
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يستقبل رئيس مجموعة 
البنك الدولي

اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية تنشر أبرز 

النتائج والتوصيات

االنباط- عمان

 ا�ستقبل جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

يف ق�����س��ر ب�����س��م��ان ال���زاه���ر ام�����س الأح���د، 

رئ��ي�����س جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���دويل ديفيد 

مالبا�س.

واأع����رب ج��الل��ت��ه، خ���الل ال��ل��ق��اء، عن 

جمموعة  مع  الطويلة  لل�سراكة  تقديره 

ال���ب���ن���ك ال���������دويل، م��ث��م��ن��ا ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا 

ال�سريعة لالأولويات التي طرحها الأردن 

مع  العمل  ذل��ك  املا�سي، مبا يف  يف مت��وز 

-2022 للعامني  خططها  على  احلكومة 

م��ن��ع��ة  زي������ادة  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي   ،2023

القت�ساد وقدرته على التعايف.

الأردن  اأن  اإىل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ول��ف��ت 

يعول على دعم البنك الدويل له يف عدد 

الطاقة  مثل  القطاعية  الأول��وي��ات  م��ن 

وال�����س��ي��اح��ة وال���ن���ق���ل، ف�����س��ال ع���ن زي���ادة 

احل��م��اي��ة  �سبكة  وت��ع��زي��ز  ال��ع��م��ل،  ف��ر���س 

تعزيز  اأهمية  على  م�سددا  الجتماعية، 

ل��ت��ح��ف��ي��ز بيئة  ب���ني اجل��ان��ب��ني  ال���ت���ع���اون 

ال���س��ت��ث��م��ار والأع����م����ال ودع����م م�����س��اري��ع 

واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة 

م��ن خ���الل م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة 

التابعة ملجموعة البنك الدويل.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأ�����س����اد م��ال��ب��ا���س ب��ج��ه��ود 

الأردن .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اأع���ل���ن���ت ال���ل���ج���ن���ة امل���ل���ك���ي���ة ل��ت��ح��دي��ث 

والتو�سيات  النتائج  ال�سيا�سية  املنظومة 

م�سودتي  و�سملت  عليها  ت��واف��ق��ت  ال��ت��ي 

لالنتخاب  جديدين  قانونني  م�سروعي 

والأح���������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وال���ت���ع���دي���الت 

بالقانونني  حكما  املت�سلة  ال��د���س��ت��وري��ة 

واآل����ي����ات ال��ع��م��ل ال���ن���ي���اب���ي، اإ����س���اف���ة اإىل 

الت�سريعات  بتطوير  املتعلقة  التو�سيات 

البيئة  وتهيئة  املحلية،  لالإدارة  الناظمة 

لدور  ال�سامنة  وال�سيا�سية  الت�سريعية 

ال�سباب واملراأة يف احلياة العامة.

وت�سمن التقرير الذي ت�سلمه جاللة 

امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ام�������س الأح������د، 

ال��وث��ي��ق��ة امل��رج��ع��ي��ة وال����روؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة 

وامللخ�س  ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي وال��ت��ف�����س��ي��ل��ي ل��ن��ت��ائ��ج اأع��م��ال 

املتوقعة. واآثارها  امللكية  اللجنة 

وو�����س����ع ال���ت���ق���ري���ر م����الم����ح ال����ت����درج 

للو�سول.

التفا�صيل �ص »7+6«

 تسلم تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الملك: نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب 
المقتضى الدستوري

 االثنني   27  �سفر   1443 هـ  - املوافق   4  ت�شرين اأول  2021 م - العدد  5830      - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

  النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعًا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية
  المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة 

     في مطلع مئويتها الثانية

 ٧١ مليون للترويج لألردن سياحيًا باالتفاق
wizzair مع 

 بلعاوي: التهاب القلب بعد الجرعة المعززة 
ليس جديدا 

االأنباط – دالل عمر 

ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  ع��ام  مدير  ق��ال 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ع��رب��ي��ات، ب���اأن هيئة 

ال��ت�����س��وي��ق ر����س���دت 21 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل��ع��ام 

اإ�سايف  50 مليون دينار  2021 وللعام القادم 

مت ت��خ�����س��ي�����س��ه ل�����وزارة ال�����س��ي��اح��ة ودائ����رة 

مما  ال�سياحة  تن�سيط  وهيئة  العامة  الآثار 

يعطي املجال للتو�سع يف الت�سويق.

ج���اء ذل���ك ردا ع��ل��ى ����س���وؤال ل���«الن��ب��اط« 

�سياحياً  ل����الأردن  ال��روي��ج  م��ي��زان��ي��ة  ح���ول 

 wizzair بالتفاق مع اخلطوط اجلوية

دي���ن���ار دف��ع  ك���ل  اأن  .وا����س���اف د. ع��رب��ي��ات، 

�سيعود  للت�سويق والرويج لالأردن �سياحياً 

اقت�ساد  م��ن  يزيد  مم��ا  باأ�سعاف  للخزينة 

الأردن .

ووق���ع���ت ه��ي��ئ��ة ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة ي��وم 

الطريان  �سركة  ل�ستقطاب  اتفاقية  الحد 

الهنغارية   wizzair التكاليف  منخف�سة 

ب��ح�����س��ور وزي�����ر ال�����س��ي��اح��ة والآث�������ار ن��اي��ف 

مفو�سي  جمل�س  ورئي�س  وعربيات  الفايز 

�سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة 

امل��ه��ن��د���س ن���اي���ف ب��خ��ي��ت وب��ح�����س��ور ن��ائ��ب 

ال�����س��ل��ط��ة ���س��رح��ب��ي��ل امل���ا����س���ي ومم���ث���ل عن 

  wizzair ال��ه��ن��غ��اري��ة  ال���ط���ريان  ���س��رك��ة 

اأوين جونز .

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط – دالل عمر 

 قال م�ست�سار العالج الدوائي ال�سريري 

ل��الأم��را���س امل��ع��دي��ة ال��دك��ت��ور ���س��رار ح�سن 

ال��ت��ه��اب القلب بعد  ب��اأن ح��الت  ال��ب��ل��ع��اوي، 

اأخ���ذ اجل��رع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن م��ط��ع��وم ف��اي��زر 

ل��ي�����س��ت ح�����الت ج����دي����دة، ول��ي�����س��ت ع��ر���س 

ج��ان��ب��ي ج��دي��د ع��ن ف��اي��زر وخ��ا���س��ة للفئة 

ال��ب��ال��غ��ني( وت�سيب   ( ال�����س��غ��رية  ال��ع��م��ري��ة 

الرجال اأكرث من الن�ساء .

 وط���ال���ب د. ب��ل��ع��اوي ب��اإع��ط��اء اجل��رع��ة 

الثالثة ملن اأعمارهم 16 فما فوق.

اعلن  ان  بعد  ج��اءت  بلعاوي  ت�سريحات 

ال�سهيوين عن ت�سجيل عدة حالت  الكيان 

الثالثة  اجلرعة  تناول  بعد  بالقلب  التهاب 

من فايزر.

واأ���س��اف ال��ب��ل��ع��اوي، ب���اأن ال��ت��ه��اب القلب 

ويعالج،  خفيف  ب�سكل  الأ�سخا�س  ي�سيب 

اأي ح��ال��ة  ت�����س��ج��ي��ل  ي��ت��م  ان����ه مل  م��و���س��ح��ا 

م��ن  ال���ق���ل���ب لأي  ال���ت���ه���اب  ب�����س��ب��ب  وف�������اة 

اأهمية  الذين اخذوه، موؤكدا على  البالغني 

الثالثة ملن عمره جتاوز ال65 عام  اجلرعة 

اأمرا�س  اأو  املزمنة  ب��الأم��را���س  وللمر�سى 

املناعة ومن هم يف متا�س مع املر�سى.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - فرح مو�صى

3102021   يف مبنى  ُعقد �سباح يوم الحد 

 ، الها�سمية(   القاعة   (- الكربى  ارب��د  بلدية 

اجتماع حواري بح�سور جمموعة من اأ�سحاب 

من  وم��وؤث��ري��ن  والتعليم  الربية  يف  العالقة 

املجتمع املحلي، وذلك لعر�س التقرير النهائي 

املجتمعات  يف  ال�سامل  التعليم  »تعزيز  مل�سروع 

امل�سيفة يف الأردن من خالل عمليات امل�ساءلة 

الإج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة » - )امل�����س��اءل��ة لأج��ل 

الردن  �سركاء  منظمة  مع  بال�سراكة  التغيري( 

وجمعية امللكة زين ال�سرف.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - فرح مو�صى

الثقافة  عا�سمة  اإرب���د  اح��ت��ف��الت  ظ��ل  يف   

احل�ساد  مهرجان  فعاليات  و�سمن  العربية، 

ال��ت��ا���س��ع ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون، وحت����ت رع��اي��ة 

النا�سطة اإميان اجلودة؛ قامت مديرية ثقافة 

الت�سكيلية،  للفنون  ال����رواد  وجمعية  اإرب����د، 

ت����وداي، حفل  اإرث ج��ال��ريي  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

اف��ت��ت��اح م��ع��ر���س ال��ف��ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي ارب���دي���ات 

و�سط املدينة  للفنان خليل الكوفحي.

ي��ع��ت��رب ال���ف���ن���ان خ��ل��ي��ل ال���ك���وف���ح���ي ال��ف��ن 

م��ن��ع��ط��ف اجل���م���ال ال�����ذي ن�����س��ت��ظ��ل ب���ه وم��ن 

خالله نتطور.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عّمان

 ت�سلمت �سركة كري�ستل املتخ�س�سة يف 

واإدارة  اخلارجي  الإ�سناد  خدمات  جم��ال 

الأردن،  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الت�������س���ال  م���راك���ز 

والإب���داع  للقيادة  ال���دويل  البنك  ج��ائ��زة 

عمل  فر�س  توفري  يف  جلهودها  تقديراً 

ن��وع��ي��ة مم���ي���زة ل��ل�����س��ب��اب وال�������س���اب���ات يف 

رئ��ي�����س  زي����ارة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  الأردن. 

مالبا�س  ديفيد  الدويل،  البنك  جمموعة 

ا�ستقبال  يف  كان  حيث  لل�سركة،  وعقيلته 

الوفد، بح�سب بيان لل�سركة.

التفا�صيل �ص »3«

عرض التقرير النهائي لمشروع 
: »تعزيز التعليم الشامل في 

المجتمعات المضيفة في األردن«

ضمن احتفاالت إربد عاصمة الثقافة 
العربية... افتتاح معرض

 للفن التشكيلي

 رئيس مجموعة البنك الدولي 
يمنح كريستل جائزة البنك الدولي 

للقيادة واإلبداع

2

االنباطوكاالت

ت�����س��ه��د ب���ل���دات ال����داخ����ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

م�سبوقة  غ���ري  ح��ال��ة   ،1948 ع���ام  امل��ح��ت��ل 

م���ن ال��ف��و���س��ى وال��ت��وت��ر ب�����س��ب��ب ال��ت��ن��ام��ي 

وارت��ف��اع  وال��ع��ن��ف،  القتل  جل��رائ��م  املُخيف 

معدل اجلرمية لأراقم قيا�سية باتت تهدد 

�سربه  وحت���اول  املجتمعي  الن�سيج  فعلًيا 

ملوؤ�س�سة  مبا�سرة  اتهامات  و�سط  مقتل،  يف 

هذه  على  القائمة  الإ�سرائيلية  الأم��ن��ي��ة 

البلدات بالحتالل بتغذية اجلرائم وعدم 

ا�ستعلت  ال��ت��ي  ن��ريان��ه��ا  ال��ت��ح��رك لإي��ق��اف 

ومل تنطفئ بعد

غلقت 
ُ
اأ قد  والق�سية  جمهول،  الفاعل 

الإ�سرائيلية  ال�����س��رط��ة  رد  ه��و  ه��ذا  ك��ان   ،

ال��ق��ت��ل  ج����رائ����م  مل��ع��ظ��م  والأخ��������ري  الأول 

ال��ت��ي ج���رت خ���الل ال�����س��ن��وات الأخ�����رية يف 

الداخل  يف  الفل�سطينية  والقرى  البلدات 

امل��ح��ت��ل، وه���و الأم����ر ال���ذي اأ���س��ع��ل غ�سب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، واأب���ق���ى دول����ة الح��ت��الل 

لتفكيك  الإج��رام  بتغذية  الرئي�سي  املتهم 

امل��ج��ت��م��ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، واإ����س���غ���ال���ه ع��ن 

بالعنف امل�سريية  ق�ساياه 

ُيفتح  حتى  ع���زاء،  بيت  ُيغلق  ي��ك��اد  ف��ال 

طالت  ال��ت��ي  امل��اأ���س��اة  ح��ج��م  لتعك�س  اآخ����ر، 

العائالت. ع�سرات 

التفا�صيل �ص »10«

دم فلسطينيي الداخل ينزف والقاتل مجهول
االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلّية،  العاّمة  النيابة  ق��ّدم��ت   

ل����واء ال�����س��م��ال )ج���ن���اي���ات( ���س��ب��اح ال��ي��وم 

��ل��ح يف  ال�����سّ ات��ه��ام ملحكمة  الأح����د، لئ��ح��ة 

عار�سة  حم��م��ود  م��ن:  ك��ل  �سد  النا�سرة 

)46 عاًما( من �سكان عرابة ق�ساء جنني، 

يعقوب قادري )49 عاًما( من �سكان عرابة 

عاًما(   35( كممجي  اأي��ه��م  جنني،  ق�ساء 

م���ن ���س��ك��ان ك����ف����ردان، م��ن��ا���س��ل ان��ف��ي��ع��ات 

�سكان يعبد ق�ساء جنني،  )26 عاًما( من 

حم��م��د ع��ار���س��ة )40 ع���اًم���ا( م���ن ���س��ك��ان 

 45( زب��ي��دة  وزك��ري��ا  جنني  ق�ساء  ع��راب��ة 

ال��ه��روب  بتهمة  جنني  �سكان  م��ن  ع��اًم��ا( 

تاريخ  يف  اجللبوع  �سجن  من  احلجز  من 

حممود  م��ن  ك��ل  ات��ه��ام  مّت  ك��م��ا   .5.9.21

�سكان جنني،  اأبو ع�سرين )26 عاًما( من 

ق�سي مرعي )22 عاًما( من �سكان جنني، 

علي اأبو بكر )21 عاًما( وحممود اأبو بكر 

)19 عاًما( من �سكان يعبد واإياد جرادات 

ب���ل���دة ���س��ي��ل��ة احل��ارث��ي��ة  )37 ع���اًم���ا( م���ن 

امل�ساعدة على  بتهمة  ق�ساء مدينة جنني 

ال��ه��رب. وبح�سب وق��ائ��ع لئ��ح��ة الت��ه��ام، 

فاإّن املتهمني هم �سجناء يق�سون عقوبات 

با�ستثناء  ال���دول���ة.  اأم���ن  ���س��د  ج��رائ��م  يف 

الزبيدي،. اإنفيعات، 

التفا�صيل �ص »10«

م أسرى جلبوع الستة  االحتالل يتهِّ
ويكشف اخفاقه المدوي
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االردنية ليتغري طعم كل �شيء؟!”..وتذكرته يف هذه االيام خالل م�شاركتي التهاين 

لال�شدقاء بقبول ابنائهم يف اجلامعات..

الت�شعينيات..  بداية  فيها يف  �شاركت  والتي  املوحد  القبول  انظر اىل عملية  فعندما 

اال�شخا�ص  بتغيري  تتغري  ال  والتي  الثابتة  بخطواته  متبع  بروتوكوال  هناك  ان  اج��د 

واالماكن واجلهات.. وكان ل�شان حال القائمني عليه يقول

ٍة وَإِنَّا َعلَىٰ آثَارِِهْم ُمْهَتُدوَن “ ..“ بَْل َقالُوا إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمَّ

و�شاأ�شع بع�ص الت�شاوؤالت لعلنا جند مربرا ملا يتم يف هذه العملية..

كل  يف  القبول  و�شيا�شات  املقاعد  لعدد  وتغيري  درا���ش��ة  م��ن  وب��ٌد  ���ش��رورة  هناك  ه��ل 

عام؟!..

وهل من املعقول ان تكون هذه القرارات والتغيريات يف الوقت بدل ال�شائع؟!..

وهل ال بد من تاخري القبول ليكون قبل موعد بدء الدرا�شة بعدة ايام فقط؟!..

وهل يجب على االهل البقاء على اع�شابهم كل هذه املدة؟!..

وهل يجب على االهل ان يح�شبوا ح�شاب قبول ابنهم يف اي جامعة وترتيب امورهم 

على مبداأ  االحتماالت؟!..

اىل  ويحتاج  �شكنه  مكان  ع��ن  بعيدة  جامعة  يف  ابنه  قبول  مت  مل��ن  ب�شيطة  فبنظرة 

ترتيب �شكن وموا�شالت وما اىل ذلك.. ات�شاءل هل جمل�ص التعلبم العايل غافل عن 

االو�شاع املادية لالهايل.. بحيث يتوقع منهم ان يرتبوا امور ابنهم يف فرتة وجيزة؟!..

وهنا اأقول ملجل�ص التعليم العايل.. اال ميكنكم االجتماع وتقرير ما تريدنه يف فرتة 

ال توؤثر على عملية تر�شيح الطلبة للجامعات؟!..

واقول للجهات التي تر�شح طالبا على ح�شاب املكارم.. اال ت�شتطيعون اخت�شار املدة 

ادخال  يتم  ب�شيط  حا�شوب  نظام  عندكم  الي�ص  قوائمكم؟!..  جتهيز  يف  تق�شونها  التي 

وح�شب  املخ�ش�شة  املقاعد  على  وتوزيعهم  بفرزهم  ويقوم  ومعدالتهم  الطلبة  ا�شماء 

املتبعة؟!.. �شيا�شاتكم 

احلا�شوبي..  ونظامها  املوحد  القبول  ادارة  كيفية  عن  ي�شريا  �شيئا  اع��رف  ولكوين 

بناءا  اخلا�ص  قبولكم  واج��راء  ا�شتخدامه  او  النظام  هذا  من  ن�شخة  اخذ  منكم  ارج��وا 

والتي لن حتتاج  املوحد..  القبول  الرت�شيحات اىل جلنة  نتائج  ار�شال  عليه.. ومن ثم 

اكرث من يوم واحد من بعد االنتهاء من تقدمي اخر طلب للمكرمة..

ف��ه��ذا ن���داء اىل ك��ل م��ن ل��ه ع��الق��ة مب��و���ش��وع ال��ق��ب��ول وال��رت���ش��ي��ح��ات.. ان ارح��م��وا 

والتجهيز  الت�شجيل  ق�شر مدة  وكذلك  واالنتظار..  الرتقب  عناء  واهلهم من  الطلبة 

باجلامعات.. وااللتحاق 

محمود الدباس

ارحمونا من النكهة االردنية الخاصة
 في القبول الموحد وترشيحات المكارم..

�شلط عد�شة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الإثنني  4 / 10 / 2021 

 تسلم تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعًا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية
الملك: نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري

 مالباس يشيد ببرامج األردن التنموية ودعم بيئة األعمال

الملك يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

الخصاونة يوجه بإعادة النظر ببعض حاالت االستيداع 
للمعلمين أو الذين تضررت اوضاعهم التقاعدية

 الملك يتلقى اتصاال هاتفيا
 من الرئيس السوري

الخصاونة يؤكد على إنفاذ التوجيه الملكي بإصدار 
عفو خاص بقضايا إطالة اللسان بأسرع وقت

المواصفات تصدر المواصفة القياسية ألقفاص الدواجن

اعالن أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة االختيار

االنباط- عمان

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

ال����ذي  ال���دمي���ق���راط���ي  ال����ن����م����وذج  اأن 

اإرادة  اإل���ي���ه ج��م��ي��ع��ا ي��ع��رب ع���ن  ن�����ش��ع��ى 

يعزز  مبا  وطنية،  وم�شلحة  �شيا�شية 

التنمية  وم�����ش��رية  اجل��ام��ع��ة  ال��ه��وي��ة 

وال���ت���ح���دي���ث ال���ت���ي ت��ل��ي��ق مب�����ش��ت��ق��ب��ل 

االأردن واالأردنيني.

واأو�������ش������ح ج����الل����ة امل�����ل�����ك، خ����الل 

الها�شمي  امللكي  الديوان  يف  اجتماعه 

ال���ي���وم االأح������د م���ع رئ��ي�����ص واأع�������ش���اء 

ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث امل��ن��ظ��وم��ة 

ختام  يف  تقريرها  لت�شلم  ال�شيا�شية 

ت�شكل  امل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  اأن  اأع��م��ال��ه��ا، 

م��رح��ل��ة ج���دي���دة وم��ف�����ش��ل��ي��ة ���ش��م��ن 

ال���دول���ة يف مطلع  م�����ش��ارات حت��دي��ث 

ب�شكل  مت�شي  والتي  الثانية،  مئويتها 

االقت�شادية  االإ���ش��الح��ات  م��ع  م��ت��واٍز 

على  احلكومة  تعمل  ال��ت��ي  واالإداري����ة 

تنفيذها.

وي��ت�����ش��م��ن ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة، ال��ت��ي 

�شمري  اإىل  ب��رئ��ا���ش��ت��ه��ا  ج��الل��ت��ه  ع��ه��د 

ومتثل  املا�شي،  ح��زي��ران  يف  الرفاعي 

خمتلف االأطياف ال�شيا�شية والفكرية 

وال��ق��ط��اع��ات، م�����ش��روع ق��ان��ون جديد 

ل��الن��ت��خ��اب وم�������ش���روع ق���ان���ون ج��دي��د 

ل����الأح����زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وم��ق��رتح��ات 

حكما  مت�شلة  د���ش��ت��وري��ة  ب��ت��ع��دي��الت 

النيابي،  ال��ع��م��ل  واآل���ي���ات  ب��ال��ق��ان��ون��ني 

بتطوير  متعلقة  تو�شيات  اإىل  اإ�شافة 

املحلية،  لالإدارة  الناظمة  الت�شريعات 

�شنع  امل�����ش��ارك��ة يف  ق���اع���دة  وت��و���ش��ي��ع 

الت�شريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  ال���ق���رار، 

ال�شباب  ل��دور  ال�شامنة  وال�شيا�شية 

واملراأة يف احلياة العامة.

ه����ذه  اإن  امل�����ل�����ك  ج�����الل�����ة  وق����������ال 

ي�شهم  مهما  رك��ن��ا  ���ش��ت��ك��ون  امل��ن��ظ��وم��ة 

االأداء  يف  م��ل��م��و���ص  ت���ط���ور  ب����اإح����داث 

احلزبي  العمل  على  القائم  النيابي، 

ال����رباجم����ي، واالن���ت���ق���ال م���ن ال��ع��م��ل 

امل��وؤث��ر،  اجلماعي  العمل  اإىل  ال��ف��ردي 

م���وؤك���داً ���ش��رورة وج���ود ب��رن��ام��ج عمل 

ت��ن��ف��ي��ذي وم��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة ل��ل��ج��وان��ب 

خمتلف  على  والتنظيمية  الت�شريعية 

امل�شتويات.

الثقافة  تعزيز  على  جاللته  وح��ّث 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا يف امل��ج��ت��م��ع 

لتطوير احلياة احلزبية، مبيناً اأهمية 

ال�شيا�شية  والقوى  االأح��زاب  تعمل  اأن 

يف املرحلة املقبلة على تطوير اأدواتها، 

مم����ا مي��ك��ن��ه��ا م����ن اإق����ن����اع امل���واط���ن���ني 

يف  تطلعاتهم  ع��ن  لتعرب  ب��رباجم��ه��ا، 

النواب. جمل�ص 

يكون  اأن  اأهمية  امللك  جاللة  وب��نّي 

عملية  مقدمة  يف  وامل��راأة  ال�شباب  دور 

ال���ت���ح���دي���ث، ومت��ك��ي��ن��ه��م��ا ���ش��ي��ا���ش��ي��اً 

واجتماعياً. واقت�شادياً 

لتنمية  احلاجة  اإىل  جاللته  واأ�شار 

املواطنة الفاعلة التي اأ�شا�شها احلقوق 

اأه��م��ي��ة تطوير  م���وؤك���داً  وال���واج���ب���ات، 

فئات  جميع  م�����ش��ارك��ة  ت�شمن  اآل��ي��ات 

ل�شمان  العامة،  ال�شوؤون  يف  املجتمع 

م�����ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة وم��ن��ت��ج��ة يف احل��ي��اة 

امل�����ش��اءل��ة  اآل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  ال�شيا�شية 

والر�شيدة. العقالنية  ال�شعبية 

قال  املحلية،  ب��االإدارة  يتعلق  وفيما 

جاللة امللك اإن النموذج املن�شود يجب 

من  ال�شالحيات  تفوي�ص  ي�شمن  اأن 

يحقق  مب���ا  امل���ح���اف���ظ���ات،  اإىل  امل���رك���ز 

ع���دال���ة ت���وزي���ع امل��ك��ت�����ش��ب��ات وال��ت��ن��م��ي��ة 

ويعزز  وامل�شتدامة،  ال�شاملة  املحلية 

ال�شعبية. امل�شاركة 

منظومة  ن��ت��ائ��ج  اأن  ج��الل��ت��ه  واأك����د 

املقت�شى  بح�شب  �شت�شري  ال��ت��ح��دي��ث 

احلكومة  تتبناها  بحيث  الد�شتوري، 

ب��ك��ل ح��ي��اد واإي��ج��اب��ي��ة  وت��ت��ع��ام��ل معها 

وتر�شلها اإىل جمل�ص االأمة.

وجدد جاللة امللك التاأكيد على اأن 

متوا�شلة  والتطوير  التحديث  عملية 

للتقييم  ت��خ�����ش��ع  ب��ح��ي��ث  وم�����ش��ت��م��رة 

واملراجعة، لتعزيز عنا�شر القوة فيها 

عند  تظهر  قد  التي  املعيقات  وتفادي 

التطبيق.

واأعرب جاللته عن �شكره وتقديره 

اإجن��از  على  وحر�شها  اللجنة  جلهود 

هذه املهمة الوطنية.

بت�شليمها  ال��ل��ج��ن��ة،  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

خم��رج��ات��ه��ا ال���ي���وم، ت��ك��ون ق��د قدمت 

ن���ت���ائ���ج اأع���م���ال���ه���ا، ال���ت���زام���ا ب��امل��وع��د 

الزمني املحدد يف الر�شالة امللكية.

امللكية  اللجنة  رئي�ص  ق��ال  ب���دوره، 

�شمري  ال�شيا�شية  املنظومة  لتحديث 

اإن  الرفاعي مبنا�شبة ت�شليم التقرير، 

نتائج عمل اللجنة وتو�شياتها متثلت 

م�شودتا  وه��ي:  ال��وث��ائ��ق،  م��ن  بحزمة 

م�شروعي قانوين االنتخاب واالأحزاب 

والتعديالت  اجل��دي��دي��ن،  ال�شيا�شية 

ال���د����ش���ت���وري���ة امل����ق����رتح����ة، امل��رت��ب��ط��ة 

مب�������ش���ودت���ي م�������ش���روع���ي ال���ق���ان���ون���ني، 

والتو�شيات  النيابي،  العمل  وباآليات 

ت�شريعات  منظومة  بتطوير  اخلا�شة 

املتعلقة  والتو�شيات  املحلية،  االإدارة 

ب��ت��م��ك��ني امل���������راأة ومت����ك����ني ال�������ش���ب���اب، 

م��ق��رتح��ات  ت���ق���دمي  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

اإىل  ت��ف�����ش��ي  ب�������ش���ي���ا����ش���ات وخ�����ط�����وات 

النموذج الدميقراطي. تطوير 

ت�شكيل  اإن  اإىل  ال���رف���اع���ي  واأ�����ش����ار 

امللك،  جاللة  اإرادة  على  بناء  اللجنة 

مل ي��اأِت يف ظ��روف ط��وارئ حملية، اأو 

الإ���ش��رار  ب��ل  خ��ارج��ي��ة؛  �شغوط  بفعل 

االأف�شل  اإجن���از  على  ال��دائ��م  جاللته 

ل�شعبه.

ج���اء  ال���ل���ج���ن���ة،  ع���م���ل  اأن  واأو������ش�����ح 

ا���ش��ت��ك��م��اال جل���ه���ود وط��ن��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر 

اأن  اإىل  الف���ت���ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  احل����ي����اة 

ال���ل���ج���ن���ة ط�������ورت م��ن��ه��ج��ي��ة ع��م��ل��ه��ا، 

امل��ب��ادئ  م��ن  جمموعة  اإىل  باال�شتناد 

وامل�����ع�����اي�����ري، ال����ت����ي ا����ش���ت���م���دت���ه���ا م��ن 

الر�شالة امللكية ال�شامية، ومن الروؤية 

واأب��رز  الأع�شائها،  امل�شرتكة  الوطنية 

ه���ذه امل���ب���ادئ: اال���ش��رت���ش��اد ب�����االأوراق 

ال�شبع. امللكية  النقا�شية 

اللجنة  عمل  منهجية  اأن  اإىل  ون��وه 

ال��ت��واف��ق،  مفهوم  اإىل  اأي�����ش��ا  ا�شتندت 

و���ش��ك��ل��ت مت��ري��ن��ا دمي��ق��راط��ي��ا وط��ن��ي��ا 

بامتياز، يف القدرة على اإدارة التعددية 

اإىل  وال������و�������ش������ول  واالخ�������ت�������الف�������ات، 

النموذج  حتديث  �شبيل  يف  التوافقات، 

من  وانطلقت  االأردين،  الدميقراطي 

لنجاح  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ���ش��م��ان��ة  ال���ت���درج  اأن 

اإىل مرحلة  وو���ش��ول��ه  ال��ن��م��وذج،  ه��ذا 

ال��ن�����ش��وج، ب��خ��ط��وات ث��اب��ت��ة وه���ادئ���ة، 

املكا�شب. التحديات، وتعظم  تتجاوز 

ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال����رف����اع����ي  واأو�������ش������ح 

التزمت مبا تو�شلت اإليه، بتعزيز قيم 

امل��واط��ن��ة، ح��ق��وق��ا وواج���ب���ات، وتعزيز 

احل����ري����ات امل���ك���ف���ول���ة ب��ال��ت�����ش��ري��ع��ات، 

واالل����ت����زام مب���ب���داأ ����ش���ي���ادة ال���ق���ان���ون، 

ع��ل��ى  ح����ر�����ش����ت  اأن�����ه�����ا  اإىل  واأ��������ش�������ار 

اإع����الء ق��ي��م ال��ع��دال��ة وت��وف��ري اأق�����ش��ى 

ال�����ش��م��ان��ات ل��ل��ن��زاه��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة، يف 

م��ا ط��رح��ت��ه م��ن ت�����ش��ري��ع��ات مقرتحة 

لي�شكل ذلك فر�شة كبرية  وتو�شيات، 

ال��رباجم��ي،  احل��زب��ي  العمل  لتطوير 

واحل����ي����اة ال���ربمل���ان���ي���ة ال���ق���ائ���م���ة ع��ل��ى 

ومتكني  الرباجمية،  والتيارات  الكتل 

ال�شباب واملراأة.

واالأك��رب  االأ�شا�ص  ال��دور  اأن  واعترب 

يعود  والتو�شيات  النتائج  اإق��رار  بعد 

لينه�ص  مكوناته،  بجميع  للمجتمع 

وال��ق��وى  االأح����زاب  وتنخرط  اجلميع 

واإ�شالح  حتديث  ور�شة  يف  ال�شيا�شية 

قابلة  عملية  ب��رام��ج  لتنتج  داخ��ل��ي��ة، 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق، وت���ط���ور اأف���ك���اره���ا واآل���ي���ات 

ال��وط��ن  اأب��ن��اء  ي�شتقطب  مب��ا  عملها، 

وبناته.

ال���وزراء  رئي�ص  االج��ت��م��اع،  وح�شر 

ال��دك��ت��ور ب�����ش��ر اخل�����ش��اون��ة، ورئ��ي�����ص 

جم���ل�������ص االأع�����ي�����ان ف��ي�����ش��ل ال���ف���اي���ز، 

ورئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال���ن���واب ع��ب��دامل��ن��ع��م 

الق�شائي  املجل�ص  ورئ��ي�����ص  ال��ع��ودات، 

حم���م���د ال�����غ�����زو، ورئ����ي���������ص امل��ح��ك��م��ة 

ال���د����ش���ت���وري���ة ه�������ش���ام ال���ت���ل، ورئ��ي�����ص 

جم��ل�����ص م��ف��و���ش��ي ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة 

الكاللدة،  خالد  ال��دك��ت��ور  لالنتخاب 

ورئ���ي�������ص ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي 

يو�شف ح�شن العي�شوي، ومدير مكتب 

جاللة امللك، الدكتور جعفر ح�شان.

االنباط- عمان

 ا�شتقبل جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

يف ق�����ش��ر ب�����ش��م��ان ال���زاه���ر ام�����ص االأح���د، 

ديفيد  ال���دويل  البنك  جمموعة  رئي�ص 

مالبا�ص.

واأع�����رب ج��الل��ت��ه، خ���الل ال��ل��ق��اء، عن 

جمموعة  مع  الطويلة  لل�شراكة  تقديره 

ال���ب���ن���ك ال��������دويل، م��ث��م��ن��ا ا���ش��ت��ج��اب��ت��ه��ا 

ال�شريعة لالأولويات التي طرحها االأردن 

مع  العمل  ذل��ك  املا�شي، مبا يف  يف مت��وز 

-2022 للعامني  خططها  على  احلكومة 

م��ن��ع��ة  زي������ادة  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي   ،2023

االقت�شاد وقدرته على التعايف.

االأردن  اأن  اإىل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ول��ف��ت 

يعول على دعم البنك الدويل له يف عدد 

الطاقة  مثل  القطاعية  االأول��وي��ات  م��ن 

وال�����ش��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل، ف�����ش��ال ع���ن زي���ادة 

احلماية  �شبكة  وت��ع��زي��ز  ال��ع��م��ل،  ف��ر���ص 

تعزيز  اأهمية  على  م�شددا  االجتماعية، 

ل��ت��ح��ف��ي��ز بيئة  ب���ني اجل��ان��ب��ني  ال���ت���ع���اون 

اال���ش��ت��ث��م��ار واالأع����م����ال ودع����م م�����ش��اري��ع 

واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة 

م��ن خ���الل م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة 

التابعة ملجموعة البنك الدويل.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأ�����ش����اد م��ال��ب��ا���ص ب��ج��ه��ود 

اإىل  ت��ه��دف  ب��رام��ج  ا�شتحداث  يف  االأردن 

االأع��م��ال،  بيئة  ودع���م  للفقر،  ال��ت�����ش��دي 

وحت��ف��ي��ز من���و ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، ال���ذي 

العمل.  ف��ر���ص  ت��وف��ري  يف  ب����دوره  ي�شهم 

وث��م��ن رئ��ي�����ص جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���دويل 

ف��ر���ص  وت���وف���ري  ل��الج��ئ��ني  االأردن  دع���م 

ال�شحية  واخل���دم���ات  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

ل��ه��م، م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة ���ش��راك��ة ال��ب��ن��ك مع 

اململكة.

ك���م���ا ت����ن����اول ال���ل���ق���اء اإم���ك���ان���ي���ة دع���م 

االأردن  جلهود  ال��دويل  البنك  جمموعة 

يف تعزيز التكامل االقت�شادي يف املنطقة، 

واإق���ام���ة م�����ش��اري��ع ال���رب���ط االإق��ل��ي��م��ي يف 

الطاقة. قطاع 

الدكتور  الوزراء  رئي�ص  اللقاء  وح�شر 

جاللة  مكتب  وم��دي��ر  اخل�����ش��اون��ة،  ب�شر 

امل��ل��ك، ال��دك��ت��ور ج��ع��ف��ر ح�����ش��ان، ووزي���رة 

زوات���ي،  ه��ال��ة  املعدنية  وال���رثوة  ال��ط��اق��ة 

ووزي������ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال����دويل 

امل�شوؤولني يف  وعدد من  ال�شريدة،  نا�شر 

جمموعة البنك الدويل.

االنباط-عمان

 وج���ه رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر 

اخل�������ش���اون���ة، وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ال��دك��ت��ور حممد 

فردي  وب�شكل  النظر  ب��اإع��ادة  قدي�ص  اب��و 

ب���اأو����ش���اع بع�ص  ووف����ق االآل���ي���ة امل��ن��ا���ش��ب��ة 

احيلوا  قد  كانوا  الذين  املعلمني  ح��االت 

ت�شررت  الذين  بع�ص  او  اال�شتيداع،  اىل 

او���ش��اع��ه��م ال��ت��ق��اع��دي��ة خ����الل ج��ائ��ح��ة 

كورونا .

ظل  يف  ال����وزراء  رئي�ص  توجيه  وي��اأت��ي 

امل�شتمرة  والتعليم  الرتبية  وزارة  حاجة 

التعليمية. للكوادر 

االنباط- عمان

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

الرئي�ص  من  هاتفيا  ات�شاال  االأح��د،  ام�ص 

ال�شوري ب�شار االأ�شد، تناول العالقات بني 

التعاون  تعزيز  و�شبل  ال�شقيقني  البلدين 

بينهما.

واأكد جاللة امللك، خالل االت�شال، دعم 

�شوريا  �شيادة  على  احلفاظ  جلهود  االأردن 

اأرا�شيها و�شعبها. وا�شتقرارها ووحدة 

االنباط-عمان

اأك����د رئ��ي�����ص ال������وزراء، ال��دك��ت��ور ب�شر   

اخل�شاونة، خالل جل�شة جمل�ص الوزراء، 

اإنفاذ التوجيه  ام�ص االأحد، على �شرورة 

عفو  اإ���ش��دار  بخ�شو�ص  ال�شامي  امللكي 

خ��ا���ص ع��ن امل��ح��ك��وم��ني ب��ق�����ش��اي��ا اإط��ال��ة 

باأ�شرع  التنفيذ  مو�شع  وو�شعه  الل�شان 

وقت.

وكان جاللة امللك عبداهلل الثاين وجه 

جميع  ل��درا���ش��ة  ال�شبت  اأم�����ص  احل��ك��وم��ة 

خالفا  الل�شان،  باإطالة  املتعلقة  الق�شايا 

العقوبات،  قانون  من   195 امل��ادة  الأحكام 

وال�شري  قطعية،  اأحكام  بها  �شدر  والتي 

للمحكوم  خ��ا���ص  ع��ف��و  م��ن��ح  ب����اإج����راءات 

عليهم يف هذه الق�شايا.

االنباط- عمان

اأ����ش���درت م��وؤ���ش�����ش��ة امل��وا���ش��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����ص 

ال��دائ��م��ة  الفنية  اللجنة  خ��الل  م��ن  االأردن���ي���ة 

ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة وال���ت���غ���ل���ي���ف، امل���وا����ش���ف���ة ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 

االأردنية الأقفا�ص الدواجن.

وق��ال��ت امل��وا���ش��ف��ات يف ب��ي��ان، ام�����ص االأح���د، 

اإنها اأجرت درا�شة ميدانية لبيان واقع اأقفا�ص 

�شحب  فيها  املحلي، جرى  ال�شوق  الدواجن يف 

ما يزيد عن 100 عينة ممثلة الأقفا�ص دواجن 

م���ن ع���دة م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة وم�����ش��ت��وردة غطت 

حمافظات اململكة كافة. ي�شار اإىل اأن املوا�شفة 

ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة امل���ذك���ورة ���ش��ت��ك��ون ���ش��اري��ة امل��ف��ع��ول 

ابتداء من مطلع كانون االأول املقبل.

االنباط- عمان

وزارة  املوحد يف  القبول  تن�شيق  وح��دة  اأعلنت   

التعليم العايل والبحث العلمي، ام�ص االأحد، عن 

قائمة  �شمن  للقبول  املر�شحني  الطلبة  اأ���ش��م��اء 

اإ�شاءة االختيار. وبني مدير وحدة تن�شيق القبول 

امل��وح��د ال��ن��اط��ق االإع��الم��ي با�شم ال�����وزارة، مهند 

اخلطيب، اأن قبوالت قائمة م�شيئي االختيار جاءت 

وف��ق��اً ل��ق��رار جمل�ص التعليم ال��ع��ايل ال��ذي ح�شر 

بالطلبة  اإ�شاءة االختيار  الطلبة �شمن فئة  قبول 

املحققني ملتطلبات النجاح وااللتحاق باجلامعات 

الر�شمية يف �شهادة الثانوية العامة االأردنية الأول 

اأو   ،)2021( )ال��ع��ام��ة(  ال�شيفية  ال����دورة  يف  م��رة 

الدورة التكميلية )2020( فقط، وبناًء على معدالت 

 2022  /  2021 اجلامعي  للعام  التناف�شية  القبول 

والتي مت اإعالنها يوم ال�شبت املا�شي.

ول���ف���ت اىل اأن������ه وح�����ش��ب ال�������ش���واغ���ر امل��ت��اح��ة 

يف ت��خ�����ش�����ش��ات اجل���ام���ع���ات االأردن�����ي�����ة ف��ق��د ك��ان 

اآخ����ر م��ع��دل مت ق��ب��ول��ه ���ش��م��ن ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة هو 

)70 ب��امل��ئ��ة(، داع��ي��ا ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن وق���ع عليهم 

االط�������الع على  اإىل  ال���ق���ائ���م���ة  ���ش��م��ن  االخ���ت���ي���ار 

نتيجة م��ن خ���الل ال��دخ��ول اإىل ال��راب��ط االآت���ي: 

http://www.admhec.gov.jo/

.AdmBadChoiceResults.aspx

 المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية
 عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة وتخضع للتقييم والمراجعة

 المنظومة ستكون ركنًا مهمًا يسهم بإحداث تطور ملموس في األداء النيابي القائم على العمل         
    الحزبي البرامجي

 أهمية أن تعمل األحزاب والقوى السياسية على تطوير أدواتها
 أهمية ضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة

 النموذج المنشود باإلدارة المحلية يجب أن يضمن تفويض الصالحيات من المركز إلى المحافظات



املحلي

بحجم  امللك  جاللة  يفاجاأنا  ي��وم  كل  والت�سامح،  العفو  يف  الها�سمي  النهج  وي�ستمر 

الإن�سانية التي يتحلى بها، ومقدار املحبة ل�سعبه، فاملحبة بني القائد وال�سعب مرت�سخة 

ومتجذرة يف الأعماق، هذا هو ديدنهم لأن قلوبهم بي�ساء نقية ل تعرف البغ�ساء، مليئة 

املنهج  م��ت��وات��ر،  تاريخي  واإرث  نهج  وه��ذا  طريقا  للظلم  تعرف  ول  وال��ك��ري��اء،  باحلب 

الها�سمي ل يعرف للعنف و�سيلة لكبت احلرپات، ول لالق�ساء ا�سلوبا للحوار، ول لل�سجن  

الثاين حفظه اهلل  امللك عبداهلل  واليوم ي�سجل  للنفي هدفا لالإبعاد،  للعقاب، ول  هدفا 

ورعاه هدفا اإن�سانيا يحرج كل من �سولت نف�سه باملعار�سة، اأو اأطال الل�سان بحق جاللته، 

ِ ِلنَت 
هَّ

َن اهلل فمنهج جاللة امللك يقوم على اللني امل�ستند على قوله تعاىل “ َفِبَما َرْحَمٍة  مِّ

واْ ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َو�ْسَتْغِفْر لُهْم َو�َساِوْرُهْم  ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلنَف�سُّ َلُهْم  َوَلْو ُكنَت َفظًّ

ِلنَي “، ياأتي هذا العفو ملنح كل من   ُيِحبُّ امْلَُتَوكِّ
َ هَّ
ِ اإِنهَّ هلل

هَّ
ْل َعلَى اهلل ْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكهَّ

َ
ِفى اْلأ

بالرجوع  ال�سحيح،  امل�سار  والرجوع اىل  نف�سه  بت�سويب   ، نف�سه باجلنوح للخطاأ  �سولت 

اىل ح�سن الوطن، املعار�سة ل تعني الفو�سى و�ستم هذا وذاك واإمنا النقد البناء املوجه 

لالأداء وال�سيا�سات، امللك هو رمز لهذا الوطن، ول يجوز التعر�ض ل�سخ�سه ال�سامي، فهو 

الأب احلاين علينا، وال�ساعي دوما لتوفري احلياة احلرة والكرمية لنا، قد نختلف، وقد 

مل�سلحة  اتفاقنا  فيكون  اتفقنا  واإذا  الوطن،  لأجل  اختالفنا  فيكون  اختلفنا،  ف��اإذا  نتفق، 

الأردن، هذه هي ال�سورى الدميقراطية التي ينتهجها نظام احلكم يف الأردن، حمى اهلل 

الأردن وقيادته احلكيمة و�سعبه الويف من كل مكروه.

 رافع شفيق البطاينة 

 المنهج الهاشمي
 في التسامح 

االنباط- عمان

الأح��د، عن  ام�ض  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  و1037  وف��ي��ات   6 ت�سجيل 

العدد  اململكة، لريتفع  كورونا يف  بفريو�ض 

و826282  وف�����اة   10742 اإىل  الإج����م����ايل 

اإ�سابة.

وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ف��ح��و���س��ات الإي��ج��اب��ّي��ة 

92ر3 ب��امل��ئ��ة، ب��ح�����س��ب امل��وج��ز  ل��ه��ذا ال��ي��وم 

الإعالمي ال�سادر عن الوزارة.

احل����الت  ع����دد  اأن  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����س����ار 

ح��ال��ة،   12681 اإىل  و���س��ل  ح��ال��ي��اً  الن�سطة 

بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، اليوم، 

احل��الت  وع��دد  حالة،   60 امل�ست�سفيات  اإىل 

فيما  ح��ال��ة،   63 امل�ست�سفيات  غ���ادرت  ال��ت��ي 

التي  املوؤكدة  الإجمايل للحالت  العدد  بلغ 

450 حالة. تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 

باملئة،   10 بلغت  ال�سمال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما 

اإ�سغال  20 باملئة، فيما بلغت ن�سبة  احلثيثة 

الإق��ل��ي��م  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  التنف�ض  اأج��ه��زة 

ذاته 11 باملئة.

العزل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

حني  يف  باملئة،   12 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 

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

يف الإقليم ذاته اإىل 23 باملئة، ون�سبة اإ�سغال 

9 باملئة. اأجهزة التنف�ض ال�سطناعي اإىل 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 

اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   8 العزل  اأ�سّرة 

العناية احلثيثة 11 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 

اإ���س��غ��ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����ض ال���س��ط��ن��اع��ي يف 

الإقليم ذاته 10 باملئة.

حالة   1075 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

���س��ف��اء، ل��ي�����س��ل ال���ع���دد الإج���م���ايل حل���الت 

العزل  ف��رتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�سفاء 

)14 يوماً( اإىل 802859 حالة.

فح�ساً،   26442 اإج����راء  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 

التي  للفحو�سات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 

اأجريت منذ بدء الوباء 10148511 فح�ساً.

م��ت��ل��ق��ي  ع�������دد  اأن  امل������وج������ز  واأظ�������ه�������ر 

ل��ق��اح ك���ورون���ا و���س��ل  اجل��رع��ة الأوىل م��ن 

متلقي  ع���دد  و���س��ل  ف��ي��م��ا   ،3729142 اإىل 

اجلرعتني اإىل 3308671.

االنباط- عمان

تتيح  تعليمات  امل��رك��زي،  البنك  اأ���س��در   

الواجبة  العناية  اإج��راءات  تطبيق  للبنوك 

الن�سبية  الأهمية  مع  يتوافق  مبا  املب�سطة 

ل�������س���رائ���ح ال���ع���م���الء وال����ع����وام����ل امل��ت��ع��ل��ق��ة 

النت�سار  امل��ن��ت��ج��ات،  )ال��ع��م��الء،  مب��خ��اط��ر 

وذلك  اخلدمة(،  تقدمي  قنوات  اجلغرايف، 

ال��ع��م��الء  م���ع  ت��ت��م  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ام��الت  اإزاء 

حتديد  م��ع  املنخف�سة،  املخاطر  ذوي  م��ن 

امل��ت��ط��ل��ب��ات ال���واج���ب ال��ق��ي��ام ب��ه��ا م��ن قبل 

الدولية  املعايري  مع  يتوافق  ومب��ا  البنك، 

ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

ام�ض  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ب��ن��ك  واو���س��ح 

ي��اأت��ي حر�سا من  اأن ه��ذا الج���راء  الأح���د، 

ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ع��ل��ى ���س��م��ان ال��ت��ط��ب��ي��ق 

امل��خ��اط��ر يف  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  للمنهج  ال�����س��ل��ي��م 

جم���ال م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل الأم������وال ومت��وي��ل 

الإره����اب وت��ع��زي��زاً جل��ه��ود ال�����س��م��ول امل��ايل 

وحت�����س��ني جت��رب��ة ور���س��ى ع��م��الء ال��ق��ط��اع 

امل�سريف.

الإج����راءات  ال��ت��وج��ي��ه��ات،  ه���ذه  وت�سمل 

والبيانات املمكن الكتفاء بها عند التعامل 

مع فئات العمالء منخف�سي املخاطر �سواء 

ع��ن��د حت��دي��ث  اأو  امل��ح��ت��م��ل��ني  اأو  احل��ال��ي��ني 

ب��ي��ان��ات ه���وؤلء ال��ع��م��الء، ومب��ا يخفف من 

الأعباء التي تتحملها البنوك يف احل�سول 

وكذلك  وحتديثها،  ال��ع��م��الء  ب��ي��ان��ات  على 

اإعفاء هذه الفئة من العمالء من متطلب 

م��راج��ع��ة ال���ف���رع وال���س��ت��ع��ا���س��ة ع���ن ذل��ك 

النرتنت  خدمات  اأو  الذكية  بالتطبيقات 

البنكي.

الطفيلة االنباط- 

اأك����د رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة التقنية   

الدكتور عمر نواف املعايطة اأن وزارة التعليم 

اجلامعة  منحت  العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 

للعام  والو�سط،  ال�سمال  لأب��ن��اء  1000منحة 

اجلامعي 2021/2022.

التي  املكرمة  للوزارة هذه  املعايطة  وقدر 

للم�سي  ودعمها،  اجلامعة  رف��د  �ساأنها  م��ن 

روؤي��ت��ه��ا،  ر���س��ال��ت��ه��ا وحت��ق��ي��ق  اأداء  يف  ق���دم���اً 

ك��ام��ل  ت��غ��ط��ي  امل��ق��دم��ة  امل��ن��ح  اأن  اإىل  لف��ت��ا 

رات��ب  ج��ان��ب  اإىل  املعتمدة،  ال�ساعات  ر���س��وم 

���س��ه��ري ق����دره 60 دي���ن���ارا ب���دل ���س��ك��ن طيلة 

ي�سرتط  املعايطة  وبح�سب  درا�ستهم.  ف��رتة 

املنحة  على  للح�سول  املتقدمني  بالطلبة 

قبولهم باجلامعة عن طريق القبول املوحد، 

حيث يدفع الطالب ر�سوم القبول لأول مرة، 

وبعد ذلك يدفع 40 دينارا ر�سوم ت�سجيل لكل 

ال�ساعات  درا���س��ي، فيما يكون ت�سجيل  ف�سل 

الدرا�سية على ح�ساب املنحة.

 الصحة: 6 وفيات و1037 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

 البنك المركزي يصدر تعميمًا 
بخصوص إجراءات العناية المبسطة

التعليم العالي تقدم 1000 منحة لجامعة 
الطفيلة التقنية ألبناء الوسط والشمال

االنباط- عّمان

 اطلعت اللجنة املالية والقت�سادية يف جمل�ض الأعيان، 

ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ني ج��م��ال ال�����س��راي��رة، ام�����ض الأح�����د، على 

خارطة الرثوات الطبيعية امل�ستخرجة وغري امل�ستخرجة 

يف اململكة، وخا�سة النحا�ض يف حممية �سانا.

ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء ع��ق��دت��ه ال��ل��ج��ن��ة، ج��م��ع ب��ني 

ال��وج��اه��ي وت��ق��ن��ي��ة الت�����س��ال امل���رئ���ي، م��ع اخل��ب��ريي��ن يف 

اأكرم  والدكتور  حجازين،  ماهر  الدكتور  التعدين  جمال 

املعادن  ا�ستخراج  اأهمية  ال�سرايرة،  العني  واأكد  كرمول. 

ال�سرتاتيجية مثل النحا�ض والذهب والزركون وعنا�سر 

مثل  ال�سناعية  ال�سخور  من  وجمموعة  النادرة  الأر���ض 

ورم��ال  وال��دول��وم��اي��ت  النقي  اجل��ريي  واحل��ج��ر  البازلت 

والزيوليت. ال�سيليكا 

واأ����س���ار اإىل ���س��رورة ت��ن��وي��ع اإن��ت��اج��ي��ة امل���ع���ادن، وزي���ادة 

اململكة  اأن  موؤكًدا  الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها 

اإىل حت�سني  يدعو  ما  وهو  لال�ستثمار،  بيئة جاذبة  توفر 

البنى التحتية، مما يعزز ت�سنيف الأردن ك�سريك موثوق 

به و�سديق لال�ستثمار يف التعدين ومعاجلة املعادن.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ح��ج��ازي��ن اأه��م��ي��ة ا���س��ت��غ��الل م��ع��دن 

قيا�سية  اأ���س��ع��ار  اإىل  و�سل  ال��ذي  خ��ا���ض،  ب�سكل  النحا�ض 

بلغت 9000 دولر للطن، م�سرًيا اإىل توقع اخلراء يف هذا 

اأ�سعار  النحا�ض على  املجال من خالل درا�سات مبحافظة 

ل�سنوات مقبلة. مرتفعة 

تقع  التي  النحا�ض/اجلارية،  خربة  منطقة  اأن  وب��ني 

ال���س��ت��ث��م��ارات يف  �سلم  اأول��وي��ة يف  ه��ي  ���س��ان��ا،  يف حممية 

النحا�ض”  “فلز  ن�سبة  وتعتر  املختلفة،  النحا�ض  مواقع 

م���ن ال���درا����س���ات الول���ي���ة يف اخل����ام جم��دي��ة اق��ت�����س��ادًي��ا، 

النحا�ض”  ل�”فلز  املمكنة  ال�ستخال�ض  ن�سبة  تقدر  فيما 

�سواء  لل�سركات  ال�سماح  اأهمية  موؤكًدا  باملئة،   80 بحوايل 

الدرا�سات القت�سادية والبيئية  املحلية لعمل  اأو  الدولية 

قطاع  يف  ال�ستثمار  ملعايري  حجازين  وعر�ض  املتكاملة. 

ال��ت��ع��دي��ن، م��ن ح��ي��ث ال���درا����س���ات اجل��ي��ول��وج��ي��ة لتوفري 

اخلام، والربحية من امل�سروع، والنظام ال�سريبي امل�سجع 

وال�ستقرار  والت�سريعات،  ال�سيا�سات  وا�ستقرار  لل�سركات 

وو�سوح  املوقعة  التفاقيات  واحرتام  والأمني،  ال�سيا�سي 

العامة. البيئية وال�سحية وال�سالمة  ال�سروط 

ال�ستثمار  ت��واج��ه  التي  التحديات،  اأب��رز  اإىل  وت��ط��رق 

ك��ث��رية من  اأج���زاء  ه��ن��اك  اأن  املعدنية، حيث  اخل��ام��ات  يف 

لديها  ف��ال�����س��رك��ات  ال��ت��ع��دي��ن،  ل�����س��رك��ات  مفتوحة  ال��ع��امل 

خ���ي���ارات م��ن��اط��ق��ي��ة ع��دي��دة ول��ك��ن م��ي��زان��ي��ات حم����دودة، 

يف  امل�ستثمرين  جل��ذب  تتوافر  اأن  يجب  التي  وال��ع��وام��ل 

التعدين. قطاع 

اأع�ساء اللجنة، عن خام النحا�ض،  من جهتهم، ت�ساءل 

وال�����س��خ��ر ال��زي��ت��ي، وال��ف��و���س��ف��ات، وال��ب��وت��ا���ض، وخ��ام��ات 

اليورانيوم، والتنقيب عن النفط، وعن فر�ض ال�ستثمار 

يف ال�سخر الزيتي نظرا لالأهمية كم�سدر موؤمل للطاقة 

املتعددة  العاملية  ال�سركات  اهتمام  مبينني  النفط،  وانتاج 

لال�ستثمار يف ال�سخر الزيتي.

االنباط- عمان

 اأك�����د رئ��ي�����ض ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

للتوجيه  �ستمتثل  احلكومة  اأن  اخل�ساونة 

اللجنة  خمرجات  بتحويل  ال�سامي  امللكي 

التي  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية 

ت�����س��ل��م��ه��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين، 

لل�سري يف  الأم��ة  اإىل جمل�ض  الأح��د،  اليوم 

اإجراءات ومراحل اإقرارها.

وق������ال رئ���ي�������ض ال���������وزراء خ�����الل ج��ل�����س��ة 

جم���ل�������ض ال������������وزراء، ام���������ض الأح���������د، ل��ق��د 

امللك  جاللة  ت�سلم  بح�سور  اليوم  ت�سرفت 

ملخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م���ن رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة/ رئ��ي�����ض 

ال��رف��اع��ي، وال��ت��ي  ال����وزراء الأ���س��ب��ق �سمري 

النتخاب  قانون  م�سروع  م�سودة  ت�سمنت 

من  وح��زم��ة  ال�سيا�سية  الأح����زاب  وق��ان��ون 

ال��ت��ع��دي��الت ال��د���س��ت��وري��ة امل��ل��ح��ق��ة ب��ه��م��ا، 

بتعزيز  متعلقة  ت��و���س��ي��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وال�سباب.  امل���راأة  ومت��ك��ني  املحلية،  الإدارة 

ملتزمة  احلكومة  اأن  ال��وزراء  رئي�ض  واأك��د 

ب���ال���ت���وج���ي���ه امل���ل���ك���ي ال�������س���ام���ي و���س��ت��ح��ول 

م�����س��روع��ي ق���ان���وين الأح������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ما  لتحقيق  الأم��ة،  اإىل جمل�ض  والنتخاب 

ي�سبو اإليه جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف 

حتديث املنظومة ال�سيا�سية يف اإطار م�سرية 

�سواء  املت�سابكة،  باأركانه  ال�سامل  ال�سالح 

ال�سالح  اأو  ال�سيا�سية،  املنظومة  حتديث 

ال��ذي  الإداري  ال���س��الح  اأو  الق��ت�����س��ادي، 

ال�سيا�سي  ال���س��الح  خلطي  راف��ع��ة  ي�سكل 

والقت�سادي.

�سمانة  هناك  اأن  ال���وزراء  رئي�ض  و�سدد 

م���ن ل����دن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

عندما عني هذه اللجنة التي اأجنزت عماًل 

وال�سكر  الثناء  عليه  ت�ستحق  وطيباً  دوؤوب��اً 

وال��ت��ق��دي��ر، ب���اأن ت��ق��دم ن��ت��اج اأع��م��ال��ه��ا فيما 

قانون  م�سروعي  مب�سودة  حت��دي��داً  يتعلق 

اإىل  ال�سيا�سية،  الأحزاب  وقانون  النتخاب 

جمل�ض الأمة لل�سري يف اإجراءات اإقرارها.

ب��اأن  م��ل��ت��زم��ة  اأن احل��ك��وم��ة  اإىل  واأ����س���ار 

ال��ث��الث��ة دون  ت�سري يف م�����س��ارات ال���س��الح 

الآن  ال��دور  اأن  اإىل  اإب��ط��اء، لفتاً  اأو  تاأخري 

اللجنة  على احلكومة يف تقدمي خمرجات 

التي  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية 

حتقق  وال��ت��ي  اإليها،  الو�سول  يف  اجتهدت 

ال�سيا�سي  العمل  ممار�سة  يف  نوعية  قفزة 

�سمن  الأردن  يف  احل��زب��ي  العمل  وت��اأط��ري 

ق���اع���دة ح��زب��ي��ة م��ن��ظ��م��ة وب��راجم��ي��ة تليق 

مبئوية الدولة الأردنية الثانية كما ي�سبو 

اإليها جاللة امللك.

عملية  اأن  اإىل  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ول��ف��ت 

حيث  ب���داأت  ال�سيا�سية  املنظومة  حت��دي��ث 

ان��ت��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة م���ن ت��ق��دمي خم��رج��ات��ه��ا، 

واملجتمع  ال�سيا�سية  النخب  لدى  اأن  مبيناً 

دورا اأ�سا�سيا يف ترجمة هذه املخرجات اإىل 

التي  لهممنا  �سحذاً  ي�سهد  ملمو�ض  واق��ع 

التاأطري  هذا  اإط��ار  يف  عالية  دائماً  �ستكون 

الراجمي للعمل ال�سيا�سي �سمن �سياقات 

تلبي  ووطنية،  براجمية  وحزبية  جماعية 

املواطنني. تطلعات واحتياجات 

واأ�ساف اخل�ساونة “ اأن هذه املخرجات 

ال�سادقة  الوطنية  الحتياجات  من  نابعة 

امل���واط���ن يف عملية  م�����س��اه��م��ة  م���ن  وت���ع���زز 

وحتقق  كافة،  امل�ستويات  على  القرار  �سنع 

م���ا ت�����س��ب��و اإل���ي���ه ق���ي���ادت���ن���ا ال��ه��ا���س��م��ي��ة يف 

ال�ساملة لالأردن يف جميع  النه�سة  حتقيق 

اللجنة  بتو�سيات  يتعلق  وفيما  املجالت”. 

غ��ري امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات وال��ق��وان��ني، 

اأن تذهب هذه  ال��وزراء �سرورة  رئي�ض  اأكد 

املوجودة  احلكومية  الأط��ر  اإىل  التو�سيات 

الكثري  م��ع  الت�سبيك  حكماً  تقت�سي  التي 

مبا  الأه��ل��ي��ة  القطاعات  يف  املوؤ�س�سات  م��ن 

 “ ق��ائ��اًل:  وال�����س��ب��اب،  امل���راأة  بتمكني  يتعلق 

هذا  دون  والأمم  ل��الأوط��ان  نهو�ض  ل  اإن 

جمتمعنا  اأن  خ�سو�ساً  احلقيقي  التمكني 

فتياً«. يعتر جمتمعاً 

اأن التعديالت  وبني الدكتور اخل�ساونة 

امللكية  اللجنة  م��ن  املقرتحة  الد�ستورية 

خ��ف�����س��ت ���س��ن ال��رت���س��ح ل��ع�����س��وي��ة جمل�ض 

النواب اإىل 25 عاماً، معتراً اأن هذه نقطة 

م�سيئة وتعر عن هذا الواقع الدميغرايف.

اأم���ر  امل������راأة  اأن مت��ك��ني  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 

م��ن  ي��ع��ت��ر  الأردن  قائاًل:”  اأ����س���ا����س���ي، 

املنطقة،  املجال يف  ال��رائ��دة يف ه��ذا  ال��دول 

ول ت��ك��ت��م��ل ع��ج��ل��ة ال�����س��ح��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

الثاين  الن�سف  منكن  اأن  دون  واملجتمعية 

اأن ت��ك��ون ل��ه ا���س��ه��ام��ات  م��ن جم��ت��م��ع��ن��ا يف 

والقت�سادي،  ال�سيا�سي  املجال  يف  حقيقية 

اإل���ي���ه وم��ا  ن�����س��ب��و  م���ا  اإىل  ن�����س��ل  اأن  ب��غ��ي��ة 

واآف��اق  اإمكانيات  م��ن  نحققه  اأن  ن�ستطيع 

مواطننا  ع��ل��ى  ال��ع��ام  بالنفع  ت��ع��ود  اأرح���ب 

وعلى اأدائنا العام«.

االنباط- عّمان

يف  املتخ�س�سة  كري�ستل  �سركة  ت�سلمت   

جم���ال خ��دم��ات الإ���س��ن��اد اخل��ارج��ي واإدارة 

الأردن، جائزة  املتكاملة يف  الت�سال  مراكز 

ال��ب��ن��ك ال����دويل ل��ل��ق��ي��ادة والإب������داع ت��ق��دي��راً 

جل��ه��وده��ا يف ت���وف���ري ف���ر����ض ع��م��ل ن��وع��ي��ة 

مميزة لل�سباب وال�سابات يف الأردن.

ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة رئي�ض جمموعة 

ال����دويل، دي��ف��ي��د م��ال��ب��ا���ض وعقيلته  ال��ب��ن��ك 

ل��ل�����س��رك��ة، ح��ي��ث ك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال��وف��د، 

رئي�ض  الأح���د،  اليوم  لل�سركة  بيان  بح�سب 

وال�سريكان  امل��ج��ايل،  اأمي��ن  اإدارت��ه��ا  جمل�ض 

امل��وؤ���س�����س��ان ل��ل�����س��رك��ة، زي��ن��ة امل��ج��ايل ورام���ز 

كالي�ض.

وزي��ر  ح�سرها  التي  ال��زي��ارة  ت�سمنت  و 

القت�ساد الرقمي والريادة اأحمد الهناندة، 

م��ن��اق�����س��ة واق�����ع ق���ط���اع خ���دم���ات الإ����س���ن���اد 

املتكاملة  الت�سال  مراكز  واإدارة  اخلارجي 

يف اململكة، والإجنازات املتحققة �سمنه، اإىل 

امل�ستقبلية  الإمكانات  حجم  مناق�سة  جانب 

ال���ت���ي ي��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه��ا ب��ف�����س��ل ال���س��ت��ق��رار 

ملا  ون��ظ��راً  ل���الأردن،  والقت�سادي  ال�سيا�سي 

يزخر به من قوى عاملة �سابة ومتعلمة.

و����س���ل���ط ال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 

كري�ستل، رامز كالي�ض، ال�سوء على املنهجية 

ل��دع��م ع��م��الئ��ه��ا يف  ال�����س��رك��ة  ال��ت��ي تتبعها 

احتياجاتهم،  وتلبية  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 

الب�سرية  باملوارد  يتمتع  الأردن  اأن  مو�سحاً 

ا�سرتاتيجية  م��ي��زة  ت�سفي  ال��ت��ي  امل��وؤه��ل��ة 

اأخرى خلدمة �سوق �سخمة تتاألف من نحو 

اللغة  ي��ت��ح��دث��ون  مم��ن  عميل  م��ل��ي��ون   400

العربية.

املتخ�س�سة  ال�سركات  اإن  الهناندة،  وقال 

توؤدي  اخلارجي،  الإ�سناد  خدمات  جمال  يف 

ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي  دوراً حم���وري���اً يف دع���م 

والجتماعي يف اململكة، ل �سيما من خالل 

ال�سباب  جيل  ان��خ��راط  تعزيز  على  عملها 

والقطاع الن�سائي يف �سفوف القوى العاملة 

و���س��وق ال��ع��م��ل. م��ن جهتها، ق��ال��ت امل��ج��ايل 

مراكز  واإدارة  اخل��ارج��ي  الإ���س��ن��اد  قطاع  اإن 

قيا�سية  ب��وت��رية  ينمو  املتكاملة،  الت�����س��ال 

على م�ستوى العامل، واململكة لي�ست ا�ستثناء 

الأردن ت�ساعفاً  �سهد  النمو، حيث  من هذا 

املا�سيني،  العامني  القطاع خالل  لإي��رادات 

الأمر الذي ترافق مع ازدياد عدد املوظفني 

الفرتة  نف�ض  ع��ن  123ب��امل��ئ��ة  بن�سبة  �سمنه 

للعامني املا�سيني.

االنباط- عمان

املهند�ض وجيه عزايزة  النقل  وزي��ر  قال   

الأول��وي��ات  ال��ط��ريان يت�سدر  اإن دع��م قطاع 

العوامل  اأه���م  م��ن  واح���دا  الأردن���ي���ة؛ لكونه 

اجلاذبة لل�سياحة والقت�ساد، ولإيجاد بيئة 

حمفزة قادرة على جلب ال�ستثمار.

واأ�����س����اف، خ����الل رع��اي��ت��ه ح��ف��ل اإط����الق 

يف  الأوروب�����ي  الأردين  “التواأمة”  م�����س��روع 

امل��دين  ال��ط��ريان  تنظيم  دع���م هيئة  جم���ال 

ال��ي��وم  ال���ط���ريان،  اأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  الأردين 

الأحد، اأن اململكة حتر�ض دوما على تطبيق 

يتواكب  مب��ا  حمدثة  اأمنية  ا�سرتاتيجيات 

وتطورات الع�سر، عر اإيجاد �سراكات وفتح 

اآفاق التعاون الدويل خا�سة يف جمال النقل 

داخليا  اأهمية كبرية  للقطاع من  ملا  اجل��وي 

وخارجيا.

ال��ن��واف��ذ  ف��ت��ح  اأن  اإىل  ع����زاي����زة  واأ�����س����ار 

باكت�ساب  ي�سهم  ال��ع��امل،  دول  م��ع  اجل��دي��دة 

الرتقاء  يف  للم�ساهمة  والتجارب  اخل��رات 

يعزز  امل�����س��روع  اإط���الق  اأن  مبينا  ب��اخل��دم��ة، 

القدرات والكفاءات الب�سرية، والطالع على 

خالل  م��ن  وتطبيقها  الإي��ط��ال��ي��ة  التجربة 

ت�سريعات  مع  الوطنية  الت�سريعات  مواءمة 

الحتاد الأوروبي.

وع��ر���س��ت ���س��ف��رية الحت����اد الأوروب������ي يف 

الأردن ماريا هادجيثيودو�سيو لدور الحتاد 

ال��ن��ق��ل اجل����وي، ل  ك�سريك رائ���د يف جم���ال 

الهدف  اأن  م��وؤك��دة  ال��ط��ريان،  �سالمة  �سيما 

امل���ح���دد ل���ه���ذه ال����ت����واأم����ة، ه���و ت��ع��زي��ز اأم���ن 

خ��الل  م���ن  الأردن  وت�����س��ه��ي��ل��ه يف  ال���ط���ريان 

واملحلي  الوطني  التنظيمي  الهيكل  حت�سني 

والقدرات التقنية للجهات املعنية يف الأردن.

للتواأمة  يكون  اأن  يف  اأملها  عن  واأع��رب��ت 

لأن  الأردين،  القت�ساد  على  اإيجابية  اآث���ار 

���س��م��ان اأم�����ن ال���ط���ريان ه���و م��ف��ت��اح ت��ع��زي��ز 

فيه  ع��ان��ت  وق����ت  يف  الأردن،  يف  ال�����س��ي��اح��ة 

ال�سياحة من تداعيات جائحة كورونا.

وث���م���ن رئ��ي�����ض جم��ل�����ض م��ف��و���س��ي هيئة 

ال����ط����ريان امل�����دين ال���ك���اب���ن ه��ي��ث��م م�����س��ت��و، 

م��ن ج��ه��ت��ه، ال��ت��ع��اون ب��ني الأردن والحت���اد 

الأوروب��ي من خالل �سلطة الطريان املدين 

اليطايل، موؤكدا اأهمية م�سروع “التواأمة” 

اإج�����راءات  ت�سهيل  يف  اإي��ج��اب��ا  �سينعك�ض  مل��ا 

امل�����س��اف��ري��ن م���ن واإىل الحت�����اد الأوروب�������ي، 

اجل��وي،  وال�سحن  الب�سائع  ت��ب��ادل  وزي����ادة 

وزي���ادة ع��دد ال��رح��الت واملحطات م��ن واإىل 

ال�سياحة  وتفعيل حركة  الأوروب���ي،  الحت��اد 

اإىل  اإ����س���اف���ة  م���ع دول الحت�����اد الأوروب��������ي، 

باأمن  املتعلقة  املعلومات  تبادل  يف  امل�ساعدة 

الطريان املدين ومكافحة الإرهاب.

“التواأمة”  م�����س��روع  جن���اح  اأن  واأ����س���اف 

�سيكون فر�سة لو�سع املطارات الأردنية على 

برنامج “املحطة الأمنية الواحدة”.

ال��ط��ريان  ل�سلطة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأع�����رب 

امل�����دين الإي����ط����ايل األ��ي�����س��ي��و ك���واران���ت���ا، من 

جهته، عن فخره بامل�ساركة والفوز مب�سروع 

الأوروب���ي،  الحت��اد  من  املمول  “التواأمة” 
���س��ت��ب��ذل  ال�����س��ل��ط��ة الإي���ط���ال���ي���ة  اأن  م����وؤك����دا 

ق�������س���ارى ج��ه��ده��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف ه��ذا 

املدين  الطريان  تنظيم  هيئة  مع  الرنامج 

الأردين. ي�سار اإىل اأن م�سروع “التواأمة” مع 

الحتاد الأوروبي �سي�ستمر ملدة عامني بقيمة 

دعم تبلغ 9ر1 مليون يورو، كما �سيعمل على 

مثيالتها  م�ستوى  اإىل  الهيئة  ق���درات  رف��ع 

الت�سريعات  مراجعة  طريق  عن  الأوروب��ي��ة 

ال��ق��درة على تطبيقها من  وزي���ادة  ال��ن��اف��ذة 

داخليا  والعملي  ال��ن��ظ��ري  ال��ت��دري��ب  خ��الل 

وخارجيا.

جدير ذكره اأن امل�سروع الذي ح�سر حفل 

يف  اليطالية  البعثة  رئي�ض  ن��ائ��ب  اإط��الق��ه 

املقيم  وامل�ست�سار  روم����اري،  ف��ال��ريي��ا  ع��م��ان 

ل��ل��م�����س��روع م����ن ���س��ل��ط��ة ال����ط����ريان امل����دين 

�ستنفذه  ريتانو،  فيليبو  الدكتور  الإي��ط��ايل 

الأردين  امل�����دين  ال����ط����ريان  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة 

و�سلطة الطريان املدين الإيطايل.

 مالية األعيان تطلع على خارطة الثروات الطبيعية 
في المملكة

الخصاونة: الحكومة ستمتثل للتوجيه الملكي بتحويل مخرجات 
لجنة تحديث المنظومة السياسية لمجلس األمة

 رئيس مجموعة البنك الدولي يمنح كريستل جائزة 
البنك الدولي للقيادة واإلبداع

 وزير النقل: دعم قطاع الطيران يتصدر األولويات األردنية
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Pilot Dogs” https://www.« ا�سمها  بها ملنظمة  اأقوم  اأن  اأ�سعفني حّظي  زيارة  يف 

ون�سف  �ساعة  مل��دة  التنقل  جتربة  عاي�ست  الأم��ري��ك��ّي��ة،  اأوه��اي��و  ولي��ة  يف   pilotdogs.org
كالب  م��ن  وه��ي   ”Golden Retriever” ف�سيلة  م��ن   ”Poppy« الكلبة  م��ع  تقريباً 

املكفوفني  الأ�سخا�ص  مل�ساعدة  عالية  بحرفّية  تدريبها  يتم  التي   ”Guide Dogs” القيادة 

للتعّرف  واأوقفها بجواري  املدّرب  اأح�سرها  واأمان. حينما  تاّمة  با�ستقاللّية  والتنّقل  على احلركة 

وكاأّنها  وظهرها،  راأ�سها  لأحت�س�ص  مّددتها  كّلما  يدي  وتلعق  مالب�سي  وَت�سْتّم  تعناقني  بداأت  علي، 

اأخذت  عنقها،  حول  واللجان  ظهرها  حول  الر�سن  امل��دّرب  و�سع  اأن  ومبجّرد  زم��ن،  منذ  تعرفني 

و�سعّية ال�ستعداد، متاماً كاأّنها جندي ينتظر الأوامر.

قلت لها بهدوء: ”Forward، اإىل الأمام”، فانطلقت... وكّلما اختلف من�سوب الأر�ص ولو 

اإذا  اأو انخفا�سا؛ كانت تتوّقف لأقوم بفح�ص الأر�ص بقدمي، ومعرفة ما  ارتفاعاً  ب�سانتي مرتات 

كنت ب�سدد درجة اأو انحناء ب�سيط يف الطريق، ثّم اآمرها با�ستئناف ال�سري، اإىل الأمام اأو ي�ساراً اأو 

اإذا  الر�سيف والتوّقف عندها  اإيجاد حاّفة  اأو  بناية معّينة  اإذا دخلت  الباب  بالتوّجه نحو  اأو  مييناً 

اأردت عبور ال�سارع اإىل اجلهة املقابلة...

اأي  وج��ود  ودون  مني  اأم��ر  دون  ال�سري  عن  فجاأًة  توّقفت  حينما  ”Poppy” اجلميع  فجاأت 

املنطقة  ه��ذه  اأن  ليخربين  عليها،  ومثنياً  متعّجباً  امل���دّرب  ف�سهق  الطريق،  من�سوب  يف  اختالف 

بعد  الآن حتى  فتذّكرتها   ،”Poppy” بها  ومّرت  اأ�سبوعني  منذ  �سيانة  ور�سة  بها  كان  حتديداً 

اأن عادت لطبيعتها!

عند  وتوّقفها  للما�سي  ا�ستح�سارها  وكذلك  وذكاوؤها،  ”Poppy” وحنّوها  الكلبة  فعل  رّدة 

اآراء بع�ص الفال�سفة الذين و�سفوا الإن�سان باأّنه  اأتاأّمل  املكان الذي كان خمتلف بالأم�ص، جعلني 

»حيوان ذكي اأو مفّكر«، اإذ اأّنهم حتماً كانوا �سيتمّهلون يف وجهة نظرهم هذه ورمّبا يخرجون براأي 

خمتلف لو عاينوا روؤو�ص قطعان و�سائل التوا�سل الجتماعي ممن يع�سقون ت�سليم ر�سن عقولهم 

فيهم،  الع�سوائّية  والتنّمر  الغوغائّية  التمّرد  غرائز  يدغدغ  �سيا�سي  ماجن  لكّل  تفكريهم  وجلام 

كِّم غرائزها و�سمائرها برقّي يف حتديد �سلوكّياتها وتفاعلها  بينما ت�ستح�سر الكالب ما�سيها وحتحُ

املحيطة. بيئتها  مع 

ثمة م�ستعر�ص يف ثوب معار�ص من اخلارج تزكم نرج�سّيته اأنوف من مَيْيزوا الرائحة الطيبة 

واإح�سا�سهم  حوا�ّسهم  اب��ت��اع  اأن  بعد  با�ست�سالم  م��ري��دوه  ي�ستن�سقها  بينما  اخلبيث،  ال��ري��ح  م��ن 

الهابط من حقبة  الإثارة/ال�سا�سبين�ص  يع�سق  يبدو  ما  بعد يف  البائرة، وهو من  ب�ساعته  وباعهم 

حينما  اآخ��ره  يف  الغالبة«  النا�ص  »ف��ت��ّوة  بفيلم  ي��ذّك��رين  حقيقًة  فهو  والثمانينيات،  ال�سبعينيات 

مفعولها  اأن  يعلم  اأن  دون  ال�سخ�ص  تخفي  التي  ال�سحرّية  القالدة  �سربي  �سمري  الفّنان  ارت��دى 

ل واأّن اجلميع يراه؛ قام هذا البائ�ص »�سرلوك هوملز« زمانه وفتّوة دراوي�سه موؤّخراً  بن�سر  قد َبطحُ

جموع  بني  النف�ص  وبيع  الفكرّية  الدعارة  ظاهرة  تف�ّسي  تاأكييدها  والأخطر  اأفكه،  توؤّكد  تغريدة 

الغام�ص  »الرجل  ن�سر  اإّذ  ومتجيدا،  تاأييداً  عليها  معّلقني  تغريداته  يعيدون  ممن  »احل�ّسا�سني« 

ق��راره  ب�سبب  اخل�ساونة  ب�سر  د.  ال���وزراء  رئي�ص  مهاجماً  تويرت  موقع  على   تغريدًة  ب�سالمته« 

لهيئة  بالوكالة  رئي�سًة  وال���راأي  الت�سريع  دي���وان  رئي�سة  احل��م��ود  ف��داء  الفا�سلة  ال�سيدة  تعيني 

ب�سر اخل�ساونة  يعني فداء احلمود »اخل�ساونة« رئي�ساً  الوزراء  ، فكتب: )دولة رئي�ص  ال�ستثمار 

التهم هذه احلزمة من  اأن  بعد  القطيع  التهبت غرائز  ثواٍن حتى  اإّل  وما هي  ال�ستثمار(،  لهيئة 

من  التثّبت  عناء  نف�سه  الروؤو�ص  من  اأي  يكّلف  اأن  دون  ويتناطح  يثغو  وبداأ  التحري�سي  الرب�سيم 

الرغم من  الوزراء وال�سيدة فداء احلمود، على  املزعومة بني رئي�ص  القرابة  �سّحة معلومة �سلة 

املتفّرعة من ع�سرية  ال�سيدة فداء لي�ست من عائلة احلمود  اأّن  البع�ص بن�سر تغريدات تبنّي  قيام 

اخل�ساونة، واإّنا هي من عائلة اأخرى ل متت لرئي�ص الوزراء ب�سلة وحتمل ال�سم نف�سه، لكن اأّنى 

لَتَفت لهذه الأ�سوات املتعّقلة يف خ�سّم ال�سراخ والّثغاء. يحُ

اأّن ثمة من يقوده ويوجهه ويتالعب  له  املحُ�سلَّل باخلجل حينما يتجّلى  ا�ست�سعار  املخجل عدم 

بوعيه وم�ساعره، اإّذ ل ينبغي بحال اأن يكون ال�سخط على الأو�ساع العاّمة وعدم الر�سى عن اأداء 

الوعي  بيع  ثمنه  والنتقاد؛  الغ�سب  عن  التعبري  يف  والرغبة  الدولة  اأجهزة  من  اأي  اأو  احلكومة 

وتاأجري التفكري بعقد اإذعان لأ�سخا�ص احرتفوا الت�سويف والبهتان.

ادين  الكذب وتزوير احلقائق نبت ع�سوائي خبيث �سريع النمّو، ي�ستمد بقائه من جموع احل�سّ

الذين ا�ستمراأوا منظره الب�سع ومذاقه املحُقَزع، لذلك فاإّن ن�سيحتي لهوؤلء غري اأويل الألباب ممن 

ال�سراب؛  خلف  اللهاث  ويع�سقون  باب،  وجهه  يف  يو�سدون  ول  له   فيذعنون  ك��ّذاب،  بكّل  يوؤمنون 

”Poppy” لعّلهم  الكلبة  يد  ”Pilot Dogs” على  منظمة  يف  للَتدّرب  بطلب  يتقّدموا  اأن 

يعقلون.

   د. مهند العزة

 عبرة في الكالب لغير 
أولي األلباب
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 رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي

 خالل توقيع مكرة تفاهم بين »جوباك« و »بال باك«

الجغبير: غرف الصناعة تدعم اقامة صناعات تكاملية 
بين األردن وفلسطين

 لجنتان نيابيتان تبحثان مطالب متقاعدي »الفوسفات« 
وعاملين في ميناء تصدير الفوسفات الجديد

االنباط- عمان

ا����س���ت���ق���ب���ل رئ���ي�������ص ال���������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

الوزراء �سباح ام�ص الحد،  اخل�ساونة يف رئا�سة 

مالبا�ص  ديفيد  ال��دويل  البنك  جمموعة  رئي�ص 

ال����ذي ي����زور امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى را�����ص وف���د م���ن ك��ب��ار 

البنك. م�سوؤويل 

واك����د رئ��ي�����ص ال������وزراء، خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي 

نا�سر  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  ح�سره 

ال�����س��ري��دة ووزي�����رة ال��ط��اق��ة وال�����روة امل��ع��دن��ي��ة 

ه���ال���ه زوات������ي ووزي������ر امل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور حم��م��د 

ل��ت��ع��زي��ز  ب��اه��ت��م��ام  ي��ن��ظ��ر  الردن  اأن  ال��ع�����س��ع�����ص، 

مبا  ال��دويل  البنك  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

املقبلة  املرحلة  يف  احلكومة  جهود  دعم  يف  ي�سهم 

القت�سادي  والنمو  القت�سادي  التعايف  لتحقيق 

امل�ستدام.

ال��دع��م  اه��م��ي��ة  اإىل  ال�������وزراء  رئ��ي�����ص  ول���ف���ت 

ل��الأردن  ال���دويل  البنك  يقدمه  ال��ذي  وال���س��ن��اد 

جائحة  تفر�سها  التي  التحديات  ظ��ل  يف  �سيما 

ك���ورون���ا، م���وؤك���دا اأن ه���ذا ال��دع��م ا���س��ه��م يف دع��م 

ج����ه����ود احل���ك���وم���ة ل���ت���وف���ري ب����رام����ج ل��ل��ح��م��اي��ة 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وخ���ل���ق ال��وظ��ائ��ف 

يف  ق��دم��ا  وامل�����س��ي  الردن��ي��ني  لت�سغيل  امل��ط��ل��وب��ة 

ال����س���الح���ات الق��ت�����س��ادي��ة وال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز 

والنقدي. املايل  ال�ستقرار 

التعاون  تعزيز  اهمية  اإىل  اخل�ساونة  وا�سار 

م�ساريع  ودعم  ال�ستثمار  لتحفيز  اجلانبني  بني 

ال�����س��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ص من 

خ����الل م��وؤ���س�����س��ة ال���ت���م���وي���ل ال���دول���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة 

مل��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال�����دويل. واك����د ب��ه��ذا ال�����س��دد 

اأن احل��ك��وم��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب امل��زي��د من 

اثر  من  لها  ملا  والجنبية  املحلية  ال�ستثمارات 

وتوفري  القت�سادية  للتحديات  حلول  اإيجاد  يف 

اإىل  لف���ت���ا  الردين،  ل��ل�����س��ب��اب  ال���ع���م���ل  ف���ر����ص 

رحلة  لتكون  احلكومة  اتخذتها  التي  الجراءات 

�سهولة. اكر  امل�ستثمر 

وا����س���ت���ع���ر����ص رئ���ي�������ص ال���������وزراء ل��ل��ت��ح��دي��ات 

جائحة  نتيجة  الردن  تواجه  التي  القت�سادية 

ك���ورون���ا والو����س���اع الق��ل��ي��م��ي��ة وا���س��ت��ق��ب��ال نحو 

ي�سكله ذلك من  وما  �سوري  لجئ  مليون  3ر1 
وامل��ي��اه  وال�سحة  التعليم  ق��ط��اع��ات  على  �سغط 

العمل. وفر�ص 

م����ن ج���ه���ت���ه، اك����د رئ���ي�������ص جم���م���وع���ة ال��ب��ن��ك 

ال������دويل دي��ف��ي��د م���ال���ب���ا����ص، ع���الق���ات ال�����س��راك��ة 

ب���الإ����س���الح���ات  م�����س��ي��دا  والردن،  ال���ب���ن���ك  ب���ني 

مل��زي��د  ال��ب��ن��ك  وا���س��ت��ع��داد  الردن  ي��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 

ال��ت��ح��دي��ات  ل���ت���ج���اوز  الردن  م���ع  ال���ت���ع���اون  م���ن 

. القت�سادية 

القت�ساد  بها  مي��ر  �سعبة  اوق���ات  ه��ذه   « وق��ال 

ال���ع���امل���ي ال�����ذي ي�����س��ه��د ت���ب���اط���وؤا يف ال��ن��م��و ن��ت��ي��ج��ة 

اقت�سادات  على  اعباء  ي�سع  وه��ذا  كورونا  جائحة 

الدول ».

يف  ام���ك���ان���ي���ات  ل���دي���ه  الردن  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

وال�سياحة  الت�����س��الت  منها  م��ت��ع��ددة  ق��ط��اع��ات 

وال���ك���ف���اءة يف حت��ق��ي��ق م��ك��ا���س��ب ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

العمال. وبيئة  احلكومة 

اإىل  مالبا�ص  اأ�سار  القت�سادي  النمو  وب�ساأن 

اىل  ونتطلع  �سعيفا  ك��ان   2021 ع��ام  النمو  اأن 

التي  اخل��ط��وات  على  يعتمد  وه��ذا   2022 ع��ام 

هما  والبطالة  ال�سباب  اأن  موؤكدا  اتخاذها،  يتم 

ال��ت��ح��دي الب����رز م���ا ي��ت��ط��ل��ب ا���س��ت��ق��ط��اب امل��زي��د 

م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ر فر�ص 

النمو  مل��ع��دلت  حقيقية  اإ���س��اف��ة  وت�سكل  ال��ع��م��ل 

القت�سادي.

وعميد  التنفيذي  امل��دي��ر  البنك،  وف��د  و���س��م 

امل����دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني مل��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��دك��ت��ور 

م�����ريزا ح�����س��ن ون����ائ����ب رئ���ي�������ص ال���ب���ن���ك ال����دويل 

افريقيا  و�سمال  الو�سط  ال�سرق  منطقة  ل�سوؤون 

لدائرة  القليمي  واملدير  بلحاج  فريد  الدكتور 

���س��اروج  ال���دويل  ال��ب��ن��ك  امل�����س��رق ملجموعة  ب��ل��دان 

البنك  كومار جاه وعدد من م�سوؤويل جمموعة 

االنباط-عمان

وعمان  الأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�ص  اأك���د 

ال���ق���ط���اع  اأن  اجل����غ����ب����ري،  ف���ت���ح���ري  امل���ه���ن���د����ص 

���س��ن��اع��ات  اق���ام���ة  ي���دع���م  الردين  ال�����س��ن��اع��ي 

يف  ي�سهم  مما  وفل�سطني،  الأردن  بني  تكاملية 

ال�سيطرة  م��ن  الفل�سطيني  الق��ت�����س��اد  اخ���راج 

ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ن خ���الل ال��ت��وج��ه ن��ح��و ال���دول 

ال�سوق  ان  والأردن خ�سو�سا، م�سيفا   العربية 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي��ع��ت��رب اح����د ال�����س����واق ال���واع���دة 

اجلغرايف  ال��ق��رب  ب�سبب  الأردن��ي��ة،  لل�سناعات 

وكذلك العالقات اخلا�سة التي تربط ال�سعبني 

ال�سقيقني والقيادتني.

ج����اء ذل����ك خ����الل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة م��ذك��رة 

�سناعة  غ��رف��ة  مبنى  يف  علمي  وت��ع��اون  تفاهم 

عمان اليوم الأحد، بني املركز الوطني للتعبئة 

الفل�سطيني  وامل���رك���ز  )ج����وب����اك(  وال��ت��غ��ل��ي��ف 

ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف )ب������ال ب�������اك(، ب��ح�����س��ور 

عبداحلكيم ظاظا رئي�ص هيئة املديرية ل�سركة 

املركز الوطني للتعبئة والتغليف/ ممثل قطاع 

الأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة  يف  وال��ت��غ��ل��ي��ف  التعبئة 

جلنة  من�سق  زغموري  �سحادة  ع��ودة  والدكتور 

الفل�سطيني  والتغليف  التعبئة  ملركز  املديرين 

/ الأم�����ني ال���ع���ام ل���الحت���اد ال���ع���ام ل��ل�����س��ن��اع��ات 

رئي�ص  �سبيح  اأمي���ن  وامل��ه��ن��د���ص  الفل�سطينية، 

الحت������اد ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ورق��ي��ة 

واملهند�سة �سجودة البالوة مدير املركز الوطني 

للتعبئة والتغليف.

م���ن ج��ه��ت��ه ����س���دد  ال���دك���ت���ور ع�����ودة ���س��ح��ادة 

تربط  التي  والأخ��وي��ة  املتميزة  العالقات  على 

من  م��زي��د  ب���ذل  اىل  ودع����ا  بفل�سطني  الردن 

اجلهود  من اجل تعزيز العالقات القت�سادية  

والتجارية وفتح افاق جديدة للتعاون التجاري 

ب��ني البلدين، م��ن خ��الل ت��ب��ادل زي���ارة ال��وف��ود 

املعار�ص ال�سناعية يف كال  القت�سادية واقامة 

البلدين.

رئي�ص هيئة املديرين ل�سركة املركز الوطني 

او�سح  ظ��اظ��ا  عبداحلكيم  والتغليف  للتعبئة 

وتنظيم  عقد  يف  ال��ت��ع��اون  تت�سمن  امل��ذك��رة  ان 

ال����ل����ق����اءات وال�����ن�����دوات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل�����وؤمت�����رات 

احدث  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  العمل  وور���ص 

م�����س��ت��ج��دات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف، 

والتحليالت  الدرا�سات  باعداد  القيام  وكذلك 

مل���ا ف��ي��ه م�سلحة  ب�����س��ك��ل م�����س��رتك  وال���ب���ح���وث 

القطاع ال�سناعي يف البلدين.

والتغليف  للتعبئة  الوطني  املركز  ان  يذكر 

التناف�سية  القدرة  تعزيز  على  يعمل  )جوباك( 

للمنتجات الأردنية من خالل تقدمي جمموعة 

جم��ال  يف  املتخ�س�سة  ال��ف��ن��ي��ة  اخل���دم���ات  م��ن 

الت�ساميم  اع����داد  ت�سمل  وال��ت��غ��ل��ي��ف  التعبئة 

الهيكلية  وال��ت�����س��ام��ي��م  ل��الأغ��ل��ف��ة  اخل���ارج���ي���ة 

املتخ�س�سة  وامل�سورة  الن�سح  وتقدمي  للعبوات 

التعبئة  حول تقدمي حلول مبتكرة من خالل 

والتغليف حلماية املنتجات وت�سويقها ومتكينها 

من تلبيئة املتطلبات واملعايري الفنية لالأ�سواق 

املختلفة.

االنباط-عمان

والتنمية  الإداري��ة، والعمل  اللجنتان  بحثت 

الجتماعية وال�سكان يف جمل�ص النواب، خالل 

النائب  اليوم الأحد، برئا�سة  اجتماع م�سرتك، 

اللجنة  رئ��ي�����ص  وح�����س��ور  احل��را���س��ي�����ص،  ح�سني 

الإداري�����ة ع��ل��ي ال��ط��راون��ة، م��ط��ال��ب متقاعدي 

فيما يخ�ص  الأردنية  الفو�سفات  �سركة مناجم 

ميناء  يف  العاملني  وك��ذل��ك  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني 

ت�سدير  وميناء  اجل��دي��د،  الفو�سفات  ت�سدير 

الفو�سفات يف العقبة، على نظام الو�سيط.

وقال احلرا�سي�ص بح�سور الرئي�ص التنفيذي 

العامة،  امل�ساهمة  الأردن��ي��ة  الفو�سفات  ل�سركة 

اإن  عبدالوهاب الرواد، وممثلني عن العاملني، 

جمل�ص النواب حري�ص على حماية العاملني يف 

هذه ال�سركة، موؤكداً رف�ص املجل�ص اأي م�سا�ص 

يجب  التي  الفئات،  تلك  حقوق  على  تغول  اأو 

تلبية مطالبها باأ�سرع وقت ممكن. 

العمل  اإع���ادة  ب�سرورة  احلرا�سي�ص  وطالب 

كان  كما  الفئة،  لهذه  ال�سحي  التاأمني  بنظام 

اأعباء  اأي  املنتفعني  حتميل  وع��دم  ال�سابق،  يف 

مالية جديدة، مو�سًحا اأن املهم هو التو�سل اإىل 

اتفاق يوازن بني احلفاظ على احلقوق و�سبط 

ويحُحقق  الطرفني  يحُر�سي  وب��ال��ت��ايل  النفقات، 

م�ساحلهما.  

واأ�سار احلرا�سي�ص اإىل �سرورة عقد اجتماع 

ما بني املتقاعدين واإدارة ال�سركة، لبحث جميع 

املطالب واإيجاد �سيغة وا�سحة لتنفيذها، ومن 

ثم و�سع اللجنتني الإدارية والعمل النيابيتني 

ب�سورة النتائج التي يتم التو�سل اإليها.

م����ن ج���ه���ت���ه، اآث�������ار ال����ط����راون����ة ج��م��ل��ة م��ن 

ال�سحي،  ال��ت��اأم��ني  بنظام  املتعلقة  ال��ت�����س��اوؤلت 

وهل مت اإ�سراك املتقاعدين ب�سياغة التعديالت 

ال��ت��ي مت��ت ع��ل��ي��ه؟ م��ع��رب��اً يف ال��وق��ت ذات���ه عن 

رف�سه املطلق امل�سا�ص بحقوق تلك الفئات.

اخلاليلة  اأحمد  النواب:  ا�ستف�سر  بدورهم، 

وعيد النعيمات وهايل عيا�ص وتي�سري كري�سان 

وهايل  ال��وخ��ي��ان  و�سالح  ال�سطناوي  وحم��م��د 

التاأمني  �سندوق  البداوي حول  وغ��ازي  عيا�ص 

�سبط  واآليات  ال�سركة،  على  وتكلفته  ال�سحي 

ال��ت��اأم��ني ال�����س��ح��ي، م��ط��ال��ب��ني ب��اإن�����س��اف ه��ذه 

من  ج��زء  باعتبارها  مطالبها  وتلبية  ال��ف��ئ��ات 

ال�����س��رك��ة، اأف���ن���ى اأ���س��ح��اب��ه��ا زه����رة ���س��ب��اب��ه��م يف 

خدمتها.

وا����س���ار ال������رواد اىل ع����دم ����س���دور اي ���س��يء 

ر�سمي من �سركة الفو�سفات بخ�سو�ص التاأمني 

التزام  م��وؤك��دا  الفو�سفات،  ملتقاعدي  ال�سحي 

من  امل��وؤم��ن��ني  مب�سالح  امل�سا�ص  بعدم  ال�سركة 

امل��ت��ق��اع��دي��ن وع����دم رف���ع ر����س���وم ال����س���رتاك���ات، 

ب��الإ���س��اف��ة اىل ح��ر���ص ال�����س��رك��ة ع��ل��ى حت�سني 

نوعية اخلدمات ال�سحية املقدمة للمتقاعدين، 

امل��ف�����س��ول��ني من  اإع�����ادة  ب��دار���س��ة  ت��ع��ه��د  مثلما 

التاأمني ال�سحي وعددهم 239 مع املخت�سني 

يف  املتقاعدين  ممثلي  ع��دد  ورف���ع  ال�سركة،  يف 

�سندوق التاأمني ال�سحي.

على  امل��رتت��ب  العجز  معاجلة  ان  اىل  ولفت 

�سندوق التاأمني ال�سحي، لن مي�ص املتقاعدين 

ولن يكون له اأي اأثر عليهم.

وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ت��واف��ق ع��ل��ى عقد 

وجلنة  ال�����س��رك��ة  اإدارة  ب��ني  م�����س��رتك  اج��ت��م��اع 

املتعلقة  ال��ب��ن��ود  جميع  ومناق�سة  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

على  النواب  واإط��الع  ال�سحي،  التاأمني  بنظام 

خمرجات الجتماع.

ت�سدير  ميناء  يف  العاملني  م�سكلة  وح���ول 

الفو�سفات اجلديد، والبالغ عددهم 27، الذين 

مت اإنهاء خدماتهم من قبل املتعهد، اأكد الرواد 

العمل  املتعهد،  مع  وبالتن�سيق  ال�سركة  التزام 

على اإعادتهم اإىل عملهم.

االنباط- عمان

 اأك����د وزي����ر ال�����س��ح��ة، ال��دك��ت��ور ف��را���ص 

الهواري، اأهمية الدور الذي يقوم به بنك 

ت��اأم��ني املر�سى  ل���ل���وزارة، يف  ال��ت��اب��ع  ال���دم، 

احلاجة،  ح�سب  وم�ستقاته  ال��دم  بوحدات 

ويف كل الأوقات وعلى مدار ال�ساعة.

ام�ص  �سحفي  بيان  يف  ال���وزارة،  وق��ال��ت 

ف��رع  ال����دم  ب��ن��ك  ال���ه���واري زار  اإن  الأح�����د، 

غ���رب ع��م��ان ل���الط���الع ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل 

فيه، ومدى جاهزيته ل�ستقبال املتربعني 

يف  امل�سوؤولني  من  عدد  رافقه  حيث  بالدم، 

البنك  اأ�سلوب عمل  واطلعوا على  ال��وزارة، 

الذي ي�ستخدم التقنيات احلديثة املرتبطة 

بجمع منتجات الدم ومعاجلتها وتخزينها 

ونقلها. واأبدى الهواري ارتياحه جلاهزية 

ال����ك����وادر ال�����س��ح��ي��ة يف ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

امل��ر���س��ى م���ن ال����دم وم�����س��ت��ق��ات��ه امل��ط��اب��ق��ة 

ملوا�سفات اجلودة املعمول بها، م�سددا على 

����س���رورة احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة امل��ت��ربع��ني 

بداية  وم�ستقاته من  الدم  واملتعاملني مع 

التربع وحتى يتم نقله للمري�ص مع عدم 

الإ�سرار بالبيئة املحيطة. وا�ستمع الوزير 

يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�سحية  ال���ك���وادر  مل��الح��ظ��ات 

ب��ن��ك ال���دم واأوع����ز ب��ت��زوي��د ال��ب��ن��ك ب��ك��ل ما 

املقدمة  اخل��دم��ة  ج���ودة  لتح�سني  ي��ح��ت��اج 

للمواطنني واملراجعني كافة.

وت����اأت����ي ه����ذه ال����زي����ارة ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة 

وزارة  م��ن  ط��واق��م  داأب���ت  ميدانية  زي���ارات 

ال�����س��ح��ة ع��ل��ى اإج���رائ���ه���ا ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

واملختربات؛  ال�سحية  واملراكز  احلكومية 

ب�����ه�����دف الط����������الع ع����ل����ى واق���������ع ت���ق���دمي 

اخل���دم���ة ال�����س��ح��ي��ة ف��ي��ه��ا ل���ل���وق���وف على 

تواجه  التي  والحتياجات  التحديات  اأبرز 

مبا  ورف��ده��ا  احل��ك��وم��ي  ال�سحي  ال��ق��ط��اع 

حتتاج

وزير الصحة يؤكد أهمية دور بنك الدم 
في تأمين الدم للمرضى

االنباط - فرح مو�سى

٣١٠٢٠٢١   يف مبنى  الح���د  ي���وم  ���س��ب��اح  ��ق��د  عحُ

بلدية اربد الكربى -) القاعة الها�سمية(  ، اجتماع 

حواري بح�سور جمموعة من اأ�سحاب العالقة يف 

املحلي،  املجتمع  من  وموؤثرين  والتعليم  الرتبية 

»تعزيز  مل�����س��روع  النهائي  التقرير  لعر�ص  وذل���ك 

الأردن  يف  امل�سيفة  املجتمعات  يف  ال�سامل  التعليم 

من خالل عمليات امل�ساءلة الإجتماعية التعاونية 

» - )امل�ساءلة لأجل التغيري( بال�سراكة مع منظمة 

�سركاء الردن وجمعية امللكة زين ال�سرف.

ب���داي���ة ع���رف���ت امل��ه��ن��د���س��ة ���س��ج��ى ���س��اه��ني عن 

جمعية حتفيز للريادة والتطوير وان مت تاأ�سي�سها 

ق��درات  وب��ن��اء  للتطوير  وتعمل   ٢٠١٨ ع��ام  مطلع 

املجتمع املحلي يف مدينة اربد،  وذلك بالتعاون مع 

خلدمة  ودولية  حملية  ومنظمات  موؤ�س�سات  عدة 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وخ��ل��ق ف��ر���ص ت��ط��وع��ي��ة ب��ط��رق 

ابداعية مبتكرة.

�ساهني م�سروع  ق��ال��ت  امل�����س��روع  ع��ن  واحل��دي��ث 

امل�����س��اءل��ة لج���ل ال��ت��غ��ي��ريه��و م�����س��روع مم���ول من 

زين  امللكة  جمعية  مع  وبال�سراكة  الردن  �سركاء 

ال�����س��رف ، ج����اءت ف��ك��رة امل�����س��روع م���ن ال��ت��ح��دي��ات 

وبخ�سو�سا فرتة  التعليمية  العملية  تواجها  التى 

جائحة كورونا .

امل�سروع  عن  فيا�ص   علي  الدكتور  ق��ال  جانبه 

ت�سارك  اأن   « الردن  ال�سركاء  وال�سراكة‹  منظمة 

م��وؤ���س�����س��ت��ن��ا ب��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ى ت��اأت��ي ب��ع��د ج��ه��د كبري 

املجتمع  اثر كبري على  لها  واع�ساء حمفزين مبا 

وحتديدا عرو�ص ال�سمال اربد ، ان موؤ�س�سة �سركاء 

وال�سبكة  ال���دويل  ال��ب��ن��ك  م��ع  وب��ال�����س��راك��ه  الردن 

اب  �سهر  يف  اط��ل��ق  املجتمعية  للم�ساءلة  ال��ع��امل��ي��ة 

اللجوء  ا�ستجابة لزمة  امل�سروع ك  ٢٠١٩ هذا  عام 

التي كان لها اثر كبري على الردن وخ�سو�سا اربد 

الحتباجات  لتلبية  نوذجا  امل�سروع  ه��ذه  ليكون 

�سدر  ما  على  وبناءا  املجتمع  للتطوير  وم�ساهمة 

وقع �سركاء الردن مع ١٢ موؤ�س�سة جمتمع حملي 

و ٦ موؤ�س�سات جمتمع مدين اردنية وطنية وبدعم 

و�سل ما يقارب ٣٥٠٠ كل هذا ما كان لول التعاون 

راأ�سها  وعلى  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  الكبري 

و�سل  حلقة  �سكلت  التي  التنموي  التن�سيق  وحدة 

ب��ني ال�����وزارة وامل�����س��روع وك����ان ل��ه��ا ال����دور يف دع��م 

فعاليات امل�سروع التى ا�ستهدفت فيها ٦ حمافظات 

ال�سمال  اربد واملفرق من  ال��وزارة  بناءا على طلب 

وم����ن ال���و����س���ط ع���م���ان وال�����زرق�����اء وم����ن اجل��ن��وب 

ولتحديد  اجنازاتها  ابرز  والطفيلة،لتبني  الكرك 

متطلباتها.

ال�سرف  زين  امللكة  جمعية  من  عيطات  ا�سماء 

وم��ن�����س��ق وط��ن��ي مل�����س��روع امل�����س��اءل��ة لج���ل التغيري 

موؤ�س�سات  م��ع  نعمل  ان��ن��ا  ه��و  م�سروعنا  ملخ�ص 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف امل��م��ل��ك��ةوال��ع��م��ل ع��ل��ى  اي��ج��اد 

مفهوم جديد للم�سائلة

ال�سغل  وخ�����س�����س��ن��ا  ال��ع��م��ل  ال��ي��ه  حت��دي��د  ومت 

اىل  للو�سول  التعليم  ح��ول  امل�سائلة  يف  ليتمحور 

ت�سكيل  ومت  ال��وط��ن  م�ستوى  ع��ل��ى  ج��دي��د  تعليم 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين اول��ه��ا 

ج��م��ع��ي��ة حت��ف��ي��ز ل���ل���ري���ادة وال��ت��ط��وي��ر وم��وؤ���س�����س��ة 

ل��ل��خ��روج  ن�����س��ارك وغ���ريه���ا  لت�سكيل جل���ان  ن��ح��ن 

مبخرجات. اجتماعية على م�ستوى الوطن 

ب��دوره��ا ق��ام��ت ال���س��ت��اذة ه��ن��اء ال��غ��ول بعر�ص 

ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ه��ائ��ي ع��ن ال��ع��ن��ف امل��در���س��ي وتق�سيم 

املعلومات الولية يف ال�ستبيان ايل ق�سمني الق�سم 

وتفيد  لال�ستبيان  الول��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ه��و  الول 

اخل�سائ�ص  وتو�سيح  الباحث  الول��ي��ة  املعلومات 

البحثية لفراد عينة البحث وان املعلومات الولية 

والوظيفة  والعمل  واجلن�ص  واملهنة  العمر  تو�سح 

واحلالة الجتماعية

ام���ا يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق�����س��م ال���ث���اين امل��ع��ل��وم��ات 

ال����س���ا����س���ي���ة وه����ي ا���س��ئ��ل��ة ال����س���ت���ب���ي���ان وع����ب����ارات 

التقريرية

وا�سافت الغول فيما يتعلف باملحاورال�ستبيان 

وثانيا  والنف�سية  ال�سخ�سية  العوامل  حمور  اول 

حمور العالقة بالزمالء

�سخ�ص   ٦٠٠ ال���راي  ا�ستطالع  يف  ���س��ارك  حيث 

العمر ت�ستهدف  وكانت معلومات الدميرغرافيةو 

ا�ستجابة   ا�سخا�ص من عمر ٨ �سنوات اىل عمر ٥٦ 

�سنة وكانت الفئة العالية يف التقييم من عمر ٢٧ 

ثانيا اجلن�ص عدد الذكور ٢٠٤ بن�سبة ٧٠ ، ٧ % 

وعدد الناث ٢٤٣ بن�سبة ٢٩، ٣% 

بن�سبة   ٢٦٥ واملعلم  مدير  املقدم  هوية  واخ��ريا 

 % ٣٠، ٦

وويل المر ٢٤٦ بن�سبة ٣١، ٣ % 

والطالب ٢٤٥ بن�سبة ٣٨، ١ %

ق��ال مت اخل��روج  اب��راه��ي��م احل��م��وري  املهند�ص 

بعدد من التو�سيات اول بناء برنامج توعوي حول 

عقد.  خالل  من  املدر�سي  للعنف  الت�سدي  اهمية 

اجتماعات دورية لالهايل على مدار ٣ ا�سهر ثانيا 

من  احل���د  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يت�سمن  �سلوكي  ب��رن��ام��ج 

اهمية  توعوية حول  دورات  اعطاء  واخريا  العنف 

ال��ع��ف ل��ل��م��دارء وامل��ع��ل��م��ني ح���ول ال��ت�����س��دي لهذه 

الظاهرة
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جرياً على عادة جاللة امللك وديدن الها�شميني وم�شرية الآباء والأجداد من بني ها�شم الغر امليامني 

ي�شدر جاللته اأمره ال�شامي للحكومة باإيجاد الآلية القانونية الالزمة اإىل درا�شة جميع الق�شايا 

املتعلقة باإطالة الل�شان، خالفا لأحكام املادة 195 من قانون العقوبات، والتي �شدر بها اأحكام قطعية، 

وال�شري باإجراءات منح عفو خا�ص للمحكوم عليهم يف هذه الق�شايا؛ وتتويجها بال�شفح والت�شامح 

الها�شمي املعهود والذي مل ي�شجل عليه يوماً اأنه قا�ش�ص اأحداً اأو اإنتقم لنف�شه من اأحد؛ وبذلك ي�شّجل 

جلاللته قمة الدميقراطية وال�شماح بالتعبري عن الراأي وحرية التعبري على الغارب؛ واإن �شخ�شن 

البع�ص وتطاولوا يف حديثهم وم�ّشوا كرامات �شخ�شية فهذا �شاأنهم واأخالقهم:

1. العفو وال�شفح الها�شمي نهج �شار عليه جاللة امللك وف��ق م�شرية الآب��اء والأج���داد من عهد 

الها�شميني؛ فالت�شامح والرتاحم والعفو وطيبة القلب ديدن را�شخ مل ي�شجل التاريخ عك�شه يوماً ما؛ 

وهو غي�ص من في�ص كبري ملكارم الها�شميني؛ فكانت عالقة القائد ب�شعبه كنتيجة لذلك متجذرة 

باملحبة والولء ومن القلب.

٢. العفو وال�شفح الها�شمي من لدن جاللة امللك �شتح�شن اإخراجه املوؤ�ش�شات الق�شائية والقانونية 

بالآليات املنا�شبة من خالل عفو ملكي خا�ص لق�شايا اإطالة الل�شان؛ ليكون كل املتطاولني واملُغّرر بهم 

يف بيوت اأهليهم بني ع�شية و�شحاها؛ كدليل وموؤ�شر على الكرم الها�شمي احلامتي الذي ي�شفح من 

القلب دومنا ِمّنة اأو معّوقات.

٣. العفو وال�شفح الها�شمي حتماً نهج اإن�شاين يوؤول لرتتيب عالقة حمبة م�شتدامة بني القائد 

وال�شعب على اأ�شا�ص ثوابت متينة من العالقات البينية ووفق العقد الإجتماعي بني القائد وال�شعب 

ليكون القائد واحد وولء ال�شعب له اأكيد ول ميكن اأن يكون هنالك اأي اإزدواجية اأو فرعية يف هذه 

الولءات.

٤. العفو وال�شفح الها�شمي ُيوؤ�ّشر لقوة قيادة هذا الوطن ومتانة بناءه  والثقة مبوؤ�ش�شاته الع�شكرية 

على  ويبنى  النفو�ص  ويرّيح  جميعاً  واملوؤ�ش�شات  النا�ص  معنويات  يرفع  ما  وه��ذا  واملدنية؛  والأمنية 

توجهات امل�شتقبل بالعطاء والنماء.

5. العفو وال�شفح الها�شمي ُيوؤ�ّشر للحكومة ولل�شعب باأن ينطلقوا نحو خدمة هذا الوطن بكل 

ما اأوتوا من قوة وخطط اإ�شرتاتيجية والعمل بخريطة الطريق الإ�شالحية التي اأ�شار اإليها جاللة 

امللك للبناء على منظومة الإ�شالح ال�شيا�شي والإقت�شادي والإجتماعي ال�شامل لي�شتفيد منها اأبناء 

هذا ال�شعب.

٦. العفو وال�شفح الها�شمي يوؤكد على جناحات هذه الدولة يف مئويتها الأوىل والتطلع لالأمام 

ملئويتها الثانية باإقتدار �شوب حتويل التحديات الإقت�شادية والإدارية وال�شيا�شية والتنموية وجائحة 

كورونا اإىل فر�ص حقيقية للبناء على خدمة املواطن وانعكا�ص هذه اجلهود عليه لتطوير اإمكانياته.

٧. العفو وال�شفح الها�شمي يرفع معنويات ال�شعب ويبني عالقة ثقة متينة بني القائد وال�شعب 

بع�ص  يحل  بالطبع  وه��ذا  ال�شامية؛  امللكية  بالتوجيهات  اإلتزمت  ما  اإذا  واحلكومات  ال�شعب  وب��ني 

الرتاكمات من بع�ص الأخطاء التي رمبا ح�شلت يف عهد بع�ص احلكومات.

٨. العفو وال�شفح الها�شمي وبتوجيهات ملكية يطلق عنان احلكومة للعمل بجد ووفق اإ�شرتاتيجية 

واجلامعات  واملدار�ص  والتنموية  الإقت�شادية  القطاعات  ولفتح  الإقت�شادية  التعايف  خلطة  وا�شحة 

وغريها؛ وكذلك التخفيف من اآث��ار جائحة كورونا لغايات حتقيق الدعم املعنوي والنف�شي واملايل 

للنا�ص جميعاً.

ب�شراحة: نفخر بعفو وت�شامح وتراحم و�شفح جاللة امللك والها�شميني الذي جاء كابر عن كابر 

ومن وحي الآباء والأجداد؛ والذي مل يقت�شر بوماً على اإطالة الل�شان فقط بل جتاوزها للمزيد؛ ونعتز 

بالعالقة البينية املتينة واملتجّذرة بني القائد وال�شعب كنتيجة لهذه الب�شمات الإن�شانية؛ فاإلتفاف 

الأردنيني حول جاللة امللك اأكيد وولءهم متجّذر؛ ونتطّلع اإىل مئوية جديدة للدولة الأردنية تبني 

على جناحات املئوية الأوىل ومت�شي يف النهج الإ�شالحي ُقدماً �شوب الأمثل.

د. محمد طالب عبيدات

 صفح ملكي عن التطاول

الإثنني  4 / 10 / 2021 

 دورة لضباط االمن العام في جامعة البترا

البلقاء التطبيقية تعقد مؤتمر » تطور 
التنمية والخدمات العامة في مئة عام« 

 رئيس مجلس النقباء يرحب 
بعودة العالقات مع سوريا

wizzair ٧١ مليون للترويج لألردن سياحيًا باالتفاق مع 

أيلة تكثف استعداداتها الستضافة بطولة األردن المفتوحة للجولف

 بلعاوي: التهاب القلب 
بعد الجرعة المعززة ليس 

جديدا 

ضمن احتفاالت إربد عاصمة الثقافة العربية... افتتاح معرض للفن التشكيلي

االأنباط – دالل عمر 

ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  عام  مدير  قال 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ع��رب��ي��ات، ب���اأن هيئة 

لعام  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   ٢1 ر���ش��دت  الت�شويق 

٢0٢1 وللعام القادم 50 مليون دينار اإ�شايف 

ودائ���رة  ال�����ش��ي��اح��ة  ل����وزارة  تخ�شي�شه  مت 

الآثار العامة وهيئة تن�شيط ال�شياحة مما 

يعطي املجال للتو�شع يف الت�شويق.

ل�”النباط”  �شوؤال  على  ردا  ذلك  جاء 

ح��������ول م����ي����زان����ي����ة ال�������رتوي�������ج ل����������الأردن 

اجلوية  اخل��ط��وط  م��ع  ب��الت��ف��اق  �شياحياً 

 wizzair
دفع  دي��ن��ار  ك��ل  اأن  د. عربيات،  وا���ش��اف 

ل��ل��ت�����ش��وي��ق وال����رتوي����ج ل������الأردن ���ش��ي��اح��ي��اً 

من  يزيد  مما  باأ�شعاف  للخزينة  �شيعود 

اقت�شاد الأردن .

ووق�����ع�����ت ه���ي���ئ���ة ت���ن�������ش���ي���ط ال�������ش���ي���اح���ة 

ي���وم الح����د ات��ف��اق��ي��ة ل���ش��ت��ق��ط��اب ���ش��رك��ة 

 wizzair الطريان منخف�شة التكاليف

ال���ه���ن���غ���اري���ة ب���ح�������ش���ور وزي������ر ال�����ش��ي��اح��ة 

والآث�����ار ن��اي��ف ال��ف��اي��ز وع��رب��ي��ات ورئ��ي�����ص 

العقبة  منطقة  �شلطة  مفو�شي  جمل�ص 

الق��ت�����ش��ادي��ة اخل���ا����ش���ة امل��ه��ن��د���ص ن��اي��ف 

�شرحبيل  ال�شلطة  نائب  وبح�شور  بخيت 

امل���ا����ش���ي ومم���ث���ل ع����ن ����ش���رك���ة ال���ط���ريان 

الهنغارية wizzair  اأوين جونز .

 ٨ وب���ح�������ش���ب الت���ف���اق���ي���ة، مت ت���د����ش���ني 

تت�شمن  للمملكة  جديدة  طريان  خطوط 

الدويل  علياء  امللكة  مطار  اإىل  خطوط   ٤

املقبل  دي�شمرب   15 يف  ال��رح��الت  و�شتبداأ 

بوداب�شت  وه��ي  اأوروب���ي���ة  وج��ه��ات  ب��اأرب��ع��ة 

ال��ه��ن��غ��اري��ة وف��ي��ي��ن��ا ال��ن��م�����ش��اوي��ة وروم����ا 

 ٢0-9 ت��رتاوح  باأ�شعار  اليطالية  وميالن 

وجهات  واأرب��ع��ة  ال��واح��د،  لل�شخ�ص  دولر 

العقبة  الدويل يف  امللك ح�شني  اإىل مطار 

) بوداب�شت ، بوخار�شت ، فيينا وروما(. 

ال��ط��ريان منخف�ص  ب���اأن  ب��خ��ي��ت  واأك����د 

من  اعتباراً  العقبة  اإىل  �شيعود  التكاليف 

٢٦ ت�شرين الأول احلايل.

�شتت�شمن  التفاقية  باأن  عربيات  وقال 

ع��دد  و���ش��ول  م��ت��وق��ع��اً  ت�شويقية  ح��م��الت 

 1٦٧ الت�شغيل  م��ن  الأوىل  لل�شنة  ال�شياح 

�شائح للمملكة. األف 

االنباط-عمان

ت��ن��ط��ل��ق ع���ل���ى م���الع���ب »اأي�����ل�����ة« ن��ه��اي��ة 

للجولف  املفتوحة  الأردن  بطولة  ال�شهر  

للجولف  الأردين  الحت����اد  ينظمها  ال��ت��ي 

للتطوير  اأيلة  واح��ة  �شركة  مع  بال�شراكة 

ومب�شاركة حملية، اإقليمية وعاملية وا�شعة.

امل���ف���ت���وح���ة  الأردن  ب���ط���ول���ة  وحت����ظ����ى 

باكورة  تعد  حيث  وا�شع  باإهتمام  للجولف، 

بعد  الأردن  يف  اجل��ول��ف  ري��ا���ش��ة  ب��ط��ولت 

الإعالن عن املرحلة الثالثة والأخرية من 

التي  اآم���ن(  )�شيف  القطاعات  فتح  خطة 

دخ��ل��ت ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ اع��ت��ب��اراً م��ن مطلع 

�شُت�شلط  ح��ي��ث   ،٢0٢1 ���ش��ب��ت��م��رب  اأي���ل���ول/ 

ع�شاق  ملتابعة  اأي��ل��ة  مالعب  على  الأ���ش��واء 

اجل����ول����ف ل���ن���ت���ائ���ج جم���م���وع���ة م����ن اأب������رز 

اللعبة. الريا�شيني وهواة 

واأك����د امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة واح��ة 

على  دودي��ن  �شهل  املهند�ص  للتطوير  اأيلة 

ا���ش��ت��ع��داد اأي���ل���ة ل���ش��ت�����ش��اف��ة ه���ذا احل���دث 

ال��ري��ا���ش��ي ال��ك��ب��ري، وال��ع��م��ل وف��ق��اً لأف�شل 

اأداء  وب��ج��ودة  املعتمدة  العاملية  امل��م��ار���ش��ات 

ف��ائ��ق��ة لإجن����اح ال��ب��ط��ول��ة وت�����ش��ه��ي��ل مهمة 

الوفود كافة ومبا يكفل اإقامة مريحة لهم 

طيلة فرتة البطولة.

بهذه  “�شعداء  دودي���ن:  املهند�ص  وق��ال 

امل�����ش��ت��م��رة م��ع الحت����اد الأردين  ال�����ش��راك��ة 

ل��ل��ج��ول��ف، ح��ي��ث ل��دي��ن��ا ���ش��ج��ل ط��وي��ل من 

خدمة  �شبيل  يف  جهودنا  وت�شافر  التعاون 

وال��ي��وم نحن  الأردن���ي���ة،  ال��ري��ا���ش��ة  م�شرية 

بطولة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ال���ش��ت��ع��داد  اأمت  ع��ل��ى 

�شند�شن  كما  للجولف،  املفتوحة  الأردن 

ريا�شية مميزة متتد  فعاليات  اأجندة  قرياً 

 .»٢0٢٢ للعام 

للجولف  اأيلة  ون��ادي  اأيلة  اأ�شرة  وب��داأت 

الالزمة  والرتتيبات  العمل  خطة  بو�شع 

واخراجه  الكبري،  احلدث  هذا  ل�شت�شافة 

املتطلبات  ج��ان��ب  خ��ا���ش��ة يف  ح��ّل��ة  ب��اأف�����ش��ل 

اأدق  وم���راع���اة  ال��الزم��ة  والإداري�����ة  الفنية 

البطولة. التفا�شيل لإجناح 

ويف هذا الإطار �شّكل كبري مدربي نادي 

جي�شون  اأف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب  للجولف  اأي��ل��ة 

املخت�شة  ال��ل��ج��ان  م���ن  ع���دد  ف��ريم��ي��ول��ن، 

ما  ي��واك��ب  مميز  ب�شكل  البطولة  لإخ���راج 

خالل  تطور  من  اجلولف  ريا�شة  �شهدته 

التح�شري  يجري  حيث  املا�شية،  ال�شنوات 

الرئي�شية  التدريبات  ومقار  اللعب  ملواقع 

وخمتلف اأركان املالعب، وتوفري اخلدمات 

يف امل���راف���ق ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة ل��ت��ك��ف��ل ال���راح���ة 

للم�شاركني. التامة 

مناف�شات  البطولة  ت�شهد  اأن  وينتظر 

العاملي  الت�شنيف  على  ح�شولها  مع  قوية، 

للهواة، ما يوفر الدافع القوي للم�شاركني 

ال��ن��ق��اط  م��ن  م��زي��د  ع��ل��ى  للح�شول  �شعيا 

ت�شنيفهم. لتطوير 

لريا�شة  متكاملة  منظومة  اأيلة  وتوفر 

اجلولف ذات ت�شنيف عاملي مرموق ت�شمل 

٧٢ ���ش��رب��ة من  1٨ ح��ف��رة وم���ع���دل  م��ل��ع��ب 

ت�����ش��م��ي��م امل�����ش��م��م ال��ع��امل��ي ال�����ش��ه��ري غ��ري��غ 

نورمان واملتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة 

الطبيعية  وامل��ن��اظ��ر  ال�����ش��واط��ئ  ح��ي��ث  م��ن 

م�شتلزمات  ت��وف��ر  متخ�ش�شة  واأك��ادمي��ي��ة 

منار  حفر   9 ملعب  مع  والتعليم  التدريب 

لياًل.

ولأي�����ل�����ة ����ش���ج���ل مم���ي���ز يف ا���ش��ت�����ش��اف��ة 

ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ري���ا����ش���ي���ة ال����ك����ربى م��ث��ل 

التي  ل��ل��ج��ول��ف  امل��خ��ت��ل��ط��ة  الأردن  ب��ط��ول��ة 

ه��ذه  ع��امل��ي��ة خمتلطة يف  ب��ط��ول��ة  اأول  ت��ع��د 

العربية  البطولة  اإىل  بالإ�شافة  الريا�شة، 

الأردن«  اإىل  “الرحلة  ت��ورز  املينا  وج��ولت 

 MENA Tours Journey
���ش��ه��دت  ب���ط���ولت  وه����ي   to Jordan
م�����ش��ارك��ات اأف�����ش��ل حم���رتيف ال��ل��ع��ب��ة ح��ول 

العامل.

وت���وا����ش���ل ���ش��رك��ة واح����ة اأي���ل���ة ل��ت��ط��وي��ر 

دعم اجلهود التي يقودها الحتاد الأردين 

ل��ل��ج��ول��ف وال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة الأردن���ي���ة يف 

ت��ع��زي��ز وزي������ادة ان��ت�����ش��ار ري��ا���ش��ة اجل��ول��ف 

ل��الزم��ة  التحتية  البنية  ب��ت��وف��ري  حم��ل��ي��اً، 

رئي�شية  كمحطة  الأردن  وت�شجيل  لذلك 

�شمن املحطات الريا�شية العاملية، وهو ما 

العقبة  ملنطقة  ال�شياحي  ال��رتوي��ج  ي��دع��م 

الق���ت�������ش���ادي���ة اخل���ا����ش���ة وع���ل���ى امل�����ش��ت��وى 

الوطني.

االأنباط – دالل عمر 

 قال م�شت�شار العالج الدوائي ال�شريري 

ل��الأم��را���ص امل��ع��دي��ة ال��دك��ت��ور ���ش��رار ح�شن 

ال��ت��ه��اب القلب بعد  ب��اأن ح��الت  ال��ب��ل��ع��اوي، 

اأخ���ذ اجل��رع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن م��ط��ع��وم ف��اي��زر 

ل��ي�����ش��ت ح�����الت ج����دي����دة، ول��ي�����ش��ت ع��ر���ص 

ج��ان��ب��ي ج��دي��د ع��ن ف��اي��زر وخ��ا���ش��ة للفئة 

ال��ب��ال��غ��ني( وت�شيب   ( ال�����ش��غ��رية  ال��ع��م��ري��ة 

الرجال اأكرث من الن�شاء .

 وط���ال���ب د. ب��ل��ع��اوي ب��اإع��ط��اء اجل��رع��ة 

الثالثة ملن اأعمارهم 1٦ فما فوق.

اعلن  ان  بعد  ج��اءت  بلعاوي  ت�شريحات 

ال�شهيوين عن ت�شجيل عدة حالت  الكيان 

الثالثة  اجلرعة  تناول  بعد  بالقلب  التهاب 

من فايزر.

واأ���ش��اف ال��ب��ل��ع��اوي، ب���اأن ال��ت��ه��اب القلب 

ويعالج،  خفيف  ب�شكل  الأ�شخا�ص  ي�شيب 

اأي ح��ال��ة  ت�����ش��ج��ي��ل  ي��ت��م  ان����ه مل  م��و���ش��ح��ا 

م��ن  ال���ق���ل���ب لأي  ال���ت���ه���اب  ب�����ش��ب��ب  وف�������اة 

اأهمية  الذين اخذوه، موؤكدا على  البالغني 

الثالثة ملن عمره جتاوز ال٦5 عام  اجلرعة 

اأمرا�ص  اأو  املزمنة  بالأمرا�ص  وللمر�شى 

املر�شى مثل  املناعة ومن هم يف متا�ص مع 

بعد  وخ�شو�شاً  ال�شحية  الرعاية  م��زودي 

مرور ٦-٨ �شهور على اأخذ اجلرعتيني .

االنباط - فرح مو�سى

 يف ظل احتفالت اإربد عا�شمة الثقافة 

ال���ع���رب���ي���ة، و���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 

احل�شاد التا�شع للثقافة والفنون، وحتت 

قامت  اجل����ودة؛  اإمي���ان  النا�شطة  رع��اي��ة 

م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة اإرب����د، وج��م��ع��ي��ة ال���رواد 

اإرث  م��ع  وبالتعاون  الت�شكيلية،  للفنون 

ت����وداي، ح��ف��ل اف��ت��ت��اح معر�ص  ج��ال��ريي 

املدينة   و�شط  ارب��دي��ات  الت�شكيلي  الفن 

الكوفحي. للفنان خليل 

الفن  الكوفحي  خليل  ال��ف��ن��ان  يعترب 

ومن  به  ن�شتظل  ال��ذي  اجلمال  منعطف 

خالله نتطور، وتتطور معنا كل الرغبات 

اأك��رث  للعي�ص يف ه��ذه احل��ي��اة م��ن زاوي���ة 

الت�شكيلية  ال��ف��ن��ون  لأن  واإ���ش��راق��اً،  ن���وراً 

ع��الم��ات ح�����ش��اري��ة ه��ام��ة، وم�����ش��ي��ئ��ة يف 

ت�شتعيد  م��ع��ه��ا  وال�����ش��ع��وب،  الأمم  ح��ي��اة 

الف�شول  تعود  واإليها  حركتها،  الأمكنة 

حمملة باحل�شاد، وقطف الزيتون.

اأن  على  اأك��د  الكوفحي  الفنان  وك��ان   

ت��وظ��ي��ف ج��م��ال��ي��ات الأم��ك��ن��ة ال��رتاث��ي��ة، 

واملعمارية، والبيئية، والطبيعة اخلالبة، 

وجت�شيدها بلوحات فنية ت�شكيلية، مينح 

هذه الأمكنة من ال�شحر ما يجعلها ذات 

عمق فني راقي.

قليل  غ��ري  ع���دد  بتنفيذ  ق��م��ن��ا  ل��ذل��ك 

م���ن ال��ل��وح��ات ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة م���ن خمتلف 

امل���واق���ع الردن���ي���ة، وخ��ا���ش��ة م��ن مدينة 

كل  �شتكتمل  ف��ن��ي،  م�����ش��روع  �شمن  اإرب���د 

ال��ع��ام  ���ش��اء اهلل يف  اإن  ال��ف��ن��ي��ة،  م��الحم��ه 

ال����ق����ادم، ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اإرب�����د م��دي��ن��ة 

الثقافة العربية لعام )٢0٢٢(، من خالل 

الرتاثية  الأم��ك��ن��ة  حم��ور  على  ال��رتك��ي��ز 

اإرب��د يف م�شاف  لتكون مدينة  املدينة  يف 

املدن املتطورة، وخا�شة يف جمال الفنون 

الت�شكيلية. 

بتوثيق  فيتمثل  الأ�شمى،  الهدف  اأم��ا 

امل���ب���اين ال���رتاث���ي���ة، وال����ط����راز امل��ع��م��اري 

الأ�شيل يف املدينة، عن طريق الر�شومات، 

لهذه  والتو�شيحية  الفنية،  وال��ل��وح��ات 

مدينة  اأه��ايل  وت�شجيع  احل��ي��ة،  النماذج 

الأ���ش��ي��ل،  ب��رتاث��ه��م  ع��ل��ى مت�شكهم  اإرب���د 

املعماري  الرتاث  ذات  باأماكنهم  وتعلقهم 

على  هدمها  اأو  اإهمالها،  وع��دم  القدمي، 

اىل  بالإ�شافة  احل��دي��ث��ة،  امل��ب��اين  ح�شاب 

ت��وث��ي��ق ال��ك��ث��ري م���ن ال���رم���وز الرب���دي���ة، 

وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ذك��ري��ات��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة عرب 

الأجيال.

وت��ع��م��ل ه���ذه ال��ل��وح��ات ال��ف��ن��ي��ة وم��ن 

خ��الل اإظ��ه��ار ج��م��ال��ي��ات امل��ك��ان الأ���ش��ي��ل 

ع���ل���ى ت���ع���زي���ز وت���ق���دي���ر ����ش���ك���ان امل���دي���ن���ة، 

وت��ف��ع��ي��ل م���درك���ات���ه���م اجل���م���ال���ي���ة ل��ه��ذه 

الأم��ك��ن��ة، وق��د ع��رب ال��ك��وف��ح��ي ع��ن حبه 

وع�����ش��ق��ه ل��وط��ن��ه، ب��اإن�����ش��ان��ه، وط��ب��ي��ع��ت��ه، 

وري����ف����ه وب�����وادي�����ه، و����ش���ه���ول���ه وج���ب���ال���ه، 

اخلالبة. وطبيعته 

اإمي��ان  الجتماعية  النا�شطة  وق��ال��ت 

اأ�شبحت منجماً،  اإربد  اإن مدينة  اجلودة 

والفنية،  الثقافية،  للفعاليات  وم��رك��زاً 

التاريخ، هي  م��دار  اإرب��د على  اأن  واأك���دت 

فنية  ول��وح��ة  وال��ث��ق��اف��ة،  الفكر  ح��ا���ش��رة 

ك��ري��زم  اآل  ودي�������وان  ب���اجل���م���ال،  ت��ت��زي��ن 

الفنان  اأم��ا  الع�شر،  على  �شاهد  العامر 

اإرب����د، ف��ه��و م��ن��ارة  اإب���ن  خليل ال��ك��وف��ح��ي 

���ش��اخم��ة ب��ال��ف��ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي، وق���د �شنع 

ل��ن��ف�����ش��ه م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ب���ني اأ���ش��ح��اب 

ال�شكر اجلزيل على  الفن البداعي، وله 

توثيق اإربد بري�شته، وفنه اجلميل.

اإمي��ان  الجتماعية  النا�شطة  واأك���دت 

اق��دم  اأن  عني  يغيب  اأن��ه ل  على  اجل���ودة 

ال��ك��رام  ك���ري���زم  اآل  ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل اىل 

لنحيي هذا احلفل  لنا  ا�شت�شافتهم  على 

اأي�شاً  اجلزيل  وال�شكر  الكبري،  الرب��دي 

الفن  ع�شاق  الإرب��دي من  لهذا احل�شور 

الراقي. الت�شكيلي 

االنباط-عمان

وخدمة  امل�شتمر  التعليم  م��رك��ز  م��دي��ر  افتتح 

امل��ج��ت��م��ع يف ج��ام��ع��ة ال���ب���رتا ���ش��ع��د امل��غ��رب��ي دورة 

حتت  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  ل�شباط  متخ�ش�شة 

عنوان “تنقيب البيانات واتخاذ القرارات الأمنية”. 

التي  املجتمع  ال���دورة �شمن معيار خدمة  وت��اأت��ي 

تقوم به اجلامعة، ي�شارك فيها ع�شرون �شابطاً من 

ال��دورة على  وتعقد  املختلفة،  العام  الم��ن  اإدارات 

مدار اأ�شبوع بواقع ع�شرين �شاعة تدريبية، باإ�شراف 

رئي�ص ق�شمي اإدارة الأعمال والتجارة الإلكرتونية 

العلوم  كلية  البيانات يف  وحتليل  الأع��م��ال  وذك���اء 

الإداري��ة بجامعة البرتا الدكتور ن�شيم مطر وهو 

خبري يف التجارة الإلكرتونية.

االنباط-عمان

رحب رئي�ص جمل�ص النقباء نقيب املهند�شني 

امل��ه��ن��د���ص اح���م���د ����ش���م���ارة ال���زع���ب���ي ب���ب���دء ع���ودة 

ومبا  طبيعتها،  اىل  ال�شورية  الردنية  العالقات 

يخدم م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

 وقال يف ت�شريح �شحفي اننا يف الردن بام�ص 

احلاجة لعودة العالقات الطبيعية مع �شوريا، ملا 

ت�شكله �شوريا من عمق ا�شرتتيجي ل��الردن، وما 

للالردن من دور يف عودة احلياة اىل طبيعتها يف 

باعادة  ال�شوري  لل�شعب  الفر�شة  واتاحة  �شوريا، 

ب��ن��اء دول��ت��ه بعد ���ش��ن��وات م��ن ال��دم��ار والت�شريد 

والتهجري.

وا�شاف ان فتح احل��دود بني البلدين ي�شاهم 

الردين  الق��ت�����ش��ادي��ن  ع��ل��ى  ال��ع��بء  تخفيف  يف 

وال�شوري، واللذات ت�شررا من ج��راء احل��رب يف 

�شوريا.

وا����ش���ار ���ش��م��ارة ان الح������داث الخ�����رية ال��ت��ي 

�شهدتها ال�شنوات الع�شر املا�شية اثبتت ان لبديل 

عن التن�شيق والعمل العربي امل�شرتك، وان الرهان 

هو على ال�شعوب العربية لي�ص على اخلارج.

توا�شل  لها  ك��ان  املهند�شني  نقابة  ان  ب��ني  و 

معها  واتفقت  ال�شوريني،  املهند�شني  نقابة  م��ع 

ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف اع����ادة اع��م��ار ���ش��وري��ا وت��ق��دمي 

كافة اخلربات الهند�شية الردنية من اجل اعادة 

العمار.

االنباط-عمان

اليوم  �شباح  التطبيقية  البلقاء  جامعة  تعقد 

الثنني موؤمترا بعنوان “تطور التنمية واخلدمات 

العامة يف مئة عام”.

 وي��ات��ي  عقد ه��ذا امل��وؤمت��ر ال���ذي ي��رع��اه دول��ة 

ال��ف��اي��ز  رئ��ي�����ص جمل�ص الأع��ي��ان  ال�����ش��ي��د في�شل 

بالتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

ووزارة الثقافة .

لرئي�ص  كلمة  على  امل��وؤمت��ر  افتتاح  و�شي�شتمل 

لرئي�ص  وك��ل��م��ة  ل��ل��م��وؤمت��ر   التح�شريية  اللجنة 

الزعبي  �شرور  عبداهلل  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة 

وك��ل��م��ة ل���دول���ة ال�����ش��ي��د ف��ي�����ش��ل ال��ف��اي��ز و ت��ك��رمي 

الثقافة(  ووزارة  العايل  التعليم  ال��داع��م��ني)وزارة 

تذكارية  ال��ت��ذك��اري��ة وحم��ا���ش��ره  ال����دروع  وت�شليم 

ملعايل الدكتور جواد العناين. 

يومني)الثنني  م���دار  على  امل��وؤمت��ر  وي�شتمر   

وال��ث��الث��اء( وارب���ع جل�شات ح��واري��ة حيث �شتكون 

التنمية  “ن�شاة  ع���ن���وان  حت���ت  الوىل   اجل��ل�����ش��ة 

واخلدمات الردنية وتا�شي�شها  وتطويرها )البنية 

ال��ت��ح��ت��ي��ة( ت��دي��ره��ا الإع���الم���ي���ة ال���دك���ت���وره  لن��ا 

احلمود   فا�شل  ال��ع��ني  فيها  وي��ت��ح��دث  العطيات  

ومعايل الدكتور زيد حمزة  ومعايل املهند�ص وليد 

امل�شري .  اما اجلل�شة احلوارية الثانية فهي بعنوان 

واخلدمات  القت�شادية  التنمية  وتطور  “ ن�شاة  
الإعالمي  ويديرها  القت�شادي(  املالية”)املحور 

الدكتور  معايل  فيها  ويتحدث  الرحاحلة  ح���ازم 

جواد العناين  ومعايل ال�شيد مازن ال�شاكت ورئي�ص 

غرفة جت��ارة عمان خليل احل��اج توفيق ثم يعقب 

ويرئ�شها  للباحثني  عملية  اوراق  ت��ق��دمي  ذل���ك  

ال�شتاذ الدكتور خالد ال�شنيكات والثانية  جل�شة 

زيد  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  ويرئ�شها  العلمية  الوراق 

العدوان.

 اما اليوم الثاين للموؤمتر )الثالثاء(  في�شتمل 

على جل�شتني حواريتني الوىل عن ن�شاأة  وتطور 

التنمية الزراعية والتحديات التي تواجهها)املحور 

الزراعي ويديرها عميد كلية الزراعة التكنولوجية 

يف اجلامعة ال�شتاذ الدكتوره امل العبادي وي�شارك 

فيها وزير الزراعه معايل املهند�ص خالد احلنيفات  

البحث  وعميد  الفالحات  الهادي  عبد  واملهند�ص 

حممد  �شعيد  الدكتور  الأ�شتاذ  والبتكار  العلمي 

ابو رمان. 



االنباط- عمان

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 

توافقت  التي  والتو�صيات  النتائج  ال�صيا�صية 

قانونني  م�����ص��روع��ي  م�����ص��ودت��ي  و���ص��م��ل��ت  عليها 

ج��دي��دي��ن ل��ان��ت��خ��اب والأح������زاب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 

وال���ت���ع���دي���ات ال���د����ص���ت���وري���ة امل��ت�����ص��ل��ة ح��ك��م��ا 

ب��ال��ق��ان��ون��ني واآل���ي���ات ال��ع��م��ل ال��ن��ي��اب��ي، اإ���ص��اف��ة 

الت�صريعات  بتطوير  املتعلقة  التو�صيات  اإىل 

ال��ن��اظ��م��ة ل�������اإدارة امل��ح��ل��ي��ة، وت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

ال�صباب  لدور  ال�صامنة  وال�صيا�صية  الت�صريعية 

واملراأة يف احلياة العامة.

وت�����ص��م��ن ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ت�����ص��ل��م��ه ج��ال��ة 

ام�����س الأح����د، الوثيقة  ال��ث��اين  امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

املنظومة  لتحديث  الوطنية  والروؤية  املرجعية 

والتف�صيلي  التنفيذي  وامللخ�س  ال�صيا�صية، 

اأعمال اللجنة امللكية واآثارها املتوقعة. لنتائج 

وو�صع التقرير مامح التدرج للو�صول اإىل 

عرب  لانتقال  الأردين،  الدميقراطي  النموذج 

والبنى  الت�صريعات  تطوير  يف  زمنية  م��راح��ل 

الن�صوج  اإىل  و���ص��ول  وامل��م��ار���ص��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 

امللكية  ال��ر���ص��ال��ة  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادا  ال��دمي��ق��راط��ي، 

امللكية. النقا�صية  والأوراق 

وت�����ص��م��ن��ت ال���ورق���ة امل��رج��ع��ي��ة يف ال��ت��ق��ري��ر 

جم��م��وع��ة م���ن امل��ن��ط��ل��ق��ات وال�������ص���روط ال��ت��ي 

والتي  ال��ت��و���ص��ي��ات،  يف  اللجنة  عليها  ت��واف��ق��ت 

ت�صكل جمتمعة البيئة احلا�صنة لبناء النموذج 

حتديث  وه��ي  املطلوب،  الأردين  الدميقراطي 

التحديث  على  ي�صتمل  ومتكامل  �صامل  وطني 

والتطوير  والتحديث  القت�صادي،  والتطوير 

حت��دي��ث  اإىل  و����ص���ول  وال���ق�������ص���ائ���ي،  الإداري 

امل��ج��ت��م��ع يف اأن�����ص��اق��ه ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

والتكامل  ال�صمولية  اللجنة  وو�صعت  املتعددة. 

اأ�صا�صيتني؛  بدائرتني  ال�صيا�صي  التحديث  يف 

للتحديث  الداخلية  البيئة  يف  الأوىل  تتمثل 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي مب���ا ت���ن���ط���وي ع��ل��ي��ه م���ن حت���ولت 

املوؤ�ص�صات  وب��ن��ى  الت�صريعات  مت�����س  وع��م��ل��ي��ات 

ومنظومة  ع��ام��ة  ح��ري��ات  م��ن  ب��ه��ا  يت�صل  وم��ا 

ح��ق��وق الإن�������ص���ان، اأم����ا ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة فهي 

بالتحديث  تعنى  التي  الأ�صمل  العامة  البيئة 

والق�صائي  الإداري  وال��ت��ح��دي��ث  الق��ت�����ص��ادي 

و�صول اإىل حتديث املجتمع.

ال����ن����م����وذج  اأن  اإىل  ال����ل����ج����ن����ة  واأ���������ص��������ارت 

“دميقراطية  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��دمي��ق��راط��ي 

ت�صبه  دول���ة  ت��وج��د  ف��ا  الأردنيني”،  ت��ن��ا���ص��ب 

دول������ة اأخ�������رى يف م�������ص���اره���ا ال���ت���اري���خ���ي ن��ح��و 

الدميقراطية.

ال��ه��وي��ة  اأن  ت��و���ص��ي��ات��ه��ا  ال��ل��ج��ن��ة يف  واأك�����دت 

اإليها  وينتمي  اجل��م��ي��ع  ت��دم��ج  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

اجل���م���ي���ع، اأح�����د ال�������ص���روط الأ����ص���ا����ص���ي���ة ل��ب��ن��اء 

ال��ن��م��وذج ال��دمي��ق��راط��ي ال��وط��ن��ي، وه���ي هوية 

م���رك���زي���ة ج��ام��ع��ة ت��ل��ف��ظ ال���ه���وي���ات ال��ف��رع��ي��ة 

وحت��ت��ف��ي ب��ال��ث��ق��اف��ات ال��ف��رع��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 

والهوية  واجلماعات،  والقرى  وللمدن  املحلية 

للنموذج  حقيقي  اإث��راء  هي  املتما�صكة  القوية 

الوطني. الدميقراطي 

ال�صيا�صي  التحديث  منظومة  اأن  اأك��دت  كما 

�صيادة  م�����ص��ارات  لإن�����ص��اج  حقيقية  فر�صة  تعد 

القانون  اإنفاذ  موؤ�ص�صات  م�صتوى  على  القانون 

املجتمع  م�صتوى  وعلى  الرقابية  واملوؤ�ص�صات 

القانون  �صيادة  تر�صيخ  اأن  كما  اأي�صا،  والأف��راد 

ي��ق��ف ع��ل��ى راأ�������س م���ب���ادئ اإن�������ص���اج ال��ت��ح��دي��ث 

ال�صيا�صي، فا ميكن ت�صور دميقراطية را�صدة 

من دون �صيادة القانون.

واأ�صارت اللجنة اإىل اأن الدميقراطية عملية 

حت����ول اج��ت��م��اع��ي وث���ق���ايف يف الأ�����ص����ل، حت��ت��اج 

ب��امل��م��ار���ص��ة وم��ن  ي��ت��م  ث��ق��ايف  اإىل تعلم وغ��ر���س 

الأم���ر  وه���ذا  م��ع��ا،  التن�صئة  م��وؤ���ص�����ص��ات  خ���ال 

املحلية  الإدارة  م�����ص��روع  اإىل  النظر  ي�صتدعي 

على  املحلي  احلكم  مفهوم  اإىل  �صيتدرج  ال��ذي 

ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��م��وذج  يف  الأوىل  اللبنة  اأن���ه 

الوطني الأردين، والأ�صا�س القوي الذي يحتاج 

اإىل رع���اي���ة وت��ط��وي��ر ي�����ص��اه��ي��ان م���ا حت��ت��اج��ه 

مرافق الدميقراطية الأخرى.

اللجنة،  تقرير  يف  املرجعية  للورقة  ووف��ق��ا 

ال��دمي��ق��راط��ي يتطلب  ال��ن��م��وذج  اإن�����ص��اج  ف����اإن 

النقا�س  اإعام حر م�صوؤول يجعل مهمة  وجود 

مي�صرة. الوطني 

الأول��وي��ات  م��ن  جمموعة  اللجنة  وو���ص��ع��ت 

العاجلة ملنظومة نزاهة وطنية قوية وم�صتقلة، 

ت�����ص��م��ن ت��و���ص��ي��ع امل�����ص��ارك��ة اأو ب��ن��اء م��وؤ���ص�����ص��ات 

العامة بني  الثقة  �صيا�صية قوية، وبناء وتعزيز 

الدولة وموؤ�ص�صاتها. املواطنني و�صلطات 

امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  الأردن  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  وت���رى 

ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��ور وط���ن���ي ج��دي��د  اإىل  ب��ح��اج��ة 

اإع��ادة  على  ق��ادر  والأقاليم  املحافظات  لتنمية 

ت��اأه��ي��ل ال���ق���درات ال��ت��وزي��ع��ي��ة ل��ل��دول��ة ب��ع��دال��ة، 

والوطنية،  املحلية  املوارد  اإدارة  كفاءة  وي�صمن 

ث��ق��ايف واج��ت��م��اع��ي يف  ت��غ��ر  اإىل عملية  وي��ق��ود 

حمافظات اململكة كافة نحو الإنتاج والندماج 

يف امل��ف��اه��ي��م واحل��ل��ول الق��ت�����ص��ادي��ة احل��دي��ث��ة، 

وا�صتثمارها  التنموية  الفر�س  اكت�صاف  واإعادة 

ي�صهم يف  ال��ذي  الأم��ر  ال��واع��دة،  القطاعات  يف 

املحافظات  تلك  يف  والفقر  البطالة  من  احلد 

والتحول الإنتاجي املطلوب.

و����ص���ددت ال��ل��ج��ن��ة يف ت��ق��ري��ره��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

النموذج  واأن  وا���ص��ت��دام��ت��ه،  ال���ص��ت��ق��رار  حماية 

حماية  يجعل  اأن  يجب  الأردين  الدميقراطي 

الأ�صا�صية،  اأحد عناوينه  ال�صتقرار وا�صتدامته 

العقدين  جتربة  من  امل�صتفادة  الدرو�س  اإن  اإذ 

ب���ن���اء ع��اق��ة  ت���وؤك���د احل���اج���ة اإىل  الأخ����ري����ن 

تكاملية بني النموذج الدميقراطي والأولويات 

على  الأردن  ح��اف��ظ  ف��ق��د  ال��وط��ن��ي��ة،  الأم��ن��ي��ة 

ا���ص��ت��ق��راره ال��داخ��ل��ي واأم����ن ح����دوده يف ث��اث 

ب��امل��ن��ط��ق��ة يف  ك���ربى ع�صفت  ت��اري��خ��ي��ة  اأزم����ات 

ال�صيا�صي  النظام  قيم  عملت  اإذ  املرحلة،  ه��ذه 

واملوؤ�ص�صة  امل�صلحة  القوات  واح��راف  الأردين 

الأمنية على عبور هذه املرحلة ب�صامة.

م�رشوع قانون االنتخاب

على  ي�صتمل  خمتلط  انتخابي  نظام  اعتمد 

وي�صمى:  وطني  الأول  التمثيل؛  من  م�صتويني 

ال����دائ����رة ال���ع���ام���ة، وال���ث���اين حم��ل��ي وي�����ص��م��ى: 

املحلية. الدوائر 

ان��ت��خ��اب��ي��ة  دائ�����رة   18 اإىل  امل��م��ل��ك��ة  وت��ق�����ص��م 

جمل�س  ويت�صكل  واح��دة،  عامة  ودائ��رة  حملية 

النواب من 138 مقعدا.

الوطنية  القوائم  اأو  العامة  ال��دائ��رة  تكون 

ويخ�ص�س  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  ب���الأح���زاب  حم�����ص��ورة 

الن�صبية  القوائم  نظام  وتعتمد  مقعدا،   41 لها 

املغلقة مع وجود ن�صبة ح�صم )عتبة( مقدارها 

م�صتوى  ع��ل��ى  امل��ق��رع��ني  جم��م��وع  م���ن   %2.5

العامة. الدائرة النتخابية 

الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال���دائ���رة  ���ص��م��ن  يخ�ص�س  ك��م��ا 

ال��ع��ام��ة م��ق��ع��دان ع��ل��ى الأق�����ل ل��ل��م�����ص��ي��ح��ي��ني، 

ومقعد واحد على الأقل لل�صرك�س وال�صي�صان.

احلياة  يف  وامل���راأة  ال�صباب  اإ���ص��راك  ولتعزيز 

اإىل  الر�صح  �صن  القانون  خف�س  ال�صيا�صية، 

بوجود  القائمة  تلتزم  اأن  على  ون�س  عاما،   25

 35 �صاب )اأو �صابة( على الأقل بعمر ل يتجاوز 

املر�صحني  �صمن  ترتيبها(  )اأو  ترتيبه  عاما، 

اخلم�صة الأوائل، واأن تلتزم القائمة املر�صحة 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دائ���رة ال��ع��ام��ة ب��وج��ود ام���راأة 

�صمن  ترتيبها  الأق���ل  ع��ل��ى  واح���دة  مر�صحة 

امل��ر���ص��ح��ني ال��ث��اث��ة الأوائ�����ل، ووج����ود ام���راأة 

�صمن  ترتيبها  الأق���ل  ع��ل��ى  واح���دة  مر�صحة 

التالني. الثاثة  املر�صحني 

القانون  ا�صرط  العادل،  التمثيل  ول�صمان 

العامة  ال��دائ��رة  على  املر�صحة  القائمة  على 

ن�صف  ع��ل��ى  م��وزع��ني  فيها  م��ر���ص��ح��ني  وج���ود 

ال����دوائ����ر الن��ت��خ��اب��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 

اململكة.

الهوية  تعزير  يف  العامة  ال��دائ��رة  و�صت�صهم 

�صياقات اجتماعية و�صيا�صية  الوطنية وتطوير 

جمعية يلتف حولها الأردنيون والأردنيات من 

املناطق. خمتلف 

ف��ر���ص��ة ك��ربة  ال��ع��ام��ة  ال���دائ���رة  ك��م��ا �صتوفر 

اأ�صا�س  على  التطور  على  ال�صيا�صية  لاأحزاب 

ب��راجم��ي والن��ت��ق��ال ب��احل��ي��اة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة اإىل 

مرحلة جديدة.

فت�صمل ثاث  املحلية،  للدوائر  بالن�صبة  اأما 

ملحافظة  ودائ��رت��ني  العا�صمة،  ملحافظة  دوائ��ر 

بقية  لكل حمافظة من  انتخابية  ودائرة  اإربد، 

حمافظات اململكة، وثاث دوائر للبدو، اإل اأنه 

الر�صح  الأردن��ي��ة  البادية  وبنات  لأب��ن��اء  يجوز 

كما  ل��ه��م،  املخ�ص�صة  امل��ح��ل��ي��ة  ال���دوائ���ر  خ���ارج 

يجوز لأي من املر�صحني من الدوائر املحلية 

ال��ب��ادي��ة، ويبقى  ال��ر���ص��ح يف دوائ����ر  الأخ�����رى 

�صجل الناخبني لدوائر البادية مغلقا.

على  مقاعد   7 املحلية  الدوائر  يف  يخ�ص�س 

الأق�����ل ل��ل��م�����ص��ي��ح��ي��ني، وم���ق���ع���دان ع��ل��ى الأق����ل 

وال�صي�صان. لل�صرك�س 

كما تت�صمن قائمة املر�صحني على الدائرة 

املحلية عددا من املر�صحني ل يزيد على عدد 

املقاعد املخ�ص�س للدائرة النتخابية، ول يقل 

ن�صبة ح�صم  وج��ود  م��ع  اث��ن��ني،  ع��ن مر�صحني 

7% م��ن جم��م��وع املقرعني  )ع��ت��ب��ة( م��ق��داره��ا 

متت  كما  الن��ت��خ��اب��ي��ة.  ال��دائ��رة  م�صتوى  على 

زيادة املراأة بواقع مقعد لكل دائرة.

وع���ل���ى امل��ر���ص��ح��ني ل��ل��م��ق��اع��د امل��خ�����ص�����ص��ة 

وال�صي�صان  لل�صرك�س  اأو  للم�صيحيني  اأو  للن�صاء 

يف الدوائر املحلية اختيار م�صار الر�صح الذي 

اأو التناف�س احلر(، ويكون  يرغبون به )الكوتا 

ال��ت��ن��اف�����س وال���ف���وز ع��ل��ى امل�����ص��ار ال����ذي اخ��ت��اره 

للر�صح. املر�صح 

م���وظ���ف���ي  ع���ل���ى  ال����ق����ان����ون  ي�������ص���رط  ومل 

تقدمي  لانتخابات  املر�صحني  العام  القطاع 

ا�صتقالتهم، واكتفى بتقدميهم اإجازة من دون 

90 يوما من موعد القراع، الأمر  راتب قبل 

وت�صهيله  الر�صح  ح��ق  تعزيز  يف  ي�صهم  ال��ذي 

الأخ��رى،  واملكت�صبات  احلقوق  فقدان  دون  من 

وحت���دي���دا ل����دى ف���ئ���ات م��ث��ل ال�����ص��ب��اب وامل�����راأة 

والأكادمييني.

وت�صمن القانون عقوبات تطال من يرتكب 

جرائم النتخابات، ون�س على تطوير اإجراءات 

فيها. التقا�صي 

لانتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  القانون  واأل���زم 

للمواطنني  متاحة  اإلكرونية  �صا�صة  بتوفر 

ع��رب م��وق��ع��ه��ا الإل���ك���روين، ت��ب��ث م��ن خالها 

اإجراءات جتميع النتائج ب�صكل م�صتمر.

الدعاية  على  الإنفاق  �صقف  القانون  وحدد 

الن��ت��خ��اب��ي��ة يف ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر الن��ت��خ��اب��ي��ة، 

الدائم  الناخب  �صكن  عنوان  القانون  واعتمد 

عملية  ي��ع��زز  م��ا  النتخابية،  دائ��رت��ه  لتحديد 

املجتمعي ويحد  والتما�صك  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

من الرتباط بالهويات الفرعية.

وا����ص���ت���م���ل ال����ق����ان����ون ع���ل���ى اأح�����ك�����ام ع���ام���ة 

ل��ل��م��ج��ل�����ص��ني ال��ن��ي��اب��ي��ني احل�����ادي وال��ع�����ص��ري��ن 

وال���ث���اين وال��ع�����ص��ري��ن، ل���زي���ادة ن�����ص��ب��ة امل��ق��اع��د 

ب�صكل تدريجي. احلزبية 

م�رشوع قانون االأحزاب ال�سيا�سية

يهدف م�صروع القانون اإىل متكني الأحزاب 

ال�صيا�صية  احل��ي��اة  يف  امل�صاركة  م��ن  ال�صيا�صية 

والعمل العام بطرق �صلمية دميقراطية لغايات 

م�����ص��روع��ة وم����ن خ����ال خ���و����س الن��ت��خ��اب��ات 

قابلة  بربامج  الربملان  اإىل  للو�صول  باأنواعها، 

فيها  امل�صاركة  اأو  احلكومات  وت�صكيل  للتطبيق 

وف��ق��ا ل��ل��م��ادة )35( م���ن ال��د���ص��ت��ور. ك��م��ا ق��ام 

على  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ني  بتحفيز  ال��ق��ان��ون 

وامل�صاركة  براجمية،  �صيا�صية  اأح���زاب  ت�صكيل 

الأحزاب  فيها بحرية وفاعلية، لتو�صيع متثيل 

الأردين. للمجتمع  ال�صيا�صية 

وع����زز م�����ص��روع ال��ق��ان��ون ال�����دور ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

يف  الإعاقة  ذوي  والأ�صخا�س  وال�صباب  للمراأة 

احلياة احلزبية والعامة، و�صهل مهمة الأحزاب 

ال�صيا�صية يف تاأهيل القيادات ال�صيا�صية الكفوؤة 

التعامل  على  ال��ق��ادرة  منها،  ال�صابة  وخ��ا���ص��ة 

م����ع ال���ت���ح���دي���ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والق���ت�������ص���ادي���ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة، وت����ويل امل��ن��ا���ص��ب احل��ك��وم��ي��ة، 

واللتزام باآليات العمل النيابي الناجح.

ك��م��ا م��ك��ن ال���ق���ان���ون الأح�������زاب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

ب��اأن��واع��ه��ا �صتى،  امل�����ص��ارك��ة يف الن��ت��خ��اب��ات  م��ن 

الناخبني  وا���ص��ت��ق��ط��اب  ب��راجم��ه��ا  ع��رب جت��وي��د 

الن��خ��راط  على  وم�صاعدتها  ل��ه��ا،  وامل��وؤي��دي��ن 

حلول  بو�صع  وامل�صاهمة  العام  ال�صاأن  بق�صايا 

الكتل  ع���اده  ن���واب  جمل�س  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ل��ه��ا، 

الفاعلة. الربملانية احلزبية 

ون�س القانون على اأن ل يقل عدد املتقدمني 

منح  كما  ع�صو،  ثاثمئة  عن  احلزب  لتاأ�صي�س 

لتنمية  ف��ر���ص��ة  ال�صيا�صية  الأح����زاب  ال��ق��ان��ون 

امل�����ص��ارك��ة الأف��ق��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��ح��اف��ظ��ات، 

وامل����راأة،  ال�����ص��ب��اب  ع��ل��ى م�صتوى  والج��ت��م��اع��ي��ة 

خال  للحزب  التاأ�صي�صي  امل��وؤمت��ر  عقد  حل��ني 

يقل  األ  �صريطة  �صنة،  تتجاوز  ل  زمنية  م��دة 

عدد الأع�صاء املوؤ�ص�صني للحزب حتت التاأ�صي�س 

عند انعقاد املوؤمتر التاأ�صي�صي عن األف �صخ�س، 

املوؤ�ص�صون من �صكان �صت حمافظات  واأن يكون 

 30 على الأقل، مع مراعاة األ يقل عددهم عن 

�صخ�صا من كل حمافظة.

ال�صباب  ن�صبة  تقل  األ  القانون  ا�صرط  كما 

�صنة  و35   18 ب���ني  اأع���م���اره���م  ت�����راوح  ال���ذي���ن 

ن�صبة  تقل  واأن ل  املوؤ�ص�صني،  ع��ن20% من عدد 

يكون  واأن  املوؤ�ص�صني،  ع��دد  من   %20 عن  امل��راأة 

م���ن ب���ني امل��وؤ���ص�����ص��ني واح�����د ع��ل��ى الأق������ل م��ن 

اأن  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الإع���اق���ة،  الأ���ص��خ��ا���س ذوي 

امل��وؤمت��ر  يف  احل��ا���ص��ري��ن  املوؤ�ص�صني  ع��دد  ي��ك��ون 

ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي م��ا ل ي��ق��ل ع��ن اأغ��ل��ب��ي��ة اأع�����ص��ائ��ه 

املوؤ�ص�صني.

وك��ف��ل ال��ق��ان��ون ع���دم ج����واز ال��ت��ع��ر���س لأي 

امل�صا�س  اأو  حما�صبته  اأو  م�صاءلته  اأو  م��واط��ن 

ب�صبب  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اأو  ال��د���ص��ت��وري��ة  ب��ح��ق��وق��ه 

ان���ت���م���ائ���ه احل����زب����ي، ك���م���ا م���ن���ح احل�����ق ل��ط��ل��ب��ة 

موؤ�ص�صات التعليم العايل الأع�صاء يف احلزب يف 

حرم  داخ��ل  احلزبية  الأن�صطة  جميع  ممار�صة 

م�صا�س  اأو  ت�صييق  اأي  دون  من  املوؤ�ص�صات  تلك 

اأن ي�صدر نظام خا�س لتنظيم  بحقوقهم، على 

الأن�صطة. هذه 

واأن�صاأ القانون دائرة ت�صمى «�صجل الأحزاب 

املزيد  لتحقيق  لانتخاب،  امل�صتقلة  الهيئة  »يف 

�صوؤون  ال�صفافية وال�صتقالية مبا يخ�س  من 

اإن��اط��ة �صاحية  الأح�����زاب، وذل���ك م��ن خ���ال 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب��ات ت��اأ���ص��ي�����س احل����زب وف��ق��ا 

ومتابعة  ال�صيا�صية،  الأح����زاب  ق��ان��ون  لأح��ك��ام 

�صوؤون الأحزاب، والتاأكد من تطبيقها للقانون 

اإىل ج��ه��ة حم��اي��دة  الأ����ص���ا����ص���ي���ة،  ولأن��ظ��م��ت��ه��ا 

وم�����ص��ت��ق��ل��ة، ول�����ص��م��ان ا���ص��ت��ق��ال��ه��ا ال���ت���ام عن 

احلكومات.

عاقات  اإق��ام��ة  للحزب  ال��ق��ان��ون  اأج���از  كما 

اأو خارجية  داخلية  اأخ��رى  اأح��زاب  مع  �صيا�صية 

وذلك  دول��ي��ة،  �صيا�صية  اأح��زاب  احت��ادات  اأو مع 

وال�صيا�صية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ص��ل��ح��ة  اإط����ار  ���ص��م��ن 

الد�صتور  باأحكام  اللتزام  ومع  للدولة  العامة 

ال��ع��اق��ة  ت��ل��ك  ت�����ص��ك��ل  األ  وال����ق����ان����ون، وع���ل���ى 

اأو  الأح����زاب  بتلك  ل��ل��ح��زب  تنظيميا  ارت��ب��اط��ا 

الحتادات.

يتمتع  ل����اأح����زاب،  امل����ايل  ال��ت��م��ك��ني  وح����ول 

ب�صخ�صية  تاأ�صي�صه  ع��ن  الإع���ان  بعد  احل��زب 

اع��ت��ب��اري��ة، وي��ح��ق ل��ه مت��ل��ك الأم����وال املنقولة 

القيام  م��ن  لتمكينه  ال��ازم��ة  امل��ن��ق��ول��ة  وغ��ر 

لأح��ك��ام  وف��ق��ا  اأخ���رى  ت�صرفات  وب���اأي  مبهامه 

اإعفاء مقار احلزب من  اإىل  بالإ�صافة  القانون 

ج��م��ي��ع ال�����ص��رائ��ب وال��ر���ص��وم احل��ك��وم��ي��ة التي 

ترتب على الأموال غر املنقولة.

والهبات  ال��ت��ربع��ات  اأن  ال��ق��ان��ون  اع��ت��رب  كما 

امل���ق���دم���ة ل��ل��ح��زب مب��ث��اب��ة ال��ن��ف��ق��ات ال��ق��اب��ل��ة 

ل��ل��ت��ن��زي��ل م���ن الأم�������وال اخل��ا���ص��ع��ة ل�����ص��ري��ب��ة 

لأحكام  وفقا  والأف���راد  ال�صركات  على  ال��دخ��ل 

ق���ان���ون ���ص��ري��ب��ة ال���دخ���ل، وي��خ�����ص�����س ب��ن��د يف 

امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف دع��م 

�صروط  اأم��وال اخلزينة، وحت��دد  الأح���زاب من 

ت��ق��دمي ال���دع���م وم���ق���داره واأوج�����ه واإج������راءات 

�صرفه مبوجب نظام ي�صدر لهذه الغاية.

وب���ه���دف ت�����ص��ج��ي��ع ال��ع��م��ل ال���دمي���وق���راط���ي 

داخ���ل الأح�����زاب ويف م��ا ب��ي��ن��ه��ا، ن�����س ال��ق��ان��ون 

هذا  �صغل  للحزب  ال��ع��ام  ل��اأم��ني  يجوز  ل  اأن��ه 

اأن  دورت��ني متتاليتني، على  م��ن  لأك��ر  امل��وق��ع 

يحدد احلزب مدة الدورة يف نظامه الأ�صا�صي، 

�صنوات.  اأرب���ع  ع��ن  ال���دورة  م��دة  ت��زي��د  األ  على 

موؤمترات  لعقد  التقليدية  للطرق  وبالإ�صافة 

م��واد  ال��ق��ان��ون  ت�صمن  واج��ت��م��اع��ات��ه،  احل���زب 

وجلانه  قيادته  اجتماعات  بعقد  للحزب  ت�صمح 

اإج��راء  اأي�صا  ول��ه  الإلكرونية،  الو�صائل  عرب 

بهذه  القرارات  اأي من  الت�صويت على  عمليات 

الو�صائل.

واأك������د ال���ق���ان���ون ح���ق الأح�������زاب يف ت�����ص��ك��ي��ل 

اأو  النيابية  النتخابات  خو�س  بهدف  حتالف 

احلزب  اأن  على  ون�س  النتخابات.  من  غرها 

بال�صخ�صية  يتمتع  الندماج  عملية  عن  الناجت 

لاأحزاب  القانوين  اخللف  ويعد  العتبارية، 

العائدة  احلقوق  جميع  اإليه  وتوؤول  املندجمة، 

ل��ه��ا، مب��ا ف��ي��ه��ا م��ق��اع��ده��ا يف جم��ل�����س ال��ن��واب، 

املرتبة  اللتزامات  اجلديد  احل��زب  ويتحمل 

على الأحزاب املنحلة حكما.

واملتعلقة  املقرحة  الد�صتورية  التعديات 

ب��ق��ان��وين الن��ت��خ��اب والأح����زاب واآل��ي��ات العمل 

النيابي

امل��ق��رح��ة،  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال��ت��ع��دي��ات  �صملت 

وامل���راأة  ال�صباب  متكني  ح��ول  فقرتني  اإ���ص��اف��ة 

الفقرة  الد�صتور، وتعديل  ال�صاد�صة من  للمادة 

اخلام�صة من املادة ال�صاد�صة منه بهدف تعزيز 

الإعاقة  ذوي  لاأ�صخا�س  القانونية  احلماية 

وتعزيز م�صاركتهم يف نواحي احلياة ال�صيا�صية 

والقت�صادية والجتماعية والثقافية وغرها، 

املجتمع،  ف��اع��ااً يف  اأ���ص��ي��ااً  ا  ب��اع��ت��ب��اره��م ج���زءاً

ال���ن���واب امل��ط��ل��وب ل��ع��ق��د جل�صة  وت��ع��دي��ل ع���دد 

 )%25( ن�صبة  لت�صبح  حاليًّا(،  نواب   10( الثقة 

اأع�صاء املجل�س، وا�صتحداث حكم د�صتوري  من 

اأن تتقدم ببيان وزاري  اأّي حكومة  يوجب على 

ن���واب  جم��ل�����س  اأّي  اإىل  ع��ل��ي��ه  ال��ث��ق��ة  وت��ط��ل��ب 

جديد.

ك��م��ا ���ص��م��ل��ت ال��ت��ع��دي��ات امل��ق��رح��ة ح�����ص��َر 

اإحالة الوزراء من قبل جمل�س النواب بالوزراء 

ال���وزراء  م��ن حت�صني  للحد  وذل���ك  ال��ع��ام��ل��ني، 

ال�����ص��اب��ق��ني ول����زوم حم��اك��م��ت��ه��م اأم����ام ال��ق�����ص��اء 

���ص��خ�����س، وال��ن�����س  اأي  ����ص���اأن  ذل����ك  ���ص��اأن��ه��م يف 

التي  احلكومة  رئي�س  تكليف  ج��واز  ع��دم  على 

ال����وزارة  بت�صكيل  ال���ن���واب  جم��ل�����س  ث��ق��ة  ت��ف��ق��د 

املحكمة  اإىل  باللجوء  احلق  ومنح  تليها،  التي 

املبا�صر  الطعن  اأو  تف�صر  لطلب  الد�صتورية 

ب��ع��دم د���ص��ت��وري��ة ال��ق��وان��ني والأن��ظ��م��ة م��ن قبل 

اأع�صاء  اأو  الأعيان  جمل�س  اأع�صاء  من   )%25(

��ا ع��ن الأغ��ل��ب��ي��ة، وذل��ك  جمل�س ال��ن��واب، ع��و���صاً

املمثلة  والأح����زاب  ال��ربمل��ان��ي��ة  الأق��ل��ي��ة  لتمكني 

بدورها  القيام  النيابية من  والكتل  الربملان  يف 

املحكمة  اإىل  اللجوء  عرب  والت�صريعي  الرقابي 

الد�صتورية.

ا:  اأي�صاً الد�صتورية  التعديات  �صملته  ومما 

�صروط  اإ�صافة  يتيح  د�صتوري  حكم  ا�صتحداث 

ق��ان��ون  مب��وج��ب  ال��ن��واب  جمل�س  يف  للع�صوية 

النتخاب زيادةاً على ما ورد يف الد�صتور ت�صمح 

النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة  ل��اأح��زاب 

حزبيني،  مر�صحني  على  تقت�صر  ق��وائ��م  ع��رب 

الأمر الذي ي�صاهم يف تطوير العمل الربملاين 

وت���ع���زي���ز م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل احل���زب���ي واحل���ي���اة 

ا�صتقالة  اعتبار  وكذلك  عام.  ب�صكٍل  ال�صيا�صية 

تاريخ  م��ن  ا  حكماً ن��اف��ذة  ال��ن��واب  جمل�س  ع�صو 

عليها،  املجل�س  ملوافقة  احلاجة  دون  تقدميها، 

لت�صبح  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ا���ص��ة  م��دة  وت��ع��دي��ل 

���ص��ن��ة واح�����دة ب����دلاً م���ن ���ص��ن��ت��ني، مل��ن��ح اأع�����ص��اء 

رئ��ي�����س  اأداء  ب��اخ��ت��ي��ار وت��ق��ي��ي��م  امل��ج��ل�����س احل���ق 

النواب  جمل�س  اأع�صاء  ومنح  ا،  �صنويًّ املجل�س 

على  الأع�صاء  ثلثي  بن�صبة  الت�صويت  يف  احلق 

اإقالة رئي�س املجل�س.

الف�صل  مبداأ  تكري�س  التعديات  وت�صمنت 

ع�صوية  ب��ني  اجل��م��ع  منع  ع��رب  ال�صلطات  ب��ني 

ال���وزارة،  ومن�صب  وال��ن��واب  الأع��ي��ان  جمل�صي 

الأعيان  جمل�س  ع�صوية  خم�ص�صات  وحتديد 

وجم��ل�����س ال���ن���واب ب���ق���ان���ون، وت�����ص��م��ني ق��ان��ون 

املوازنة  بقانون  احلكومية  الوحدات  موازنات 

املالية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة  لتوحيد  ال��ع��ام��ة، 

قانونني،  عن  ا  عو�صاً واح��دة  م��وازن��ة  قانون  يف 

واإن����اط����ة ���ص��اح��ي��ة الإ�����ص����راف ع��ل��ى ت��اأ���ص��ي�����س 

للهيئة  �صوؤونها  ومتابعة  ال�صيا�صية  الأح���زاب 

وم�صتقلة  حمايدة  كجهة  لانتخاب،  امل�صتقلة 

على  للت�صديد  م���ادة  واإ���ص��اف��ة  احل��ك��وم��ة،  ع��ن 

���َن���ع ع��ل��ى ع�����ص��و جمل�س  ال��ت�����ص��رف��ات ال��ت��ي ميمُ

الأع���ي���ان وال���ن���واب ال��ق��ي��ام ب��ه��ا م���ع احل��ك��وم��ة 

ال�����ص��رك��ات  اأو  ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ر���ص��م��ي��ة 

الر�صمية  املوؤ�ص�صات  اأو  احلكومة  من  اململوكة 

اأو املوؤ�ص�صات العامة. العامة 

ت�صرط  مقرحة  د�صتورية  م��ادة  واأ�صيفت 

العينية  اأو  النقدية  ال��ه��داي��ا  ملكية  ت���وؤول  اأن 

اأو  الأع��ي��ان  جمل�صي  ع�صو  عليها  ح�صل  التي 

اإىل  اأو مب��ن��ا���ص��ب��ت��ه��ا  ب�����ص��ب��ب ع�����ص��وي��ت��ه  ال���ن���واب 

التعديات  ت  ن�صّ كما  للدولة،  العامة  اخلزانة 

دون  بالتوقيف  الربملانية  احل�صانة  ر  ق�صْ على 

��ا مل��ب��داأ ���ص��ي��ادة حكم  امل��ح��اك��م��ة، وذل����ك ت��ك��ري�����صاً

ال��ت��ق��ا���ص��ي،  اإج�����راءات  تعطيل  وع���دم  ال��ق��ان��ون 

والكافية  ال��ازم��ة  احل�صانة  على  الإب��ق��اء  م��ع 

ب��دوره��م  لا�صطاع  الأم���ة  جمل�س  لأع�����ص��اء 

والرقابي. الت�صريعي 

توجب  التي  امل��ادة  بتعديل  اللجنة  واأو���ص��ت 

ا���ص��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة ع��ن��د ح��ل جم��ل�����س ال��ن��واب 

حل  ع��ن��د  واج��ب��ة  احل��ك��وم��ة  ا���ص��ت��ق��ال��ة  لت�صبح 

امل��ج��ل�����س ق��ب��ل اأرب���ع���ة اأ���ص��ه��ر م��ن ان��ت��ه��اء مدته 

ت��وج��ب موافقة  ال��د���ص��ت��وري��ة، وب��اإ���ص��اف��ة م���ادة 

ثلثي الأع�صاء احلا�صرين من جمل�صي الأعيان 

ال��ن��اظ��م��ة لانتخاب  ال��ق��وان��ني  ع��ل��ى  وال���ن���واب 

والأح���������زاب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال���ق�������ص���اء وال��ه��ي��ئ��ة 

ومكافحة  والنزاهة  املحا�صبة  وديوان  امل�صتقلة 

حاليًّا  القوانني  ه��ذه  )تقر  لإق��راره��ا  الف�صاد، 

مب���وج���ب الأغ���ل���ب���ي���ة(، وذل�����ك ل��ت��ح�����ص��ني ه��ذه 

ا�صتقرارها والناأي بها عن  الت�صريعات و�صمان 

�صيا�صية م�صتقبلية. تاأثرات  اأي 

ك��م��ا ���ص��م��ل��ت ال��ت��ع��دي��ات ا���ص��ت��ح��داث حكم 

د�صتوري يوجب على جمل�صي الأعيان والنواب 

الدورة  خال  املحا�صبة  دي��وان  تقرير  مناق�صة 

تليها  التي  العادية  الدورة  اأو  فيها،  يقدم  التي 

على الأكر.

التو�صيات املتعلقة بالت�رشيعات 

الناظمة للإدارة املحلية

مبداأ  اع��ت��م��اد  على  امللكية  اللجنة  حر�صت 

ال��ت��درج ع��رب م��راح��ل ان��ت��ق��ال��ي��ة ل��ل��و���ص��ول اإىل 

تقود  بحيث  املحلية،  ل��اإدارة  الوطني  النموذج 

ر�صيد،  حملي  حكم  اإىل  للو�صول  النهاية  يف 

املحلية  التنمية  مب��ه��ام  ال���ص��ط��اع  على  ق��ادر 

على  ب��ن��اء  وف��ع��ال،  م�صتقل  ب�صكل  واخل���دم���ات 

حرة  انتخابات  عرب  املواطنون  اختارها  برامج 

ونزيهة، يف تناغم وتكامل لاأدوار بني خمتلف 

املركزية  والإدارة  والأقاليم من جهة،  الهياكل 

من جهة اأخرى.

الأوىل  امل���رح���ل���ة  ت��و���ص��ي��ات  اأه�����م  ت��ت��ل��خ�����س 
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خل��ط��ة ال���ت���درج يف ت��ط��ب��ي��ق ال���ن���م���وذج امل��ن�����ش��ود 

ل���������إدارة امل��ح��ل��ي��ة، يف ب���ن���اء ق������درات ال��ه��ي��اك��ل 

وال��ب��ل��دي��ات،  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  وامل��ع��ي��ن��ة  املنتخبة 

يلبي  مبا  املقدمة  اخل��دم��ات  بجودة  واالرت��ق��اء 

اهتمت  كما  وتطلعاتهم.  املواطنني  طموحات 

اللجنة بتعزيز دور ال�شباب واملراأة واالأ�شخا�ص 

�شن  وذل��ك من خ���ل تخفي�ص  االإع��اق��ة،  ذوي 

�شنة،   25 م��ن  ب���دال  �شنة   22 لي�شبح  ال��ر���ش��ح 

لت�شبح  للمراأة  املخ�ش�شة  املقاعد  ن�شبة  وزيادة 

مقعد  تخ�شي�ص  اإىل  اإ�شافة  االأق��ل،  على   %30

املنتخبة  الهياكل  يف  االإعاقة  ذوي  ل�أ�شخا�ص 

على م�شتوى املحافظات والبلديات.

اأم������ا امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة، ف�����ش��ي��ت��م خ���ل��ه��ا 

ه��ذه  لت�شبح  ل���أق��ال��ي��م،  ا���ش��ت��ح��داث جم��ال�����ص 

ل���إدارة  املنتخبة  العليا  الهيئات  هي  املجال�ص 

امل��ح��ل��ي��ة يف م��راح��ل��ه��ا االأخ������رة، وي��ق�����ش��د بها 

ال�شلطة  م�شتوى  على  املحلي  احل��ك��م  مرحلة 

)تنمويا وخدميا(. التنفيذية 

من  ع��دد  ت��ق��دمي  على  اللجنة  حر�شت  كما 

امل��ال��ي��ة، من  ب��ال���م��رك��زي��ة  تتعلق  ال��ت��و���ش��ي��ات 

مثل:  واالإداري  املايل  اال�شتق�ل  تعزيز  �شاأنها 

اإفراد ف�شل خا�ص ملوازنة كل حمافظة يف قانون 

االإداري���ة  ال�ش�حيات  ون��ق��ل  ال��ع��ام��ة،  امل��وازن��ة 

عن  م�شوؤولة  لت�شبح  املحافظات  اإىل  واملالية 

اإن�شاء  اإىل  اإ�شافة  وتنفيذها،  موازناتها  اإع��داد 

ح�شاب خا�ص ملجال�ص املحافظات يف بنك تنمية 

موازنات  اإليه خم�ش�شات  تنقل  والقرى،  املدن 

املوازنة  قانون  اإق��رار  بعد  مبا�شرة  املحافظات 

ال���ع���ام���ة، وذل����ك ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون ع����دم ���ش��رف 

من  بكاملها  املحافظات  م��وازن��ات  خم�ش�شات 

قبل  من  تخفي�شها  اأو  منها  جزء  حجز  خ�ل 

تدوير  عملية  ي�شمن  ومب��ا  ال����وزراء،  جمل�ص 

املبالغ املتبقية من املوازنة ال�شنوية عند انتهاء 

ال�شنة املالية للعام التايل.

 

تو�شيات تت�شل بتمكني ال�شباب

تو�شلت اللجنة اإىل جمموعة من التو�شيات 

مراحل  اأرب��ع  غطت  ال�شباب،  بتمكني  املت�شلة 

عمرية تت�شم كل منها ب�شفات نف�شية وثقافية 

عن  خمتلفة  و�شيا�شية  واقت�شادية  واجتماعية 

ت�شتهدف  عامة  تو�شيات  و�شعت  كما  �شواها، 

تطوير الت�شريعات وال�شيا�شات واملمار�شات من 

العدالة  لتحقيق  وت�شعى  ال�شباب،  نظر  وجهة 

وال�شابات  ال�شباب  ب��ني  وامل�شاركة  التمثيل  يف 

ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���ه���ادف���ة  ال����رام����ج  يف   %50 ب��ن�����ش��ب��ة 

الفنية  امل�شتويات  على  ودعمها  ال�شابة  املهارات 

وال�شيا�شية. واالأكادميية 

ال�������ش���ل���ة مب��رح��ل��ة  ذات  ال���ت���و����ش���ي���ات  وم�����ن 

التن�شئة )12-15 �شنة(: �شمان حتقيق اإلزامية 

على  وال��رك��ي��ز  الأه��داف��ه��ا،  االأ���ش��ا���ش��ي  التعليم 

املدار�ص  اأعداد  وزيادة  ونوعيته،  التعليم  جودة 

واإ�شافة  وامل��ه��ن��ي،  التقني  للتعليم  املخ�ش�شة 

م�����ش��اق��ات ت��ر���ش��خ ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة االأردن���ي���ة 

والتاريخ االأردين يف املناهج الدرا�شية، واإ�شافة 

م�����ش��اق��ات ت��ع��ن��ى ب��ال��رب��ي��ة امل��دن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة وق���ي���م ال��ت�����ش��ام��ح وامل���واط���ن���ة 

وامل�����ش��ارك��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف امل��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة 

واالأن�������ش���ط���ة ال���م��ن��ه��ج��ي��ة، وت���دري���ب ال��ه��ي��ئ��ة 

بتنا�شب  اأع�شائها مبا  التدري�شية ورفع قدرات 

مع اأهداف هذه امل�شاقات ومتطلباتها.

الركيز على  اأهمية  التو�شيات على  ون�شت 

ال���راأي  وق��ب��ول  واالأخ���ق��ي��ة  ال�شيا�شية  القيم 

االآخ������ر م���ن خ�����ل االأن�������ش���ط���ة ال���م��ن��ه��ج��ي��ة، 

وت��ف��ع��ي��ل امل���ج���ال�������ص ال���ط����ب���ي���ة ل���ه���ذه ال��ف��ئ��ة 

املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  ت�شاهم  واأن  العمرية 

القوانني  يتما�شى مع  والتمكني مبا  بالتدريب 

االإر���ش��اد  دور  وتفعيل  ال�شلة،  ذات  واالأن��ظ��م��ة 

كفاءة  رف��ع  على  والعمل  امل��دار���ص،  يف  النف�شي 

النف�شية،  وال�شحة  االإر�شاد  تخ�ش�ص  خريجي 

وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واخل��دم��ة 

ال��زراع��ة  يف  كامل�شاركة  امل��دار���ص،  يف  املجتمعية 

قطاف  موا�شم  ويف  ال�شجرة  عيد  يف  احلرجية 

الزيتون.

االإع����داد  مب��رح��ل��ة  املتعلقة  ال��ت��و���ش��ي��ات  اأم���ا 

)16-18 �شنة(، فت�شمل: ت�شكيل جمال�ص بلدية 

من اليافعني، على اأن يكون هناك ممثل عن كل 

النطاق  و�شمن  البلدي  املجل�ص  داخل  مدر�شة 

بالثقافة  ال��وع��ي  وزي����ادة  ل��ل��ب��ل��دي��ة،  اجل���غ���رايف 

)كاإنرنت  والريادة  االبتكار  وبثقافة  الرقمية 

االأ�شياء، والثورة ال�شناعية اخلام�شة، والذكاء 

وحتليلها،  ال��ب��ي��ان��ات  وم��ع��اجل��ة  اال���ش��ط��ن��اع��ي، 

واأ�شا�شيات االأمن ال�شيراين(، واإدراج م�شاقات 

وتاريخ  والد�شتورية  ال�شيا�شية  بالثقافة  تعنى 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة االأردن����ي����ة م���ع ال���رك���ي���ز على 

والتعريف  امل��ل��ك،  جل���ل��ة  النقا�شية  االأوراق 

�شاهمت  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ب���اأب���رز 

املنهجية  اخل��ط��ط  وت�شمني  ال��دول��ة،  ب��ن��اء  يف 

ل�����وزارة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م م��ب��ادئ وم��ف��اه��ي��م 

ح���ق���وق االإن�������ش���ان واالأخ��������ق احل��م��ي��دة وق��ي��م 

ذوي  االأ�شخا�ص  وحقوق  والت�شامح  التعددية 

علم  ومفاهيم  وم��ب��ادئ  وق�����ش��اي��اه��م،  االإع��اق��ة 

النف�ص والفل�شفة ومهارات االت�شال.

التو�شيات  م��ن  جمموعة  اللجنة  وو�شعت 

-19( ال�شبابي  التمكني  مبرحلة  اا���ش��ل��ة  ذات 

اأن تقوم اجلامعات احلكومية  22 �شنة(، ومنها 

طلبة  جمال�ص  اأو  احت��ادات  بتاأ�شي�ص  واخلا�شة 

املعطلة  املجال�ص  تفعيل  على  والعمل  منتخبة، 

امل�شاركة  لتعزيز  امللكية  للروؤية  ي�شتجيب  مبا 

الفاعلة يف احلياة العامة، وتخ�شي�ص ميزانية 

م��ن ميزانية  ال��ط��ل��ب��ة وجم��ال�����ش��ه��م  الحت����ادات 

ي��دي��ره��ا جمل�ص االحت����اد، بهدف  ك��ل ج��ام��ع��ة، 

اجلامعي  احلرم  داخل  المنهجية  اأن�شطة  عقد 

جامعة،  ك��ل  داخ��ل  املتبع  امل��ايل  للنظام  ووف��ق��ا 

الط�بية  االأن��دي��ة  دور  وتفعيل  هيكلة  واإع���ادة 

ت�شتثمر  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ط��ل��ب��ة  �����ش����وؤون  وع����م����ادة 

ط�بية  اأندية  وا�شتحداث  ال�شبابية،  الطاقات 

احلياة  يف  وامل�شاركة  ال�شيا�شي  بالتمكني  تعنى 

العامة.

بهذه  يت�شل  م��ا  يف  ال��ت��و���ش��ي��ات  �شملت  ك��م��ا 

الفئة: تعديل املادة )36( من قانون اجلامعات 

جمل�ص  “ي�شدر  ع��ل��ى  ت��ن�����ص  ال��ت��ي  االأردن����ي����ة، 

الهيئة  ب��ن��وادي  اخلا�شة  التعليمات  اجلامعة 

ال��ت��دري�����ش��ي��ة وال��ع��ام��ل��ني وال��ط��ل��ب��ة وم�����ش��اك��ن 

ب��اأن�����ش��ط��ة  ت��ت��ع��ل��ق  اأخ�����رى  اأم�����ور  ال��ط��ل��ب��ة واأي 

لت�شبح:  والثقافية”،  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ة 

اخلا�شة  التعليمات  اجلامعة  جمل�ص  “ي�شدر 
والطلبة  والعاملني  التدري�شية  الهيئة  بنوادي 

تتعلق  اأخ�����رى  اأم�����ور  واأي  ال��ط��ل��ب��ة  وم�����ش��اك��ن 

ب��اأن�����ش��ط��ة ال��ط��ل��ب��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

ن��ق��اط  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  وك��ذل��ك  وال�شيا�شية”. 

االأن�شطة  الإدم��اج  دوري،  ب�شكل  املجتمع  خدمة 

ال���م��ن��ه��ج��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��امل�����ش��ارك��ة امل��دن��ي��ة 

خدمة  نقاط  ح�شاب  اآليات  �شمن  وال�شيا�شية 

املجتمع، وتفعيل الرامج التي تعنى مبكافحة 

ال��ف��ك��ر امل���ت���ط���رف وال���ع���ن���ف اجل���ام���ع���ي، ورب���ط 

املحلية  ال�شوق  باحتياجات  التعليم  خمرجات 

م�شتقبلية  روؤي��ة  و�شمن  والعاملية  واالإقليمية 

ل�أردن.

اأم�����ا امل��رح��ل��ة ال���راب���ع���ة )م��رح��ل��ة امل�����ش��ارك��ة 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة للفة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة 

ال��ل��ج��ن��ة  ف���اأو����ش���ت  ����ش���ن���ة(،   35-23 ال���ع���م���ري���ة 

ال�شباب  لتمكني  وطني  برنامج  باإن�شاء  ب�شاأنها 

امل��ر���ش��ح��ني ل��ل��م��ج��ال�����ص امل��ن��ت��خ��ب��ة، واإ����ش���راك 

والهيئات  اجلامعات  اأمناء  جمال�ص  يف  ال�شباب 

احل��ك��وم��ي��ة  االإدارات  وجم���ال�������ص  احل��ك��وم��ي��ة 

وامل��ج��ال�����ص امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا، واإع����ف����اء ح��دي��ث��ي 

ال���ت���خ���رج م���ن غ���ر امل��ن�����ش��م��ني ل�����ش��وق ال��ع��م��ل 

لل�شنة  املهنية  للنقابات  االنت�شاب  ر���ش��وم  م��ن 

احلكومي  التمويل  وزي��ادة  االأق��ل،  على  االأوىل 

بتمكني  تخت�ص  التي  املدين  املجتمع  ملوؤ�ش�شات 

اإجراءات  وت�شهيل  واقت�شاديا،  �شيا�شيا  ال�شباب 

احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل م���ن امل��ان��ح��ني وف��ق 

االأن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ع��م��ول ب��ه��ا، وت��ع��زي��ز 

انخراط ال�شباب يف االأحزاب، و�شمان الو�شول 

امل��ال��ي��ة  ال���ع���ادل اإىل م����وارده����ا ك���اف���ة، خ��ا���ش��ة 

وال���ت���دري���ب���ي���ة، وت��ط��وي��ر اخل���ط���اب االإع����م���ي 

بالتحديد،  ال�����ش��ب��اب  ول��ف��ئ��ة  للمجتمع  امل��وج��ه 

ملواجهة االإ�شاعة واالأخبار امل�شللة.

املوجهة  العامة  بالتو�شيات  يت�شل  م��ا  ويف 

ال�شبابي،  بالعمل  املعنية  واملوؤ�ش�شات  للوزارات 

ف���ق���د ج������اءت ���ش��م��ن حم�������اور، اأول����ه����ا االإط������ار 

ال�شباب. الناظم لقطاع  واملوؤ�ش�شي  الت�شريعي 

التخطيط  بوزارة  اخلا�شة  التو�شيات  ومن 

ا�شتقطاب  عملية  ت�شهيل  امل��ح��ور:  ه��ذا  �شمن 

التمويل للموؤ�ش�شات التي تعنى بقطاع ال�شباب، 

و�شمن  املمولني  مع  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  وت�شبيك 

���ش��ي��اق اال����ش���رات���ي���ج���ات ال���وط���ن���ي���ة، وت�����ش��ه��ي��ل 

اجلديدة  امل�شاريع  على  واالإج���راءات  املوافقات 

ال�شبابية  للموؤ�ش�شات  حتفيزات  حزمة  وتقدمي 

ال���ن���ا����ش���ئ���ة، م����ن خ������ل ت�����ش��ه��ي��ل االإج���������راءات 

اخلرة  ب�شنوات  املتعلقة  التمويلية  وال�شروط 

وت��دري��ب  ومت��ك��ني  امل��ال��ي��ة،  وامل�����ءة  للموؤ�ش�شة 

واأدوات  ب��اآل��ي��ات  النا�شئة  ال�شبابية  املوؤ�ش�شات 

حت�����ش��ي��ل ال��ت��م��وي��ل واأ���ش�����ص اإع�����داد م��ق��رح��ات 

حمددة  متويلية  ح�شة  وتخ�شي�ص  امل�شاريع، 

ال�شباب  من  ت��دار  التي  واملنظمات  للموؤ�ش�شات 

وخا�شة يف املحافظات.

ال�شباب يف متكني  ويف ما يت�شل بدور وزارة 

ب��ت�����ش��ك��ي��ل جمل�ص  ال��ل��ج��ن��ة  اأو�����ش����ت  ال�������ش���ب���اب، 

وع�شوية  ال�����وزارة  ب��رئ��ا���ش��ة  م��وؤ���ش�����ش��ي  تن�شيق 

ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون  ووزارة  التخطيط  وزارة 

وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال���ث���ق���اف���ة  ووزارة  وال���رمل���ان���ي���ة 

الر�شمية و�شبه الر�شمية وممثلني عن املجتمع 

لتبادل  امل��ان��ح��ة،  والهيئات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��دين 

والتن�شيق  والتخطيط  واخل����رات  امل��ع��ل��وم��ات 

امل�����ش��رك ل�����ش��م��ان رب���ط امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تعنى 

لل�شباب،  الوطنية  باال�شراتيجية  بال�شباب 

وحت���دي���ث ق���ان���ون رع���اي���ة ال�����ش��ب��اب وت��ف��ع��ي��ل��ه، 

ال�شبابية،  وال��رام��ج  امل��ب��ادرات  تنفيذ  لت�شهيل 

وا���ش��ت��ح��داث م�����ش��اري��ع ج��دي��دة ت��ع��زز امل�����ش��ارك��ة 

ال�شبابية  امل��راك��ز  وتفعيل  لل�شباب،  ال�شيا�شية 

وال�����ن�����وادي ال���ري���ا����ش���ي���ة، وت����وط����ني امل����ب����ادرات 

متكني  على  وال��ع��م��ل  ودع��م��ه��ا،  فيها  ال�شبابية 

تعديل  طريق  عن  ال�شبابية  املراكز  يف  ال�شباب 

ذل��ك،  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  والتعليمات  االأن��ظ��م��ة 

التنمية  يف  امل���راك���ز  دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

واأ�شماء  ال�شبابية  امل��ب��ادرات  وتوثيق  ال�شاملة، 

الفكرية. امللكية  موؤ�ش�شيها حفظا حلقوق 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال�������ش���وؤون  وزارة  دور  وب�������ش���اأن 

اللجنة  اأو�شت  ال�شباب،  متكني  يف  والرملانية 

بتدريب ال�شباب احلزبي على املهارات ال�زمة 

التاأييد  وك�����ش��ب  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م���ت  الدارة 

لتوعية  متخ�ش�شة  ب��رام��ج  وعقد  وامل��ن��ا���ش��رة، 

وال��ع��م��ل احل��زب��ي  ب���االأح���زاب  االأردين  ال�����ش��ب��اب 

واخلا�شة  الر�شمية  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين، واإق���ام���ة اأن�����ش��ط��ة 

داخل اجلامعات ل�أحزاب للتعريف براجمها 

واآل���ي���ات االن��ت�����ش��اب ل��ه��ا، واإب������راز دور ال��ن��واب 

يف  م�شاركتهم  على  ال�شوء  وت�شليط  ال�شباب، 

الرملان وتفاعلهم مع اأدوات الرقابة الرملانية 

وتطوير  وتنظيم  واال���ش��ت��ج��واب��ات(،  )االأ�شئلة 

املعنية  امل��دين  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  الع�قة 

خ�ل  من  وال��ع��ام  ال�شيا�شي  والعمل  بال�شباب 

�شراكات وبرامج تدريبية متخ�ش�شة.

والقيمي  ال��دي��ن��ي  ب��اخل��ط��اب  يت�شل  م��ا  ويف 

دور  بتفعيل  اللجنة  اأو���ش��ت  لل�شباب،  امل��وج��ه 

االأئ���م���ة وال���وع���اظ واخل��ط��ب��اء ورج����ال ال��دي��ن 

امل��واط��ن��ة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  وال��ك��ن��ائ�����ص  امل�شيحي 

واالإن�شانية وتقبل االآخر والو�شطية واالعتدال 

الكراهية  خ��ط��اب  ون��ب��ذ  االن��ت��م��اء  قيم  وت��ع��زي��ز 

املتطرف. للفكر  والت�شدي 

وب�شاأن احلريات العامة التي ت�شكل ال�شمانة 

اللجنة  اأو���ش��ت  ال�شيا�شي،  للعمل  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

ل��ت��ع��زي��ز احل���ري���ات ال��ع��ام��ة وح���ق���وق االإن�����ش��ان 

مب���راج���ع���ة ج��م��ي��ع ال��ت�����ش��ري��ع��ات وال�����ش��ي��ا���ش��ات 

واملمار�شات الناظمة للحريات العامة )كقانون 

اجل��رائ��م االإل��ك��رون��ي��ة، وق��ان��ون االج��ت��م��اع��ات 

ال��ع��ق��وب��ات، وق���ان���ون �شمان  ال��ع��ام��ة، وق���ان���ون 

ح��ق احل�����ش��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات، وق���ان���ون منع 

مبادئ  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  وتعديلها  اجل��رائ��م(، 

املادة  البند )1( من  االأردين وخا�شة  الد�شتور 

)128( الذي ين�ص على اأنه “ال يجوز اأن توؤثر 

الد�شتور  ه��ذا  مبوجب  ت�شدر  التي  ال��ق��وان��ني 

هذه  ج��وه��ر  على  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  لتنظيم 

اأ�شا�شياتها«. احلقوق اأو مت�ص 

اخلطاب  عند  تقريرها  يف  اللجنة  وتوقفت 

بتخ�شي�ص  ف��اأو���ش��ت  االإع�����م����ي،  وامل��ح��ت��وى 

ب���رام���ج ل��ل�����ش��ب��اب يف و���ش��ائ��ل االإع�������م امل��رئ��ي��ة 

وامل�����ش��م��وع��ة، و���ش��ف��ح��ات خ��ا���ش��ة ب��ال�����ش��ب��اب يف 

ال�����ش��ح��ف ال���ورق���ي���ة واالإع��������م االإل����ك����روين، 

وكذلك  مبهنية،  وتتناولها  ق�شاياهم  تناق�ص 

�شبابية  جت��ارب  على  اإع�ميا  ال�شوء  ت�شليط 

ناجحة يف املجاالت املختلفة.

لل�شباب،  االق��ت�����ش��ادي  التمكني  جم���ال  ويف 

ال��دول��ة  ت��وج��ه م��وؤ���ش�����ش��ات  ب���اأن  اأو���ش��ت اللجنة 

مل�����ش��اري��ع  ال�����ش��ل��ة، اه��ت��م��ام��ه��ا  وال�������وزارات ذات 

التخرج املتميزة خلريجي اجلامعات، وحتديدا 

يف ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 

البيئة  وتوفر  الريادية  م�شاريعهم  ترعى  واأن 

وتعزيز  عمل  فر�ص  وخلق  لتطويرها  املنا�شبة 

اأو�شت باأن تن�شئ  ثقافة االإبداع واالبتكار. كما 

حا�شنات  وال���ري���ادة  ال��رق��م��ي  االق��ت�����ش��اد  وزارة 

وم�شرعات اأعمال يف جميع املحافظات، وباإن�شاء 

االأعمال  رائدي  بني  والت�شبيك  للربط  من�شة 

بهدف  واخلا�ص،  العام  القطاعني  وموؤ�ش�شات 

الرائدة  للم�شاريع  وال��روي��ج  اجلهود  تن�شيق 

الريادية  امل�شاريع  دعم  وتعزيز  ودوليًّا،  حمّليًّا 

من خ�ل اإن�شاء �شندوق وطني لدعم الريادة، 

وذل���ك ب��ال�����ش��راك��ة ب��ني ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ووزارة 

للم�شاريع  االأولوية  ُتعطى  اأن  على  التخطيط، 

ال���ري���ادي���ة ال���ت���ي ُت��ع��ن��ى ب���ال���زراع���ة، وال��ط��اق��ة 

اال�شطناعي  والذكاء  والتكنولوجيا  البديلة، 

االأ�شياء. واإنرنت 

���ا:  وم����ن ال��ت��و���ش��ي��ات يف ه����ذا امل���ج���ال اأي�������شً

املجتمع  منظمات  مل�شاريع  املايل  الدعم  تقدمي 

وامل�شاريع  بالرامج  ُتعنى  التي  املحلية  امل��دين 

درا�شات  احلكومات  واإج��راء  بال�شباب،  املتعلقة 

التي  واملتو�شطة  ال�شغرة  للم�شاريع  ج��دوى 

ت���ئ��م ال�����ش��ب��اب مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ع��م��ل م���ن امل��ن��زل 

)رخ�����ص امل��ه��ن امل��ن��زل��ي��ة( وامل�����ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة، 

امل�شاريع  الإن�شاء  لل�شباب  املادي  الدعم  وتوفر 

ال�����ش��غ��رة وم��ت��و���ش��ط��ة احل��ج��م ذات اجل���دوى 

ملدة  م�شاريعهم  واإع��ف��اء  العالية،  االقت�شادية 

�شنتني من ال�شرائب والر�شوم، وتقدمي حوافز 

لل�شركات االأكرث ت�شغيً� ودعًما لل�شباب واملراأة 

واالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة ومل�شاريعهم الريادية 

واالإنتاجية.

موؤ�ش�شة  دور  بتفعيل  ا  اأي�شً اللجنة  واأو�شت 

التدريب املهني يف تاأهيل وبناء قدرات ال�شباب 

من  جمموعة  ا�شتحداث  خ���ل  من  الراغبني 

الرامج �شمن حاجة �شوق العمل.

وال����ف����ن وال���ري���ا����ش���ة  ال���ث���ق���اف���ة  ويف جم�����ال 

الثقافة  اأن  من  وانط�ًقا  ال�شيا�شي،  والتمكني 

الو�شائل  اأه��م  من  امل�شرح(  )بخا�شة  والفنون 

ال���ت���ي مي��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا ل���رف���ع وع����ي ال�����ش��ب��اب 

امل�شاركة يف  ال�شيا�شية وحفزهم على  بالق�شايا 

احلياة العامة ب�شكل عام ويف الق�شايا املجتمعية 

اأو�شت اللجنة  وال�شيا�شية على وجه التحديد، 

بتفعيل العمل امل�شرحي يف املدار�ص واجلامعات 

واإي�ء  واجتماعيًّا،  �شيا�شيًّا  حمتوى  وت�شمينه 

مديريات الثقافة يف املحافظات اهتماًما ملحور 

برامج  �شمن  ذلك  وو�شع  ال�شيا�شية،  الثقافة 

ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق وال��ق��ي��ا���ص، واإت���اح���ة امل��راك��ز 

والبلديات  الثقافة  ل���وزارة  التابعة  الثقافية 

لل�شباب. العامة،  واملوؤ�ش�شات 

تو�شيات لتمكني املراأة.

التو�شيات  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��ل��ج��ن��ة  و���ش��ع��ت 

االآل��ي��ات  حم���اور:  ث�ثة  �شمن  امل���راأة،  لتمكني 

امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة واالإج��رائ��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ع��ام��ة، 

واالأط�����ر ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، وال��ب��ي��ئ��ة االق��ت�����ش��ادي��ة، 

الفكرية. والبيئة االجتماعية واالأمناط 

املوؤ�ش�شية  باالآليات  املت�شلة  التو�شيات  ومن 

العامة: وجود �شمانة  وال�شيا�شات  واالإجرائية 

يف  م�شاركتها  وتعزيز  امل���راأة  لتمكني  د�شتورية 

اأ���ش��ك��ال  احل��ي��اة ال��ع��ام��ة وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن جميع 

الت�شريع  ولديوان  للحكومة  واالإيعاز  التمييز، 

وال��������راأي ب����االأخ����ذ مب���ب���داأ ت���اأن���ي���ث ال��ن�����ش��و���ص 

ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ع��ن��د اإع������داد م�����ش��اري��ع ال��ق��وان��ني 

واالأن���ظ���م���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات، مل���ا ل���ذل���ك م���ن اأث���ر 

من  واحل����ّد  املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

النظرة النمطية الأدوار كلٍّ من املراأة والرجل، 

وتعديل نظام امل�شاهمة املالية يف دعم االأحزاب 

العادل  الو�شول  للمراأة  ي�شمن  مبا  ال�شيا�شية 

امل��ال��ي��ة  اإىل ج��م��ي��ع م������وارد احل������زب، وخ���ا����ش���ة 

امل��راأة  لتمكني  ال��وزاري��ة  لّلجنة  واالإي��ع��از  منها، 

ب���اإج���راء م��راج��ع��ة جل��م��ي��ع ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي 

ح��ّددت��ه��ا  وال��ت��ي  امل�����راأة،  ���ش��د  تت�شمن مت��ي��ي��ًزا 
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م�شاركة  ي�شمن  ت�شاركي  نهج  باّتباع  وتعديلها 

وتوفر  ك��اّف��ًة،  ب��امل��راأة  املعنية  للجهات  فاعلة 

اإطار قانوين لقرار منح املزايا الأبناء االأردنيات 

و�شوؤون  االإقامة  قانون  يف  ت�شمينه  خ�ل  من 

االأجانب.

اإجرائية  اأدّل���ة  بتطوير  اللجنة  اأو���ش��ت  كما 

ح����ول ال��ت��ع��دي���ت ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 

ومتابعة  املعنية  اجلهات  جميع  على  وتعميمها 

متييزية،  مم��ار���ش��ات  اأّي  م��ن  ل��ل��ح��ّد  تنفيذها 

املجتمعّي  الوعي  لرفع  تهدف  برامج  وتطوير 

ب��ال��ت��ع��دي���ت ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

بتنفيذها.

املقرحة  التعدي�ت  بتبّني  اللجنة  واأو�شت 

امل���راأة  ل�����ش��وؤون  االأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  م��ن 

العمل  ق��ان��ون  ع��ل��ى  ب��امل��راأة  املعنية  وامل��ن��ظ��م��ات 

واملعرو�شة حالًيا على جمل�ص النواب، واالإيعاز 

الت�شريعات  جلميع  �شاملة  م��راج��ع��ة  ب��اإج��راء 

ال�شمان  )ك��ق��ان��ون  ال��ع��م��ل  يف  للحق  ال��ن��اظ��م��ة 

االج��ت��م��اع��ي، ون��ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، ون��ظ��ام 

باحل�شانات  املتعلقة  والتعليمات  امل��رن،  العمل 

دور  وتفعيل  املنظمة(،  غر  القطاعات  وقوننة 

ال�شرعي  الق�شاء  الق�شاة ومعهد  قا�شي  دائرة 

وغ��ره��م��ا م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��دي��ن��ي��ة، يف جم��ال 

عام  ب�شكل  امل��راأة  بحقوق  املجتمعي  الوعي  رفع 

واالإيعاز  خا�ص،  ب�شكل  االقت�شادية  وحقوقها 

 )%30 ب�شمان متثيل عادل للمراأة )ال يقل عن 

يف ال��ل��ج��ان احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��و���ش��ع خطط 

تنفيذها  ومتابعة  االقت�شادي  والتعايف  النمو 

وتقييم اأثرها، وتعديل قوانني النقابات املهنية 

وقوانني  والتجارة  ال�شناعة  وغرف  والعمالية 

الن�شبة  ه��ذه  على  لتن�ّص  وال��ب��ن��وك  ال�شركات 

كحّد اأدنى ل�شمان عدالة التمثيل.

ب��اإق��رار  اللجنة يف ه��ذا اجل��ان��ب  اأو���ش��ت  كما 

ال�شريبية،  ك��االإع��ف��اءات  حتفيزية،  اإج����راءات 

اخل��ا���ص،  ال��ق��ط��اع  يف  امل����راأة  ت��وظ��ي��ف  لت�شجيع 

ذلك  ل��ه��ا، مب��ا يف  االآم��ن��ة  العمل  بيئة  وت��وف��ر 

���ص يف م��ك��ان ال��ع��م��ل، وت��ع��زي��ز  جت����رمي ال��ت��ح��رُّ

ال��ت��زام  ل�شمان  ال��ع��م��ل  وزارة  مفت�شي  ق���درات 

اأ���ش��ح��اب ال��ع��م��ل ب��اأح��ك��ام ال���ق���ان���ون، واالإي���ع���از 

باإعمال املادة )25( من قانون حقوق االأ�شخا�ص 

ذوي االإعاقة رقم 20 ل�شنة 2017.

واأو�شت اللجنة يف حمور البيئة االجتماعية 

واالأمن�������اط ال��ف��ك��ري��ة، ب��ت��وف��ر روؤي�����ة ���ش��ام��ل��ة 

وم��ت��ك��ام��ل��ة ت�����ش��اه��م يف ا���ش��ت��دراك االخ��ت���الت 

وال�شيا�شية  والثقافية  واالقت�شادية  املجتمعية 

تنفيذها  يف  ت�شرك  روؤي��ة  وهي  عنها،  الناجتة 

اجل����ه����اُت ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ق���ط���اع���ات حم���وري���ة 

ك�����االإع������م وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ث���ق���اف���ة واحل���م���اي���ة 

االج���ت���م���اع���ي���ة وم���وؤ����ش�������ش���ات امل���ج���ت���م���ع امل����دين 

واملوؤ�ش�شات الدينية وقادة الراأي العام.

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���امل���ن���ظ���وم���ة  ي���ت�������ش���ل  م�����ا  ويف 

ال�شعي  ب�����ش��رورة  ال��ل��ج��ن��ة  اأو���ش��ت  وال��رب��وي��ة 

املناهج؛  لتطوير  الوطني  امل��رك��ز  دور  لتعزيز 

ل��ت�����ش��م��َل امل��ن��اه��ُج ال��وط��ن��ي��ة م��ف��اه��ي��َم وم��ب��ادئ 

ح��ق��وق االإن�����ش��ان ع��ام��ة وامل����راأة وال��ط��ف��ل وذوي 

وامل�شاواة  العدالة  وقيم  خا�ص،  ب�شكل  االإعاقة 

التعددية. واحرام 

كما اأو�شت اأن تت�شمن ال�شيا�شات التعليمية 

يف امل�شتويات املختلفة خطًطا ون�شاطات تهدف 

وقبول  والتفاو�ص  احل��وار  مهارات  تنمية  اإىل 

القيادة  االآخر واالإبداع. ف�شً� عن تعزيز روح 

ل���دى ال�����ش��ب��اب وال�����ش��اب��ات م��ن خ����ل ت�شمني 

جماالت  يف  وقياديات  لقياديني  جن��اح  ق�ش�ص 

خمتلفة.

وفيما يت�شل بدور االإع�م يف تعزيز متكني 

و�شيا�شات  خطط  بتبّني  اللجنة  اأو�شت  امل��راأة، 

اإىل  ت��ه��دف  امل����راأة  لق�شايا  م��راع��ي��ة  اإع���م��ي��ة 

النمطية  ال�شور  وتغير  املجتمعي  الوعي  رفع 

وتعزيز وجود املراأة يف احلياة العامة يف االأردن 

ك�شريك اأ�شا�شي يف عملية �شنع القرار، وتعزيز 

اإب��راز دور امل��راأة واأهمية  دور االإع���م يف جمال 

وج��وده��ا وو���ش��ول��ه��ا اإىل امل��راك��ز ال��ق��ي��ادي��ة من 

خ�����ل ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى ق�����ش�����ص جن��اح 

واق���ع���ي���ة ل��ن�����ش��اء م���ن ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ظ���ات ويف 

املجاالت كافة.

وفيما يت�شل ب�شيا�شات احلماية االجتماعية، 

اأو�شت اللجنة بتوفر واإتاحة البيانات املتعّلقة 

مبعدالت الفقر يف املجتمع ل�شمان التخطيط 

امل�����ش��ت��ج��ي��ب، وت���ط���وي���ر ال�������ش���ج���ّ�ت ال��وط��ن��ي��ة 

لها  الفر�شة  واإتاحة  املعيلة  باملراأة  واالعراف 

االجتماعية،  احلماية  ب��رام��ج  م��ن  ل��شتفادة 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  ب��ني  ال�����ش��راك��ات  وت��ع��زي��ز 

الداعمة،  واجلهات  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

يف جم���ال ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ ���ش��ي��ا���ش��ات احل��م��اي��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة وال���ع���ادل���ة، واإ����ش���راك 

االع��اق��ة  ذوي  ب��االأ���ش��خ��ا���ص  املعنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

التي  والق�شايا  بالقرارات  ال�شيا�شات  و�شانعي 

االجتماعية  الرامج  جميع  واإتاحة  تخ�شهم، 

وال�شحية. وال�شيا�شية  والثقافية 

امل��ادة  ن�ص  ب��اإع��م��ال  ��ا  اأي�����شً اللجنة  واأو���ش��ت 

ذوي  االأ����ش���خ���ا����ص  ح���ق���وق  ق���ان���ون  م���ن   )29(

املتعلقة بت�شمني   ،2017 ل�شنة   20 االإعاقة رقم 

ورعاية  الفقر  مكافحة  وخطط  ا�شراتيجيات 

واالأح��داث  وامل�شّنني  وامل��راأة  والطفولة  االأ�شرة 

ذوي  االأ�شخا�ص  واإدم��اج  �شموَلها  تكفل  تدابَر 

االإعاقة يف حماورها واأن�شطتها وبراجمها، كما 

والتمييز  العنف  اأ�شكال  جميع  بتجرمي  اأو�شت 

�شد املراأة.

ل���ق���راءة ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

املقرحة،  )الت�شريعات  ال�شيا�شية  املنظومة 

املوقع  ب��زي��ارة  تف�شلوا  وال��ت��و���ش��ي��ات(  النتائج 

tahdeeth.jo االإلكروين

االثنني    4 / 10 /2021
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اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�شركات رقم 

ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  (

الفا  ل�سركة  العامة  الهيئة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  والتدريبيه  التعليميه  للخدمات 

 )  47551  ( الرقم  حتت  حم��دودة  م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ 2017/5/1 قد مب�جب قرار الهيئة العامة غري العادي 

عطيه  خليل  حممد  ماهر  ع��زل  على  امل�افقة   2021/9/27

، وان  لل�سركة  اب� طري م�سفيا  نهار  وتعيني الن�سه هنادي فائق 

عن�ان امل�سفي ه� :

���س���ي��ل��ح – ح��ي ال��ب�����س��ائ��ر – ���س��ارع ع��ام��ر ب��ن ف��ه��ريه – ت : 

0790908176

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرم�طي

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 حممد اب� غل��س و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل 

  1996/6/25 بتاريخ   )43602( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد اب� غل��س و�سريكه

اإىل �سركة : حممد اب� غل��س و�سركاوؤه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة :

حياة محمد فالح عنانبة 

عملك  ع���ن  ت��غ��ي��ب��ت  ان����ك  ح��ي��ث   

لدارة  املتخ�س�سة  ال�سركة  ل��دى 

ايام   10 عن  تزيد  مل��دة  املنا�سبات 

 2021/9/22 منذ  وذلك  متتالية 

فان   ، الدارة  من  ر�سمي  اذن  ودون 

الع�دة  ب�سرورة  تعلمك  ال�سركة 

من  اي��ام  ثالثة  خ��الل  العمل  اىل 

وبخالف  الن���ذار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ 

لعملك  ف��اق��د  ت��ع��ت��ر  ف��ان��ك  ذل���ك 

ا�ستنادا لحكام املادة 28 الفقرة 

) ه� ( من قان�ن العمل الردين .

الشركة املتخصصة 

الدارة املناسبات

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 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   ح�ا  مهدي  �سركة  بان  والتجارة 

  2012/8/9 بتاريخ   )105105( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مهدي ح�ا و�سريكته

اإىل �سركة : مهدي ح�ا و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى 

يعلن للعم�م ان اللجنة الل�ائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق الكرى  قد قررت 

املحلية  اللجنة  قرار  على  امل�افقة   2021/8/15 تاريخ   )  112/8  ( رقم  بقرارها 

 2021/7/29 تاريخ   )187  /  1( رقم  البي�س  والغدير  الغربية  النعام  ام  ملنطقة 

واملت�سمن :

امل�افقة على تعديالت تنظيمية بحيث يتم تعديل م�سار منحنى ال�س�ارع التنظيمية 

البي�س  الغدير   )1( رقم  ح��س  من   )  375  ،  512  ( الرقام  ذوات  للقطع  املحاذية 

وبيع جزء من ال�سارع الفرازي املحاذي للقطع �سابقة الذكر ب�سبب وق�ع ابنية وا�س�ار 

قائمة يف �سعة ال�س�ارع التنظيمية وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم �سمن منطقة ام 

النعام الغربية وكما ه� مبني بالتقرير امل�ساحي ا�ستنادًا اىل م�سروع الرفع امل�ساحي يف 

البلدية  وكما ه� مبني باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية .

الغربية  النعام  ام  اللجنة املحلية ملنطقة  امل�افقة على قرار  الل�ائية  اللجنة  قررت 

اعاله وايداعه لالعرتا�س ملدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفتني 

حمليتني ويج�ز لذوي العالقة الطالع على القرار املذك�ر لدى مكتب اللجنة املحلية 

يف بلدية املفرق الكرى وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ي�جب العرتا�س وذلك خالل 

مدة العرتا�س القان�نية.

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
حسن سالم الجبور

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى 

يعلن للعم�م ان اللجنة الل�ائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق الكرى  قد قررت 

املحلية  اللجنة  قرار  على  امل�افقة   2021/9/5 تاريخ   )  115/11  ( رقم  بقرارها 

ملنطقة  ثغرة اجلب  رقم )95( تاريخ 2021/8/16 واملت�سمن :

عامة  مباين  من  ا�ستعمال  �سفة  تغيري  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديالت  على  امل�افقة 

وحدائق ومدار�س اىل �سكن ) ب ( ح�سب التنظيم املجاور وذلك �سمن القطعة رقم ) 

47 ( من احل��س رقم ) 1 ( العلم / القرية ثغرة حيث م�سى عليها اكرث من خم�سة 

ع�سر عاما ومل ت�ستملك من قبل البلدية وح�سب �سند الت�سجيل للقطعة املذك�رة اعاله 

واملرفق �س�رة عنه وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم – �سمن منطقة الثغرة   وكما ه� 

مبني باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية .

اللجنة املحلية ملنطقة ثغرة اجلب اعاله  امل�افقة على قرار  الل�ائية  اللجنة  قررت 

و�سحيفتني  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  وايداعه 

حمليتني ويج�ز لذوي العالقة الطالع على القرار املذك�ر لدى مكتب اللجنة املحلية 

يف بلدية املفرق الكرى وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ي�جب العرتا�س وذلك خالل 

مدة العرتا�س القان�نية.

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
حسن سالم الجبور

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى 

الكرى   املفرق  لبلدية  والبنية  للتنظيم  الل�ائية  اللجنة  ان  للعم�م  يعلن 

2021/9/5 امل�افقة على قرار  115/10 ( تاريخ  قد قررت بقرارها رقم ) 

اللجنة املحلية ملنطقة ثغرة اجلب رقم )96( تاريخ 2021/8/16 واملت�سمن :

امل�افقة على تعديالت تنظيمية بحيث يتم تغيري �سفة ا�ستعمال من حدائق 

اىل �سكن ) ب ( ح�سب التنظيم املجاور وذلك �سمن القطعة رقم ) 1129( من 

العلم / القرية ثغرة حيث م�سى عليها اكرث من خم�سة   ) 1 احل��س رقم ) 

للقطعة  الت�سجيل  �سند  وح�سب  البلدية  قبل  من  ت�ستملك  ومل  عاما  ع�سر 

املذك�رة اعاله واملرفق �س�رة عنه وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم – �سمن 

منطقة الثغرة وكما ه� مبني باملخطط املرفق املعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة الل�ائية امل�افقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة ثغرة اجلب 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  وايداعه  اعاله 

و�سحيفتني حمليتني ويج�ز لذوي العالقة الطالع على القرار املذك�ر لدى 

مكتب اللجنة املحلية يف بلدية املفرق الكرى وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان 

ي�جب العرتا�س وذلك خالل مدة العرتا�س القان�نية.

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
حسن سالم الجبور

اعــالن عطاء

   تعلن دائرة الح�ال املدنية واجل�ازات عن حاجتها ل�سراء امل�اد املبينة يف اجلدول 

 / الرابع  الطابق  امل�سرتيات /  املدنية واجل�ازات / مكتب  ملراجعة دائرة الح�ال 

طرب�ر – بجانب م�ساغل مديرية المن العام .

مدير عام دائرة االحوال املدنية والجوازات 
فهد العموش

اعالن رقم ) 25 / 2021 (
اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري صالحة لالستعمال باملزاد العلني

العلني  باملزاد  �ساحلة  غري  طبية  غري  ل���ازم  بيع  رغبتها  عن  ال�سحة  وزارة  تعلن 

والعائدة مل�ست�سفى الريم�ك .

فعلى ال�سادة الراغبني بال�سراء معاينة الل�ازم واحل�س�ر للمزايدة عليها يف ال�ساحة 

امل�افق  اخلمي�س  ي�م  �سباح  من  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  متام  يف  وذلك  للم�ست�سفى 

. 2021/10/7

ح�سب  تتم  والت�سليم  البيع  وعملية  بدئها  من  �ساعة  ن�سف  امل��زاودة  مدة  بان  علما 

الك�س�فات املرفقة يف قرار البيع وجميع الر�س�م املقررة واج�ر العالن مهما تكررت 

اخالء  يتم  ان  بعد  ال  التامني  مبلغ  ارجاع  يتم  ل  ان  على  امل�سرتي  عاتق  على  تقع 

�ساحة البيع من جميع الل�ازم املباعة وذلك خالل ا�سب�ع من تاريخ قرار البيع وال 

امل�س�ؤولية  املتعهد  حتميل  يتم  ان  على  انذار  �سابق  دون  التامني  مبلغ  م�سادرة  �سيتم 

عن اية ا�سرار قد يحدثها اثناء وخالل حتميله للم�اد املباعه وللجنة البيع احلق 

بتحديد املبلغ الذي تبداأ به املزاوده العلنية وحتديد مبلغ املزاودة لها وعلى املتعهد 

تقدمي �س�رة عن اثبات ال�سخ�سية والت�قيع على �سروط البيع اخلا�سة قبل البدء 

باملزاودة وتقدمي مبلغ التامني كامال .

وزارة الصحة 

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

املدادحه  �سركة عامر  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/10/16 اعتبارا من تاريخ  )115144 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

تنويه 
ورد يف اعالن نادي الرمثا الريا�سي املن�س�ر يف عدد ي�م الحد 2021/10/3 

وحتى  اخلام�سة  ال�ساعة  من  الإ�سرتاكات  ت�سديد  عملية  فتح  �سيتم  باأنه 

 2021 / 10 / 16 1 / 10 2021 ولغاية  ال�ساد�سة م�ساًءا اعتبارًا من تاريخ 

يف مقر النادي.

ويف حال عدم اكتمال الن�ساب القان�ين يف الإجتماع الول ي�ؤجل ملدة ا�سب�ع 

ليعقد يف نف�س املكان والزمان ومبن ح�سر.

وال�سحيح 

فتح عملية ت�سديد الإ�سرتاكات من ال�ساعة اخلام�سة وحتى ال�ساد�سة م�ساًءا 

اعتبارًا من تاريخ 3 / 10 2021 ولغاية 16 / 10 / 2021 يف مقر النادي.

ملدة  ي�ؤجل  الول  الإجتماع  يف  القان�ين  الن�ساب  اكتمال  ع��دم  ح��ال  ويف 

ا�سب�عني ليعقد يف نف�س املكان والزمان ومبن ح�سر

رئيس اللجنة املؤقتة لنادي الرمثا
عوني الزعبي

اعــالن

الزي�ت  خل��دم��ات  احلديثة  الردن��ي��ة  ال�سركة  تعلن 

واملحروقات ) املنا�سري للزي�ت واملحروقات (

�سركة  مع  بالتعاون  الرتويجية  احلملة  انتهاء  عن 

 ) بالبنك   5 واربح  بالتنك   20 عبي   ( بعن�ان   VISA
رقم  وال�سناعة  التجارة  وزارة  م�افقة  على  احلا�سلة 

واإ�ستالم  ال�سحب  اج���راء  ومت  ؛   19965/28/2/4

الرابحني كامل  اجل�ائز وعددها  12 الف جائزة.

وألف مربوك للجميع

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 

املعماريه  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  ال�ستثماريه 

حمدودة حتت الرقم ) 3009 ( بتاريخ 1992/11/30 قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2021/9/15 العدول عن 

ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرم�طي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة  2006 يعلن 

م�سجل ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن ال�سم التجاري 

) روائع رتانا ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم)658(با�سم

با�سم)حمم�د  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) ك���ارع  اب�  مالحي  عطيه  ن�سرت   (  

ن�سر  تاريخ  من  الغري  امللكية حجة على  نقل  ك�ارع(وتعتر عملية  اب�  عطيه مالحي 

هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين  باأن ال�سم التجاري

) �سيدلية عا�س�ر( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )432( با�سم ) املرح�م 

 “ له حمدي  املتخارج  ملكية من قبل  نقل  ( جرى عليه  �سالمه عا�س�ر    ابراهيم  �سالمه  حممد 

“  ابراهيم عا�س�ر حممد �سالمه 

 لي�سبح با�سم ) �سركة حمدي عا�س�ر وهبه املال ( وتعتر عملية نقل امللكية حجة على الغري من 

تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين  باأن ال�سم التجاري

التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) ال�سيارات  لزينة  احمد  ال�سيد  ا�سيل  اب�  مركز   (

بالرقم )241829( با�سم ) حمم�د عبد العزيز حمم�د ال�سيد احمد   ( جرى عليه نقل ملكية 

لي�سبح با�سم ) �سريف عبد العزيز حمم�د ال�سيد احمد    ( وتعتر عملية نقل امللكية حجة على 

الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين  باأن ال�سم التجاري

(  خمبز رب�ع �ساحلية العابد ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )258221( 

با�سم ) روجينا عبداهلل جمعه ح�س�   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد عا�سم �سليم 

حمدان( وتعتر عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قان�ن ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين  باأن ال�سم التجاري

 )237934( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) الطفال  �سحابة  )ح�سانة 

با�سم ) منال طالل فريد ي��سف   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

ن�سر  تاريخ  من  الغري  امللكية حجة على  نقل  ( وتعتر عملية  الري�س  اب�  ب�سام حممد عثمان   (

هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  حل�يات ال�سفتني   ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 58820 ( بتاريخ 

)2020/12/30 (

كانت  �س�اء  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 العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عباده عبد الرحيم ابراهيم ر�سر�س

عن�ان امل�سفي : عمان – �ساحية اليا�سمني

خل�ي ) 0790750193 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الن�سائية    للمقاولت  داب���ق  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 40095 ( 

بتاريخ ) 2015/4/1(

كانت  �س�اء  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 العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي عمرو حمم�د �سايل اب� نزال

– جممع  الينابيع  – �سارع  – ال�س�يفية  عن�ان امل�سفي : عمان 

الندى التجاري – ط3

خل�ي ) 0799957408(

م�سفي ال�سركة

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

مب�جب تعليمات الغالق للمن�ساأت الغذائية يف منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة 

رقم ) 181 ( ال�سادرة بال�ستناد لن�س املادة ) 10/ب/6 ( واملادة )15/م (من قان�ن 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة رقم )32( ل�سنة 2000، فقد تقرر اغالق مطعم 

فار�س الطراونة / العقبة

نظرا ملخالفتها ال�سرتاطات ال�سحية ال�اجب ت�افرها يف املن�ساأت الغذائية .

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

الثنني    4 / 10 /2021

العدد رقم:    5830

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/115 ( �سراء كامريات 

وملحقاتها واعمدة كامريات وبنية حتتية مل�سروع كامريات املراقبة التلفزي�نية ملحافظة اجلن�ب  

وكما يلي :

2021/11/8م  امل�افق   ) الثنني   ( لي�م  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  م�عد  اخر 

وطيلة ايام ال�سب�ع با�ستثناء ي�م الثالثاء .

اخر م�عد لقب�ل املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح ي�م ) الثالثاء ( امل�افق 2021/11/9م 

ول تقبل بعد هذا امل�عد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة الم�ر الفنية ومنف�سل  

عن العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / 

ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دع�ة العطاء املت�سمنة ال�سروط 

وامل�ا�سفات م�سطحبًا معه :

�س�رة عن رخ�سة املهن ) �س�رة طبق ال�سل ( �سارية املفع�ل لهذا العام .

�س�رة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تف�ي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

 / )  www.psd.gov.jo ( م�قع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت

ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اج�ر العالن على من ير�س� عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

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   ع�ده  علي  عبداهلل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  م������س��ى  – وادي  م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن���ان  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 العرم�طي

اخر موعد للبيع ثمن النسخةاللوازمرقم العطاءالرقم
الساعة 3:00

اخر موعد 
للتقديم الساعة 

3:00
11/10/202114/10/2021)25 ( ديناراضابير35/2021/ ا م ج1-
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االثنني    4   /  10   / 2021

الـ 4G+ في المفرق

تصدير 93 الف طن من سماد الداب خالل شهر أيلول الماضي

االنباط-املفرق

بتقنية  االإنرتنت  �سبكة  االأردن  اأورجن  ع��ززت 

املفرق  حمافظة  يف   +4G املتقدم  الرابع  اجليل 

اأطلقتها يف حمافظات  اإطار حمالت متكاملة  يف 

ال�سمولية  ا�سرتاتيجيتها  مع  بالتما�سي  اململكة 

للتحّول الرقمي، لتوا�سل ال�سركة بذلك تقدمي 

موثوقية  واالأك���ر  واالأ���س��رع  االأف�سل  اخل��دم��ات 

وت����وف����ري جت����رب����ة م���ت���م���ي���زة ل����زب����ائ����ن اخل���ل���وي 

واالإنرتنت، خا�سة واأنها املزّود االأول واحل�سري 

التقنية. لهذه 

يف  مكثفة  بتح�سينات  االأردن  اأورجن  وق��ام��ت 

ج��دي��داً  14 م��وق��ع��اً  اأه��ّم��ه��ا تثبيت  امل��ف��رق، م��ن 

وال�سرعة،  التغطية  لتعزيز  اخللوية  للهواتف 

لتتيح بذلك فر�سة اال�ستفادة من حلول ال�سركة 

ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ق��ّدم��ة يف خم��ت��ل��ف ج��وان��ب احل��ي��اة 

املتنوعة. امل�ستخدمني  بالتما�سي مع تطلعات 

و���س��م��ل��ت ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات ك�����اًل م����ن ال��ت��غ��ط��ي��ة 

�سبكة  اأ�سرع  ل�سمان  واملواقع  ال�سبكة  وا�ستقرار 

ت�سل  االأردن  يف  ح�سرياً  خلوي   +4G اإن��رتن��ت 

حني  يف  م��ي��ج��اِب��ت/ث��ان��ي��ة،   250 اإىل  ���س��رع��ت��ه��ا 

م��ي��ج��اِب��ت/ث��ان��ي��ة   75 اإىل   4G ���س��رع��ة  ت�����س��ل 

بالتوازي  42 ميجاِبت/ثانية، وذلك  اإىل   3Gو

لالرتقاء  اأورجن  اتخذتها  اأخ���رى  اإج����راءات  م��ع 

بجودة اخلدمة.

العرو�ض  من  جمموعة  االأردن  اأورجن  وتوفر 

ب���اأ����س���ع���ار م���ن���ا����س���ب���ة يف م���ع���ار����س���ه���ا وم��ت��ج��ره��ا 

 +4G االإلكرتوين ل�سمان متتع اجلميع بتقنية 

والتي  اإ�سافية،  ر���س��وم  اأي  دون  تغطية  واأف�����س��ل 

ت�سمل عرو�ض YO لل�سباب، حماة الوطن ونت 

وين ما كان.

تعزيز  ت��وا���س��ل  اأن��ه��ا  االأردن  اأورجن  واأك�����دت 

جودة خدماتها و�سبكاتها مبا يتنا�سب مع دورها 

امل�ستخدمني  وثقة  وم�سوؤول  رائد  رقمي  كمزّود 

اأف�سل العرو�ض لتمّكن  بها، اإىل جانب تقدميها 

اجلميع من التمتع باإنرتنت فائق ال�سرعة يلبي 

واالهتمامات،  القطاعات  متطلباتهم يف خمتلف 

حتديثها  يتم  م�سافة  ومب��زاي��ا  معقولة  باأ�سعار 

با�ستمرار.

 االنباط-عمان

االأردنية،  الفو�سفات  مناجم  �سركة  اأعلنت 

93 ال���ف طن  ع���ن  ت�����س��دي��ر  م���ا ي��زي��د ع��ل��ى 

م���رتي م��ن ���س��م��اد ال����داب خ���الل ���س��ه��ر اأي��ل��ول 

ال��ت��ي ت�سدرها  االع��ل��ى  ال��ك��م��ي��ة  ت��ع��د  امل��ا���س��ي، 

املجمع  تاأ�سي�ض  منذ  واح��د  �سهر  يف  ال�سركة 

العقبة. يف  ال�سناعي 

ال�������س���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض  وق������ال   

ه��ذه  ت�سدير  اإن  ال��ذن��ي��ب��ات،  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 

التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  اإط��ار  يف  ي��اأت��ي  الكمية، 

ت��ب��ذل��ه��ا ال�����س��رك��ة ل���الإن���ف���ت���اح ع��ل��ى االأ�����س����واق 

ال��ع��امل��ي��ة وال���دخ���ول الأ����س���واق ج���دي���دة، يف ظل  

من  حتققها   ب��داأت  التي  الكبرية   االجن���ازات 

الفو�سفات  ان��ت��اج  يف  امل�ستمرة  ال��زي��ادة  خ��الل 

واالأ�����س����م����دة ال��ف��و���س��ف��ات��ي��ة وان���خ���ف���ا����ض ك��ل��ف 

االإنتاج.

مناجم  �سركة  اأن  الذنيبات،  الدكتور  وبني 

م��ع جمموعة  م��ف��او���س��ات  ب����داأت  ال��ف��و���س��ف��ات، 

الإق��ام��ة  املتخ�س�سة؛   العاملية  ال�����س��رك��ات  م��ن 

م�����س��روع��ات اإ���س��ت��ث��م��اري��ة يف م��ن��ط��ق��ه ال��ع��ق��ب��ة، 

وعقد �سراكات اقت�سادية حيوية تدعم موقف 

ال�سركة يف االأ�سواق العاملية  مبنتجات جديدة  

ال�������س���ن���وات  خ������الل   االأوىل  ل���ل���م���رة  ����س���ت���ط���رح 

مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مب��ا  امل��ق��ب��ل��ة؛  القليلة 

ودعم وتناف�سيتها  ال�سركة 

االقت�ساد  رف��د  يف  ودوره��ا  امل��ايل،  موقفها   

الوطني.

واأع����رب ال��دك��ت��ور ال��ذن��ي��ب��ات، ع��ن ت��ق��دي��ره 

ال�سناعي  املجمع  كوادر  تبذلها  التي  للجهود 

ال��ع��ق��ب��ة، وم�����س��اه��م��ت��ه��ا يف حت��ق��ي��ق خ��ط��ط  يف 

وب����رام����ج ال�����س��رك��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ة االأ�����س����واق 

اأع��ل��ى  وف����ق  االردين،  ال�����س��م��اد  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 

البيئية  باالأطر  كذلك  والتزامها  املوا�سفات، 

املهنية  وال�����س��ح��ة  ال�����س��الم��ة  وم��ع��اي��ري  للعمل 

. املتطورة 

لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأك��د   ب��دوره،    

اأن اخل��ط��ط  ال������رواد،  ع��ب��دال��وه��اب  امل��ه��ن��د���ض 

ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة ل��ل�����س��رك��ة وامل���ع���دة م�����س��ب��ق��ا ل��ع��ام 

اأن  مبينا  ال�سحيح،  االجتاه  يف  ت�سري   2021
خ��ط��ط ال��ت��وري��د وال��ت�����س��دي��ر ت��ت��م يف امل��واع��ي��د 

امل�ستمرة  للزيادة  م�سريا   دق��ة،  وبكل  املحددة 

يف ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اإن��ت��اج ال�����س��رك��ة م��ن االأ���س��م��دة 

الفو�سفاتية.

امل��ي��ن��اء  دور  اإىل  ال������رواد  امل��ه��ن��د���ض  ول���ف���ت 

بتخفي�ض  امل�ساهمة   يف  العقبة،   يف  ال�سناعي 

ال�سركة  جهود  ودع��م  البحري،  ال�سحن  كلف 

الطموحة. الت�سديرية  وخططها 

البنك المركزي يصدر تعميمًا بخصوص 
إجراءات العناية المبسطة

تعيين ستيفن يي رئيسًا جديدًا 
لشركة هواوي بمنطقة 

الشرق األوسط

حماية المستهلك تثمن قرار 
األمانة بتخصيص 22 موقعا مجانيا 

لألسواق الشعبية

  االنباط-عمان

اأ����س���در ال��ب��ن��ك امل���رك���زي، ت��ع��ل��ي��م��ات تتيح 

الواجبة  العناية  اإج����راءات  تطبيق  للبنوك 

الن�سبية  االأه��م��ي��ة  م��ع  يتوافق  مب��ا  املب�سطة 

ل�سرائح العمالء والعوامل املتعلقة مبخاطر 

)ال��ع��م��الء، امل��ن��ت��ج��ات، االن��ت�����س��ار اجل��غ��رايف، 

اإزاء  وذل��������ك  اخل������دم������ة(،  ت����ق����دمي  ق�����ن�����وات 

ذوي  م��ن  العمالء  م��ع  تتم  ال��ت��ي  التعامالت 

املتطلبات  حت��دي��د  م��ع  املنخف�سة،  امل��خ��اط��ر 

ال���واج���ب ال��ق��ي��ام ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل ال��ب��ن��ك، ومب��ا 

غ�سل  ملكافحة  الدولية  املعايري  م��ع  يتوافق 

االأموال ومتويل االإرهاب.

واو����س���ح ال��ب��ن��ك يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����ض 

االأح�����د، اأن ه���ذا االج�����راء ي��اأت��ي ح��ر���س��ا من 

ال�سليم  التطبيق  املركزي على �سمان  البنك 

للمنهج املبني على املخاطر يف جمال مكافحة 

غ�����س��ل االأم������وال ومت��وي��ل االإره������اب وت��ع��زي��زاً 

جلهود ال�سمول املايل وحت�سني جتربة ور�سى 

عمالء القطاع امل�سريف.

وت�����س��م��ل ه����ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات، االإج�������راءات 

التعامل  عند  بها  االكتفاء  املمكن  والبيانات 

�سواء  املخاطر  منخف�سي  العمالء  فئات  مع 

احلاليني اأو املحتملني اأو عند حتديث بيانات 

هوؤالء العمالء، ومبا يخفف من االأعباء التي 

بيانات  على  احل�����س��ول  يف  ال��ب��ن��وك  تتحملها 

العمالء وحتديثها، وكذلك اإعفاء هذه الفئة 

م��ن ال��ع��م��الء م��ن متطلب م��راج��ع��ة ال��ف��رع 

واال�ستعا�سة عن ذلك بالتطبيقات الذكية اأو 

خدمات االنرتنت البنكي.

 االنباط-عمان

�ستيفن  تعيني  عن  ه��واوي  �سركة  اأعلنت 

يي، رئي�ساً اإقليمياً جديداً يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط.

وح�سب بيان �سحايف عن مكتب هواوي يف 

الرئي�ض  من�سب  اأوليات  اأهم  تتج�سد  عمان، 

�سركاء  م��ع  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  اجل��دي��د بتطوير 

النظام االإيكولوجي لل�سركة يف دول املنطقة، 

وتلبية متطلبات العمالء املت�سارعة يف جمال 

ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��رات 

وحلولها  ابتكاراتها  واأح��دث  العاملية  ه��واوي 

و�سي�سرف  وال�سناعات.  القطاعات  ملختلف 

وجمموعات  ال�سركة  عمليات  اإدارة  على  يي 

باالإ�سافة  املنطقة،  يف  لها  التابعة  االأع��م��ال 

وتعزيز  ال�����س��رك��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  اإىل 

ال���ع���الق���ات م���ع ك���اف���ة ال�������س���رك���اء وال��ع��م��الء 

واجلهات املعنية، والعمل على ن�سر التقنيات 

واحللول التكنولوجية احلديثة التي توفرها 

»هواوي« مل�ستقبل الرقمنة يف املنطقة.

االأو�سط و�سمال  ال�سرق  ان منطقة  وقال 

اأفريقيا تعتر اأحد املناطق العاملية احليوية 

يف جمال اإجناز التحول الرقمي واال�ستفادة 

من مزايا االت�ساالت وتقنية املعلومات لدعم 

االقت�ساد  وبناء  االجتماعية  التنمية  جهود 

الرقمي امل�ستدام املبني على املعرفة.

ابتكاراتها  اأح��دث  بتوفري  ه��واوي  وتلتزم 

و���س��رك��ات  للحكومات  وخ��دم��ات��ه��ا  وح��ل��ول��ه��ا 

االت�������س���االت وامل��وؤ���س�����س��ات وق���ط���اع امل�����س��اري��ع 

اأكر من  املنطقة على مدار  وامل�ستهلكني يف 

الوقت  ن�سهد يف  اننا  وا�ساف  عاماً.  ع�سرين 

احلايل العديد من االإجن��ازات الكبرية التي 

حتققها خطط التحول الرقمي يف ظل الثورة 

ه��واوي  يف  يحفزنا  م��ا  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية 

ب��ال��وف��اء مبتطلبات  االل���ت���زام  م���ن  ل��ل��م��زي��د 

املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  قطاع  تطوير 

على  الرتكيز  من  وللمزيد  املنطقة،  دول  يف 

اال�ستثمار ب�سركائنا املحليني واجليل التقني 

حتقيق  يف  للم�ساهمة  ال�سباب  م��ن  ال��واع��د 

لدول  الطموحة  وال��روؤى  الوطنية  اخلطط 

املنطقة.

جناحنا،  اأ�سا�ض  ه��م  العمالء  ان  واو���س��ح 

مزيد  لفتح  اأك���ر  بجهد  العمل  و�سنوا�سل 

التعاون وت�سافر اجلهود مع كافة  اآفاق  من 

امل�ستخدم  جت��ارب  اأف�سل  لتوفري  االأط���راف 

بالنتيجة  �سيثمر  ما  �سرائح عمالئنا،  لكافة 

ع���ن احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���ن���ج���اح ال�����ذي حققته 

ال��ي��وم، وزي��ادة  املنطقة حتى  ه���واوي يف دول 

اإ�سافية  قيمة  بابتكار  ال�سركة  ال��ت��زام  زخ��م 

ل��ع��م��الئ��ن��ا يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ���الل اال���س��ه��ام 

يف ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى االت�����س��ال 

واالقت�ساد الرقمي.

  االنباط-عمان

ثمنت جمعية حماية امل�ستهلك، قرار جلنة 

22 موقعا  ب��ت��ح��دي��د  ال��ك��رى  اأم���ان���ة ع��م��ان 

العا�سمة  م��ن  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  جم��ان��ي��ا 

)للب�سطات(  خم�س�سة  �ساحات  لتكون  عمان 

ت�سببها  كانت  التي  امل�ساكل  اأجل معاجلة  من 

هذه الب�سطات خالل ال�سنوات املا�سية ب�سبب 

مواقعها الع�سوائية.

وق����ال رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

البيع  اآل��ي��ة  �سينظم  ال��ق��رار  ه��ذا  اإن  عبيدات، 

يف ه���ذه ال��ب�����س��ط��ات و���س��ي��ن��ه��ي ك��اف��ة امل�����س��اك��ل 

العالقة  ذات  املخت�سة  اجل��ه��ات  ت��واج��ه  التي 

لها  اأم��اك��ن حم��ددة  وان تخ�سي�ض  وال��ب��اع��ة، 

للمارة  املخ�س�سة  االأر�سفة  عن  بعيدة  تكون 

وال�������س���وارع ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ���س��ت��ق��ل��ل م���ن ح���دوث 

االزم���������ات. وط����ال����ب ع���ب���ي���دات م����ن جم��ال�����ض 

ال��ب��ل��دي��ات يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة اأن 

واأن تتخذ  ع��م��ان  اأم��ان��ة  حت��ذو ح��ذو جمل�ض 

ق��������رارا ب��ت��خ�����س�����ض ق���ط���ع اأرا����������ض جم��ان��ي��ة 

اأن  ���س��رورة  على  و�سدد  الب�سطات.  الأ�سحاب 

يتم االلتزام من قبل الباعة ب�سروط ال�سحة 

الغذائية  باملواد  يتعلق  فيما  وخا�سة  العامة، 

يعر�سها  قد  ما  ال��ه��واء  يف  عر�سها  يتم  التي 

الأ�سعة ال�سم�ض واالأتربة وبالتايل ت�سبح غري 

�ساحلة لال�ستهالك الب�سري.

االنباط-برتا

املتخ�س�سة يف جمال  كري�ستل  �سركة  ت�سلمت 

خدمات االإ�سناد اخلارجي واإدارة مراكز االت�سال 

املتكاملة يف االأردن، جائزة البنك الدويل للقيادة 

واالإب��داع تقديراً جلهودها يف توفري فر�ض عمل 

نوعية مميزة لل�سباب وال�سابات يف االأردن.

جاء ذلك خالل زيارة رئي�ض جمموعة البنك 

لل�سركة، حيث  ديفيد مالبا�ض وعقيلته  ال��دويل، 

لل�سركة  ب��ي��ان  بح�سب  ال��وف��د،  ا�ستقبال  يف  ك��ان 

اليوم االأحد، رئي�ض جمل�ض اإدارتها اأمين املجايل، 

وال�����س��ري��ك��ان امل��وؤ���س�����س��ان ل��ل�����س��رك��ة، زي��ن��ة امل��ج��ايل 

ورامز كالي�ض.

و ت�����س��م��ن��ت ال�����زي�����ارة ال���ت���ي ح�����س��ره��ا وزي����ر 

االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال���ري���ادة اأح��م��د ال��ه��ن��ان��دة، 

اخلارجي  االإ���س��ن��اد  خ��دم��ات  واق��ع قطاع  مناق�سة 

امل��م��ل��ك��ة،  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االت�����س��ال  م���راك���ز  واإدارة 

واالإجن��ازات املتحققة �سمنه، اإىل جانب مناق�سة 

عليها  ينطوي  التي  امل�ستقبلية  االإمكانات  حجم 

بف�سل اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي لالأردن، 

ونظراً ملا يزخر به من قوى عاملة �سابة ومتعلمة.

كري�ستل،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  و�سلط 

تتبعها  التي  املنهجية  على  ال�سوء  كالي�ض،  رام��ز 

العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  عمالئها  لدعم  ال�سركة 

يتمتع  االأردن  اأن  مو�سحاً  احتياجاتهم،  وتلبية 

ب���امل���وارد ال��ب�����س��ري��ة امل��وؤه��ل��ة ال��ت��ي ت�����س��ف��ي م��ي��زة 

تتاألف  �سوق �سخمة  اأخرى خلدمة  ا�سرتاتيجية 

يتحدثون  مم��ن  عميل  م��ل��ي��ون   400 ن��ح��و  م��ن 

اللغة العربية.

يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  اإن  الهناندة،  وق��ال 

جم���ال خ��دم��ات االإ���س��ن��اد اخل���ارج���ي، ت����وؤدي دوراً 

واالجتماعي  االقت�سادي  النمو  دعم  يف  حمورياً 

يف اململكة، ال �سيما من خالل عملها على تعزيز 

ان���خ���راط ج��ي��ل ال�����س��ب��اب وال��ق��ط��اع ال��ن�����س��ائ��ي يف 

�سفوف القوى العاملة و�سوق العمل. من جهتها، 

واإدارة  اخلارجي  االإ�سناد  قطاع  اإن  املجايل  قالت 

قيا�سية  بوترية  ينمو  املتكاملة،  االت�سال  مراكز 

على م�ستوى العامل، واململكة لي�ست ا�ستثناء من 

الإي��رادات  االأردن ت�ساعفاً  النمو، حيث �سهد  هذا 

ال��ق��ط��اع خ��الل ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني، االأم���ر ال��ذي 

بن�سبة  �سمنه  املوظفني  ع��دد  ازدي���اد  م��ع  ت��راف��ق 

املا�سيني. للعامني  الفرتة  نف�ض  123باملئة عن 

رئيس مجموعة البنك الدولي يمنح كريستل جائزة البنك 
الدولي للقيادة واإلبداع

توافق على إنشاء استثمارات جديدة بين الفوسفات 
األردنية وشركات عالمية في العقبة 

االنباط-عمان

�سركة مناجم  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  بحث 

ال���ف���و����س���ف���ات االأردن�����ي�����ة ال����دك����ت����ور حم��م��د 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  م��ع  الذنيبات، 

» وي ق���رو« ال��رازي��ل��ي��ة ج���وان ف��ون��زال��ي��ز، 

وال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة »ك���ي ت��ري��د« 

ال�����س��وي�����س��ري��ة، ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون يف م�����س��اري��ع 

الفو�سفاتية. االأ�سمدة 

وج�����رى، خ����الل ال���ل���ق���اء، ال����ذي ح�����س��ره 

ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������س���رك���ة م��ن��اج��م 

ال��ف��و���س��ف��ات امل��ه��ن��د���ض ع��ب��دال��وه��اب ال���رواد، 

ع��ل��ى ه��ام�����ض م���وؤمت���ر االأ����س���م���دة ال�����دويل، 

ال��دويل لالأ�سمدة يف  االحت��اد  ينظمه  الذي 

ل�سبونة، االتفاق على  الرتغالية  العا�سمة 

مدينة  يف  م�سانع  الإن�����س��اء  ���س��راك��ة  اإط���الق 

البوتا�سيوم  كريتات  اأ�سمدة  الإنتاج  العقبة 

واالأ����س���م���دة امل���رك���ب���ة، واالأ����س���م���دة ال��ق��اب��ل��ة 
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ت�سل  اإنتاجية  بطاقة   )MPK، SOP
تتوىل  بحيث  �سنويا،  ط��ن  األ��ف   500 اإىل 

تزويد  االأردن��ي��ة  الفو�سفات  مناجم  �سركة 

الفو�سفوريك  حام�ض  مب��ادة  امل�سانع  هذه 

ت�سكيل  على  االتفاق،  كما جرى  واالأمونيا. 

جل���ان خم��ت�����س��ة ل��ل��ب��دء ب��درا���س��ة اجل��وان��ب 

الفنية للم�سروع واالنتهاء منها خالل مدة 

ال تتجاوز �ستة اأ�سهر.

واأك����د ال��دك��ت��ور ال��ذن��ي��ب��ات اأه��م��ي��ة ه��ذه 

���س��ت�����س��ك��ل قيمة  ال��ت��ي  ال�����س��راك��ة اجل���دي���دة 

الإنتاج  الفو�سفات،  مناجم  ل�سركة  م�سافة 

واملتخ�س�سة  املطلوبة  االأ�سمدة  العديد من 

ع���امل���ي���ا، مب����ا ي��ن��ع��ك�����ض اإي���ج���اب���ا ع���ل���ى واق����ع 

ال�����س��رك��ة وق��درت��ه��ا يف ت��وف��ري ال��ع��دي��د من 

فر�ض العمل، وتعزيز و�سعها املايل.

التي  اللقاءات  من  ع��ددا  املوؤمتر  و�سهد 

مناجم  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  جمعت 

الفو�سفات والرئي�ض التنفيذي، مع العديد 

من ممثلي ال�سركات العاملية، جرى خاللها 

خام  على  للح�سول  التعاقد  اإمكانية  بحث 

الفو�سفاتية  واالأ�سمدة  االأردين،  الفو�سفات 

اليابانية  وال�سركة  ال�سناعي  املجمع  م��ن 

الفو�سفوريك  حام�ض  وك��ذل��ك  االأردن���ي���ة، 

امل���ن���ت���ج يف ال�������س���رك���ة ال���ه���ن���دي���ة االأردن�����ي�����ة 

.2022 للكيماويات، للعام املقبل 

و���س��م��ت ق��ائ��م��ة ال�����س��رك��ات ال��ت��ي اأب����دت 

امل��ن��ت��ج االأردين  رغ��ب��ت��ه��ا يف احل�����س��ول ع��ل��ى 

الفو�سفاتية،  الفو�سفات واالأ�سمدة  من خام 

ال���رو����س���ي���ة، و«  ����س���ي���م«  ي������ورو  ك����ل م����ن :« 

» اوك������الي« االأم���ري���ك���ي���ة، و«  اي��ت��اف��و���ض« و 

االإندوني�سية،  الهندية، و »بوبك«  ويل�سون« 

و«�سام�سوجن »الكورية، و »يارا« الرنويجية، 

ارج���و«  و«ت��ي��م��اك  البلجيكية،  »ب���راي���ون«  و 

العاملية  ال�سركات  من  والعديد  الفرن�سية، 

االأخرى.
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ال�صيني  التلفزيون  ح��ول  الت�أم   ،2021 امل��صي  �صبتمرب  من  والع�صرين  الت��صع  يف   

بلدان  وُكّت�ًب� من  واإعالميني  ر�صميني  َجَمَع �صحفيني  لق�ًء  ب�لعربية،  الن�طق  يف بكني 

ردن، بغية البحث يف 
ُ
عربية من م�صر واجلزائر، ب�لإ�ص�فة لك�تب هذه ال�صطور من الأ

كورون�  وب�ء  زمن  يف  الع�ملية  الإعالم  و�ص�ئل  بني  التب�دلت  من  الق�صوى  “ال�صتف�دة 
والتطبيع”.

بق�صد  املَ��ن��ح��ى،  ه��ذا  يف  ال�صديدة  ومقرتح�تهم  ب�أفك�رهم  امل�ص�ركني  جميع  اأدىل   

و�ص�ئل  يف  كلمتهم  بتوحيد  رغبة  الأق��الم،  اأ�صح�ب  عليه�  يتفق  اأر�صية  اإىل  الو�صول 

���ت  َع��َم��الن��يَّ يف  �صفوفهم  ل��ر���صِّ  وم�صموعة،  وم��رئ��ي��ة  م��ق��روءة  م��ن  املختلفة  الإع���الم 

الت�صدي اأوًل لفريو�ص كورون� ولتجفيفه؛ وث�نًي�، بهدف العمل على “جمتمع امل�صري 

براأيه�  الإدلء  ترف�ص  �صريفة،  وكلمة  عقلي  ووعي  للب�صرية” ب�أم�نة  الواحد  ال�صلمي 

ذات  اجله�ت  من  تلك  اأو  بهذه  مرتبط  مل���آل  ول  الط�ولة،  حتت  “دفع�ت” من  مق�بل 

الك��ِصرة. املُ�ْصَرِئبَّة  الأ�صن�ن 

 اأ�ص�رت املَحطة التلف�زية ال�صينية ال�صهرية، اإىل اأّنه قبل اأكرث من ع�م ون�صف، ك�ن 

املَْعُمورة  وْجه  غرّي  الذي  الوب�ء  فهذا  منطقيَّة،  غري  خطوة  كورون�  وب�ء  مع  التطبيع 

ذه��ول و�صدمة يف  الب�صر يف ح�لة  ت��رك  راأ���ص��� على عقب،  الن��ص  م��ن  املِ��ل��ي���رات  وح��ي���ة 

البداية.. لكن مع مرور اأكرث من ع�م على اجل�ئحة، اأ�صبح التطبيع مع الوب�ء �صرورة، 

الإعالمية يف  التب�دلت  اإىل وجوب  ال�صينيَّة  رة  املَُب��صَ �ص��صة  َهت  ونوَّ ق�صرًي�.  ك�ن  واإن 

التع�ون الجتم�عي  الب�صرية َجمع�ء لإجن�ح  اأجل دعوة  الوب�ء، من  التطبيع مع  َع�صِر 

� َيخ�ص الإعالميني،  والقت�ص�دي والثق�يف على اأ�ص��ص الحرتام والتف�هم املتب�دل. وِبَ

هذا بال �صك هو جزء من ر�ص�لتهم.

املوؤ�ص�ص والرئي�ص لالحت�د الدويل  ال�صطور� كونه  راأي ك�تب هذه  التلفزيون   ونقل 

� راأيه بوجوب تنمية  لل�صحفيني والإعالميني والكّت�ب العرب اأ�صدق�ء وُحلف�ء ال�صني 

املوؤثرين  والكّت�ب  املُحرتفني  لالإعالميني  الف�علة  اللق�ءات  حول  التََّمْحور  وتر�صيخ 

بدعوة  امل�صتقبل،  يف  التع�ون  وَكم” هذا  “َنوع  وحت�صني  املت�عب”،  “مهنة  ِل  واملُتِقنني 

املُ�صَتمِعني واملُ�َص�ِهدين من خالل التكتل لإبداع مب�دئ وم�صفوفة  هوؤلء للت�أثري على 

واحدة، ولزوم اإج�دة اقرتاح�ت ميكنه� توجيه الب�صرية �صوب الَعقل اجَلمعي الإن�ص�ين 

وخيمة  اأح��داث  من  اإليه  ال��َع���َل  يتعّر�ص  م�  ب���أن  اأّك��دت  قد  الأح���داث  اأن  اإذ  الكف�حي، 

العمل  تعظيم  علين�  يجب  ولهذا  الب�صرية،  وجود  م�صتقبل  على  ب�خلطورة  تت�صم   � َ اإنَّ

متلكه  م�  بكل  ال�صني  اأن  على  دُت  �َصدَّ و�صخ�صي�  يجري،  ب�  الن��ص  وتوعية  الإعالمي 

من الإمك�ني�ت امل�دية واملعنوية موؤهلة جًدا لدعوة جم�هري الدني� من خالل الإعالم، 

على  التعّدي  من�صوب  يف  ارت��ف���ع  من  نواجهه  وم���  يجري  مِلَ���  وا�صحة  روؤي��ة  توفري  اإىل 

بتوقيعه�  نقوم  اأن  اتف�قي�ت ميكن  ال��دويل.. فهن�ك  الق�نون  والأف��راد، وحتّدي  الدول 

� رغبة بت�أ�ِصي�ص  �صوًي� مع الإعالميني والو�ص�ئل الإعالمية املهمة ح�صًرا، وتتوافر اأي�صً

والتقنية،  اللغوية  ب�حلرفية  وَيتَّ�ِصم  امل�صتوى،  ورفيع  متخ�ص�ص  �صبكي  اإخب�ري  موقع 

ُي�َص�ِهم يف اإعالء الُبني�ن الذي نرنو اإليه.

هذا  يف  معن�  اإجتمْعَن  اللواتي  ال�صيني�ت  ال�صحفي�ت  والزميالت  الأخ���وات  ت��رى   

من  املزيد  لتقدمي  جهوده�  وّجهت  والعربية  ال�صينية  الإعالم  و�ص�ئل  كل  ب�أن  اللق�ء، 

اأطلقت   ،2021 م�يو  الوب�ء، ففي  الدولية يف ظل  الثق�فية  للتب�دلت  اإجن�ًح�  اخلطط، 

الع�ل،  اأنح�ء  �صتى  من  الأفراد  َجنََّد  الذي  الإعالمي”،  “التحدي  ن�ص�ط   CGTN
املهتمني ب�لتع�ون الدويل يف جم�ل الكلمة، لتطوير دور اأكربللروافع الإعالميَّة بغية 

التوا�صل بني الثق�ف�ت يف َع�صِر التطبيع مع الوب�ء/ ولإزالة احلواجز من اأم�م  عملية 

التف�هم ال�ص�مل، ولتوفري الأ�ص��ص املَتني للثقة املتب�دلة بني ال�صعوب.

العربية  ال�صينيِّة  املحطة  يف  واملُ��ذي��ع��ة  املُ��خ��رج��ة  لن”،  �صي�و  اأو   - لن���  وواف��ق��ت    

ال�صينيني  الإعالميني  اأم�م  كثرية  ُطرًق�  هن�لك  اأن  واأكدت  العرب،  زمالئه�  اأراء  على 

على  ويجب  الوثيق،  اجلم�عي  التع�ون  خالل  من  الثق�فية  التب�دلت  لتنويع  والعرب 

الإعالميني اأن يلعبوا دوًرا اأكرب يف دعم التع�ون الجتم�عي والقت�ص�دي والثق�يف على 

اأ�ص��ص الحرتام والتف�هم املُتَب�َدلني.

 نتفق مع اإدارة التلفزيون ال�صيني/ العربي على القوا�صم امل�صرتكة التي مت بحثه� 

كنواٍة للت�ص�من الإعالمي الدويل، �صمنه� �صرورة التب�دل املهني بني بكني والعوا�صم 

� من عملية تدعيم وتو�صيع التوا�صل احل�ص�ري  العربية دون اإبط�ء، ب�عتب�ره جزًءا ه�ًمّ

لكت�ص�ف  وق�بليتن�  وقدرتن�  التعّددية  ونفع  ُح�صن  ح  يو�صّ م�  الإن�ص�ين،  الآخ��ر  وفهم 

زن�  متيُّ اأن  على  يدل  ل َ ذلك  اأن  اإل  بو�صوح،  الثق�ف�ت  بني  والتالقي  الت�ص�به  جوانب 

�صوف يو�صع على ق�رعة الطريق، ولكن بوا�صطة التب�دل الإعالمي مْيِكن لن� الْحِتف�ء 

َن�صي  حتى  البع�ص  بع�صن�  ثق�ف�ت  على  التعّرف  اآلية  وتطِويع  اختالف�تن�،  بجوانب 

�لني. ُقدًم� فُن�صبح ق�دة ع�مليني فعَّ

األكاديمي مروان سوداح

 »سي جي تي إن« 
بالعربي وللعرب    

االنباط-وكاالت

ت�صهد بلدات الداخل الفل�صطيني املحتل 

ع�م 1948، ح�لة غري م�صبوقة من الفو�صى 

وال��ت��وت��ر ب�صبب ال��ت��ن���م��ي املُ��خ��ي��ف جل��رائ��م 

ال��ق��ت��ل وال��ع��ن��ف، وارت���ف����ع م��ع��دل اجل��رمي��ة 

الن�صيج  فعلًي�  ت��ه��دد  ب���ت��ت  قي��صية  لأراق����م 

و�صط  مقتل،  يف  �صربه  وحت����ول  املجتمعي 

اته�م�ت مب��صرة ملوؤ�ص�صة الأمنية الإ�صرائيلية 

الق�ئمة على هذه البلدات ب�لحتالل بتغذية 

اجلرائم وعدم التحرك لإيق�ف نريانه� التي 

ا�صتعلت ول تنطفئ بعد

 ، غلقت 
ُ
اأ قد  والق�صية  جمهول،  الف�عل 

الأول  الإ�صرائيلية  ال�صرطة  رد  ك�ن هذا هو 

والأخ�����ري ملعظم ج��رائ��م ال��ق��ت��ل ال��ت��ي ج��رت 

خالل ال�صنوات الأخرية يف البلدات والقرى 

الأمر  وهو  املحتل،  الداخل  يف  الفل�صطينية 

واأب��ق��ى  الفل�صطينيني،  غ�صب  اأ�صعل  ال���ذي 

دول����ة الح���ت���الل امل��ت��ه��م ال��رئ��ي�����ص��ي بتغذية 

الفل�صطيني،  امل��ج��ت��م��ع  لتفكيك  الإج�������رام 

واإ�صغ�له عن ق�ص�ي�ه امل�صريية ب�لعنف

فال يك�د ُيغلق بيت عزاء، حتى ُيفتح اآخر، 

ع�صرات  ط���ل��ت  ال��ت��ي  امل���أ���ص���ة  لتعك�ص حجم 

ال��ع���م  ب��داي��ة  م��ن��ذ  الفل�صطينية  ال��ع���ئ��الت 

اجل�ري، حتى اأ�صبح معدل ارتك�ب اجلرائم، 

بني  م���  وح��ق��وق��ي��ة،  ر�صمية  موؤ�ص�ص�ت  وف��ق 

الأم��ر  �ص�عة،   24 ك��ل  ث��الث��ة  اإىل  جرميتني 

وي��ه��دد املجتمع  ي��دق ن�قو�ص اخلطر  ال��ذي 

الفل�صطيني ب�أكمله، يف وقت مت الك�صف فيه 

يف  الإج����رام  ع�ص�ب�ت  معظم  اأن  ع��ن  ر�صمًي� 

الداخل على �صلة بجه�ز ال�ص�ب�ك الإ�صرائيلي

امل��واط��ن م��ه��ران عبد ال����رازق مغربي يف 

الأربعيني�ت من عمره، الذي قتل اأول اأم�ص 

ب�إطالق الن�ر عليه يف مدينة حيف� ب�لداخل 

املحتل ووجدوه ملقى على ال�ص�رع وهو يع�ين 

من جروح يف اأنح�ء ج�صده، ك�ن الرقم 83 يف  

الع�م  خ��الل  �صقطوا  ال��ذي��ن  القتلى  ق�ئمة 

القتل  ه��ذه جرمية  وتعد   ،)2021( اجل����ري 

ال�ص�د�صة يف حيف� منذ مطلع الع�م اجل�ري، 

لرتتفع بذلك ح�صيلة �صح�ي� جرائم القتل 

اإىل 83 قتيال، بينهم 12 امراأة، يف ظل تق�ع�ص 

التحقيق  عملي�ت  يف  الإ�صرائيلية  ال�صرطة 

والته�م�ت املتكررة لل�ص�ب�ك

اأ�صهر  وك�ن موقع وال العربي ن�صر قبل 

ت�����ص��ري��ب���ت ل�����ص��ب���ط يف ال�����ص��رط��ة ات��ه��م��وا 

ال�ص�ب�ك ب�لتورط يف اأعم�ل القتل يف املجتمع 

العربي، لفتني اإىل اأن غ�لبية عملي�ت القتل 

من  ف��روا  �ص�بقني  عمالء  من  بتورط  ت�أتي 

ال�صفة والقط�ع جت�ه اإ�صرائيل

وك���ن مراقب دول��ة الحتالل قد ذك��ر يف 

تقرير خ��ص اأ�صدره يف �صهر اآب/ اأغ�صط�ص 

ال�صرطة  وخ��صة  الأم��ن  اأجهزة  اأن  امل��صي، 

و)ال�ص�ب�ك(، ف�صلوا يف منع انت�ص�ر وا�صتخدام 

العربي،  املجتمع  يف  املرخ�ص  غ��ري  ال�صالح 

الأمر الذي ك�ن له الأثر اله�ئل على ارتف�ع 

ن�صبة اجلرمية يف ال�ص�رع العربي

ووفق� للمراقب، ف�إن 1236 رجال وامراأة 

 2000 الأع����وام  يف  ُقتلوا  العربي  املجتمع  يف 

وح���ت���ى ت�����ص��ري��ن ال����ث�����ين/ ن��وف��م��رب 2017. 

وخالل الع�م 2016 ُقتلت 30 امراأة عربية، اأي 

42% من جممل الن�ص�ء الالتي ُقتلن يف ذلك 

الع�م يف اإ�صرائيل

ُق���ت���ل يف ال��ع���م  اأن�����ه  جت����در الإ�����ص�����رة اإىل 

امل��صي 76 مواطن� فل�صطينًي� يف جرائم قتل 

خمتلفة، بينهم 14 امراأة

القتل هذه  اأن ج��رائ��م  م��راق��ب��ون  وي���رى 

املجتمعي  الن�صيج  متزيق  اإىل  تهدف  ب�تت 

من  �ص�مت  ت�صجيع  و���ص��ط  للفل�صطينيني 

�صرطة الحتالل التي ل تقوم ب�أي دور ملنع 

اجلرمية وحم��صبة مرتكبيه�

امل��ح��ل��ل ال�����ص��ي������ص��ي ت��وف��ي��ق حم��م��د من 

ال��داخ��ل املحتل ي��ق��ول اإن���ه بعد ان���دلع هبة 

ال��ق��د���ص والأق�������ص���ى ع����م 2000 ك����ن ه��ن���ك 

ق����رار غ���ري م��ع��ل��ن م���ن الح���ت���الل بتفكيك 

مو�صًح�  للفل�صطينيني،  املجتمعي  الن�صيج 

اأن���ه ق��ب��ل ه���ذا ال��ع���م ل ت��ك��ن م���دن ال��داخ��ل 

ت�صهد مثل ه��ذه اجل��رائ��م، ول��ك��ن بعد هبة 

ال��ق��د���ص والأق�������ص���ى وال���ت���ي ���ص��ك��ل��ت ع��الم��ة 

ف�رقة يف الداخل خرج كل الفل�صطينيني مع 

للدف�ع  وال�صي��صية  الدينية  انتم�ءاتهم  كل 

ووطني�  ديني�  رم���زا  ب�عتب�ره  امل�صجد؛  ع��ن 

وفل�صطيني�

واع��ت��رب اأن ه��ذا الأم���ر ك���ن ���ص��وءا اأحمر 

لالحتالل؛ فك�ن قراره غري املعلن بتفكيك 

الداخل، وبداأت  الن�صيج الجتم�عي لأه���يل 

العنف تت�ص�عد ب�صكل غري  اأح��داث  ب�لفعل 

الح��ت��الل  �صرطة  اأن  اإىل  م�صرًيا  م�صبوق، 

الإج���رام  ع�ص�ب�ت  على  الق�ص�ء  اإىل  عمدت 

يف املدن التي ي�صكنه� امل�صتوطنون ك� نت�ني� و 

كري�ت �صمونة ؛ مبين� اأنه يف املق�بل �صهدت 

ع�ص�ب�ت  وج���ود  يف  ت�ص�عدا  ال��داخ��ل  م���دن 

الإج��رام يف كل املدن والقرى ول يك�د يخلو 

مك�ن منه�

واأ�����ص�����ف: م���� مي��ي��ز ال���ع����م اجل���دي���د هو 

ا�صتهداف قي�دات اإ�صالمية ك�لدكتور �صليم�ن 

اأحمد الذي تعر�ص ملح�ولة اغتي�ل؛ واغتي�ل 

اأن  ، وراأى  اأب��و جنم يف ي�ف�  القي�دي حممد 

الق�ص�ء  ب�إمك�نه�  الإ�صرائيلية  الأم���ن  اأذرع 

ع��ل��ى ه���ذه ال��ظ��واه��ر م��ث��ل ال�����ص��الح املنت�صر 

بذلك،  القي�م  عدم  تتعمد  ولكنه�  ب�صهولة؛ 

م�صرًيا  اإىل اأنه قبل اأ�ص�بيع متت �صرقة 90 

واأن  لالحتالل؛  مع�صكر  من  ر�ص��صة  األ��ف 

هذه الكمية بح�جة ل�ص�حن�ت ولي�ص �ص�حنة 

اأي��ن ك�نت  واح��دة ليتم حتميله�، مت�ص�ئال: 

العيون املراقبة اإن وجدت؟

واأكد اأن الحتالل معني بو�صول الذخرية 

لأي����دي ع�����ص���ب���ت الإج������رام ب���ل��داخ��ل؛ واأن 

معقب�  ق���ل  الإ�صرائيليني  ال�صحفيني  اأح��د 

�صتقتل  اإن��ه���  الر�ص��ص�ت  �صرقة  خ��رب  على 

اأن���ه���� اأع�����دت لقتل  م���ن ُوج�����دت ل��ق��ت��ل��ه، اأي 

الفل�صطينيني �صواء ب�ل�صفة وغزة اأو �صت�صل 

به�  �صيقتل  وب���ل��ت���يل  الإج������رام  ل��ع�����ص���ب���ت 

الفل�صطينيون

واأك�����د اأن م���� ي��ن��ق�����ص م����دن ال���داخ���ل هو 

فقط وجود القوة الرادعة لهوؤلء لأن القوة 

امل���وج���ودة وه���ي الح���ت���الل ت�����ص��ج��ع وتغ�ص 

التوعية  اأن  اإىل  لفت�  اجل��رائ��م،  عن  النظر 

وامل��ح������ص��رات وال���ن���دوات وجل�����ن الإ���ص��الح 

موجودة ولكن تغيب القوة التي تكبح جم�ح 

العنف الذي ب�ت �صرط�ن� يتف�صى داخل املدن

بدوره اأكد الك�تب ال�صحفي الفل�صطيني 

اأك���د وق���وف الح��ت��الل وراء  �صعيد ح�صنني، 

تف�صي اجلرمية ب�لداخل املحتل، من خالل 

ت�صهيل عملية و�صول ال�صالح للفل�صطينيني 

واقتن�ئه، وغ�ص الطرف عن حمله من غري 

ترخي�ص

اأن ك��ث��ريا م��ن ع�����ص���ب���ت القتل  واأ����ص����ف 

يف ال��داخ��ل على �صلة ق��وي��ة م��ع )���ص���ب���ك(، 

املجتمع  جتعل  حتى  منه،  بحم�ية  وحتظى 

بع�ص�،  بع�صه  وي���أك��ل  مفكك�،  الفل�صطيني 

وين�صى اأنه واقع حتت احتالل، وين�صى كذلك 

ق�ص�ي�ه الرئي�صية ب�لقد�ص وامل�صجد الأق�صى

يف  الفل�صطيني  امل��ج��ت��م��ع  اأن  اإىل  ون��ب��ه 

هذه  واأن  م�ص�ل،  بطبيعته  املحتل  ال��داخ��ل 

اجلرائم ط�رئة عليه ، مردف�: لو اأن اأجهزة 

الإ�صرائيلية، حمت  ب�لدولة  ي�صمى  م�  اأم��ن 

املواطنني الفل�صطينيني كم� توفر احلم�ية 

لالإ�صرائيليني؛ ف�إن اجلرمية بطبيعة احل�ل 

�صتنخف�ص اإىل اأدنى م�صتوي�ته�

اأن  حم��ص  حركة  اأك��دت  ال�صي�ق  ذات  ويف 

اأهلن� يف الأر�ص  ت�ص�عد جرائم القتل بحق 

الأخ����رية  الآون������ة  يف  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�صطينية 

موؤ�صر خطري، وهي جرائم م�صتنكرة ومدانة 

وتتحمل م�صوؤوليته� حكومة الحتالل، وق�ل 

الق�نوع  اللطيف  ب��صم حم��ص عبد  الن�طق 

���ص��م��ت ح��ك��وم��ة الح����ت����الل وع������دم ت��دخ��ل 

ت�صجع  اأنه�  دليل  م� يحدث  �صرطته� جت���ه 

ا�صتمرار العنف وجرائم القتل، وتعمل على 

تعزيزه� يف اأو�ص�ط جمتمعن� الفل�صطيني يف 

�صمودهم  من  النيل  بهدف  املحتل  الداخل 

وتفكيك بنيتهم

ودع��� اأبن�ء ال�صعب داخ��ل الأر����ص املحتلة 

ع�م 48 اإىل املح�فظة على الن�صيج املجتمعي، 

ملخطط�ت  والت�صدي  الداخلي،  والتم��صك 

الحتالل التي تعزز اجلرمية والعنف داخل 

جمتمعن� الفل�صطيني

املحتل،  الداخل  اأن فل�صطينيي  اإىل  ي�ص�ر 

ت�صمية عرب  اأطلق عليهم الحتالل  الذين 

� ب� فل�صطينيو  48 ، بينم� يعرفون فل�صطينًيّ

اأحف�د  م��ن  ه��م   ، ال��داخ��ل  فل�صطينيو  اأو   48

اأرا�صيهم  بقوا يف  فل�صطيني  األ��ف   160 نحو 

بعد اإق�مة دولة الحتالل يف الع�م 1948. وم� 

زال��وا يعي�صون داخ��ل ح��دود دول��ة الحتالل، 

اأي خ��ط الهدنة  ب��ح��دود اخل���ط الأخ�����ص��ر، 

1948، وميلكون اجلن�صية الإ�صرائيلية

وُي�صّكل فل�صطينيو الداخل اأكرث من 20 يف 

امل�ئة من �صك�ن الدولة العربية، الذين يزيد 

عددهم عن 9 ماليني ن�صمة

االنباط-وكاالت

 ق��ّدم��ت ال��ن��ي���ب��ة ال��ع���ّم��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ّي��ة، 

لواء ال�صم�ل )جن�ي�ت( �صب�ح اليوم الأحد، 

الن��صرة  يف  ��ل��ح  ال�����صّ ملحكمة  ات��ه���م  لئ��ح��ة 

ع�ًم�(   46( ع�ر�صة  حممود  م��ن:  ك��ل  �صد 

م���ن ���ص��ك���ن ع���راب���ة ق�����ص���ء ج��ن��ني، ي��ع��ق��وب 

ق�ص�ء  عرابة  �صك�ن  من  ع�ًم�(   49( ق���دري 

�صك�ن  ع�ًم�( من  اأيهم كممجي )35  جنني، 

من  ع���ًم���(   26( انفيع�ت  من��صل  ك��ف��ردان، 

ع�ر�صة  حممد  ج��ن��ني،  ق�ص�ء  يعبد  �صك�ن 

جنني  ق�ص�ء  عرابة  �صك�ن  من  ع���ًم���(   40(

جنني  �صك�ن  من  ع�ًم�(   45( زبيدة  وزكري� 

ب��ت��ه��م��ة ال����ه����روب م���ن احل���ج���ز م���ن ���ص��ج��ن 

ات��ه���م  مّت  ك��م���   .5.9.21 ت���ري��خ  اجل��ل��ب��وع يف 

ك��ل م��ن حم��م��ود اأب���و ع�����ص��ري��ن )26 ع���ًم���( 

ع�ًم�(   22( مرعي  ق�صي  جنني،  �صك�ن  من 

ع�ًم�(   21( بكر  اأب��و  علي  جنني،  �صك�ن  من 

�صك�ن  ع����ًم����( م��ن  ب��ك��ر )19  اأب���و  وحم��م��ود 

بلدة  م��ن  ع���ًم���(  واإي����د ج���رادات )37  يعبد 

بتهمة  جنني  مدينة  ق�ص�ء  احل�رثية  �صيلة 

امل�ص�عدة على الهرب

وب��ح�����ص��ب وق����ئ���ع لئ��ح��ة الت����ه�����م، ف�����إّن 

يف  ع��ق��وب���ت  يق�صون  �صجن�ء  ه��م  املتهمني 

جرائم �صد اأمن الدولة. ب��صتثن�ء اإنفيع�ت، 

الزبيدي، وحممود اأبو بكر، املوقوفني حتى 

ان��ت��ه���ء اإج������راءات امل��ح���ك��م��ة ب��ت��ه��م اأم��ن��ي��ة، 

ب�لإدانة  ال�صلة  التواريخ ذات  واحتجزوا يف 

يف  الإ�صرائيلية  ال�صجون  م�صلحة  حجز  يف 

2 ب�صجن جلبوع جن�ح 

 ،2020 ع�م  نه�ية  يف  اأّن��ه  الني�بة  وت�بعت 

ق�����ّرر امل��ت��ه��م حم���م���ود ع����ر����ص���ة ح��ف��ر ن��ف��ق 

م���ن ال���زن���زان���ة ل��ل��ف��رار م���ن ال�����ص��ج��ن. وق��د 

كممجي  ق��دري،  من  كل  على  املتهم  عر�ص 

كو�صيلة  النفق  حفر  يف  امل�ص�ركة  وانفيع�ت 

ووافقوا على اخلطة،  ال�صجن  للهروب من 

حممد  امل��ت��ه��م  ن��ق��ل  وب��ع��د   3.3.21 ب��ت���ري��خ 

�صجن جلبوع،  اإىل  ابن عم حممود  ع�ر�صة 

خطة  اإىل  الن�صم�م  حممود  عليه  فعر�ص 

الهروب ووافق على ذلك

نه�ية  م��ن  اأّن���ه  الح��ت��الل  ني�بة  واأّك����دت 

ع�م 2020 حتى 5.9.21، حفر املدعى عليهم 

الزنزانة.  فتحه يف حم�م  نفًق� مت  مًع�   5-1

رخ�مية  بالطة  ب���إزال��ة  عليهم  امل��ّدع��ى  ق���م 

حت���ت احل���و����ص وح���ف���روا حت��ت��ه��� وو���ص��ع��وا 

ال��ل��وح ال��رخ���م��ي يف م��ك���ن��ه ي��وم��ًي��� لإخ��ف���ء 

اأعم�ل  ينّفذون  املتهمون  وك���ن  احلفري�ت. 

احل��ف��ر ب�صكل ي��وم��ي وم��ن خ��الل دوري����ت، 

ال�صجن  لأج��ن��دة  وف��ًق���  تعديله�  مت  وال��ت��ي 

ال��ه��روب،  ع��ن خطة  الك�صف  منع  اأج��ل  م��ن 

وا�صتخدام اأدوات حفر مرجتلة

وم�صت ني�بة الحتالل ق�ئلًة: من اأجل 

تنفيذ  يف   5 اإىل   1 م��ن  امل��ت��ه��م��ني  م�����ص���ع��دة 

 7 رقم  من  املتهمون  �ص�رك  الهروب،  خطة 

اإىل 11 يف حفر النفق. يف م�يو 2021، انتقل 

ال��زن��زان��ة  اإىل  ع�صرين  اأب���و  حم��م��ود  امل��ت��ه��م 

الرئي�صية  الوظيفة  ك�نت   .2 اجل��ن���ح  يف   5

اأثن�ء  الزنزانة  البق�ء يف  للمدعى عليه هي 

ال�ّصج�نني  و�صول  من  والتحذير  التنقيب 

وك����ذل����ك ����ص���م����ن ع�����دم دخ������ول ال�����ص��ج��ن���ء 

الآخرين اإىل الزنزانة

من��صب�ت  ع��دة  يف  اأّن��ه  اإىل   � اأي�صً ولفتت 

ن���زل امل���دع���ى ع��ل��ي��ه اإىل ال��ن��ف��ق و���ص���ع��د يف 

يف  النفق،  حفر  نه�ية  اق���رتاب  م��ع  ح��ف��ره. 

اإىل  ع�����ص��ري��ن  اأب���و  ان��ت��ق��ل   ،2021 اآب  ن��ه���ي��ة 

زنزانة اأخرى يف اجلن�ح. دخل املدعى عليه 

يف  و�ص�عد  م��رات  ع��دة  النفق  مرعي  ق�صي 

 2021 ح��زي��ران  يف  مرعي  نقل  بعد  ح��ف��ره. 

م���ن ���ص��ج��ن ك��ت�����ص��ي��ع��وت، ن��ق��ل ر����ص����ل���ة من 

حذيفة  اأب��و  ال�صجني  اإىل  ع�ر�صه  حم��م��ود 

امل���������ص����وؤول ع����ن ج���م���ي���ع م��ع��ت��ق��ل��ي اجل���ه����د 

احل�صول  يف  رغبته  عن  واأبلغه  الإ�صالمي 

على ه�تف خلوي

امل���ت���ه���م����ن  ان���ت���ق���ل   2021 ح�����زي�����ران  يف 

وف��ور  ال��زن��زان��ة  اإىل  بكر  اأب���و  علي وحم��م��د 

و�صولهم� مت اطالعهم� على خطة الهروب 

وفتح النفق واتفق� على امل�ص�عدة يف حفره. 

ك���ن��ت م��ه��م��ت��ه��م ه��ي م��ن��ع اأي ���ص��خ�����ص من 

دخ����ول ال���زن���زان���ة اأث���ن����ء ال��ت��ن��ق��ي��ب، واإزال����ة 

الأكي��ص املليئة ب�لرم�ل من النفق لل�صم�ح 

للحف�رين ب�خلروج من الزنزانة

ان��ت��ق��ل   ،2021 ����ص���ب����ط  ����ص���ه���ر  وخ������الل 

زن���زان���ة، وفهم  اإىل  ع��ل��ي��ه ج����رادات  امل��دع��ى 

اإىل  الن�صم�م  عليه  وعر�ص  الهروب  خطة 

جم��م��وع��ة ال���ن���زلء ال��ذي��ن ���ص��ي��ه��رب��ون من 

على  ج���رادات  عليه  امل��دع��ى  واف��ق  ال�صجن. 

ذل���ك و���ص���ع��د يف ح��ف��ر ال��ن��ف��ق ح��ي��ث ك���ن��ت 

وظ��ي��ف��ت��ه ح��ف��ر ف��ت��ح��ة ال��ن��ف��ق وب���ع���د ذل��ك 

اأثن�ء  الزنزانة  دخ��ول  من  �صخ�ص  اأي  منع 

املتهم  انتقل   ،2021 حزيران  يف  احلفري�ت. 

جرادات اإىل جن�ح اآخر بعد نزاع ن�صب بينه 

وبني املدعى عليه اإنفيع�ت

اأّنه مع اقرتاب انته�ء  واأو�صحت الني�بة 

حممود  املتهمون  ق��ّرر  النفق،  حفر  اأع��م���ل 

للمتهم  التوجه  وج��رادات  ع�ر�صة  وحممد 

ال��ف��رار  خطة  ع��ن  اأم���م��ه  والك�صف  زب��ي��دي 

الزبيدي  يتمكن  حتى  معهم  ال�صجن  م��ن 

م��ن ال���ص��ت��ف���دة م��ن م��ك���ن��ت��ه وع��الق���ت��ه يف 

بعد  لهم  ن  يوؤمِّ واأْن  الفل�صطينية،  ال�صلطة 

الهروب احلجز الدف�عي يف ال�صلطة. وافق 

بطلب  وتقّدم  الهروب  خطة  على  الزبيدي 

 5.9.21 ب��ت���ري��خ   .2 اجل��ن���ح  اإىل  ل��الن��ت��ق���ل 

انتقل املتهم زبيدي اإىل الزنزانة

حفر  من  النته�ء  مت   ،5.9.21 ت�ريخ  يف 

ال��ن��ف��ق خ��ل��ف اأ����ص���وار ال�����ص��ج��ن وب��ل��غ ط��ول��ه 

و   5.9.21 ب��ني  الليلة  م���رًتا. يف   30 ح��وايل 

ال�صجن  من  ال�صتة  املتهمون  هرب   ،6.9.21

ع����رب ال���ن���ف���ق ال������ذي غ���������دروا م���ن���ه ح����وايل 

بالب�ص  جم��ه��زون  وه���م   ،01:30 ال�����ص���ع��ة 

وط��ع���م واأج���ه���زة رادي����و م��ن اأج���ل م��راق��ب��ة 

الأمنية.  القوات  التقدم والتفتي�ص وموقع 

 21 6 اأيلول  مت اكت�ص�ف هروب ال�صجن�ء يف 

ذلك  ومنذ  �صب�ًح�،   3:00 ال�ص�عة  ح��وايل 

احل����ني، مّت اإج�����راء ع��م��ل��ي���ت ب��ح��ث وا���ص��ع��ة 

النط�ق لتحديد مك�نهم

املتهمون  و���ص��ل   04:30 ال�����ص���ع��ة  ق��راب��ة 

ات�صل  الن�عورة.  قرية  اإىل  الأوائ��ل  ال�صتة 

امل���ت���ه���م حم����م����ود ع����ر����ص���ة ب�����ص��ق��ي��ق��ه م��ن 

خم��ب��ز يف ال��ق��ري��ة ل��ي���أت��ي ب�����ص��ي���رة ل��ل��ف��رار 

عندم�  ل��ك��ن  الفل�صطينية،  ال�����ص��ل��ط��ة  اإىل 

املتهمون  ق��ّرر  امل�ص�عدة،  على  يح�صلوا  ل 

اأزواج، مم� جعل من ال�صعب  النق�ص�م اإىل 

حتديد مك�نهم، كم� ج�ء يف لئحة التّه�م

 هل هناك مخطط سري للتهجير وما عالقة الشاباك؟

دم فلسطينيي الداخل ينزف والقاتل مجهول
ارتفاع مخيف ألعداد القتلى والجريمة تتعاظم

 حفر النفق بدأ بنهاية ٢٠٢٠ وطوله ٣٠ مترا

م أسرى جلبوع الستة ويكشف اخفاقه المدوي االحتالل يتهِّ

االنباط-وكاالت

 ق�لت وزارة اخل�رجية الفل�صطينية، اإّن 

اإره�ب ميلي�صي�ت امل�صتوطنني وع�ص�ب�تهم 

الغربية  ال�صفة  يف  مك�ن  ك��ل  يف  ي�صرب 

حت��ت حم�ية وح��را���ص��ة ق���وات الح��ت��الل 

الإ�صرائيلي واذرعه� املختلفة

لتق�رير  وفًق�  اأّن��ه  ال���وزارة،  واأو�صحت 

اعتداءات  ت�ص�عفت  واإ�صرائيلية  حملية 

ال��ع���م احل����يل ب�صكل  امل�صتوطنني خ��الل 

خطري ومنفلت من اأية رق�بة اأو قوانني 

تلك  طبيعة  من  يت�صح  بل  حم��صبة،  اأو 

العتداءات

الح���ت���الل  ج��ي�����ص  اأن  اإىل  واأ������ص������رت 

ي���������ص�����رك يف غ����ل���ب���ي���ة ال���ه���ج���م����ت ���ص��د 

امل���واط���ن���ني ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني وب��ل��دات��ه��م 

وم���ن����زل���ه���م وار����ص���ه���م، وي���وف���ر اخل��ط��ة 

والإ�صن�د وم�ص�رات الهروب لهم وي�صتكمل 

اإذا ل���زم الأم�����ر اع��ت��داءات��ه��م م���ن خ��الل 

قمع املواطنني الذين يهبون للدف�ع عن 

توزيع مدرو�ص  اأنف�صهم وممتلك�تهم، يف 

ال�صهداء  دائ��م���ً  ح�صيلته  تكون  ل����الأدوار 

واجلرحى واملهجرين وتخريب املزروع�ت 

م�  اآخ��ره���  ك���ن  الفل�صطينية،  واملمتلك�ت 

حدث �صب�ح هذا اليوم يف حي واد الرب�بة 

يف �صلوان حيث اعتدت �صرطة الحتالل 

ت�صديهم  ب�صبب  املواطنني  على  وق��وات��ه 

ل��ط��واق��م ب��ل��دي��ة الح���ت���الل ال��ت��ي ت��ق��وم 

وق��وع  اإىل  اأدى  ، مم���  اأرا���ص��ي��ه��م  بتهويد 

عن��صر  واإق�����دام  �صفوفهم،  يف  اإ���ص���ب���ت 

الإره�������ب ال��ي��ه��ودي ع��ل��ى ق��ط��ع ع�����ص��رات 

بورين  بلدة  يف  املثمرة  ال��زي��ت��ون  اأ���ص��ج���ر 

ج��ن��وب ن���ب��ل�����ص ع�����ص��ي��ة ان���ط���الق مو�صم 

ال��زي��ت��ون، يف حم���ول��ة لتخريبه  ق��ط���ف 

و�صربه كم� ي��ح��دث يف ك��ل ع����م، واإق���دام 

امل�صتوطنني اأي�ص�ً على اقتح�م بي�رة �صعود 

�صرق طوب��ص امتدادا حلملة ا�صتيط�نية 

متوا�صلة ت�صتهدف املنطقة لإق�مة بوؤرة 

ا�صتيط�نية جديدة فيه�

ت���أت��ي  اأن ه����ذه الع�����ت�����داءات  وب���ّي���ن���ت 

ال��ذي  ال��دم��وي  الهجوم  بعد  قليلة  اأي����م 

امل�صلحة  امل�صتوطنني  ميلي�صي�ت  نفذته 

ب�ل�صك�كني والآلت احل�دة �صد املواطنني 

يف م�����ص���ف��ر ي��ط��� وال�����ذي اأوق�����ع اإ���ص���ب���ت 

خطرية يف �صفوف الفل�صطينيني

وراأت الوزارة، اأن حكومة بينيت توا�صل 

���ص��ي������ص��ة اإح��ت�����ص���ن امل�����ص��ت��وط��ن��ني وتبني 

براجمهم ال�صتعم�رية التو�صعية، وهو م� 

يوؤكد اأنه� حكومة اإ�صتيط�ن وم�صتوطنني

واأدان�������ت ب���أ���ص��د ال���ع���ب����رات اع���ت���داءات 

وج��رائ��م��ه��م  ال���ص��ت��ف��زازي��ة  امل�صتوطنني 

وار�صهم  الفل�صطينيني  املواطنني  بحق 

دعوة  وتعتربه�  ومن�زلهم،  وممتلك�تهم 

�ص�حة  يف  الأو�����ص�����ع  لت�صعيد  ���ص��ري��ح��ة 

ال�����ص��راع وخ��ط��ر حقيقي ي��ه��دد اجل��ه��ود 

الأم��ري��ك��ي��ة وال��دول��ي��ة امل��ب��ذول��ة لإح��ي���ء 

عملية ال�صالم، وتقوي�ص ممنهج لفر�ص 

حتقيق مبداأ حل الدولتني

ال��دول ك�فة بو�صع  ال���وزارة،  وط�لبت 

م���ن���ظ���م����ت امل�������ص���ت���وط���ن���ني وع��ن������ص��ره��� 

الإره������ب�����ي�����ة امل�������ص���ل���ح���ة ال����ت����ي ت��رت��ك��ب 

الإعتداءات بحق املواطنني الفل�صطينيني 

ع���ل���ى ق����وائ����م الإره������������ب وم��الح��ق��ت��ه��م 

وحم�كمتهم ومنعهم من دخول اأرا�صيه�

ودع���ت جمل�ص الأم���ن ال���دويل اتخ�ذ 

م��� ي��ل��زم م��ن الج�����راءات ال��ت��ي يفر�صه� 

الأمم  ق���رارات  لتطبيق  ال��دويل  الق�نون 

الفل�صطينية  ب�لق�صية  اخل��صة  املتحدة 

وكذلك القرار 2334

واأّكدت اأن الوزارة تت�بع يومًي� تف��صيل 

اع�����ت�����داءات امل�����ص��ت��وط��ن��ني ل��رف��ع��ه��� اإىل 

�صرعة  على  وحثه�  ال��دول��ي��ة،  اجلن�ئية 

الحتالل  ج��رائ��م  يف  بتحقيق�ته�  ال��ب��دء 

وامل�صتوطنني

 في تطور جديد... الخارجية الفلسطينية ٌتطالب بوضع 
المنظمات االستيطانية وميليشياتها على قوائم اإلرهاب
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الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت 

و�صول  موعد  ال�صعودي  الن�صر  ن��ادي  اأعلن 

بقيادة  ال��ك��روي  للفريق  اجلديد  الفني  اجلهاز 

الإدارة  اإمي���ان���وي���ل. وك���ان���ت  ب���ي���درو  ال��رت��غ��ايل 

برئا�صة م�صلي اآل معمر قد اأكدت ب�صكل ر�صمي، 

�صيكون  عاما  ال���46  �صاحب  اإميانويل  بيدرو  اأن 

مدرًبا للفريق خلفا للرازيلي مانو مينيز.وكتب 

“تويرت”:  على  الر�صمي  ح�صابه  ع��ر  الن�صر 

“ي�صل اجلهاز الفني اجلديد للفريق الأول لكرة 
ال��ق��دم بقيادة ب��ي��درو اإمي��ان��وي��ل اإىل ال��ري��ا���ض.. 

ل��ب��ي��درو  و���ص��ب��ق  العاملي”.  م���ع  ل��ه��م  ب��ال��ت��وف��ي��ق 

اإمي���ان���وي���ل، خ��و���ض جت��رب��ة ���ص��اب��ق��ة يف ال����دوري 

ال�صعودي، رفقة التعاون يف مو�صم 2019-2018، 

وح�صد معه كاأ�ض امللك للمرة الأوىل يف تاريخه، 

وتوج وقتها بجائزة اأف�صل مدرب بالدوري بعدما 

قاد فريقه للمركز الثالث. 
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مدرب النصر يبدأ المهمة 

انطالق دورة اعداد المعالجين الرياضيين 

تحديد موعد انتخابات ادارة الوحدات 

الصين ترافق اليابان الى نهائي سيدات اسيا  

االنباط - عمان 

امل��ع��اجل��ن  اع�������داد  دورة  ان���ط���ل���ق���ت 

ينظمها  وال���ت���ي  اجل�����دد  ال��ري��ا���ص��ي��ن 

ال��ري��ا���ص��ي  ل��ل��ع��اج  الأردين  الحت�����اد 

وت�صتمر ملدة اأ�صبوع. وي�صارك يف الدورة 

٣6 م�����ص��ارك وم�����ص��ارك��ة مم��ن اإج���ت���ازوا 

كل  �صيح�صل  ح��ي��ث   ، الأول  الخ��ت��ب��ار 

بطاقة  على  ال���دورة  نهاية  يف  م�صارك 

فيما  تخولهم  والتي  الريا�صي  املعالج 

ب���ع���د ل��ل��ع��م��ل يف ال���ق���ط���اع ال���ري���ا����ص���ي. 

اأع�صاء   ، م��ن  ك��ل  ال���دورة  يف  ويحا�صر 

زيد  الريا�صي  للعاج  الأردين  الحتاد 

حبا�صنة / رئي�ض الحتاد ودكتور هادي 

ال��غ��وي��ري  ع��ال��ي��ة  وال��دك��ت��ورة  �صماعنة 

على  املحا�صرة  وت�صمل  ج��وردان  ولن��ا 

واختبارات يف  تدريبات عملية ونظرية 

نهاية الدورة.

االنباط - عمان 

ح��������ددت ال���ل���ج���ن���ة امل�����وؤق�����ت�����ة ل����ن����ادي 

19 ن��وف��م��ر/ ت�����ص��ري��ن  ال����وح����دات، ي���وم 

ال���ث���اين امل��ق��ب��ل، م���وع���داً ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة الن��ت��خ��اب��ي. وت���ق���رر يف 

امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  عقدتها  ال��ت��ي  اجلل�صة 

ال���ب���ي���اري، خم��اط��ب��ة  ب���رئ���ا����ص���ة د. ف���ه���د 

م���دي���ري���ة ���ص��ب��اب حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة، 

ب���ت���ح���دي���د م����وع����د الج����ت����م����اع لت���خ���اذ 

الإج�����������راءات ال����ازم����ة وت��ك��ل��ي��ف اأم����ن 

النتخابات.  موعد  عن  ب��الإع��ان  ال�صر 

الإعامي،  الناطق  غنام،  حممد  وك�صف 

باب  فتح  اأن  ن��ادي��ه،  ملوقع  ت�صريحات  يف 

ال��رت���ص��ي��ح ل��رئ��ا���ص��ة وع�����ص��وي��ة ال��ه��ي��ئ��ة 

الإداري�����������ة ي����ب����داأ اإع����ت����ب����اراً م����ن ت���اري���خ 

 2021/11/18 ول��غ��اي��ة   2021/11/11

 25 امل��ت��ق��دم ع���ن  ي��ق��ل ع��م��ر  اأن ل  ع��ل��ى 

�صنة. ويقود الوحدات منذ متوز/ يوليو 

بعدما  امل��ا���ص��ي، جل��ان موؤقتة  ال��ع��ام  م��ن 

جائحة  ب�صبب  النتخابات  اإقامة  تعذرت 

كورونا وبالتايل منع التجمعات.

االنباط - عمان 

اإىل  واليابان  ال�صن  منتخبا  تاأهل 

والع�صرين  التا�صعة  الن�صخة  ن��ه��ائ��ي 

ال�صلة  ل��ك��رة  اآ���ص��ي��ا  ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  م��ن 

العا�صمة  ت�صت�صيفها  والتي  لل�صيدات 

الأردن�������ي�������ة ع�����م�����ان. وجن������ح امل��ن��ت��خ��ب 

ال�صيني يف حتقيق الفوز على املنتخب 

 69-9٣ ب��ن��ت��ي��ج��ة  اجل���ن���وب���ي  ال����ك����وري 

اإىل  التاأهل  يف  ال�صن  �صيدات  لتنجح 

على  الثانية  للن�صخة  امل�صابقة  نهائي 

 ، ال�صينية  ال��اع��ب��ة  وك��ان��ت  ال��ت��وايل. 

يل يويرو ، الأكرث ت�صجيًا للنقاط يف 

بدوره  نقطة.   20 بر�صيد  املباراة  هذه 

جن����ح امل��ن��ت��خ��ب ال���ي���اب���اين - و���ص��ي��ف 

ت�صجيل  يف   - الأخ��رة  طوكيو  اأوملبياد 

للن�صخة  امل�����ص��اب��ق��ة  ب��ن��ه��ائ��ي  ح�����ص��وره 

اخل��ام�����ص��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل وذل�����ك بعد 

بنتيجة  الأ�صرتايل  املنتخب  فوزه على 

بن  م��ث��رة  ج����اءت  م���ب���اراة  يف   65-6٧

اليابانية  الاعبة  وك��ان��ت  املنتخبن. 

ت�صجيًا  الأك����رث   ، ه��اي��ا���ص��ي  ���ص��اك��ي   ،

ل��ل��ن��ق��اط يف ه���ذه امل���ب���اراة ب��ر���ص��ي��د 1٧ 

ال���ك���وري  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ي���ذك���ر  ن��ق��ط��ة. 

اجل��ن��وب��ي ه���و الأك�����رث حت��ق��ي��ق��اً للقب 

لقباً   12 بر�صيد  لل�صيدات  اآ�صيا  كاأ�ض 

ال�صيني  للمنتخب  ل��ق��ب��اً   11 م��ق��اب��ل 

وال��ذي  ال��ي��اب��اين  للمنتخب  األ��ق��اب  و5 

اح���ت���ك���ر ال���ل���ق���ب يف ال���ن�������ص���خ الأرب����ع����ة 

الأخرة.

االنباط - عمان 

���ص��م��ن م��ن��اف�����ص��ات ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي 

يلتقي  ال��ق��دم   لكرة  الردن  ك��اأ���ض  لبطولة 

فريقا ال�صلط ومعان عند ال�صاعة ال�صاد�صة 

م����ن م�������ص���اء ال����ي����وم الث����ن����ن، يف امل����ب����اراة 

الأم���ر احل�صن  ع��ل��ى ملعب  ال��ت��ي جت��ري 

فقدانه  لتعوي�ض  الخر  وي�صعى  بال�صلط 

ل��ل��م��ن��اف�����ص��ة ع���ل���ى ل���ق���ب ب���ط���ول���ة ال�����دوري 

م�صتغال  ال��ي��وم  ل��ق��اء  يف  ل��ل��ف��وز  بال�صعى 

احل���ال���ة امل��ع��ن��وي��ة ال�����ص��ع��ب��ة ال��ت��ي مي���ر بها 

فريق معان الذي بات اقرب الفرق ملرافقة 

وان  �صيما  ل  الوىل  ال��درج��ة   اىل  البقعة 

املناف�صة  فر�صة  كبرة  بن�صبة  فقد  ال�صلط 

اىل  للو�صول  ج��اه��دا  وي�صعى  اللقب  على 

لقب  على  واملناف�صة  النهائي  ن�صف  ال��دور 

بطولة الكاأ�ض ..يف املقابل ي�صعى معان هو 

الخ��رة  عرو�صه  وتعوي�ض  للفوز  الخ��ر 

ال��ف��رق  ال��ب��ق��اء ���ص��م��ن ك��وك��ب��ة  ���ص��ع��ي��ا وراء 

ب��ق��ي��ادة م��درب��ه  ال��ك��ا���ض  ع��ل��ى  ال��ت��ي تناف�ض 

ال���ذي ج��اه��د ك��ث��را م��ن اجل  دي���ان �صالح 

ح�صد النقاط يف الدوري غر ان الظروف 

منعته  معان  ن��ادي  بها  مي��ر  التي  ال�صعبة 

م����ن حت�����ص��ن و����ص���ع���ه ع���ل���ى ���ص��ل��م ت��رت��ي��ب 

ل��ل��ح��ف��اظ على  ي�����ص��ع��ى الن  ال�����دوري وه���و 

م��ق��ع��ده يف ال����دوري يف امل��ب��اري��ات ال��ق��ادم��ة 

 ، ال��ي��وم  م��ب��اراة  م��ن  الفائز  وي��ت��اأه��ل  املهمة 

واأن  �صبق  الذي  النهائي،  ن�صف  ال��دور  اىل 

والفي�صلي  ال���وح���دات  ف���رق  اإل���ي���ه  ت��اأه��ل��ت 

واحل�����ص��ن ارب�����د. وي��ل��ت��ق��ي ال����وح����دات مع 

كما  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�صف  م��ب��اراة  يف  الفي�صلي 

الفائز من مباراة  اربد مع  يلتقي احل�صن 

ال��دور  مباراتي  ب��اأن  علما  وم��ع��ان،  ال�صلط 

ال�صهر   21 ي��وم  �صتقامان  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�صف 

 25 يوم  النهائية  املباراة  تقام  فيما  املقبل، 

من نف�ض ال�صهر.

القاهرة - وكاالت 

اأف���ري���ق���ي بيت�صو  اأ����ص���ب���ح م�����ص��ت��ق��ب��ل اجل���ن���وب 

على  امل�����ص��ري  ل��اأه��ل��ي  الفني  امل��دي��ر  مو�صيماين 

اإدارة  وب��ن  بينه  ال��ع��اق��ة  ت��وت��رت  بعدما  امل��ح��ك، 

القلعة احلمراء. بداية توتر العاقة بن حممود 

بعد  ج��اءت  ومو�صيماين  الأه��ل��ي  رئي�ض  اخلطيب 

خ�����ص��ارة ال��ف��ري��ق ل��ق��ب ال������دوري، وحت��م��ي��ل بع�ض 

امل��درب م�صوؤولية  الأ�صوات داخل القلعة احلمراء 

ما حدث رغم العرتاف بوجود حالة من الإجهاد 

ل���دى ال��اع��ب��ن ب��ح�����ص��ب م�����ص��ادر داخ����ل القلعة 

الفريق خ�صر لقب  اأن  بلة  الطن  وزاد  احل��م��راء  

ما  وه��و  اجلي�ض،  ي��د طائع  على  املحلي  ال�صوبر 

اأ�صاب حممود اخلطيب بالغ�صب، واأ�صدر رئي�ض 

الأهلي قرارا �صارما بتغرمي مو�صيماين ٣00 األف 

جنيه يف �صابقة حتدث للمرة الأوىل. وجاءت اأنباء 

ل��ق��ي��ادة الأه��ل��ي يف الفرتة  تر�صيح ع���دة م��درب��ن 

القادمة لتجعل مو�صيماين يتحرك هو الآخ��ر يف 

اجت��اه البحث عن عرو�ض جديدة وتلقى بالفعل 

ات�����ص��الت م��ن ن���ادي ال��وح��دة الإم���ارات���ي خلافة 

املدرب الهولندي هينك تن كات املر�صح للرحيل. 

جي�صوالدو  الرتغايل  القدير  امل���درب  ا�صم  وب���داأ 

فريرا املدير الفني الأ�صبق لنادي الزمالك يرتدد 

اأن��ب��اء عن  اأروق���ة القلعة احل��م��راء، و�صط  بقوة يف 

راأيه  ا�صتطاع  اأو  الأهلي  تر�صيحه لتويل تدريب 

بخ�صو�ض تر�صيح مدرب برتغايل لهذه املهمة.

االنباط - عمان 

الثالث  والتحمل  القدرة  �صباق  اأختتم 

ل��ف��رو���ص��ي��ة ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل وال�����ص��ب��اق 

يومي  اقيما  واللذان  ال�صاد�ض  التاأهيلي 

اجل��م��ع��ة وال�����ص��ب��ت يف م��ن��ط��ق��ة اجل��ي��زة 

امل��ل��ك��ي  الأردين  الحت����اد  م���ن  وب��ت��ن��ظ��ي��م 

ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة. وت�����ص��م��ن ال�����ص��ب��اق امل��ح��ل��ي 

ال�����دويل  اأم������ا  ك����م  40ك������م و80  م�����ص��اف��ة 

ف��ب��ل��غ��ت م�����ص��اف��ت��ه 100ك�������م ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ن 

مل�صافة  ل��ل��ك��ب��ار  ك��ان��ت  ف��ي��م��ا  وال��ن��ا���ص��ئ��ات 

120 كم. ويهدف الحتاد من اقامة هذه 

املت�صابقن  م�صتوى  رف��ع  اإىل  ال�صباقات 

للم�صاركة  وتاأهيلها  امل�صاركة  واخل��ي��ول 

م�صتوى  الأع��ل��ى  ال��دول��ي��ة  ال�صباقات  يف 

ال�صباق  و���ص��ارك يف  ال�����ص��ب��اق��ات.  ه��ذه  يف 

100 فار�ض وفار�صة   ) التاأهيلي  املحلي ) 

وفار�صة  ف��ار���ض   4٧ ال���دويل  ال�صباق  ويف 

الفئتن. لكا 

السلط يواجه معان في كأس االردن الكروية 

توتر العالقة بين 
االهلي وموسيماني 

ختام سباق القدرة والتحمل للفروسية 

تواصل منافسات دوري كرة االولى 
االنباط - عمان 

الدرجة  ل��دوري  ال�صاد�ض  مناف�صات   اليوم  م�صاء  تتوا�صل 

عمان  ي�صتقبل  حيث  مواجهتان،  ال��ي��وم  وت��ق��ام   .2021 الأوىل 

ويلتقي  حم��م��د،  الأم���ر  �صتاد  على  ال�صريح  ن��ظ��ره   ،FC

ه��ا���ص��م وتختتم  الأم����ر  ع��ل��ى ملعب  ال��رم��وك  م��ع  ك��ف��ر���ص��وم 

مباريات اجلولة الثاثاء، حيث يواجه بلعما نظره ال�صرحان 

ال�صرحان  مغر  مع  الطرة  ويلتقي  حممد،  الأمر  �صتاد  على 

على ملعب الأمر ها�صم.  
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 أول رئيسة وزراء عربية...
مبروك ولكن!

 د. رلى الحروب

كان بودي اأن اأبارك لأول رئي�صة وزراء يف الوطن العربي ال�صيدة جنالء بودن، فوجودها يف هذا املن�صب تتويج 

لن�صالت املراأة التون�صية والعربية منذ اأكرث من قرن من الزمان، ولكن الظروف التي عينت فيها ال�صيدة جنالء 

ل تب�صر بخري، بل هي تنذر بالق�صاء على اأمل الدميقراطية الوحيد يف الوطن العربي: تون�س، فتعيينها من 

قبل الرئي�س الذي اختزل الدولة ب�صخ�صه ل ميكن اعتباره متكينا للمراأة بقدر ما هو متكني للرئي�س وتبيي�س 

ل�صورته وترميم لر�صيده الذي تاآكل لدى الكثري من املحايدين الذين كانوا يتطلعون اىل تون�س باعتبارها 

�صحوة اليا�صمني العربية.

ل ميكن لنا اإل اأن نتخوف من اأن تكون ال�صيدة جنالء حجر �صطرجن على رقعة رئي�س انفرد بكل ال�صلطات 

التنفيذية والت�صريعية وحتى الق�صائية بعدما حل الربملان واأق��ال احلكومة وعني نف�صه نائبا عاما، وعطل 

احكام الد�صتور واعلن الطوارئ وفر�س اأحكاما انتقالية ب�صبب ما اعتربه ظرفا ا�صتثنائيا مع انه ظرف ميكن 

ان ت�صهده اي دميقراطية حديثة، وكان الأ�صل ان يتم جتاوزه كاأي دميقراطية عرب احلوار وامل�صاءلة وتفعيل 

امل�صاركة ال�صعبية امل�صوؤولة، اأما اأن يتم النق�صا�س على الدميقراطية بهذا ال�صكل، ليحل الرئي�س �صعيد حمل 

كل ال�صلطات، ويعني من يريد رئي�صا للحكومة مبعزل عن ال�صرعية ال�صعبية القادمة من �صناديق القرتاع 

لربملان يفرت�س به ان يكون �صاحب الكلمة الف�صل يف �صخ�س رئي�س احلكومة ويف ت�صكيل احلكومة كلها، فهو 

اأمر ل يب�صر باخلري، حتى واإن كان هذا الرئي�س امراأة طال انتظارها يف هذا املن�صب على امتداد الرقعة العربية.

لو كانت ال�صيدة جنالء قادمة من رحم الربملان اأو من رحم حزب يحظى ب�صرعية يف ال�صارع اأو كانت ذات 

الهيمنة وال�صتبداد  العودة اىل  تاأتي �صمن لعبة  اأن  اأم��ا  تاريخ ن�صايل لكنا �صفقنا طويال ملثل هذا اخليار، 

واحلاكم الأحد الفرد ال�صمد والق�صاء على اآخر اأنفا�س ثورة اليا�صمني، فاإن هذا يجعلنا نتحفظ وننتظر، واإن 

كنا نتمنى داخليا اأن  تكون ال�صيدة جنالء اأكرب من رقعة الرئي�س ومن وقفوا خلفه وكانوا ال�صبب يف ح�صده 

72% من اأ�صوات الناخبني على الرغم من توا�صع ر�صيده ال�صيا�صي قبل تلك النتخابات التي جاءت به رئي�صا.  

اأمتنى اأن تفاجئنا ال�صيدة جنالء وتفاجئ الرئي�س مبغادرة مربع الهيمنة والنقالب على ال�صرعية باأن ت�صعى 

اىل ا�صتئناف عمل الربملان وتفعيل الد�صتور والغاء الحكام النتقالية، حتى لو كان ثمن ذلك عدم ح�صولها على 

الثقة الربملانية، فاإنقاذ م�صتقبل تون�س ودميقراطيتها اأهم من اأي اأ�صخا�س واأي اعتبارات.

ل ميكن الت�صفيق اأبدا مل�صار ين�صف ثورة اليا�صمني ويجرف تون�س يف تيار الثورات امل�صادة، واللعب على 

اأجمع  اأ�صرت بالعامل  اأزم��ة �صحية طاحنة  م�صاعر �صعب فقري يعاين من البطالة وان��ع��دام الفر�س يف ظل 

ولي�س تون�س وحدها حتى واإن كانت اخل�صائر الإن�صانية فيه اأعلى من غريها ل ميكن تف�صريه اإل باأنه موؤامرة 

ا�صتثمرها اأعداء الدميقراطية لإعادة عقارب ال�صاعة اإىل الوراء. �صحيح ان القوى ال�صيا�صية ف�صلت يف حتقيق 

النه�صة التي يحلم بها التون�صيون، ولكن هذا متوقع يف ظل م�صار جديد غادرت فيه تون�س مربع بن علي اإىل 

خانات جديدة ما زال الالعبون فيها غري واثقني من اأدوات اللعبة وقواعدها، وبدل من اإعطاء اجلميع فر�صة 

للتعلم والتطوير والتح�صني، مت ا�صتثمار نف�س ال�صارع الق�صري لالإطاحة بكل العملية الدميقراطية وا�صتبدال 

جميع خمرجاتها باأخرى ي�صعها احلاكم باأمر اهلل قي�س بن �صعيد الذي ي�صتعد لإط��الق �صواريخ د�صتورية 

تن�صف ما تبقى من اأحزاب وقوى �صيا�صية.

نتمنى من ال�صيدة جنالء ان يكون اول قرار لها �صحب ال�صرطة و الع�صكر من اأمام مبنى الربملان وال�صماح 

لع�صائه با�صتئناف ن�صاطهم يف خدمة �صعبهم، فاجلميع يخطئون، اأما اإلغاء اإرادة املجموع ل�صالح اإرادة الفرد 

بدعوى مكافحة الف�صاد، فهو الف�صاد بعينه.

منذ زمن بعيد واأنا اأتوقع اأن تطل علينا اأول رئي�صة حكومة عربية من تون�س اأو املغرب لأن فيهما حركة 

ن�صوية قوية واأحزابا ن�صطة ت�صكل حكومات، وهذا ما كان، وفازت تون�س بق�صب ال�صبق، ولكن، كنت اأمتنى اأن ل 

تاأتي هذه الرئي�صة ال�صتثنائية يف هذه الظروف الغارقة يف عالمات ال�صتفهام ومن خالل بوابة التعيني، وكاأننا 

نقول جمددا اإن احلاكم الأوح��د هو وحده من ميلك اأن مينحها هذه املكرمة. كنت اأمتنى اأن ير�صح الربملان 

التون�صي او املغربي رئي�صة وزراء، وهناك الكثريات ممن �صحني يف �صبيل اأوطانهن، ويتمتعن بخربات �صيا�صية 

واقت�صادية وجديرات بحمل اأعباء امل�صوؤولية.

مبارك لل�صيدة #جنالء_بودن، وننتظر خمرجات رئا�صتها للحكومة كي نتمكن من تعميم  املباركة لتون�س 

اخل�صراء وللمراأة العربية.

هل انهت اللجنة الملكية
 عملها ؟؟؟؟

بهدوء

املنظومة  حتديث  جلنة  واع�صاء  لرئي�س  امللكي  التكليف  انتهاء  هو  املق�صود  لي�س 

فعال،  انتهى  قد  اللجنة  لعمل  الظريف  فاملعنى  املخرجات،  ت�صليم  بعد  ال�صيا�صية، 

جمل�س  اىل  ودفعها  املخرجات  هذه  لتو�صيب  احلكومة،  ُعهدة  يف  املخرجات  وباتت 

من  اللجنة،  لع�صاء  وال�صعبية  ال�صيا�صية  املهام  عن  ال�صوؤال  ولكن  بغرفتيه،  المة 

جلنتي  خمرجات  ان  ترى  تيارات  من  املخرجات،  لهذه  حماية  لتوفري  ال�صعي  حيث 

تعبري  ح�صب  املكت�صبة  حقوقهم  او  مكا�صبهم  على  اعتدت  قد  والنتخابات  الحزاب 

احد او�صح رموز تيار اليمني يف الردن.

الواحدة، وهذه  الدائرة  داخل  النتقالية  العدالة  توفري  النتخاب، جنح يف  قانون 

لكن  ال�صحيح،  الجت��اه  يف  ذل��ك  وك��ل  البدو،  دوائ��ر  والغت  الهمية  منتهى  يف  خطوة 

يف  كلمة  لهم  زال��ت  م��ا  اع��ي��ان،  وجمل�س  ن��واب  جمل�س  فثمة  ب��ع��د،  حُت�صم  مل  امل��ع��رك��ة 

القانون، كخطوة  املهمة على  التعديالت  اللجنة، وثمة مت�صررين من هذه  خمرجات 

الهويات  ح�صور  وتنزع  ال�صيا�صية  احلالة  على  وجودها  تعك�س  حزبية  حلياة  انتقالية 

التعديالت  لم�صت  فقد  احل�����ص��ور،  ه��ذا  على  يعتا�س  م��ن  ه��ن��اك  ان  ونعلم  ال��ق��ات��ل��ة، 

�صيا�صية. قواعد غري  على  نف�صها  اأنتجت  التي  الكرميا  كثري من طبقة  وجود  جوهر 

الذين  الدينية،  امل�صاعر  جت��ار  مع  قادمة،  معركة  ثمة  الح��زاب  قانون  يف  اي�صا 

�صي�صمح  فهل  الر�س،  على  اهلل  متثيل  قاعدة  على  وال�صعبي  احلزبي  وجودهم  بنوا 

منها  اعتا�صوا  التي  الروحانية،  امل�صحة  هذه  عنهم  تذهب  ب��اأن  ال�صرعيني  الوكالء 

الدينية  الب�صطاء  غ��رائ��ز  ا�صتثمار  يف  جناحهم  خ��الل  م��ن  طويلة؟  ع��ق��ودا  وعليها 

وحتويل هذه الغرائز الب�صرية اىل اوراق اقرتاع دائمة ومت�صلة، ام �صتجرى ت�صوية 

الذي  ال�صاذج  الو�صف  ح�صب  لي�س  دينية،  ا�ص�س  على  احزاب  بوجود  ت�صمح  مكتومة، 

الخباري. عمون  ملوقع  اللجنة  اع�صاء  بع�س  قدمه 

م��ع��رك��ة ال��ل��ج��ن��ة مل ت��ب��داأ ب��ع��د، ف���احل���وار ال��داخ��ل��ي وال��ت��واف��ق ال���ذي او���ص��ل اىل 

ال�صعبية  القوات  مع  ولي�س  واجتماعية،  �صيا�صية  تالوين  بني  كان  املخرجات  هذه 

لل�صغط  ا�صتثمارها  او  الربملان،  على  بال�صغط  �صتبداأ  التي  القوى،  لهذه  املحمولة 

ع��ل��ى ال���ربمل���ان م��ن ا���ص��ح��اب الج���ن���دات امل��ت�����ص��ررة م��ن ه��ك��ذا ت��ع��دي��الت، ون��ع��ل��م ان 

حرية  خم��رج��ات��ه��ا  مت��ن��ح  اآم��ن��ة  ث��ق��ة  م�صاحة  اللجنة  مت��ن��ح  مل  ال���راأي  ا���ص��ت��ط��الع��ات 

الغطاء  ذه��اب  يعني  اللجنة  اعمال  فاإنتهاء  وجل��ان��ه،  ال��ربمل��ان  غ��رف  داخ��ل  احلركة 

حلماية  �صعبي  و�صيا�صي  اجتماعي  اطار  عن  البحث  وعليها  عنها،  الر�صمي  ال�صيا�صي 

الوطني. تعرب عن وجدانهم  انها  املفرت�س  التي من  املخرجات، 

ج��روب  يف  ول��و  البقاء  الق��ل  على  اللجان  وم��ق��رري  وروؤ���ص��اء  اللجنة  رئي�س  على 

�صخ�صي، للعمل على ح�صد التاأييد ملخرجات اللجنة، وحث الحزاب املن�صوية �صابقا 

كذلك  املخرجات،  لهذه  احلماية  لتوفري  ال�صعبية  قواعدها  تفعيل  على  اللجنة  يف 

وتب�صيط  ب�صرح  وتقوم  النا�س  مع  توا�صل  على  تبقى  اع��الم  خلية  ت�صكيل  ���ص��رورة 

يف   ، حقوقهم  على  املُعتدي  مبظهر  واظهارها  عنقها،  يّل  يجري  ل  حتى  املخرجات 

مت�صاوية. حقوقا  لهم  وفرت  انها  حني 

وعليها  م��ت�����ص��ل��ة،  ا���ص��الح��ي��ة  ج��رع��ة  ف��ه��ي  ي��ن��ف�����س،  ح��ت��ى  ���ص��ام��را  لي�صت  ال��ل��ج��ن��ة 

الهرجة  يف  حم�صور  اللجنة  اع�صاء  بع�س  فهم  كان  اذا  ال  اي�صا،  اخالقية  واجبات 

وال��ت��ق��اط ال�����ص��ور م���ع امل��ك��ون��ات ال�����ص��ع��ب��ي��ة ل��غ��اي��ة حت��ف��ي��ز ���ص��ف��ح��ات��ه��م ع��ل��ى م��واق��ع 

عن  اللجنة  يف  ك��ان  من  �صيك�صف  اللجنة  اعمال  انتهاء  لن  الجتماعي،  التوا�صل 

التهاين،  وتلقي  البهرجة  لج��ل  ك��ان  وم��ن  وال��ت��ح��دي��ث،  ال���ص��الح  ب�����ص��رورة  امي��ان 

�صتك�صفه  م��ا  وه��ذا  ا�صالحيني،  اىل  وحت��ت��اج  وم�صتمرة  مت�صلة  ال���ص��الح  فمعركة 

القادمة. اليام 

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

      

االنباط-وكاالت

دخ���ل���ت ال����ع����داءة الأمل���ان���ي���ة احل�����ص��ن��اء األ��ي�����ص��ا 

����ص���م���ي���دت، ���ص��اح��ب��ة ل���ق���ب »اأج����م����ل ري���ا����ص���ي���ة يف 

عقد  توقيع  بعد  واملو�صة  الأزي���اء  ع��امل  ال��ع��امل«، 

مع دار الأزياء »هوغو بو�س«، و�صاركت لأول مرة 

اأ�صبوع ميالنو للمو�صة. يف 

يف  بامل�صاركة  حلمها  �صميدت،  األي�صا  وحققت 

ال�صيف   »2020 »طوكيو  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة 

لقب،  اأي  اأخ��ف��ق��ت يف حتقيق  اأن��ه��ا  رغ��م  امل��ا���ص��ي، 

مرت   )400×4( التتابع  �صباق  من  اإق�صائها  بعد 

تابع  اأن  ب��ع��د  زادت  �صهرتها  اأن  غ��ري  ل��ل�����ص��ي��دات، 

 2.5 م��ن  اأك��رث  »اإن�����ص��ت��غ��رام«،  موقع  على  ح�صابها 

مليون �صخ�س، ب�صبب جمالها وجاذبيتها.

حول  رب��ي��ع��ا،   22 ذات  �صميدت،  األي�صا  وق��ال��ت 

جت��رب��ة امل�����ص��ارك��ة يف اأ���ص��ب��وع م��ي��الن��و ل��ل��م��و���ص��ة، 

التجارية  للعالمة  ك��ع��ار���ص��ة  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع 

لدي  »لي�س   :»Hugo Boss  - بو�س  »هوغو 

اأي خ��ربة ع��ل��ى الإط����الق يف ع��ر���س الأزي����اء، ل��ذا 

مع  �صاأتعامل  كيف  ملعرفة  احلما�س  غاية  يف  فاأنا 

الأمر، وبف�صل التدريب الذي تلقيته اأ�صبح لدي 

القدرات املطلوبة« وذلك وفقا ملا ن�صرته �صحيفة 

»تاميز«.

وحت����دث����ت األ���ي�������ص���ا ����ص���م���ي���دت ع����ن م�����ص��ريت��ه��ا 

الريا�صية يف ت�صريحات نقلها موقع قناة »مات�س 

�صحيفة  ع��ن  نقال  الرو�صية،  الريا�صية  يف«  ت��ي 

الو�صول  يل،  »بالن�صبة  قائلة:  الأمل��ان��ي��ة،  »بيلد« 

جزءا  يكون  يكاد  التدريب  يف  الأق�صى  احلد  اإىل 

اإىل هذا احلد،  اإذا مل ت�صل  اليومية.  من احلياة 

اأي  اآخ��ر، فلن حتقق  اأي جمال  اأو يف  التدريب  يف 

�صيء ي�صتحق الذكر«.

واأ�صافت: »منذ عدة �صنوات، كان من ال�صعب 

نف�صي.  وحتفيز  نف�صي  دف��ع  يل  بالن�صبة  للغاية 

طريقة  توجد  ل  لكن  ج��دا.  ج�صدي  اأرهقت  لقد 

اأخرى«.

ووا����ص���ل���ت: »م����ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ي�����ص��اع��دين 

ك��ب��ري، مع  ب�صكل  امل��ج��م��وع��ة  ال��ت��دري��ب يف  ع��ام��ل 

ال��ذي��ن ي��ح��ف��زون وي��دف��ع��ون بع�صهم  الأ���ص��خ��ا���س 

دائما  اأ�صتمع  مب��ف��ردي،  اأت���درب  عندما  البع�س. 

ت�صغيل  قائمة  لنف�صي  لقد جمعت  املو�صيقى.  اإىل 

اأحبها جدا«.

على  م��رة،  ك��ل  »يف  �صميدت:  األي�صا  واختتمت 

يف  واأرغ��ب  باإمكاين  يعد  مل  عندما  املثال،  �صبيل 

عندها  اآخ��ر،  �صخ�س  اأي  م��ن  اأك��رث  حقا  التوقف 

اأن��ه  اأع��ل��م  اأري���د حتقيقها.  التي  اأه���دايف،  اأف��ك��ر يف 

اأج��ل  م��ن  الق�صوى،  ح��دودي  اإىل  اأ���ص��ل  اأن  يجب 

حت��ق��ي��ق ه����ذه الأه���������داف، وك���ذل���ك جت�����اوز ه��ذه 

احلدود«.

وك�����ص��ف��ت ال����ع����داءة الأمل���ان���ي���ة ع���رب »ت��دوي��ن��ة« 

تطبيق  ال��ر���ص��م��ي��ة يف  ���ص��ف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ن�����ص��رت��ه��ا 

مليون   2.5 م��ن  اأك��رث  يتابعها  التي  »اإن�����ص��ت��غ��رام« 

�صباقاتي  عن  را�صية  ل�صت  اأك��ذب،  »ل��ن  �صخ�س: 

وقت  اأي  م��ن  اأك���رث  بجد  عملت  لقد  ال��ع��ام.  ه��ذا 

م�����ص��ى، ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم جت����اوزت ح����دودي يف كل 

يكن  مل  الت�صحيات.  من  الكثري  وقدمت  مترين 

ومتزق  كوفيد  بفريو�س  اإ�صابتي  مع  �صهال  عاما 

يف الأربطة، لكن مع ذلك، اأعرف ما اأنا قادر عليه 

للمزيد. واأنا متعط�صة 

اإىل  واأتطلع  ال��راح��ة،  من  ق�صًطا  �صاآخذ  الآن، 

للتدرب  بالنتعا�س وال�صتعداد  اأ�صعر  واأنا  العودة 

بقوة مرة اأخرى«.

واأجمعت العديد من التقارير الإعالمية على 

اإث��ارة  الالعبات  اأك��رث  من  هي  �صميدت  األي�صا  اأن 

 Busted« ال��ري��ا���ص��ة. واخ��ت��ار م��وق��ع يف ع��امل 

احل�صناء  ال�صهري،  الأ�صرتالية   »Coverage
األعاب  يف  مرت   400 ال� ب�صباق  املتخ�ص�صة  الأملانية 

 ،2019 اأوروب��ا  بطولة  بربونزية  والفائزة  القوى 

كاأكرث ريا�صية اإثارة يف العام لعامني متتاليني.

ال��ع��داءة الأمل��ان��ي��ة ع��ل��ى ع��ق��د رع��اي��ة  وح�صلت 

الألب�صة  اإن��ت��اج  يف  املتخ�ص�صة  »ب��وم��ا«  �صركة  من 

وامل����ع����دات ال��ري��ا���ص��ي��ة يف ���ص��ن م��ب��ك��رة، رغ����م اأن 

ال��ري��ا���ص��ي��ني ع����ادة م���ا ي��ن��ت��ظ��رون ل��ع��دة ���ص��ن��وات 

من  منا�صب  رع��اي��ة  عقد  على  يح�صلوا  اأن  قبل 

من  يتمكنوا  اأن  بعد  ال��ك��ربى،  ال�صركات  اإح���دى 

واع��د  واإظ��ه��ار جن��اح وم�صتقبل  ق��درات��ه��م  اإث��ب��ات 

بالإجنازات.

�صاعدها  اإن جمالها  ذات مرة  �صميدت،  وقالت 

اأزياء  كعار�صة  للعمل  فر�صة  ومنحها  ال�صهرة  يف 

اأن  ذل��ك  رغ��م  تف�صل  ولكنها  اإع���الن���ات،  وجن��م��ة 

يعجب بها النا�س ملهاراتها يف ريا�صة اأم الألعاب.

بريطانيا .. فنان يمتهن الرسم
 في السبعين وينال شهادته 

الجامعية بعمر 96 عامًا

االنباط-وكاالت

اأرت�صي  الربيطاين،  الفنان  امتهن 

وذل��ك  ال�صبعني،  بعمر  الر�صم  واي��ت، 

�صا�صك�س«  »اإي�����ص��ت  كلية  دخ��ول��ه  ق��ب��ل 

وت��خ��رج��ه م��ن��ه��ا ب�����ص��ه��ادة يف ال��ف��ن��ون 

ي��وم��اً،  96 ع��ام��اً و56  ب��ع��م��ر  اجل��م��ي��ل��ة 

القيا�صي  ال��رق��م  يحطم  اأن  ك��اد  حيث 

كاخلريج الأكرب �صناً من الكلية.

ل�صحيفة  ال�����ص��اب��ق  امل��ح��ام��ي  وق���ال 

ح�صوله  اإن  الربيطانية،  »غ��اردي��ان« 

ع��ل��ى ���ص��ه��ادة يف ال��ر���ص��م ك���ان مب��ث��اب��ة 

ف��ه��و م�صغول  ل���ه،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ال��ب��داي��ة 

معظم الأوقات. وفيما ل يزال يزاول 

»الر�صم  على  يعكف  ا�صت�صارية،  اأعمال 

ل��ت��ل��ب��ي��ة ����ص���الت ال���ع���ر����س«، ك��م��ا اأن���ه 

مع  خ��ريي��ة  موؤ�ص�صة  تاأ�صي�س  ب�����ص��دد 

م�صاحة  ل�صنع  �صا�صك�س«  »اإي�صت  كلية 

ا�صتديو وتوفري معدات للخريجني.

اجلمعية  تاأ�صي�س  وراء  دافعه  وعن 

اخل���ريي���ة، اأع����رب واي����ت ع��ن اع��ت��ق��اده 

ي��غ��ادرون  جمتمعه  يف  اخل��ري��ج��ني  اأن 

الكثري  دون  للكلية  احلا�صنة  البيئة 

م�صاحة  لديهم  لي�س  اإذ  ال��دع��م،  م��ن 

اأموال، ومن دون م�صاعدة  للر�صم ول 

ق�صاة  »ونحن  قائاًل:  �صائعون،  فاإنهم 

يف األ نفكر يف م�صتقبلهم«، وهو يذكر 

قطعة  ا�صرتى  طالباً  ك��ان  عندما  اأن��ه 

ت��اري��خ،  اأو  با�صم  موقعة  غ��ري  خزفية 

معرفة  املمكن  م��ن  يكن  مل  وب��ال��ت��ايل 

�صراء  ما رغب يف  اإذا  القطعة  �صاحب 

املزيد من اأعماله.

واأث����ن����اء ال���ر����ص���م، غ���ال���ب���اً م���ا يحب 

اإىل »النهر  الفنان النظر عرب نافذته 

اأنه  واملارة« ور�صم ما ي�صاهده. ويذكر 

الريف  اإىل  يذهب  كان  املراهقة  اأثناء 

ب��الأل��وان  وير�صم  دي��ف��ون  مقاطعة  يف 

امل���ائ���ي���ة، اخل�����زان امل���ائ���ي وم��ن��ح��درات 

الربيع  يف  ال��وردي��ة  الفاكهة  ب�صاتني 

اأثناء  عقود  مدى  على  لكنه  وغريها، 

حياته،  من  الفن  غ��اب  كمحام،  عمله 

 72 بعمر  للر�صم  دف��رتاً  تناول  اأن  اإىل 

عاماً متجوًل حول العامل مع زوجته.

خم�صة  بعد  ال��ف��ن  اإىل  ع��اد  ب��ذل��ك، 

اأب�����داً« ح�صب  ع��ق��ود »لأن����ه مل ي��ف��ق��ده 

م��ن  اث���ن���ت���ان  ت���رغ���ب  والآن،  ق����ول����ه. 

����ص���الت ال��ع��ر���س ب��ي��ع اأع���م���ال���ه، وه��و 

ي�صعر »اأن كل قما�صة عبارة عن جتربة 

على الطريق الحرتاف«، وفيما كانت 

يت�صاءل  ق��ول��ه،  ح�صب  رائ��ع��ة،  ح��ي��ات��ه 

اأن ي��ن��ج��زه ب��ع��د ت��اأ���ص��ي�����س  ع��م��ا ي��ري��د 

اخلريية. جمعيته 

أليسا الرياضية األكثر إثارة في العالم تقتحم عالم 
الموضة وتبوح بأسرارها

االنباط-العقبة 

�صلطة  م��ف��و���ص��ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اع���ل���ن   

منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة املهند�س 

�صركة  ت�صجيل  عن  الحد  ام�س  بخيت  نايف 

طريان مملوكة للقطاع اخلا�س يف العقبة.

ال�����ص��رك��ة  ان  ���ص��ح��ف��ي  ت�����ص��ري��ح  وق�����ال يف 

وخليجية  اوروب��ي��ة  ودول  عمان  اىل  �صتحلق 

وعربية با�صم »طريان العقبة«.

ومت��ت��ل��ك ال�����ص��رك��ة ال���ت���ي ���ص��ج��ل��ت ر���ص��م��ي��ا 

ا���ص��ت��ث��م��ار يف جم��ال  ك���اول  ال��ع��ق��ب��ة  �صلطة  يف 

 ، دينار  50 مليون  براأ�س مال قدره  الطريان 

3 طائرات كمرحلة اأوىل.

واو����ص���ح امل��ه��ن��د���س ال��ب��خ��ي��ت ان ال�����ص��رك��ة 

امللك  م��ط��ار  م���ن   رح��الت��ه��ا  بت�صغيل  ���ص��ت��ب��داأ 

احل�����ص��ني اىل وج��ه��ات��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

والق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ف���ور احل�����ص��ول على 

ال��ت�����ص��اري��ح ال����الزم����ة م���ن ه��ي��ئ��ة ال���ط���ريان 

املدين.

وا�صار اىل ان هذا ال�صتثمار �صيعظم حجم 

خالل  م��ن  العقبة  اىل  اخل��ارج��ي��ة  ال�صياحة 

جوية  بخطوط  العامل  دول  مع  العقبة  ربط 

ومناف�صة. منا�صبة  وبا�صعار 

العقبة  ���ص��رك��ة  ان  ب��خ��ي��ت  امل��ه��ن��د���س  واك���د 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري ك��اف��ة و���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل ويف 

ال�صياح  و�صول  لت�صهيل  ال��ط��ريان  مقدمتها 

���ص��رك��ات  وان  ���ص��ي��م��ا  ال���ذه���ب���ي  امل���ث���ل���ث  اىل 

ال����ط����ريان امل��ن��خ��ف�����س ال��ت��ك��ال��ي��ف راي�����ن اي��ر 

من  رح��الت��ه��ا  �صت�صتاأنف  واي���زو  ج��ت  واي���زي 

ال�صهر املقبل. وجهاتها الوروبية وبالعك�س 

المهندس بخيت يعلن عن 
إطالق  شركة طيران العقبة 

ت�صلم جاللة امللك عبداهلل الثاين تو�صيات اللجنة 

امللكية لتحديث املنظومة ال�صيا�صية بخ�صو�س قانوين 

النتخاب والحزاب واي�صا الدارة املحلية.

ووفق ما مت تداوله من تو�صيات، اأ�صرت اللجنة على 

23 تعديال د�صتوريا ين�صاب منها ال�صالح ال�صيا�صي.

امل�صاركة  امل��ق��رتح��ة   تعديالتها  يف  اللجنة  وق���وام 

ال�صعبية و�صمان زخمها يف �صناديق القرتاع وتطوير 

التوا�صل مع  وادوات��ه��ا يف  لذاتها  ال�صيا�صية  الح���زاب 

املواطنني وحتفيزهم على الن�صواء حتت مظالتها.

ال��ذي طرح بعد ت�صلم جاللة امللك روؤية  وال�صوؤال 

اللجنة امللكية لالأ�صالح، هل الردن �صيكون على ابواب 

انتخابات نيابية مبكرة؟.

الرادة امللكية بارجاء ال��دورة العادية ملجل�س المة 

اىل 15 ال�صهر املقبل، ربطها كثريون بنتائج ماراثون 

التي  وتو�صياتها  امللكية  اللجنة  واجتماعات  ح��وارات 

ا�صبحت بني يدي جاللة امللك والذي وجه احلكومة 

م�صاريع  اىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ب��ج��دي��ة  معها  ال��ت��ع��ام��ل  اىل 

قوانني لقرارها وفق القنوات الد�صتورية.

حل الرب ملان احلايل من عدمه مرهون بجاهزية 

ال�صارع  ا�صتقطاب  على  وقدرتها  ال�صيا�صية  الح���زاب 

بحمل همومه يف برامج واقعية قابلة للتطبيق على 

ار�س الواقع.

ومن ال�صئلة املطروحة يف هذا ال�صدد، هل �صتنجح 

الحزاب  احلالية يف هذا المتحان، ام ان تنفيذ مراحل 

�صريجاأ  اجل��دي��دة  وت�صريعاتها  ال�صيا�صية  املنظومة 

�صيا�صية جديدة ت�صمن م�صاركة  اح��زاب  حلني ولدة 

فاعلة لل�صباب واملراأة.

ال�صيا�صية  امل��ن��ظ��وم��ة  ب��رتج��م��ة  ال��ب��دء  ان  اع��ت��ق��د 

اجل��دي��دة يف ظ��ل احل��ال��ة احلزبية الراهنة ق��د يكون 

�صعبا، لمي��ان الغالبية الردن��ي��ة ان جل الح���زاب ل 

بها  ت���دار  ال��ت��ي  للفردية  ج���وع،  م��ن  تغني  ول  ت�صمن 

وح�صر ع�صويتها على املعارف وال�صدقاء والتبعية.

ال�صيا�صية مل تفتح  ان اغلب الح���زاب  �صرا  ولي�س 

�صدر  ات�صع  واذا  فكريا،  ال�صبابية  للطاقات  اب��واب��ه��ا 

بع�س  يف  ال�صبابية  فالن�صاطات  ل��راأي��ن��ا،  احل��زب��ي��ني 

الحزاب مل يكن  اكرث من ترف �صيا�صي وكذلك فيما 

ال�صنوات  يف  عجل  على  ا�صتدعيت  التي  امل���راأة  يخ�س 

املا�صية لتكون ديكورا �صيا�صيا فقط.

اخلارطة ال�صيا�صية اجلديدة التي ر�صمتها اللجنة 

امللكية باقرتاحاتها يفرت�س ان يقابلها حراك حزبي 

وا���ص��ع يقوم على الن��دم��اج والئ��ت��الف ب��ني الح���زاب 

املتقاربة فكريا، وت�صكيل 3 تيارات �صيا�صية قادرة على 

ال�صتجابة للتغيريات املقرتحة لنه�صة جديدة برملانيا 

وحزبيا.

اك��دت ان �صانع  ال�صيا�صية اجل��دي��دة  ال���ص��الح��ات 

وان  �صيا�صيا  الردن  لتطوير  قوية  ارادة  لديه  القرار 

الكرة يف ملعب الحزاب واملواطنني لال�صتجابة لهذه 

الرادة والهمة الها�صمية يف ان يوا�صل الوطن م�صرية 

ابتغيري اىل الف�صل.

حل البرلمان 

خالد فخيدة


