�سغيل للعام املقبل، ميثل 

ر�سالة قوية من احلكومة على جديتها بو�سع 

مع  بال�سراكة  البطالة  لق�سية  ناجعة  حلول 

وعبئا  وطنيا  هّما  باعتبارها  اخلا�س  القطاع 

يقع على عاتق اجلميع.

وقال ال�سمايل اإن متكن وتدريب وتاأهيل 

ال�����س��ب��اب ل�����س��وق ال��ع��م��ل م��ن االأول���وي���ات التي 

توفري  بهدف  اأ�سا�سها،  على  احلكومة  تعمل 

فر�س العمل، واحلد من ق�سية البطالة على 

م�ستوى حمافظات اململكة، موؤكدا ان جائحة 

فريو�س كورونا زادت من معدالتها.

واأ�ساف خال زيارته م�ساء اأم�س الثاثاء 

جمل�س  اع�ساء  ولقائه  ع��م��ان  جت���ارة  لغرفة 

ا�سحاب  وجمعيات  ن��ق��اب��ات  وروؤ���س��اء  ادارت��ه��ا 

اأن  واخل��دم��ي  التجاري  القطاعن  يف  العمل 

التعاون  م��ن  امل��زي��د  يتطلب  ال�سباب  ت�سغيل 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ن  ب��ن  وال�����س��راك��ة  والتن�سيق 

العالية  املعدالت  ظل  يف  وبخا�سة  واخل��ا���س، 

التي و�سلتها البطالة.

مع  الت�ساركية  اهمية  العمل  وزي���ر  واأك���د 

ك��ب��رياً يف  ال���ذي يلعب دوراً  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

تعزيز منو االقت�ساد الوطني، و�سرورة تعزيز 

الت�ساركية مع القطاع العام التي تعتمد على 

التي  والبيانات  احلقيقية  واالأرق���ام  املعلومة 

ت�سّهل على �سانع القرار.

واو�سح ال�سمايل ان لقاء نقابات وجمعيات 

رئي�سين  �سركاء  باعتبارهم  العمل،  ا�سحاب 

يف تنفيذه، يهدف اىل �سرح برنامج الت�سغيل 

ال��وط��ن��ي ال����ذي ج����اء ���س��م��ن اأول����وي����ات عمل 

�سمن   )2023  -2021( االقت�سادي  احلكومة 

حمور تعزيز املناف�سة وحتفيز الت�سغيل.

الوطني  الت�سغيل  برنامج  اأن  اإىل  وا���س��ار 

ح��دد م��دة اجن���ازه اأول��وي��ات احل��ك��وم��ة خال 

عامي )2022 - 2023( وخ�س�س له 80 مليون 

واالفكار  املقرتحات  تقدمي  اىل  داعيا  دينار، 

التي ت�سهم يف اجناح وتنفيذ الربنامج الذي 

�سيبداأ العمل فيه بداية العام املقبل.

تكاملية  ه��و مظلة  ال��ربن��ام��ج  ان  واو���س��ح 

بالتدريب  املعنية  والربامج  اجلهود  لتوحيد 

وال��ت�����س��غ��ي��ل ك���اف���ة، وي���ه���دف اىل ال���رب���ط بن 

خم��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب واح��ت��ي��اج��ات 

�سوق العمل ومتكن وت�سغيل االردنين وبناء 

قدراتهم.

ولفت وزير العمل اىل اأن ال�سراكة ما بن 

امل�سوؤولية  »تر�سخ  اخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن 

لتحقيق  اخلا�س«،  القطاع  لدى  االجتماعية 

املحلي،  املجتمع  على  تنعك�س  اإيجابية  نتائج 

مو�سحا ان عمليات التدريب �ستتم من خال 

املوؤ�س�سات املعتمدة من القطاعن.

ب����دوره، ا���س��ار رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة عمان 

البطالة  ق�سية  ان  اىل  توفيق،  احل��اج  خليل 

ب���ات���ت م����ن اك�����رب ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه 

االقت�ساد الوطني وحتتاج اىل عملية ا�ستنفار 

من اجلميع ملواجهتها باعتبارها مت�س االمن 

االجتماعي.

وقال ان معدالت البطالة باململكة و�سلت 

معاجلة  يتطلب  م��ا  م�سبوقة،  غ��ري  مل��ع��دالت 

ه���ذا امل��ل��ف ب��ال�����س��راك��ة م���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

فر�س  وت��ول��ي��د  الت�سغيل  على  ق���درة  االأك���رث 

اال�سناد  م��ن  امل��زي��د  منحه  اىل  داع��ي��ا  العمل، 

اأعماله  ا�ستدامة  على  للمحافظة  واحل��واف��ز 

فريو�س  جراء  املت�سررة  القطاعات  وبخا�سة 

كورونا.

وا�ساف احلاج توفيق ان نقابات وجمعيات 

ا�سحاب العمل وغرفة جتارة عمان وباعتبارها 

تبخل يف  لن  التدريب  خ��ربة مبجاالت  بيوت 

واالف��ك��ار  واالراء  وامل��ق��رتح��ات  اجلهد  تقدمي 

ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف اجن�����اح ال���ربن���ام���ج، م��رح��ب��ا 

بالت�سغيل  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ت��وح��ي��د  بق�سية 

كل  ت�سخري  موؤكدا  الربنامج،  ت�سمنها  التي 

امكانات غرفة جتارة عمان وخا�سة اكادميية 

الغرفة الجناح هذا الربنامج .

وطرح روؤو�ساء النقابات واجلمعيات خال 

قد  التي  واالراء  االأف��ك��ار  م��ن  العديد  اللقاء 

ت�سهم يف اجناح الربنامج الذي و�سف باملبادرة 

االيجابية، داعيا للتاأكد من االرقام احلقيقية 

للبطالة واعداد الباحثن عن العمل، وتوفري 

ال�سكن وو�سائل النقل للعاملن القادمن من 

املحافظات، واالهتمام بالدرا�سات االح�سائية، 

وا�ستقرار الت�سريعات والقوانن.

و������س�����ددوا ع���ل���ى ������س�����رورة امل�����واءم�����ة ب��ن 

العمل،  �سوق  واحتياجات  التعليم  خمرجات 

وان تكون مدة الربنامج الأكرث من عام، ورفع 

كفاءة املدربن ومواكبة امل�ستجدات احلديثة، 

جديدة  م��ه��ارات  عمل،  عن  الباحثن  وتعليم 

وبخا�سة بالقطاع الزراعي، وتو�سيع التمثيل 

التدريب  مراكز  من  واال�ستفادة  بالربنامج، 

املتوفرة لدى القطاع اخلا�س.

ومت خ����ال ال��ل��ق��اء ت���ق���دمي ع���ر����س ح��ول 

 ،)2023  -2022( للت�سغيل  الوطني  الربنامج 

والذي ياأتي كمظلة تكاملية لتوحيد خمتلف 

اجلهود والربامج املعنية بالتدريب والت�سغيل 

من كافة املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية.

وح���دد ال��ربن��ام��ج ال���ذي ي�سم ف��ري��ق عمل 

وزير  برئا�سة  واخلا�س  العام  القطاعن  من 

والتي  العمل  �سوق  التحديات يف  اأه��م  العمل، 

ابرزها، ارتفاع معدالت البطالة وخا�سة بن 

���س��ف��وف ال�����س��ب��اب واالن�����اث، وع��ق��ب��ات يف بيئة 

ال��ع��م��ل وت����دين م�����س��ارك��ة امل�����راأة االق��ت�����س��ادي��ة 

العمل  �سامل ل�سوق  بيانات  وعدم توفر نظام 

وحم����دودي����ة م��ع��رف��ة ط��ب��ي��ع��ة ف��ر���س ال��ع��م��ل 

بامل�ستقبل.

ومن التحديات كذلك، ان اعداد املتعطلن 

ال��ف يف ظل وجود   400 اىل  العمل ي�سل  عن 

واف��د حا�سل على  ال��ف عامل   350 يقارب  ما 

ت�����س��ري��ح ع���م���ل، ب���اال����س���اف���ة الرت����ف����اع حجم 

املنظم  غري  ال�سوق  يف  االردنية  غري  العمالة 

باال�سافة للعمالة غري املرخ�سة.

ومت حتديد العديد من االجراءات الجناح 

ال���ربن���ام���ج، م��ن��ه��ا ت��ع��زي��ز ح��وك��م��ة ال��ت��دري��ب 

العمل  ���س��وق  احتياجات  وحت��دي��د  والت�سغيل 

والفئة امل�ستهدفة والتدريب يف مواقع العمل 

ودعم النقل وا�سرتاكات ال�سمان االجتماعي.

االنباط- عمان

 اأعلن رئي�س اللجنة العليا ملهرجان االأردن 

لاإعام العربي الدكتور اجمد القا�سي، ام�س 

االأربعاء، عن اإطاق املهرجان يف دورته الرابعة 

بعنوان »القد�س« يوم الثاثاء املقبل 3 ت�سرين 

االأول املقبل يف عمان.

وقال القا�سي يف موؤمتر �سحفي، بح�سور 

اإن  للمهرجان،  العليا  اللجنة  اع�ساء  عدد من 

املهرجان ي�سكل حمطة تاريخية وا�سرتاتيجية 

م��ه��م��ة يف م�������س���رية امل���ح���ط���ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

اإ�سافة  االإعامي،  االإنتاج  و�سركات  الف�سائية 

اإىل معدات االإنتاج.

ا�سم  ال��دورة مت اختيار  اأن يف ه��ذه  وا�ساف 

»القد�س«، ملكانة القد�س والق�سية الفل�سطينية 

ال�����س��ع��وب  ل���دى  االأوىل«  امل��رك��زي��ة  »ال��ق�����س��ي��ة 

العربية وخا�سة االأردن قيادة و�سعب، مب�ساركة 

وا�سعة من الدول العربية، وح�سور ر�سمي من 

دولة فل�سطن، للحديث عن تطورات الق�سية، 

وعن حمور الو�ساية الها�سمية على املقد�سات 

االإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف.

موقع  يف  نف�سه  و���س��ع  امل��ه��رج��ان  اأن  وب���ن 

م��ت��ق��دم ب���ن امل��ه��رج��ان��ات ال��ع��رب��ي��ة امل�����س��اب��ه��ة، 

دورة،  كل  يف  املدرو�سة  برباجمه  تفوقه  وك��ان 

على  القائمة  لل�سيوف  الدقيقة  واالختيارات 

االإدارات  وك��ذل��ك  العلمية،  وامل��ع��اي��ري  املهنية 

ال��ف�����س��اء م��ن حم��ط��ات وم��دن  ال��ت��ي ت�ستخدم 

اإع����ام����ي����ة، و����س���رك���ات االإن�����ت�����اج، وال�������س���رك���ات 

امل�ستجيبة  احل��دي��ث��ة  ب���امل���ع���دات  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

جم��االت  خمتلف  يف  املت�سارع  التقني  للتطور 

البث، اإ�سافة اإىل النزاهة يف نتائج التحكيم يف 

م�سابقات املهرجان، وكذلك الندوات النوعية، 

ا�ساتذة  بها  �سارك  التي  املهمة،  العناوين  ذات 

جذب  نقطة  جعله  م��ا  بالكفاءة،  لهم  م�سهود 

والعاملية،  والعربية  املحلية  االإع���ام  لو�سائل 

التي تت�سابق للتغطية والبث، واجراء املقابات 

مع جنوم االإعام والفن.

امل���ه���رج���ان يف  اإن روؤي�������ة  ال���ق���ا����س���ي  وق������ال 

القرار  املوؤثرة يف �سنع  ال�سخ�سيات  ا�ستقطاب 

املهمة،  ال�سخ�سيات  وكبار  العربي  االإع��ام��ي 

اخلا�س،  والف�سائية  احلكومية  والتلفزيونات 

الفني، واملخرجن واملنتجن  االإنتاج  و�سركات 

وم��ه��ن��د���س��ي ال�����س��وت وال�������س���ورة واالإ�����س����اءة، 

ال�سا�سة  ع��ل��ى  امل���وؤث���رة  ال��ف��ن��ي��ة  وال�سخ�سيات 

وال�سحافة،  االإعامية  واجل��ه��ات  الف�سائية، 

كليات واأق�سام االإعام.

االنباط- عمان

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  التقى   

االج���ت���م���اع���ي ال���دك���ت���ور ح�����ازم رح���اح���ل���ة وال���وف���د 

جمل�س  يف  االجتماعية  التاأمينات  جلنة  امل��راف��ق، 

بها  يقوم  التي  ال��زي��ارة  خ��ال  الفرن�سي  االأع��ي��ان 

ال���وف���د ح��ال��ي��اً اإىل ف��رن�����س��ا ل���اط���اع ع��ل��ى ن��ظ��ام 

احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وت���اأم���ن ا���س��اب��ات العمل 

لديهم.

واكد الرحاحلة ح�سب بيان �سحفي �سادر عن 

املوؤ�س�سة، اأهمية تبادل اخلربات والتجارب املحلية 

والتي  االجتماعية  التاأمينات  جمال  يف  والدولية 

تهدف اإىل حت�سن جودة اخلدمات املقدمة ملتلقي 

الذي  اللقاء  بهذا  �سعادته  عن  معرباً  خدماتها، 

امل�سرتك  العمل  ويعزز  الناجحة  ال�سراكة  يعك�س 

ب���ن امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وج��م��ه��وري��ة 

الدائم  والتعاون  املتميزة  العاقات  وعمق  فرن�سا 

امل�������س���رتك ب���ن اجل���ان���ب���ن يف جم�����االت احل��م��اي��ة 

االجتماعية.

وا���س��ت��ع��ر���س ال��رح��اح��ل��ة ال��ت��اأم��ي��ن��ات وامل��ن��اف��ع 

ال���ت���اأم���ي���ن���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��م��ن��ه��ا ق����ان����ون ال�����س��م��ان 

تطبقها  التي  واالآل��ي��ات  واالإج����راءات  االجتماعي 

و�ساملة  نوعية  خدمات  تقدمي  �سبيل  يف  املوؤ�س�سة 

النهو�س  يف  ي�ساهم  مبا  ومتقاعديها  مل�سرتكيها 

االأردين  للمواطن  االجتماعية  احلماية  مب�ستوى 

ول��ك��ل ع��ام��ل ع��ل��ى اأر����س امل��م��ل��ك��ة، م�����س��رياً اإىل اأن 

املوؤ�س�سة قامت باأمتتة خدماتها بن�سبة 99 باملئة.

االقت�سادية  التحديات  اإىل  الرحاحلة  وتطرق 

ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  خ����ال  االأردن  ���س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 

مع  للتعامل  املوؤ�س�سة  اتخذتها  ال��ت��ي  وال��ت��داب��ري 

االق��ت�����س��ادي  امل�ستوين  ع��ل��ى  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات 

اإجراءات ا�ستباقية وعلى  اأنها  واالجتماعي، مبيناً 

خمتلف  بن  والتكامل  التن�سيق  من  عالية  درجة 

للحماية  جلنة  ت�سكيل  مت  حيث  املعنية،  اجلهات 

بالو�سع  معنية  جل���ان  اإىل  اإ���س��اف��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

االق��ت�����س��ادي ���س��ك��ل��ت اإط������اراً ح��اك��م��ي��اً وم��وؤ���س�����س��ي��اً 

للتعامل مع هذا الظرف اال�ستثنائي.

منها  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ت���ي  امل��ن��ه��ج��ي��ة  اأن  واأو�����س����ح 

ت�ساركت  تكاملي  اإط��ار  يف  ج��اءت  املوؤ�س�سة  برامج 

االجتماعية  باحلماية  املعنية  اجلهات  جميع  فيه 

املت�سررين  والعمال  املن�ساآت  متكن  على  ورك��زت 

من اجلائحة من جتاوز تداعياتها.

املطبق  ال�سحي  للتاأمن  االجتماع  تطرق  كما 

يف ف��رن�����س��ا وام��ك��ان��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ت��ج��رب��ة 

الرحاحلة  اأ�سار  بهذا اخل�سو�س، حيُث  الفرن�سية 

اخلا�سة  ال��درا���س��ات  ا�ستكملت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل 

واأف��راد  واملتقاعدين  للعاملن  ال�سحي  بالتاأمن 

االإط������ار  ت�����س��م��ي��م  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل االن  اأ�����س����ره����م، 

للتاأمن. الت�سغيلي 

الفرن�سية  التجربة  على  ال�سمان  وفد  واطلع 

يف اإ����س���اب���ات ال���ع���م���ل واإع��������ادة ت���اأه���ي���ل امل�����س��اب��ن 

ال��ع��م��ل وخمتلف  ���س��وق  وا���س��راك��ه��م ودجم��ه��م يف 

هذا  بالتاأمن، ويف  املتعلقة  واالج��راءات  اجلوانب 

املوؤ�س�سة  وجهود  اإج���راءات  الرحاحلة  ب��ّن  املجال 

ب��خ�����س��و���س اإ����س���اب���ات ال��ع��م��ل وت��وف��ريه��ا خل��دم��ة 

ط��ل��ب امل��ع��اجل��ة ال��ف��وري��ة الإ���س��اب��ة ال��ع��م��ل اإ���س��اف��ة 

مبا  املهنية  ال�سامة  جم��االت  يف  اج��راءات��ه��ا  اإىل 

خال  من  وذلك  العامل  و�سامة  حماية  ي�سمن 

ت��وف��ري ����س���روط ال�����س��ام��ة وال�����س��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة يف 

العمل. مواقع 

 مدير عام الضمان يلتقي لجنة التأمينات االجتماعية بمجلس األعيان الفرنسي

 دراسة: 74% ممن ُسّرحوا من أعمالهم خالل كورونا نساء

االنباط- عمان

 اأظهرت نتائج درا�سة بعنوان »تقييم االأثر 

ال�����س��رك��ات  19، ع��ل��ى  ل��ك��وف��ي��د-  االق���ت�������س���ادي 

ممن   %74 اأن  االأردن«  يف  ل��ل��ن�����س��اء  امل��م��ل��وك��ة 

�ُسّرحوا من اأعمالهم خال اجلائحة هّن ن�ساء.

وبّينت الدرا�سة التي اأطلقها ملتقى �سيدات 

مركز  مع  بال�سراكة  االأردين  واملهن  االأع��م��ال 

م�ساء  اخلا�سة)�سايب(  ال��دول��ي��ة  امل�����س��روع��ات 

ن�سخة  على  »ب���رتا«  ال��ث��اث��اء، وح�سلت  اأم�����س 

اإىل  جل���اأت  ال�سركات  ه��ذه  م��ن   %70 اأن  منها، 

القرو�س لتتمكن من اال�ستمرار يف دفع رواتب 

موظفيها. و�سملت عينة الدرا�سة 503 �سركات 

متناهية  ال�����س��رك��ات  و�سّكلت  لن�ساء،  مملوكة 

فيما  ال��درا���س��ة،  عينة  م��ن   %74 ن��ح��و  ال�سغر 

�سكلت املتو�سطة وال�سغرية، 4% و22% التوايل. 

 2020 واأجريت يف الفرتة ما بن كانون االأول 

واأيار 2021.

اأي  فقط،  من�ساأة   13 اأن  النتائج  ك�سفت  و 

على  ق��ادرة  كانت  العينة،  من   %2.5 ن�سبته  ما 

اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ق��رو���س ال��ت��ي ت��ن��درج �سمن 

نفذه  ال��ذي  االقت�سادية  املن�ساآت  دعم  برنامج 

ال��دف��اع  رق��م  بح�سب  االأردين  امل��رك��زي  البنك 

رقم )4(.

الطلب  انخفا�س  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  ولفتت 

وحم������دودي������ة �����س����اع����ات ال���ع���م���ل واالأ�������س������واق، 

واالإغاقات التي رافقت اجلائحة، دفعت نحو 

50% من ال�سركات التي متلكها ن�ساء لتخفي�س 

املناف�سة،  م��ن  تتمكن  حتى  منتجاتها،  اأ�سعار 

فيما ا�سطرت نحو 30% منها اإىل تقلي�س عدد 

موظفيها.

وبّينت اأن نحو 6% فقط من ال�سركات التي 

تعود  اأن  ا�ستطاعت  االأردن،  يف  ن�ساء  متلكها 

للعمل جمدداً، يف وقت الدرا�سة.

وقالت وزيرة ال�سناعة والتجارة والتموين، 

امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي، خ����ال رع��اي��ت��ه��ا حلفل 

اإطاق الدرا�سة، اإن الوزارة �ستتعاون يف متابعة 

امل�ساعدة  وتقدمي  وتو�سياتها،  الدرا�سة  نتائج 

من  انطاقاً  عملها،  نطاق  �سمن  وامل�ساندة، 

االأردن��ي��ة يف حتقيق  امل��راأة  باأهمية دور  اإميانها 

التنمية االقت�سادية.

واأ����س���اف���ت اإن ال�������وزارة ���س��ع��ت م��ن��ذ ب��داي��ة 

ال�سناعية  القطاعات  مع  بالتعاون  اجلائحة 

الغذائي  امل��خ��زون  ت��واف��ر  ل�سمان  والتجارية، 

اأو امل�����س��ّن��ع اأو  وال�����س��ل��ع��ي ���س��واء امل��ن��ت��ج حم��ل��ي��اً 

امل�����س��ت��ورد، وم��ت��اب��ع��ة ا���س��ت��م��راري��ة وا���س��ت��دام��ة 

وتفعيل  املختلفة  االقت�سادية  القطاعات  عمل 

االخذ  اإىل  م�سرية  ال�سادرات،  حتفيز  برنامج 

بعن االعتبار اأهمية موازنة ذلك مع ا�ستقرار 

باإجراءات  االلتزام  وموا�سلة  الوبائي  الو�سع 

الوقاية وال�سامة.

واأ�سارت اإىل اأنه »مل�ساعدة االقت�ساد الوطني 

ع��ل��ى ال��و���س��ول اىل م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف، ح���ددت 

احل��ك��وم��ة اأه������داف اأول���وي���ات���ه���ا االق��ت�����س��ادي��ة 

للعامن املقبلن، بتمكن القطاع اخلا�س من 

خلق فر�س العمل املطلوبة لت�سغيل االأردنين، 

واالأجنبي  املحلي  اال�ستثمار  وحتفيز  وزي���ادة 

ال�سلع  الوطنية من  ال�سادرات  وزي��ادة حجم   ،

اأك��دت رئي�سة ملتقى  واخل��دم��ات«. من جهتها 

�سيدات االأعمال واملهن االأردين، الدكتورة رمي 

لقدرتها  ج��اءت  الدرا�سة  اأهمية  اأن  البغدادي، 

ع��ل��ى حت��دي��د ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات، ون��ق��اط 

ال�سعف، التي واجهتها �سيدات االأعمال خال 

اجلائحة ومع بدء التعايف منها.

م�ساركة  ع��ل��ى  ح��ري�����س  امللتقى  اإن  وق��ال��ت 

للنهو�س  ال�ساعية  التو�سيات  ال��ع��ام،  القطاع 

مكانتها  ف��اع��ل��ي��ة  وزي������ادة  امل�������راأة،  ب��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

االقت�سادية، وحت�سن اأداء خمتلف القطاعات، 

االختاالت،  كل  معاجلة  �سرورة  اإىل  م�سرية 

من خال و�سع حلول تنفيذية ناجعة.

مع  بالتعاون  امللتقى  »م��ب��ادرة  اإن  واأ�سافت 

م��رك��ز امل�����س��روع��ات ال��دول��ي��ة اخل��ا���س��ة، ت��وؤك��د 

مبداأ امل�ساركة احلقيقية بن خمتلف قطاعات 

الدولة يف العمل التنموي، الذي يعزز م�سرية 

منطقة  يف  االأردن  تناف�سية  ويرفع  االإ���س��اح، 

ال�سرق االأو�سط«.

وامل��ه��ن  االأع���م���ال  ���س��ي��دات  وي�����س��ع��ى ملتقى 

تعزيز  اإىل   ،1976 ع��ام  تاأ�س�س  ال���ذي  االأردين 

م�ساهمة املراأة االأردنية يف التنمية االقت�سادية 

واالج���ت���م���اع���ي���ة، ورف������د االق���ت�������س���اد ال��وط��ن��ي 

ب���ال���ق���درات ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال���ك���ف���وؤة، الإي�����س��ال��ه��ن 

�سغرية  م�ساريع  واإن�ساء  القرار،  اتخاذ  ملواقع 

ومتو�سطة.

وق�����ال م���دي���ر ب���رام���ج ب����اد ال�����س��ام مب��رك��ز 

كرمي  )�سايب(،  اخلا�سة  الدولية  امل�سروعات 

���س��ع��ب��ان، اإن امل��رك��ز ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دة جهات 

حم��ل��ي��ة، ي��ب��ح��ث وي��ق��ي�����س االأث�����ر االق��ت�����س��ادي 

قطاعات،  عدة  على  كورونا،  فريو�س  جلائحة 

م��ن��ه��ا ال��ت��م��ك��ن االق��ت�����س��ادي ل��ل��م��راأة، وق��ط��اع 

املتجددة، والقطاع  االأبنية اخل�سراء والطاقة 

ال�سناعي، واخلدمات املالية.

بلورة  ي�سهم يف  »امل��رك��ز  اإن  �سعبان  واأ���س��اف 

خطط ا�سرتاتيجية، وبناء ال�سراكات، وتوفري 

اقت�سادية  ���س��ي��ا���س��ات  ل�سنع  �سمولية  ف��ر���س 

فّعالة، مبنية على حقائق وتو�سيات اخلرباء«.

واأكد حر�س املركز على م�ساركة خمرجات 

ال���درا����س���ة م���ع م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، 

وموؤ�س�سات  االقت�سادية،  ال�سيا�سات  و�سانعي 

اأر�س  على  التو�سيات  لتنفيذ  امل��دين،  املجتمع 

الواقع، وحت�سن بيئة عمل �سيدات االأعمال يف 

االأردن.

حكومية  غ��ري  منظمة  )���س��اي��ب(  اأن  وب���ن 

االأرب���ع  املوؤ�س�سات  اإح���دى  رب��ح��ي��ة، وه��و  وغ��ري 

الوطني  ال�سندوق  ل��دى  املعتمدة  الرئي�سية 

على  يعمل  ال��ذي  دي(  اإي  )اإن  للدميقراطية 

ت��ع��زي��ز امل��وؤ���س�����س��ات احل��ي��وي��ة ل��رت���س��ي��خ م��ب��ادئ 

الدميقراطية.

التجارة  غرفة  يف  ع�سو  املركز  اأن  واأو���س��ح 

االأم���ريك���ي���ة يف وا���س��ن��ط��ن، ول���دي���ه ن��ح��و 200 

م�����س��روع يف اأك���رث م��ن 80 دول���ة ح���ول ال��ع��امل، 

لتو�سيع فر�س التنمية االقت�سادية ال�سمولية، 

م���ن خ���ال ح��ل��ول ي��ق��وده��ا ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

ملواكبة التحديات االجتماعية واالقت�سادية.

وق������ال������ت م�����دي�����ر ع��������ام �����س����رك����ة ال����و�����س����ام 

االأعمال  �سيدات  ملتقى  وع�سو  لا�ست�سارات، 

اإن  االأك���ح���ل،  رن���ا  ال��دك��ت��ورة  االأردين،  وامل��ه��ن 

�ساحبات االأعمال يف االأردن، يواجهن حتديات 

الكافية،  ال�سيولة  توفر  عدم  اأبرزها  متعددة، 

املبيعات وعدم قدرتهن على  وانخفا�س حجم 

ال�سيولة يف  حت�سيل م�ستحقاتهن، ب�سبب �سح 

معظم القطاعات.

واأ����س���اف���ت اإن ال���درا����س���ة اأو����س���ت ب�����س��رورة 

التي  ال�سركات  لدعم  خا�س  �سندوق  تاأ�سي�س 

وفتح   ،%3 ت��ت��ج��اوز  ال  ب��ف��وائ��د  ن�����س��اء،  متلكها 

اأ�سواق خارجية جديدة لهم.

راف��ق��ت  ال��ت��ي  ال����ق����رارات  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

اج������������راءات م���ك���اف���ح���ة اجل����ائ����ح����ة، مل ت��ل��ب��ي 

التي  اأو  العاملة  ب��امل��راأة  اخلا�سة  االحتياجات 

مت��ل��ك ع���م���ًا، ومل ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة م�����س��ان��دة لها 

للعمل.

وتعريف  توعية  ب�سرورة  الدرا�سة  واأو�ست 

ال�������س���رك���ات م��ت��ن��اه��ي��ة ال�������س���غ���ر وال�������س���غ���رية 

توفر  التي  والربامج،  بال�سناديق  واملتو�سطة، 

هذه  يف  املالية  االإدارات  دع��م  مع  مالياً،  دعماً 

ال�سركات.

واأو�ست كذلك بدعم وبناء قدرات ال�سركات 

واإقامة عاقات  تنمية �سادراتها،  املذكورة، يف 

من�سات  ا�ستغال  مع  بينها،  فيما  اقت�سادية 

املبيعات  حجم  لتعزيز  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

عرب االإنرتنت.

اإىل  ال����درا�����س����ة  دع�����ت  االإط����������ار،  ه�����ذا  ويف 

تكنولوجيا  اأدوات  وا�ستخدام  الرقمنة  تعزيز 

امل��ع��ل��وم��ات واالت�������س���االت ب��ن ه���ذه ال�����س��رك��ات 

التي متلكها ن�ساء، مع تو�سيع قائمة قطاعات 

االأعمال املنزلية التي يواجه روادها حتدياً يف 

اإدارة التدفق النقدي.

واأو�����س����ت ب�������س���رورة ت��ب�����س��ي��ط ال�����س��ي��ا���س��ات 

اخل��ا���س��ة ب��امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��غ��رى وال�����س��غ��رية 

واملتو�سطة، يف ال�سنوات االأوىل من دورة حياة 

االأع���م���ال، واإع���ف���اء ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ورواد 

االأع��م��ال، م��ن دف��ع ال��ر���س��وم ال�سنوية ور���س��وم 

جتديد الت�سجيل.

�ساخن  مبا�سر  خ��ط  تخ�سي�س  اإىل  ودع��ت 

اأو  وال��ت��م��وي��ن،  وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  يف 

يف ال��غ��رف، ل��ت��ق��دمي ال��دع��م ال����ازم ل��رائ��دات 

االأعمال، لفهم ال�سيا�سات احلكومية.

واملنظمات  اجل��ه��ات  دور  بتفعيل  واأو����س���ت 

تقدمي  ل��ه��ا  يتيح  امل�����راأة، مب��ا  لعمل  ال��داع��م��ة 

خدمات عالية اجلودة الأع�سائها، وم�ساعدتهم 

ع��ل��ى ال��ن��م��و وجت������اوز ال���ت���ح���دي���ات، وت��ط��وي��ر 

قرو�س خا�سة للم�ساريع ال�سغرى وال�سغرية 

�سروط  او متديد  بفائدة �سفرية،  واملتو�سطة 

ال�سداد لتعوي�س خ�سائر االأعمال ب�سبب زيادة 

املنزلية والعائلية، مع دعم برامج  امل�سوؤوليات 

الن�ساء  توظيف  معدل  لزيادة  املالية  االإعانات 

يف �سوق العمل.
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اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�شركات رقم 

1997 وتعديالته، يعلن مراقب عام ال�سركات يف  ) 22 ( ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�سركة قوة ال�سوت 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  وال�ساءه  لل�سوتيات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم ) 38096 ( بتاريخ 2014/9/15 

قد مبوجب حم�سر قرار الهيئة العامه غري العادي 2021/9/28 

املوافقة على عزل عنود �سالح عواد رحاحله وتعيني ال�سيد رائد 

عدنان �سليم �سعادات م�سفيا لل�سركة ، وان عنوان امل�سفي هو :

مج احلمام – �سارع الربوه – عمارة 74 – ت : 0795562707

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد ا�سماعيل ومروان 

ح�سن  

 )  119931( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/8/15 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف :

يوسف احمد محمد حمدان

حيث انك تغيبت عن عملك لدى �سركة 

اللب�سة  ل�سناعة  ال��را���س��خ  ال���س��ا���س 

متتالية بدون  ايام   10 وملدة تزيد عن 

عذر م�سروع او اجازة ر�سمية ومل تعود 

هذا  ن�سر  تاريخ  لغاية  عملك  مقر  اىل 

بالعودة اىل  ننذرك  فاننا  لذا  الن��ذار  

عملك خالل مدة 3 ايام من تاريخ ن�سر 

فاقدا  تعترب  �سوف  وال  الع��الن  ه��ذا 

العمالية  حقوقك  وجميع  لوظيفتك 

قانون  من  ه�   28 امل��ادة  باحكام  عمال 

 1996 ل�سنة   )  8( رقم  الردين  العمل 

وتعديالته مع احتفاظ ال�سركة بكامل 

حقوقها جتاهك .

شركة االساس الراسخ 
لصناعة االلبسة

الرقم : 2021/776
التاريخ : 1443/2/21 هـ
املوافق : 2021/9/27 م

اعالن تبليغ موعد جلسة 
بالنشر صادر عن محكمة 

عجلون الشرعية
هيئة القاضي : 

محمد احمد رواشده
اىل املدعى عليه : حممد فالح م�سعود ال�سراري 

/ �سعودي اجلن�سية

واخر  حاليا  القامة  حمل  جمهول   : العنوان 

را�س   – عنجرة   – عجلون   / له  اقامه  حمل 

العني

ي��وم  امل��ح��ك��م��ة  ه���ذه  اىل  ح�����س��ورك  يقت�سي 

ال�ساعة  2021/10/13م  يف  الواقع  الربعاء 

الدعوى  يف  النظر  اج��ل  من  �سباحًا  التا�سعة 

التفريق  ومو�سوعها   2021/776 رقم  ا�سا�س 

للغيبة وال�سرر واملقامة عليك من قبل زوجتك 

فعليك  ال��زغ��ول  اح��م��د  علي  نهاية  امل��دع��ي��ة 

مل  ف��اذا  املحددين  واملكان  الزمان  يف  احل�سور 

تبد  مل  او  عنك  وك��ي��ال  تر�سل  مل  او  حت�سر 

بحقك  �سيجري  م�سروعة  م��ع��ذرة  للمحكمة 

ذلك  تبليغك  جرى  وعليه  ال�سرعي  اليجاب 

ه�   1443/1/21 يف  حتريرا  ال���س��ول  ح�سب 

وفق 2021/9/27م .

قا�سي حممكة عجلون ال�سرعية 

حممد احمد روا�سده

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 

عجميه   اب��و  وحممود  �سالح  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )31096( بتاريخ 

1992/10/20  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سالح وحممود ابو عجميه

اإىل �سركة : حممود ابو عجميه 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

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة موؤيد ومامون �سالم  

 )  109040( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2014/2/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200179163(

ل�سنة  ال�شركات رقم 22  28/اأ من قانون  املادة  ا�ستنادا لحكام 

1997  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة : 

باأن ال�سيد /ال�سادة جمال ها�سم احمد الدبا�س

يف  وامل�سجلة  والغنميني  الدبا�س  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121166(

بتاريخ 2020/10/7

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/10/28

بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه  ب��اب��الغ  وق��ام   

امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة 

بتاريخ2020/10/28

وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة حمزه ابو خ�سره و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2014/9/4 بتاريخ   )110328( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حمزه ابو خ�سره و�سركاه

اإىل �سركة : حمزه ابو خ�سره و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200172622(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  وامل�سجلة يف  و�سريكه   �سركة احمد عيد عنجريني  باأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2019/5/13 حتت الرقم )20206( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/29 

عنجريني   احمد  عيد  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – مرج احلمام – ا�سكان ال�سباط 

– ت: 0789368984
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 : )200162434(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركائها   الن�سرات  فخريه  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116893( بتاريخ 2017/7/13  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/29 

الن�سرات   عوده  علي  عبداهلل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  م��و���س��ى  – وادي  م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0779215959

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

ا�ستنادا لحكام املادة )68( من قانون ال�شركات 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
الرقم الوطني للمنشأة )200174010(

ل�سنة  ال�شركات رقم 22  28/اأ من قانون  املادة  ا�ستنادا لحكام 

1997  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة : 

باأن ال�سيد /ال�سادة حنني حممود ابراهيم �سالح

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سالح والغرابه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )119997(

بتاريخ2019/9/3

بابالغ  وق��ام  بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

امل�سجل  ب��ال��ربي��د  ا���س��ع��ارا  ال�����س��رك��ة  يف  ���س��ري��ك��ه/���س��رك��ائ��ه 

ال�سركة  م��ن  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

بتاريخ2021/9/29

وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 

ال�سحف  يف  الع���الن  ه��ذا  ن�سر  م��ن  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اعتبارا 

اليومية .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ابراهيم  ل��وؤي  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

ال�سرايره واولده  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2015/6/14 بتاريخ   )  18404(

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سامل الك�سواين 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/9/25 بتاريخ   )  114791(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  والتنزيل   للتحميل  القمة  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )19356( 

بتاريخ )2009/8/4( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2020/9/29(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200056850(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سليم حممد فراج اخلويل وامل�سجلة يف �سجل  باأن  �سركة ورثة 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد    2000/4/2 بتاريخ   )8499( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/7/19 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فادي �سليم حممد اخلويل  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  ال��ر���س��وان   – ح��ي  العقبة   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0796101058

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   ) 264/اأ   ( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادًا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  ( رق��م 

العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ل�سركة الت�سوير اجلوي وامل�سجله لدينا يف �سجل ال�سركات 

بتاريخ   )  11174  ( الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   2005/12/7

بتاريخ 2021/9/27 العدول عن ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
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  املتجدده(  للطاقة  ال��ف��واز  )موؤ�س�سة 

ال�سناق ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) فواز  )251264( با�سم ) حممد بركات احمد 

بركات احمد املبارك( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   للتجميل   الب��داع  ارادة  �سالون  �سركة   دائني  من  اأرجو 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 40798 ( 

بتاريخ ) 2015/6/14(

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 : رافت يو�سف عبد ال�سميع اخلليلي

 – – �سارع حممد علي النجاح  – عبدون  عنوان امل�سفي : عمان 

عمارة 12 – �سقة رقم 2

خلوي ) 0795557669 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

و�سركاها  العي�سى  �سلمى  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

التجاريه  

 )  23229( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1990/3/19 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اخلمي�س    30 / 9 /2021

العدد رقم:    5826

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عناد حماد �سالح اجلازي 

و�سركاه  

 )  114838( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي



الدويل
90 اخلمي�س  30/ 9 / 2021

َي�ستحيل على عدو   ترتبط باك�ستان والأردن بعرًى وثيقًة وعميقة من العالقات الثنائية، 

العا�سمتان  عملت  ال�سنني  ع�سرات  فمنذ  الأخوية.  ُطقو�سها  تعكري  اأو  ف�سمها  وحاقد  وخ�سم 

والثقافية،  والع�سكرية،  ال�سيا�سية،  �سمنها  املجالت،  �ستى  تعميقها يف  على  اأباد  واإ�سالم  عّمان 

قرون  اإىل  بينهما  وال�سداقة  والتعاون  الأُخّوة  لت�ستمر  والتجارية،  والقت�سادية  والتعليمية، 

ُمقبلة، اإذ َي�ستحيل على َماكر اأو �سائد يف العتمة ت�سويهها اأو النيل منها باأيِّ و�سيلة.

 اأذكر لالآن وبكل فخر وحمبة تبادلتي الوا�سعة مع �سفارة باك�ستان وملحقيتها الع�سكرية 

يف �سنوات خلت. لكن واإن تغرّي الكادر الدبلوما�سي يف ال�سفارة اأكرث من مرة منذ ذلك الوقت، 

تلعب  ُمهم، وهي  �سيا�سي  نهج  َفلباك�ستان  فوؤادي على ما هي عليه،  باقية يف  لها  املحبة  اأن  اإل 

امل�ساعدة  يد  وو�سطها، ومتد  اآ�سيا  جنوب  يف  الدولية، وحمورًيا  ال�سيا�سة  يف  للغاية  بارًزا  دوًرا 

اللحظية اإىل كل َمن يطلبها من اأ�سدقائها. 

الفل�سطينية،  الق�سية  ب�ساأن  للغاية  ال  وَفعَّ وفاِعل  ووا�سح  لباك�ستان كذلك موقف متقّدم   

حترير  مع  وه��ي  بالكامل،  تلبيتها  و���س��رورة  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق  تدعم  اأب��اد  فاإ�سالم 

والقتالعي  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  ِرج�����ِس  م��ن  وتطهريها  ���س��ات  املُ��ق��دَّ وا�ستعادة  فل�سطني، 

تظاهرات  يف  وَي��خ��رج  امل��ب��دئ��ي،  امل��وق��ف  ه��ذا  ي��دع��م  بكلّيته  الباك�ستاين  وال�سعب  ال�سهيوين، 

واأهلها. م�ستمرة لدعم فل�سطني 

بينغ يف  �سي جني  ال�سيني  الرئي�س  وتدعم خطة  ال�سني،  باك�ستان مع  تتحالف  ذلك،  اإىل   

فا�ستثمارات  القدمي،  احلرير  لطريق  احلياة  ُتعيد  التي  والطريق”  احل��زام  “مبادرة  تنفيذ 

و�سامل.  عميق  اأب��اد  واإ�سالم  بكني  بني  املتبادل  التفاهم  وبالتايل  كثرية،  باك�ستان  يف  ال�سني 

الأيام وال�سنني،  القادم من  باك�ستان تقوم حالًيا كما يبدو، و�ستقوم كذلك يف  اأن  اأرى  واليوم، 

وكابل،  بكني  بني  الت  وال�سِ التفاهم  لتج�سري  واأفغان�ستان  ال�سني  بني  الرئي�سي  الدور  بلعب 

لنجاح  ال�سامن  ُتعترب  ولهذا  مفتاحي،  وبحري  ب��ري  اإ�سرتاتيجي  مبوقع  تتمتع  فباك�ستان 

باأفغان�ستان،  ومروًرا  اأرا�سيها  خالل  من  الدولية  ال�سينية  والتجارية  القت�سادية  اخلطوط 

لة  ال�سِ ذات  لل�سعوب  خ��دم��ًة  ع���ام،  ب�سكل  املنطقة  ت��ل��ك  يف  ال��ُك��ربى  ال��ت��وظ��ي��ف��ات  وم�ساعفة 

للدولة  ونرجو  واأفغان�ستان،  وباك�ستان  ال�سني  الثالثي  بني  واملُثمرة  الطيبة  بالرتباطات 

الدويل  القانون  وقبولها  الأُمم��ي،  املجتمع  يف  والندماج  والأم��ان  ال�سالم  ومواطنيها  الثالثة 

و�سعبها  اأفغان�ستان  على  ي��ع��ود  ق��د  م��ا  امل��ت��ح��دة،  الأُمم  ملنظمة  الن�سمام  لكابل  ��د  ��هِّ ُيَ ال��ذي 

ُت�سّول  َمن  كل  اأمام  الطريق  وقطع  اآ�سيا،  و�سط  احرِتار  تربيد  اإليه  اأ�سف  عديدة،  باإيجابيات 

نف�سه له اإ�سرام النار ُمدًدا يف تلك املنطقة.

األكاديمي مروان سوداح

 اأُلردن وباكستان 
والصين اآلن وكل أوان

االنباط-وكاالت

وج����ه����ت ن���ي���اب���ة الح�����ت�����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

معتقلني  خم�سة  اإىل  الت���ه���ام  الأرب���ع���اء،  ام�����س 

فل�سطينيني، �ساعدوا الأ�سرى ال�ستة يف الهروب 

يف  وذل���ك  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  “جلبوع”  ���س��ج��ن  م��ن 

وف��ق  اجل����اري،  �سبتمرب  اأي���ل���ول/  م��ن  ال�����س��اد���س 

ا�سرائيلي اعالم 

جاء ذلك بعد انتهاء �سرطة الحتالل وجهاز 

التحقيق  من  “�ساباك”،  الإ�سرائيلي  املخابرات 

امل�������س���رتك، ال�����ذي مت ف��ت��ح��ه ع��ق��ب جن����اح ���س��ت��ة 

�سجن  من  ذاتيا  التحرر  يف  فل�سطينيني  اأ�سرى 

الإ�سرائيلي “جلبوع” 
ال��ع��ربي،  الإخ���ب���اري   ”0404“ ون��ق��ل م��وق��ع 

الأ�سرى  اأن  تبني  اأن��ه  التحقيقات،  حما�سر  عن 

ال�ستة، تلقوا م�ساعدة داخلية، من جانب خم�سة 

للهروب من  “جلبوع”،  اآخرين يف �سجن  اأ�سرى 

ال�سجن، قبل اأن يتم اإعادة اعتقالهم

واأ����س���ار اإىل اأن���ه ع��ل��ى اإث�����ره، ق��دم��ت ال��ن��ي��اب��ة 

اإىل  الأرب��ع��اء،  اليوم  �سباح  الإ�سرائيلية  العامة 

م��دي��ن��ة  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  “ال�سلح”  حم��ك��م��ة 

 )1948 ع��ام  املحتلة  فل�سطني  )�سمال  النا�سرة 

ال�����س��ت��ة،  الأ�����س����رى  ����س���د  مدعي”  “ت�سريح 
فيهم  امل�ستبه  اخلم�سة  الأ���س��رى  اإىل  بالإ�سافة 

وال��ذي��ن  ال��ه��روب،  امل�����س��اع��دة يف عملية  ب��ت��ق��دمي 

متديد  �سيتم  حيث  يبلغوا  ومل  بنيتهم  علموا 

اعتقالهم

اأح���د الأ����س���رى ال��ذي��ن ق��دم��وا  اأن  ول��ف��ت اإىل 

بني  م��ن  يكون  اأن  املفرت�س  م��ن  ك��ان  امل�ساعدة، 

الهاربني، اإل اأنه تراجع ومت و�سع الأ�سري زكريا 

الزبيدي بدل منه

�ستة  اأي���ل���ول اجل�����اري، جن���ح  ���س��ب��ت��م��رب/   6 يف 

�سجن  من  ذاتيا  التحرر  يف  فل�سطينيني،  اأ�سرى 

فل�سطني  )�سمايل  احلرا�سة  �سديد  “جلبوع” 
م��ن  ح���ف���روه  ن���ف���ق  ع���رب   ،)1948 ع����ام  امل��ح��ت��ل��ة 

زنزانتهم اإىل خارج ال�سجن

اأيام  بعد  الأ���س��رى،  من  اأربعة  اعتقال  واأُعيد 

مناطق  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  يتمكنوا  مل  اأن  ب��ع��د 

الآخ��ران  الثنان  اعتقل  فيما  الغربية،  ال�سفة 

بعد اأ�سبوعني من داخل منزل يف مدينة جنني

الهروب  من  متكنوا  الذين  ال�ستة  والأ�سرى 

ه���م زك���ري���ا زب���ي���دي، ال���ق���ائ���د ال�����س��اب��ق ل��ك��ت��ائ��ب 

“فتح”( يف  ���س��ه��داء الأق�����س��ى )ال��ت��اب��ع��ة حل��رك��ة 

اأ�سرى من حركة اجلهاد  خميم جنني، وخم�سة 

يعقوب  منا�سل  جنني:  منطقة  من  الإ�سالمي 

ان��ف��ي��ع��ات، وحم���م���د ق��ا���س��م ع���ار����س���ة، وي��ع��ق��وب 

حممود قدري، واأيهم فوؤاد الكممجي، وحممود 

عبد اهلل عار�سة

االنباط-وكاالت

اأحد  ا�ست�سهاد  من  الأ�سري،  ن��ادي  حذر   

الطعام،  ع��ن  امل�سربني  ال�سبعة  الأ���س��رى 

ي��رون  حيث  الإداري،  لعتقالهم  رف�سا 

بو�سع �سحي �سعب، يف ظل عدم وجود اأي 

اإدارة �سجون الحتالل  حلول وا�سحة من 

الإ�سرائيلي

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ن�����ادي الأ����س���ري عبد 

“�سوت  ال���زغ���اري، يف ح��دي��ث لإذاع����ة  اهلل 

من  حالة  اإن  الأرب��ع��اء،  ال��ي��وم  فل�سطني”، 

ال��ت��وت��ر ل ت���زال ت�����س��ود ���س��ج��ون الح��ت��الل 

ا�����س����ت����م����رار الع��������ت��������داءات ع��ل��ى  يف ظ�����ل 

اجلهاد  حركة  واأ�سرى  عام  ب�سكل  الأ�سرى 

ال�سالمي ب�سكل خا�س

اأح��رق��وا  ال��ذي��ن  الأ���س��رى  اأن  اإىل  ولفت 

ي�����رون  “النقب”  ����س���ج���ن  يف  ق�������س���م���ا 

�سحب  ومت  ال�����س��ع��وب��ة  يف  غ��اي��ة  ب���ظ���روف 

ال�سخ�سية  واأغ��را���س��ه��م  احتياجاتهم  ك��ل 

150 اأ�سريا يف زنازين  واأغطيتهم، وما زال 

العزل النفرادي

الأ���س��رى يح�سرون  اأن  ال��زغ��اري  واأك���د 

احتجاجية،  ن�سالية  خل��ط��وات  اأن��ف�����س��ه��م 

مت  ملا  الحتالل  �سجون  اإدارة  لتنكر  نظرا 

التفاق عليه خالل الأ�سابيع املا�سية

املفتوح  اإ�سرابهم  اأ�سرى  ويوا�سل �سبعة 

الإداري  رف�����س��ا لع��ت��ق��ال��ه��م  ال��ط��ع��ام  ع���ن 

77 ي��وم��ا،  وه����م: ك���اي���د ال��ف�����س��ف��و���س م��ن��ذ 

وع��الء  ي��وم��ا،   70 منذ  القوا�سمة  وم��ق��داد 

هوا�س  اأب��و  وه�سام  ي��وم��ا،   52 منذ  الأع���رج 

منذ 44 يوما، ورايق ب�سارات منذ 39 يوما، 

ي��وم��ا، واآخ��ره��م   36 اأب��و عكر منذ  و���س��ادي 

الأ�سري ح�سن �سوكة امل�سرب منذ 10 اأيام

م�����س��ت�����س��ف��ى  ال����ق����وا�����س����م����ة يف  وي����ق����ب����ع 

“كابالن”، فيما يقبع كل من: الف�سفو�س، 
�سجن  يف  وب�سارات  هوا�س،  واأب��و  والأع��رج، 

اأما الأ�سريين �سادي اأبو  الرملة”،  “عيادة 
زن��ازي��ن  فيقبعان يف  ���س��وك��ة  وح�����س��ن  ع��ك��ر، 

“عوفر” �سجن 

االنباط-وكاالت

عكرمة  الأق�����س��ى،  امل�سجد  خطيب  اأك���د 

حمتمل  ����س���يء  ك���ل  اأن  الث���ن���ني،  ����س���ربي، 

وان��دلع مواجهات  الأو���س��اع   تفجري  نحو 

الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  �سد  �ساملة 

وم�ستوطنيه دفاًعا عن امل�سجدين الأق�سى 

والقد�س يف مدينة القد�س املحتلة، حمذًرا 

الن��ف��ج��ار،  ي��ول��د  ال�����س��غ��ط  “كرثة  اأن  م��ن 

ول  ي��ن��ت��ظ��رون  ل  ي��ن��ت��ف�����س��ون  ال���ذي���ن  واأن 

اأحًدا” ي�ست�سرون 

ل�”وكالة  �سربي،  عكرمة  ال�سيخ  وق��ال 

اأن  يكن  “ل  اإن��ه  الإخبارية”،  فل�سطني 

ن�����س��ت��ط��ي��ع اأن ن��ح��ك��م م��ت��ى ���س��ي��ح�����س��ل ه��ذا 

والقد�س”،  الأق�سى  ب��اح��ات  يف  الن��ف��ج��ار، 

ال���ل���ذان ي�����س��ه��دان ت�����س��اع��ًدا يف اق��ت��ح��ام��ات 

الحتالل،  ق��وات  من  بحماية  امل�ستوطنني 

ل �سيما مع الأعياد “اليهودية”

حدث،  ما  اأن  الأق�سى،  خطيب  واأ�ساف 

اأم�������س، ه���و اأن����ه امل�����س��ت��وط��ن��ني رف���ع���وا علم 

وخالل  الأق�سى،  باحات  يف  “اإ�سرائيل” 
تلمودية  اأدوا �سلوات  املا�سيني  الأ�سبوعني 

بالبوق،  ونفخ  “الكهانوت”  لبا�س  ولب�سوا 

معترًبا ذلك جتاوزات “خطرية”، لأنها مل 

حت�سل يف ال�سابق

ت�ستغل  الحتالل  حكومة  اأن  اإىل  واأ�سار 

لق��ت��ح��ام  امل��ت��ع��ددة  “اليهودية”  الأع���ي���اد 

الأق�������س���ى وال����ق����د�����س، لأن����ه����م ي��ح�����س��دون 

املكان،  هذا  على  وامل�سلمني  الفل�سطينيني 

ويريدون اأن ينغ�سون علينا

ل��دي��ه مطامع  ال��ع��دو  اأن  وب���نّي ���س��ربي، 

وال�سيطرة  ال�سيادة  وحماولت نحو فر�س 

ع���ل���ى امل�������س���ج���دي���ن، وذل������ك ان���ت���ق���اًم���ا م��ن 

ال���ب���واب���ات  ���س��د   2017 ع����ام  يف  ه��زي��ت��ه��م 

“حكومة  اإن  بالقول:  وتابع  اللكرتونية، 

نفتايل بينت تريد اأن تظهر اأنها هي القوية 

وال���ت���ي ت��ل��ب��ي ح��اج��ة اط���م���اع امل�����س��ت��وط��ن��ني 

ال�سابقة  احل��ك��وم��ة  م��ن  اأك���رث  امل��ت��ط��رف��ني 

فهم يتناف�سون علينا وعلى ح�سابها”

وح���ّم���ل خ��ط��ي��ب الأق�������س���ى، الح���ت���الل 

م�������س���وؤول���ي���ت���ه ع���ل���ى ه������ذه الق���ت���ح���ام���ات 

وم�����س��وؤول��ني  كني�ست  اأع�����س��اء  ت�����س��م  ال��ت��ي 

كبار “اإ�سرائيليني” 
والتواجد  ال��رب��اط  ���س��رورة  و���س��ّدد على 

و�سد الرحال يف باحات الأق�سى والقد�س، 

الدفاع  �سرورة  العامل  يف  امل�سلمني  وعلى 

ع���ن ت��ل��ك امل���ق���د����س���ات ال�����س��ري��ف��ة ب��ك��ل م��ا 

اأوؤتيهم من قوة

ال�سف  اأن  اأك���د،  العربية،  احل��ال��ة  وع��ن 

عن  ال��دف��اع  اجت��اه  وغريب  مريب  العربي 

والأق�سى القد�س 

امل�����س��ت��وط��ن��ني  اأع���������داد  اأن  اإىل  ُي�������س���ار 

امل��ب��ارك  الأق�����س��ى  امل�سجد  اقتحموا  ال���ذي 

 2309 ب��ل��غ  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س  �سهر  خ��الل 

م�����س��ت��وط��ن��ني، ف��ي��م��ا ج���رى اإب���ع���اد م��واط��ن 

واحد عن الأق�سى

ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع���دد الع���ت���داءات ع��ل��ى دور 

ال���ع���ب���ادة وامل���ق���د����س���ات ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ما 

ال���ذي  ال���وق���ت  يف  اع����ت����داء،   )28( ي���ق���ارب 

اآلف  اإىل  قدمت قوات الحتالل احلماية 

امل�����س��ت��وط��ن��ني ال���ذي���ن اق��ت��ح��م��وا الأق�����س��ى 

خالل ذات الفرتة

االنباط-وكاالت

تايز”  “فاينان�سيال  �سحيفة  ذك���رت 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة يف ع����دده����ا ال�������س���ادر ام�����س 

ال��ذي يتخبط فيه  ال��وق��ت  اأن��ه يف  الأرب��ع��اء 

ب�����س��اأن الع����رتاف بنظام  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 

ط��ال��ب��ان اجل���دي���د يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، ظ��ه��رت 

اأ�سد  من  باعتبارها  امل��ج��اورة  طاجيك�ستان 

املعار�سني  دف��ع  بنحو  لطالبان  املنتقدين 

الأفغان للجوء اإىل اأرا�سيها

واأفادت ال�سحيفة - يف تقرير لها ن�سرته 

على موقعها الإلكرتوين - اأن اأحمد م�سعود 

الأفغانية  الوطنية  امل��ق��اوم��ة  جبهة  زع��ي��م 

وجنل زعيم املقاومة يف احلقبة ال�سوفيتية 

نائب  �سالح،  اهلل  واأمر  م�سعود،  �ساه  اأحمد 

ب��ي��درام،  اللطيف  وع��ب��د  ال�����س��اب��ق،  الرئي�س 

زعيم حزب املوؤمتر الوطني من اأفغان�ستان، 

دو�سنبه،  يف  اللجوء  حق  جميًعا  منحهم  مت 

طاجيك�ستان عا�سمة 

ج�����ريان  اأن  ال�������س���ح���ي���ف���ة  واأو������س�����ح�����ت 

يف  يخ�سون  الو�سطى  اآ���س��ي��ا  يف  اأفغان�ستان 

طالبان  ا�ستيالء  ي���وؤدي  اأن  الأم���ر  حقيقة 

للتطرف  العنان  اإط��الق  اإىل  ال�سلطة  على 

وحت���ف���ي���ز جت������ارة امل�����خ�����درات يف امل��ن��ط��ق��ة، 

ف�����س��اًل ع��ن زي����ادة ت��دف��ق ال��الج��ئ��ني، غري 

اأن�����ه ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان ع��ل��ى وج��ه 

اخل�����س��و���س، ف����اإن دع���م ال��ط��اج��ي��ك ال��ذي��ن 

ي�سكلون املقاومة الأفغانية والذين واجهوا 

التمييز منذ فرتة طويلة، هي م�ساألة غري 

للتفاو�س قابلة 

كان  لطاملا  البلدين  تاريخ  اأن  واأ�سافت 

من  الآلف  م���ئ���ات  جل����اأ  ح��ي��ث  م��ت�����س��اب��ًك��ا، 

ال��ط��اج��ي��ك - وه����م ث����اين اأك����رب م��م��وع��ة 

اأف��غ��ان�����س��ت��ان- اإىل ه��ن��اك خ��الل  ع��رق��ي��ة يف 

احلرب الأهلية يف ت�سعينيات القرن املا�سي. 

تايز”  “فاينان�سيال  اأك������دت  ه�����ذا،  ويف 

اأن احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة امل��خ��ل��وع��ة وح��رك��ة 

امل���ق���اوم���ة، ال��ت��ي ت��ق��ات��ل ط��ال��ب��ان يف اإق��ل��ي��م 

ت�ستخدم  اأ�سحتا  باأفغان�ستان،  باجن�سري 

للتخطيط  كقاعدة  طاجيك�ستان  عا�سمة 

خلطواتهم التالية. فيما قال بيدرام، الذي 

ر�سدت طالبان مكافاأة 200 األف دولر على 

“اإننا نخطط لالإعالن عن مقاومة  راأ�سه، 

ر�سمية لطالبان يف غ�سون �سهر”

اإحجام  اإىل  بالنظر  اأن��ه  بيدرام  واأ�ساف 

ال��دخ��ول يف حم��ادث��ات ب�ساأن  ط��ال��ب��ان ع��ن 

ت�����س��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ف���ي���درال���ي���ة، ف����ال خ��ي��ار 

اأم���ام ح��رك��ات امل��ع��ار���س��ة ���س��وى ال��دخ��ول يف 

طالبان  حكم  نقبل  اأن  “اإما  وت��اب��ع  ح��رب، 

من  لنا  بالن�سبة  اأه��م  �سيء  ول  ن��ق��اوم.  اأو 

اأننا لن ن�ستطيع اأن نعي�س يف  احلرية. كما 

طالبان”،  علينا  �ستف�سها  التي  ال��ظ��روف 

مبجرد  �سيزداد  املقاومة  دع��م  ب��اأن  معترباً 

حت�سل  ب���اأن  اأم��ل��ه  م��ع  ال��زخ��م،  يكت�سب  اأن 

املعار�سة على مزيد من الدعم من رو�سيا، 

اآ�سيا  يف  ل��الأم��ن  التقليدي  ال�سامن  وه��ي 
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الئ�����ت�����الف  يف  ج�����ه�����ات  ان�����ت�����ق�����دت 

من  بع�سها  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  احل��ك��وم��ي 

نفتايل  ال����وزراء  رئ��ي�����س  ح���زب   ، يينا 

ب��ي��ن��ي��ت، الإح���اط���ات ال��ت��ي خ��رج��ت من 

بنيامني  املعار�سة  رئي�س  �سد  مكتبه 

ن��ت��ن��ي��اه��و ع�����س��ي��ة خ���ط���اب ب��ي��ن��ي��ت يف 

العمومية اجلمعية 

وب����ح���������س����ب ه�������ذه اجل�������ه�������ات، ف������اإن 

ي�سيء  ب��ن��ت��ن��ي��اه��و  امل�����س��ت��م��ر  الن�����س��غ��ال 

لبينيت وحماولته وحكومته احل�سول 

هيئة  يف  ج��اء  كما  ع��ام��ة،  �سرعية  على 

الناطقة  ال��ع��ام��ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ب��ث 

بالعربية

بينيت  اأن  اجل���ه���ات  ه����ذه  وت��ع��ت��ق��د 

ارت����ك����ب خ����ط����اأً ب���ه���ج���وم���ه ع���ل���ى ك��ب��ار 

امل�سوؤولني يف اجلهاز ال�سحي، يف وقت 

ي�ستمر فيه الوباء

���س��ع��ب��ة  رئ���ي�������س  اأ�������س������ار  ذل������ك  اإىل 

يادلني،  عامو�س  �سابًقا  ال�ستخبارات 

خ��ط��اب��ه  يف  ي���ذك���ر  مل  ب��ي��ن��ي��ت  اأن  اإىل 

الرغم  على  ال��ن��ووي،  لالتفاق  ال��ع��ودة 

من تكري�سه ح�سة الأ�سد منه لإيران

بتن�سيق  للقرار  ذل��ك  ي��ادل��ني  وع��زا 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع الت���ف���اق ب���ني اإ���س��رائ��ي��ل 

املتحدة والوليات 

الكني�ست  ع�سو  احتج  جهته،  وم��ن 

ع����دم ذك��ر  راز،  ع���ن م��ريت�����س م��و���س��ي 

اإن��ه  وق��ال  اخل��ط��اب،  يف  الفل�سطينيني 

ي��ج��ب ع��ل��ى بينيت ع��ر���س روؤي��ت��ه  ك���ان 

لل�سالم اأمام العامل

االنباط-وكاالت

ح�����ذر ال���رئ���ي�������س اجل����دي����د ل�����س��رط��ة 

الكابيتول الأمريكي توما�س مانغر من 

اأن املخاطر الأمنية ما زالت تهدد مبنى 

الأمريكيني وامل�سرعني  الكونغر�س 

وق����ال م��ان��غ��ر يف م��ق��اب��ل��ة م��ع وك��ال��ة 

اإن ق����وات ال�����س��رط��ة  اأ���س��و���س��ي��ت��ي��د ب��ر���س 

اخل��ا���س��ة ب��ال��ك��اب��ي��ت��ول م��ا زال���ت تعاين 

ب��ع��د ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر م���ن اأح�����داث اق��ت��ح��ام 

ال��ك��ون��غ��ر���س يف ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ا���س��ي 

غ��ري  ت����ه����دي����دات  وج������ود  اإىل  م�������س���رياً 

الأمريكيني امل�سرعني  م�سبوقة �سد 

الكونغر�س  اقتحام  اأحداث  وفر�ست 

م���ن ق��ب��ل اأن�����س��ار ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 

حتديد  اإع����ادة  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�سابق 

ال��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل ب���ه���ا ���س��رط��ة 

ال��ك��اب��ي��ت��ول ووك������الت اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون 

الأخ�����رى يف وا���س��ن��ط��ن م��ع الأم����ن ومت 

اأ�سبوعني  قبل  �سارمة  اإج��راءات  اتخاذ 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����س��د م���ن الأ���س��خ��ا���س 

من  امل�سجونني  ل��دع��م  جتمعوا  ال��ذي��ن 

اأح������داث ال�����س��اد���س م���ن ك���ان���ون ال��ث��اين 

املا�سي

االنباط-وكاالت

الديقراطي  ال��ل��ي��ربايل  احل���زب  انتخب 

احل��اك��م يف ال��ي��اب��ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�سابق 

فوميو كي�سيدا رئي�ساً له

حاز  الفرن�سية  ال�سحافة  وكالة  وبح�سب 

كي�سيدا ع��ل��ى اأغ��ل��ب��ي��ة ك���ربى م��ن الأ����س���وات 

م��ق��اب��ل مناف�سه ت����ارو ك��ون��و وزي����ر الإ���س��الح 

يف  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح��م��ل��ة  ع���ن  امل�������س���وؤول  الإداري 

البالد وال��ذي �سغل يف ال�سابق من�سبي وزير 

اخلارجية ووزير الدفاع

وح�����س��ل ك��ي�����س��ي��دا ال��ب��ال��غ 64 ع���ام���اً على 

257 �سوتاً يف ال��دورة الثانية من النتخابات 

�سوتاً   170 مقابل  احلاكم  للحزب  الداخلية 

لكونو فيما �سيعني كي�سيدا رئي�ساً للوزراء يف 

ت�سويت للربملان يف الرابع من ت�سرين الأول 

املقبل وكان رئي�س الوزراء الياباين يو�سيهيدي 

�سوجا اأعلن يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري 

احل��زب  رئا�سة  ملن�سب  الرت�سح  يعتزم  ل  اأن��ه 

ال��ل��ي��ربايل ال��دي��ق��راط��ي احل��اك��م يف ال��ب��الد 

اإج��راء انتخابات لرئا�سة  اأم��ام  ليف�سح املجال 

احلزب

 انتقادات إسرائيلية لخطاب 
بينيت في األمم المتحدة

تحذيرات جديدة من مخاطر أمنية 
تهدد الكونغرس األمريكي

 انتخاب فوميو كيشيدا رئيسًا 
للحزب الحاكم في اليابان
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االنباط-وكاالت

 ات��ه��م��ت دول����ة ف��ل�����س��ط��ن، اإ���س��رائ��ي��ل بتطوير 

الأ�سلحة النووية ب�سكل غري قانوين و�سري ، واأنها 

تعمل على عرقلة اجلهود الرامية جلعل منطقة 

ال�سرق الأو�سط، خالية من اأ�سلحة الدمار ال�سامل

وقال ال�سفري الفل�سطيني لدى المم املتحدة 

اأ�سلحة  اإ�سرائيل تقوم بتطوير  اإن  ريا�ض من�سور 

ترف�ض  بينما  و���س��ري،  قانوين  غري  ب�سكل  نووية 

الن�����س��م��ام اإىل م��ع��اه��دة ع���دم ان��ت�����س��ار الأ���س��ل��ح��ة 

النووية وغريها من ال�سكوك ذات ال�سلة

واتهم من�سور دولة الحتالل بانها تعمل على 

اأ�سلحة  من  خالية  منطقة  اإن�ساء  احتمال  عرقلة 

الدمار ال�سامل يف ال�سرق الأو�سط

ويف كلمة له خالل الجتماع الذي عقدته الأمم 

املتحدة لالحتفال باليوم الدويل لالإزالة الكاملة 

لالأ�سلحة النووية والرتويج له، تطرق اإىل منطقة 

اأن��ه��ا تعترب مثال  ال�����س��رق الأو����س���ط، م�����س��ريا اىل 

رئي�سيا ملا يحدث عندما تطالب دولة ما مبا تنكره 

على الآخرين، متجاهلة القانون الدويل والإرادة 

الدولية

واأك����د يف ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي نقلتها وك��ال��ة الأن��ب��اء 

من  ال��ع��امل  تخلي�ض  اأن  الر�سمية،  الفل�سطينية 

الأ���س��ل��ح��ة امل��روع��ة وغ���ري الإن�����س��ان��ي��ة يعترب اأح��د 

ن�ساأتها  منذ  املتحدة  ل���الأمم  احلا�سمة  الأه����داف 

للو�سع  م����ربر  اأي  ي���وج���د  ل  اأن�����ه  اإىل  م�����س��ريا   ،

ال�ستثنائي الذي تتمتع به الأ�سلحة النووية

و����س���دد ع��ل��ى اأن اأ���س��ل��ح��ة ال���دم���ار ال�����س��ام��ل، يف 

ج��وه��ره��ا، ع�����س��وائ��ي��ة وغ���ري اإن�����س��ان��ي��ة ، واأ����س���اف 

الأ�سلحة النووية اأكرثها تدمرياً، وبالتايل، كانت 

ول تزال غري �سرعية، ول توجد اأي حالة اأو ظرف 

ميكن فيها تربير ا�ستخدام مثل هذه الأ�سلحة

واأك�����د ال�����س��ف��ري م��ن�����س��ور اأن وج����ود م��ث��ل ه��ذه 

اأنحاء  الأ�سلحة ي�سكل تهديدا لالأبرياء يف جميع 

اإل  وج��ودي��ا ل ميكن مواجهته  وخ��ط��را  ال��ع��امل، 

بالق�ساء عليها

وت��اب��ع م��ع��اه��دة ح��ظ��ر الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة هي 

عنها  غنى  ل  التي  الطبيعية  والنتيجة  الم��ت��داد 

ملعاهدة عدم النت�سار

وعرب من�سور عن فخر دولة فل�سطن بكونها 

ومن  املعاهدة  ب�سياغة  قامت  دول��ة   120 بن  من 

التي �سادقت عليها، ما �ساعد على  ال��دول  اأوائ���ل 

دخولها حيز التنفيذ

ال���دورة  بانعقاد  الفل�سطيني،  ال�سفري  ورح���ب 

الأ�سلحة  اإن�ساء منطقة خالية من  ملوؤمتر  الأوىل 

ال��ن��ووي��ة، واأ���س��ل��ح��ة ال���دم���ار ال�����س��ام��ل الأخ�����رى يف 

ال�سرق الأو�سط حتت الرئا�سة القديرة لالأردن

وعرب عن ثقة فل�سطن من اأن ال��دورة الثانية 

التي �ستعقد برئا�سة الكويت �ست�سمح بالتقدم نحو 

الهدف النبيل لهذا املوؤمتر، داعيا جميع الأطراف 

اإىل النخراط بفعالية وبح�سن نية للم�ساعدة يف 

تخلي�ض املنطقة من هذه الأ�سلحة ب�سكل نهائي

واجلدير ذكره، اأنه رغم اأن اإ�سرائيل مل تعرتف 

تاأكيدات  هناك  اأن  اإل  ن��ووي��ة،  اأ�سلحة  بامتالكها 

قوية من عدة موؤ�س�سات حقوقية، توؤكد اأن اإ�سرائيل 

متتلك هذه الأ�سلحة، واأنها تعترب �ساد�ض دولة يف 

العامل تقوم بتطوير هذا النوع من الأ�سلحة

منطقة  يف  امل��وج��ود  الإ�سرائيلي  املفاعل  ويعد 

اأن��ه  اإ���س��رائ��ي��ل، وي���رتدد  اأ�سهر مفاعالت   ، دمي��ون��ا 

واأن  �سبق  وق��د  ال�����س��الح،  ه��ذا  لتطوير  خم�س�ض 

املفاعل  ذل��ك  يف  العاملن  اأح���د  اإ�سرائيل  و�سعت 

حول  اأ�سرار  لإف�سائه  طويلة،  ل�سنوات  ال�سجن  يف 

قدرات تل اأبيب النووية

واإ���س��رائ��ي��ل واح����دة م��ن اأرب����ع دول ن��ووي��ة غري 

ف��ه يف م��ع��اه��دة احل���د م��ن ان��ت�����س��ار الأ�سلحة  ُم��ع��َرّ

النووية )NPT( كدول متتلك ال�سالح النووي، 

اإىل جانب كل من الهند وباك�ستان وكوريا ال�سمالية

وهناك معلومات ت�سري اإىل اأن اإ�سرائيل متلك 

اأكرث من 200 راأ�ض نووي، ويرتدد اأي�سا اأن اإ�سرائيل 

ه��ي ال��ق��وة ال��ن��ووي��ة اخل��ام�����س��ة يف ال���ع���امل، وذل��ك 

اإىل م�سافات  اإط��الق��ه��ا  حل��ي��ازت��ه��ا روؤو����س���ا مي��ك��ن 

تبلغ 1500 كيلومرت با�ستخدام �سواريخها طويلة 

املدى، اإ�سافة للقنابل النووية التي ميكن اإلقاوؤها 

من اجلو

الغمو�ض  با�سم  ُتعرف  �سيا�سة  اإ�سرائيل  وتتبع 

النووي ، رغم قيامها باأعمال تطوير ال�سالح، منذ 

اأن اأعلنت عن ان�سائها يف العام 1948، وترف�ض اأن 

جتريها  التي  ال��دوري��ة  التفتي�ض  عمليات  ت�سملها 

وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة على امل��ن�����س��اآت ال��ن��ووي��ة يف 

العامل

االنباط-وكاالت

الطرق لكي يفهم عامة  اأف�سل  رمب��ا يكون 

هي  الأمل��ان��ي��ة  النتخابات  نتائج  الربيطانين 

]عجلته ل تدوريف  املعلق  الربملان  نتائج  تذّكر 

وي�ستمن�سرت يف عام 2017، وقد تكون نتائج عام 

املرحلة،  تلك  ففي  ب��ع��د.  اأك���رث  مالئمة   2010

كان “برملاناً من اخلا�سرين” لكن بدا وا�سحاً 

اأن حكومة العمال التي يراأ�سها غوردون براون 

خ�سرت تفوي�ض احلكم، اأو حتى تروؤ�ض حتالف 

حاكم على الرغم من اأن حزب املعار�سة الرئي�ض 

مل يح�سد اأغلبية، مع اأنه احلزب الأكرب. وكان 

الأح��زاب الأ�سغر حجماً، ل  هم  “الرابحون” 
�سيما الدميقراطين الأحرار )بعد ارتفاع عابر 

ل�سعبية رئي�سهم نيك كليغ(. وما ميكن قوله 

فقط دون اأي تناق�ض عن عام 2010 هو اأن حزب 

العمال خ�سر

اإن اأوجه ال�سبه غري دقيقة ]بن النتخابات 

الو�سع  ولكن  الأملانية،  ونظريتها  الربيطانية 

باأن  الآن هو الع���رتاف  اأملانيا  ال��ذي يقابله يف 

CDU/( امل�سيحي   ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 

ن�سبة  اأقل  فح�سد  النتخابات  خ�سر   )CSU
من الت�سويت يف تاريخ اجلمهورية الفيدرالية 

وخالل 16 عاماً يف احلكم برئا�سة اأنغيال مريكل 

اأرم��ن  اإىل  دف��ة من�سبها  ت�سليم  ح��اول��ت  التي 

“ال�سرتاكي  احل���زب  وع���اد  وف�سلت.  ل���س��ي��ت، 

الدميقراطي” الذي ت�سارك ال�سلطة فعلياً مع 

مريكل معظم العقدين ال�سابقن، بعد اأن كاد 

بفارق  النتخابات  ليت�سدر  يطويه،  الن�سيان 

ما  وه��و  الر�سمي.  الفائز  ويك�سب لقب  ب�سيط 

زعمه فعلياً رئي�ض هذا احلزب ووزير املالية يف 

اأولف �سولتز. ومع ذل��ك، مل  حكومة مريكل، 

يك�سب اأي من احلزبن “الرئي�سن” �سوى ربع 

الأ�سوات تقريباً لكل منهما، وبالكاد ا�ستطاعا 

“حتالف كبري” ثان،  اأغلبية لت�سكيل  ت�سجيل 

بات الآن غري ممكن �سيا�سياً و�سل ت�سظي نظام 

الأحزاب الأملاين اإىل حد برزت معه احلاجة اإىل 

]اجلمع بن ثالثة اأح��زاب الآن لك�سب اأغلبية 
البوند�ستاغ.  ال��ف��ي��درايل،  ال��ربمل��ان  يف  املقاعد 

الراف�ض من  الأح���زاب موقفها  ح��ددت جميع 

التعامل مع حزب اليمن املتطرف، “البديل من 

اأجل اأملانيا”، مما يجعل احل�سابات اأكرث تعقيداً. 

ومن جهته، ي�سكل حزب الي�سار املتطرف ‘داي 

لينك’، وه��و لع��ب �سغري اآخ��ر ورث �سيوعيي 

اأملانيا ال�سرقية، حزباً هام�سياً يف�سل الآخرون 

كذلك عدم التعامل معه. وبالتايل اأ�سبح حزب 

“اخل�سر” وحزب “الدميقراطين الأحرار” 
)Free Democrats، وهو حزب و�سطي 

نوعاً ما يوؤيد ليربالية ال�سوق ]رفع القيود عن 

امل�سكلة هي  الآن لكن  النفوذ  حركته(، �ساحبا 

اأن هذين احلزبن ال�سغريين ل ميلكان كثرياً 

من القوا�سم امل�سرتكة و�سوف يطالب كل منهما 

الأحزاب الأكرب باأمور بالغة الختالف تتفاوت 

وحتمل  وتكرث،  املحتملة  الثالثية  الرتكيبات 

حزب  كل  لأل���وان  تبعاً  وملونة  متنوعة  اأ�سماء 

)ال��دمي��ق��راط��ي امل�����س��ي��ح��ي=اأ���س��ود، ال���س��رتاك��ي 

ال����دمي����ق����راط����ي=اأح����م����ر، ال���دمي���ق���راط���ي���ون 

الأح����رار=اأ�����س����ف����ر، اخل�������س���ر=اأخ�������س���ر(. وه��ي 

ال�سوئية”  امل��رور  “اإ�سارة  مثل  مزيجاً  ت�سمل 

والدميقراطيون  الدميقراطي  )ال���س��رتاك��ي 

جامايكا”  و”علم  واخل���������س����ر(،  الأح�����������رار 

)ال���دمي���ق���راط���ي امل�����س��ي��ح��ي وال��دمي��ق��راط��ي��ون 

كينيا”  و”علم  واخل�������������س������ر(،  الأح���������������رار 

)ال����دمي����ق����راط����ي امل�������س���ي���ح���ي وال�����س����رتاك����ي 

على  احلقيقة،  ويف  واخل�����س��ر(.  الدميقراطي 

الأغلب اأن �سولتز �سي�سطر للتو�سل اإىل اتفاق 

الأحرار”،  و”الدميقراطين  “اخل�سر”  مع 

لكن ذلك �سيحتاج اإىل وقت. �سوف ي�سعون اإىل 

النتهاء من هذه العملية قبل عيد امليالد، لكي 

املنتهية وليتها،  امل�ست�سارة  ل ت�سطر مريكل، 

اأن تديل بخطاب جديد يف راأ���ض ال�سنة لكن ل 

يلوح طيف اأزمة ]و�سيكة يف اأملانيا. فعلى خالف 

ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وغ���ريه���ا، ل ي�سهل 

الد�ستور الأمل��اين اأم��ر اإج��راء انتخابات اأخ��رى، 

وهم يدركون بالتايل اأنهم م�سطرون للتو�سل 

اإىل �سيغة معينة ولهذا جتري املحادثات بهدوء 

انتخابات  بعد  اأ���س��ه��ر  ح��دث طيلة  كما  وث��ب��ات 

عام 2017  التي اأفرزت نتائج غري حا�سمة. ويف 

هذه الأثناء، �سوف توا�سل مريكل، والإلفة بها 

قدمية ]ل حتمل خماطر املجهول، باإدارة اأكرب 

معار�سة  تلقى  اأن  دون  من  اأوروب���ا  يف  اقت�ساد 

�ساءت(  لو  خام�سة  بولية  لتفوز  )كانت  تذكر 

وم�ستقبلها  اأملانيا  بحا�سر  يحيط  ذل��ك،  وم��ع 

بع�ض الفراغ وال�سبابية. ل ت�ستطيع مريكل، 

بعيداً عن موقعها ال�سخ�سي الوا�سح، اأن تزعم 

كبرية  دمي��ق��راط��ي��ة  �سرعية  ب���اأي  تتمتع  اأن��ه��ا 

لرتوؤ�ض  فرن�سا  ت�ستعد  فيما  �سيما  ل  ح��ال��ي��اً، 

الحتاد الأوروبي وتتح�سر غال�سكو ل�ست�سافة 

26(  يف  )ك���وب  املناخي  املتحدة  الأمم  م��وؤمت��ر 

نوفمرب )ت�سرين الثاين(. ومن ح�سن طالع كل 

اأن  ثمة توافقاً يربز-  املعنية، يبدو  الأط���راف 

“اخل�سر” يف  اأداء  ب�سبب  التحديد  على وج��ه 

الن��ت��خ��اب��ات- ب�����س��اأن ج���دول الأع���م���ال البيئي، 

وبع�ض الإق��رار ب��اأن القت�ساد الأمل��اين، وقطاع 

ال��ت�����س��ن��ي��ع ال���ك���ب���ري ف���ي���ه وي�����س��ت��خ��دم ال��ف��ح��م 

احلجري، اأقذر ]اأكرث تلويثاً مما يجب ويحتاج 

الن��ب��ع��اث��ات.  ]تخفي�ض  تنظيف  عملية  اإىل 

وم��ن الناحية الأخ���رى، لي�ست مريكل مبوقع 

اأو  �سخمة  م���ب���ادرات  اأي  ب���اإط���الق  ل��ه��ا  ي�سمح 

املخاطرة قد تتمخ�ض النتخابات الأملانية عن 

اأك��رب تغري �سيا�سي يف جيل ولكنها قد ل تاأتي 

بجديد ويا لها من مفارقة. معظم فرتة ما بعد 

احلرب الثانية، �سادت يف اأملانيا �سيا�سات حزبية 

ن��ظ��ام ح��زب��ن ون�سف  م�ستقرة يف ظ��ل وج���ود 

و”ال�سرتاكي  امل�سيحي”،  )“الدميقراطي 

الأحرار”(.  الدميقراطي” و”الدميقراطيون 

والآن اأ�سبح نظامها احلزبي اأقرب اإىل م�سهد 

التمثيل  ن��ظ��ام  يتحول  فيما  وخمتلط،  م��ل��ون 

الأق���رب  الناخبن  خيار  م��ن  ن��وع  اإىل  الن�سبي 

اإىل الطراز الإيطايل اأو الهولندي، وا�سطراب 

امل�سيحي”  “الدميقراطي  ول��ك��ن  حم��ت��م��ل. 

اأم�����س��ى ف���رتة ط��وي��ل��ة ج����داً يف ق��ي��ادة حكومة 

ت��ت��وىل زم���ام احل��ك��م، يف ظ��ل وج���ود امل�ست�سارة 

نف�سها. فقد تعاملت مريكل مثاًل، مع ثالثة 

روؤ�ساء جمهورية فرن�سين واأمريكين، واأربعة 

روؤ�ساء وزراء بريطانين وقد كانت �سنداً ]ركناً 

ث��اب��ت��اً ل��ل��ق��ارة اإن مل نقل ال��ع��امل اأث��ن��اء ف��رتات 

اأن  ال���س��ط��راب. وم���ا نعلمه علم ال��ي��ق��ن، ه��و 

هذا الأمر قد انتهى، بغ�ض النظر عمن يتوىل 

احلكم يف برلن

االنباط-وكاالت

ال�سابقة  املتحدثة  غري�سام  �ستيفاين  و�سفت 

كانت  التي  الغ�سب  نوبات  الأبي�ض   البيت  با�سم 

ت��ع��رتي ال��رئ��ي�����ض ال�����س��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب باأنها 

املو�سيقى  �سماع  بعد  اإل  يهدا  ل  واأنه  “مرعبة”، 
املف�سلة لديه

ونقلت وكالة فران�ض بر�ض عن مقتطفات من 

كتاب لغري�سام بعنوان “�ساأخذ اأ�سئلتكم الآن” اأن 

دون��ال��د ت��رام��ب “مزاجي وك���اذب واأن���ه ك��ان يقوم 

باأمور ب�سكل خفي ومييز على اأ�سا�ض اجلن�ض”

�سغلت  كانت  غري�سام  �ستيفاين  اأن  اإىل  ي�سار 

الأبي�ض يف الفرتة  البيت  با�سم  املتحدثة  من�سب 

من يوليو 2019 اإىل اأبريل 2020، وتولت بعد ذلك 

اإدارة مكتب ال�سيدة الأوىل ال�سابقة ميالنيا ترامب

اإن �سخ�سا عن يف البيت الأبي�ض كانت  وقيل 

اأغانيه  ببث  ترامب  ف��ورات غ�سب  تهدئة  مهمته 

 ”Memory“ بعنوان  اأغنية  ومنها  املف�سلة 

 ،”Cats “ هي جزء من م�سرحية غنائية بعنوان

وكان هذا ال�سخ�ض يلقب با�سم “رجل املو�سيقى”

عن  بو�ست”  “وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 

املتحدثة ال�سابقة با�سم البيت الأبي�ض اأن الرئي�ض 

الرئا�سية  اإىل الطائرة  ا�ستقدم  ال�سابق  الأمريكي 

رقم واحد “موظفة بهدف التحديق يف موؤخرتها”

وت�سري ال�سحيفة اإىل مقتطف اآخر من الكتاب 

حول لقاء بن ترامب والرئي�ض الرو�سي فالدميري 

منذ  الع�سرين  ملجموعة  قمة  هام�ض  على  بوتن 

عامن

فقرة  الكتاب  م��ن  ذات��ه��ا  ال�سحيفة  واقتب�ست 

عن لقاء بن ترامب والرئي�ض الرو�سي فالدميري 

ورد  الع�سرين،  بوتن على هام�ض قمة جمموعة 

فيها اأن “الرئي�ض الأمريكي ال�سابق قال لنظريه 

الرو�سي، يف غياب ال�سحافين: ح�سنا، �ساأت�سّرف 

ذل��ك فقط من  دق��ائ��ق. لكن  معك بحزم لب�سعة 

)ال�سحافيون(،  يرحل  اإن  وم��ا  ال��ك��ام��ريات،  اأج��ل 

�سنتحّدث”

ونقل من كتاب املتحدثة ال�سابقة با�سم البيت 

ا���س��ت��ق��ال��ت م��ن عملها يف مكتب  الأب��ي�����ض وال��ت��ي 

ميالنيا ترامب بعد الهجوم على الكابيتول يوم 9 

يناير 2021، اأن الرئي�ض الأمريكي ال�سابق “اأخفى 

2019 لتنظري  اأن���ه خ�سع ع���ام  ال��ع��ام  ال�����راأي  ع��ن 

القولون”

ك��ت��اب غر�سيام  م��ن  اأم��ري��ك��ي��ة  ون��ق��ل��ت �سحف 

جتاه  اأك��رث  عدائية  اأ�سبحت  ت��رام��ب  ميالنيا  اأن 

ع��الق��ت��ه مبمثلة  ع��ن  الك�سف  اأن مت  ب��ع��د  زوج��ه��ا 

ال�سابقة طلبت عقب  الأوىل  ال�سيدة  واأن  اإباحية، 

اإطاللتها العامة  اأن يرافقها يف  هذه الف�سيحة، 

ع�سكري جذاب لإثارة غ�سب زوجها

وراأت املتحدثة ال�سابقة با�سم البيت الأبي�ض اأن 

“انعدام امل�سداقية كان ي�سري” يف البيت الأبي�ض 
نظام  ع��رب  ين�سر  اأن����ه  ل��و  “كما  ت��رام��ب  ع��ه��د  يف 

املكيفات”

االنباط-وكاالت

اأه���ايل  يتقدمهم  اللبنانين  م��ئ��ات  تظاهر   

�سحايا انفجار مرفاأ بريوت الأربعاء اأمام ق�سر 

العدل يف بريوت بعد يومن من تعليق التحقيق 

يف الق�سية على خلفية تدخالت �سيا�سية و�سكاوى 

قانونية تطالب بتنحية املحقق العديل

وهذه املرة الثانية التي ُيعلق فيها التحقيق يف 

ال��ذي وقع يف الرابع من اآب/ النفجار ال�سخم 

اأغ�سط�ض 2020 واأدى اإىل مقتل 214 �سخ�ساً على 

الأقل واإ�سابة اأكرث من 6500 اآخرين بجروح، عدا 

عن دمار وا�سع يف العا�سمة. وعزته ال�سلطات اإىل 

تخزين كميات كبرية من نيرتات الأمونيوم من 

دون اإج��راءات وقاية. وتبّن لحقاً اأن م�سوؤولن 

وق�سائية  واأمنية  �سيا�سية  ع��دة  م�ستويات  على 

كانوا على دراية مبخاطر تخزين هذه املادة ومل 

يحركوا �ساكناً

مت��ك��ن��ت جم��م��وع��ة م���ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن ظهر 

الأربعاء من الدخول اإىل الباحة الداخلية لق�سر 

العدل، حيث يقع مكتب املحقق العديل. وعلقوا 

لفتة �سخمة ت�سم �سور ال�سحايا مع تعليق لن 

تقتلونا مرتن

واأم�������ام ق�����س��ر ال����ع����دل، رف����ع الأه�������ايل ���س��ور 

ال�سحايا ولفتات كتبوا عليها عبارات عدة بينها 

الق�سية احلقيقة و  اأك��رب من قا�سي..  الق�سية 

كما حمل   . نن�سى  لن  و  العدالة  يحمي  ال�سعب 

اأحدهم �سورة مرفقة مبج�سم مق�سلة ومذّيلة 

بتعليق نهاية كل فا�سد

وق���ال���ت رمي���ا ال���زاه���د، ال��ت��ي ق��ت��ل الن��ف��ج��ار 

بر�ض  فران�ض  لوكالة  املرفاأ،  يف  املوظف  �سقيقها 

ال�سيا�سين  ت��دخ��الت  م��ن  �سهراً   13 منذ  نعاين 

واأرباب الطوائف يف م�سار التحقيق.. وو�سل بهم 

الأمر اإىل حّد اللعب على القانون

واأ�سافت عندما علمت بوقف التحقيق، �سعرت 

اأننا نتعر�ض للخيانة مرة ثانية، ويقتلوننا مرة 

ثانية ) ( كاأنهم يقتلوننا ونحن نتنف�ض

م��ن��ذ ادع���ائ���ه ع��ل��ى رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة ال�سابق 

ح�سان دياب وطلبه مالحقة نواب ووزراء �سابقن 

ت��وؤدي  اأن  ك��ث��ريون  يخ�سى  اأم��ن��ي��ن،  وم�سوؤولن 

العديل  املحقق  ع��زل  اىل  ال�سيا�سية  ال�سغوط 

طارق بيطار، على غرار ما جرى مع �سلفه فادي 

�سوان الذي ُنحي يف �سباط/فرباير بعد ادعائه 

على دياب وثالثة وزراء �سابقن

ب����دوره ق��د عّلق  وق��ب��ل تنحيته، ك���ان ���س��وان 

عليهما  ادع����ى  وزي�����ران  ت��ق��دم  ب��ع��دم��ا  التحقيق 

ب��ط��ل��ب ن��ق��ل ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ن ي����ده وع���ّل���ق بيطار 

الإثنن التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير 

امل�سنوق يطلب فيها نقل  ال�سابق نهاد  الداخلية 

الق�سية اإىل قا�ض اآخر رداً على طلب ا�ستجوابه 

كمدعى عليه يف الق�سية

مُينع تهديد القا�سي

بعد نحو خم�سة اأ�سهر من ت�سلمه امللف، اأعلن 

بيطار يف مت��وز/ي��ول��ي��و ع��زم��ه ا���س��ت��ج��واب دي��اب 

كمدعى عليه، ووّجه كتاباً اىل الربملان طلب فيه 

رفع احل�سانة النيابية عن ثالثة وزراء �سابقن 

هم النواب علي ح�سن خليل )املال( وغازي زعيرت 

اأمل  حركة  كتلة  اإىل  ينتميان  وهما  )الأ�سغال(، 

وك��ان  امل�سنوق،  ون��ه��اد  اهلل،  ح��زب  م��ع  املتحالفة 

ينتمي اىل تيار امل�ستقبل بزعامة �سعد احلريري. 

وج��اء ذلك متهيداً لالدعاء عليهم بتهم جناية 

ال��ق�����س��د الح��ت��م��ايل جل��رمي��ة ال��ق��ت��ل و جنحة 

الإهمال والتق�سري لأنهم كانوا على دراية بوجود 

نيرتات المونيوم ومل يتخذوا اج��راءات جتّنب 

البلد خطر النفجار

مذكرة  بيطار  اأ�سدر  اأيلول/�سبتمر،   16 ويف 

ت��وق��ي��ف ب��ح��ق وزي����ر الأ����س���غ���ال ال�����س��اب��ق يو�سف 

ف��ن��ي��ان��و���ض ب���ع���د ام���ت���ن���اع���ه ع����ن امل����ث����ول اأم���ام���ه 

بدعوى  اأي�ساً  فنيانو�ض  تقدم  وقد  ل�ستجوابه. 

بتنحية  اأم��ام حمكمة التمييز اجلزائية مطالباً 

بيطار وغ��ادر دي��اب ال�سهر احل��ايل اإىل الوليات 

اإح�سار  مذكرة  �سدور  من  الرغم  على  املتحدة 

بحّقه وحتديد موعد ا�ستجوابه

تتهم قوى رئي�سية على راأ�سها حزب اهلل، القوة 

البالد، وجتّمع  الأب��رز يف  والع�سكرية  ال�سيا�سية 

احل��ري��ري،  بينهم  ال�سابقن  احل��ك��وم��ات  روؤ���س��اء 

بيطار ب� ت�سيي�ض التحقيق

وياأتي تعليق التحقيق بعد اأي��ام على ت�سريب 

ر�سالة �سفهية نقلتها اإعالمية على ل�سان م�سوؤول 

يف ح���زب اهلل ك���ان ي��ت��واج��د يف ق�سر ال��ع��دل اىل 

من  احل���زب  امتعا�ض  تت�سمن  بيطار  القا�سي 

م�سار التحقيق وتهديده باإزاحته

خالل التظاهرة، قال وليام نون، �سقيق اأحد 

�سحايا ف��وج الإط��ف��اء ال���ذي ك��ان ي��ح��اول اإخماد 

حريق �سبق النفجار، ل�سحافين نحن نطالب 

ب��احل��ق��ي��ق��ة.. مم��ن��وع اأن ي��ت��ه��دد ال��ق��ا���س��ي داخ��ل 

العدلية

اأ���س��ب��وع  ب��داي��ة  يف  التحقيق  تعليق  ج���اء  ك��م��ا 

عدة  ا�ستجواب  جل�سات  ي�سهد  اأن  يفرت�ض  ك��ان 

مل�سوؤولن ع�سكرين و�سيا�سين. ورف�ست الأمانة 

مذكرات  املا�سي  الأ�سبوع  النواب  ملجل�ض  العامة 

الثالثة  النواب  ل�ستجواب  بيطار  اأر�سلها  تبليغ 

اإىل قانون يح�سر  الربملان  ا�ستناد  انطالقاً من 

وال����وزراء يف حمكمة خا�سة  ال��روؤ���س��اء  حماكمة 

ُي�سكلها من ق�ساة ونواب

ال�سلطات  رف�����س��ت  الن���ف���ج���ار،  وق����وع  وم��ن��ذ 

حتقيقاً دولياً، فيما تنّدد منظمات حقوقية بينها 

هيومن رايت�ض ووت�ض والعفو الدولية مبحاولة 

وتطالب  التحقيقات،  عرقلة  ال�سيا�سين  القادة 

باإن�ساء بعثة حتقيق دولية م�ستقلة وحمايدة

�سالح،  اب��و  ي�سرى  قالت  التظاهرة،  وخ��الل 

ال���ت���ي ف���ق���دت اب��ن��ه��ا خ����الل الن���ف���ج���ار، ن��ط��ال��ب 

بالعدالة ومن يتغيب عن املحاكمات هو اخلائف

 فلسطين تتهم إسرائيل بتطوير األسلحة النووية بشكل سري

 يحيط بحاضر ألمانيا ومستقبلها بعض الفراغ والضبابية... فما معنى نتائج االنتخابات األلمانية؟

 متحدثة سابقة باسم البيت األبيض تصف نوبات غضب ترامب ب«المرعبة«

 لبنانيون ينددون بتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت: لن تقتلونا مرتين

االنباط-وكاالت

النقاب،  عربية،  اإعالمية  م�سادر  ك�سفت 

الإ�سرائيلية”،  العليا  “املحكمة  ي�سمى  ما  اأن 

اأج��ل��ت، �سباح ال��ي��وم الأرب���ع���اء، اإخ����الء قرية 

الفل�سطينية،  ال��ب��دوي��ة  الأحمر”  “اخلان 
�سرقي القد�ض املحتلة، ملدة �ستة اأ�سهر اأخرى، 

حتى 6 اآذار/ مار�ض 2022

اإن  ال��ع��ربي��ة:  م��ع��اري��ف  �سحيفة  وق���ال���ت 

“ق�ساة املحكمة، بعد قرارهم، انتقدوا ب�سدة 
وتلكوؤها،  الق�سية  يف  العربية  الدولة  �سلوك 

واأن���ه���م مل ي���ع���ودوا ق���ادري���ن ع��ل��ى ق��ب��ول ع��دم 

ب�”قرار  م��ط��ال��ب��ن،  اللتما�ض”،  ت��و���س��ي��ح 

وا�سح حتى نهاية هذا التاريخ” وكان مقررا 

�سنوات،  ث��الث  قبل  وهدمها  القرية  اإخ���الء 

بدعوى اأنها “بنيت ب�سكل غري قانوين”، لكن 

حم���اولت الت��ف��اق على م��وق��ع ب��دي��ل لإع���ادة 

التوطن اأف�سل العملية

واأث��ارت ق�سية اخلان الأحمر، قلقا دوليا، 

ع��دم  اإىل  اأبيب”  “تل  اأوروب���ي���ة  دول  ودع���ت 

امل�سي يف خمطط هدمها الذي جّمده مكتب 

يف  نتنياهو،  بنيامن  اآن����ذاك،  ال����وزراء  رئي�ض 

فل�سطينيا   200 نحو  وي�سكن   2018 اأك��ت��وب��ر 

من ع�سرية اجلهالن البدوية، املنحدرة من 

املقام  التجمع  يف   ،1948 ع��ام  املُهجرة  النقب 

منذ اأوائل خم�سينيات القرن املا�سي.   ويحيط 

ال��ي��ه��ودي��ة؛  امل�ستوطنات  م��ن  ع���دد  بالتجمع 

ت�ستهدفها  ال��ت��ي  الأرا����س���ي  �سمن  يقع  حيث 

م�سروعها  لتنفيذ  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سلطات 

ويت�سمن     .”E1“ امل�����س��م��ى  الح����ت����اليل 

اإق���ام���ة الف   ”E1“ امل�����س��روع ال���س��ت��ي��ط��اين 

وا�سعة  ال�ستيطانية على م�ساحات  الوحدات 

رب��ط  ل��غ��ر���ض  الفل�سطينية  الأرا�����س����ي  م���ن 

القد�ض  م��ع  اأدوميم”  “معاليه  م�ستوطنة 

املحتلة. حمكمة اإ�سرائيلية تعّلق هدم وتهجري 

“اخلان الأحمر” ملدة اأ�سبوع

االنباط-وكاالت

اأف����������ادت ه���ي���ئ���ة ������س�����وؤون الأ������س�����رى 

الأ�سري  اأن  الأربعاء،  ام�ض  واملحررين، 

مب�ست�سفى  حمتجز  حميد  اأب��و  نا�سر 

�سحي  بو�سع  الإ�سرائيلي  )ب���رزلي( 

الحتالل  �سلطات  وك��ان  و�سيئ،  مقلق 

قد نقلته اإىل امل�سفى يوم الأحد املا�سي 

اإثر تدهور حاد طراأ على حالته

واأو�سح حمامي الهيئة كرمي عجوة 

عقب زيارته له، باأن الأ�سري اأبو حميد 

ما زال يعاين من نوبات �سعال �سديدة 

جت��ع��ل��ه ي��ت��ق��ي��اأ، وم����ن ارت���ف���اع ب��درج��ة 

احل������رارة ، واأوج�������اع مب��خ��ت��ل��ف اأن���ح���اء 

ج�سده، وف��ق��د م��ن وزن��ه م��ا ي��زي��د عن 

ع�����س��رة ك��غ��م، وي��ق��وم اأط��ب��اء الح��ت��الل 

بتزويده مب�سادات حيوية عرب الوريد

واأ�ساف عجوه اأنه من املقرر اليوم 

اأن يتم اإجراء فحو�سات طبية له، من 

و�سيتم  الرئة،  لوظائف  فح�ض  بينها 

على  العملية  اإج����راء  م��وع��د  حت��دي��د 

الفحو�سات نتائج  �سوء 

ول��ف��ت��ت ال��ه��ي��ئ��ة اأن����ه ب��ال��رغ��م من 

اأبو  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع  �سعوبة 

حميد، اإل اأن �سلطات الحتالل تعمد 

ب�سرير  ورج��ل��ي��ه  ي��دي��ه  اإح���دى  تقييد 

امل�سفى

ي�سار اإىل اأن الأ�سري اأبو حميد )49 

ع��ام��اً( م��ن خم��ي��م الأم��ع��ري مبدينة 

 2002 ع�����ام  م���ن���ذ  م��ع��ت��ق��ل  اهلل،  رام 

و50  موؤبدات  �سبع  بال�سجن  وحمكوم 

عاماً

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي،  اإدارة �سجون الحتالل  نقلت 

ام�ض الأرب��ع��اء، 55 اأ���س��ريا من اأ���س��رى اجلهاد 

الإ�سالمي من غرف العزل من عدة �سجون، 

اإىل �سجن “عوفر”

واملحررين،  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  واأف���ادت 

الحتالل  �سجون  اإدارة  ب���اأن  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم 

غرف   8 على  ووزعتهم  اأ���س��رى  ثمانية  نقلت 

وكذلك احلال  بق�سم رقم )21( يف “عوفر”، 

بنف�ض العدد والتوزيع يف ق�سم رقم )22(، فيما 

 6 بواقع  الباقن وتوزيعهم  الأ���س��رى  نقل  مت 

اأ�سرى على باقي اأق�سام ال�سجن

تتعمد  ال�سجون  اإدارة  اإن  الهيئة،  وق��ال��ت 

ت��وزي��ع اأ����س���رى اجل��ه��اد ع��ل��ى غ���رف الأ���س��رى 

خ��الف��ا  “عوفر”،  يف  اأخ������رى  ف�����س��ائ��ل  م���ن 

لالتفاق مع احلركة الأ�سرية، الذي ن�ض على 

تخ�سي�ض غرف م�ستقلة داخل اأق�سام ال�سجون 

لنقل اأ�سرى اجلهاد اليها

�سجن  ت�سود  التوتر  من  حالة  اأن  وبينت، 

هذا  من  ال�سجون  اإدارة  تن�سل  ب�سبب  عوفر، 

الت���ف���اق، وع����دم الل���ت���زام ب���ه، واأن الأ����س���رى 

ق��د ي��ت��خ��ذون خ��ط��وات ت�سعيدية جت���اه هذه 

ال�سيا�سة القمعية خالل الأيام املقبلة

االنباط-وكاالت

اأندري�ض مانويل  اعتذر الرئي�ض املك�سيكي 

عن  الأ�سلين  ياكي  ل�سكان  اأوب����رادور  لوبيز 

�سابق  وقت  البالد يف  ارتكبتها  التي  اجلرائم 

�سد هذه اجلماعة

ويف مرا�سم اأقيمت الثالثاء يف قرية فيكام 

ب��ولي��ة ���س��ون��ورا ���س��م��ال غ��رب��ي ال���ب���الد، اأع���اد 

لوبيز اأوب��رادور 2900 هكتار من الأرا�سي اإىل 

جمتمع ياكي ومنحهم حقوق ا�ستخدام املياه 

التي طالبوا بها منذ فرتة طويلة

ويعرف �سعب ياكي الذي يبلغ عدده اليوم 

األ��ف �سخ�ض، مبقاومته ال�سارمة  ح��وايل 30 

للغزاة الإ�سبان يف القرن ال�ساد�ض ع�سر

وخ�����الل ح��ك��م ال��رئ��ي�����ض ب���ورف���ريي���و دي���از 

)1884 1911( ، تعر�ض �سعب ياكي لال�سطهاد 

واحلرمان من اأرا�سيهم وال�ستعباد

وق��ال لوبيز اأوب���رادور اإن ما ي�سل اإىل 15 

األف �سخ�ض لقوا حتفهم

ال�سفح  موؤخرا  املك�سيكى  الرئي�ض  وطلب 

نيابة عن الدولة عن مذبحة بحق ال�سينين 

يف املك�سيك يف ع��ام 1911 وع��ن عواقب الغزو 

الإ�سباين وتقوم احلكومة املك�سيكية باإ�سارات 

هذا العام مبنا�سبة مرور 500 عام على �سقوط 

اإمرباطورية الأزتيك و200 عام منذ ا�ستقالل 

املك�سيك عن اإ�سبانيا

محكمة إسرائيلية تؤجل إخالء وتهجير 
»الخان األحمر« لمدة ستة أشهر

 هيئة األسرى: األسير ناصر أبو 
حميد في وضع صحي مقلق

 االحتالل ينقل 55 أسيرا من أسرى 
»الجهاد« إلى سجن »عوفر«

 رئيس المكسيك يطلب الصفح 
من مجتمع »ياكي« المضطهد
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الـريـا�ضي

باري�س – وكاالت 

ع��ل��ق ال���رازي���ل���ي ن��ي��م��ار دا ���س��ي��ل��ف��ا، 

جن����م ب���اري�������س ����س���ان ج�����رم�����ان، ع��ل��ى 

الأرجنتيني  لزميله  ال��ب��ارزة  اللقطة 

ل����ي����ون����ي����ل م����ي���������س����ي، خ���������ال ال�����ف�����وز 

 )0-2( ����س���ي���ت���ي  م���ان�������س�������س���ر  ع����ل����ى 

اأوروب������ا. اأب���ط���ال  دوري  يف   ال���ث���اث���اء، 

امل���ب���اراة  م���ن   )1+90( ال��دق��ي��ق��ة  ف��ف��ي   

ال�سيتي،  ج��ن��اح  حم��رز،  ري��ا���س  ا�ستعد 

ل��ت�����س��دي��د رك��ل��ة ح���رة م���ن ع��ل��ى ح���دود 

اأ����س���رع مي�سي  م��ن��ط��ق��ة اجل�����زاء، وه��ن��ا 

ل���ي���ف���ر����س الأر�����������س خ���ل���ف احل���ائ���ط 

اإمكانية  دون  ليحول  لفريقه،  الب�سري 

ت�����س��دي��د اجل�����زائ�����ري ل���ك���رة اأر����س���ي���ة. 

ح�سابه  عر  اللقطة  هذه  نيمار  ون�سر 

مازًحا:  عليها  وعلق  على »اإن�ستجرام«، 

ب��الإ���س��اف��ة  هناك؟”،  ت��ف��ع��ل  “ماذا 
اإىل ع��دم  اإ����س���ارة  ل��وج��وه ���س��اح��ك��ة، يف 

املكان.  ه��ذا  يف  التواجد  مي�سي  اعتياد 

اأن النجم الأرجنتيني متكن من  يذكر 

باري�س،  م��ع  التهديفي  �سجله  اف��ت��ت��اح 

ب�����اإح�����راز ال����ه����دف ال����ث����اين يف ���س��ب��اك 

ال�سيتي.
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نيمار يسخر من لقطة ميسي 

الطر ة في صدارة دوري االولى 

اهداف بالجملة في دوري االولى للسيدات 

االنباط – عمان 

اخلام�س  الأ�سبوع  مناف�سات  اختتمت 

لدوري الدرجة الأوىل 2021. وحقق احتاد 

1-0، وكفر�سوم  العربي  الرمثا فوزا على 

تعادل  فيما   ،2-4 ح�سن  بني  من�سية  على 

الأهلي  وتغلب   .1-1 وال�سرحان  الكرمل 

على عمان FC 1-2، وبذات النتيجة فاز 

ال�سريح  وت��ف��وق  ال��رم��وك،  على  ال��ط��رة 

الطرة  وانفرد  نظيف.  بهدف  بلعما  على 

13 نقطة،  ب�سدارة ترتيب الفرق بر�سيد 

وال�سريح  ال�سرحان  مغر   ،11 ال�سرحان 

10، الرموك واحتاد الرمثا 7، الأهلي 6، 

 FC 4، عمان  5، كفر�سوم والعربي  بلعما 

بدون  ح�سن  بني  ومن�سية   ،2 الكرمل   ،3

نقاط.

االنباط – عمان 

الأول  الأ���س��ب��وع  مناف�سات  اختتمت 

لل�سيدات  الأوىل  ال���درج���ة  دوري  م��ن 

الأ�سبوع  نتائج  2021.واأ���س��ف��رت  ملو�سم 

�سيحان  ع��ل��ى  ال��ن�����س��ر  ف���وز  ع���ن  الأول 

6-0، وتفوق  24-0، و6 يارد على الراية 

�سفا  5-0، وتغلب  البراء  العروبة على 

�سباب  وف��از   ،0-4 ال��زرق��اء  على  ب���دران 

وح�����س��ب   .0-2 ع���ج���ل���ون  ع���ل���ى  ب�������س���رى 

ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��ط��ول��ة، ُت��ل��ع��ب امل��ن��اف�����س��ات 

ب���ن���ظ���ام ال�������دوري امل����ج����زاأ م���ن م��رح��ل��ة 

الفريق  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ليح�سل  واح����دة، 

النقاط،  م��ن  ع��دد  اأك��ر  على  احلا�سل 

للمحرفات  الأردين  ل��ل��دوري  ويتاأهل 

.2022

االنباط – عمان 

ت���ف���ت���ت���ح م�������س���اء ال����ي����وم اخل���م���ي�������س، 

دوري  م����ن   19 الأ�����س����ب����وع  م���ن���اف�������س���ات 

ب��اإق��ام��ة ثاث  ال��ق��دم  ل��ك��رة  املحرفني 

م���ب���اري���ات.وي���ل���ت���ق���ي ف����ري����ق ال�����س��ل��ط 

م���ع ���س��ح��اب، ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة 

م�����س��اء، ع��ل��ى م��ل��ع��ب الأم�����ر احل�����س��ني 

البقعة  مع  اجلليل  ويلعب  ال�سلط،  يف 

عند الثامنة والن�سف م�ساء على �ستاد 

يلتقي  فيما  ب��ال��زرق��اء،  حممد  الأم���ر 

الثامنة  عند  معان،  مع  العقبة  �سباب 

والن�سف م�ساء على �ستاد امللك عبداهلل 

بالقوي�سمة. وت�ستكمل مباريات  الثاين 

الأ���س��ب��وع ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر ي���وم اجل��م��ع��ة، 

والوحدات  الفي�سلي،  مع  الرمثا  بلقاء 

م����ع احل�������س���ني اإرب��������د، واجل�����زي�����رة م��ع 

الرمثا  فريق  ويت�سدر  الأردن.  �سباب 

نقطة،   40 بر�سيد  الآن  حتى  ال��دوري 

35، الفي�سلي  39، ال�سلط  ثم الوحدات 

فريق  ي�ست�سيف  الول  اللقاء  يف   .30

ع��ل��ى ملعبه  ���س��ح��اب  ن���ظ���ره  ال�����س��ل��ط 

الفوز.  لتحقيق  الفريقان  يطمح  حيث 

وي�����س��ت��ق��ر ال�����س��ل��ط يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث 

ويتطلع ملوا�سلة  بر�سيد “35” نقطة، 

ان��ت�����س��ارات��ه ب��ع��دم��ا اج���ت���از يف اجل��ول��ة 

بعد   .»2-4“ اإرب�����د  احل�����س��ني  امل��ا���س��ي��ة 

اداء مميز قدمه جنوم ال�سلط ل �سيما 

ب��ع��د اخل������روج امل��ح��ب��ط م���ن ال��ب��ط��ول��ة 

�سحاب ميني  ف��اإن  ب���دوره   .. ال���س��ي��وي 

اأكرث  والبتعاد  الفوز  بتحقيق  النف�س 

عن منطقة اخلطر وهو املنت�سي بقرار 

م��ن��ح��ه 3 ن���ق���اط ب��ع��د اع���ت���ب���اره ف���ائ���زاً 

احت���ادي،  ب��ق��رار   ”0-3“ اجلليل  على 

 ”21“ ب�����  ال���ث���ام���ن  ل��ل��م��رك��ز  ل��ي��ت��ق��دم 

لابتعاد  اليوم  لقاء  يف  نقطة.وي�سعى 

ب�����س��ك��ل ك���ب���ر ع����ن م����واق����ع اخل���ط���ورة 

... ال�����ف�����وز  حت���ق���ي���ق  م�����ن  مت����ك����ن   ان 

 يف ال��ل��ق��اء ال���ث���اين ي�����س��ت�����س��ي��ف ف��ري��ق 

اجل��ل��ي��ل ن���ظ���ره ال��ب��ق��ع��ة يف م��واج��ه��ة 

نقاط  بح�سم  اجلليل  وي��اأم��ل  متكافئة 

البقاء حيث  الفوز وتعزيز حظوظه يف 

يحتل املركز قبل الأخر ب� “13” نقطة 

وبات من اكرث الفرق املر�سحة ملرافقة 

ل��ك��ن��ه  الوىل  ال����درج����ة  اىل  م��ن��اف�����س��ة 

بامل  ب��دي��ل  ول  ال��ف��وز  حتقيق  ي��رغ��ب 

التم�سك بحقه يف البقاء، فيما يخو�س 

الواجب  تاأدية  باب  من  املباراة  البقعة 

مل  حيث  ر�سمياً  هبوطه  ت��اأك��د  بعدما 

اول  وب��ات  واح���دة.  نقطة  �سوى  يجمع 

 ف���ري���ق ي�����ودع م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة ..

 ويف اخر لقاءات هذا اليوم ي�سهد �ستاد 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��واج��ه��ة مهمة 

وق���وي���ة جت��م��ع ���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة وم��ع��ان 

بالبتعاد عن منطقة  الطاحمان  وهما 

حقق  قد  العقبة  �سباب  وك��ان  اخلطر. 

يف   ”0-1“ الفي�سلي  على  ثميناً  ف��وزا 

اجل��ول��ة امل��ا���س��ي��ة ل��رف��ع ر���س��ي��ده اإىل 

التا�سع  امل��رك��ز  وي��ح��ت��ل  ن��ق��ط��ة   ”19“
بعد ان تقدم خطوة موؤثرة نحو مراكز 

لتحقيق  ج���اه���دا  ي�����س��ع��ى  وه���و  الم�����ان 

ال���ف���وز ل��ت��ام��ني م��وق��ع��ه ب�����س��ك��ل ن��ه��ائ��ي 

..ب���������دوره ف������اإن م���ع���ان مي���ن���ي ال��ن��ف�����س 

لنف�س غبار اخل�سارة التي مني بها يف 

 ”3-1“ اجلزيرة  اأم��ام  املا�سية  اجلولة 

اأق��ل  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة  بنتيجة  واخل����روج 

 ”17“ ب���  ع��ا���س��راً  ي�ستقر  حيث  تقدير، 

ن��ق��ط��ة. وه���و ي��ب��ح��ث ال��ي��وم ع��ن ال��ف��وز 

ول ب��دي��ل ل��ل��ب��ق��اء ���س��م��ن ف���رق الم���ان 

ب�سكل كبر عن  تبعده  والتقدم خطوة 

مناطق اخلطورة ..المر الذي يجعله 

ا�ستعلت  ان  ي�سعى للفوز ول بديل بعد 

املناف�سة على مقعد الهبوط الثاين .

االنباط – عمان 

�سحاب  لنادي  الإعامي  املركز  اكد 

قبول العرا�س املقدم حول املخالفة 

ال��ت��ي ح��دث��ت يف م���ب���ارة ال��ف��ري��ق اأم���ام 

دوري  من  املا�سية  اجلولة  يف  اجلليل، 

امل��ح��رف��ني. واأك�����د امل���رك���ز الإع���ام���ي 

وتخ�سر  الع��را���س،  قبول  ل�سحاب، 

ال��ت��ي انتهت  ل��ل��م��ب��اراة  ف��ري��ق اجل��ل��ي��ل 

للرقم  �سورة  �سحاب،  ون�سر  بالتعادل. 

اأن ر�سيد �سحاب  اإىل  اإ�سارة  يف   ”21“
نقطة   21 اإىل  ال���ق���رار  ب��ع��د  ���س��رت��ف��ع 

اع��را���س �سحاب،  19. وج��اء  ب��دًل من 

اح���ت���ج���اًج���ا ع��ل��ى دخ�����ول اأح�����د لع��ب��ي 

اجل��ل��ي��ل اأر������س امل��ل��ع��ب، ل��ي�����س��ب��ح ع��دد 

الدقائق  يف  لعًبا   12 املناف�س  الفريق 

اأنه  الإعامي  املركز  وك�سف  الأخ��رة. 

حول  التفا�سيل  من  املزيد  ن�سر  �سيتم 

قرار اعتبار �سحاب فائًزا يف املباراة.

الريا�س- وكاالت

عقد رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد ال�سعودي 

لكرة القدم يا�سر بن ح�سن امل�سحل، اجتماًعا 

م���ع رئ��ي�����س احت����اد غ���رب اآ���س��ي��ا الأم�����ر علي 

ب��ن احل�����س��ني، وذل���ك ع��ر الت�����س��ال امل��رئ��ي. 

وح�سر الجتماع ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد 

والأمني  مقرن،  بن  خالد  الدكتور  ال�سعودي 

العام لاحتاد اإبراهيم القا�سم والأمني العام 

اإىل  اإ�سافة  ال�سامل،  خليل  اآ�سيا  غرب  لحتاد 

الأم����ني ال��ع��ام امل�����س��اع��د ل��احت��اد ال�����س��ع��ودي 

اإبراهيم القباع. و�سهد الجتماع بحث تعزيز 

���س��ب��ل ال���ت���ع���اون ب���ني الحت����ادي����ن مب���ا ي��خ��دم 

ك��م��ا مت  اآ���س��ي��ا،  ال��ق��دم يف منطقة غ���رب  ك���رة 

التي  وال��رام��ج  اأب��رز اخلطط  الط��اع على 

القدم  كرة  لتطوير  اآ�سيا  و�سعها احتاد غرب 

خال  ومت  املقبلة.  الفرة  خال  املنطقة  يف 

الج���ت���م���اع ال���وق���وف ع��ل��ى اآخ����ر ا���س��ت��ع��دادات 

حتت  اآ�سيا  غ��رب  بطولة  ل�ست�سافة  اململكة 

23 عاًما والتي �ستقام بالدمام خال الفرة 

امل��ق��ب��ل  الأول  ت�����س��ري��ن  اأك���ت���وب���ر/   12-4 م���ن 

11 منتخبا. مب�ساركة 

مواجهات حاسمة في دوري كرة المحترفين اليوم 

تخسير الجليل مباراته امام سحاب 

االمير علي يجتمع مع االتحاد السعودي 

املاعب  حدود  وخارج  املدرجات  على  الهتافات  تاحقنا  حيث  يطاق  ل  الو�سع  بات 

على اخلط  التكنولوجيا  دخلت  ان  بعد  الدوات..  فقد تطورت  وب��ذاءات  ا�ساءات  وكلها 

..فبات  املختلفة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عر  املخاطبة  ا�سلوب  تطور  ..ومعها 

كل  يف  النا�س  اعرا�س  مت�س  التي  اجلارحة  والهتافات  ال�ساءات  توجية  ال�سهولة  من 

الجتاهات ..وا�سبح متاحا و�سولها اىل كل بيت بذات ال�سهولة التي انطلقت من دون 

نظر  يف  الر�سمية  اجلهات  ا�سبحت  ان  ..بعد  قانوين  حتى  ..او  اخاقي  او  ديني  وازع 

الهتافات  تلك  مبثل  النا�س  م�ساعر  اي��ذاء  ميار�سون  من  ب��ردع   كثرا  تتهاون  النا�س 

الرخي�سة والااخاقية .. !! 

وت��ران��ا ل ن��ب��ال��غ ان قلنا ب���اأن ال��و���س��ع زاد ك��ث��را ع��ن ح��ده ..ب��ح��ي��ث ل مت��ر اح��دى 

احد  حتى  او  املناف�س  الفريق  يطال  جماعي  هتاف  ..م��ن  ال��دوري  ف��رق  بني  املباريات 

الفرق غر املعنية يف املباراة ..والهدف وا�سح ومعروف وهو ال�ساءة وا�سعال نار الفتنة 

ال�ساءة  اللون من  امتداد هذا  ..هذا اىل جانب  املختلفة  الفرق  والكراهية بني ع�ساق 

ا�سحابة  يتعر�س  فيديو  من  اكرث  تابعنا  ان  ..بعد  امل�سيبة  وهنا  املاعب  حدود  خارج 

ال�ساءات  اي�سا من تلك  ت�سلم هي  اعرا�سنا مل  ..وحتى  واملدربني والاعبني  لاندية 

والغ��اين  واله��ازي��ج اجلميلة  الغ���اين  �سماع  م��ن  ..وب���دل  اخل��ط  على  دخلت  ان  بعد 

ي�سمعها  ان  تقبل  ان  ميكن  ل  التي  والعبارات  البذيئة  ال�ستائم  ن�سمع  ...بتنا  الراقية 

اهل بيتك من اطفال ون�ساء وغرهم فكيف �سكت عنها �ساحب الفرح ..!! 

دورها  يعد  مل  ..فلماذا  املخت�سة  المنية  واجلهات  واملنزل  الندية  ل��دور  نعود  هنا 

باجلماهر  يتعلق  فيما  الفعال  ح�سورها  الندية  فقدت  ..مل��اذا  وموؤثرا  وقويا  فاعا 

وتنظم  املتوا�سلة  الجتماعات  لهم  ..وتعقد  امل�سجعني  رواب��ط  ترعى  باتت  التي  وهي 

عملهم وتعيني افرادها وت�سرف عليهم ..فهل اقت�سر دورها على تلك المورمن  دون 

..ثم  ال�ساءة  وتتعمد  �سمومها  تنفث  التي  للفئة  الت�سدي  وحماولة  بال�سباب  البحث 

التي  البذيئة  للهتافات  الت�سدي  عن  عاجزة  المنية  الجهزة  تقف  ملاذا  اي�سا  نت�سائل 

ت�سدر من عن املدرجات ..وامام انظار وا�سماع اجلميع ..!! 

نخ�سى ان تتطور المور ب�سورة اكر بعد كل تلك التجاوزات التي ح�سلت يف الفرة 

الخرة ..والتي حولت مدرجاتنا اىل اماكن حمرجة ملن ينوي متابعة املتعة الكروية 

دخلت  التي  اجلارحة  بالهتافات  وفرقها  لاندية  ت�سيئ  التي  القليلة  الفئة  ..بف�سل 

..دون  الخ��ر  الطرف  ادان��ة  يثبت  ما  اح�سار  يحاول  طرف  كل  ان  ..وامل�سكلة  بيت  كل 

ان يكون الهدف واأد الفتنة ونبذ امل�سيئني واعادة ال�سفاء اىل مدرجاتنا ..المر الذي 

امل�سيئني  ردع  يف  التهاون  وع��دم  التدخل  والق�سائية  المنية  اجلهات  ملطالبة  يدعونا 

لهوؤلء  نقول  ان  بنا  وح��ري  ال��ك��روي��ة  ال��ب��ط��ولت  نهاية  م�سارف  على  اننا  وخ�سو�سا 

..كثر من اخلجل لطفا ..!!

عوني فريج 

اساءات الجماهير ..مرفوضة  !!

تواصل منافسات دوري كرة الجيش 
االنباط – عمان 

على  ف���وزا  ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة  ف��ري��ق  حقق 

يف   ،3-7 بنتيجة  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ف��ري��ق 

الريا�سة  ق�سر  ���س��ال��ة  الرب���ع���اء، يف  ج��رت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة 

ل��ل�����س��ب��اب، يف اط���ار م��ن��اف�����س��ات بطولة  مب��دي��ن��ة احل�����س��ني 

القدم.  لكرة  العربي  اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 

ودخل فريق ال�سمالية يف مناف�سة قوية مع فريق احلر�س 

من  بتنظيم  تاأتي  التي  البطولة،  لقب  يف  للظفر  امللكي، 

الع�سكري.  الريا�سي  الحتاد 
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االنباط-وكاالت

يف م�صر القدمية وحتديدا يف عزبة خري 

عنرت«  ا�صطبل  اأحللام  »م�ؤ�ص�صة  تعمل  اهلل، 

على تقدمي خدمة تعليمية متميزة للفقراء 

وترب�يا  تعليميا  تاأهيلهم  عللر  املنطقة،  يف 

ومللهللنلليللا وعللاجللهللم �للصللحلليللا هللم واأهللاللليللهللم، 

مقابل  دون  بللاملللجللان  لللهللم،  الت�عية  وتلل�فللري 

اجلمع  يف  للللللغللايللة  مللتللملليللزا  منلل�ذجللا  لت�صكل 

بني التعليم املهني والأكادميي والذي ميكنه 

الت�صرب من  يحد من ظاهرة  اأن  النهاية  يف 

التعليم.

وقللللالللللت املللهللنللد�للصللة غللللللادة جلللللر، رئلليلل�للصللة 

جمل�س الأمناء مل�ؤ�ص�صة اأحام ا�صطبل عنرت 

بني  جتمع  املدر�صة  اإن  عربية،  ني�ز  ل�صكاي 

ال�قت  فن�صف  واملللهللنللي  الأكللادميللي  التعليم 

تللعللللليللم ابلللتلللدائلللي والللنلل�للصللف اللللثلللاين تللعللللليللم 

البتدائية  على  يح�صل  من  وحتى  حللريف..  

ويذهب للمرحلة الإعدادية، يع�د للم�ؤ�ص�صة 

بعد انتهاء الي�م الدرا�صي للتعليم احلريف.

وتللعللمللل املللدر�للصللة علللللى تلللدريلللب الأطلللفلللال 

تعاقدت  حيث  اللليللدوي،  ال�صجاد  حللرف  على 

على  للح�ص�ل  التقليدية  امل�صانع  اأحللد  مع 

املختلفة. الأدوات 

غمو�ض يف الزم�لك ب�ش�أن »واقعة 

االمتن�ع عن التدريب«

وتلللبلللني جللللر: »نللللللدرب الأطللللفللللال كللذلللك 

الطبيعية  واجلللللللل�د  الللفللخللار  �للصللنللاعللة  علللللى 

الللليلللدويلللة اللللتلللي تلل�للصللنللع مللنللهللا احللللافلللظلللات 

�صناعة  يف  نعمل  كما  واحلللقللائللب،  اجللدية، 

الأ�صغال  كل  جانب  اإىل  اخل�صبية  امل�صغ�لت 

اليدوية مثل التطريز والعقد اخلرز، ونق�م 

واأعللمللال  الإبلللرة  باأ�صغال  اخلا�صة  بللالأعللمللال 

التطريز والأل�ان«.

توعية االأه�يل وم�ش�عدتهم

رئي�صة  تق�ل  الأهللايل  مع  التعامل  وح�ل 

جمللللل�للس الأمللللنللللاء مللل�ؤ�للصلل�للصللة اأحلللللام ا�للصللطللبللل 

ال�صرح لاأهايل وت�عيتهم  عنرت: »لبد من 

فللقللراء جللدا،  ومنحهم حللافللزا مللاديللا لأنللهللم 

فللنللحللن منللنللح لللللللاأولد املللابلل�للس ونللعللطلليللهللم 

م�صاعدات مادية لت�صجيعهم على ال�صتمرار 

اأحيانا  بل  ماديا،  اأهله  الطفل  يكلف  ل  حتى 

هذه  عر  ذويلله  م�صاعدة  يف  الطالب  ي�صاهم 

امل�صاعدات لأن معظمهم فقراء للغاية«.

تق�ل  املدر�صة  اأهللداف  وحلل�ل مدى جناح 

من  تخرجت  ناجحة  منللاذج  »هناك  اإن  جر 

املللدر�للصللة واأ�للصللبللحلل�ا اإ�للصللطللاوات، وهللنللاك من 

مهن  يف  يعمل  والبع�س  بللاجلللامللعللة،  التحق 

اأخللللرى لللكللن املللهللم هلل� زرع ثللقللافللة العللتللمللاد 

علللللى الللنللفلل�للس للللدى الللطللفللل اللل�للصللغللري اللللذي 

يرتاوح عمره ما بني 5 اإىل 10 �صن�ات فنحن 

النتظار يف  اأف�صل من  اأخرى  مننحه حل�ل 

ال�صارع«.

باملنطقة  عملنا  بداية  يف  وتتابع:«لحظنا 

يف عام 1999 �صيئني رئي�صني الأول اأن الأولد 

ال�ص�ارع  يف  ويبق�ن  التعليم  مللن  يت�صرب�ن 

ب�صبب عدم قدرة اأهاليهم على �صراء ماب�س 

املادية  التكاليف  اأب�صط  ت�فري  اأو  املللدر�للصللة، 

لهم«.

ت�صرتي  كللانللت  امللل�ؤ�للصلل�للصللة  اأن  اإىل  وتلللللفللت 

يف الللبللدايللة مللابلل�للس امللللدار�لللس لللاأطللفللال يف 

املنطقة وتطالب من الأهايل عدم اإخراجهم 

كللافلليللا، لأن  يللكللن  ذلللك مل  لللكللن  التعليم  مللن 

اأولدهللم  من  يحتاج�ن  اأي�صا  الأملل�ر  اأولياء 

ملل�للصللاعللدتللهللم فللافللتللتللحللت امللللدر�لللصلللة يف علللام 

والتدريب  التعليم  بللني  يجمع  ب�صكل   2007

لللاأطللفللال  نعطي  اللل�قللت  نف�س  ويف  احللللريف 

واأهاليهم  هللم  ت�صاعدهم  اأ�صب�عية  حلل�افللز 

ن�صبة عالية منهم كحمالني يف  الذين يعمل 

الأ�ص�اق اأو باعة جائلني.

مناذج ناجحة

تق�ل  املدر�صة،  اأهداف  وح�ل مدى جناح 

تللخللرجللت  نللاجللحللة  اإن »هلللنلللاك منلللللاذج  جلللر 

)اأ�صاتذة  اإ�للصللطللاوات  واأ�صبح�ا  املدر�صة  مللن 

يف املللهللنللة(، وهللنللاك مللن الللتللحللق بللاجلللامللعللة، 

والبع�س يعمل يف مهن اأخرى، لكن املهم ه� 

زرع ثقافة العتماد على النف�س لدى الطفل 

ال�صغري الذي يرتاوح عمره ما بني 5 اإىل 10 

اأف�صل  اأخللرى  حل�ل  مننحه  ونحن  �صن�ات، 

من النتظار يف ال�صارع«.

كللل فرتة  املللدر�للصللة  وبح�صب جللر، حتللتللاج 

لللتللطلل�يللع امللل�للصللاريللع والأنلل�للصللطللة حللتللى تللخللدم 

امل�صافات يف  بعد  ب�صبب  الأطفال وظروفههم 

الأحيان. بع�س 

ت�صهيات  على  احل�ص�ل  يف  جللر  وتللاأمللل 

واحل�ص�ل  الجتماعي  الت�صامن  وزارة  من 

علللللى متللل�يلللل ملللن اأجللللل اللللرعلللايلللة اللل�للصللحلليللة 

التعليمية. الإمكانيا  وت�فري 

من  لتعليمه  �للصللخلل�للس  تللاأهلليللل   « وتللتللابللع: 

الناحية الأكادميية واملهنية يحتاج لاهتمام 

ب�صحته اأول فنحن نعالج الأطفال واأهاليهم 

وه� ما ي�صكل حما وعبئا علينا ي�صاف اإىل 

دائللمللا  يللحللتللاجلل�ن  والأطلللفلللال  التعليم،  عللبء 

رعاية �صحية ونف�صية«.

يف  عنرت  ا�صطبل  اأحللام  م�ؤ�ص�صة  وتطمح 

الت��صع واأن يك�ن للمدر�صة مرحلة اإعدادية 

واأخلللللرى ثللانلل�يللة ملللن يللريللد ال�للصللتللمللرار كما 

والفنية  املللاديللة  الإمللكللانللات  امللتللاك  تتمنى 

يف  للت��صع  واخل�صب  اجلل�د  ور�للس  لتط�ير 

احلرف التي يتم تعليمها

 سر الرقم الذي يجب على السياح 
االحتفاظ به خالل زيارتهم لمصر

 سالح الجو الملكي البريطاني 
يشارك بعرض في إكسبو

 2020 دبي

االنباط-وكاالت

خللدمللات جللديللدة ومللتللطلل�رة ت�صعى 

اللللل�للللصلللللللللطللللات امللللل�للللصللللريللللة للللتلللقلللدميلللهلللا 

لللللل�للصللائللحللني لللتللحللفلليللزهللم علللللى زيللللارة 

ال�صياحة  وزارة  اأطلقت  حيث  م�صر، 

والآثلللللللار خلللدملللة اإللللكلللرتونللليلللة حللديللثللة 

خللللدملللة اللل�للصللائللحللني علللر الللر�للصللائللل 

ف�ر  املحم�لة  ه�اتفهم  على  الن�صية 

اأر�س م�صر. و�ص�لهم 

واأو�للللصللللح اللللدكلللتللل�ر خللالللد �للصللريللف، 

مللل�لللصلللاعلللد وزيللللللر الللل�لللصللليلللاحلللة والآثلللللللار 

اأن هللذه  امللل�للصللري للللللتللحلل�ل الللرقللمللي، 

اخللللدملللة تللعللمللل علللن طلللريلللق �للصللركللات 

امللللحلللمللل�ل اللللعلللاملللللللة يف مللل�لللصلللر، حلليللث 

تلللقللل�م بلللاإر�لللصلللال ر�لللصلللاللللة نلل�للصلليللة علللللى 

و�ص�له  عند  لل�صائح  املحم�ل  الهاتف 

للللللرتحلليللب  املللل�لللصلللريلللة  املللللطللللارات  اإىل 

بللله وتللعللريللفلله بللرقللم اخللللط اللل�للصللاخللن 

اخللللا�لللس بلللللل�زارة اللل�للصلليللاحللة و الآثللللار 

لغات  بعدة  يتعامل  والللذي   ،)19654(

للللللللرد علللللى  �لللصلللاعلللة   12 وعلللللللى مللللللدار 

ملقرتحاته  ال�صتماع  اأو  ا�صتف�صاراته 

اأو �صك�اه، كما تت�صمن الر�صالة اأي�صا 

و  بال�صرطة  اخلا�صة  الللطلل�ارئ  اأرقللام 

الإ�صعاف.

وعللللللن اخلللللللط اللللل�للللصللللاخللللن للللللللل�زارة 

ال�صياحة والآثار، قالت الدكت�رة �صها 

اإن هذا  اللل�زارة  با�صم  املتحدث  بهجت 

لل�صياح  ال�صامل  الدليل  يعتر  اخلط 

والأثرية  ال�صياحية  للمناطق  والزوار 

امل�صرية.

االإفرتا�شية...  ال�شي�حة 

جولة جم�نية حول الع�مل

مللل�قللع  تللل�لللصلللريلللحلللات  واأ�للللصللللافللللت يف 

»�صكاي ني�ز عربية« اأن هذا اخلط مت 

بداية جائحة ك�رونا يف  اإطاقه منذ 

العامل قبل قرابة عامني، واأن اخلدمة 

والإجنليزية  العربية  باللغات  متاحة 

�صتتم  وقريبا  والأوكرانية  والرو�صية 

اإ�صافة لغات اأخرى تباعا.

غرفة  يف  العاملني  اأن  اإىل  واأ�صارت 

يللتلللللقلل�ن  اللل�للصلليللاحللة  وزارة  اتللل�لللصلللالت 

طلل�ال فرتة  اخلللط  هللذا  على  املكاملات 

الللعللمللل اللليلل�ملليللة وحللتللى بللعللد �للصللاعللات 

املكاملات  حتلل�ل  يتم  الر�صمية  العمل 

ملللخللتلل�للصللني يلللتلللابلللعللل�ن ا�لللصلللتلللفللل�لللصلللارات 

جلنة  هناك  واأن  ال�صائحني،  و�صكاوى 

تللتللبللاع اللل�للصللكللاوى والتللل�لللصلللالت وتلللرد 

عللللليللهللا فلللل�را اأو حتلليلللللهللا علللللى اجلللهللة 

املخت�صة وتاأتي بالرد وتقدمه لل�صائح 

اأو الزائر �ص�اء كان اأجنبيا اأو م�صريا.

واأو�صحت بهجت اأن جميع الفنادق 

ملزمة  م�صر  يف  ال�صياحية  املللنلل�للصللاآت 

ل�زارة  ال�صاخن  باخلط  لفتة  بتعليق 

والللزوار  ال�صائحني  لإعللام  ال�صياحة 

تللقللدمي  تللتللابللع  هلللنلللاك جللهللة  واأن  بلللله، 

اأية  وت�صتقبل  لهم  الائقة  اخلدمات 

ب�صاأنها. �صكاوى 

وزارة  بلللا�لللصلللم  املللللتللللحللللدث  وقلللللاللللللت 

اللل�للصلليللاحللة والآثلللللار اإن تللفللعلليللل خللدمللة 

اإطللللللار  يلللللاأتلللللي يف  اللللل�للللصللللاخللللن  اللللللرقلللللم 

بللللروتلللل�كلللل�ل الللللتللللعللللاون بللللني وزارتللللللي 

الللل�لللصللليلللاحلللة والآثللللللللللللار والتلللل�للللصللللالت 

وتللكللنلل�للل�جلليللا امللللعللللللل�ملللات ومللل�لللصلللروع 

انطاًقا  جللاء  الللذي  الرقمي  التح�ل 

اللل�للصلليللاحللة  وزارة  ا�للصللرتاتلليللجلليللة  ملللن 

والآثلللللللار لللتللحللقلليللق اأهلللللللداف الللتللنللملليللة 

مللنللظلل�مللة  وبلللنلللاء   ،2030 امللل�للصللتللدامللة 

ملللعللللللل�ملللاتللليلللة دقللليلللقلللة عللللن الأمنللللللاط 

امل�صرية. لل�صياحة  املتن�عة 

واأ�صارت اإىل اأن الهدف بناء اقت�صاد 

اإتاحة  على  كبري  ب�صكل  يعتمد  متن�ع 

والرتللقللاء  والآثلللار،  ال�صياحة  خدمات 

بلللللاأداء الللعللمللل بللللاللللل�زارة وبللاخلللدمللات 

وتعظيم  لل�صائحني  املقدمة  الرقمية 

احلديثة  التكن�ل�جيا  من  ال�صتفادة 

امل�صرية  والآثار  لل�صياحة  الرتويج  يف 

واملتاحف  الأثرية  بامل�اقع  والتعريف 

وتللللللقللللللدمي اخللللللللدملللللللات الللل�لللصللليلللاحللليلللة 

وال�صائحني. للزائرين 

االنباط-وكاالت

احلللمللراء«  »ال�صهام  فريق  �للصللارك 

ل�صاح  التابع  ال�صهري  ال�صتعرا�صي 

معر�س  يف  الريطاين  امللكي  اجللل� 

يف  جلل�ي  بعر�س  دبللي،   2020 اإك�صب� 

يلل�م  واخلللملل�للصللني  اللل�للصللابللع  م��صمهم 

ملدة  م�صاء   4:00 ال�صاعة  اأكللتلل�بللر   8

20 دقللليلللقلللة، بلللاللللقلللرب ملللن املللعللر�للس 

لللاحللتللفللال ملللع الللللللزوار، بللالأ�للصللبلل�ع 

الأول للحدث.

وميللثللل الللعللر�للس جلللزءا مللن زيللارة 

للم�صاركة يف  الإمللارات  لدولة  اأو�صع 

ت�صمل  حلليللث  بللالللذكللرى،  الحللتللفللال 

ك�رني�س  على  عر�صا  اأي�صا  الللزيللارة 

اأكت�بر ال�صاعة 4:30   5 اأب�ظبي ي�م 

م�صاء.

ويللدعللم الللعللر�للس اجلللل�ي يف دبللي 

اللللللدور الأو�للللصللللع للللللمللملللللكللة املللتللحللدة 

اللل�للصلل�ء على  ويلل�للصلللللط  املللعللر�للس  يف 

املثرية  والعرو�س  الأحللداث  برنامج 

فرتة  طيلة  املتحدة  اململكة  جناح  يف 

اإك�صب� قبل العر�س.

وقللللللللللال قلللللائلللللد اجلللللللنللللللاح دايللللفللللد 

اإكلل�للصللبلل�  مللعللر�للس  اإن  ملل�نللتلليللنلليللغللرو 

لل�صهام  مثالية  فللر�للصللة  دبلللي   2020

م�صاركة  اإىل  لان�صمام  احلللمللراء، 

اأن  بللريللطللانلليللا يف احلللللدث ملل��للصللحللا 

البلللتلللكلللار واللللدقلللة اأ�لللصلللا�لللس الللعللر�للس 

يعك�س  لل�صهام احلمراء مما  اجل�ي 

يف  بريطانيا  جلناح  امللهمة  الفكرة 

اإك�صب� .

للللل�را ف�لكرن  اأكللللدت  مللن جللهللتللهللا 

مللفلل��للصللة املللملللللكللة املللتللحللدة ملللعللر�للس 

م�صاركة  اأهللملليللة  دبللي   2020 اإكلل�للصللبلل� 

ال�ص�ء  لت�صليط  احلمراء«  »ال�صهام 

وبرنامج  املتحدة  اململكة  جناح  على 

املثرية. الأن�صطة 

االنباط-وكاالت

افتتاح  اأن  اإماراتية  �صحفية  تقارير  ذكللرت 

على  �للصلليللبللث  دبلللي  2020« يف  »اإكلل�للصللبلل�  مللعللر�للس 

430 م�قعا يف  مللن  اأكللر  عللر  الللهلل�اء مبا�صرة 

اأنلللحلللاء الإمللللللارات، ممللا ميللنللح اجلللملليللع فر�صة 

متابعة هذا احلدث ال�صتثنائي اأينما كان�ا.

م�صاهدة  مع  م�عد  على  اجلمه�ر  و�صيك�ن 

عر  اخلمي�س،  م�صاء  مبا�صرة،  الفتتاح  حفل 

املللطللارات  علللدة، مللن بينها  �للصللا�للصللات يف ملل�اقللع 

معامل  من  وغريها  والفنادق  الت�ص�ق  ومراكز 

الإمارات، ح�صب �صحيفة »البيان«.

كما ميكن متابعة احلدث عر البث املبا�صر 

بدءا  الرابط  هذا  وعر  اإك�صب�،  تلفزي�ن  على 

من ال�صاعة 07:30.

ويللل�لللصلللارك يف احللللفلللل نللخللبللة ملللن الللفللنللانللني 

واأحللام  عبده  حممد  ت�صم  والعامليني،  العرب 

وح�صني اجل�صمي واأملا�س ومي�صاء قرعة.

كللللمللللا تللل�لللصلللم قللللائللللمللللة الللللنللللجلللل�م اللللعلللاملللليلللني 

ال�صهري  الأوبلللللرا  مللغللنللي  امللل�للصللاركللني يف احلللفللل 

الأغلللاين  وملل�ؤلللفللة  واملللغللنلليللة  ب�ت�صيلي،  اأنللدريللا 

البيان�  وعلللازف  غلل�لللديللنللغ،  اإيلللللي  الريطانية 

اللل�للصلليللنللي ذائللللع اللل�للصلليللت لنلللغ لنللللغ، والللفللنللانللة 

الأغلللاين  وملل�ؤلللفللة  واملغنية  كلليللدجلل�،  اأجنيليك 

اأندرا داي.

الإمللارات  فندقا يف   240 اأكللر من  ويعر�س 

اأم�صية افتتاح »اإك�صب� 2020 دبي«، ت�صمل فنادق 

روف واأرملللللاين والللعللنلل�ان وفلليللدا مللن اإعللمللار، 

وهيلت�ن  وماري�ت  اأكلل�ر  فنادق  اإىل  بالإ�صافة 

اإت�س جي( وفنادق روتانا، وفنادق  وفنادق )اآي 

جملللمللل�علللة جللللمللللريا، وفللللنللللادق حلللليللللاة، وفلللنلللدق 

النخلة. اأتانت�س 

لل«اإك�صب�  الر�صمي  الفتتاح  حفل  ويعر�س 

2020 دبي« يف مطاري اأب�ظبي ودبي الدوليني، 

ينظمها  احلللفللل  مل�صاهدة  فعاليات  جللانللب  اإىل 

اللل�للصللركللاء، مللثللل طللللريان الإملللللللارات ودللل�للصللكلل�، 

وجمم�عة ترمين��س، ول�ريال، وني�صان.

وتلللعلللر�لللس بلللعللل�لللس الللل�لللصلللركلللات الللللكللللرى يف 

ومنها  داخل مقراتها،  الفتتاح  الإمللارات حفل 

التابعة  الللتللجللاريللة  واملللراكللز  فلللروع جللا�للصللنللمللال، 

ميدكلينيك،  وفللروع  الفطيم،  ماجد  ملجم�عة 

ويف وجهة �صيتي ووك دبي، وداخل نادي زعبيل 

لل�صيدات، وفروع �صرف دي جيه، ونخيل م�ل، 

وابن بط�طة م�ل، ومراكز فيتن�س.

ويللعللقللب حللفللل الفللتللتللاح يف اللليلل�م الللتللايل 3 

اأنللحللاء خمتلفة  الللنللاريللة يف  لللاألللعللاب  عللرو�للس 

احلللدث  فعاليات  انطاقة  مبنا�صبة  دبللي  مللن 

الدويل وفتح اأب�ابه للجمه�ر.

وتلللقلللام فللعللاللليللات الألللللعللللاب اللللنلللاريلللة ملل�للصللاء 

ال�صاعة  متلللام  يف  اأكللتلل�بللر،  مللن  الأول  اجلللمللعللة 

في�صتيفال  دبللي  يف  املللحلللللي،  بالت�قيت   08.20

�صيتي، وذا ب�ينت )نخلة جمريا(، وبرواز دبي.

 »إكسبو 2020 دبي«.. 430 موقعا في اإلمارات تذيع 
حفل االفتتاح

 التعليم على »سجادة ملونة«.. أطفال مصريون يتقنون
 مهنة الكبار


