
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

في لقاء غير مسبوق مع مدير المخابرات العامة خالل لقائه عددًا من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها

الملك: حملة على األردن 
وهنالك من يريد التخريب 

ويبني الشكوك

دولتنا قوية 
بقيادتها وصالبة شعبها 

ومنعة اجهزتها 

 الثالثاء   28  �سفر   1443 هـ  - املوافق   5  ت�شرين اأول  2021 م - العدد  5831      - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

  يجب أن يتزامن التحديث السياسي مع اإلصالح االقتصادي
  ليست المرة األولى التي يتم فيها استهداف األردن

االنباط -�صايل �صبيحات 

 ٥٥ العمر  من  يبلغ  اردين  مواطن  ك«  »م. 

عمل  ب��دون  اجلديدة،  الزرقاء  يف  ي�سكن  عاماً 

وال دخ���ل ث��اب��ت ي��ق�����س��ي ب��ه ح��اج��ت��ه وح��اج��ات 

بينهم  من  افراد   ٧ من  املكونة  وا�سرته  منزله 

٤ بنات، الكربى متزوجة اما االبنة الثانية ٢٤ 

ومل  التمري�ض  بتخ�س�ض  تخرجت  فقد  ع��ام 

�سهادة  عام حتمل   ٢٣ والثالثة   ، اي عمل  جتد 

�سفوف  اىل  لتن�سم  القانون  يف  البكالوريو�ض 

العمر  من  يبلغ  طفل  اىل  باال�سافة  البطالة 

٥ �سنوات .

رب اال�سرة الذي يعاين من االم يف الظهر 

ب�����س��ب��ب ال«دي�������س���ك« ال����ذي ي��ح��ول ب��ي��ن��ه وب��ن 

العمل لي�ض لديه اي دخل، توا�سل حممد مع 

»االوقاف« ومل يتم م�ساعدته كما توا�سل مع 

التنمية. وزارة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان 

مناجم  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأك��د    

ال��وه��اب  عبد  املهند�ض  االردن��ي��ة،  الفو�سفات 

ال�سركة  م��ن  ق���رار  اي  ���س��دور  ع���دم  ال�����رواد، 

ب��خ�����س��و���ض ال���ت���اأم���ن ال�����س��ح��ي مل��ت��ق��اع��دي 

بنظام  ال�سركة  الل��ت��زام  م�سريا  ال��ف��و���س��ف��ات، 

 ٢000 ل��ع��ام  للمتقاعدين  ال�����س��ح��ي  ال��ت��اأم��ن 

وتعديالته.

وج����دد امل��ه��ن��د���ض ال������رواد، خ���الل اج��ت��م��اع 

والتنمية  االإدارية، والعمل  م�سرتك للجنتن 

االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ك��ان يف جم��ل�����ض ال���ن���واب، 

احلرا�سي�ض  ح�سن  ال��ن��ائ��ب  ب��رئ��ا���س��ة  ام�����ض، 

علي  النائب  االداري��ة  اللجنة  رئي�ض  وح�سور 

ب�ساأن  امل��ت��ق��اع��دي��ن،  ع��ن  وممثلن  ال��ط��راون��ة 

التاأمن ال�سحي ملتقاعدي الفو�سفات، التزام 

ال�سركة .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عّمان

اك����د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  االع����ي����ان دول���ة 

بقيادة   ، ال��ي��وم  االردن  ان  الفايز  في�سل 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ، ي��وا���س��ل 

امل�����س��رية ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ه ، م���ن اج���ل ب��ن��اء 

الدولة  القوية  املزدهرة  ، لدخول املئوية 

الثانية باإرادة قوية وعزم كبري ، وا�ساف 

الفايز خالل رعايته حلفل افتتاح موؤمتر 

ب  امل��و���س��وم  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة 

»تطور التنمية واخلدمات العامة يف مئة 

بالتعاون  اجلامعة   تنظمه  وال��ذي   « ع��ام 

مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

الدولة  مئوية  مبنا�سبة  الثقافة  ووزارة 

االأردن������ي������ة ب���ح�������س���ور حم���اف���ظ ال��ب��ل��ق��اء 

الدكتور فرا�ض ابو قاعود.

التفا�صيل �ص »4«

عائلة فقيرة بالزرقاء الجديدة تناشد 
اهل الخيرمساعدتها

 الفوسفات: ال مساس في التأمين 
الصحي لمتقاعدي الشركة 

الفايز : البلقاء التطبيقية  استطاعت 
ان تفرض نفسها على الساحة العالمية

2

االنباطوكاالت

االح����ت����الل  اأن  ب���ح���ث���ي  م����رك����ز  اأع�����ل�����ن 

 ،19٤8 ع��ام  النكبة  منذ  ه��دم  االإ�سرائيلي 

م�����س��ك��ن  و900  األ����ف����ا   1٧٢ جم���م���وع���ه  م����ا 

األ���ف  و٣٢٤  م��ل��ي��ون��ا  وه���ج���ر  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

فل�سطن  اأرا���س��ي  م��ن  فل�سطيني  م��واط��ن 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، ب��ه��دف »ج��ل��ب وت��وط��ن اأك��ر 

من خم�سة مالين مهاجر يهودي«

وق���ال م��رك��ز اأب���ح���اث االأرا����س���ي ال��ت��اب��ع 

جل��م��ع��ي��ة ال����درا�����س����ات ال���ع���رب���ي���ة، يف ب��ي��ان 

���س��ح��ف��ي ال���ي���وم االث���ن���ن مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم 

النكبة؛  ع��ام  خ��الل  اإن���ه  للموئل:  ال��ع��امل��ي 

ه��دم االح��ت��الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي ح���وايل 1٢٥ 

 800 األف م�سكن فل�سطيني، وهّجر حوايل 

يف   ٤٧ ح��وايل  ي�سكل  مب��ا  فل�سطيني،  األ��ف 

اآنذاك املائة من جمموع الفل�سطينين 

وُي����ط����ل����ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون م�����س��ط��ل��ح 

»ال���ن���ك���ب���ة« ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ة ت��ه��ج��ريه��م م��ن 

�سهيونية  »ع�سابات  اأيدي  على  اأرا�سيهم، 

ب�«اإ�سرائيل«  ي�سمى  م��ا  واإق��ام��ة  م�سلحة« 

عام 19٤8

ووثق املركز هدم االحتالل االإ�سرائيلي 

11 األفا و900 منزل، وتهجريه قرابة  نحو 

وحتى   196٧ ع��ام  منذ  فل�سطيني  األ��ف   ٧٣

املا�سي �سبتمرب/اأيلول  نهاية 

التفا�صيل �ص »9«

 هدم 172 ألف مسكن وتهجير مليون و324 ألف فلسطيني منذ 1948

االنباط-وكاالت

حلقوق  االأورومتو�سطي  املر�سد  ق��ال 

والبيئة  للمياه  العاملي  واملعهد  االإن�����س��ان 

وال�سحة )GIWEH( يف بيان �سفوي 

ل��ه��م��ا اأم����ام جم��ل�����ض ح��ق��وق االإن�����س��ان اإن 

ت�سبب  االأمد  طويل  االإ�سرائيلي  احل�سار 

يف ت��ده��ور خطري ل��الأم��ن امل��ائ��ي يف غ��زة، 

امل���ي���اه غ���ري ���س��احل��ة  9٧% م���ن  ل��ت�����س��ب��ح 

ل���ل�������س���رب، ب��ي��ن��م��ا ي��ب��ق��ى ����س���ك���ان ال��ق��ط��اع 

ببطء يت�سممون  املحا�سر 

وذك������رت امل��ن��ظ��م��ت��ان -خ�����الل ال�����دورة 

اأن  للمجل�ض-  واالأربعن  الثامنة  العادية 

امل�ستمر  الكهرباء  وانقطاع  الوقود  اأزم��ة 

تعيق ت�سغيل اآبار املياه وحمطات معاجلة 

م���ي���اه ال�������س���رف ال�����س��ح��ي، االأم������ر ال���ذي 

م��ي��اه  م��ن   %80 ن��ح��و  ت�����س��ري��ف  اإىل  اأدى 

ال�سرف ال�سحي غري املعاجلة يف غزة يف 

املياه  اإىل  ٢0% منها  يت�سرب  بينما  البحر 

اجلوفية. وقال »حممد �سحادة«، م�سوؤول 

الربامج واالت�سال لدى االأورومتو�سطي 

يف خطابه للمجل�ض.

التفا�صيل �ص »9«

  »األورومتوسطي«: سكان غزة 
يتسممون ببطء و97% من المياه غير 

صالحة للشرب

االنباط – عمر كالب 

يف ال��ل��ل��ح��ظ��ة ال���ت���ي ت���رت���ع���د ف��رائ�����ض 

ك��ث��ري م��ن اال���س��ق��اء ال��ع��رب، مل��ج��رد �سماع 

او  مرتباتها  اح��د  ملراجعة  ولي�ض  ا�سمها، 

حترير  روؤ���س��اء  م��رك��ب��ات  ك��ان��ت  اق�سامها، 

كتاب  م��ن  وجم��م��وع��ة  ال��ي��وم��ي��ة  ال�سحف 

االع�����م�����دة ال���ي���وم���ي���ة، جت����ت����از احل����واج����ز 

من  وادع���ة  بابت�سامة  م�سحوبة  االمنية 

احل����را�����س����ات، و����س���وال اىل م��ك��ت��ب م��دي��ر 

امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة، او اىل »اجل��ن��اح«، كما 

يحلو ملنت�سبي الدائرة .

التفا�صيل �ص »3«

 الجغبير: االنفتاح غير المدروس مع سوريا سلبي 
وهذا األنسب لتحقيق مصالح الطرفين

  كالب ضالة تسبب الرعب لسكان مدينة إربد

االأنباط – نور حتاملة 

ب��ع��د ق����رار اإع�����ادة ف��ت��ح احل�����دود ال��ربي��ة 

ج��اب��ر-  ح���دود  ال�سورية   )مركز  االأردن���ي���ة 

فتح  باإعادة  اإج��راءات  خا�سة  وفق  ن�سيب(، 

هذا املركز اأمام حركة ال�سحن وامل�سافرين، 

جالت العديد من املخاوف وال�سكوك حول 

االأردين  االقت�ساد  على  ال�سلبية  التبعات 

جراء االنفتاح مع �سوريا.

�سناعة  رئي�ض غرفة  ح��ذر  ذل��ك،  وح��ول 

االأردن وعمان فتحي اجلغبري من االنفتاح 

غري املدرو�ض مع �سوريا، وقال على الرغم 

من جميع القوا�سم امل�سرتكة مع �سوريا اإال 

يوماً  يقم  مل  البيني  التجاري  التبادل  اأن 

مع  فالتجارة  امل�سرتك،  التكامل  مبداأ  على 

�سابها  املا�سية  العقود  م��دار  وعلى  �سوريا 

عدم عدالة الإختالف م�ستوى املناف�سة بن 

البلدين. 

ل���� »االأن�����ب�����اط«، عند  واأ�����س����ار يف ح��دي��ث��ه 

ال��ب��ي��ن��ي��ة مع  ال���ت���ج���ارة  اأرق������ام  ال��ن��ظ��ر اىل 

جند  االآن  ولغاية   ٢00٧ ال��ع��ام  منذ  �سوريا 

وا�سح  وب�سكل  مييل  التجاري  امل��ي��زان  ب��اأن 

ح��وايل  اىل  و���س��ل  وبعجز  ���س��وري��ا،  ل�سالح 

ال��ع��ام  ال���ف���رتة ق��ب��ل  100 م��ل��ي��ون دي���ن���ار يف 

٢011، يف حن ان اآخر عامن �سهدا فائ�ساً 

ل�سالح االأردن.

التفا�صيل �ص »5«

االأنباط -  فرح مو�صى

امل��واط��ن��ن ل�سحيفة  م��ن  ع���دد  ا���س��ت��ك��ى   

االأنباط من تكاثر الكالب ال�سالة يف اإربد، 

اأن انت�سار الكالب باملئات باتت  واأكدوا على 

يعد  مل  اإذ  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  ت���وؤرق  م�سكلة 

االأط���ف���ال ي��اأم��ن��ون ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م يف بع�ض 

امل��ن��اط��ق ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ن��ة، م��ث��ل ب�����س��رى، 

وح���وارة، وب��ي��ت را����ض، وغ��ريه��ا م��ن القرى 

التابعة ملحافظة اإربد، مع التاأكيد من قبل 

�سكان مناطق داخل اإربد على وجود ع�سرات 

ال�سكنية  املناطق  يف  ت�سرح  ال�سالة  الكالب 

الكثري  الكالب هاجمت  املدينة، وكانت  من 

من االأطفال يف ال�سباح خالل ذهابهم اىل 

املدار�ض قبل انت�سار فايرو�ض كورونا.

امل�����س��ك��ل��ة ل��ي�����س��ت ول���ي���دة ال��ل��ح��ظ��ة، اإن��ه��ا 

م�����س��ك��ل��ة ق���دمي���ة م���ن���ذ �����س����ن����وات، وب��ل��دي��ة 

ال��ب��ل��دي��ات، لديها علم  اإرب����د، وغ��ريه��ا م��ن 

ال�سابقون  ال��روؤ���س��اء  حجة  لكن  باملو�سوع، 

احل����ي����وان،  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  ج��م��ع��ي��ات  اأن 

واإي��ذاء  قتل  بعدم  تطالب  دولية  وجمعيات 

اىل  اأدى  ما  الكالب،  وخ�سو�ساً  احليوانات 

تكاثرها ب�سكل غري م�سبوق، و�سارت ت�سكل 

تلك  اأو  املفتوحة،  املناطق  �سكان  لدى  رعباً 

وتنت�سر  موا�سي،  فيها  يوجد  التي  املناطق 

من خاللها حظائر البقر واجلمال.

وط����ال����ب����ت ج���م���ع���ي���ات ت���ع���ت���ن���ى ب���رع���اي���ة 

بل  وقتلها،  ال��ك��الب  قن�ض  بعدم  احل��ي��وان، 

واإجراء  ا�سطيادها،  طريق  عن  مبكافحتها 

وتبقيها  تكاثرها،  متنع  جراحية  عمليات 

حماية  اأماكن  توفري  مع  احلياة،  قيد  على 

ال��الزم  والعالج  الطعام  وتوفري  لها،  اآمنة 

اإذا  اأ���س��ح��اب��ه��ا  ع��ل��ى  التنبيه  اأو  ل��رع��اي��ت��ه��ا، 

ك��ان��ت م���ن ال���ك���الب اخل��ا���س��ة ب��ال��رع��ي، اأن 

اإبعادها. يعملوا على 

التفا�صيل �ص »4«



االنباط- عمان

 ا���ش��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�شر 

اخل�شاونة يف رئا�شة الوزراء، ام�س االثنني، ال�شيخ 

لال�شتثمار  قطر  ج��ه��از  رئي�س  ث��اين  اآل  في�شل 

الآ�شيا وافريقيا الذي يزور اململكة على راأ�س وفد 

ق��ط��ري لبحث ف��ر���س وجم����االت اال���ش��ت��ث��م��ار يف 

العديد من القطاعات.

واكد رئي�س الوزراء خالل اللقاء الذي ح�شره 

وزير التخطيط والتعاون الدويل نا�شر ال�شريدة 

ووزير املالية الدكتور حممد الع�شع�س وال�شفري 

اآل  نا�شر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  االردن  يف  ال��ق��ط��ري 

ث�����اين، ع��م��ق ال���ع���الق���ات االخ����وي����ة ال���ت���ي ت��رب��ط 

واالهتمام  ال��رع��اي��ة  بف�شل  ال�شقيقني  البلدين 

امللك عبداهلل  م��ن قبل جاللة  ب��ه  ال���ذي حتظى 

الثاين واخيه �شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

امري دولة القطر.

ولفت رئي�س ال��وزراء اىل اجلهود واالج��راءات 

التي اتخذتها احلكومة لتعزيز بيئة االعمال يف 

اململكة وتب�شيط االجراءات املتعلقة باال�شتثمارات، 

اال�شتثمارات  من  مبزيد  االردن  ترحيب  م��وؤك��دا 

القطرية يف العديد من القطاعات وامل�شاريع.

من جهته، اأكد رئي�س جهاز قطر لال�شتثمار 

ان زيارته والوفد املرافق لالأردن ت�شتهدف البحث 

ع��ن اق��ام��ة ا���ش��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة يف ال��ع��دي��د من 

االقت�شادية  العقبة  ومنطقة  الكربى  ال�شركات 

اخلا�شة ا�شافة اىل التو�شع يف ا�شتثمارات قائمة 

يف اململكة.

و����ش���م ال���وف���د امل���راف���ق ل��رئ��ي�����س ج���ه���از قطر 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  من  كال  لال�شتثمار، 

ق��ط��ر ل��ل��ت��ع��دي��ن خ��ال��د ب���ن ال��ع��ب��ديل وال��رئ��ي�����س 

التنفيذي باالنابة لبنك قطر االول عبدالرحمن 

ادارة  ل��ق�����ش��م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ت��وت��ن��ج��ي وال���رئ���ي�������س 

امل�شرتيات واخلدمات املوؤ�ش�شية احمد البوعينني.

االنباط- عمان

 عر�س وزير ال�شحة، الدكتور فرا�س الهواري، 

ام�س االث��ن��ني، خ��الل لقائه �شباب م��ن 14 دول��ة 

عربية، �شمن فعاليات اللقاء ال�شابع ع�شر ل�شباب 

ال�شباب،  وزارة  تنظمه  ال��ذي  العربية،  العوا�شم 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، بعنوان 

والبيئة  ال�شحة   - ال��ع��رب��ي  ال�شباب  “ملتقى 
االأردن يف حماربة  املجتمعية” يف عمان، جتربة 

جائحة كورونا.

وبني الدكتور الهواري، بح�شور وزير ال�شباب 

م�شتقر  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ش��ع  اأن  النابل�شي،  حممد 

منجزا  تعد  التي  املطاعيم،  ملرحلة  يعود  وذل���ك 

اأردن��ي��ا يفخر ب��ه ح��ول ال��ع��امل، اإذ ح��دت م��ن اآث��ار 

املوجة ثالثة، والتي عاون فيها 1500 �شاب متطوع 

اإن  امل�شادة للفريو�س. وق��ال  اللقاحات  اإعطاء  يف 

اال�شتقرار يف الو�شع الوبائي يعود اإىل االإجراءات 

التي اتخذتها احلكومة يف التعامل مع اجلائحة 

بالتزامن مع الفتح املتدرج للقطاعات، موؤكدا اأن 

تكثيف حمالت التطعيم كان له االأث��ر االأك��رب يف 

التخفيف من انت�شار الفريو�س و�شدة االإ�شابة به، 

داعيا اإىل االإقبال لتلقي املطاعيم. وحول حتديات 

اأن  اأو���ش��ح  بال�شباب،  يتعلق  فيما  ال�شحة  وزارة 

ال��ت��ح��دي��ات، داعيا  اأب���رز  ال��ت��دخ��ني وال�شمنة م��ن 

ال�شباب اإىل اط��الق مبادرات حتفز على االإق��الع 

ال��ت��دخ��ني، واحل���ث على مم��ار���ش��ة االأن�شطة  ع��ن 

ال��ري��ا���ش��ي��ة يف ال���ه���واء ال��ط��ل��ق. واأك�����د ال���ه���واري 

�شرورة العمل العربي امل�شرتك الأمتته االأنظمة 

ال�شحية، وذلك من خالل اال�شتفادة من التجارب 

الناجحة يف هذا املجال من الدول العربية، لتعزيز 

توفر  يف  وخ��ا���ش��ة  املتكاملة  ال�شحية  املنظومة 

االأردن  يف  املجاالت  لهذه  املوؤهلة  ال�شابة  الكوادر 

اإن  النابل�شي  ق��ال  جانبه،  م��ن  العربية.  وال���دول 

اللقاء الذي ت�شت�شيفه اململكة، يهدف اإىل تعزيز 

دور ال�شباب يف �شناعة املبادرات وت�شجيع الطاقات 

�شبابية  م��ب��ادرات  اإنتاج  على  ال�شباب  املبدعة من 

اأمامهم  الفر�شة  واإت��اح��ة  وتنميتها،  وتطويرها 

لاللتقاء والتفاعل فيما بينهم وتبادل اخلربات 

خمتلف  م��ن  واالجتماعية  والثقافية  ال�شبابية 

االأقطار العربية.

ال��دول  امل�شاركون من  ال�شباب  اأ�شاد  ب��دوره��م، 

ال��ت��ع��ايف،  االأردن يف خ��ط��ة  ب����اإج����راءات  ال��ع��رب��ي��ة، 

اجلائحة،  ظ��ل  يف  ال�شحية  املنظومة  وا�شتقرار 

وعن احللول املتخذة يف احلد من هجرة الكوادر 

الطبية املوؤهلة اإىل خارج البالد من خالل توفري 

االأب��ح��اث  اإع�����داد  وال��ت��دري��ب وت�شهيل  ال��ت��اأه��ي��ل 

العلمية، موؤكدين اأن االأردن يتميز ب�شمعة طبية 

متميزة. ي�شار اإىل اأن فعاليات اللقاء ت�شتمر 7 اأيام، 

وت�شارك فيه 14 دول��ة عربية يف جل�شات حوارية 

ولقاءات مع عدد من املوؤ�ش�شات املعنية باملبادرات 

ال�شبابية وال�شحية والبيئية.

 رئيس الوزراء يلتقي رئيس 
جهاز قطر لالستثمارات

 الهواري يعرض لشباب العواصم 
العربية تجربة األردن في محاربة كورونا

املحلي

�شّلمت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�شيا�شية تقريرها النهائي جلاللة امللك �شوب مرحلة 

مف�شلية جديدة وحديثة يف االإ�شالح ال�شيا�شي وامل�شاركة ال�شعبية يف �شنع القرار؛ والعمل الذي 

اأجندة الوطن بالرغم مما حدث من  اأجندة خا�شة �شوى  اأي  اللجنة توافقي ال يحمل  قامت به 

للتطوير  اإث���راء  م�شدر  ي�شكالن  االآراء  وتباين  فالتنّوع  اللجنة؛  عمل  اإب��ان  واإختالفات  خالفات 

والتحديث �شوب خمرجات تتواءم وروح الع�شر؛واأجزم باأن كل مواطن �شالح وقلبه على الوطن 

ي�شكر اللجنة من قلبه على ادائها الذي ي�شّجل يف ميزان وطنيتها:

1. جاللة امللك و�شف املرحلة التي نعي�شها باجلديدة واملف�شلية يف م�شارات حتديث الدولة �شوب 

اإرادة �شيا�شية وم�شلحة  الثانية؛ وذل��ك من خالل من��وذج دميقراطي متكامل يعرب عن  مئويتها 

وطنية تعزز الهوية الوطنية اجلامعة وم�شرية التنمية والتحديث التي يعي�شها وطننا االأ�شم.

٢. خمرجات اللجنة امللكية متخ�شت عن م�شروع جديد لالإنتخاب وم�شروع جديد لالأحزاب 

ال�شيا�شية ومقرتحات لتعديالت د�شتورية وتو�شيات لتطوير الت�شريعات الناظمة لالإدارة املحلية 

وتو�شيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية يف �شنع القرار وتهيئة البيئة الت�شريعية وال�شيا�شية ال�شامنة لدور 

ال�شباب واملراأة يف احلياة العامة.

اإنتخابية  وبيئة  وحزبية  �شيا�شية  حلياة  مرجعية  ي�شكل  املقرتحة  القوانني  من  قانون  كل   .٣

توافقية حتتاج ملراحل د�شتورية ومناق�شة واإقرار يف جمل�س االأمة ب�شقيه النواب واالأعيان؛ واأجزم 

باأن هوام�س املناورة �شتكون حمدودة ن�شبياً حيث األوان الطيف يف اللجنة امللكية تكاد تغّطي معظم 

املجتمع االأردين باأطيافه ال�شيا�شية واالإجتماعية وغريها.
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اأحزاب اأو اإئتالف حزبي واإطار زمني ملدة ثالث �شنوات الإن�شاء وتقوية االأحزاب اجلديدة لتاأخذ دوراً 

فاعاًل باملجتمع؛ واأجزم باأن قانون االأحزاب هو االأهم �شمن حزمة قوانني االإ�شالح ال�شيا�شي الأن 

ذلك يعك�س الثقافة ال�شيا�شية والبيئة احلزبية يف املجتمع.

5. كما اأن مقرتح وجود العتبة بن�شبة �شبعة باملائة جاء لدعم التحالفات احلزبية والتي �شتوؤول 

حلكومات برملانية فاعلة؛ واإن كان ذلك يحتاج لبع�س الوقت ورمبا بني ع�شرة وع�شرين عاماً؛ وهذا 

بحد ذاته حتّدي كبري على االأر�س لكل من االأحزاب وال�شارع للو�شول اإليه بكفاءة واإقتدار.

٦. كثريون يرون باأن النا�س ال تثق كثرياً باللجان وخمرجاتها اأّنى كانت ب�شبب اأزمة الثقة بني 

ال�شعب واحلكومة؛ لكن احلقيقة تقول باأن درجة الثقة هذه تتنامى فاأ�شبحت ٣1٪ وفق اإ�شتطالع 

ال��راأي الذي قام به مركز الدرا�شات االإ�شرتاتيجية باجلامعة االأردنية بعدما كانت 17٪ يف بداية 

ت�شكيل اللجنة؛ ما يوؤ�ّشر الإ�شطراد وتنامي درجة الثقة باللجنة وخمرجاتها حتى واإن كانت بن�شبة 

قليلة.

االأعظم لعمل  امل�شرتك  القا�شم  امللكية تتحدث عن نف�شها بو�شوح حيث  اللجنة  7. خمرجات 

اللجنة كان الوطن وفقط الوطن؛ بالرغم من الروؤى املختلفة واخلالفات بني خمتلف التيارات؛  

اإذ اأن التوافق �شنة حميدة وال ميكن اأن يكون هنالك حالة اإجماع وطني على قوانني لالأحزاب اأو 

االإنتخاب.

٨. خمرجات اللجنة توؤ�ّشر ل�شرورة حتمية اأ�شا�شها اإن�شاء اأحزاب تقوم على الرباجمية ومتتلك 

برامج اإقت�شادية و�شيا�شية وتربوية واإعالمية وغريها؛ هذه الربامج قابلة للتطبيق على االأر�س 

دومنا اإ�شراك ملوظفي القطاع العام باأي تطلعات اأو انتماءات حزبية.

ن لعمل اللجنة؛ و�شيتم التقّدم مبخرجات اللجنة  ٩. جاللة امللك هو ال�شامن واحلامي واملُح�شّ

وقوانينها ملجل�شي النواب فاالأعيان من خالل احلكومة لغايات اإ�شتكمال املراحل الد�شتورية؛ ونتطّلع 

لتطبيق عملي �شفاف لكل املراحل الد�شتورية لهذه القوانني النا�شمة للحياة ال�شيا�شية.

املحك؛  على  ت�شع اجلميع  ال�شيا�شية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  ب�شراحة: خمرجات   

فم�شاريع القوانني ع�شرية وهنالك �شمانات ملكية للمحافظة عليها؛ لكن االأه��م �شبط تطبيق 

�شفاف ونزيه لقوانني املنظومة ال�شيا�شية مدار البحث؛ ما يعني امل�شي فدماً �شوب املئوية الثانية 

من خالل حياة دميقراطية حترتم االإن�شان وحقوقه وتواءمها مع واجباته.  

د. محمد طالب عبيدات

 مخرجات اللجنة الملكية 
لتحديث المنظومة السياسية

�شلط عد�شة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

خالل لقائه عددًا من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها

ليست المرة األولى التي يتم فيها استهداف األردن

الملك: حملة على األردن وهنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك

 الملك يزور عددا من المصانع بمنطقة القسطل

االنباط- البادية الو�سطى

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

وال�شديقة،  ال�شقيقة  ال���دول  م��ن  كبريين  ودع��م  بتقدير 

ولها دور قوي وموؤثر على ال�شاحتني االإقليمية والدولية.

ال��ي��وم االث��ن��ني ع��دداً  امل��ل��ك، خ��الل لقائه  واأ���ش��ار جاللة 

حم��اوالت  اأن  اإىل  ووجهائها،  الو�شطى  البادية  �شيوخ  من 

قائاًل  تتوقف منذ زمن،  الداخلية مل  االأردن  اإرب��اك جبهة 

يريد  من  هنالك  ي��زال  وال  االأردن،  على  حملة  “هنالك 
ال�شكوك«. التخريب ويبني 

اإخفاوؤه”،  ي��ت��م  ي��وج��د م��ا  “ال  اأن���ه  و���ش��دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى 

االأوىل  امل��رة  لي�شت  فهذه  اأق��وى،  �شيبقى  االأردن  اأن  موؤكداً 

التي يتم فيها ا�شتهدافه.

وفيما يتعلق بالتحديث ال�شيا�شي، لفت جاللته اإىل اأنها 

بني  بجدية  والعمل  بالتعاون  و�شتنجز  م�شتمرة،  عملية 

والت�شريعية. التنفيذية  ال�شلطتني 

اأن  ال�شيا�شي يجب  التحديث  اأن  اإىل  امللك  واأ�شار جاللة 

يتزامن مع االإ�شالح االقت�شادي لتحقيق النتائج املرجوة، 

والإحداث نقلة نوعية ي�شعر املواطن باأثرها.

والرتكيز  االإداري،  االإ�شالح  اأهمية  اإىل  جاللته  ولفت 

تخفيف  كيفية  ح���ول  االق��ت�����ش��ادي  ب��اجل��ان��ب  يتعلق  ف��ي��م��ا 

ال�شغوط على املواطن وحماربة الفقر والبطالة، وحماية 

الفئات والقطاعات التي تاأثرت بوباء “كورونا«.

ودع����ا ج��الل��ة امل��ل��ك امل��واط��ن��ني اإىل االإق���ب���ال ع��ل��ى اأخ��ذ 

ا�شتقرار  على  احلفاظ  بغية  للفريو�س،  امل�شادة  املطاعيم 

الوبائي باململكة، والنهو�س باالقت�شاد الوطني. الو�شع 

وفيما يتعلق بتنمية البادية الو�شطى، لفت جاللة امللك 

وج��اذب��ة  ك��ب��رية  و�شناعية  زراع��ي��ة  اإم��ك��ان��ي��ات  فيها  اأن  اإىل 

اإىل اال�شتفادة  داعياً  ب�شبب موقعها احليوي،  للم�شتثمرين 

من هذه امليزات.

وذّك�����ر ج��الل��ت��ه ب����اأن اال���ش��ت��ث��م��ار ه���و امل���ح���رك ال��رئ��ي�����س 

لالقت�شاد وي�شاهم يف حتقيق النمو وتوفري فر�س العمل، 

لال�شتثمار  املُحّفزة  املنا�شبة  البيئة  توفري  االأه��م  اأن  على 

امل�شتثمرين. مهمة  وت�شهيل 

العام  القطاعني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  على  امللك  جاللة  وح��ث 

كبرية  اقت�شادية  فر�شاً  هنالك  اأن  اإىل  م�شرياً  واخل��ا���س، 

اإىل  تدعو  العربية  ال��دول  بالتن�شيق مع عدد من  ل��الأردن، 

التفاوؤل.

االأردن  ب��ني  ال��ك��ربى  امل�����ش��اري��ع  اأن  اإىل  ج��الل��ت��ه  ول��ف��ت 

�شترتك  �شوريا،  احل��دود مع  فتح  واإع��ادة  وال��ع��راق،  وم�شر 

اإيجابياً على اململكة. اأثراً 

و�شدد املتحدثون على وقوفهم يف وجه من يحاول النيل 

من االأردن وجاللة امللك، جمددين التاأكيد على التفافهم 

الها�شمية. القيادة  حول 

تقديرهم  عن  معربني  التوا�شلية،  باللقاءات  واأ���ش��ادوا 

ملواقف جاللة امللك ودوره املحوري يف الدفاع عن الق�شية 

يف  وامل�شيحية  االإ�شالمية  املقد�شات  وحماية  الفل�شطينية 

القد�س ال�شريف، من منطلق الو�شاية الها�شمية عليها.

النهو�س  ت�شتهدف  التي  املطالب  م��ن  جملة  وع��ر���ش��وا 

جذب  و���ش��رورة  الو�شطى،  البادية  الأه��ل  املعي�شي  بالواقع 

اال���ش��ت��ث��م��ارات مم��ا ي��وف��ر ف��ر���س ال��ع��م��ل وي��ح��د م��ن الفقر 

والبطالة.

جاللة  اأن  الفايز  في�شل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  واأك���د 

امللك عبداهلل الثاين هو �شمام االأمان االأول لالأردن، قائاًل 

ن�شمح  الوالء لعر�شكم، وال  غري  �شيدي  يا  منا  جتد  “لن 
الأي فتنة اأو �شفقة اأن تنال من هذا احلمى الها�شمي«.

مرحلة  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  ي��ج��ت��از  االأردن  اأن  وب���ني 

على  ج��الل��ت��ه  مب��واق��ف  م�����ش��ي��داً  االأم�����ة،  ب��ت��اري��خ  مف�شلية 

ال�شعيدين العربي والعاملي، ودفاعه امل�شتمر عن املقد�شات 

ال�شريف. بالقد�س  وامل�شيحية  االإ�شالمية 

خمتلف  احلكومة  ترتجم  اأن  ب�����ش��رورة  الفايز  وط��ال��ب 

جاللة  بجهود  ا�شتقطابها  يتم  التي  اال�شتثمارية  الفر�س 

اأهمية  اإىل  م�شرياً  اال�شتثمارية،  املرجعية  وتوحيد  امللك، 

تف�شي  زمنية،  ب�شقوف  مرتبطة  اقت�شادية  خطط  و�شع 

اإىل اإيجاد حلول لتحديات الفقر والبطالة.

واأكد الوزير االأ�شبق والعني جمال اخلري�شا اأن االأردنيني 

واال�شتقرار  ب��االأم��ن  ينعم  ال��ذي  ال��وط��ن  خندق  يف  جميعاً 

�شخر  بني  قبيلة  اأبناء  با�شم  مرحباً  امللك،  جاللة  بقيادة 

بجاللته وجمدداً العهد والوفاء له.

معرباً  الوطن،  م�شرية  قيادة  يف  جاللته  بحكمة  واأ�شاد 

امل�شتمر  امللكي  التوا�شل  لنهج  العميق  وتقديره  �شكره  عن 

مع اأبناء االأردن.

وث��م��ن ال��وزي��ر االأ���ش��ب��ق ���ش��الم��ة ح��م��اد اجل��ه��ود الكبرية 

ال��دول��ة  ب��ن��اء  م�شرية  تعزيز  يف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  يبذلها  ال��ت��ي 

جهود  م�شتذكراً  تاأ�شي�شها،  مبئوية  االأردنيون  يحتفل  التي 

اأركانها. امللوك الها�شميني يف تر�شيخ 

امل�����ش��ي مب�شرية  امل��ل��ك ع��ل��ى  اإىل ح��ر���س ج��الل��ة  ول��ف��ت 

االإ�شالح والتطوير، والنهو�س بالوطن واأبنائه، واحلفاظ 

على الوحدة الوطنية.

وعرب الوزير االأ�شبق الدكتور حممد الزهري عن الفخر 

الرا�شد على  الذين ميار�شون احلكم  باآل ها�شم،  واالعتزاز 

بناء  يف  دورهم  عاليا  مقدرا  والت�شامح،  العدالة  من  اأ�ش�س 

وتقدمها. الدولة 

واأو�شح اأن توجيه جاللة امللك لدرا�شة منح عفو خا�س 

الت�شامح  ق��ي��م  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ال��ل�����ش��ان  ب��اإط��ال��ة  ل��ل��م��ح��ك��وم��ني 

م�شتعر�شاً  االأط���ه���ار،  ب��ي��ت  اآل  عليها  داأب  ال��ت��ي  واحل��ك��م��ة 

البطالة،  من  احلد  ومنها  البادية  اأبناء  مطالب  من  عدداً 

ودع��م  امل��ه��ن��ي،  ال��ت��دري��ب  يف  ل��الن��خ��راط  ال�شباب  وت�شجيع 

الثقافية. الريا�شية والهيئات  ال�شبابية واالأندية  املراكز 

اأن  اإىل  ال�شرعة  حممد  الدكتور  االأ�شبق  النائب  واأ���ش��ار 

اأوراق جاللة امللك النقا�شية تعترب اأ�شا�شاً لعملية االإ�شالح 

االإ���ش��الح  عملية  تت�شمن  اأن  ���ش��رورة  م��وؤك��داً  ال�شيا�شي، 

ت��ر���ش��ي��خ م���ب���داأ ال���ع���دال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة وت��و���ش��ي��ع ال��ط��ب��ق��ة 

الو�شطى.

وث��م��ن م���واق���ف ج��الل��ت��ه امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��د ك��اف��ة، 

وحر�شه على االأمن وال�شلم العامليني، واهتمامه بالق�شية 

الفل�شطينية.

وحت����دث ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د ع��م��ر اخل�����ش��ري ع��ن اه��ت��م��ام 

ال���ه���ا����ش���م���ي���ني وح���ر����ش���ه���م ع���ل���ى دع�����م ال�����ق�����وات امل�����ش��ل��ح��ة 

ال�شالح  رف��اق  بربنامج  ُم�شيداً  الع�شكريني،  واملتقاعدين 

اأطلق بتوجيهات ملكية �شامية. الذي 

وط����ال����ب ب����زي����ادة روات�������ب امل���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����ش��ك��ري��ني، 

وت��خ�����ش��ي�����س ق��ط��ع��ة اأر�������س ل���ب���ن���اء جت���م���ع ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 

احل��ايل  البناء  اأن  حيث  الو�شطى،  البادية  يف  الع�شكريني 

م�شتاأجر وال ي�شتوعب اأعداد املتقاعدين يف املنطقة.

واأك����د ال��ق��ا���ش��ي ال��ع�����ش��ائ��ري ال��دك��ت��ور ه��اي��ل ال���زب���ن اأن 

دور  ولها  االأردين  للمجتمع  اأ�شا�شاً  مكوناً  تعترب  الع�شرية 

اأ�ش�س االعتدال لي�س على  اأهم  اإحدى  يف بناء االأردن، وهي 

امل�شتوى االجتماعي فقط بل وال�شيا�شي.

وب���ني اأن ال��ع�����ش��رية ه��ي ك��ي��ان وم��وؤ���ش�����ش��ة ل��ه��ا ث��ق��ل��ه��ا يف 

اأعمدة  اأبرز  من  وهي  كافة،  ال�شعد  على  والتاأثري  احلركة 

بوثيقة اجللوة الع�شائرية اجلديدة. اال�شتقرار، م�شيداً 

للتنمية  ال�����ش��رف  زي����ن  امل��ل��ك��ة  رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة  وث��م��ن��ت 

امل��راأة  لقطاعي  امللك  جاللة  دع��م  ال�شليم  اأري��ج  ال��دك��ت��ورة 

وال�شباب، م�شرية اإىل اأن هذا الدعم كان له االأثر االإيجابي 

بتحديث عمل املراأة والعمل ال�شبابي.

وط��ال��ب��ت ب�������ش���رورة دع���م ري�����ادة االأع���م���ال وا���ش��ت��ح��داث 

احل��ا���ش��ن��ات ل��ه��ا، وت���وف���ري امل�����ش��اري��ع االإن��ت��اج��ي��ة، واإن�����ش��اء 

اأهمية  اإىل  االأعمال، الفتة  �شندوق دعم وطني لدعم رواد 

تقلي�س الفجوة وزيادة فر�س املراأة يف االقت�شاد االأردين.

اجليزة  ل��واء   - العا�شمة  حمافظة  جمل�س  ع�شو  وق��ال 

جاللة  لروؤية  جت�شيد  الالمركزية  اإن  الزبن  ب�شام  ال�شابق 

اإ�شراك املواطنني يف �شنع القرار، الفتا اإىل وجود  امللك يف 

بها، يف  العمل  ب��دء  منذ  التي حتققت  االإجن���ازات  ع��دد من 

واالأ�شغال  وال��زراع��ة  وال�شحة  والتعليم  الرتبية  قطاعات 

وامل����ي����اه، وغ���ريه���ا، ف�����ش��ال ع���ن ���ش��ي��ان��ة امل���واق���ع االأث���ري���ة 

وال�شياحية.

الو�شطى، ومدر�شة  البادية  باإن�شاء م�شت�شفى يف  وطالب 

تدريب مهني، واإن�شاء مدار�س ثقافة ع�شكرية.

اإىل  الدعجان  مفلح  ال�شابق  املوقر  بلدية  رئي�س  ولفت 

مبا  البلديات،  واق��ع  حت�شني  يف  متثلت  املطالب،  من  ع��دد 

ينعك�س على تقدمي اخلدمات املقدمة للمواطنني، و�شمول 

البادية من  بلديات  وزيادة ح�شة  بالتنظيم،  املناطق  بع�س 

امل��وق��ر،  �شامل يف  ث��ق��ايف  م��رك��ز  واإن�����ش��اء  امل��ح��روق��ات،  ح�شة 

وتطوير طريق االأزرق املوقر.

العثمان  خلف  ال�شابق  احلالبات  بلدية  رئي�س  وحت��دث 

ري  م�شروع  اإح��ي��اء  ب��اإع��ادة  مطالباً  ال��زراع��ي،  القطاع  ع��ن 

ال��غ��رام��ات،  م��ن  االأزرق  م���زارع���ي  واإع���ف���اء  ال��ظ��ل��ي��ل،  وادي 

وال�����ش��م��اح ل��ل��م��زارع��ني يف م��ن��اط��ق ال��ب��ادي��ة ب��ح��ف��ر االآب����ار 

االرتوازية.

وب���ني م��دي��ر م��رك��ز ال��ري��ا ل��ل��درا���ش��ات ال��دك��ت��ور حممد 

بواقع  النهو�س  يف  امل�شتدامة  التنمية  اأه��م��ي��ة  اجلريبيع 

البادية ب�شكل عام والو�شطى خا�شة، والرتكيز على االإنتاج 

اأبناء املجتمع يف البناء،  والعمل والت�شاركية، واإدماج جميع 

مطالبا بو�شع حلول للفقر والبطالة.

ال��ب��ادي��ة،  تنمية  امل��ل��ك يف  ج��الل��ة  م���ب���ادرات  اإىل  واأ����ش���ار 

وحت�شني  ال�شباب،  ومتكني  لتنمية  �شندوق  باإن�شاء  مطالباً 

واق����ع اخل���دم���ات، واإي���ج���اد ع��الق��ة ت�����ش��ارك��ي��ة ب���ني ال��ق��ط��اع 

اخلا�س واأبناء البادية.

اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  بني  من جهته، 

اأن احلكومة و�شعت برنامج االأولويات االقت�شادية اأخرياً، 

امل�شاريع  من  الكثري  لتنفيذ  املالية  املخ�ش�شات  من  وفيه 

حل  يف  ت�شهم  م��ق��ارب��ات  اإن��ت��اج  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  التنموية 

التحديات.

للتعرفة  ج��دي��دة  خ��ط��ة  تبنت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

الكهربائية،  الطاقة  كلف  تخفيف  �شاأنها  من  الكهربائية 

الزراعي  القطاع  على  اإيجاباً  تنعك�س  ب��اأن  اأمله  عن  معرباً 

عندما يبداأ تطبيقها مطلع العام املقبل.

واأ�شار رئي�س الوزراء اإىل اأن كثرياً من م�شاريع احل�شاد 

املائي مبا فيها تو�شعة �شد الداخمي �شتفيد منطقة البادية 

من  التي  واحلفائر  ال�شدود  من  ع��دد  باالإ�شافة  الو�شطى 

�شاأنها خدمة املجتمع املحلي.

يو�شف  الها�شمي  امللكي  ال��دي��وان  لرئي�س  مداخلة  ويف 

ح�شن العي�شوي، اأ�شار اإىل املبادرات امللكية التي مت تنفيذها 

بالواقع  بالنهو�س  �شاهمت  وال��ت��ي  ال��و���ش��ط��ى،  ال��ب��ادي��ة  يف 

اخلدمي ودعم امل�شاريع ال�شغرية وتوفري فر�س العمل.

على  املقبلة  الفرتة  يف  �شرتكز  امللكية  املبادرات  اأن  واأك��د 

امل�شاريع االإنتاجية التي توفر فر�س العمل لل�شباب.

مع  غد  يوم  من  اعتبارا  االجتماع  �شيتم  اأن��ه  اإىل  واأ�شار 

م�شت�شار  ب��ح�����ش��ور  ال��و���ش��ط��ى،  ال��ب��ادي��ة  اأب��ن��اء  ع��ن  ممثلني 

وتن�شيقها  ملتابعة مطالبهم،  الع�شائر،  ل�شوؤون  امللك  جاللة 

املعنيني. مع 

وح�����ش��ر ال��ل��ق��اء م��دي��ر م��ك��ت��ب ج��الل��ة امل���ل���ك، ال��دك��ت��ور 

الع�شائر  ل�����ش��وؤون  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وم�شت�شار  ح�����ش��ان،  جعفر 

الدكتور عاطف احلجايا، ومدير االأمن العام اللواء ح�شني 

احل���وامت���ة، وحم��اف��ظ ال��ع��ا���ش��م��ة ي��ا���ش��ر ال���ع���دوان، وم��دي��ر 

للمتقاعدين  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 

املتقاعد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ال��ق��دم��اء  وامل��ح��ارب��ني  الع�شكريني 

ال�شوبكي. ا�شماعيل 

الق�سطل االنباط- 

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

اليوم االثنني، م�شانع �شركة فيالدلفيا 

للطاقة ال�شم�شية، و�شركة ُبن العميد، 

للتنمية  االأردنية  ال�شعودية  وال�شركة 

مب��ن��ط��ق��ة  “جوردينا”،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

العا�شمة عمان. الق�شطل جنوبي 

امل����ل����ك يف م�����ش��ن��ع  وج�������ال ج����الل����ة 

ال�شم�شية،  للطاقة  فيالدلفيا  �شركة 

امل����ت����خ���������ش���������س ب���ت�������ش���ن���ي���ع االأل������������واح 

ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة، وال����ذي ي��وظ��ف ٣٦0 

اأردنيا واأردنية ويدرب ٨0 �شخ�شا.

قدمه  اإي��ج��از  اإىل  جاللته  وا�شتمع 

رئي�س جمل�س االإدارة وموؤ�ش�س ال�شركة 

ع��ب��دال��رح��م��ن ���ش��ح��ادة، اأ���ش��ار ف��ي��ه اإىل 

واالأع��ل��ى  االأول  يعد  ال��ذي  امل�شنع،  اأن 

االأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  اإنتاجية 

و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، ب��واق��ع م��ل��ي��ون ل��وح 

اإىل  بالت�شدير  ي��ق��وم  �شنويا،  �شم�شي 

اأكر من 4٨ دولة، و�شينفذ ا�شتثمارات 

امل�شتدامة  ال��زراع��ة  جم��ال  يف  ج��دي��دة 

نحو  يوفر  ما  دينار،  مليون   14 بقيمة 

٢00 ف��ر���ش��ة ع��م��ل دائ���م���ة واأك�����ر من 

الفرتة  1000 فر�شة عمل مو�شمية يف 

املقبلة.

اطلع  العميد،  ُبن  �شركة  ويف م�شنع 

احلديثة  التقنيات  على  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

عملية  يف  اأخ���ريا  امل�شنع  اأدخ��ل��ه��ا  التي 

قاعدته  زيادة  من  ممكنه  مما  االإنتاج، 

٣٢ دولة. الت�شديرية لت�شل اإىل 

وا�شتمع جاللته اإىل �شرح من مدير 

اأن  فيه  بني  ال�شاهر،  با�شل  العمليات 

عملياتها  جميع  باأمتتة  قامت  ال�شركة 

م�شرياً  اجل����ودة،  ع��ايل  اإن��ت��اج  ل�شمان 

خمتلف  يف  ال��ك��ل��ي  االع���ت���م���اد  اأن  اإىل 

الكوادر  على  ين�شب  ال�شركة  عمليات 

ن�شبة  ت�����ش��ل  اإذ  االأردن���ي���ة،  وال��ك��ف��اءات 

ال��ع��ام��ل��ني فيها  امل��وظ��ف��ني االأردن���ي���ني 

موظف   500 اأ���ش��ل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   ٩٨ اإىل 

وموظفة.

ال�شركة  م�شنع  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وزار 

ال�شناعية  للتنمية  االأردنية  ال�شعودية 

“جوردينا”، الذي يوفر فر�س عمل ملا 
1000 من االأردنيني يف خمتلف  يقارب 

اململكة. مناطق 

اإي���ج���از من  اإىل  ج��الل��ت��ه  وا���ش��ت��م��ع 

العقدة،  حممد  لل�شركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

ال�����ش��رك��ة  ا���ش��ت��ث��م��ارات  اأن  اأو����ش���ح ف��ي��ه 

وق��د  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   100 اإىل  و���ش��ل��ت 

مت��ك��ن��ت م���ن حت��ق��ي��ق م���ع���ادل���ة ال�����ش��ع��ر 

واجل������ودة ع���ن ط��ري��ق ت��خ��ف��ي�����س كلف 

االإن����ت����اج م���ن خ����الل ت�����ش��ن��ي��ع ال��ع��دي��د 

عن  عو�شا  الالزمة  االأولية  امل��واد  من 

ا�شتريادها.

ال��وزراء  رئي�س  امللك،  وراف��ق جاللة 

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

يو�شف ح�شن  الها�شمي  امللكي  الديوان 

امللك،  العي�شوي، ومدير مكتب جاللة 

الدكتور جعفر ح�شان.
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االنباط- عمان

املهند�س حممد  املياه والري   وقع وزير 

)اي���ه  االوىل  احل���زم���ة  ات��ف��اق��ي��ات  ال��ن��ج��ار 

وحت��دي��ث  ل��ت��اأه��ي��ل  ح���زم  ث���اث  لتنفيذ   )1

مليون   23,596 بقيمة  ارب���د  م��ي��اه  �شبكات 

ي��ورو ممولة من االحت��اد االوروب���ي، وبنك 

االع����م����ار االمل�������اين، وال���وك���ال���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة 

م�شادر  ا�شتدامة  على  للمحافظة  للتنمية، 

املياه وحت�شني انظمة ت�شغيل املياه.

وح���������ش����ر ال����ت����وق����ي����ع �����ش����ف����رة االحت������اد 

ومدير  دو�شيو  هادجيثيو  ماريا  االوروب���ي 

دوري��ز،  لورنت  للتنمية  الفرن�شية  الوكالة 

وم���دي���ر م��ك��ت��ب ب��ن��ك االع���م���ار االمل�����اين – 

�شلطة  ع���ام  وام���ني  ���ش��وي��ت،  م���ارك  االردن 

من  وع���دد  البطاينة  ب�شار  املهند�س  امل��ي��اه 

ك���ب���ار م�������ش���وؤويل ال��������وزارة. وث���م���ن ال��ن��ج��ار 

ال���دع���م االوروب��������ي واالمل�������اين وال��ف��رن�����ش��ي 

امل�����ش��ت��م��ر، ال���ذي ل��ه اك���ر االث���ر يف تدعيم 

جهود الوزارة لا�شتمرار بتح�شني خدمات 

امل����ي����اه وال�������ش���رف ال�������ش���ح���ي. وا�����ش����اف ان 

تطوير  اىل  ي��ه��دف  االوىل  احل��زم��ة  تنفيذ 

وحت�����ش��ني ك���ف���اءة ���ش��ب��ك��ات امل���ي���اه وب��ال��ت��ايل 

للمواطنني، من  املقدمة  حت�شني اخلدمات 

مناطق  يف  مائية  م�شروعات  تنفيذ  خ��ال 

ق�����ش��ب��ة ارب����د ت��ت�����ش��م��ن: احل����ي اجل��ن��وب��ي، 

حنينا  البلد،  و�شط  وال�شرقي،  وال�شمايل، 

ومناطق  اجلامعة  ���ش��ارع  ال��رك��م��ان،  وح��ي 

بيت  م��ن  ج��زء  الن�شر،  ال��ب��ارح��ة،  )امل��ن��ارة، 

را�س، الرو�شة، الها�شمية، الرابية، النزهة، 

وجزء من ايدون(.

اأن اعمال امل�شروع يف احلزمة  واأ�شار اإىل 

رئ��ي�����ش��ي��ة  خ���ط���وط  ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����ش��م��ل  االوىل 

باأقطار )125-1200( ملم وبطول  وفرعية 

انابيب  من  كيلومرا،   74 تقريبي  اجمايل 

البويل ايثلني والدكتايل من خال ثاثة 

�شركة  ائتاف  باإ�شراف  حمليني  مقاولني 

اينجيكون«. “ارتليا 

اإىل وج���ود ح��زم��ة ثانية  ال��وزي��ر  واأ���ش��ار 

يورو ممولة  43,6 مليون  “ بقيمة   2 “ايه 
م����ن االحت�������اد االوروب���������ي وب���ن���ك االع���م���ار 

االمل������اين وال���وك���ال���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

خل����دم����ة م���ن���اط���ق ق������رى ارب�������د وال���رم���ث���ا 

ب�شرى،  را���س،  بيت  عاليا،  اي��دون،  وت�شمل: 

حوارة، احل�شن، مرو، �شال، �شريح، عال، 

ف����وع����رة، امل���غ���ر، خم��ي��م احل�������ش���ن، ت��ق��ب��ل، 

الرمثا  ومناطق  ا�شعرة،  اجلدايل،  ام  حور، 

لتنفيذ  ع��م��راوة(  ال�شجرة،  )ط��رة،  وقراها 

ملم   )600-125( ب���اأق���ط���ار  م��ي��اه  ���ش��ب��ك��ات 

ان�شاء  كذلك  وتت�شمن  ملم،  و)900-125( 

تخزينية  ب�شعة  ال��رم��ث��ا  منطقة  يف  خ���زان 

وان�����ش��اء حم��ط��ة �شخ  م��ر مكعب  ال���ف   20

ج��دي��دة يف زب���دا ب���دل ال��ق��ائ��م��ة وا���ش��ت��ب��دال 

منطقة  يف  بو�شر  وان�شاء  فيها  امل�شخات 

بيت را�س وربط املرافق اجلديدة على نظام 

للتنفيذ  يتوقع طرحها  القائم حيث  �شكادا 

واأ����ش���اد وزي���ر   .2022 امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  م��ط��ل��ع 

امل��ي��اه وال���ري ب��ال��دع��م وال��ت��ع��اون االوروب���ي 

املياه  لقطاع  خا�شة  والفرن�شي  واالمل���اين 

م���ن خ���ال ب��ن��ك االع���م���ار االمل������اين، وزارة 

االمل��ان��ي��ة،  االق��ت�����ش��ادي  وال��ت��ع��اون  التنمية 

والوكالة الفرن�شية للتنمية، مثمنا اجلهود 

ال��ك��ب��رة يف جم���ال ت��ام��ني م�����ش��ادر متويل 

ج���دي���دة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع���ات ج���دي���دة يف 

قطاعي املياه وال�شرف ال�شحي من خال 

ال����دويل، مبا  وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة 

املياه  خدمات  وك��ف��اءة  م�شتوى  رف��ع  يحقق 

يف  للمواطنني  املقدمة  ال�شحي  وال�شرف 

اململكة. جميع مناطق 

واأع�����رب�����ت ����ش���ف���رة االحت�������اد االوروب�������ي 

ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا وارت���ي���اح���ه���ا جل��م��ي��ع اأوج����ه 

ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك، وال���ش��ي��م��ا ق��ط��اع امل��ي��اه، 

م��وؤك��دة ا���ش��ت��م��رار االحت���اد ب��ت��ق��دمي ال��دع��م 

خمتلف  جت��اوز  م��ن  لتمكينه  امل��ي��اه  لقطاع 

والاجئني  املواطنني  مل�شاعدة  التحديات 

امل�شت�شيفة. واملجتمعات 

االنباط- عمان

تنظيم  هيئة  مفو�شي  جمل�س  اأدى 

ال���ط���ران امل�����دين ال��ي��م��ني ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ال���دك���ت���ور ب�شر  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  اأم�����ام 

اخل���������ش����اون����ة، ام���������س االث������ن������ني، ب��ع��د 

ق���رار جم��ل�����س ال�����وزراء ب��امل��واف��ق��ة على 

. تعيينهم

م�شتو  هيثم  الكابنت  اليمني  واأدى 

رئ��ي�����ش��ا مل��ج��ل�����س امل��ف��و���ش��ني، وامل��ه��ن��د���س 

�شالح العمو�س مفو�شا ونائبا للرئي�س 

املومني مفو�شا. والدكتور ه�شام 

ال��ن��ق��ل  وزي����ر  ال��ي��م��ني  اداء  وح�����ش��ر 

املهند�س وجيه عزايزة.

ق��رر  ال�����وزراء  اأن جم��ل�����س  اإىل  ي�����ش��ار 

الهيئات  دم��ج  عملية  اط��ار  ويف  �شابقا، 

يف  امل��ف��و���ش��ني  ع���دد  تقلي�س  امل�شتقلة، 

ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال����ط����ران امل������دين اإىل 

ث���اث���ة م���ف���و����ش���ني ب�����دال م����ن خ��م�����ش��ة 

بهدف تر�شيد االنفاق وتر�شيق االداء.

 وزير المياه يوقع اتفاقيات تأهيل شبكات مياه اربد 
بقيمة 23,5 مليون يورو

 مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤدون اليمين امام رئيس الوزراء

ان االنباط- عمَّ

ام�س  الها�شمي،  امللكي  ال��دي��وان  اأ���ش��در    

االثنني، بيانا فيما يلي ن�شه: 

تقارير  الها�شمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  »ت��اب��ع 

���ش��ح��اف��ي��ة ن�����ش��رت م����وؤخ����را ح����ول ع����دد من 

ال����ع����ق����ارات جل���ال���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال��ث��اين 

م��ع��ل��وم��ات غر  اح��ت��وى بع�شها  يف اخل�����ارج، 

دقيقة، ومت توظيف بع�س اآخر من املعلومات 

ب�شكل مغلوط، �شوه احلقيقة وقدم مبالغات 

وتف�شرات غر �شحيحة لها. 

امل��ل��ك ميتلك ع���ددا م��ن ال�شقق  ف��ج��ال��ة 

وال��ب��ي��وت يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة 

اأو  جديد  باأمر  لي�س  وه��ذا  املتحدة،  واململكة 

خمفي، وي�شتخدم جالته بع�س هذه ال�شقق 

ال�شيوف  ويلتقي  ال��ر���ش��م��ي��ة  زي���ارات���ه  اأث���ن���اء 

الر�شميني فيها، كما ي�شتخدم واأف��راد اأ�شرته 

ال���زي���ارات اخل��ا���ش��ة، ويتم  االآخ����ر يف  البع�س 

املمتلكات  ب��ه��ذه  املتعلقة  التفا�شيل  اإت���اح���ة 

للجهات املعنية عند االإعداد للزيارات الر�شمية 

اأو اخلا�شة والتن�شيق االأمني بخ�شو�شها. 

اإن ع��دم االإع����ان ع��ن ال��ع��ق��ارات اخلا�شة 

ب���اب اخل�شو�شية  امل��ل��ك ي��اأت��ي م��ن  ب��ج��ال��ة 

ولي�س من باب ال�شرية اأو بق�شد اإخفائها، كما 

ادعت هذه التقارير؛ اإذ اإن اإج��راءات احلفاظ 

دول��ة  ل��راأ���س  اأ�شا�شي  اأم���ر  اخل�شو�شية  على 

مبوقع جالة امللك، وعاوة على ذلك، فهناك 

االإع��ان  دون  حتول  اأ�شا�شية  اأمنية  اعتبارات 

عن اأماكن اإقامة جالته واأفراد اأ�شرته، خا�شة 

يف �شوء تنامي املخاطر االأمنية، ولذلك فاإن 

ما قامت به بع�س و�شائل االإع��ام من اإ�شهار 

لعناوين هذه ال�شقق والبيوت هو خرق اأمني 

امللك  جالة  و�شامة  الأم���ن  وتهديد  ���ش��ارخ 

واأفراد اأ�شرته. 

وعليه، فقد مت ت�شجيل �شركات يف اخلارج 

االلتزام  و�شمان  املمتلكات  �شوؤون هذه  الإدارة 

التام بجميع املتطلبات القانونية واملالية ذات 

العاقة. 

التبعات  وجميع  املمتلكات  ه��ذه  كلفة  اإن 

على  تغطيتها  مت��ت  عليها  امل��رت��ب��ة  امل��ال��ي��ة 

نفقة جالة امللك اخلا�شة، وال يرتب على 

موازنة الدولة اأو خزينتها اأي كلف مالية، كما 

هو احلال فيما يتعلق بامل�شاريف ال�شخ�شية 

اخلا�شة بجالة امللك واأ�شرته. 

وامل�شاعدات  العامة  االأم����وال  ك��ل  تخ�شع 

م��ه��ن��ي حم���رف،  ل��ت��دق��ي��ق  للمملكة  امل��ال��ي��ة 

موثقة  وا�شتخداماتها  اإنفاقها  اأوج��ه  اأن  كما 

ب�شكل ك��ام��ل م��ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة، وم���ن قبل 

امل�شاعدات  فجميع  املانحة،  واجل��ه��ات  ال���دول 

التي ترد للمملكة تاأتي ب�شكل موؤ�ش�شي �شمن 

اتفاقيات تعاون خا�شعة الأعلى درجات الرقابة 

واحلوكمة من الدول واملوؤ�ش�شات املانحة. 

وي�����ش��ك��ل اأي ادع�����اء ي��رب��ط ه����ذه امل��ل��ك��ي��ات 

اخل��ا���ش��ة ب��امل��ال ال��ع��ام اأو امل�����ش��اع��دات اف���راء 

ال�شحة، وحم��اول��ة م�شيئة  م��ن  ل��ه  اأ�شا�س  ال 

لت�شويه احلقيقة. 

واإن هذه االدع��اءات الباطلة متثل ت�شهرا 

بجالة امللك و�شمعة اململكة ومكانتها ب�شكل 

ممنهج وموجه، خا�شة يف ظل مواقف جالته 

ودوره االإقليمي والدويل. 

كل  الها�شمي  امللكي  ال��دي��وان  وي�شتهجن 

ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ���ش��وه��ت احل��ق��ي��ق��ة واح��ت��وت 

ت�شليا واإ�شاءات تفندها احلقائق، ويحتفظ 

بحقه يف اتخاذ االإجراءات القانونية الازمة

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي 

في لقاء غير مسبوق مع مدير المخابرات العامة

االنباط – عمر كالب 

يف الللحظة التي ترتعد فرائ�س كثر من 

ولي�س  ا�شمها،  �شماع  مل��ج��رد  ال��ع��رب،  اال���ش��ق��اء 

مل��راج��ع��ة اح���د م��رت��ب��ات��ه��ا او اق�����ش��ام��ه��ا، ك��ان��ت 

م��رك��ب��ات روؤ����ش���اء حت��ري��ر ال�����ش��ح��ف ال��ي��وم��ي��ة 

اليومية، جتتاز  وجمموعة من كتاب االعمدة 

وادع��ة  بابت�شامة  م�شحوبة  االمنية  احلواجز 

م���ن احل���را����ش���ات، و����ش���وال اىل م��ك��ت��ب م��دي��ر 

املخابرات العامة، او اىل “اجلناح”، كما يحلو 

فيه  يقع  ال��ذي  املبنى  ت�شمية  الدائرة  ملنت�شبي 

مكتب املدير، الذي و�شل اىل اللقاء على املوعد 

وال  االردن،  ُجند  �شمة  فاالن�شباطية  مت��ام��ا، 

�شك ان اللواء احمد ح�شني كان قا�شدا ذلك، 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية واالمنية عن  لي�س لتمييز 

عن  تتاأخر  م��ا  ع��ادة  التي  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شة 

اجلهاز  ر���ش��ال��ة  اي�����ش��ال  اراد  لكنه  م��واع��ي��ده��ا، 

اخلا�شة امل�شبوطة على املواقيت الوطنية.

ن���وع���ه مع  ُي���ع���ّد االول م���ن  ال�����ذي  ال���ل���ق���اء 

تاأ�شي�س  منذ  الن�شر،  لغايات  املحلي  االع���ام 

ابتداأه   ،1964 العام  يف  العامة  املخابرات  جهاز 

التمارين  يف  اجلليد  ك�شر  ي�شبه  مب��ا  البا�شا، 

الفكرية، ب�شوؤال ذكي عن تلقي احل�شور اللقاح 

البا�شا  يعلم  وبالتاأكيد  كورونا،  فايرو�س  �شد 

اللقاحات  تلقوا  احل�شور  ان  اجلهاز  و�شباط 

ا�شتباقية  اللقاء، لكنها خطوة  واال ملا كانوا يف 

اع���ت���اد ج���ه���از امل���خ���اب���رات ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا مع 

اال�شدقاء واخل�شوم، فهو ال ياأتي بعد االزمة 

او احل���ري���ق، ب���ل ال ي�����ش��م��ح ب��احل��ري��ق اب���ت���داء، 

قامو�س  يف  لي�شت  والتاأخر  التاأخر  فنظرية 

اجل���ه���از ال����ذي ع��ا���س يف ع���ني ال��ع��ا���ش��ف��ة منذ 

التاأ�شي�س وحتى اللحظة، دون ان تغفو احدى 

عينيه حلظة.

اخت�شار  ميكن  ر�شائل،  وث��اث  مبفردتني 

ال��ل��ق��اء ال����ذي ك����ان اق����رب اىل م��ف��ه��وم ور���ش��ة 

اآث���رت  ل��ذل��ك  ل��ق��اء �شحفي،  ال��ع��م��ل، م��ن��ه اىل 

ا�شتخدام مفهوم ك�شر اجلليد املعهود يف ور�شات 

واالحتواء”  التكيف  هما”  واملفردتني  العمل، 

والر�شائل هي منعة الدولة و�شابتها وقوتها، 

واحراز اجلهاز الي خطر داخلي قادم او قائم 

من الداخل واخلارج واخرها ا�شتجابة اجلهاز 

لتحديث  امللكية  اللجنة  ملخرجات  املو�شوعية 

املنظومة ال�شيا�شية، مبا يكفل جناح املخرجات 

على ار�س الواقع عر توفر البيئة احلا�شنة 

ا�ش�س  ع��ل��ى  وت��ق��دم��ه��ا  االآم��ن��ة لنمو االح����زاب 

براجمية وطنية، ومل يتحرج البا�شا يف القول: 

احلزبية«. واحلياة  االحزاب  “ �شندعم 

التكيف واالحتواء

يف  ثقيلتان  الل�شان،  على  خفيفتان  كلمتان 

بهما  اخت�شر  وال�شيا�شي،  االج��رائ��ي  امل��ي��زان 

ف��االردن  اجل��ه��از،  فل�شفة  احمد ح�شني  ال��ل��واء 

ومب���ا ف��ر���ش��ت��ه ع��ل��ي��ه اجل��غ��راف��ي��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

حم����ك����وم مب����ج����ري����ات االق����ل����ي����م وت���داع���ي���ات���ه 

لديها  الداخلية  االردنية  واحلالة  وفجاءاته، 

وتقلباته،  االقليم  الح���داث  خا�شة  ح�شا�شية 

داهمتنا  التي  واالنقابات  التقلبات  اكرث  وما 

خارجا، ولوال مرونة االردن، وليونة ع�شاته 

بحكم التدريبات املكثفة الركان احلكم، ملا جنح 

االردن يف اجتياز عوا�شف االقليم وانعكا�شاتها 

على امل�شهد الداخلي، فاالردن جنح يف التكيف 

م���ع االح������داث اخل���ارج���ي���ة وارت����دادات����ه����ا على 

مع  التكيف  يف  اي�شا  وجن��ح  املحلية،  ال�شاحة 

ولي�س  مبجملها  الكونية  االح����داث  ���ش��رورة 

ال�شيفرة  ه��ذه  كانت  ولرمبا  فقط،  االقليمية 

امللهمة التي جنح البا�شا يف تقدميها للح�شور، 

على �شكل كب�شولة مغلفة باالجناز.

م���ن ف��ل�����ش��ف��ة اجل���ه���از ال���ع���ام���ة وب��رات��ب��ي��ة 

اىل  العامة  املخابرات  مدير  انتقل  من�شبطة، 

الذي جتاوب  املحلي،  امل�شهد  �شرح مف�شل عن 

باقت�شاديات  دوال  انهكت  جائحة  مع  باقتدار 

م�شاعفة،  با�شعاف  االردين  االقت�شاد  تفوق 

ك���ورون���ا ���ش��رب��ت االردن واق��ت�����ش��اده  ف��ج��ائ��ح��ة 

املرهق، وكان ال بد من تفعيل ركن اال�شتجابة 

مع  التكيف  ث��م  اجل��ائ��ح��ة،  مل��واج��ه��ة  ال�شريعة 

كان  فاجلهاز  فعا،  ك��ان  م��ا  وه��ذا  تداعياتها، 

العبا رئي�شا �شبط االيقاع االدائي لا�شتجابة 

وويل  امللك  من  و�شارمة  وا�شحة  بتوجيهات 

وعزلها  املناطق  تق�شيم  مهمة  فكانت  ع��ه��ده، 

ملتق�شدي  املغرية  اللحظات  يف  االم��ن  وتوفر 

اجلرمية او ا�شعال احلرائق ال�شيا�شية، واعني 

احل��ظ��ر ال�����ش��ام��ل، ال���ذي ك���ان ���ش��رورة وطنية 

دون  املجال  واف�شاح  ال�شحي،  البيت  لرتيب 

اح�شار  يف  العظيمة  للمهمات  وبائية  خطورة 

ال��ل��ق��اح��ات وجت��ه��ي��ز امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات امل��ي��دان��ي��ة 

مب�شتلزمات مواجه اجلائحة.

ه���ل ك��ان��ت ه���ذه امل��ه��م��ة ���ش��ه��ل��ة او وح��ي��دة، 

اجلواب بالقطع ال، فثمة امن اقت�شادي ولقمة 

عي�س ملواطن، جار عليه الوباء واقعده حبي�س 

االمنية  ال��ق��راءات  او  الن�شائح  فكانت  امل��ن��زل، 

يف  ا�شهم  اقت�شادي  لقرار  ج�شرا  االقت�شادية، 

حتقيق حزمة امان اجتماعي واقت�شادي، ك�شر 

وال�شركات  لافراد  اردين  دينار  املليار  حاجز 

البطالة والفقر  ال�شغرى واملتو�شطة، فجي�س 

امل������ازم ل����ه، ه���و ال��ب��ي��ئ��ة اخل�����ش��ب��ة ل��ل��ج��رمي��ة 

والتطرف وتاليا االره��اب، فاجلهاز وان كانت 

لكنه  االوىل،  ب��ال��درج��ة  ا���ش��ت��خ��ب��اري��ة  مهمته 

حمكوم لفل�شفة االمن ال�شامل .

الداخلية  احل��ال��ة  و�شف  يف  البا�شا  ا�شهاب 

ال�شامل،  االم��ن  الوباء على منظومة  وارت��داد 

دور اجل���ه���از يف  ل���ل���ول���وج اىل  االف������اق  ف��ت��ح��ت 

قاعدة  على  لي�س  ال�شيا�شي،  العمل  منظومة 

التدخل التي نفاها البا�شا بقوة وح�شم، موؤكدا 

املعلومة  ت��وف��ر  على  يقت�شر  اجل��ه��از  دور  ان 

ال��ق��رار  يف  ي��ت��دخ��ل  ال  لكنه  ال���ق���رار،  ل�شاحب 

ويعلم جيدا ان هناك ا�شواتا توؤكد بان اجلهاز 

يتدخل وي�شنع، لكنها انطباعية.

الدور اال�ستخباري ومواجهة 

االرهاب 

من امل�شهد الداخلي الذي يحظى باالولوية، 

اىل ال����دور اخل���ارج���ي ل��ل��ج��ه��از، ال����ذي ب���ات له 

ح�شور م�شهود، بحكم االجن��از واالنخراط يف 

 ,1988 احل��رب �شد االره���اب منذ اواخ��ر العام 

وهو ن�شاط معلن دون وجل، وجنح اجلهاز  يف 

احبط 120 خمطط ارهابي بواقع 52 خمطط 

داخلي، و68 خمطط خارجي، منذ العام 2019, 

لي�س  ارهابية، لكن ذلك  103 عنا�شر  واعتقال 

الن�شاط الوحيد، فمنذ انفات االقليم يف اتون 

الربيع العربي، كانت احلدود االردنية حماطة 

ال��ل��ه��ب االره���اب���ي، لكنها وف����رت بيئة  ب��ا���ش��وار 

ي�شعها  التي  االف��ة  امل��خ��درات  لتهريب  خ�شبة 

البا�شا يف خانة خطورة االره��اب ولرمبا اعلى، 

وجنح اجلهاز يف احلرب اي�شا ب�شبط 95 عملية 

تهريب وايداع 240 مهربا للق�شاء، وثمة ما هو 

اي�شا، لكنه رف�س االف�شاح عنه  التجهيز  قيد 

حلني انتهاء جمريات التحقيق.

امل�شاركة يف الن�شاط الكوين ملحاربة االرهاب، 

الفاعلة  بامل�شاركة  يكتفي  اجل��ه��از  ان  يعني  ال 

فقط، بل هو على راأ�س تدريب عنا�شر االجهزة 

االم��ن��ي��ة يف ال���ع���امل واالق���ل���ي���م، ول��دي��ن��ا ك���وادر 

تدريبية متتلك من الكفاءة ما جعلها تقف على 

تدريب معظم العنا�شر االمنية يف معظم دول 

العامل، بحكم احرافية اجلهاز وافراده، الذين 

�شارمة،  وظيفي  �شلوك  ملنظومة  يخ�شعون 

وال يحتاج هذا اىل توكيد فاجلهاز مبني على 

من�شبطة  وم�شلكيات  عالية  قيمية  مفاهيم 

اال�شتهاك  او  ال��ف��ردي  للت�شرف  قابلة  غ��ر 

الوظيفي، وهذا ما اهلنا لقيادة املنتدى العربي 

اال�شتخباري يف دورته االوىل.

اال�سالح ال�سيا�سي وجلنة 

حتديث املنظومة 

لقاء  ال��ب��ا���ش��ا  اخ��ت��ار  ال�����ش��دف��ة  بحكم  لي�س 

االع���ام���ي���ني، ع�����ش��ي��ة ت���ق���دمي جل��ن��ة حت��دي��ث 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة خم��رج��ات��ه��ا ل��ل��م��ل��ك، 

قامو�س  يف  لي�شت  النوايا،  وُح�شن  فال�شدفة 

من  مثاليا،  التوقيت  ج��اء  ب��ل  قطعا،  اجل��ه��از 

امللكية  اللجنة  التاأكيد على ان خمرجات  اجل 

من  ج���زء  ه��ي  امل��ل��ك،  ب�شمانة  حظيت  وال��ت��ي 

م��ه��م��ة اجل��ه��از ال��ق��ادم��ة، ف��اجل��ه��از م�شبوط 

ب��االوام��ر  ال��وط��ن��ي ومن�شبط  ال��ت��وق��ي��ت  ع��ل��ى 

امل��ل��ك��ي��ة، ل����ذا اف����رد ال��ب��ا���ش��ا اجل����زء االك����ر يف 

الثانية،  املئوية  يف  ال��دول��ة  �شكل  عن  احلديث 

ال��رمل��ان��ي��ة، لي�س  و���ش��رورة حتقيق احل��ك��وم��ة 

فقه  بل �شمن  الد�شتورية،  امللكية  قاعدة  على 

العامة وم�شوؤوليتها  حتميل احلكومة واليتها 

دعم  هي   ، خطوة  واول  االردين،  ال�شعب  ام��ام 

قائم  برملان  اىل  و�شوال  الراجمية  االح���زاب 

اجل��دي��د  ف��اجل��ي��ل  ال�شيا�شية،  ال��ت��ع��ددي��ة  ع��ل��ى 

ال��ف��راغ،  ل��ن��ظ��ري��ة  وم��ف��ردات��ه لي�شت خ��ا���ش��ع��ة 

ال��ف��ك��ري، وه���ذه مهمة  االم��ت��اء  ب��ل لنظرية 

الفراغ،  الوطنية، فالطبيعة ال تقبل  االح��زاب 

وان يقوم البناء احلزبي الوطني بهذه املهمة، 

خ����ر م����ن ت�����رك ال�������ش���ب���اب ل����ع����وامل جم��ه��ول��ة 

حمكومة بادوات غر حملية او وطنية.

مل يرك البا�شا اللقاء االول وغر امل�شبوق، 

مير دون الركيز على مهمات قادمة للجميع، 

التي  ال�شوداوية  فحالة  وح��ده،  اجلهاز  ولي�س 

ت�شت�شري يف الباد يجب جمابهتها، لي�س على 

وال�شفافية  باملكا�شفة  بل  التخدير،  ابر  قاعدة 

والقرارات،  االج��راءات  ب�شورة  ال�شعب  وو�شع 

اجلميع  وعلى  امل�شائلة،  ت�شتوجب  فامل�شوؤولية 

ان يدرك ان هذه الدولة تقوم مبهمات كبرة 

رغ���م ���ش��ح امل������وارد، ل��ك��ن��ه��ا ب��ال��ع��زمي��ة وب�����ادوات 

االزم���ات  ع��رت  واخل�شنة،  الناعمة  امل��واج��ه��ة 

من  ميتلك  واجل��ه��از  قوية  فالدولة  و�شتعر، 

القوة واملنعة ما يجعل االردنيني ينامون بعمق 

وا�شتقرار.

ادوات كثرة ميلك اجلهاز مفاعيلها وادوات 

فالركيز  واملعلومة،  الن�شيحة  تقدمي  ميلك 

امل��ن��اه��ج  ع��ل��ى ادوات اال����ش���اح ال��ن��اع��م��ة م��ث��ل 

ب��ال اجلهاز  ع��ن  تغيب  وال��درام��ا، ال  والثقافة 

ن�����ش��ائ��ح اجل��ه��از  وم���دي���ره، لكنها ح��ا���ش��رة يف 

وا�شعة  البا�شا  خرة  ان  ويبدو  القرار،  ل�شانع 

يف امل�شمار الثقايف واالدب��ي، بحيث اجاب على 

ت�شاوؤالت القوة الناعمة، مبعرفة وروؤيا تك�شف 

ان الرجل حماط بثقافة ذاتية وعنا�شر خبرة 

ت����درك ����ش���رورة ت��وظ��ي��ف ك���ل ع��ن��ا���ش��ر ال��ق��وة 

الناعمة يف مفهوم االمن ال�شامل.

االقليم واجلوار ال�سوري 

والعراقي

اذا ك����ان ال���ظ���رف ال���داخ���ل���ي ه���و اال���ش��ا���س، 

ف�����اإن االق���ل���ي���م واجل�������وار ك����ان ح���ا����ش���را، وف��ق 

ن��ظ��ري��ة االم����ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي االح��راف��ي��ةال��ت��ي 

وعاقات  معرفة  ميتلك  فهو  اجلهاز،  يتقنها 

ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى االم���ن���ي م���ع اجل�����وار ال��ع��راق��ي 

وال�����ش��وري ع��ل��ى وج���ه احل�����ش��ر، ح��ت��ى يف ات��ون 

الرود ال�شيا�شي مع اجلار ال�شوري، فحدودنا 

لثقافة  او  التوقع  ملفهوم  تخ�شع  ال  ال�شمالية 

االج��ت��ه��اد، ب��ل وف���ق ن��ظ��ري��ة ال��ق��ي��ا���س القائمة 

ال�شوري،  الواقع  مع  واال�شتباك  املعرفة  على 

وفقه  ال�����ش��وري،  للنظام  ب���ات حم��ك��وم��ا  ال���ذي 

التي  ه��ي  العليا  االردن���ي���ة  وامل�شلحة  ال��واق��ع 

ال��ي��وم على  ف����االردن  حت��ك��م منهجية اجل��ه��از، 

اب�����واب م��رح��ل��ة خ��ا���ش��ة يف ح��ي��اة ال���دول���ة بعد 

وت�شكيل احللف  املتحدة،  للواليات  امللك  زيارة 

ال��ث��اث��ي م��ع م�شر وال���ع���راق، ف��ه��ذه ال��ب��دائ��ل 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة حم��م��ي��ة ب�����ش��ي��اج ام��ن��ي ق����ادر على 

حتييد االرها�شات او العمليات االرهابية خارج 

كل  واج���ب  ف���اإن  ول��ان�����ش��اف،  االردين،  العمق 

اردين ان يفخر مبا تقوم به اجهزتنا االمنية 

االرهاب  وحتييد  احل��دود  حلماية  والع�شكرية 

خارج اجلغرافيا االردنية.

امل��وق��ف م��ن ال��ع��راق وا���ش��ح وج��ل��ي، فنحن 

هناك،  اال�شقاء  م��ع  حتالفية  ع��اق��ات  منتلك 

االردنية  العاقة  تو�شيب  اع��ادة  واالن يجري 

ال�������ش���وري���ة ع���ل���ى ا����ش���ا����س امل�������ش���ال���ح االردن����ي����ة 

وال�������ش���وري���ة، ول��ك��ن مب���ا ي��ح��ف��ظ ق��ي��م ال��دول��ة 

االردن��ي��ة، ال��ت��ي م��ا اع��ت��ادت اغ���اق االب���واب يف 

وج���ه م��ن يطلب ال��ل��ج��وء، او اع����ادة م��ن جل��اأ، 

مطروح  غر  ق�شرا  ال�شورية  املعار�شة  فاإعادة 

االردن  يف  امل��ع��ار���ش��ة  احت�شنا  ون��ح��ن  ا���ش��ا���ش��ا، 

لكننا مل نتبناها، وهذه قاعدة ا�شا�شية اردنية 

ولن تتغر، ولذلك ال نخ�شى اي اثر او تاأثر، 

ف��ن��ح��ن ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى ق��ي��م��ن��ا اال���ش��ي��ل��ة ب��ع��دم 

التدخل يف �شاأن االخرين.

اللقاء ال ميكن ح�شره او اختزاله يف حتليل 

واحد او مادة �شحفية واحدة، فهو ور�شة عمل 

للن�شر  قابل  �شحفي  لقاء  منها  اك��رث  وطنية 

والع�شكرية،  االمنية  اللقاءات  ع��ادة  غر  على 

وه�����ذا ب���ذات���ه م���وؤ����ش���ر ع��ل��ى ان���ف���ت���اح ال���دائ���رة 

اجلديد،  امللكي  للنهج  مو�شوعية  وا�شتجابة 

واالهم هو بداية عمل ت�شاركي من اجل ولوج 

امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��اق��ت��دار وا����ش���اح ت��دري��ج��ي 

االمنة علىى  ال�شيا�شية  املناخات  اىل  يو�شلنا 

حد و�شف البا�شا احمد ح�شني.

دولتنا قوية بقيادتها وصالبة شعبها ومنعة اجهزتها 

الثالثاء    5 / 10 /2021

120 مخطط ارهابي في الداخل والخارج   احبطنا 

الدائرة التكيف واالحتواء كلمة السر في نجاح   فلسفة 

البرامجي  الحزبي  السياسي والعمل   ندعم االصالح 
الخارجية الخالي من درن االجندات 

 لن نعيد اي معارض سوري قسرا وعالقتنا مع 
الوطنية مصلحتنا  تحكمها  سورية 
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العقبة  منطقة  م�����ش��روع  ج��وه��ر  على  امللمو�س  الأث���ر  ذات  احلقيقية،  الإجن����ازات  تفرحني  لكم 

القت�شادية اخلا�شة، كما ا�شعدين الإعالن الذي اطلقه املهند�س نايف بخيت باإن�شاء �شركة طريان ) 

العقبة فالي( لنقل امل�شافرين جوا، والذي توهجت معه بقايا اأمنيات التفاوؤل بحلم جديد �شيتحقق 

 ( هو  فالوطن  غ��ريه،  ل�شيء  ل  للوطن،  منتمية  �شادقة  قلوب  وج��دت  اإن  قريبا،  تعاىل  اهلل  بعون 

الإن�شان الأردين( باعتباره حمور التنمية وركيزتها الأ�شا�شية، وهو الهدف الأبرز من خطو جاللة 

امللك بتحويل العقبة اإىل منطقة اقت�شادية ذات اأحكام خا�شة.

اإن هذه الدفعة الكبرية من الطاقة الإيجابية جراء هذه اخلطوة، حركت املاء الراكد، و�شرعت 

خمتلف  يف  وا�شتثمارات  اقت�شادية  م�شاريع  من  فيه  ما  وبكل  و�شرايينه،  امل�شروع  قلب  يف  النب�س 

القطاعات وب�شكل خا�س ال�شياحية، ونف�شت الغبار املرتاكم هنا وهناك، وما من �شك اأنها اخلطوة 

اأ�شار اليها �شمو ويل العهد املحبوب  الأوىل على طريق ت�شويب النحراف يف بو�شلة امل�شروع التي 

موؤخرا.

وك�شحفي متابع وكاتب يف ال�شاأن القت�شادي ل بد يل من توجيه ال�شكر اجلزيل، اإىل مقام �شمو 

ويل العهد على متابعته احلثيثة للعقبة كمدينة �شياحية �شاطئية وحيدة يف اململكة، وكم�شروع وطني 

اإدارت��ه على مدى بع�س من حقب �شابقة متالحقة م�شت، وانا  اأح�شنت  اقت�شادي ا�شرتاتيجي، لو 

بع�س جمال�س  �شرعنت  كبواتها، عندما  وبع�شا من حمطات  اإرها�شاتها  اأدق  �شخ�شيا وجيدا  اعلم 

املفو�شني لأنف�شها ح�شريا حق النفراد مرتفعة يف برجها العاجي، حيث تعاملوا مع العقبة وكاأنها 

مزرعة خا�شة، وان الكلمة العليا لها والأخرين عبارة عن )تبع( ولي�شوا �شركاء) كما هي روؤية �شيدنا 

انتقائية لأ�شخا�س بعينهم،  اأطال اهلل عمره( ل �شيما املجتمع املحلي العقباوي حيث كانت الروؤية 

ارتكازا على قاعدة ) فالن قربوه وادعموه وفالن العنوا اأبوه واأبو اأبوه(.

�شكرا �شيدي ويل العهد فثمار زياراتكم الكرمية للعقبة بداأت تن�شج وتينع ويحلو قطافها، ونحن 

نقراأ الإعالن اجلريء للمهند�س بخيت بتاأ�شي�س �شركة للطريان يف العقبة، جعلتني اقفز من مكاين 

واأقول بنف�س عميق ) اأخريا ! (، ومبعث ذلك �شيدي اأن للعقبة جناحان فقط كان يفرت�س اأن اأرادت 

التحليق يف ف�شاء ال�شتثمار العاملي وت�شبح وجهة للمال والأعمال اأن حتلق بهما اأول.

اجلناح الأول هو )�شركة طريان( واجلناح الثاين هو )الإعالم( حيث كان الأمل ان يلقيا الهتمام 

من  اإنفاقه  مت  ما  نقارن  ونحن  عاما  ع�شرون  م�شت  ولكن   ،2001 ع��ام  اخلا�شة  العقبة  ميالد  مع 

ال�شلطة على البنية التحتية على غري هدى وما تابعناه من زحام ا�شتثماري على العقبة يف �شنواتها 

وب��را،  ج��وا  العقبة  اإىل  الو�شول  �شعوبة  اأهما  واهنة  لأ�شباب  منه  كبري  ج��زء  تبخر  وال��ذي  الأوىل، 

والثاين انحراف البو�شلة الإعالمية التي اعتمدت نهج ال�شخ�شنة والت�شحيج والطبطبة والتنفيع.

م�شرية  يف  ا�شرتاتيجية  اقت�شادية  حتول  نقطة  كثريا،  متاأخرة  ج��اءت  وان  اخلطوة  هذه  تعترب 

امل�شروع برمته، مما يتطلب العمل على ال�شركة اجلديدة بح�س وطني رفيع، ي�شع م�شلحة النهو�س 

�شت�شكل  ال�شركة  اأن  �شك  ول  وال�شتثمار،  وال�شياحة  القت�شاد  عجلة  لتتحرك  املقدمة،  يف  بالعقبة 

موردا ماليا زخما للم�شتثمرين وال�شركاء فيها، ملا يتوفر يف العقبة من فر�س واعدة ت�شمن جناح 

م�شاحات  ميتلك  ج��وي  مرفق  وج��ود  على  ارت��ك��ازا  التقليدية  غري  اجلوية  ال�شناعات  يف  ال�شتثمار 

�شا�شعة ) مطار امللك احل�شني الدويل( �شتتيح له بالإ�شافة اإىل مقومات العقبة اللوج�شتية الهامة 

واملميزة عن غريها وبالذات يف موقعها يف قلب الكرة الأر�شة تاأ�شي�س نواة تنطلق منها ال�شتثمارات 

يف ال�شناعات اجلوية.

ومن اأبرز م�شامني �شركة طريان العقبة هو دورها احليوي يف توفري فر�س العمل لأبناء العقبة، 

وم�شاهمتها يف اإدخال �شناعة جديدة واعدة يتنوع فيها اقت�شاد املدينة والهم من ذلك اأنها لن تكون 

عبئاً على ميزانية الدولة باعتبارها �شركات طريان جتارية م�شتثمرة، ل بل فاإنها �شتحقق مردود 

اخلطة  بنود  حتقيق  وت�شهل  واملحلي،  الوطني  القت�شاد  تنمية  يف  و�شت�شهم  للدولة،  جمزي  مايل 

ب�شر اخل�شاونة،  الدكتور  دولة  التي يرتاأ�شها  اللجنة  مل�شاعي  وفقا  للعقبة  ال�شرتاتيجية اجلديدة 

واحلركة  لال�شتثمار  جاذبة  بيئة  وجعلها  امل�شتثمرين  ا�شتقطاب  على  العقبة  ق��درة  من  يعزز  ومبا 

العاملي  امل��ال  راأ���س  ومتطلبات  ل��روؤي��ة  يرتقي  مبا  مناف�شة،  باأ�شعار  املقا�شد  خمتلف  من  ال�شياحية 

م�شتفيدة من موقع العقبة اجلغرايف على خطوط الرتانزيت للم�شافرين وال�شحن اجلوي، وجعل 

العقبة مقراً رئي�شاً لل�شركة.

اجلناح الأول للعقبة بداء ي�شتعد لالإقالع، فماذا عن اجلناح الثاين؟ والذي ل يقل اأهمية عنه، 

األ وهو الإعالم الوطني ال�شادق اجلاد القادر على خماطبة العقلية ال�شتثمارية العاملية، مبا يوازي 

الروؤية امللكية والوطنية والعاملية للعقبة القت�شادية اخلا�شة على اعتبار اأن هدفها امل�شتثمر وراأ�س 

املال الدويل وبالتايل هذا يفر�س وجود خطاب اإعالمي عربي ودويل يتحدث با�شم العقبة.

 عمر الصمادي

 طيران العقبة.. شكرا 
سيدي ولي العهد

  الثالثاء    5  /  10  / 2021

 خالل رعايته لمؤتمر »تطور التنمية والخدمات العامة في مئة عام« في »البلقاء التطبيقية«

العناني  : استطاعت قيادتنا الهاشمية الحكيمة تجاوز كل التحديات التي واجهت الدولة

الفايز : البلقاء التطبيقية  استطاعت ان تفرض نفسها 
على الساحة العالمية

 الفوسفات: ال مساس في التأمين الصحي لمتقاعدي الشركة 

االنباط-عمان

في�شل  دول���ة  الع��ي��ان  جمل�س   رئي�س  اك��د 

امللك  جاللة  بقيادة   ، اليوم  الردن  ان  الفايز 

، يوا�شل امل�شرية بخطى ثابته  عبداهلل الثاين 

، م��ن اج���ل ب��ن��اء ال���دول���ة  ال��ق��وي��ة  امل���زده���رة  ، 

لدخول املئوية الثانية باإرادة قوية وعزم كبري 

افتتاح  حلفل  رعايته  خ��الل  الفايز  وا���ش��اف   ،

ب  املو�شوم  التطبيقية  البلقاء  جامعة  موؤمتر 

عام  العامة يف مئة  التنمية واخلدمات  »تطور 

وزارة  بالتعاون مع  تنظمه اجلامعة   وال��ذي   «

التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة الثقافة 

ال���دول���ة الأردن����ي����ة بح�شور  مب��ن��ا���ش��ب��ة م��ئ��وي��ة 

حم��اف��ظ ال��ب��ل��ق��اء ال��دك��ت��ور ف��را���س اب���و ق��اع��ود 

جواد  الدكتور  اجلامعة  امناء  جمل�س  ورئي�س 

ال��ع��ن��اين ورئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

ع���ب���داهلل ����ش���رور ال��زع��ب��ي وع����دد م���ن ا���ش��ح��اب 

امل��ع��ايل وال��ع��ط��وف��ة ومم��ث��ل��ني ع��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات 

الر�شمية والهلية ، ان الردن اليوم دولة قوية  

ووطنية  د���ش��ت��وري��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  متتلك  دول���ة   ،

الو�شطية والعتدال  ، دولة تقوم على  را�شخة 

، حم��ب��ة ل��ل�����ش��الم  وحت��ظ��ي ب���اح���رتام املجتمع 

ق���ي���ادة ها�شمية  راأ���ش��ه��ا  ، دول����ة ع��ل��ى  ال�����دويل 

والف�شل  ال�شمات  ورث��ت   ، حكيمة  مت�شاحمة 

والإن�شانية  الرحمة  نبي   ، العظيم  جدها  من 

نف�شها  ن���ذرت   ، بها  اهلل  حبانا  ق��ي��ادة   ، جمعاء 

 ، ال��ع��ادل��ة  وق�شاياها  العربية  وامتنا  للوطن 

وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية .

ال��دول��ة  وا���ش��ار رئ��ي�����س جمل�س الع��ي��ان ان 

الردن���ي���ة ح��ق��ق��ت م��ن��ذ ال��ت��اأ���ش��ي�����س ، م��ن��ج��زات 

، فتحقق  وامل��ج��الت  امل��ي��ادي��ن  ك��ب��رية مبختلف 

واملوؤ�ش�شات  الدولة احلديثة،  وبناء  ال�شتقالل 

كبرية  نه�شة  امل��م��ل��ك��ة  ،و���ش��ه��دت  ال��د���ش��ت��وري��ة 

التنموية   ، وامل���ج���الت  ال��ق��ط��اع��ات  مب��خ��ت��ل��ف 

وال�����ش��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأم���ن���ي���ة وال��ب��ن��ى 

التحتية ، وقطاعي ال�شباب واملراأة.

والذي  املوؤمتر  يف  كلمته  يف  الفايز  وا�شاف 

ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ب��اح��ث��ون واأك���ادمي���ي���ون وخ���رباء 

وخمت�شني من م�شر ولبنان واليمن وال�شودان 

 ، ب��الإ���ش��اف��ة اىل الردن   وال���ع���راق واجل���زائ���ر 

ت��ط��ور التنمية  ن��ت��ح��دث ع���ن م�����ش��رية  ون��ح��ن 

واخل���دم���ات يف م��ئ��ة ع���ام ، ف��اإن��ن��ا ن��ق��ف ال��ي��وم 

، فها  التنمية واخل���دم���ات  ���ش��واه��د  اب���رز  ع��ل��ى 

ت�شهد   ، اأمامنا  الثانوية  ال�شلط  مدر�شة  ه��ي 

العروبي  احلمى  ه��ذا  يف  التنمية  م�شرية  على 

البلقاء  جامعة  بالر�شالة  وريثتها  ه��ي  وه��ا   ،

التطبيقية  التي تنت�شر على ثرى الوطن ، وقد 

  ، الخ��رية  اخلم�س  �شنواتها  خ��الل  ا�شتطاعت 

من اإعادة هيكلة نف�شها لتحقيق الروؤى امللكية 

التقني  التعليم  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يف   ، ال�شامية 

وامل�شارات املهنية ، رافعة �شعار التعلم والتعليم 

بهدف الت�شغيل.

ان جامعة  الع���ي���ان  رئ��ي�����س جم��ل�����س  واك����د 

البلقاء التطبيقية  ا�شتطاعت ان تفر�س نف�شها 

الت�شنيفات  مراتب  يف   ، العاملية  ال�شاحة  على 

ت��ت��وق��ف م�شرية  ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ومل  ال��ع��امل��ي��ة 

الأردين  ال�شباب  تاأهيل  ف�شاهمت يف  اجنازاتها 

امل��ن��اف�����ش��ة مبختلف  ق���ادري���ن ع��ل��ى  ل��ي��ك��ون��وا   ،

املجالت العلمية وعلى كافة امل�شتويات ، ولأجل 

احلديثة  العلوم  من  والإف���ادة  التطور  مواكبة 

الدولية  اجلهات  بالت�شبيك مع عديد  قامت   ،

، بهدف بناء منوذج  ومد ج�شور التعاون معها 

ال��ذي   ، ال��وظ��ي��ف��ي  املهنية وال��ت��ط��ور  امل�����ش��ارات 

ال�شنوات  يف  التعليم  م�شار  يغري  ان  �شاأنه  من 

القادمة ، و�شيكون لذلك الثر الكبري يف احلد 

بعجلة  ويدفع   ، والبطالة  الفقر  م�شكلتي  من 

النمو والتطور لالإمام.

ب������دوره ا���ش��ت��ع��ر���س رئ��ي�����س جم��ل�����س ام��ن��اء 

ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة 

ج���واد ال��ع��ن��اين في�شا م��ن ذك��ري��ات م��ع مئوية 

الدولة الأردنية.

وق����ال«ان����ط����ل����ق����ن����ا م�����ن ال�����ث�����ورة ال���ع���رب���ي���ة 

ك��م�����ش��روع ت��وح��ي��د ووح������دة وم�������ش���روع ق��ي��ادة 

وا�شتقالل«واأ�شاف الدكتور العناين«ا�شتطاعت 

ق���ي���ادت���ن���ا ال���ه���ا����ش���م���ي���ة احل���ك���ي���م���ة جت�������اوز ك��ل 

ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي واج���ه���ت ال���دول���ة ول����و كنت 

مراقبا من اخل��ارج لقلت »اي دول��ة ه��ذه التي 

ا�شتطاعت ان تتجاوز هذه التحديات دون اإراقة 

دماء«وهذا المر جاء بتوافق بني امور ثالث 

اولها قيادة مرنة قادرة على احلركة والتكيف 

له  ويفتح  الآخ��ر  ي�شتقبل  �شعب طيب  وثانيها 

ابوابه ، وثالثها موارده املحدودة«

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة  ب����دوره 

ال�شتاذ الدكتور عبداهلل �شرور الزعبي قال يف 

اليوم نحتفل مب��رور مئه عام من  :اننا  كلمته 

عمر الدوله الردنية التي ان�شئت كنتاج وثمرة 

من ثمار النه�شة العربية الكربى فقد قامت 

ب��داأت  والتي  املحمدية  الر�شالة  م��ب��ادىء  على 

الدكتور  ،وا���ش��اف  نزلت  ���ش��ورة  اول  يف  بالعلم 

حظيت  التطبيقية  البلقاء  جامعة  ان  الزعبي 

والتعليمية  العلمية  ر�شالتها  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 

الثانية  املئوية  يف  اعمالها  ب��اك��ورة  جتعل  ب��ان 

ذي  ع��م��راين  م�شروع  تنفيذ  الردن��ي��ة  للدولة 

رم��زي��ة ك��ب��رية ام���ر ب��ه ج��الل��ه امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

احل�شيني  امل�شجد  منرب  ببناء  يتمثل  ال��ث��اين 

يحاكي منرب �شالح الدين اليوبي يف امل�شجد 

الق�شى .

واأكد  الدكتور الزعبي : ان ال�شتقرار الذي 

يتمتع به الردن يف منظفة مل تعرف ال�شتقرار 

بالرغم من �شح املوارد يعود  الف�شل فيه  اىل 

دور القيادة الها�شمية يف حتقيق اهداف الدولة 

واخل��ارج��ي��ة  الوطنية  ال�شاحة  على  الردن��ي��ة 

حيث انتبه الها�شميون يف املنطقة قبل غريهم 

اىل القوى التي ت�شكل م�شتقبل العامل . 

هذا  انعقاد  ان  اىل  اجلامعة  رئي�س  وا���ش��ار 

العامة  واخل���دم���ات  التنمية  ت��ط��ور   « امل��وؤمت��ر 

رئي�س  دول��ة  من  كرمية  »برعاية  ع��ام  مائة  يف 

رجالت  من  نخبة  ومب�شاركة  العيان  جمل�س 

الردن��ي��ة  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  بهدف  ال��وط��ن 

والرتقاء بتعظيم املنجزات التي ارادها جاللة 

امللك على الدوام .

نائب  للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة  رئي�س 

الدكتور ن�شال يون�س  رئي�س اجلامعة ال�شتاذ 

التنمية  تطور   « املوؤمتر  فعاليات  ان  اىل  ا�شار 

واخلدمات العامة يف الردن يف مئة عام » تبداآ 

احلقبة  تلك  على  ل�شاهد  تذكارية  مبحا�شرة 

امل�شيئة من تاريخ الردن ملعايل الدكتور جواد 

البلقاء  جامعة  ام��ن��اء  جمل�س  رئي�س  العناين 

حوارية  جل�شة  ع�شر  اثنتا  يعقبها  التطبيقية 

ع��ل��ى ي��وم��ي��ني م��ت��ت��ال��ني ي��ت��ح��دث فيها خ��رباء 

وخم��ت�����ش��ون يف حم����اور ال��ت��ن��م��ي��ة واخل���دم���ات 

من  اجلامعيني  ال�شاتذة  من  نخبة  مب�شاركة 

داخل الردن وخارجه يقدمون ثالث وثالثني 

التنمية  حم���اور  فيها  يناق�شون  علمية  ورق���ة 

وتطورها  العامة  اخلدمات  ون�شاأة  وحتدياتها 

وي�شت�شرفون الدور امل�شتقبلي للدولة الردنية 

يف م��ئ��وي��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة م��ئ��وي��ة امل��ج��د وال��ت��اري��خ 

والعلياء.

املوؤمتر  فعاليات  افتتاح  حفل  هام�س  وعلى 

اف��ت��ت��ح دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س الع���ي���ان  ب��واب��ة 

�شيدتها  وال���ت���ي   « امل��ئ��وي��ة  ب���واب���ة   « اجل��ام��ع��ة 

اجل��ام��ع��ة ح��دي��ث��ا وه���ي ت��ع��ت��رب اح����دى ب��واب��ات 

بوابة  عليها  اط��ل��ق  حيث  الرئي�شية  اجل��ام��ع��ة 

املئوية احتفال مبنا�شبة مئوية الدولة الردنية 

كما افتتح رئي�س جمل�س العيان معر�س �شور 

الطلبة  �شوؤون  عمادة  اقمته  الذي  الها�شميون 

احتفال بهذه املنا�شبة .

االنباط- عمان 

  اأك������د ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة م��ن��اج��م 

ال��رواد،  الوهاب  عبد  املهند�س  الردنية،  الفو�شفات 

عدم �شدور اي قرار من ال�شركة بخ�شو�س التاأمني 

ال�����ش��ح��ي مل��ت��ق��اع��دي ال��ف��و���ش��ف��ات، م�����ش��ريا لل��ت��زام 

لعام  للمتقاعدين  ال�شحي  التاأمني  بنظام  ال�شركة 

2000 وتعديالته.

م�شرتك  اجتماع  خ��الل  ال���رواد،  املهند�س  وج��دد 

الجتماعية  والتنمية  وال��ع��م��ل  الإداري�����ة،  للجنتني 

النائب  برئا�شة  ام�س،  ال��ن��واب،  جمل�س  يف  وال�شكان 

الداري��ة  اللجنة  رئي�س  وح�شور  احلرا�شي�س  ح�شني 

النائب علي الطراونة وممثلني عن املتقاعدين، ب�شاأن 

التاأمني ال�شحي ملتقاعدي الفو�شفات، التزام ال�شركة 

بعدم امل�شا�س مب�شالح املوؤمنني من املتقاعدين، .

 و����ش���دد امل��ه��ن��د���س ال����������رواد،   ح���ر����س ال�����ش��رك��ة 

املقدمة  ال�شحية  اخل��دم��ات  ن��وع��ي��ة  حت�شني  ع��ل��ى 

ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن، وو����ش���ع ���ش��واب��ط لي خم��ال��ف��ات ؛ 

ال�شحي  التاأمني  نظام  عمل  دميومة  ي�شمن  ومب��ا 

للمتقاعدين من خالل

تطبيق نظام تدقيق  طبي �صارم.

ال���رواد،  ان النظر يف م�شاألة   وبني املهند�س 

التاأمني  �شندوق  على  املرتتب  العجز  معاجلة 

ادارة  اأم������ره  اىل جم��ل�����س  م�����رتوك  ال�����ش��ح��ي؛ 

ال�شندوق  مبلغ  العجز يف  بعد جت��اوز  ال�شركة، 

11 مليون دينار مع نهاية هذا العام.

 و ب��ح��ث الج���ت���م���اع ك���ذل���ك،  ق�����ش��ي��ة ع��م��ال 

املقاولني يف ميناء ت�شدير  الفو�شفات اجلديد، 

خدماتهم  اإنهاء  مت  الذين   ،27 عددهم  والبالغ 

الولوية  ان  ال��رواد  اك��د  املتعهد، حيث  قبل  من 

التوا�شل  و�شيتم  الردن��ي��ة،  للعمالة  العمل  يف 

امكانية  لبحث  اخل�شو�س   بهذا  املتعهدين  مع 

اإعادتهم اإىل عملهم.

ميناء  يف  ال��ع��ام��ل��ني  بق�شية  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

ت�شدير الفو�شفات يف العقبة لدى اأحد املقاولني 

وال��ب��ال��غ ع��دده��م 12 ع��ام��اًل، ومت اإي��ق��اف��ه��م عن 

ال��دخ��ول اإىل  امل��ق��اول ومنعهم م��ن  ال��ع��م��ل م��ن 

موقع عملهم جراء تنفيذهم وقفة احتجاجية، 

النظر  املقاول  اأنه �شيتم الطلب من  ال��رواد  اأكد 

يف اعادتهم اىل عملهم.

االنباط-عمان

التابعة  وال��رق��اب��ة  التفتي�س  ف��رق  اأغ��ل��ق��ت 

ال�����ش��ي��اح��ة والآث������ار واجل���ه���ات املعنية  ل�����وزارة 

امل��ا���ش��ي، من�شاأة  اأي��ل��ول  �شهر  الأخ����رى خ��الل 

ل���17  اإن�����ذارات وخم��ال��ف��ات  وح����ررت  �شياحية، 

م��ن�����ش��اأة اأخ������رى ب���ني م��ط��ع��م وف����ن����دق، ل��ع��دم 

ال���ت���زام���ه���ا ب���ال���ت���داب���ري ال���وق���ائ���ي���ة ل��ل�����ش��ح��ة 

وال�شالمة العامة.

ب��ي��ان �شحفي ام�س  ال����وزارة يف  واو���ش��ح��ت 

جولة   1020 نفذت  الك�شف  جل��ان  ان  الثنني، 

جميع  يف  ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  على  تفتي�شية 

حمافظات اململكة، وقامت بتنبيه 104 من�شاأة، 

ملتزمة  �شياحية  م��ن�����ش��اأة   787 وج���ود  مبينة 

بالتدابري الوقائية لل�شحة وال�شالمة العامة.

جولتها  كثفت  الك�شف  جل���ان  ان  وق��ال��ت 

خا�شة  ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  التفتي�شية 

امل��ن�����ش��اآت ال��ت��ي ت��ق��دم الأرج���ي���ل���ة، ومت ات��خ��اذ 

مل  الذين  املخالفني  بحق  القانوين  املقت�شى 

يتقيدوا بالإجراءات وال�شروط التي و�شعتها 

الوزارة، ومل يلتزموا بالدليل الإر�شادي الذي 

عممته والربوتوكولت الوقائية ال�شادرة من 

وزارة العمل.

و���ش��ددت ال�����وزارة يف ب��ي��ان��ه��ا، ع��ل��ى ���ش��رورة 

داخلها  واملتواجدين  ال�شياحية  املن�شاآت  التزام 

ب���اأوام���ر ال���دف���اع ال��ت��ي ت��ن�����س ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة 

وارت��داء  الأف���راد،  بني  اجل�شدي  التباعد  على 

الكمامات، وتقدمي خدمة الأرجيلة بال�شاحات 

اخل���ارج���ي���ة، ب��الإ���ش��اف��ة اىل ال���ربوت���وك���ولت 

ال�شادرة عن وزارة العمل فيما يخ�س اإجراءات 

العمل بالتدابري الوقائية باملن�شاآت امل�شرح لها 

بتقدمي الأرجيلة.

السياحة: إغالق منشأة وانذار ومخالفة 
17 أخرى لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

االأنباط -  فرح مو�سى

الأنباط  ل�شحيفة  املواطنني  من  ع��دد  ا�شتكى   

من تكاثر الكالب ال�شالة يف اإرب��د، واأك��دوا على اأن 

املجتمع  ت��وؤرق  م�شكلة  باتت  باملئات  الكالب  انت�شار 

حياتهم  على  ياأمنون  الأط��ف��ال  يعد  مل  اإذ  املحلي، 

ب�شرى،  مثل  للمدينة،  التابعة  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف 

وح���وارة، وبيت را����س، وغ��ريه��ا م��ن ال��ق��رى التابعة 

مناطق  �شكان  قبل  من  التاأكيد  مع  اإرب��د،  ملحافظة 

داخل اإربد على وجود ع�شرات الكالب ال�شالة ت�شرح 

ال��ك��الب  وك��ان��ت  امل��دي��ن��ة،  ال�شكنية م��ن  امل��ن��اط��ق  يف 

ه��اج��م��ت ال��ك��ث��ري م��ن الأط���ف���ال يف ال�����ش��ب��اح خ��الل 

ذهابهم اىل املدار�س قبل انت�شار فايرو�س كورونا.

م�شكلة  اإن��ه��ا  ال��ل��ح��ظ��ة،  ول��ي��دة  لي�شت  امل�شكلة 

ق��دمي��ة م��ن��ذ ���ش��ن��وات، وب��ل��دي��ة اإرب����د، وغ��ريه��ا من 

ال���ب���ل���دي���ات، ل��دي��ه��ا ع��ل��م ب���امل���و����ش���وع، ل��ك��ن حجة 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  جمعيات  اأن  ال�����ش��اب��ق��ون  ال��روؤ���ش��اء 

احليوان، وجمعيات دولية تطالب بعدم قتل واإيذاء 

احليوانات وخ�شو�شاً الكالب، ما اأدى اىل تكاثرها 

ل��دى  رع��ب��اً  ت�شكل  و����ش���ارت  م�����ش��ب��وق،  غ��ري  ب�شكل 

�شكان املناطق املفتوحة، اأو تلك املناطق التي يوجد 

البقر  حظائر  خاللها  من  وتنت�شر  موا�شي،  فيها 

واجلمال.

وط��ال��ب��ت ج��م��ع��ي��ات ت��ع��ت��ن��ى ب��رع��اي��ة احل���ي���وان، 

عن  مبكافحتها  ب��ل  وقتلها،  ال��ك��الب  قن�س  ب��ع��دم 

طريق ا�شطيادها، واإج��راء عمليات جراحية متنع 

م��ع توفري  احل���ي���اة،  ق��ي��د  ع��ل��ى  ت��ك��اث��ره��ا، وتبقيها 

والعالج  الطعام  وتوفري  لها،  اآمنة  حماية  اأماكن 

اإذا  اأ�شحابها  على  التنبيه  اأو  لرعايتها،  ال���الزم 

اأن يعملوا  ب��ال��رع��ي،  ال��ك��الب اخل��ا���ش��ة  ك��ان��ت م��ن 

تواجد  واأماكن  ال�شكنية،  املناطق  اإبعادها عن  على 

الأطفال.

امل����واط����ن حم���م���د ج��������رادات ي���ق���ول يف ح��دي��ث 

ب�شرى،  منطقة  يف  ال�شالة  الكالب  اإن  لالنباط؛ 

اأ���ش��ب��ح��ت ح��دي��ث ال�����ش��ك��ان ع��ل��ى و���ش��ائ��ل التوا�شل 

اللكرتونية،  وامل��واق��ع  ال�شحف  ويف  الجتماعي، 

موؤكداً على اأن انت�شارها بهذا ال�شكل، دون معاجلة 

املنطقة،  �شكان  يهدد حياة  �شي�شكل خطراً  امل�شكلة، 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شن،  وكبار  الأط��ف��ال،  وخ�شو�شاً 

املخاطر التي تلحق بالبيئة، وال�شحة ب�شكل عام.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي�����س م���رك���ز ح���ق للتنمية 

ال�شيا�شية الأعالمي حت�شني اأحمد التل، اإن انت�شار 

اإرب��د وم��ا يحيط بها من قرى  ال�شالة يف  الكالب 

املدار�س،  مناطق  يف  وخ�شو�شاً  �شكانية،  وجتمعات 

ينذر بخطر حقيقي، ورمب��ا ي��وؤدي ل قدر اهلل اىل 

الأطفال  وتعر�س  ال�شكان،  بني  الأم��را���س  انت�شار 

اىل اع�����ت�����داءات ال����ك����الب، وق����د اأ����ش���ي���ب ع����دد من 

الطالب قبل �شنوات بهجوم من قبل هذه الكالب، 

ولول عناية اهلل حلدث ما ل يحمد عقباه، نحن ل 

نريد اأن نحمل امل�شوؤولية للق�شاء والقدر كعادتنا، 

امل�شيبة  لهذه  �شريع  ح��ل  اإي��ج��اد  م��ن  ب��د  ل  لذلك 

املجتمع  ع��ل��ى  خ��ط��راً  وت�شكل  بيننا،  تعي�س  ال��ت��ي 

برمته...؟!

ي��ق��ول ال���ت���ل، الأم�����ر خ��ط��ري، وي��ح��ت��اج اىل حل 

اأو  ال��ك��الب،  ت�شميم  على  العمل  ميكن  اإذ  ���ش��ري��ع، 

�شمن  احتجازها  اأو  وقتلها،  عليها  ال��ن��ار  اإط���الق 

اأم���اك���ن خم�����ش�����ش��ة، حت��ت رع��اي��ة واإ����ش���راف وزارة 

املحافظة  البيئة، وعلى جمعيات  اأو وزارة  ال�شحة، 

اأو خارج الأردن؛  اإن كانت يف الأردن  على احليوان، 

اأن ت��ق��وم ب���دوره���ا ب����دًل م��ن الح��ت��ج��اج ع��ل��ى قتل 

وت�شفية الكالب ال�شالة.

ون���ا����ش���د الإع�����الم�����ي حت�����ش��ني ال���ت���ل ال��ب��ل��دي��ة، 

واملحافظة، ومديرية الأمن العام، ووزارة ال�شحة، 

على  العمل  الأردين،  املجتمع  اأم��ر  يهمه  من  وك��ل 

ل  التي  تلك  اخلطرية،  الظاهرة  لهذه  حل  اإيجاد 

اإمنا يتمثل  تتعلق فقط بخطورتها على الأطفال، 

ذلك بالإزعاج الليلي، والعواء املتكرر حتى ال�شباح 

اأن جتد من  دون  الفالتة،  القطعان  ه��ذه  قبل  من 

ي�شبطها، ومينع اأذاها عن املجتمع.

ب�������دوره، ق����ال ال���دك���ت���ور اأح���م���د حم���م���ود جرب 

والبيئة  لالإن�شان  التنمية  جمعية  رئي�س  ال�شريدة 

الردنية، تنت�شر الكالب ال�شالة يف معظم مناطق 

حمافظة اإربد، واململكة، وهناك بع�س هذه الكالب 

وهو  الكلب(،  )داء  ال�شعار،  ملر�س  حاملة  امل�شعورة 

بها  امل�شاب  يخ�شع  التي  الأم��را���س اخلطرية  من 

للحجر ال�شحي.

)ال�����ش��ال��ة(  ال�شائبة  ال��ك��الب  ه���ذه  اإن  وا���ش��اف 

ت��رك��ه��ا اأ���ش��ح��اب��ه��ا، وت��ك��اث��رت ب��ال��ربي��ة ب��ع��ي��دة عن 

الرقابة، وهي تتغذى على الف�شالت من احلاويات، 

اأك��ر  اأ�شبحت  اأن��ه��ا  الخ���رية  ال��ف��رتة  ولحظنا يف 

جراأة يف القدوم اىل اطراف املدن والقرى، للبحث 

عن الطعام.

وق�����ال ال���دك���ت���ور ال�������ش���ري���دة، اإن ه����ذه ال��ك��الب 

اإمن���ا ميكن  ف��ق��ط،  ال��ك��ل��ب  داء  ت�شبب  ال�����ش��ال��ة، ل 

ميكن  اأن��ه  اىل  واأ���ش��ار  البيئة،  تلوث  اأن  لف�شالتها 

م��ن��ح ال�����ش��ي��ادي��ن رخ�����س ل��ق��ت��ل ال���ك���الب، وب��ذل��ك 

ت�شببه من  �شرها، وما  التخل�س من  ي�شاعدون يف 

ال�شريدة؛  اأحمد  الدكتور  ويقول  للمجتمع،  اأذى 

دمت بعدم وجود فتوى �شرعية جتيز قتل،  لقد �شُ

حيواين  ك��ائ��ن  لن��ه��ا  ال�شالة،  ال��ك��الب  ت�شميم  اأو 

اآمنة  اإي��ج��اد م��الذات  الأق��ل  اأو على  ل يجوز قتله، 

حلمايتها وحماية املجتمع من خطرها.

 كالب ضالة تسبب الرعب لسكان مدينة إربد

  الزعبي :  االستقرار الذي يتمتع به االردن في منطقة ملتهبة يعود
     الفضل فيه  الى دور القيادة الهاشمية في تحقيق اهداف الدولة

     االردنية على الساحة الوطنية والخارجية 
  الزعبي : البلقاء التطبيقية توجت  باكورة اعمالها في المئوية الثانية

    للدولة االردنية بتنفيذ مشروع عمراني
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ما ن�شرته تقارير �شحفية من د�شائ�س، بحق امللك عبداهلل الثاين يك�شف حجم  امل�ؤامرة 

ا�شرائيل  دول��ة  قيام  يف  ال�شهي�ين  امل�شروع  واإجن���اح  ارك��اع��ه،  بهدفه  االردن  يعي�شها  التي 

اليه�دية على ح�شاب اأمنه وا�شتقراره وه�يته.

االجتماعي  العقد  و�شرب  االردنية  ال�طنية  اللحمة  زعزعة  الف�شل يف  بعد عق�د من 

العربي  الربيع  عنف  دوام��ة  يف  االرن  وادخ���ال  الها�شمية،  وقيادته  ال�شعب  بني  التاريخي 

املزع�م، يحاول ا�شحاب امل�ؤامرة زعزعة ثقة االردنيني مبليكهم، بتزوير احلقائق وليها من 

خالل ادوات تفننت يف قلب احلق اىل باطل .

الت�ا�شل  م���اق��ع  على �شفحات  ع��ارم��ة  ب��ث���رة  �شعبه  اب��ن��اء  قابله  امل��ل��ك،  بذمة  امل�شا�س 

االجتماعي وغريها، وزادهم التفافا ح�ل قيادتهم للم�شي قدما يف احقاق احلق يف كل مكان 

واوال فل�شطني وقد�شها املقد�شة.

�شقطة جديدة، لق�ى الظالم التي م�لت االرهاب لتمزيق العراق و�ش�ريا وم�شر واليمن 

ال�شقيق الذي يعي�س ا�ش�اأ و�شع ان�شاين على وجه االر�س.

اىل  االردن  حت�يل  مقابل  فل�شطني  لبيع  امللك  جاللة  ام��ام  و�شع�ها  كثرية  مغريات 

الدولة االغنى يف املنطقة، لي�شعق�ا يف رد جاللته عليهم بان روحه فداء  عروبة القد�س 

وا�شالميتها و حق الفل�شطينيني يف دولتهم  امل�شتقلة.

ومثلما دافع )�شيدنا ( عن القد�س وفل�شطني، قاوم االره��اب وجنح يف حتفيز املجتمع 

الدويل على مكافحته وقّيد ايدي داعم�ا القنابل العمياء،  وك�شف اوراقهم، وجعل االردن 

�شدا منيعا يف وجه اأجندتهم، فت�شتت�ا وعادت خالياهم للن�م بعد ن�شاط ا�شتمر ل�شن�ات، 

باأوامر ق�ى دولية واقليمية، ال زالت حتاول اغراق املنطقة بالدم خلدمة اجنداتها.

نزاهة �شيدنا، ف�ق كل ال�شبهات، فماله اخلا�س يف خدمة االردن واالردنيني، واملال العام 

خط احمر، �شاهدنا حماكمات روؤو�س تطاولت عليه.

على مدى اكرث من 10 �شن�ات، واعداء االردن يتهم�ن )�شيدنا( مبا لي�س فيه اأمال يف 

انهيار عقده االجتماعي مع االردنيني. ومن يتابع اليفات ماأج�رين يكت�شف حجم مت�شك 

االردنيني مبليكهم وويل عهده االأمني، ويدرك حجم » وقاحة »  ه�ؤالء الذين رك�ش�ا خلف 

الدوالر على ح�شاب اخالقهم و�شرفهم.

ي�شنعها  الثانية،  االردن  تليق مبئ�ية  نه�شة جديدة  نح�  ت�شيري  وقافلة  تنبح،  كالب 

القائد عبداهلل بهمة و�ش�اعد اردنية.

خالد فخيدة

 نزاهة الملك فوق الشبهات 
.. والدليل بين ايدي االردنيين

 استكمال تدريب الفوج األول في مركز 
شباب الزرقاء النموذجي

تخريج الفوج األول من مركز زين للتدريب 
على »الفايبر«

االنباط-الزرقاء

الف�ج  ت��دري��ب  االأردن  اأورجن  ا�شتكملت 

املجتمعي  اأورجن  م��رك��ز  ط��ل��ب��ة  م��ن  االأول 

الرقمي يف مركز �شباب الزرقاء النم�ذجي، 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  وال�����ذي مت 

ال�������ش���ب���اب وب����دع����م م����ن ال���ت���ع���اون ال�����دويل 

االأملاين )GIZ( لتزويد ال�شباب باملهارات 

اأو  الت�شغيل  يف  فر�شهم  لتعزيز  ال��الزم��ة 

اإطالق م�شاريعهم اخلا�شة.

الرقمية  املجتمعية  اأورجن  مراكز  تندرج 

ل��ل��ت��ط���ي��ر  اأورجن  م����رك����ز  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 

 ODC( Orange واالبتكار  الرقمي 

ُت��ع��ن��ى  وال���ت���ي   ،)Digital Center
ب��ت��م��ك��ني ال�������ش���ب���اب، اإع�����داده�����م ل��ل���ظ��ائ��ف 

واإطالق م�شاريعهم عرب التدريب والتعليم 

م�����ن خ������الل ت����ق����دمي وت���ن���ظ���ي���م ال��������دورات 

امل��ه��ارات  يف  واملجانية  ال�شاملة  التدريبية 

اأورجن االأردن  املختلفة بالتعاون مع �شركاء 

من القطاعني العام واخلا�س. 

�شاباً   28 التدريبية  ب��ال��دورة  وال��ت��ح��ق 

و����ش���اب���ة، ع��ل��ى م�����دار اأرب����ع����ة اأي�������ام، وال��ت��ي 

ق��ّدم��ه��ا جم��م���ع��ة م���ن اخل�����رباء ل��ت��ط���ي��ر 

م���ه���ارات امل�����ش��ارك��ني يف جم����االت م��ت��ن���ع��ة 

التي  وال�شخ�شية  ال�ظيفية  املهارات  اأهمها 

ل�ش�ق  واإع��داده��م  ال���ذات  تط�ير  يف  ت�شهم 

التغيري،  اإدارة  التقنية،  الكتابة  مثل  العمل 

حتديد  اجلماعي،  العمل  الفّعال،  الت�ا�شل 

والبحث  للمقابالت  التح�شري  االأه���داف، 

عن ال�ظائف بفعالية.

واأكدت اأورجن االأردن اأهمية مراكز اأورجن 

حمافظات  خمتلف  يف  الرقمية  املجتمعية 

اململكة، حيث تقدم برامج تدريبية جمانية 

مت���ن���ح ال�������ش���ب���اب ف���ر����ش���ة اال����ش���ت���ف���ادة م��ن 

املدربني املتخ�ش�شني والدورات يف املجاالت 

والذاتي،  املهني  التطّ�ر  من  متكنهم  التي 

التعليم  دائ���رة  ت��شيع  على  ب��ذل��ك  لتعمل 

�شمن  الت�شغيل  بهدف  اململكة  يف  الرقمي 

دورها كمزّود رقمي رائد وم�ش�ؤول.

اإط���ار  ال��رق��م��ي يف  اأورجن  م��رك��ز  وي���اأت���ي 

وال�كالة  العاملية  اأورجن  جمم�عة  �شراكة 

املم�ل   ،  )GIZ(الدويل للتعاون  االأملانية 

للتعاون  االأمل��ان��ي��ة  ال������زارة االحت���ادي���ة  م��ن 

وذل��ك   ،  )BMZ(والتنمية االق��ت�����ش��ادي 

لتعزيز فر�س ال�شباب يف �ش�ق العمل ودعم 

ري���ادة االأع��م��ال واالب��ت��ك��ار ال��رق��م��ي يف 14 

واإفريقيا  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  دولة 

من بينها االأردن.

االنباط- عّمان

وبالتعاون  االأردن  زي��ن  �شركة  اأع��ل��ن��ت   

تخريج  ع��ن  املهني  التدريب  م�ؤ�ش�شة  م��ع 

امل�شاركني  مركزها  طلبة  من  االأول  الف�ج 

على  املجانية  التدريبية  ال��دورات  اأوىل  يف 

تكن�ل�جيا االألياف ال�ش�ئية )الفايرب(.

زين  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وق���ام 

فهد اجلا�شم ومدير عام م�ؤ�ش�شة التدريب 

بت�شليم  قطي�شات  ع��م��ر  ب��ال���ك��ال��ة  امل��ه��ن��ي 

بح�ش�ر  اخل��ري��ج��ني،  للطالب  ال�����ش��ه��ادات 

ع���دد م��ن امل����دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني م��ن �شركة 

زين وم�ؤ�ش�شة التدريب املهني ومهند�شني 

ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال �شيانة  ال�����ش��رك��ات  م��ن 

�شبكات االألياف ال�ش�ئية )الفايرب(.

زين  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وه��ن��اأ 

ف���ه���د اجل���ا����ش���م امل���ت���درب���ني م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��م 

�شركة  “تعمل  وقال”:  واع���داً،  م�شتقباًل 

زين على اإطالق برامج تدريبية ُم�شتدامة 

ب��امل��ه��ارات  ال�شباب  بت�شليح  ُتعنى  وه��ادف��ة 

باملهارات  ال�ش�ق  وترفد  والتقنية  املهنية 

املطل�بة مبا يلبي حاجات ال�ش�ق املتغرية، 

ن�شب  تخفي�س  يف  امل�شاهمة  على  وتعمل 

البطالة، من�هاً باأن دور ال�شركة ال ينتهي 

ال��ت��دري��ب��ي��ة فح�شب،  ال�����دورات  ع��ق��د  ع��ن��د 

مع  اخلريجني  ت�شبيك  على  العمل  وامن��ا 

ك��ربي��ات ال�����ش��رك��ات االأردن���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

جمال �شبكات االألياف ال�ش�ئية )الفايرب( 

ت�اجد  حيث  الي�م  مت  ما  وه�  و�شيانتها، 

العاملة يف  ال�شركات  جمم�عة من ممثلي 

التق�ا  ال�ش�ئية،  االأل��ي��اف  �شبكات  جم��ال 

على  احل�ش�ل  يف  مل�شاعدتهم  الطالب  مع 

فر�س عمل يف ذات املجال.”

م���ن ج��ه��ت��ه ع����رّب م��دي��ر ع����ام م���ؤ���ّش�����ش��ة 

ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ّي ب��ال���ك��ال��ة ال�����ش��ي��د عمر 

العميقة  بال�شراكة  اعتزازه  عن  قطي�شات 

م���ع ���ش��رك��ة زي����ن م���ن خ����الل ا���ش��ت��ح��داث 

خم���ت���رب ����ش���ي���ان���ة االأل������ي������اف ال�������ش����ئ���ي���ة 

االأجهزة  �شيانة  وخمتربات  “الفايرب”، 
اخل��ل���ي��ة وم���راك���ز االت�����ش��ال يف ع���دد من 

اخلريجني  لل�شباب  م��ب��ارك��اً  امل��ح��اف��ظ��ات، 

التدريبي  الربنامج  بهذا  التحق�ا  الذين 

ال����ك�����ري  االأردين  امل���ع���ه���د  يف  امل���ت���م���ي���ز 

ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، وحم����ف����زاً ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى 

االل���ت���ح���اق ب���ال���ربام���ج امل��ه��ن��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��ّم 

اخلا�س  القطاع  مع  بال�شراكة  ت�شميمها 

ويتّم االعالن عنها با�شتمرار.

مع  متا�شياً  ال�شراكة  هذه  وقال” تاأتي 

اأهمية ت�فري الربامج املهنية التي ت�اكب 

اح���ت���ي���اج���ات ����ش����ق ال���ع���م���ل وت��خ�����ش�����ش��ات 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وت�����ش��م��ن ت���ف��ري ف��ر���س عمل 

ل��ل�����ش��ب��اب وال�������ش���اب���ات ل���ل���ح���ّد م����ن ن�����ش��ب 

ال��ب��ط��ال��ة، وذل�����ك ���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة ت��دري��ب��ي��ة 

متميزة ت�شعى اإىل تاأهيل ال�شباب ورفدهم 

ب���امل���ه���ارات واخل�������ربات، م��ث��م��ن��اً ال�����ش��راك��ة 

زين  و���ش��رك��ة  امل�ؤ�ّش�شة  ب��ني  م��ا  احلقيقية 

ال�شباب  تط�ير  على  ينعك�س  ال��ذي  االأم��ر 

يف  االإن���خ���راط  م��ن  ومتكينهم  وال�����ش��اب��ات 

�ش�ق العمل”.

تدريبية  �شاعة  املتدرب�ن150  واجتاز 

اكت�شب�ا  ون��ظ��ري،  عملي  ت��دري��ب  ب��ني  م��ا 

خ��الل��ه��ا امل��ع��ل���م��ات ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة 

كافة  امل��ت��درب���ن  ا�شتعر�س  واالأدائ��ي��ة،ك��م��ا 

م���راح���ل ال���ت���م���دي���دات ل�����ش��ب��ك��ات االأل���ي���اف 

احلفلتم  نهاية  ويف  )الفايرب(،  ال�ش�ئية 

ت�زيع ال�شهادات على اخلريجني.

االأنباط – نور حتاملة 

ب��ع��د ق�����رار اإع�������ادة ف��ت��ح احل������دود ال��ربي��ة 

ج��اب��ر-  ح����دود  ال�ش�رية   )مركز  االأردن����ي����ة 

فتح  ب��اإع��ادة  اإج����راءات  خا�شة  وف��ق  ن�شيب(، 

وامل�شافرين،  ال�شحن  حركة  اأم��ام  املركز  هذا 

ح�ل  وال�شك�ك  امل��خ��اوف  من  العديد  جالت 

االأردين  االق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  ال�شلبية  ال��ت��ب��ع��ات 

جراء االنفتاح مع �ش�ريا.

وح����ل ذل���ك، ح��ذر رئ��ي�����س غ��رف��ة �شناعة 

االنفتاح  من  اجلغبري  فتحي  وعمان  االأردن 

الرغم  على  وق��ال  �ش�ريا،  مع  امل��درو���س  غري 

اإال  �ش�ريا  مع  امل�شرتكة  الق�ا�شم  جميع  من 

اأن التبادل التجاري البيني مل يقم ي�ماً على 

مبداأ التكامل امل�شرتك، فالتجارة مع �ش�ريا 

وعلى مدار العق�د املا�شية �شابها عدم عدالة 

الإختالف م�شت�ى املناف�شة بني البلدين. 

واأ�شار يف حديثه ل� “االأنباط”، عند النظر 

منذ  �ش�ريا  م��ع  البينية  ال��ت��ج��ارة  اأرق���ام  اىل 

امليزان  ب��اأن  جند  االآن  ولغاية   2007 العام 

التجاري مييل وب�شكل وا�شح ل�شالح �ش�ريا، 

100 ملي�ن دينار  وبعجز و�شل اىل ح�ايل 

يف الفرتة قبل العام 2011، يف حني ان اآخر 

ويعزى  االأردن  ل�شالح  فائ�شاً  �شهدا  عامني 

ق�ائم حظر لال�شترياد  االأردن  لفر�س  ذلك 

كتطبيق   2019 ال��ع��ام  خ���الل  ���ش���ري��ا  م��ن 

مل���ب���داأ امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل، وه����ذا ي������ش��ح االآث����ار 

القرارت  مثل هذه  املكت�شبة من  االقت�شادية 

وب���اأن خ�����ش��ارة ق���ائ��م احل��ظ��ر �شيق�د امل��ي��زان 

التجاري ل�شالح �ش�ريا مرة اأخرى.

ويف ظ��ل احل��دي��ث ع��ن ف��ر���س ل��ل�����ش��ادرات 

االأردنية داخل ال�ش�ق ال�ش�ري، اأكد اجلغبري 

اأن ال�شادرات ال�شناعية على مدار اأع�امها مل 

ال�ش�ري،  ال�ش�ق  بال�شكل املطل�ب داخل  تكن 

�ش�ريا  اىل  ال�طنية  �شادراتنا  ن�شف  ان  اذ 

تتمح�ر يف املنتجات الزراعية لال�شتفادة من 

ال��رزن��ام��ة ال��زراع��ي��ة م��ن ج��ان��ب، وم��ن جانب 

من  ال��ع��دي��د  ال�ش�رية  ال�شلطات  ت�شع  اآخ���ر 

ال�شناعية  امل��ن��ت��ج��ات  دخ����ل  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ل 

ما  ال�طني،  انتاجها  حماية  بحجة  االأردنية 

ال�ش�ق  داخل  الكامنة  الفر�س  ي�شعف حجم 

ال�ش�ري للمنتجات ال�شناعية. 

م�شت�ردات  اأن  اأو���ش��ح  االآخ���ر،  اجل��ان��ب  يف 

ب��دائ��ل  ل��ه��ا  ���ش��ل��ع  م���ن  ����ش����ري���ا  م���ن  االأردن 

ال�شناعات  على  حتماً  �شت�ؤثر  ال�شنع  حملية 

ال�شعيف  التناف�س  عامل  ظ��ل  يف  ال�طنية، 

وك���ل���ف االإن����ت����اج ال�����ش���ري��ة امل��ن��خ��ف�����ش��ة ج���داً 

االأردين، الأن معدل  االنتاج  مقارنة مع كلف 

دخل العامل يف �ش�ريا الي�م يقدر بنح� 30 

غري  مناف�شة  �شيخلق  ال���ذي  االأم���ر  دوالرا، 

ناهيك  وال�ش�ري،  االأردين  املنتج  بني  عادلة 

عن كلف الطاقة وغريها. م�شريا اىل اأن كل 

ال�شناعات  ح�شاب  على  ت��اأث��ريه  �شيك�ن  ه��ذا 

مبنتجات  املحلي  ال�ش�ق  و�شيغرق  ال�طنية، 

من  ج����دة  باأف�شل  لي�شت  لكنها  ���ش��ع��راً  اأق���ل 

اإن��ت��اج��ي��ة  ع��ل��ى  ينعك�س  مب��ا  االأردين،  امل��ن��ت��ج 

ت�ظفها  التي  والعمالة  ال�طنية  ال�شناعات 

ب��اأم�����س احل��اج��ة فيه اىل دعم  وق��ت نحن  يف 

يف  قدراتها  اأثبتت  ال��ذي  ال�طنية  �شناعتنا 

ظل اجلائحة.

 واأ�شاف، اأن هذا االنفتاح يف حال كان غري 

مدرو�س ومبني على التكامل بني الطرفني، 

امل�شنعني  م���ن  ال��ك��ث��ري  حت����ل  اىل  ���ش��ي���ؤدي 

االأردن،  امل�شتثمرين يف  ال�ش�ريني  وخ�ش��شا 

االآالف من  وظ��ف��ت  م�����ش��ان��ع  اأق����ام�����ا  مم���ن 

االأردنيني، اىل التفكري ب�قف اأعمالهم داخل 

االأردن واعادة ت�شغيل م�شانعهم داخل �ش�ريا 

نتيجة فرق الكلف، وهذا باملح�شلة له تبعات 

من  ال���ط��ن��ي،  االقت�شاد  على  ك��ب��رية  �شلبية 

خ�شائر اقت�شادية واجتماعية حيث اأنها اأكرب 

االنفتاح،  ه��ذا  من  �شتنتج  التي  الفر�س  من 

اإ�شافة اىل خ�شارة املزيد من فر�س العمل.

اأن  واأ�����ش����ار اجل��غ��ب��ري يف ن��ه��اي��ة ح���دي���ث���ه، 

الطريقة االأن�شب لتحقيق م�شالح الطرفني 

تكمن يف اأن يك�ن التبادل التجاري مع دولة 

ي�شمن  ب�شكل  البلدين،  بني  تكامليا  �ش�ريا  

من  اال  يتحقق  ال  وه���ذا  ال��ط��رف��ني  م�شالح 

بينهم،  باملثل  املعاملة  م��ب��داأ  تطبيق  خ��الل 

االأردنية  املنتجات  لدخ�ل  ع�ائق  اأي  واإزال��ة 

اىل �ش�ريا، واإ�شراك االأردن يف م�شاريع اإعادة 

االإعمار والتي حتمل يف طياتها فر�س كبرية 

اأن  اىل  باالإ�شافة  ه��ذا  االأردن��ي��ة.  لل�شناعات 

اأن يك�ن مدرو�شا من  الكامل يجب  االنفتاح 

ال�شناعات  اأب��رز  ق�ائم حلماية  اإع��داد  خالل 

االأردن����ي����ة م���ن اأي اغ�����راق حم��ت��م��ل ومب����ا ال 

ال�شناعية  اال�شتثمارات  ا�شتقرار  على  ي�ؤثر 

وحماية العمالة لديها. 

وبهذا ال�شدد اأكد اأن غرف ال�شناعة، تعمل 

ال�شناعية،  ال�شلع  لكافة  ق���ائ��م  اع���داد  على 

ل��ت��ح��دي��د ال�����ش��ل��ع ال��ت��ي ي��ح��ظ��ر ا���ش��ت��رياده��ا، 

وال�����ش��ل��ع ال��ت��ي مي��ك��ن ال�����ش��م��اح ب��اإ���ش��ت��ريداه��ا، 

ليتم  ال��ت�����ش��دي��ري��ة،  ال��ف��ر���س  ذات  وال�����ش��ل��ع 

اآل��ي��ات  ح����ل  وامل��ن��اق�����ش��ة  للحك�مة  تقدميها 

ومبا  ال��ط��رف��ني  م�شالح  ل�شمان  تطبيقها، 

االقت�شاد  وم�شلحة  االأردين  امل��ن��ت��ج  ي��دع��م 

ال�طني.

االنباط-عمان

اأطلق البنك العربي م�ؤخراً خدمة “بيتي” 

اجلديدة عرب تطبيق “عربي م�بايل”، وذلك 

اإىل ت�فري  ال��رام��ي��ة  ال��ب��ن��ك  اإط����ار ج��ه���د  يف 

اأحدث اخلدمات واحلل�ل امل�شرفية الرقمية 

وت�ظيفها لتقدمي جتربة م�شرفية متط�رة 

و�شل�شة ت�فر وقت وجهد العمالء.

ن�عها  من  “بيتي” االأوىل  خدمة  وتعترب 

امل�شرفية  اخل��دم��ات  �شعيد  ع��ل��ى  اململكة  يف 

الرقمية املقدمة لالأفراد، حيث متكن العمالء 

خ��الل قر�س  عقار من  امتالك  الراغبني يف 

بالتخطيط  القيام  العربي  البنك  من  �شكني 

و�شعهم  بناًء على  الهدف  لهذا  ال�شليم  املايل 

م�بايل”.  “عربي  تطبيق  خ��الل  م��ن  امل���ايل 

ح���ي���ث ت��ت��ي��ح ل���ه���م ه�����ذه اخل����دم����ة ال��رق��م��ي��ة 

حت��دي��د امل��ي��زان��ي��ةاالأن�����ش��ب ل��ه��م��ب��اال���ش��ت��ف��ادة 

م���ن م���ي���زة ح�������ش���اب ال���ن���ف���ق���ات واالل���ت���زام���ات 

والر�ش�م  االأوىل  الدفعة  بالتف�شيل�حتديد 

كل  والتزامات  نفقات  تنا�شب  التي  ال�شهرية 

ميزة  اخلدمة  ت�فر  .كما  واحتياجاته  عميل 

من�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  بيتي”  ع��ن  “البحث 
والتي   ”OpenSooq“ امل��ف��ت���ح  ال�����ش���ق 

مي��ك��ن ل��ل��ع��م��الءع��ربه��اال��ب��ح��ث ع���ن ع��ق��ارات 

حمددة  اختيار  معايري  اإىل  الكرتونياًا�شتناداً 

م�شبقاً من قبلهم والتي ت�شمل م�شاحة العقار 

املطل�ب وم�قعه وغريها. هذا باالإ�شافة اإىل 

من  واال�شتفادة  ع��ق��اري  خا�شيةاختياروكيل 

ال�شاعة  م���دار  على  امل��ت���ف��رة  العمالء  خ��دم��ة 

عرب تطبيق “عربي م�بايل”.

ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى اإط������الق ه����ذه اخل��دم��ة 

مدير  معت�ق،  يعق�ب  ال�شيد  ق��ال  اجل��دي��دة، 

البنك  يف  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  دائ��رة 

خ��دم��ة  اإط�����الق  “ياأتي  االأردن:   – ال��ع��رب��ي 

م�بايل”  “عربي  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  “بيتي” 
املت�ا�شلة  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  ا���ش��ت��م��راراجًل��ه���د 

ل���ت���ق���دمي خ����دم����ات ب��ن��ك��ي��ة م��ب��ت��ك��رة وم���رن���ة 

ل��ل��ع��م��الء ع����رب ال���ق���ن����ات ال���رق���م���ي���ة ل��ل��ب��ن��ك 

حياتهم.”  واأ�شل�ب  متطلباتهم  تلبي  العربي 

اجل���دي���دة  اخل����دم����ة  ه�����ذه  “تعد  واأ������ش�����اف: 

اإ���ش��اف��ة ن���ع��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات ال��رق��م��ي��ة امل��م��ي��زة 

م�بايل”،  “عربي  ت��ط��ب��ي��ق  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 

الذكية  ه�اتفهم  ا�شتخدام  لهم  تتيح  حيث 

املنا�شب  العقار  اأو  االأح���الم  بيت  ع��ن  للبحث 

والتخطيط  بها  ي��رغ��ب���ن  ال��ت��ي  ب��امل���ا���ش��ف��ات 

ل��ل��م��ي��زان��ي��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة ب��ن��اء ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م 

على  احل�ش�ل  بطلب  التقدم  ثم  املادية،ومن 

القر�س ال�شكنيالكرتونياً بكل �شه�لة ومرونة 

واأمان.”

وجتدر االإ�شارة هنا اإىل اأن تطبيق “عربي 

م�بايل” من البنك العربي ي�شم باقًة وا�شعًة 

من احلل�ل البنكية الرقمية التي تتيح لعمالء 

امل�شرفية  املعامالت  الكثري من  اإجن��از  البنك 

عرب االإنرتنت يف اأي وقت ومن اأي مكان من 

خالل اله�اتف الذكية واأجهزة التابلت �شمن 

اأعلى م�شت�يات ال�شه�لة واالأمان. كما باإمكان 

االأفراد الراغبني يف فتح ح�شابات لدى البنك 

“عربي م�بايل” من  العربي حتميل تطبيق 

�شت�ر، ج�جل  اآبل  التطبيقات:  خالل متاجر 

بالي، اأو ه�اوي اآب جالريي وا�شتخدام خيار 

التطبيق  ع��رب  امل��ت��اح  جديد”  ح�شاب  “فتح 
الإدخال البيانات املطل�بة وفتح ح�شاب جديد 

احلاجة  دون  اإلكرتونياً  العربي  البنك  ل��دى 

لزيارة الفرع.

االنباط -�صايل �صبيحات 

“م. ك” م�اطن اردين يبلغ من العمر ٥٥ 
ي�شكن يف الزرقاء اجلديدة، بدون عمل  عاماً 

وح��اج��ات  حاجته  ب��ه  يق�شي  ث��اب��ت  دخ��ل  وال 

منزله وا�شرته املك�نة من ٧ افراد من بينهم 

الثانية  االبنة  اما  متزوجة  الكربى  بنات،   ٤

التمري�س  بتخ�ش�س  تخرجت  فقد  ع��ام   ٢٤

حتمل  ع��ام   ٢٣ والثالثة   ، عمل  اي  جت��د  ومل 

اىل  لتن�شم  القان�ن  يف  البكال�ري��س  �شهادة 

يبلغ  طفل  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  البطالة  �شف�ف 

من العمر ٥ �شن�ات .

رب اال�شرة الذي يعاين من االم يف الظهر 

وبني  بينه  يح�ل  ال��ذي  ال”دي�شك”  ب�شبب 

حممد  ت�ا�شل  دخ��ل،  اي  لديه  لي�س  العمل 

كما  م�����ش��اع��دت��ه  ي��ت��م  ومل  “االوقاف”  م���ع 

التي  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  ت�ا�شل 

ط��ل��ب��ت م��ن��ه ت��ق��اري��ر وف��ح������ش��ات ط��ب��ي��ه من 

مرحلة  الثبات  احلك�مي  الزرقاء  م�شت�شفى 

العجز لديه ب�شبب الدي�شك الذي يعاين منه 

ومت اع��ط��اءه م���ع��د ب��ع��د ���ش��ه��ري��ن، ع��ل��ى حد 

ق�له.

 وب�����ش��ب��ب م��ر���س االب وع����دم اي���ج���اد اي��ة 

ف�اتري  عليهم  تراكمت  لبناته  عمل  فر�شة 

على  العائلة  حت�شل  ،وبالكاد  واملاء  الكهرباء 

الطعام الذي يقدمه لها اهل اخلري وتنتظره 

الذي يف احلي.  امل�شجد  العائلة كل �شهر من 

اال���ش��رة ت��ط��ال��ب ف��ق��ط ب��دخ��ل ث��اب��ت لق�شاء 

احتياجاتهم اال�شا�شية ويقيهم �شر احلاجة .

ا�شم اال�شرة  وعن�انها لدى ال�شحيفة.

االنباط- عمان

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�����ش��االت 

جمتمعية  ل��ف��ع��ال��ي��ات  اط��الق��ه��ا  ع���ن  ال���ي����م 

مب��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ه��ر ال��ت���ع��ي��ة مب��ر���س ���ش��رط��ان 

ال��ث��دي ب��دع��م وم�����ش��ارك��ة م���ؤ���ش�����ش��ة احل�شني 

يف  املتنقلة  االت�����ش��االت  و���ش��رك��ات  لل�شرطان 

ح��س  وجمعية  امنيه(  اوراجن  )زين  اململكة 

ال�شرطان  مل��ر���س  امل��ت������ش��ط  االب��ي�����س  ال��ب��ح��ر 

و�شركة التميز لال�شت�شارات الريا�شية املالك 

ملركز Circles للياقة البدنية وال�شحية .

اأك���د  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  وخ�����الل رع���اي���ت���ه اوىل 

رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف������ش��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��دك��ت���ر 

الهيئة  ت��ن��ظ��ي��م  ان  اجل��ب���ر  غ����ازي  امل��ه��ن��د���س 

من  بدعم  تاأتي  الت�شامنية  للم�شرية  الي�م 

عن  ممثل�ن  فيها  �شارك  اورجن�التي  �شركة 

اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة و���ش��رك��ات االت�����ش��االت 

الدائمة  الت�شاركية  الإط��ار  املتنقلة،وتعزيزاً 

ال���ه���ي���ئ���ة اىل حت��ق��ي��ق��ه��ا م��ع  ت�������ش���ع���ى  ال����ت����ي 

�شعياً  امل���ج���االت،  ك��اف��ة  اخل���ا����س يف  ال��ق��ط��اع 

اىل ال�����ق�����ف م���ع ك���اف���ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع يف 

االف��راد  ي�اجهها  التي  للم�شاعب  الت�شدي 

م���ن اجل��ن�����ش��ني، وان���ط���الق���اً م���ن امل�����ش���ؤول��ي��ة 

م�ؤ�ش�شاتنا  كافة  عاتق  على  امللقاه  املجتمعية 

ال�طنية ومن القطاعني العام واخلا�س.

وا����ش���اف اجل���ب����ر ان ال��ت��زاي��د ال��ع��امل��ي يف 

ب�شكل  ال�شرطان  مب��ر���س  اال���ش��اب��ة  م��ع��دالت 

يتطلب  خ��ا���س  ب�شكل  ال��ث��دي  و���ش��رط��ان  ع��ام 

منا جميعاً التكاتف وال�ق�ف ب�شكل جاد على 

اآلية التعامل معه، بدءاً من ال�عي والتثقيف 

العالج وال�شفاء بع�ن اهلل،  وانتهاءاً مبراحل 

ان  العاملية  الدرا�شات  بع�س  ت�ؤكد  املقابل  يف 

ت��راج��ع،  يف  ال��ث��دي  ب�شرطان  ال���ف��ي��ات  ن�شبة 

الل�اتي  الن�شاء  ن�شبة  ارتفاع  اىل  يع�د  وذلك 

يقمن بفح��شات دورية، حيث ي�شكل الك�شف 

املبكر عاماًل ا�شا�شياً يف ارتفاع ن�شب ال�شفاء.

وث���م���ن اجل����ب�����ر ال�������دور ال������ذي ت���ق����م ب��ه 

املجمتمع  وم��ن��ظ��م��ات  ال���ط��ن��ي��ة  م���ؤ���ش�����ش��ات��ن��ا 

امل��ح��ل��ي امل��ع��ن��ي��ة مب��ح��ارب��ة م��ر���س ال�����ش��رط��ان 

التثقيف ون�شر  ادواره���ا يف  م��ن خ��الل  ���ش���اء 

ال�عي مبر�س ال�شرطان او الدور العالجي، 

والتي  اخل��ا���س  القطاع  �شركات  اىل  ا�شافة 

ت�شهم ب�شكل كبري يف دعم الن�شاطات املتن�عة 

ال���ه���ادف���ة اىل حم���ارب���ة ه����ذا امل���ر����س وم��ن��ع 

انت�شاره قدر االمكان. 

وت��ت�����ش��م��ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي ���ش��ت��ق��ي��م��ه��ا 

اكت�بر(  )�شهر  الت�عية  �شهر  خ��الل  الهيئة 

ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجل���ه���ات ال���داع���م���ه اط���الق 

ج��ل�����ش��ه ح�����اري����ة  مب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل جمعية 

ح��������س ال���ب���ح���ر االب���ي�������س امل���ت��������ش���ط مل��ر���س 

ال��دك��ت���رة مي�شم ع��ك��رو���س وع��دد  ال�����ش��رط��ان 

�شركة  من  وبدعم  املر�س  من  الناجيات  من 

بالدم  تربع  حملة  تنظيم  اىل  ا�شافة  امنيه، 

واط��الق  لل�شرطان،  مركزاحل�شني  ل�شالح 

ب�شعار  ت���ع���ي��ة  ن�شية  لر�شائل  زي��ن  �شركة 

�ش�رة  ت�ش�رتي؟   : عن�ان  حتت  ال�شهر  هذا 

املام�جرام. اال�شعة 

 الجغبير: االنفتاح غير المدروس مع سوريا سلبي، 
وهذا األنسب لتحقيق مصالح الطرفين

البنك العربي يطلق خدمة القرض السكني»بيتي« عبر تطبيق »عربي موبايل«

عائلة فقيرة بالزرقاء الجديدة تناشد اهل الخير مساعدتها

تنظيم قطاع االتصاالت تحتفي بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي
تتضن فعاليات مجتمعية بالتعاون مع عدد من الجهات 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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 الصناعة تتدارس مقترح الحكومة الجديد حول دعم الصادرات

 العمل النيابية تطالب بنظام تأمين صحي شامل لعاملي 
ومتقاعدي الضمان

االنباط- عمان

�سناعة  لغرفتي  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ت��دار���س��ت   

م�����س��اء  ع��ق��د  اج��ت��م��اع  خ����ال  وع���م���ان،  االأردن 

االأح��������د، امل����ق����رتح احل���ك���وم���ي اجل����دي����د ح���ول 

ال�سناعية ودعم  االأن�سطة  تعديل برنامج دعم 

والذي  احل��ايل،  النظام  عن  كبديل  ال�سادرات 

ال�����س��ادرات  ل��دع��م  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ب���داأ تطبيقه 

بن�سبة 3 و 5 باملئة على منوها.

واأك�����دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة، خ���ال االج��ت��م��اع 

االأردن  �سناعة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س  ت��راأ���س��ه  ال���ذي 

وع��م��ان امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري، اأن اإع���ادة 

ط��رح ب��دي��ل ل��ل��رن��ام��ج مي��ث��ل ت��راج��ع��ا وا�سحا 

م��ن احل��ك��وم��ة ع��ن ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه ال��ق��ط��اع 

ال�سناعي.

عمان،  �سناعة  لغرفة  بيان �سحفي  وح�سب 

اليوم االثنني، اأ�سار االجتماع اإىل اأن احلكومة 

اأن يكون الدعم املايل بناء على الزيادة  تقرتح 

حجم  على  ال  ال�سناعية  لل�سركات  املبيعات  يف 

معمول  ه��و  كما  الت�سدير  اأو  ك��ام��ا  املبيعات 

ب��ه ح��ال��ي��ا، ع���اوة ع��ل��ى اال���س��رتاط��ات الكثرية 

واملعقدة التي ال تخدم واقع منو ال�سادرات.

ت�سكيل  على  االتفاق  االجتماع،  خ��ال  ومت 

اأع�����س��اء جمل�سي  ت��ت��ك��ون م���ن  جل��ن��ة م�����س��غ��رة 

وم��ن  وع���م���ان  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  اإدارة 

العامة للخروج مبوقف موحد للقطاع  الهيئة 

ال�سناعي.

ووف����ق����ا ل���ل���ب���ي���ان، ���س��ت��ب��ح��ث ال���ل���ج���ن���ة ع���دة 

املعمول  الرنامج  مقرتحات مع الرتكيز على 

اأو  اإج���راءات���ه  تب�سيط  ي�سمن  ومب��ا  ح��ال��ي��اً  ب��ه 

اأق��رت��ه  ك��ان��ت  ال���ذي  ال��ب��دي��ل  ال��ع��ودة للرنامج 

م�ستفي�سة  درا�سة  بعد   2018 عام  احلكومة 

مع املنظمات الدولية اأف�سى وقتها الإعفاء 70 

للقطاع  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  من  باملئة 

ال��ت��ع��وي�����س عن  ب��ه��دف  ع���ام  ب�سكل  ال�����س��ن��اع��ي 

فر�س �سريبة الدخل على ال�سادرات.

االنباط- عمان

 دعا رئي�س جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

اجلهات  احلرا�سي�س،  ح�سني  النيابية،  وال�سكان 

�سحي  تاأمني  نظام  م�سروع  تقدمي  اإىل  املعنية 

�سامل لعاملي ومتقاعدي ال�سمان �سمن جدول 

زمني قابل للتطبيق.

وطالب خال تروؤ�سه اجتماعا للجنة، ام�س 

االثنني، باإعادة النظر بالتاأمني ال�سحي املطروح 

حاليا لعاج املتقاعدين داخل امل�ست�سفيات.

ون���اق�������س االج����ت����م����اع ال������ذي ح�������س���ره وزي����ر 

اخلراب�سة،  حممود  القانونية  لل�سوؤون  الدولة 

وم���دي���ر ع����ام م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

ال��رح��اح��ل��ة، واأع�����س��اء اجلمعية االأردن��ي��ة  ح���ازم 

ملتقاعدي ال�سمان، عددا من املو�سوعات املتعلقة 

مبتقاعدي ال�سمان، واإعادة النظر بربط رواتب 

املتقاعدين بالت�سخم، والتقاعد املبكر.

م���ن ج��ه��ت��ه��م، دع����ا ال���ن���واب ع��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ات 

وه��اي��ل ع��ي��ا���س ومت����ام ال��ري��اط��ي و���س��ل��ي��م��ان اأب��و 

ال�سمان  رب��ط  اإىل  ال�سطناوي،  وحممد  يحيى 

االج���ت���م���اع���ي ب���ال���ت���اأم���ني ال�����س��ح��ي ل��ل��م��وظ��ف��ني 

اخلا�سعني الأحكام ال�سمان االجتماعي.

بدوره، قال اخلراب�سة اإن اأي تعديل للتاأمني 

ال�سحي ال�سامل يخ�سع لدرا�سة االأثر املايل من 

اأنه �سيتم درا�سة �سمول  اجلهات املعنية، م�سيفا 

املتقاعدين بالعاج داخل وخارج امل�ست�سفى،وكل 

املاحظات املعرو�سة خال االجتماع.

من جهته، اأ�سار الرحاحلة اإىل تعديل قريب 

على  �سيعر�س  االجتماعي  ال�سمان  قانون  على 

جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة نهاية ال�سهر احلايل.

واأو�����س����ح اأن م���ن ���س��م��ن ال��ت��ع��دي��ات، رب��ط 

م�سروع  وهناك  بالت�سخم،  التقاعدية  الرواتب 

ن���ظ���ام ���س��ح��ي يف م��راح��ل��ه ال��ن��ه��ائ��ي��ة ���س��ت��ج��ري 

درا�سته مع وزارتي ال�سحة واملالية.

التاأمني  ت��درج يف  اأن��ه �سيكون هناك  واأ���س��اف 

عاج  االأوىل  مرحلته  تت�سمن  بحيث  ال�سحي، 

عاج  ع��ن  ف�سا  امل�ست�سفى،  داخ��ل  املتقاعدين 

مبراحله  يت�سمن  ح��ني  يف  ال�����س��رط��ان،  مر�سى 

الاحقة العاج خارج امل�ست�سفى وغريه.

وط��ال��ب امل�����س��ارك��ون يف االج��ت��م��اع ب���اأن يكون 

بني  التعديل  وع���دم  ت�سريعي،  ا���س��ت��ق��رار  ه��ن��اك 

تاأمني �سحي �سامل  واإ�سدار  الفرتة واالأخ��رى، 

اال�ستثمارية  اللجان  واإ�سراكهم يف  للمتقاعدين 

امل�سكلة  اللجان  يف  وكذلك  ال�سمان،  مبوؤ�س�سة 

الإعداد ودرا�سة م�سروع التاأمني ال�سحي.

االنباط- عمان

جمل�س  ل��رئ��ي�����س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ب��ح��ث 

اإدارة غرفة جتارة االأردن جمال الرفاعي، 

رئي�س  ونائب  م�ست�سار  مع  االثنني،  ام�س 

ال��ك��وري��ة ل���دى االأردن  ب��ع��ث��ة اجل��م��ه��وري��ة 

ت�����س��ان��غ ج���ي ه����ون، ���س��ب��ل ت��ن��م��ي��ة ع��اق��ات 

ال��ق��ط��اع  ودور  االق���ت�������س���ادي���ة  ال���ب���ل���دي���ن 

اخلا�س بهذا اخل�سو�س.

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة، اأ���س��ار 

امل��وق��ع  ا���س��ت��غ��ال  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال���رف���اع���ي 

وامل�ستقرة  االآمنة  االأردن  وبيئة  اجلغرايف 

البلدين،  ب��ني  الثنائي  التعاون  تعزيز  يف 

رئي�سة  ك��ب��واب��ة  االأردن  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 

لدخول العديد من االأ�سواق املجاورة.

اجل��ان��ب��ني  ج���ه���ود  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ودع������ا 

الإي��ج��اد اأط��ر ت��ع��اون ج��دي��دة مب��ا يتنا�سب 

م������ع ال�������ظ�������روف امل���������س����ت����ج����دة جل���ائ���ح���ة 

ك���ورون���ا وت��داع��ي��ات��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��اق��ات 

االق����ت���������س����ادي����ة ب�����ني ال����ب����ل����دي����ن وزي��������ادة 

التجارية. مبادالتهما 

ب������دوره، اك����د امل�����س��ت�����س��ار ه����ون ���س��رورة 

ت��ك��ث��ي��ف ال����ل����ق����اءات وت����ق����دمي م��ق��رتح��ات 

البلدين  م��ب��ادالت  دف���ع  يف  ت�سهم  عملية 

م�سرتكة،  ا�ستثمارات  واإق��ام��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

م��و���س��ح��ا اأن م�����س��ت��وى ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 

واالإم��ك��ان��ات  الطموحات  يلبي  ال  احل��ايل 

املتوفرة يف البلدين.

 بحث تعزيز العالقات األردنية الكورية اقتصاديا

 15.8% ارتفاع عدد شهادات منشأ تجارة عمان في 9 أشهر
االنباط- عمان

 ارتفع عدد �سهادات املن�ساأ، التي اأ�سدرتها 

غ��رف��ة جت���ارة ع��ّم��ان، خ��ال االأ���س��ه��ر الت�سعة 

باملئة  8ر15  بن�سبة  العام احلايل،  املا�سية من 

مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي.

بلغ  للغرفة،  اإح�سائية  معطيات  وح�سب 

ع���دد ���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ ال��ت��ي اأ���س��درت��ه��ا جت��ارة 

عمان خال االأ�سهر الت�سعة املا�سية من العام 

�سهادة   25036 مقابل  �سهادة،   28999 احل��ايل 

للفرتة نف�سها من العام املا�سي.

الغرفة  �سادرات  قيمة  انخف�ست  باملقابل، 

م��ن خ���ال ���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ ال��ت��ي اأ���س��درت��ه��ا، 

مليون   546 اإىل  م��رتاج��ع��ة  باملئة   19 بن�سبة 

خال  دي��ن��ار  مليون   675 نحو  مقابل  دي��ن��ار، 

الفرتة نف�سها من العام املا�سي.

وذه��ب��ت ���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ ال��ت��ي اأ���س��درت��ه��ا 

اإىل  املا�سية،  الت�سعة  االأ�سهر  خ��ال  الغرفة 

بعدد  ال�سعودية  اأب��رزه��ا،  ال���دول  م��ن  العديد 

 ،3791 املتحدة  العربية  االإم����ارات  ث��م   ،8259

1181، وم�سر  والعراق   ،1708 ُعمان  و�سلطنة 

بعدد 903 �سهادات.

االأ�سهر  ال�����س��ادرات خ��ال  وت��وزع��ت قيمة 

الت�سعة املا�سية على العديد من الدول، حيث 

مليون   156 بقيمة  مبقدمتها  ال��ع��راق  ج���اء 

و�سلطنة  دينار،  مليون   59 وال�سعودية  دينار، 

43 مليون  دي���ن���ار، وم�����س��ر  م��ل��ي��ون   44 ُع��م��ان 

دي��ن��ار، ث��م دول���ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

بقيمة 42 مليون دينار.

قيمة  بلغت  االإح�سائية،  املعطيات  وح�سب 

ت�سدير(  )اإع��ادة  االأجنبية  املنتجات  �سادرات 

خ���ال االأ���س��ه��ر ال��ت�����س��ع��ة امل��ا���س��ي��ة م���ن ال��ع��ام 

دي��ن��ار، موزعة على  مليون   281 نحو  احل��ايل 

 81 وال�سناعية  دي��ن��ار،  مليون   122 ال��زراع��ي��ة 

 26 بقيمة  العربية  واملنتجات  دي��ن��ار،  مليون 

مليون دينار، وذهب الباقي ملنتجات اأخرى.

تاأ�س�ست  التي  عّمان،  وت�سدر غرفة جتارة 

عام 1923، �سهادات املن�ساأ للمنتجات الزراعية 

االأردن��ي��ة  الطبيعية  وال�����روات  واحل��ي��وان��ي��ة 

اإع��ادة  تتم  التي  االأجنبية  وللب�سائع  اخل���ام، 

ت�����س��دي��ره��ا ول��ل��ب�����س��ائ��ع االأج��ن��ب��ي��ة امل�����س��رتاة 

م��ن ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ���س��م��ن ���س��روط حم��ددة 

ومعينة. كما ت�سدر �سهادات املن�ساأ للمنتجات 

ال�����س��ن��اع��ي��ة االأردن����ي����ة ح�����س��ب ط��ل��ب امل�����س��در، 

االأ�سلية م�سدقة  امل�سنع  فاتورة  اإىل  ا�ستنادا 

اأ�سلية  م��ن�����س��اأ  و���س��ه��ادة  �سناعية  غ��رف��ة  م��ن 

���س��ادرة عن غرفة  االأ���س��ول  وم�سدقة ح�سب 

�سناعية تثبت اأن الب�ساعة من من�ساأ اأردين.

ريادية  خطوة  االإنتخابي  املعهد  باإن�ساء  لانتخابات  امل�ستقلة  الهيئة  بها  قامت  التي  املبادرة 

وزم��اءه  الكالدة  خالد  الدكتور  معايل  اإلهيئة  لقبطان  ت�سجل  ال�سحيح  االإجت��اه  يف  اإبداعية 

واآليات  نوعية  وتطوير  لتحديث  للهيئة  التقدمية  الروؤية  عن  تعر  الهيئة،  اأع�ساء  املفو�سني 

واأدوات العمل يف الهيئة بخ�سو�س االإنتخابات، بهدف مواكبة التغريات والتطورات الدولية يف 

انتخابات  من  وغريها  والامركزية  والبلدية  النيابية  اأنواعها  ب�ستى  االإنتخابات  اإدارة  كيفية 

موؤ�س�سات املجتمع املدين كغرف ال�سناعة والتجارة والنقابات املهنية، حيث اأن اآلية اإجراء واإدارة 

اأ�سبحت علما متقدما ومل تعد وفق االأدوات واالآليات التقليدية، واإمنا تطورت اإىل  االإنتخابات 

اللجنة  خمرجات  �سدور  مع  االإنتخابي  املعهد  اإفتتاح  تزامن  كما  اإلكرتونية،  وو�سائل  اأ�ساليب 

امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية، والتي ت�سمنت ت�سريعات جديدة عما كان معمول به �سابقا، 

من قوانني لاإنتخابات النيابية، واالأحزاب ال�سيا�سية واالإدارة املحلية، وهذا املنتج اجلديد للهيئه 

يعك�س الفكر التجددي لرئي�س واأع�ساء الهيئة امل�ستقلة لانتخابات، الذي يهدف اىل اخلروج من 

االإنتخابات  اإجراء  باقت�سار عملها على  املعتاد عليه  والروتيني  التقليدي  االإداري  حالة اجلمود 

للهيئة  بد  ال  وهنا  االأردن،  يف  ال�سيا�سية  احلالة  خلدمة  جديد  هو  عما  البحث  حالة  اىل  فقط 

والتدريب  بالدرا�سة  املعهد  هذا  وغايات  اأه��داف  من  وامل�ستهدفني  امل�سمولني  مظلة  تو�سيع  من 

اىل �سمول املوظفني وموؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية باالإ�سافة اإىل االأحزاب ال�سيا�سية، و�سمول 

كذلك طلبة كليات احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف اجلامعات ليكون كمتطلب اختياري اأو اإجباري 

لهم يف الدرا�سة اجلامعية لتمكينهم من االإطاع ومعرفة اآليات وخطوات اإجراءات االإنتخابات 

وتطبيقها  االإنتخابية  االنظمة  ومعرفة   ، النتائج  وا�ستخراج  الفرز  وعمليات  اأنواعها  ب�سمولية 

باأفكار  وتفاجاأنا  االآخ��ر،  تلو  اإجن��ازا  ت�سجل  امل�ستقلة  الهيئة  زال��ت  ما  ال��واق��ع.  اأر���س  على  عمليا 

التي �ستوكل  املهمة اجلديدة  املعهد لي�سمل  التو�سع يف عمل  الهيئة  اإبداعية، واالآن مطلوب من 

اإليها وهي نقل �سجل االأحزاب ال�سيا�سية من وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية لتكون �سمن اخت�سا�سها، 

حمى اهلل االأردن وقيادته احلكيمة و�سعبه الويف من كل مكروه.

د. رافع شفيق البطاينة

 المعهد اإلنتخابي خطوة 
ريادية إبداعية

 العقبة: حوارية تبحث 
الفرص والتسهيالت التجارية بين 

األردن وأميركا

 إعفاء رخص الفتة موقع البناء
 من الرسوم المترتبة عليها 

لسنوات سابقة

االنباط- العقبة

 نظمت غرفة التجارة االأمريكية يف االأردن 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع غ��رف��ة جت����ارة ال��ع��ق��ب��ة، ام�����س 

االثنني، حوارية مع �سركات منت�سبة لع�سوية 

لبحث  وجت��ار،  متعددة  قطاعات  من  الغرفة 

واأهمية  ق��ط��اع،  ك��ل  يف  االقت�سادية  ال��ف��ر���س 

اتفاقية التجارة احلرة يف تذليل العقبات اأمام 

االأردن  بني  التجارية  والت�سهيات  ال�سركات 

واأمريكا.

وحدة  رئي�س  القانوين،  امل�ست�سارة  وقالت 

ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة احل����رة يف غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 

التجارة  اتفاقية  اإن  النمري  الن��ا  االأمريكية 

احل�����رة ب���ني ال����والي����ات امل���ت���ح���دة االأم���ريك���ي���ة 

كا  يف  ال��ت��ج��اري��ة  االأع���م���ال  �سهلت  واالأردن، 

بينهما  ال��ت��ج��ارة  زادت  اإذ  وع��ززت��ه��ا،  البلدين 

منذ عام 2000 باأكر من 800 باملئة.

واأ�سارت اإىل اأن توقيع مثل هذه االتفاقيات 

االإقليمية  والتكتات  اململكة  ب��ني  التجارية 

وال����دول����ي����ة وال���������دول امل���خ���ت���ل���ف���ة ك��م��ع��اه��دة 

وال��والي��ات  االأردن  ب��ني  الثنائية  »اال�ستثمار 

والتكنولوجيا«  »ال��ع��ل��وم  وات��ف��اق��ي��ة  امل��ت��ح��دة« 

وات���ف���اق���ي���ة »امل���ع���ون���ة اجل��م��رك��ي��ة امل��ت��ب��ادل��ة« 

من  لاأف�سليات«  املعمم  »ال��ن��ظ��ام  واتفاقية 

وزي���ادة  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  ت�سجيع  ���س��اأن��ه 

ال�����س��ادرات اإىل ال�����س��وق االأم���ريك���ي واإ���س��اف��ة 

م��زاي��ا ج��دي��دة اإىل ال��ب��ن��ي��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 

اململكة وتو�سيع حجم االأ�سواق التي ت�ستطيع 

املنتجات ال�سناعية االأردنية دخولها واملناف�سة 

فيها من حيث اجلودة وال�سعر.

واأك�������دت ال���ن���م���ري ���س��ع��ي غ���رف���ة ال��ت��ج��ارة 

بني  الثنائية  التجارة  تعزيز  اإىل  االأمريكية 

بيئة  يخلق  مم��ا  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  االأردن 

م��ائ��م��ة ل��ل��ت��وف��ي��ق ب���ني االأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة 

وجذب اال�ستثمارات املحلية والدولية املتعلقة 

اإىل  م�سرية  االأمريكية،  االأردن��ي��ة  بالعاقات 

تعزز  االأردن  يف  االأمريكية  التجارة  غرفة  اأن 

و�ستوا�سل  البلدين،  بني  التجارية  العاقات 

جهودها لدعم ال�سركات االأردنية واالأمريكية، 

م��ن خ���ال ت��وف��ري ب��رام��ج امل�����س��اع��دة الفنية 

لتلبية احتياجاتهم. وقال نائب رئي�س غرفة 

ياأتي  اللقاء  اإن  الرياطي  رامي  العقبة  جتارة 

التجار  تعريف  يف  الغرفة  دور  م��ن  انطاقا 

التجارية  باالتفاقيات  الغرفة  يف  واالأع�ساء 

واالق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط امل��م��ل��ك��ة ب��ال��دول 

وال��ت��ك��ت��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة، خ��ا���س��ة 

االأردن  ب��ني  املوقعة  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقية 

لكونها  ن��ظ��راً  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة  وال��والي��ات 

من االتفاقيات املهمة.

وع���ر����س���ت ال��رئ��ي�����س��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��غ��رف��ة 

الغرفة  دور  االإ���س��ي  االأم��ريك��ي��ة روز  ال��ت��ج��ارة 

يف خ��دم��ة من���و ���س��راك��ات االأع���م���ال االأردن���ي���ة 

االأمريكية، م�سرية اإىل املوا�سفات وال�سروط 

امل�����س��در  االأردين  امل��ن��ت��ج  ل��ق��ب��ول  االأم���ريك���ي���ة 

الثنائية  االت��ف��اق��ي��ات  واأه��م��ي��ة  اأ���س��واق��ه��ا  اإىل 

ع��دي��دة  م��زاي��ا  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن و�سمولها  ب��ني 

ب���زي���ادة اال���س��ت��ث��م��ارات اخل��ارج��ي��ة  مب��ا يتعلق 

القادمة اإىل االأردن ذات امليزة التناف�سية داخل 

املنتجات  بدخول  وال�سماح  االأمريكي  ال�سوق 

اىل  اجلمركية  الر�سوم  م��ن  املعفاة  االأردن��ي��ة 

امل�ستورد  اطمئنان  موؤكدة  االمريكية،  ال�سوق 

االأمريكي لاأردن ب�سكل خا�س ب�سبب الو�سع 

القانوين لاتفاقيات واإتباعها اأهم املعايري يف 

جمال البيئة والعمل وحقوق امللكية الفكرية.

ون���اق�������س جت����ار و���س��ن��اع��ي��ون يف ال��ع��ق��ب��ة، 

ب���دوره���م، ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة ل��ا���س��ت��ف��ادة من 

للمنتج  جديدة  اأ�سواق  لفتح  االتفاقيات  هذه 

االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ف���ر����س  االأردين 

للتجارة  كمركز  العقبة  موقع  يتيحها  التي 

االإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��م�����س��در وامل�����س��ت��ورد االأم���ريك���ي 

والدور الذي ميكن اأن يوؤديه التاجر االأردين 

يف مدينة العقبة.

االنباط- عمان

 اأعفت جلنة اأمانة عمان رخ�س »الفتة موقع 

بناء« غري املجددة لل�سنوات ال�سابقة من الر�سوم 

املرتتبة عليها والبالغ عددها 12842 رخ�سة لغاية 

 963163 التقريبية  ور�سومها   2020 ع��ام  نهاية 

دينار.

جاء ذلك خال اجلل�سة العادية التا�سعة التي 

الدكتور  برئا�سة  االثنني،  ام�س  اللجنة،  عقدتها 

يو�سف ال�سواربة، وجرى خالها بالتزكية انتخاب 

املهند�س زياد الريحاين نائباً للرئي�س ، وت�سكيل 

جل���ان االأم���ان���ة م��ن االأع�������س���اء. واأدى ال�����س��وارب��ة 

واأع�ساء جلنة اأمانة عمان الق�سم الوارد يف قانون 

، وال���ذي دخل  اأم��ان��ة ع��م��ان رق��م 18 ل�سنة 2021 

���س��دوره  على  ي��وم��ا   30 م���رور  بعد  التنفيذ  حيز 

باجلريدة الر�سمية. وبني اأن عملية انتخاب نائب 

بعد  ي��اأت��ي  اللجان  ت�سكيل  واإع����ادة  اللجنة  رئي�س 

قرار متديد عمل اللجنة ل� 6 اأ�سهر، مبينا اأن هذه 

اجلل�سة هي االأوىل التي تعقد، وفقا لقانون اأمانة 

عمان رقم 18 ل�سنة 2021. وجرى، خال اجلل�سة 

التي جرى حتديد عقدها اأول ثاثاء من بداية 

كل �سهر، على ت�سمية نائب رئي�س اللجنة ع�سوا 

املتكاملة وت�سكيل جلان  ال�سركة  اإدارة  يف جمل�س 

اللوائية  اللجان:  وت�سمل  االأع�ساء،  من  االأمانة 

، وال���ل���وازم واالأ���س��غ��ال، وجل��ن��ة ال�����س��راء الرئي�سة 

ال�ساحلة،  وغ��ري  ال�ساحلة  ال��ل��وازم  بيع  وجل��ن��ة 

وجلنة  اخل�����س��راء،  واملناطق  اال�ستماك  وجلنة 

القانونية  اللجنة  اإىل  اإ�سافة  امل��ايل،  التخطيط 

وجلنة اال�ستثمار. ووافقت اللجنة على تفوي�س 

نائب الرئي�س ب�ساحيات رئي�س اللجنة املتعلقة 

ل���دى دوائ�����ر ت�سجيل االأرا�����س����ي على  ب��ال��ت��وق��ي��ع 

الطرق  ف�سات  بيع  وع��ق��ود  وم��ع��ام��ات  اأوراق 

والتي  لاإعمار،  ال�ساحلة  غري  والقطع  والنتف 

تقرر بيعها من قبل االأمانة، والقطع التي يتقرر 

معامات  اإىل  اإ�سافة  االأم��ان��ة،  ل�سالح  ���س��راوؤه��ا 

الرهن والتخ�س�س. واأ�سار ال�سواربة اإىل اأن اأمانة 

عمان �ست�سارك يف معر�س »اك�سبو دبي 2020« يف 

ثاثة  عر�س  �سيجري  حيث  الثاين،  ت�سرين   13

حم��اور رئي�سة تعمل عليها االأم��ان��ة، وه��ي النقل 

العام ، واال�ستثمار، واملدن الذكية.

ي�سار اإىل اأن امل��ادة 9 من النظام املعدل لنظام 

ترخي�س االع��ان��ات داخ��ل ح��دود االأم��ان��ة ن�ست 

دينارا عن كل مرت مربع   50 ا�ستيفاء مبلغ  على 

من م�ساحة الفتة موقع البناء وملرة واحدة طيلة 

كان  ال�سابق  االإج�����راء  اأن  علماً  امل�����س��روع،  اإق��ام��ة 

جتديد هذه الرخ�سة �سنوياً حلني انتهاء امل�سروع.



االقت�صادي

اأهم م�ؤ�س�سة دولية يف تاأثريها على قراراتنا تتكلم بنف�س اللغة التي نتكلم بها كمجتمع ، وتعرف متاما حتدياتنا ، 

و�سخ�ست بعمق ما نحتاجه ويحتاجه العديد من دول العامل

مل اأ�ستطع اإال اأن اأت�قف عند هذا العن�ان و�ساحبه ، فقد قال رئي�س جمم�عة البنك الدويل ديفيد مالبا�س قبل 

ي�مني خالل ت�اجده يف ال�س�دان كاأول رئي�س ملجم�عة البنك الدويل يزور ال�س�دان يف قرابة 40 عاماً ، اأن ع�سرنا 

احلايل وما يت�سم به من تفاوتات كبرية واإنتكا�سات يف م�سار التنمية العاملية مير باأوقات م�سطربة ، وهذه االنتكا�سات 

�س اأرواح النا�س ووظائفهم واأرزاقهم واأق�اتهم للخطر، وت�ؤدي اىل زيادة الفقر ، وتدين م�ست�يات املعي�سة والتعليم  ُتعِرّ

وامل�ساواة والتغذدية وال�سحة ، وحتدي لكثري من الدول اال�ستمرار يف حتمل اأعباء الدي�ن ، اإ�سافة اىل حتدي التغري 

املناخي . فكل هذا �سيخلق اإنح�سار يف التقدم االقت�سادي واالجتماعي و�سيخلق اأوقاتا �سعبة على ال�سيا�سة والعالقات 

اجلي��سيا�سية بني الدول . فاجلائحة ت�سَبّبت يف �سق�ط نح� 100 ملي�ن �سخ�س يف مهاوي الفقر املدقع، واأ�سبح ب�سع 

مئات من املاليني يف عداد الفقراء، كثري منهم يف بلدان مت��سطة الدخل ، فاأين العربة يف كل هذا ؟

بطرحه �س�ؤااًل مهما على املجتمع الدويل مفاده : ما الذي يجب علينا عمله لتعزيز من� ينعم اجلميع بثماره، 

زيادة  باأنه علينا  واإجابته عليه  التنمية ؟  ِعْقدا من فقدان  باال�ستدامة، ويتفادى  وا�سع، ويت�سم  ويك�ن على نطاق 

الرتكيز على االأول�يات الرئي�سية ، مع ال��س�ح يف كيفية التعاطي معها وقيا�سها ، اإ�سافة اىل حاجتنا اإىل نطاق اأو�سع 

بكثري لتحقيق التاأثري. اإذا … اأول�يات ، و�س�ح ، قيا�س ثم تاأثري ، وماذا بعد ؟

واإح���داث ال�سدمة االيجابية وه��ي حتقيق  التغيري  اأربعة م�سارات لتحقيق  ي��ده على اجل��رح ويطرح  هنا ي�سع 

اال�ستقرار االقت�سادي، واال�ستفادة من مبتكرات الث�رة الرقمية، وجعل التنمية اأكرث اخ�سراراً وا�ستدامة، واال�ستثمار 

النامية كانت قد بلغت  . فدي�ن االقت�سادات  ال���دوؤوب وتكاتف اجله�د  العمل  ، ولكنهاجميعا حتتاج اىل  الب�سر  يف 

م�ست�يات قيا�سية مرتفعة حينما حلَّت اجلائحة ، وحينما تنق�سي مبادرة تعليق مدف�عات خدمة الدين لها يف نهاية 

هذا العام، �ست�سهد هذه البلدان منخف�سة الدخل انكما�س احليز املتاح لها يف اإط��ار املالية العامة ل�سراء اللقاحات 

ومت�يل النفقات االأخرى ذات االأول�ية. وي��سي باإتباع نهج تدريجي ل�سبط اأو�ساع املالية العامة والكف عن النفقات 

اإ���س��راف، ورف��ع كفاءة تقدمي اخل��دم��ات، واإع���ادة تخ�سي�س امل���ارد العامة لت�جيهها نح�  العامة التي تنط�ي على 

اال�ستخدامات االأكرث اإنتاجية ، وم�ساركة القطاع اخلا�س ، ومت�يل اال�ستثمارات الداعمة للنم� ، اإ�سافة اىل اإعادة 

هيكلة الدي�ن التي يتعذر اال�ستمرار يف حتملها ، واإتباع نهج ا�ستباقي الإعادة جدولة الدفعات يف حني ال تزال اأ�سعار 

الفائدة الدولية منخف�سة . وهنا اأ�ستذكر باأنني طرحت العام املا�سي ملتخذي القرار اإعادة جدولة القرو�س ع��سا 

عن �سدادها لال�ستفادة من اال�سعار القائمة وقتها ك�نها منخف�سة خ�س��سا وان قدرتنا على ال�سداد ا�سال مت�فرة 

، ولكن التفكري التقليدي كان حا�سراأ وقتها ! ما علينا … وللحديث عن الث�رة الرقمية اأ�سار اىل اأن تبني احلل�ل 

الرقمية قد ي�ساعد على حتقيق زي��ادة هائلة يف اإمكانية احل�س�ل على التم�يل واإتاحة فر�س اقت�سادية جديدة ، 

فاحلل�ل الرقمية والت��سع باال�ستمال املايل ميكن اأن ت�ؤدي اإىل زيادة املناف�سة يف اأ�س�اق املنتجات ومتكني النا�س من 

بيع اخلدمات عرب �سبكة االإنرتنت، وربطهمباالأ�س�اق ال�طنية والعاملية ، كما اأنها ت�ؤدي اإىل حتُ�ّل ج�هري يف القطاع 

العام ، وهذا يتطلب اإجراءات كثرية وا�سعة النطاق يف اال�ستثمار يف البنية التحتية الرقمية، واإزالة االحتكارات يف قطاع 

االت�ساالت، وت�فري بطاقات اله�ية ال�طنية ، وخلق بيئة تنظيمية داعمة . معق�ل … وكاأنه جال�س بيننا!

كما اأ�سار اإىل اأن املجتمع الدويل ملتزم باإبطاء الزيادة يف انبعاثات الكرب�ن يف الغالف اجل�ي، واحلد من تاأثريات 

تغري املناخ على الفئات االأكرث احتياجاً واالأوىل بالرعاية ، واأن ال�قت قد حان لتن�سيط اإ�سالحات قطاع الكهرباء على 

نح� يعالج اأوجه عدم الكفاءة والنق�س الكامنة ويزيد اإمكانية احل�س�ل على الطاقة ، وت�فري اإمدادات طاقة نظيفة 

مي�س�رة التكلفة املناف�سة يف جمال ت�ليد الكهرباء وت�زيعها، وكذلك وج�د هيئة تنظيمية م�ستقلة حقاً.. وقطاع النقل 

م�سدر رئي�سي اخر النبعاثات الغازات ال�سارة ، ومع الت��سع العمراين املت�قع يف البلدان النامية، ميكن اأن ت�ساعد 

البنية التحتية وت�سميم املدن على حتقيق تغري هائل اإىل االأف�سل. اأهمية اال�ستثمار يف راأ�س املال الب�سري كانت من 

امل�سارات االربعة والتي تتطلب تق�ية اأنظمة التعليم والرعاية ال�سحية على نح� يت�سم بالكفاءة ويحظى باالأول�ية. 

وختم اأن النجاح يتطلب م�ساركة فعالة من القطاعني العام واخلا�س ، ومنظمات املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات العمل 

اخلريي، وت�سافر جه�د املجتمع الدويل برمته . كالم يف ال�سميم.

اخلال�سة ، اأن اأهم م�ؤ�س�سة دولية يف تاأثريها على قراراتنا تتكلم بنف�س اللغة التي نتكلم بها كمجتمع ، وتعرف 

متاما حتدياتنا ، و�سخ�ست بعمق ما نحتاجه ويحتاجه العديد من دول العامل ، وحددت االول�يات يف طرح رئي�سها 

ومب�سارات اأربع ، واالهم القيا�س والتاأثري ، اأي النتائج االيجابية التي تنعك�س على رخاء ال�سع�ب ، فلي�س لنا حجة بعد 

ذلك ، دع�نا نرى النتائج وها هي امل�سارات … فمن فمك ادينك .

محمد علي القريوتي

 التنمية في أوقات االضطراب 
… أين هي ؟

 الحكومة اللبنانية تعلن استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي

 »اتهام خطير« بحق محافظ مصرف ليبيا المركزي.. 1.5 مليار دوالر

 المركزي الكويتي: نمو اإلقراض المصرفي للقطاع الخاص 3.37% في أغسطس

االنباط-وكاالت

اأن��ه��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل���ال���ي���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

ا�ستاأنفت ت�ا�سلها ومناق�ساتها مع �سندوق 

الت��سل  ا�ستعدادها  م�ؤكدة  ال��دويل،  النقد 

ال�ا�سع  ال��دع��م  ي��ق��دم  اأن  ميكن  ات��ف��اق  اإىل 

للبنان من املجتمع املايل والدويل.

ويف بيان لها، اأ�سارت وزارة املالية اإىل اأن 

“تدرك  ميقاتي،  جنيب  برئا�سة  احلك�مة 

مت��ام��ا ال��ت��ح��دي��ات وال�����اق����ع االق��ت�����س��ادي، 

با�ستئناف  ال��ت��زام��ه��ا  ك���ررت  احل��ك���م��ة  واأن 

امل��ن��اق�����س��ات وامل��ب��اح��ث��ات م��ع ���س��ن��دوق النقد 

الدويل يف اأقرب وقت ممكن، و�سكلت الفريق 

الذي  ال�سندوق  مع  التفاو�س  امل�س�ؤول عن 

�سعادة  ال����زراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  ي�سم 

ال�����س��ام��ي، ووزي����ر امل��ال��ي��ة، ي������س��ف اخل��ل��ي��ل، 

ووزي����ر االق��ت�����س��اد وال���ت���ج���ارة، اأم����ني �سالم 

وحاكم م�سرف لبنان، ريا�س �سالمة«.

مع  “بالت�ازي  اأن�����ه  ال���ب���ي���ان  واأ�����س����اف 

تظل  ال���دويل،  النقد  �سندوق  م��ع  التعامل 

احلك�مة ملتزمة متاما بامل�ساركة يف عملية 

بناءة و�سفافة وعادلة الإعادة هيكلة الدي�ن، 

ال�سندات  حملة  باهتمام  ت��رح��ب  اأن��ه��ا  كما 

 Ad Hoc Lebanon« ذل��ك  يف  مب��ا 

Bondholder Group«، للم�ساركة 
يف هذه العملية«.

االنباط- �سكاي نيوز عربية

االأح��د،  الليبي،  بالربملان  نائبا   12 تقدم 

عقيلة  امل�ست�سار  ال��ربمل��ان  رئي�س  اإىل  بطلب 

املركزي،  ليبيا  بنك  الإيقاف حمافظ  �سالح 

ال�سديق الكبري، واإحالته ملكتب النائب العام 

للتحقيق فيما ُن�سب اإليه من اتهامات باإهدار 

مليار ون�سف مليار دوالر من اأم�ال امل�سرف.

وجاء هذا كرد �سريع على ما ك�سفه تقرير 

ل��دي���ان املحا�سبة ع��ن اإه����دار امل���ال ال��ع��ام يف 

امل�سرف املركزي، وه� تقرير رغم اأنه �سادر 

اأخفاه،  للدولة  االأعلى  املجل�س  اأن  اإال   ،2018

بح�سب  االآن،  اإال  اإل��ي��ه  ال��س�ل  يت�سنَّ  ومل 

و�سائل اإعالم ليبية.

واأو�سح الربملاني�ن يف طلبهم، اأن القان�ن 

ال���رق���اب���ة واالإ������س�����راف املمثلة  ���س��ل��ط��ة  م��ن��ح 

قان�نية  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  ال���ن����اب  جمل�س  يف 

عن  العام  امل�ظف  اإي��ق��اف  ومنها  ا�ستثنائية، 

عمله احتياطًيا كي يت�سنى جلهة االخت�سا�س 

التحقق من التهم املن�س�بة اإليه.

و�سدد الطلب على اأن الكبري يعمل مبعزل 

ع���ن ���س��ل��ط��ة ال����ربمل����ان، وع����ن جم��ل�����س اإدارة 

احلك�مة  على  وي�سرف  امل��رك��زي،  امل�سرف 

وقان�ن  للدولة،  امل��ايل  القان�ن  مراعاة  دون 

الدين العام، ويت�سرف يف مبيعات ال�سريبة 

املفرو�سة على النقد االأجنبي وهي اإيراد عام 

ال ميكنه �سرفه.

ف���اإن  ال���ربمل���ان���ي����ن،  اأورده  م���ا  وب��ح�����س��ب 

ت�سرفات الكبري ترتب عليها اإهدار املال العام، 

واإيقاف املقا�سة امل�سرفية عن فروع امل�سارف 

التجارية ب�سرق البالد ومدن عديدة، وانعدام 

ال�سي�لة النقدية لفرتات ط�يلة.

ملجل�س  رئي�س  ع��نيَّ  اأن���ه  اإىل  اأ����س���اروا  كما 

اأهم  االإدارة بامل�سرف الليبي اخلارجي، وه� 

النفط  مبيعات  اإي�����رادات  ل��ه  ت�سل  م�سرف 

اخل���ام، مم��ن ال تت�فر فيه ال�����س��روط، حيث 

يحمل �سهادة علمية “فني تدليك«.

ب�ساأن  ذك��ر  املحا�سبة  دي����ان  تقرير  وك���ان 

اختفاء االأم�ال اأنه ورد مبحا�سر اال�ستدالل 

مع وكيل وزارة االقت�ساد اأن امل�سرف املركزي 

ك���رر م�����س��اع��ي��ه يف مت��ري��ر ق����رار ت����ري���د �سع 

وخدمات مب�جب م�ستندات بر�سم التح�سيل 

م�سروع  اإع���داد  ومت  دوالر،  مليار   1.5 بقيمة 

القرار مبقر امل�سرف خالل اجتماع املحافظ 

م���ع ب��ع�����س ال��ت��ج��ار وُق�����دم ل��رئ��ي�����س املجل�س 

الرئا�سي لتنفيذه.

الكبري  ال�سديق  باإحالة  التقرير  وطالب 

اأ�سرت  بت�سرفات  لقيامه  العام  النائب  اإىل 

باقت�ساد الدولة، وت�سببت يف انخفا�س قيمة 

الدينار الليبي، وارتفاع االأ�سعار.

ويلفت ع�س� الربملان الليبي �سعيد اأمغيب، 

اأحد مقدمي الطلب، اإىل اإن “الكبري” اأقاله 

ال��ربمل��ان يف وق��ت �سابق، م�سيفا يف �سفحته 

ال�سعب  م���ن ح���ق  “لكن  ب�����ك:  ف��ي�����س  ع��ل��ى 

وال�طن علينا اأال نقف مكت�يف االأيدي«.

عربية”  ني�ز  “�سكاي  مل�قع  تعليقه  ويف 

ينبه املحلل ال�سيا�سي الليبي اأحمد املهداوي 

امللي�سيات،  ب��ت��م���ي��ل  م��ت��ه��م  ال��ك��ب��ري  اأن  اإىل 

ومل ي�ستبعد اأن تك�ن 1.5 مليار دوالر املتهم 

اأودع��ه��ا بالبنك  ب��اإه��داره��ا ج��زء م��ن مبالغ 

امل���رك���زي ال��رتك��ي ل��ت��ج��اوز اأزم�����ة ت��رك��ي��ا، اأو 

اأخ���ف���اه���ا ال���س��ت��خ��دام��ه��ا ك���م���ال ���س��ي��ا���س��ي يف 

االنتخابات.

االأع��ل��ى  املجل�س  اإخ��ف��اء  امل���ه���داوي  وف�سر 

للدولة لتقرير دي�ان املحا�سبة ط�ال ال�سنني 

املا�سية باأن رئي�س املجل�س خالد امل�سري يتبع 

تنظيم االإخ���ان و”ميكننا الق�ل اإن املجل�س 

الكبري، فكيف  ال�سديق  اأم���ال��ه من  ي�ستمد 

ينفق امل�سري على ج�الته اخلارجية؟«.

اإنتاج النفط  وعن مطالبة الكبري بزيادة 

املقبل  ال��ع��ام  ي�مًيا  برميل  ملي�ن   1.8 اإىل 

“يرغب  ب��داًل من 1.3 ملي�ن برميل، ق��ال: 

اأال يجف منبع املال لديه؛ فامل�سدر ال�حيد 

ونحن  النفط،  بيع  ري��ع  ه�  االأجنبي  للنقد 

م��ق��ب��ل���ن ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات، وت���ي���ار االإ����س���الم 

مل  ولكنه  ال�سعبية  قاعدته  خ�سر  ال�سيا�سي 

يخ�سر قاعدته املالية ل�سيطرته على امل�سرف 

املركزي، ويريد �سراء الذمم لك�سب اأكرب عدد 

وال�سرفاء  الربملان  على  ويجب  املقاعد،  من 

التيقظ ال�ستح�اذ حركة االإخ�ان على منابع 

املال«.

االنباط-وكاالت

ق���ال ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال��ك���ي��ت��ي، ام�س 

للقطاع  امل�سريف  االإق��را���س  اإن  االث��ن��ني، 

اخل���ا����س ب��ال��ك���ي��ت ارت���ف���ع يف اأغ�����س��ط�����س 

املا�سي بن�سبة 3.37% على اأ�سا�س �سن�ي.

النقدي  امل��ع��رو���س  اأن  امل��رك��زي،  وذك��ر 

اأغ�����س��ط�����س  يف  ت���راج���ع  ب��ال��ك���ي��ت  )ن2( 

2.55% على اأ�سا�س �سن�ي.

وك����ان االح��ت��ي��اط��ي ال��ن��ق��دي ل��ل��ك���ي��ت 

ل����دى ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل، ارت��ف��ع 

خالل �سهر ي�ني� املا�سي مل�ست�ى قيا�سي 

مرتفعا  دينار  ملي�ن   233.9 اإىل  جديد 

البالغ  امل��ا���س��ي  م��اي���  �سهر  م�ست�ى  ع��ن 

ملي�ن   22 مب��ق��دار  دي��ن��ار  ملي�ن   211.9

بح�سب  وذل���ك   ،%10.38 وبن�سبة  دي��ن��ار 

بيانات بنك الك�يت املركزي ل�سهر ي�ني� 

.2021

حجم  زاد  ف��ق��د  ���س��ن���ي،  �سعيد  وع��ل��ى 

االح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ك���ي��ت��ي��ة امل����دع���ة ل��دى 

ب��ن��ه��اي��ة ي�ني�  ال����دويل  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق 

 19.7 وب��ق��ي��م��ة   ،%9.2 ب��ن�����س��ب��ة  امل���ا����س���ي 

م���ل���ي����ن دي����ن����ار، م���ق���ارن���ة مب�����س��ت���ي��ات��ه��ا 

البالغة 214.2 ملي�ن دينار بنهاية ي�ني� 

من عام 2020.
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إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال��زراع��ي��ه    اخل�سراء  مرمره  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 40627 ( 

بتاريخ ) 2015/5/27(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ب�سار علي �سامل ابو رمان

عنوان امل�سفي : عمان – خلدا – �سارع نايف املجايل

خلوي ) 0796629143 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الدولية    التعليم  بيت 

بتاريخ    )7670( ال��رق��م  حت��ت  حم���دودة  م�سوؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد    2003/1/8

ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2021/9/19 بتاريخ  

ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد قي�سر ابراهيم حممد ابو 

ريان   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عماره  ال�سمي�ساين  �سيفوي  مقابل   – ال�سمي�ساين   – عمان 

125 ط2 – هاتف 0795058303

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة هتون للتجارة الدولية  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل 

 )11147( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2005/12/1( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/3(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف :

مروان عوض خليل سمرين

عملك  م��ك��ان  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

ل�سناعات  املتطوره  ال�سركة  ل��دى 

عن  ت��زي��د  ومل���ده  ذ.م.م  االع����الن 

اذن  دون  م��ت��ت��ال��ي��ه  اي����ام  ع�����س��رة 

، فاأن ال�سركة  م�سبق او عذر ر�سمي 

خالل  العمل  اىل  بالعوده  تنذركم 

االعالن  هذا  تاريخ  من  ايام  ثالثه 

لدينا  خدماتكم  انهاء  �سيتم  واال 

من  28/ه���  امل��اده  الحكام  ا�ستنادا 

لعام   8 رقم  االردين  العمل  قانون 

يرتتب  ان  دون  وتعديالته   1996

على ال�سركة اية م�سوؤولية قانونيه .

الشركة املتطوره 

لصناعات االعالن ذ.م.م

انذار من / شركة شادي 
جندية وشريكه

اىل املوظف / عزيز محمد 
مفضي النجداوي

 

من  82/ه  امل����ادة  ب��اأح��ك��ام  ع��م��ال 

ل�سنة   8 رقم  االردين  العمل  قانون 

العمل  عن  لتغيبك  نظرا  و   6991

من  متتالية  اي��ام  ع�سرة  من  الأك��ر 

تاريخ 1202/90/11 من دون اذن 

ادارة  م��ن  م�سروع  ع��ذر  اأو  ر�سمي 

اىل  بالعودة  ننذرك  فاإننا  ال�سركة 

يومني  اق�ساها  م��دة  خ��الل  العمل 

ذلك  وغري  االع��الن  هذا  تاريخ  من 

و  العمل  من  لف�سلك  �سن�سطر  فاإننا 

و بذلك  ا�سعار  انهاء خدماتك دون 

يف  العمالية  حلقوقك  فاقد  تعترب 

ال�سركة .

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  بيت التعليم الدولية   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 7670 ( بتاريخ 

)2003/1/8 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – مقابل �سيفوي ال�سمي�ساين 

– عمارة 125 – ط2
خلوي ) 0795058303 (

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا الأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�سركات رقم ) 

22 ( ل�سنة 1997 وتعديالته، يعلن مراقب عام ال�سركات يف 

وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�سركة مطبخ 

ابو نوا�س وامل�سجله لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

2013/6/3 قد  ( بتاريخ   32841  ( الرقم  حمدودة حتت 

قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2021/10/3 

العدول عن ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد املفلح واوالده

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )87934 ( 

بتاريخ 2007/10/30 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة املفلح ونور�سي  

 )  28084( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1992/1/15 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املفلح  نزار  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

واوالده  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   1995/1/2 بتاريخ   )  5849(

االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح مناقصات محلية 

الجهة املستفيدة سلطة املياه

العامة  اال�سغال  وزارة  يف  وامل�سنفني  االخت�سا�س  ذوي  من  املهتمني  على  ادناه  اجلدول  يف  املبينة  املحلية  املناق�سات  طرح  عن  املياه  �سلطة  تعلن 

مديرية  مراجعة  احلكومية  العطاءات  دائرة  عن  �سادرة  املفعول  �سارية  ت�سنيف  �سهادة  مبوجب  العطاء  ازاء  املبينة  الفئة  ح�سب  واال�سكان 

العطاءات يف مبنى �سلطة املياه الرئي�سي يف عمان الطابق ال�ساد�س لالطالع واحل�سول على ن�سخة من املناق�سة املبينة ادناه مقابل املبلغ املبني ازاء 

العطاء وغري م�سرتدة ثمنًا لن�سخة العطاء الواحد وعلى املناق�س تقدمي �سورة عن �سهادة الت�سنيف �سارية املفعول لدى �سراء وثائق العطاء .

تقدمي تاأمني دخول العطاء بكفالة ولن تقبل اية �سيكات م�سدقة يف العطاء رقم م / 49 / 2021 �سراء حملي وميكن قبول �سيكات م�سدقة يف 

العطاء رقم م / 52 / 2020 / �سراء حملي وان يتم تثبيت ما يلي عليها :

رقم املناق�سة

ا�سم املناق�سة

التامني با�سم : عطوفة امني عام �سلطة املياه باال�سافة لوظيفته 

مدة �سريان التاأمني : ) 180 ( مائة وثمانون يوما من تاريخ ايداع العرو�س

قيمة التاأمني : مبينة ازاء املناق�سة

ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف .

موعد ايداع العرو�س كما هو مبني ازاء العطاء يف �سندوق �سلطة املياه الطابق االول .

يحق للجنة ال�سراء املحلية الغاء العطاء يف اي وقت دون ابداء اال�سباب ودون ان تتحمل �سلطة املياه اي تبعات مالية او عقدية .

مدة �سالحية العر�س ) 180 ( يوما تقومييا من تاريخ ايداع العرو�س .

اجور االعالن على من تر�سو عليه املناق�سة .

امني عام سلطة املياه 
رئيس لجنة الشراء املحلية
املهندس بشار “ محمد خري “ بطاينة

شركة نقل للهندسة والتعهدات ذ.م.م
حضرات الشركاء الكرام

دعوة اجتماع الهيئة العامة غري العادية وجدول أعمالها
حتية واحرتامًا وبعد،،،

عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 واالجراءات ال�سادرة 

جلنة  ي�سر  اأعاله،  الدفاع  اأمر  مبوجب   2020/04/09 بتاريخ  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  معايل  عن 

املرئي  االت�سال  و�سائل  خ��الل  من  ال��ع��ادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  املوؤقتة  االدارة 

 2021/10/14 اخلمي�س  يوم  من  �سباحًا   10:00 ال�ساعة  متام  يف  �سيعقد  والذي   )ZOOM وااللكرتوين) 

املوقع  على  املن�سور  االلكرتوين  الرابط  خالل  من  وذلك  ذ.م.م  والتعهدات  للهند�سة  نقل  �سركة  يف  لل�سركاء 

و�سيلة  يوفر  والذي  اأدناه  واملذكور   WWW.NUQULCONCRETE.COMلل�سركة االلكرتوين 

االت�سال املرئي لل�سركاء للنظر يف االأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول اأعمال الهيئة العامة ويت�سمن:

انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�سركة.

)ZOOM(يرجى ح�سوركم هذا االجتماع من خالل و�سيلة االت�سال املرئي وااللكرتوين

pwd=ZU1ETlVzQ2IvdFpJOXpqUGZLbUEvZz09?5241494448/https://zoom.us/j
)4448  149  524(  :Meeting ID)ZOOM(

)Passcode: )Necc102021
واملن�سور على املوقع االلكرتوين لل�سركة WWW.NUQULCONCRETE.COMاأو توكيل �سريك 

اخر عنكم، وذلك بتعبئة ق�سيمة التوكيل املرفقة بالدعوة اأو مبوجب وكالة عدلية وتفوي�س خطي وار�ساله 

اىل الربيد االلكرتوين ) BOD2@NUQULGROUP.COM( قبل التاريخ املحدد لالجتماع املذكور اأعاله.

املحدد لالجتماع  التاريخ  الكرتونيًا قبل  واال�ستف�سارات  االأ�سئلة  �سريك طرح  لكل  باأنه يحق  اال�سارة  وجتدر 

من خالل الربيد االلكرتوين امل�سار اليه اأعاله لي�سار اىل الرد عليها وذلك عماًل باأحكام البند خام�سًا/ج من 

االجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين، علمًا باأن ال�سريك الذي يحمل ح�س�سًا ال 

تقل عن 10% من احل�س�س املمثلة باالجتماع يحق له طرح االأ�سئلة واال�ستف�سارات خالل االجتماع �سندًا للبند 

خام�سًا/ط من ذات االجراءات امل�سار اليها اأعاله.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
رئيس لجنة االدارة املؤقتة
عبد الرحيم الجابري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ابراهيم  �سمري  حمزه  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

املرايف و�سريكاته  

 )  115674( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/12/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200066025(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خليل ابو الفيالت واوالده  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )73244( بتاريخ 2004/10/25 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مو�سى خليل حممد ابو الفيالت  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك- زحوم – ت: 0799560609

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   مرمره اخل�سراء 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الزراعية   

حمدودة حتت الرقم )40627( بتاريخ  2015/5/27  قد قررت 

املوافقة    2021/9/8 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد ب�سار علي 

�سامل ابو رمان   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – خلدا  - �سارع نايف املجايل – هاتف 0796629143

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الذهبي  ال�سهم  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

يف  لدينا  وامل�سجلة  والرخام    الطبيعي  احلجر  وت�سنيع  لق�س 

الرقم )35057(  ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت  �سجل 

بتاريخ  2013/12/30  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد 

ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2021/9/20 بتاريخ  

اختيارية وتعيني ال�سيد قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان   م�سفيا 

لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 125 عماره  ال�سمي�ساين  �سيفوي  – مقابل  – ال�سمي�ساين  عمان 

ط2 – هاتف 0795058303

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

احلجر  وت�سنيع  لق�س  الذهبي  ال�سهم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

مراقبة  دائ���رة  ل��دى  وامل�سجلة  ذ.م.م   ال��رخ��ام    و  الطبيعي 

ال�شركات حتت الرقم  ) 35057 ( بتاريخ ) 2013/12/30(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – مقابل �سيفوي ال�سمي�ساين 

– عمارة 125 – ط2
خلوي ) 0795058303 (

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن طرح عطاء
رقم ) 25 / 2021 (

ت�سمني ثمار ا�سجار الزيتون يف اجلامعة ملو�سم 2021 / 2022

العطاء  هذا  يف  باال�سرتاك  الراغبني  واملتعهدين  ال�سركات  فعلى 

مراجعة دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق 

ال�ساعة  من   ، م   2021/10/5 املوافق  الثالثاء  يوم  من  اعتبارا 

الثامنة �سباحا ولغاية ال�ساعة الواحدة  ظهرًا يوميًا .

ثمن ن�سخة العطاء)75 ( خم�سة و�سبعون دينارًا غري م�سرتدة .

ظهر  الواحده  ال�ساعة  اعاله  للعطاء  العرو�س  لتقدمي  اخرموعد 

يوم الثالثاء املوافق 2021/10/19 م  .

من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�س  يرفق 

قيمة العر�س ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف 

منف�سل .

كل  تو�سع   ) �سورتني   – ا�سلية   ( ن�سخ  ثالث  من  املناق�سة  تقدم 

ن�سخة يف مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع 

املغلفات يف مغلف خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم 

دعوة العطاء ويودع يف �سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب 

املواعيد اعاله .

موعد فتح مظاريف العطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة �سباح يوم 

االربعاء املوافق 2021/10/20م.

ال ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر االعالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة 

الثالثاء    5 / 10 /2021

العدد رقم:    5831

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة نهر الراين للربجميات  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل 

 )60959( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2021/9/7( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/3(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي



الدويل
90 الثالثاء  5/ 10 / 2021 

كل  على  ي�شتمل  وال��ذي  املُعظم،  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  بجاللة  اخل��ا���ص  ال�شبكي  امل��وق��ع  يف   

ن كلمته التي األقاها يف الدورة ال�شاد�شة وال�شبعني للجمعية  عُّ خطابات �شّيدنا، قراأت باهتمام وَتَ

العامة لالأمم املتحدة، بتاريخ22  اأيلول/�شبتمرب 2021، اإذ رّكز فيها جاللته على حماور رئي�شية 

املختلفة  للتحديات  للت�شدي  املُ�شرتكة  الأُممية  املَ�شلحة  �شمنها  الب�شرية،  كل  اهتمام  ت�شتدعي 

بنجاعة. ولهذا، دعا جاللة امللك اإىل العمل امل�شرتك، وطالب باأن يكون الرتكيز “على الإجناز”، 

يكون  اأن  يجب  ولذلك  بالتمّني،  اإليه  ن�شبو  الذي  الإيجابي  التغيري  حتقيق  املُْمِكن  “غري  فِمن 

اأثًرا عاملًيا حقيقًيا«. ًقا وُمنَظًما ليرتك  عملنا ُمن�شَّ

 ويف هذا ال�شياق، لَفت انتباهي يف كلمة جاللته املُفّدى ما يتميز به الأُردن دولة و�شعًبا منذ 

والدوليني  الإقليميني  ال�شركاء  مع  يعمل  الأردن  توقف  ما  اإذ  واح��د،  قرن  قبل  اململكة  تاأ�شي�ص 

ال�شعوبات  الأر�شية، برغم  الكرة  ِبقاع  املتبادل يف كِل  ال�شالم والزدهار والحرتام  كافة لتعزيز 

امللكية  بعينه  يرى  نف�شه  الوقت  ويف  يتجاوزها،  ولكنه  الأردن  ُيدركها  التي  العاملية  والتحديات 

اأُمِنية  ُتعترب  التي  العاملية،  ��َراَك��ات  ال�����شَّ م��ع  �شوًيا  اأف�شل  ع��امٍل  لبناِء  الكبرية  الُفر�ص  الثاقبة 

وَحاجة َحيوية من �شاأنها اأن جتد احلل لأحد اأقدم ال�شراعات يف التاريخ احلديث، وهو ال�شراع 

الإ�شرائيلي.  - الفل�شطيني 

الثاين، ت�شامنه مع �شعب قطاع  امللك عبد اهلل  الأب احلاين  َنرى يف كلمات  ال�شياق   يف هذا 

هذه  اأن  جاللته  يقول  القطاع.  على  الأخ���رية  احل��رب  اإليها  اأف�شت  التي  املاآ�شي  بخا�شة  غ��زة، 

ُتثبت  نراها  التي  املَُعاناة  واأن  ي�شتمر،  اأن  له  الو�شع احلايل ل ميكن  اأن  ذّكرتنا  القا�شية  احلرب 

�شرورة موا�شلة دعم وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )الأونروا(، 

التي تعمل وفًقا لتكليفها الأُممي، وتوّفر خدمات اإن�شانية حيوية ل� 5.7 مليون لجئ فل�شطيني. 

توفري  اأج��ل  من  ويعمل  بقاعها  كل  يف  جمعاء  لالإن�شانية  جاللته  ر  َينَت�شِ ذل��ك،  جانب  اإىل   

اخلري بكل الأ�شكال جلميع الب�شر، ويت�شاءل: “كم بيٍت �شُيّدمر وكم طفٍل �شيموت قبل اأن َي�شحو 

اإل من  باأ�شره،  ق الأمن الِفعلي لِكال الطرفني فقط، بل للَعامَل  اأن يتحقَّ الَعامَل!”، ، فال ميكن 

خالل ال�شالم املَبني على َحل الدولتني، الذي ُيف�شي اإىل قيام الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة، ذات 

لتعي�ص  ال�شرقية،  القد�ص  1967، وعا�شمتها  للحياة على خطوط حزيران عام  والقابلة  ال�شيادة 

باأمن و�شالم اإىل جانب “اإ�شرائيل”، و�شرورة احلفاظ على الو�شع التاريخي والقانوين القائم 

ال�شريفة  الها�شمية  الو�شاية  منطلق  من  وامل�شيحية،  الإ�شالمية  ومقد�شاتها  القد�ص  مدينة  يف 

رة للحق والعدالة والقانونني الدويل والإن�شاين. نيا املَُنا�شِ عليها، بدعِم دول الدُّ

اإىل  وَيدعو  املُتَعَبة،  الب�شرية  �شرائح  خمتلف  مع  الت�شامن  الأعلى  القائد  جاللة  ُيوا�شل   

الأب��ري��اء  م��ن  اليها  َي��ح��َت��اج��ون  ��ن  َع��مَّ التخلِّي  ب��اأن  وي��وؤك��د  للم�شاعدة،  َيحتاج  َم��ن  ك��ل  م�شاعدِة 

ني للمخاطر، واإهمال ال�شراعات لت�شت�شري دون حلٍّ لها، َيخدم املتطرفني حول العامل،  �شِ املَُعرَّ

الذين ي�شتغلون حالة الياأ�ص والإحباط والغ�شب الناجمة عن هذه الأزمات.

فات النبيلة التي يتمّتع بها جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني، الرائع   كثرية هي ال�شِ

واملُ�ْشِرَقِة طلعته دوًما، فهو َيربز يف كل جهات املَْعمورة َمِلكاً عطوًفا حُمًبا لكل ال�شعوب وُمداِفًعا 

�شة، و�شرورة توا�شلها يف ظالل ال�شالم والأمن واملُُثل ال�َشماوية، اإذ اإّن َمن  عن ِهبة احلياة املقدَّ

يتابع خطابات جاللته احَلكيم، ُيدرك تام الإدراك �شفاته الأخالقية الرفيعة التي وِرثها من 

الها�شميني الأفذاذ كابًرا عن كابر، وهي ِحكمة ثابتة يف دمائهم وعقولهم وتفعيالت �شيا�شاتهم 

اليومية يف خمتلف الَعَوامِل والأو�شاط بدون ا�شتثناء، الأُردنية والعربية والأجنبية، ولهذا نرى 

الأُردنية  املَملكة  ويعملون يف  َيعي�شون  الذين  الُكرث  الأجانب  هوؤلء  به  َي�شعر  الذي  التام  الأمان 

الها�شمية التي حترتم كل القوميات واللغات وبني الإن�شان يف كل مكان وزمان. 

*كاتبة واإعالمية رو�شية.

نيدوغينا يلينا 

َتمّيز الخطاب الَهاِشِمي 
لدول وأُمم الَعاَلم االنباط-وكاالت

ق�����ال امل���ر����ش���د الأوروم����ت����و�����ش����ط����ي حل��ق��وق 

الإن�شان واملعهد العاملي للمياه والبيئة وال�شحة 

اأم����ام  ل��ه��م��ا  ���ش��ف��وي  ب���ي���ان  يف   )GIWEH(

الإ�شرائيلي  احل�شار  اإن  الإن�شان  حقوق  جمل�ص 

ت��ده��ور خ��ط��ري ل��الأم��ن  ط��وي��ل الأم���د ت�شبب يف 

امل���ي���اه غري  م���ن   %97 ل��ت�����ش��ب��ح  غ�����زة،  امل���ائ���ي يف 

���ش��احل��ة ل��ل�����ش��رب، ب��ي��ن��م��ا ي��ب��ق��ى ���ش��ك��ان ال��ق��ط��اع 

ببطء يت�شممون  املحا�شر 

وذك����رت امل��ن��ظ��م��ت��ان -خ���الل ال����دورة ال��ع��ادي��ة 

الوقود  اأزم��ة  اأن  للمجل�ص-  والأرب��ع��ني  الثامنة 

اآب��ار  ت�شغيل  تعيق  امل�شتمر  ال��ك��ه��رب��اء  وان��ق��ط��اع 

ال�شحي،  ال�شرف  املياه وحمطات معاجلة مياه 

الأمر الذي اأدى اإىل ت�شريف نحو 80% من مياه 

ال�شرف ال�شحي غري املعاجلة يف غزة يف البحر 

20% منها اإىل املياه اجلوفية بينما يت�شرب 

ال��ربام��ج  م�����ش��وؤول  �شحادة”،  “حممد  وق���ال 

والت�������ش���ال ل���دى الأوروم��ت��و���ش��ط��ي يف خ��ط��اب��ه 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ه��ج��وم  اإن  للمجل�ص 

الأخ����ري ع��ل��ى غ���زة يف م���اي���و/اأي���ار امل��ا���ش��ي فاقم 

الكبري  ل��ل��دم��ار  نتيجة  اأ���ش��اًل  امل��وج��ودة  الأزم���ة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ج��م��ي��ع  ال���ب���ن���ى  اأحل����ق����ه يف  ال������ذي 

القطاع حمافظات 

الأمرا�ص  ربع  اأن نحو  “�شحادة” اإىل  واأ�شار 

و%12  امل��ي��اه،  ت��ل��وث  عن  ن��اجت��ة  غ��زة  املنت�شرة يف 

من وفيات الأطفال والر�شع مرتبطة باأمرا�ص 

معوية ذات �شلة باملياه امللوثة

ي��ب��ق��ون عاجزين  غ��زة  ���ش��ك��ان  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

اإما  الت�شمم البطيء لأطفالهم،  بينما ي�شهدون 

من خالل مياه ال�شرب اأو من خالل الزراعة يف 

تربة ملوثة، دون اأي اأفق ملعاجلة تلك الكارثة

م��ربر  ه��ن��ال��ك  ل��ي�����ص  “�شحادة” اإن����ه  وق����ال 

غ��زة،  يف  الو�شع  ه��ذا  ل�شتمرار  الإط���الق  على 

الدويل  واملجتمع  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  داعًيا 

ل�شمان حق ال�شكان ب�شكل كامل يف الأمن املائي

خلفية

نهاية  ���ش��در يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  تقرير  اأك���د 

���ش��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول امل���ا����ش���ي وج�����ود اأدل������ة ق��وي��ة 

ع��ل��ى ت��ع��ّر���ص ال�����ش��ل��ط��ات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ق��وق 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف امل������وارد امل���ائ���ّي���ة وال���زراع���ي���ة 

مبا  امل��ح��ت��ل��ة،  الأرا����ش���ي  يف  ج�شيمة  لن��ت��ه��اك��ات 

الأمم  مفو�شية  ورف��ع��ت  القد�ص.  مدينة  فيها 

امل��ت��ح��دة ال�����ش��ام��ي��ة حل��ق��وق الإن�������ش���ان ال��ت��ق��ري��ر 

واأورد  جنيف.  يف  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�ص  اإىل 

الإ�شرائيلية  ال�شتيطانية  ال�شيا�شة  اأن  التقرير 

الفل�شطينية،  الأرا���ش��ي  ت�شتيت  م�شكلة  تعمق 

املاأمونة  املنابع  اإىل  اإمكانية الو�شول  وحتد من 

لل�شرب ال�شاحلة  للمياه 

واأطلق اجلي�ص الإ�شرائيلي يف املدة بني )10 

21 مايو/اأيار( هجوًما ع�شكرًيا على قطاع غزة، 

واملدفعية  اجلوية  الهجمات  اآلف  خالله  نفذ 

ب��اأك��رث م��ن مليوين  ال���ذي يكتظ  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى 

فل�شطينًيا   254 م��ق��ت��ل  اإىل  اأّدى  م��ا  ���ش��خ�����ص، 

اإىل جانب تدمري  ام��راأة،  66 طفاًل، و39  بينهم 

القت�شادية،  واملن�شاآت  ال�شكنية  الوحدات  اآلف 

واإحلاق اأ�شرار كبرية يف البنية التحتية

وخ����الل ال��ه��ج��وم ال��ع�����ش��ك��ري ال����ذي اأط��ل��ق��ت 

ارتكب  الأ�شوار”،  “حار�ص  ا�شم  اإ�شرائيل  عليه 

ومركبة،  متعددة  انتهاكات  الإ�شرائيلي  اجلي�ص 

ق��د ت��رق��ى يف ع��دد م��ن احل���الت جل��رائ��م ح��رب 

وج��رائ��م ���ش��د الإن�����ش��ان��ي��ة، ع��رب ال��ق��وة ال��ن��اري��ة 

املدنية  املناطق  �شد  ا�شتخدمها  التي  الهائلة 

بال�شكان املكتظة 

���ش��ب��ت��م��رب/ ����ش���ه���ر  يف  اأط���ل���ق���ه  ت���ق���ري���ر  ويف 

وثق  رماًدا”،  “اأ�شحى  ب��ع��ن��وان  امل��ا���ش��ي  اأي��ل��ول 

الأورومتو�شطي خ�شائر مبا�شرة وغري مبا�شرة 

تكبدها  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار  ن�����ش��ف  ت��ت��ج��اوز 

القت�شادية،  القطاعات  خمتلف  يف  غزة  قطاع 

اأ�شاًل  اله�ص  القت�شاد  اأزم��ة  عّمق  ال��ذي  الأم��ر 

15 عاًما من احل�شار والنق�شام  بفعل تداعيات 

ال�شيا�شي

االنباط- وكاالت

الإ�شرائيلي،  ال���وزراء  رئي�ص  مكتب  اأك��د 

نفتايل بينيت، اأن حماولة اغتيال امللياردير 

الإ�شرائيلي، تيدي �شاغي، يف قرب�ص، كانت 

اأعمال  رج��ال  ل�شتهداف  اإيرانية  حماولة 

اإ�شرائيليني

وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م رئ��ي�����ص ال�����وزراء: 

خ���الف���ا ل��ب��ع�����ص امل���ن�������ش���ورات ال���ت���ي ���ش��درت 

اأو�شحت  ب�����ش��اأن احل���دث يف ق��رب���ص،  اأم�����ص 

نيابة ع��ن الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة ب���اأن ه��ذه هي 

ع��م��ل��ي��ة اإره���اب���ي���ة مت ت��وج��ي��ه��ه��ا م���ن ق��ب��ل 

اإ�شرائيليني  اأعمال  رجال  ا�شتهدفت  اإي��ران 

اأن حماولة  اإىل  ، لفتا  ي�شكنون يف قرب�ص 

اغ���ت���ي���ال امل���ل���ي���اردي���ر الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، ت��ي��دي 

اإيرانية  حم��اول��ة  كانت  ق��رب���ص،  يف  �شجي، 

اإ�شرائيليني اأعمال  ل�شتهداف رجال 

وك�����ان م���وق���ع ك��اث��ي��م��ريي��ن��ي الإخ����ب����اري 

اأن  اإىل  �شابق  وق��ت  يف  اأ���ش��ار  ق��د  القرب�شي 

موؤخرا  تعر�شوا  اإ�شرائيليني  اأعمال  رج��ال 

ال�شلطات  واأن  قرب�ص  يف  اغتيال  ملحاولت 

الق�شية  ع��ن  الك�شف  ع��ن  امتنعت  املحلية 

لأ�شباب تتعلق بالأمن القومي

وك�����ش��ف ال��ت��ق��ري��ر اأن�����ه ي�����ش��ت��ب��ه يف ق��ي��ام 

م��واط��ن رو���ش��ي م��ن اأ���ش��ل اأذرب��ي��ج��اين يبلغ 

لغتيال  بالتخطيط  ع��ام��ا،   38 العمر  م��ن 

ع���دد م���ن رج����ال الأع���م���ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 

القرب�شية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن 

اأن�����ه مت اع���ت���ق���ال ه��ذا  ن��ي��ق��و���ش��ي��ا ، م����وؤك����دا 

�شوت،  وك��امت  م�شد�ص  وب��ح��وزت��ه  امل��واط��ن، 

اأمام الق�شاء القرب�شي  ومثل هذا املواطن 

يف جل�شة مغلقة لأ�شباب اأمنية

ب���اأن تيدي  ال��ع��ربي��ة   12 ال��ق��ن��اة  واأف�����ادت 

مل���وؤام���رة  ���ش��اغ��ي )49 ع����ام����ا(، ك����ان ه���دف���ا 

اغ��ت��ي��ال ب�����ش��ب��ب ال���دي���ون ال���ت���ي ي���دي���ن بها 

اأن �شاغي  اإىل  ل�شركائه التجاريني، م�شرية 

ف��ر م��ن ال��ب��الد يف ال��ل��ح��ظ��ة الأخ�����رية، بعد 

مت  اأن��ه  ُيزعم  بينما   ، ال�شلطات  حذرته  اأن 

القب�ص على امل�شتبه به يف قرب�ص بعد اأيام 

yios. عندما كان مير عرب نقطة تفتي�ص

تركيا من  نيقو�شيا،  يف   Dometios

االنباط-وكاالت

ق�����ال امل����ط����ران ع���ط���ا اهلل ح���ن���ا، رئ��ي�����ص 

اأ���ش��اق��ف��ة ���ش��ب�����ش��ط��ي��ة ل���ل���روم الأرث���وذك�������ص، 

خطاب  ظاهرة  اإن  اإذاع��ي  حديث  يف  اليوم، 

ال��ع��رب��ي ل ميكن  الإع������الم  ال��ك��راه��ي��ة يف 

جت��اه��ل��ه��ا، وه��ن��ال��ك م��ن��اب��ر اإع��الم��ي��ة تبث 

�شموم التع�شب والكراهية يف جمتمعاتنا

خطاب  اح��ت��واء  ب���اأن  “نعتقد  واأ����ش���اف: 

ميكن  ل  والطائفية  والتع�شب  الكراهية 

ا�شتنكار  بيانات  خالل  من  فقط  مواجهته 

ب���ل ه���ن���اك ح���اج���ة م��ل��ح��ة لإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

اإعالمية جديدة هدفها التوجيه وت�شحيح 

الإع������وج������اج������ات ون�������ش���ر ب��������ذور ال���رتب���ي���ة 

احلقيقية القومية وتكري�ص ثقافة املحبة«

ب��ك��اف��ة  الإع�������الم  و����ش���ائ���ل  “اإن  وت����اب����ع: 

اأ�شكالها واألوانها يجب اأن تقوم بهذا الدور 

وموؤ�ش�شاتنا  ك��م��ا  والإن�����ش��اين،  احل�����ش��اري 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��ي��ث ه��ن��ال��ك ح���اج���ة لإع�����ادة 

النظر يف املناهج التعليمية«

واأك���د ع��ل��ى اأن امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��ك��ربى تقع 

ع��ل��ى ك��اه��ل اأول���ي���اء الأم�����ور ال���ذي���ن يجب 

بعيداً  عنفية  ل  تربية  اأب��ن��اءه��م  ي��رب��وا  اأن 

والكراهية  والبغ�شاء  النتقام  ثقافة  عن 

والتع�شب

ع��ل��ى  ق���������ادرون  “نحن  ق����ول����ه:  وخ����ت����م 

اأي�����اً ك��ان  اأن ن��ت�����ش��دى خل��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة 

يحتاج  ه���ذا  ول��ك��ن  ل��ون��ه،  ك���ان  واأي����اً  �شكله 

واإىل  ج��دي��دة  اإع��الم��ي��ة  ا�شرتاتيجية  اإىل 

التعليمية،  موؤ�ش�شاتنا  يف  تربوية  مبادرات 

وي��ح��ت��اج اأي�����ش��اً اإىل اه��ت��م��ام اأك���رب م��ن قبل 

الآباء والأمهات«

االنباط-وكاالت

اأعلن مركز بحثي اأن الحتالل الإ�شرائيلي 

هدم منذ النكبة عام 1948، ما جمموعه 172 

مليونا  وهجر  فل�شطيني،  م�شكن  و900  األفا 

اأرا���ش��ي  م��ن  فل�شطيني  م��واط��ن  األ���ف  و324 

وتوطني  “جلب  بهدف  التاريخية،  فل�شطني 

اأكرث من خم�شة ماليني مهاجر يهودي«

وقال مركز اأبحاث الأرا�شي التابع جلمعية 

اليوم  ب��ي��ان �شحفي  ال��ع��رب��ي��ة، يف  ال��درا���ش��ات 

اإنه  للموئل:  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  الثنني 

خالل عام النكبة؛ هدم الحتالل الإ�شرائيلي 

وهّجر  فل�شطيني،  م�شكن  األ���ف   125 ح���وايل 

حوايل 800 األف فل�شطيني، مبا ي�شكل حوايل 

47 يف املائة من جمموع الفل�شطينيني اآنذاك

وُيطلق الفل�شطينيون م�شطلح “النكبة” 

على  اأرا���ش��ي��ه��م،  م��ن  تهجريهم  عملية  على 

اأيدي “ع�شابات �شهيونية م�شلحة” واإقامة 

ما ي�شمى ب�”اإ�شرائيل” عام 1948

امل��رك��ز ه��دم الح��ت��الل الإ�شرائيلي  ووث���ق 

نحو 11 األفا و900 منزل، وتهجريه قرابة 73 

نهاية  وحتى   1967 ع��ام  منذ  فل�شطيني  األ��ف 

�شبتمرب/اأيلول املا�شي

اأن ج��راف��ات الح��ت��الل هدمت  ول��ف��ت اإىل 

حوايل 11 األفا و900 م�شكن فل�شطيني، منها 

�شبعة اآلف و440 م�شكناً �شرق القد�ص املحتلة 

ف��ق��ط، وذل���ك خ��الل ال��ف��رتة م��ن 1967 حتى 

نهاية اأيلول عام 2021

واأ�شاف اأن عمليات الهدم اأدت اإىل “تهجري 

األفا و220  األ��ف مواطن، منهم 47  ح��وايل 73 

مواطن مقد�شي«

وخ����الل ال��ف��رتة ذات���ه���ا؛ ه��دم��ت ج��راف��ات 

الحتالل والطائرات احلربية حوايل 21 األف 

م�شكن فل�شطيني يف قطاع غ��زة، كان اأكرثها 

و2014   2012 ح��روب  خ��الل  ووح�شية  �شراوة 

األ���ف   189 ح����وايل  ب��ذل��ك  وه���ّج���رت  و2021، 

مواطن فل�شطيني

واأو�شح املركز اأنه منذ مطلع 2020 وحتى 

نهاية �شبتمرب/اأيلول املا�شي؛ هدم الحتالل 

حوايل 607 م�شاكن يف ال�شفة الغربية ت�شمل 

�شرق القد�ص، واأكرث من 2000 م�شكن يف غزة 

كانت تاأوي حوايل ت�شعة اآلف مواطن غِزّي

وق��ال مركز اأب��ح��اث الأرا���ش��ي: اإن ال�شعب 

“يتطلع اإىل موقف عاملي جّدي  الفل�شطيني 

الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  لنتهاكات  ح��داً  ي�شع 

الذي يهدم كل اأ�شكال امل�شاكن للفل�شطينيني، 

الكهوف  وحتى  والكرفانات،  الربك�شات  حتى 

م��وؤك��دا  الأر�ص”،  ���ش��خ��ور  حت���ت  امل���ح���ف���ورة 

ب��ال  “نفذ ج��رائ��م ه���دم ل تخطر ع��ل��ى  اأن����ه 

ب�����ش��ر خ����الل ت�شلله ث���م ح��رب��ه ث���م اح��ت��الل��ه 

لفل�شطني«

 »األورومتوسطي«: سكان غزة يتسممون ببطء و97% من المياه غير صالحة للشرب

 هل بدأت حرب االغتياالت؟.. الحكومة اإلسرائيلية تتهم إيران بحاولة اغتيال الملياردير ساغي في قبرص

 المطران حنا: يجب العمل على احتواء خطاب الكراهية

 هدم 172 ألف مسكن وتهجير مليون و324 ألف فلسطيني منذ 1948

االنباط-وكاالت

ن�������ش���ر م����وق����ع ���ش��ح��ي��ف��ة ي���دي���ع���وت 

اأح����رون����وت ال���ع���ربي���ة م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و 

ي���ظ���ه���ر الأ��������ش�������رى ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

اإىل م�شجد  الهاربني حلظة و�شولهم 

م�����ش��اه��د  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ن���اع���ورة،  يف 

اأخرى

وبح�شب توقيت الفيديو، يظهر اأن 

�شاعات  بعد  امل�شجد  و�شلوا  الأ���ش��رى 

م��ن خ��روج��ه��م م��ن ن��ف��ق ح��ف��روه من 

يوم  جلبوع،  �شجن  يف  زنزانتهم  داخل 

ال�شاد�ص من اأيلول املا�شي

وت���و����ش���ح امل�����ش��اه��د م���ن ك���ام���ريات 

مراقبة ال�شاعات الأوىل بعد الهروب، 

وحل��ظ��ة دخ��ول��ه��م م�����ش��ج��دا يف ق��ري��ة 

حيث  حقائب  يحملون  وهم  الناعورة 

بعد  الأوىل  القليلة  ال�شاعات  مكثوا 

ال����ه����روب ث���م ق������رروا الن���ق�������ش���ام اإىل 

جمموعات

االنباط-وكاالت

ام�ص  بنما،  دول��ة  �شرطة  قدمت   

اع��ت��ذاره��ا   ،2021 اأك��ت��وب��ر   4 الإث��ن��ني 

بعد ن�شرها �شوراً لتدريب عنا�شرها 

اإ�شرائيليني  م��درب��ني  اإ���ش��راف  حت��ت 

اإىل موجة غ�شب، مت فيها ا�شتخدام 

عربية  مالب�ص  فيها  ي��رت��دون  �شور 

للت�شويب كاأهداف 

ال��ت��دري��ب��ات على  ن�����ش��ر ���ش��ور  ومت 

ال�شرطة  قبل  من  “تويرت”  موقع 

ال��ت��ج��ارة  وغ��رف��ة  البنمية  ال��وط��ن��ي��ة 

يتم  اأن  قبل  البنمية،  الإ�شرائيلية 

حذفها لحًقا

ب����ي����ان  يف  ال�����������ش�����رط�����ة  وع�����������ربت 

ع���ن اأ����ش���ف���ه���ا، وق���ال���ت اإن���ه���ا حت���رتم 

الخ���ت���الف���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة 

لهذا  “ناأ�شف  م�شيفة:  وال��ع��رق��ي��ة، 

امل����وق����ف ال������ذي ح�������ش���ل ب���ع���ي���دا ع��ن 

وواجبنا” طبيعة مهمتنا 

واأظ����ه����رت اإح�����دى ال�����ش��ور رج��ال 

ي���������ش����وب م�������ش���د����ش���ه ع����ل����ى �����ش����ورة 

كوفية  اأن���ه  ي��ب��دو  م��ا  ي��رت��دي  م�شلح 

فل�شطينية

على  املحذوفة  التدوينات  وقالت 

ن��ظ��م��ت��ه  ال���ت���دري���ب  اإن  “تويرت”، 
ب��ن��م��ا،  ال�������ش���ف���ارة الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة يف 

ب��ه��دف  ال��ت��دري��ب��ات  اأن  اإىل  م�����ش��رية 

“اإ�شرائيل”  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 

ال�شرطة  وح��دات  ت��دري��ب  مت  وبنما، 

تقنيات  على  الدبلوما�شية،  املقار  يف 

اأي���دي  ع��ل��ى  ال��ن��ار  خمتلفة لإط����الق 

الإ�شرائيلية  ال�شفارة  م��ن  م��درب��ني 

يف بنما”

وا����ش���ت���ن���ك���رت جل���ن���ة ال��ت�����ش��ام��ن 

احل��ادث،  ه��ذا  فل�شطني  مع  البنمية 

روجت  التدريبية  ال��دورة  اإن  وقالت 

�شجعت  بحيث  والعن�شرية،  “للعنف 
على ت�شنيف كل من يرتدي احلجاب 

اأو ما �شابه على اأنه اإرهابي”

 إعالم االحتالل ينشر مقاطع فيديو لألسرى 
الفلسطينيين الستة بعد هروبهم من جلبوع

 بنما تعتذر للعرب بعد صور عنصرية 
لتدريبات بإشراف إسرائيلي
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دان��ي��ال  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ان  ال�سحفيان  ق��ال 

دوليف، واأوري بالو، اإنه “من ال�سعب فهم 

اأبرمها  التي  لل�سفقة  القت�سادي  املنطق 

رام��ون  حاييم  الإ�سرائيلي  ال�سابق  الوزير 

الأعمال  قطب  القدامى،  معارفه  اأح��د  مع 

رامون  ا�ستحوذ  �سالف:  مارتن  النم�ساوي 

مليون   50 عن  تزيد  دي��ون  ذات  �سركة  على 

تبلغ  �سنوية  خ�سائر  تكبدت  وال��ت��ي  ي���ورو، 

400 األف يورو - والأر�ض يف اجلبل  حوايل 

الأ�سود«

املثمن  ق��در  اأّن��ه  اإىل  ال�سحفيان،  واأ���س��ار 

14.4 مليون يورو )اأقل بكثري  ب�  نيابة عنه 

م��ن دي���ون ال�����س��رك��ة(، وك���ان م��ن امل��ف��ر���ض 

يف  كبري  �سياحي  مل�سروع  ال�سركة  ت��روج  اأن 

حقق  بالكاد  امل�����س��روع  لكن  الأ���س��ود،  اجل��ب��ل 

اأك���ر م��ن ع��ق��د، واإذا مل يكن  ت��ق��دًم��ا م��ن��ذ 

ال�سفقة  ج��دوى  ع��ن  للت�ساوؤل  كافًيا  ذل��ك 

اإع��ادة  بخيار  ا  اأي�سً �سالف  احتفظ  فقد   -

اأراد ذلك  اإذا  ال�سركة،  �سراء جزء كبري من 

ومتى

ات�����س��ل  اأن������ه  ����س���الف  “يدعي  وت���اب���ع���ا: 

برامون يف �سوء خربته وعالقاته، وي�سرح 

ك��ان��ت  ا���س��ت��ث��ن��اء  ب�����دون  “اأفعايل  رام������ون: 

ردوده��م  ت��رد  امل�سروع”.  تعزيز  اإىل  تهدف 

الكاملة على الأ�سياء يف نهاية املقال«

لأول  ال�سفقة  الك�سف عن  اأنه مت  واأك��دا 

املعروف  ال�سخم  الت�سريب  اأعقاب  يف  مرة 

ي�سم  وال�����ذي  باندورا”،  “وثائق  ب��ا���س��م 

�سركة   14 من  م�ستند  مليون   12 من  اأك��ر 

وال�سركات  ال�سناديق  اإىل  خ��دم��ات  قدمت 

ب��ل��د  اخل����ارج����ي����ة )�����س����رك����ات م�����س��ج��ل��ة يف 

لأ�سباب  غالًبا  فيه،  ن�ساطها  معظم  يركز 

�سريبية( يف جميع اأنحاء العامل، هذا بقدر 

اقت�سادي  ت�سرب  اأك��رب  هو  معروف،  هو  ما 

على الإطالق

الباحثني  منظمة  اإىل  الوثائق  وو�سلت 

مع  ���س��ارك��ت��ه��ا  ال���ت���ي   ،)ICIJ( ال���دول���ي���ة 

 117 م��ن  ا�ستق�سائي  �سحفي   600 ح��وايل 

دول���ة وع�����س��رات م��ن و���س��ائ��ل الإع�����الم، مبا 

يف ذل����ك وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت، واجل����اردي����ان، 

ولوموند ، وبي بي �سي. احلر�ض، من خالل 

اأوري بالو ودانيال دوليف، هو  ال�سحفيني 

ال�سريك الإ�سرائيلي يف امل�سروع

 565 ك��م��ا اأظ���ه���رت يف ال��ت��ح��ق��ي��ق اأ���س��م��اء 

املعلومات  وبح�سب  اإ�سرائيلية”  “�سخ�سية 
التي ن�سرها ال�سحفيان اأوري بالو ودانييل 

ع�سو  “اجلارديان”،  م��وق��ع  م��ن  دول��ي��ف 

القد�ض  بلدية  رئي�ض  بركات،  نري  الكني�ست 

امل�ستقبل  يف  ي��ر���س��ح  ق���د  وال����ذي  ال�����س��اب��ق 

ا�ستمر يف امتالك اأ�سهم  لقيادة “الليكود”، 

قبل  للكني�ست  انتخابه  حتى  ال�سركات  يف 

اأخ��ي��ه،  اإىل  اأ�سهمه  نقل  اأن���ه  وح��ت��ى  ع��ام��ني 

اأ�سوله  نقل  اأن��ه  ادع��ى  اأن��ه  الرغم من  على 

انتهاك  ويف  جمهول  ائتماين  �سندوق  اإىل 

التحقيق  يزعم  الأخالقيات،  جلنة  لقواعد 

اأ���س��ه��م  ب���رك���ات  ام��ت��ل��ك   2018 ع����ام  اأن�����ه يف 

ف��ريج��ن  ج����زر  يف  امل�����س��ج��ل��ة   ،eToro يف 

على  �سريبة  ت��وج��د  ل  حيث  الربيطانية، 

ال�سركات ومن املتوقع اأن تخ�سع لالكتتاب 

العام بقيمة ع�سرة مليارات دولر

جاء  ب��رك��ات،  الكني�ست  ع�سو  ع��ن  نيابة 

الهايتك  رواد  اأح��د  هو  بركات  “نري  ال��رد: 

يف اإ���س��رائ��ي��ل وي��ف��خ��ر ب���اأن ي��ك��ون ���س��ري��ًك��ا يف 

من  وغريها   Check Point تاأ�سي�ض 

-اإ�سرائيلياً-  فخراً  اأ�سبحت  التي  ال�سركات 

وعاملياً.  وطنياً 

وي��ف��خ��ر ن���ري ب���رك���ات ب��ح��ق��ي��ق��ة اأن����ه دف��ع 

���س��رائ��ب��ه ب��ال��ك��ام��ل دائ����م����اً يف اإ����س���رائ���ي���ل، 

�سنوياً  �سيكل  ُمقابل  العمل  على  ويحر�ض 

يف جميع منا�سبه العامة

ع���ن���د دخ����ول����ه ال�������س���اح���ة ال���ع���ام���ة م��ن��ذ 

اأعماله  جميع  اإدارة  �سلم  ع��ام��اً   18 ح��وايل 

قدم  للكني�ست  انتخابه  وعند  �سقيقه،  اإىل 

ا�ستثمار  �سندوق  من  اأمواله  ب��اإدارة  وثائق 

غ���ري م���ع���روف ب��الإ���س��اف��ة اإىل ب��ي��ان راأ����ض 

وطلب  الأخالقيات  جلنة  اإىل  الكامل  امل��ال 

الإ�سارة  وجتدر  مطلوب،  هو  كما  توجيهها 

الكني�ست  لع�سو  ي�سمح  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل 

بنقل عمله اإىل اإدارة �سندوق ا�ستثمار غري 

معروف واإىل قريب كان �سريكاً يف عمله يف 

املا�سي

رام��ون  حاييم  ال�سابق  ال��وزي��ر  ذك��ر  ومت 

النم�ساوي مارتن  امللياردير  اأن  يف التحقيق 

مع  ال�سركة  على  ال�سيطرة  منحه  �سالف، 

50 م��ل��ي��ون دولر  واأر����ض  دي���ون ت��زي��د ع��ن 

اجلبل  يف  ي��ورو  مليون   14.4 قيمتها  تبلغ 

الأ�سود  اجلبل  يف  �سياحي  وم�سروع  الأ�سود 

مل يتقدم فيه اأكر من عقد

يديرها  ال��ت��ي  ق��رب���ض،  يف  الأم  ال�سركة 

رامون، حولت اأموًلً اإىل فريق هبوعيل تل 

اإىل  الأم��وال  لتحويل  وحتى خططت  اأبيب 

اإبن رامون ل�سراء عقار يف برلني

امل��زاع��م  ع��ل��ى ذل���ك رف�����ض رام����ون  ورداً 

ملوؤ�س�سة  اآم���ن  م��الذ  “رجل  ب��اأن��ه  ال��ق��ائ��ل��ة: 

م�سيئة  امل��زاع��م  “هذه  اأن  ���س��الف، وحت��دى 

ومهينة وغري �سحيحة«

االنباط-وكاالت

رف�����س��ت رو���س��ي��ا الث���ن���ني ت�����س��ري��ب��ات 

على  انطوت،  التي  باندورا”  “وثائق 
اأ�سا�ض  ل  “اتهامات  تعبريها، على  حد 

لها” بعدما �سّلط حتقيق ن�سره الحتاد 

ال�ستق�سائيني  لل�سحافيني  ال���دويل 

ع��ل��ى ث�����روات ج��م��ع��ه��ا اأ���س��خ��ا���ض على 

بالكرملني ارتباط 

واأف��������اد ال���ن���اط���ق ب���ا����س���م ال��ك��رم��ل��ني 

اإل  ل��ي�����س��ت  “هذه  ب��ي�����س��ك��وف  دم��ي��ري 

جمموعة من التهامات التي ل اأ�سا�ض 

لها”، وذلك ردا على اتهامات جاء فيها 

بالرئي�ض  عالقة  على  كانت  ام���راأة  اأن 

ف���الدمي���ري ب���وت���ني، ا����س���رت ع���ق���ارا يف 

موناكو بقيمة اأربعة ماليني دولر

اأ�سول يف موناكو

الرو�سي  الرئي�ض  ا�سم  ذكر  يرد  ومل 

الوثائق  يف  مبا�سرة  بوتني  ف��الدمي��ري 

يف  باأ�سول  �سركاء  عرب  يرتبط  اأن��ه  اإل 

موناكو واأماكن اأخرى

كون�ستانتني  اأن  ال��وث��ائ��ق  وك�����س��ف��ت 

اإرن�ست، وهو اإعالمي �ساهم يف �سناعة 

الدعائية  الأخ��ب��ار  وب��ث  بوتني،  �سورة 

ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م���ع اأج���ن���دة ال��ك��رم��ل��ني 

وُن�سب  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  ت�سعينات  منذ 

تكوين  امل�����س��اع��دة يف  ال��ف�����س��ل يف  اإل��ي��ه 

ال�����س��خ�����س��ي��ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة ل��ل��رئ��ي�����ض 

الرو�سي

�سحافية  مقابلة  يف  اإرن�����س��ت  وداف���ع 

�سابقة عن ف�سل القناة الأوىل الرو�سية 

التي تراأ�سها يف الإبالغ عن ثروة عائلة 

اإليه  اأ�سند  ذلك  بعد  املزعومة.  بوتني 

حفلي الفتتاح واخلتام لدورة الألعاب 

الأوملبية ال�ستوية يف مدينة �سوت�سي

اإرن�������س���ت  اأن  ع���ن  ال���وث���ائ���ق  ت��ك�����س��ف 

يف   %23 تبلغ  �سرية  ح�سة  على  ح�سل 

�سفقة  يف  دولر،  مليار  قيمتها  �سفقة 

ت��ع��ود  ���س��ي��ن��م��ا  دار   39 ل�����س��راء  رو���س��ي��ة 

اأخ��رى  وممتلكات  ال�سوفيتية  للحقبة 

يف مو�سكو، عن طريق قر�ض من بنك 

مرتبط  لبنك  جزئًيا  مملوك  قرب�سي 

9 اأ�سهر من الأوملبياد بالكرملني، بعد 

ف�ساد �سبهات 

ب��ي��ع��ت ال���ع���ق���ارات يف م�����زاد ب��ن�����س��ف 

مزاد  يف  لل�سريبة،  اخلا�سعة  قيمتها 

اأدارت�������ه احل��ك��وم��ة ال���رو����س���ي���ة، وط��ع��ن 

نا�سط حقوقي رو�سي يف املزاد مبزاعم 

�سبهات ف�ساد واأن املزاد �سكك بطريقة 

ت��ه��دف ل���س��ت��ب��ع��اد اجل��م��ي��ع ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 

ال�����س��راك��ة ال��ت��ي مي��ت��ل��ك ف��ي��ه��ا اإرن�����س��ت 

ح�سة

اأن ال��ب��ن��ك ال��ت��اب��ع  ك�����س��ف��ت ال��وث��ائ��ق 

ال�سفقة،  متويل  يف  �ساعد  للكرملني، 

وط����ل����ب ع������دم م�������س���ارك���ة ال�������س���ج���الت 

اإرن�����س��ت بالقر�ض  ت��وث��ق ارت��ب��اط  ال��ت��ي 

م���ع ���س��ج��الت ح��ك��وم��ة ج����زر ف��ريج��ن 

الربيطانية

عليه  طلق 
ُ
اأ الذي  التحقيق  وي�ستند 

فيه  و���س��اه��م  باندورا”  “وثائق  ا���س��م 

 11،9 ح���وايل  اإىل  ���س��ح��ايف،   600 ن��ح��و 

14 ���س��رك��ة  م��ل��ي��ون وث��ي��ق��ة م�����س��دره��ا 

على  ال�سوء  و�سلط  املالية،  للخدمات 

اأكر من 29 األف �سركة “اأوف�سور«

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية،  الأ���س��رية  احلركة  اأك��دت   

الإج������راءات  ل��ك��ل  امل��ط��ل��ق  “رف�سها  ع��ل��ى 

ال��ع��ق��اب��ي��ة وال��ه��ج��م��ة ال��ربب��ري��ة م��ن قبل 

اأ�سرى حركة  �سجون الحتالل على  اإدارة 

الإ�سالمي« اجلهاد 

�ستعمل  اأنها  اليوم،  ر�سالة،  يف  وتابعت 

�سجون  اإدارة  “لإجبار  وحا�سم  جاد  ب�سكل 

التنظيمية  احل��ال��ة  اإع���ادة  على  الح��ت��الل 

ما  اإىل  الإ����س���الم���ي،  اجل���ه���اد  ل���الإخ���وة يف 

البطولية،  النفق  عملية  قبل  عليه  كانت 

وطني  اإط��ار  يف  امللف  ه��ذا  نتابع  و�سنبقى 

ح���ت���ى حت��ق��ي��ق م��ط��ل��ب��ن��ا، لأن����ن����ا ل ن��ق��ب��ل 

ب��ا���س��ت��م��رار ه����ذه ال��ه��ج��م��ة احل��م��ق��اء من 

مل��خ��اط��ره��ا  لإدراك�����ن�����ا  ال�������س���ج���ون،  اإدارة 

ال����س���رات���ي���ج���ي���ة ع���ل���ى ج�������س���م احل���رك���ة 

بكليتها« الأ�سرية 

واأ�سارت احلركة اإىل الأ�سرى امل�سربني 

الإداري،  لعتقالهم  رف�����س��اً  ال��ط��ع��ام  ع��ن 

“اإن الأ�سرى الإداريني امل�سربني  وقالت: 

وال��ذي��ن جت���اوز بع�سهم ما  ال��ط��ع��ام،  ع��ن 

حياتهم  اأ�سبحت  ي���وم؛  الثمانني  ي��ق��ارب 

يف خ��ط��ر وع��ل��ى امل��ح��ك، واإن��ن��ا يف احل��رك��ة 

الأ�����س����رية ُن��ح��م��ل الح����ت����الل امل�����س��وؤول��ي��ة 

جماهري  ندعو  كما  حياتهم،  عن  الكاملة 

حملة  اأو���س��ع  اإىل  امل��ع��ط��اء  ال��ب��ط��ل  �سعبنا 

لإ�سناد ودعم اأ�سرانا البوا�سل يف معركتهم 

العادلة �سد العتقال الإداري الظامل«

الح��ت��الل  م��ع  “املعركة  اأن  واع���ت���ربت 

مم��ث��اًل ب����اإدارة ال�����س��ج��ون وح��ك��وم��ت��ه كانت 

زالت م�ستمرة، كما يحاول الحتالل  وما 

احلياتية  ظروفنا  علينا  ُي�سيق  اأن  جاهًدا 

ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي ان��ت��زع��ن��اه��ا م��ن��ه، ودف��ع��ن��ا 

اأنها  واأع��ل��ن��ت  وال�سهداء”،  ال��دم  مقابلها 

الوطني  الكل  من  ط��وارئ  جلنة  “�سكلت 
ي�سدر  ما  ملتابعة  الحتالل،  �سجون  داخل 

�سدنا،  حممومة  فعل  وردات  ق��رارات  من 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا مب���ا ي��ل��زم م���ن خ��ط��واٍت 

ن�����س��ال��ي��ة ت���وق���ف الح����ت����الل ع��ن��د ح���ده، 

ون��ح��ن ن���راق���ب ون��ت��اب��ع م���ا ���س��ي�����س��در عن 

واإننا  العدو،  حكومة  من  امل�سكلة  اللجنة 

نتوقع منها الأ�سواأ«

مل�سروع  الإع���داد  “ب�سدد  اأنها  وك�سفت 

اإدارة  ل����ق����رارات  ي��ت�����س��دى  ا���س��رات��ي��ج��ي 

ع��ل��ى حقوقنا  اع��ت��دت  ال�����س��ج��ون، يف ح���ال 

ال��ت��ي ان��ت��زع��ن��اه��ا، ول���ن ن��ق��ب��ل ب����اأي ق���رار 

ي�����س��ادر اأي ح��ق م��ن ح��ق��وق��ن��ا م��ه��م��ا ك��ان 

ب�سيًطا”، وقالت: “اإننا على ثقة اأن �سعبنا 

معنا  �سيقفون  العامل  واأح��رار  ومقاومتنا 

الحتالل،  لإج��راءات  للت�سدي  موحدين 

الذي ُي�سكل اأكرب عدٍو لالإن�سانية«

وك������ان ن������ادي الأ�����س����ري اأع����ل����ن، ال���ي���وم، 

���س��ت��ب��داأ خ��ط��وات  الأ�����س����رية  اأن احل���رك���ة 

ت�����س��ع��ي��دي��ة رف�����س��اً ل��ق��م��ع اأ����س���رى ح��رك��ة 

اجلهاد ودعماً لالأ�سرى امل�سربني

االنباط-وكاالت

 م���ا زال�����ت اجل��ب��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة مع 

ق��ط��اع غ����زة مت��ث��ل جل��ي�����ض الح��ت��الل 

حت���دي���ا اأم���ن���ي���ا وع�����س��ك��ري��ا م��ت��ف��اق��م��ا، 

ال����ت����ح����دي����ات  ب�����اق�����ي  اإىل  ب����ال����ن����ظ����ر 

وال��ت��ه��دي��دات امل��ي��دان��ي��ة، الأم����ر ال��ذي 

يجعلها حا�سرة على طاولة القيادتني 

ال�سيا�سية والع�سكرية يف تل اأبيب، اإىل 

يخ�سى  ال��ت��ي  الغربية  ال�سفة  ج��ان��ب 

فل�سطينية  ه��ج��م��ات  م���ن  الح���ت���الل 

فيها رغم الغتيالت الأخرية

الع�سكرية  التحديات  مواجهة  ويف 

ال����درام����ات����ي����ك����ي����ة امل����ت����وق����ع����ة، ي��ن��ظ��ر 

الت�سعيد  اإمكانية  اإىل  الإ�سرائيليون 

يف ق���ط���اع غ����زة ع���ل���ى اأن���ه���ا ا����س���ت���دراج 

ل��ه��م لإن���ف���اق م����وارد ك��ب��رية، وحت��وي��ل 

ال��ت��ه��دي��دات  ع��ن  الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف اإي����ران وح��زب 

من  الأخرى  املحتملة  وال�سراكات  اهلل 

املحور الإيراين يف ال�سرق الأو�سط

تال  ال�سابق  الإ�سرائيلي  ال�سابط 

تتمتع  “اإ�سرائيل  اأن  ذك���ر  ل���ي���ف-رام 

يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ب��ا���س��ت��ق��رار اأم��ن��ي 

وعنًفا  ت��وت��راً  اأك��ر  ف��رات  مع  ن�سبي، 

ع��ام،  ب�سكل  ول��ك��ن  الأح��ي��ان،  بع�ض  يف 

ي��واج��ه ال��ع��م��ل امل�����س��ل��ح امل��ن��ظ��م ب��ق��ي��ادة 

يف  �سعوبة  حلما�ض  الع�سكري  اجلناح 

راأ�سه، واحلفاظ على بنية حتتية  رفع 

قبيل  حاله  ك��ان  كما  ال��ن��ط��اق،  وا�سعة 

عام  يف  الواقي  ال�سور  عملية  انطالق 

»2002

واأ�ساف يف مقال ب�سحيفة معاريف 

تكثيف  �سهدت  الأخ��رية  “ال�سنوات  اأن 

عمل اجلي�ض الإ�سرائيلي وجهاز الأمن 

البنية  اإح��ب��اط  على  ال�ساباك،  ال��ع��ام- 

الغربية،  ال�سفة  يف  حلما�ض  التحتية 

الك�سف  م��ن  مبكرة  مرحلة  يف  وع���ادًة 

وتفكيكها  اكت�سافها  يتم  بحيث  عنها، 

يف الغالب يف جنني والبلدات املجاورة 

تلك  مثل  خا�سة  القد�ض،  اإىل  و�سول 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي مت اإح��ب��اط��ه��ا 

عادية  تكن  مل  التي  املا�سي،  الأ�سبوع 

للغاية قيا�سا بعمل ال�سنوات الأخرية«

من  اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون  ي��خ��ف��ي  ل 

اأه�����م اأ����س���ب���اب ق���درت���ه���م ع��ل��ى اإح���ب���اط 

ه���ذه امل���ح���اولت امل�����س��ل��ح��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة 

يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ب�����س��ورة م��ب��ك��رة، 

باأهمية  املتمثلة  تلك  عنها،  والك�سف 

ا���س��ت��م��رار ح��ري��ة ع��م��ل ق���وات اجلي�ض 

الفل�سطينية،  امل���دن  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ب��ج��ان��ب ال��ت��ن�����س��ي��ق الأم���ن���ي م���ع ق���وات 

الفل�سطينية،  لل�سلطة  التابعة  الأم��ن 

ن�ساط مهم يف  على  ال��ت��ي حت��وز  وه��ي 

على  الأمني  ال�ستقرار  على  احلفاظ 

الأر�ض

يف ال���وق���ت ذات����ه، ف����اإن ال��ك�����س��ف عن 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الأخ������رية ال��وا���س��ع��ة 

عالمة  اعتباره  ميكن  حما�ض  حلركة 

على جناح احلركة يف ا�ستعادة قدرتها 

بدليل  الغربية،  ال�سفة  يف  العملياتية 

اإىل وقوع  ت�سري  املقبلة قد  الأ�سهر  اأن 

بع�ض احلوادث الفردية ملرات متفرقة، 

اأو رمبا ال�سري يف اجتاه اأو�سع، يف حال 

توفر لها جناح ا�ستخباراتي، مع ن�سج 

عن  ف�سال  عالية،  وجاهزية  ميداين، 

التي  املكثفة  التح�سريية  الإج���راءات 

تقوم بها احلركة

ل��ك��ن ه���ذا ال��ن��ج��اح ال���ذي ي��ث��ري قلق 

اإ�سرائيل ل يهمل ما ت�سفه ب�”التفوق 

يف  الأم��ن��ي��ة  ملوؤ�س�ستها  ال�ستخباري” 

ولن  الفل�سطينية،  املقاومة  مواجهة 

ي��وف��ر اأب���ًدا غ��ط��اًء اأم��ن��ًي��ا ك��ام��اًل، على 

بذل  �ستوا�سل  “حما�ض”  اأن  اأ���س��ا���ض 

لتقوية  غ��زة،  من  اجلهود  من  الكثري 

جناحها الع�سكري يف ال�سفة الغربية

يف  الإ�سرائيلية  املعطيات  وت�ستند 

املت�ساعد  “حما�ض”  ���س��ل��وك  حت��ل��ي��ل 

تلك  ���س��ي��م��ا  ل  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ف��ة  يف 

ع�سكريا،  م�سلحا  ج��ان��ب��ا  ت��اأخ��ذ  ال��ت��ي 

له،  رئي�سية  اأ���س��ب��اب  جملة  وج��ود  اإىل 

يكمن اأولها يف الرغبة بتنفيذ عمليات 

فدائية �سديدة �سد اأهداف اإ�سرائيلية 

اأرا���س��ي  ت�سعيد يف  اإح����داث  اأج���ل  م��ن 

ت�����س��ت��درج  اأن  دون  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ف��ة 

اإىل قطاع غزة، وهذا �سلوك  الأحداث 

التو�سيف  وفق  “حما�ض”،  حكيم من 

ت�ستيت  ت��ري��د  ل  لأن��ه��ا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

الأنظار عن ال�سفة اإىل غزة

ه���ن���اك  ف����������اإن  ذات������������ه،  ال������وق������ت  يف 

مفادها  متج�سدة  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ق��ن��اع��ة 

ح����دث،  اإذا  غ������زة،  يف  ال��ت�����س��ع��ي��د  اأن 

ف�����س��ي��ن��دل��ع لأ����س���ب���اب اأخ�������رى، ب�����س��ب��ب 

املتوقعة  الأمنية  الأح��داث  من  جملة 

وامل��ف��اج��ئ��ة ق��د ت����وؤدي يف ال��ن��ه��اي��ة اإىل 

ت��اأج��ي��ج اجل��ب��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة، م��ا يعني 

نفتايل  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض  جت��اه��ل  اأن 

ب��ي��ن��ي��ت ل��ل��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف 

اأن  يعني  امل��ت��ح��دة، ل  ب���الأمم  خ��ط��اب��ه 

فاإنها  ب��ال��ع��ك�����ض،  �ستختفي..  امل�سكلة 

تاأتي  هنا  وم��ن  وتتوا�سل،  �ست�ستمر، 

ال�سلطة  م��ع  الأم��ن��ي  التن�سيق  اأهمية 

القت�سادي  وال��ت��ع��اون  الفل�سطينية، 

معها، كما تراه اإ�سرائيل

 وسائل إعالم عبرية تكشف فضيحة مدوية »بطلها« رامون و بركات

 الكرملين: وثائق »باندورا« مزاعم ال أساس لها

 الحركة األسيرة: سنعمل إلجبار االحتالل على إعادة الحالة التنظيمية ألسرى الجهاد

 ضابط إسرائيلي سابق: هواجس من العمل العسكري للمقاومة في الضفة

االنباط- وكاالت

اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ع��ودي، الأم���ري 

في�سل بن فرحان، على اجراء بالده 4 جولت 

اأن ه��ذه  اإىل  الإي��������راين، لف��ت��ا  م���ع اجل���ان���ب 

املفاو�سات ل تزال يف مرحلة ال�ستك�ساف

ونقلت قناة الإخبارية ال�سعودية الر�سمية 

بتوير،  الر�سمية  �سفحتها  على  تغريدة  يف 

اخلارجية  وزي���ر  لت�سريحات  فيديو  مقطع 

وال���ت���ي ق����ال ف��ي��ه��ا: ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��وؤال عن 

امل��ف��او���س��ات م��ع اجل��ان��ب الإي�������راين، اجل��ول��ة 

الرابعة متت بالفعل يف 21 �سبتمرب..

واأ�ساف الأمري في�سل بن فرحان: ل تزال 

هذه املحادثات يف املرحلة ال�ستك�سافية، ناأمل 

اأن ت�سع اأ�سا�ض ملعاجلة املوا�سيع العالقة بني 

حتقيق  على  ونعمل  ن�سعى  و�سوف  الطرفني 

)CNN( ذلك.. ، وفق

با�سم  املتحدث  زادة،  خطيب  �سعيد  وك��ان 

اأك��د على  وزارة اخلارجية الإي��ران��ي��ة ك��ان قد 

ب���الده حم��ادث��ات م��ع اململكة العربية  اإج����راء 

املا�سية  القليلة  الأ���س��ه��ر  خ���الل  ال�����س��ع��ودي��ة 

و�سفها ب� اجليدة

واأ����س���اف امل��ت��ح��دث وف��ق��ا مل��ا نقلته وك��ال��ة 

�سبتمرب/  نهاية  الر�سمية  الإي��ران��ي��ة  الأن��ب��اء 

اأي���ل���ول امل���ا����س���ي: اأج���ري���ن���ا ع����دة ج�����ولت من 

بغداد  يف  ال�سعودية  احلكومة  م��ع  امل��ح��ادث��ات 

اإىل  لف��ت��ا   ، املا�سية  القليلة  الأ���س��ه��ر  خ���الل 

اأن ال��ت��ق��دم يف امل��ح��ادث��ات ب�����س��اأن اأم���ن اخلليج 

الفار�سي كان جادا للغاية

االنباط-وكاالت

الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأك���دت 

ك��اي��د  امل�������س���رب���ني  الأ�����س����ريي����ن  اأن  ال��������دويل، 

من  يعانيان  القوا�سمي،  وم��ق��داد  الف�سفو�ض 

اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  �سعبة،  �سحية  اأو���س��اع 

“عواقب ل رجعة فيها”، ح�سب و�سفها
وقالت اللجنة نقاًل عن طبيبها، الذي زار 

“العتقال  بند  على  املحتجزين  الأ���س��ريي��ن 

ال��و���س��ع  ع��ل��ى  ق��ل��ق��اً  “لديها  اإن  الإداري”، 

امل�سرب  الف�سفو�ض  ك��اي��د  ل��الأ���س��ري  ال�سحي 

القوا�سمة  ومقداد  يوماً   82 منذ  الطعام  عن 

75 يوماً”، وحذرت  الطعام منذ  امل�سرب عن 

من “العواقب املحتملة التي ل رجعة فيها ملثل 

هذا الإ�سراب املطّول عن الطعام على �سحة 

املعتقلني وحياتهما«

ويف ال�����س��ي��اق، ق����ال ���س��ق��ي��ق الأ����س���ري ك��اي��د 

الف�سفو�ض ل�سبكة قد�ض، اإنه يعاين من اأوجاع 

يف الكلى، وانخفا�ض يف دقات القلب، وانت�سار 

الفطريات يف الفم والأمعاء

واأكد اأن “و�سعه ال�سحي �سعب وخطري، 

فاإن  الأح��م��ر،  ال�سليب  اأط��ب��اء  وح�سب و�سف 

�سحية  انتكا�سة  لأي  معر�سان  ومقداد  كايد 

على و�سعهما«

حتتجز  الح��ت��الل  �سجون  اإدارة  اإن  وق���ال 

تنقله  ومل  الرملة”،  �سجن  “عيادة  يف  كايد، 

حتى اللحظة اإىل م�ست�سفى مدين رعم تدهور 

و�سعه ال�سحي

واأ�ساف: “ر�سالتنا اإىل ال�سلطة اأن ت�سغط 

على الحتالل من اأجل الإفراج عنهم، ولأبناء 

ت��ردي  ظ��ل  يف  جانبهم  اإىل  يقفوا  اأن  �سعبنا 

الو�سع ال�سحي لهم خا�سة كايد ومقداد«

كما يوا�سل الأ�سري عالء الأع��رج اإ�سرابه 

عن الطعام لليوم 57 على التوايل، وه�سام اأبو 

 44 ب�سارات منذ  وراي��ق  49 يوماً،  هوا�ض منذ 

يوماً، و�سادي اأبو عكر منذ 41 يوماً

االنباط-وكاالت

واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  اأف��ادت   

ام�������ض الث����ن����ني، ب�����اأن الأ�����س����ري اأح���م���د عبد 

الرحمن قا�سم )22 عاما(، من جنني، يواجه 

التي  الإ�سابة  نتيجة  حرجا،  �سحيا  و�سعا 

تعر�ض لها اأثناء اعتقاله بتاريخ 2020/9/5

يف  �سديد  اأمل  من  قا�سم  الأ�سري  ويعاين 

قنابل  ب�سظايا  اإ�سابته  بعد  اليمنى،  ركبته 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  جي�ض  ا�ستخدمها 

يف ت��ف��ج��ري ب����اب م��ن��زل��ه خ����الل م��داه��م��ت��ه 

لعتقاله، حيث تعر�ض هو و�سقيقه حممد 

لإ�سابات خطرة

واأو�سحت الهيئة اأن الأ�سري خ�سع �سابقا 

اىل ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة ب��ال��ق��دم، ح��ي��ث مكث 

خاللها  مت  العفولة،  م�ست�سفى  يف  يوما   67

العظام،  لتفتت  نتيجة  ل��ه  البالتني  زراع���ة 

اىل جانب ا�سابته يف ك�سر بالفك وا�سابات 

ع��دي��دة خ��ط��رية ب��ال��رق��ب��ة وخم��ت��ل��ف اأن��ح��اء 

ج�سمه. واأ�سبح موؤخرا يعي�ض على امل�سكنات 

وبقاء  اخل��ارج��ي  البالتني  ازال��ة  بعد  فقط، 

الداخلي

وطالب الأ�سري قا�سم من خالل حمامي 

للمحكمة  التما�ض  تقدمي  ب�سرورة  الهيئة، 

التمديد  بخ�سو�ض  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال��ع��ل��ي��ا 

 3 ج���دد  ال����ذي  الإداري  امل�����س��ت��م��ر لع��ت��ق��ال��ه 

اأ���س��ه��ر، ح��ي��ث ينتهي  م����رات، ب��ك��ل م���رة �ستة 

التمديد الأخري بتاريخ 2022/3/2

االنباط-وكاالت

اأن م�ستوطنني  اأفادت م�سادر حملية 

�سرقوا الليلة املا�سية، ثمار الزيتون من 

اأرا���س��ي امل��واط��ن��ني ال��واق��ع��ة خلف ج��دار 

من  بالقرب  العن�سري،  والتو�سع  ال�سم 

اأرا���س��ي  على  املقامة  ارائ��ي��ل  م�ستوطنة 

املواطنني �سمال مدينة �سلفيت

وق����ال����ت امل����واط����ن خ��ل��ي��ل ال��ط��ق��ط��ق 

ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��ر���س��م��ي��ة وف���ا اإن اأح��د 

امل����واط����ن����ني مت���ك���ن م����ن ال�����دخ�����ول اإىل 

الأرا�سي الواقعة خلف اجلدار، وفوجئ 

ب�سرقة ثمار ما يزيد  امل�ستوطنني  بقيام 

���س��ج��رة زي���ت���ون م���زروع���ة على   26 ع��ل��ى 

عبد  واد  منطقة  يف  دومن���ا،   51 م�ساحة 

الرحمن

 وزير خارجية السعودية يكشف تفاصيل المفاوضات مع إيران: 
4 جوالت وال زلنا في مرحلة االستكشاف ونأمل حل العقبات

 تحذيرات من خطورة الوضع الصحي 
لألسيرين الفسفوس والقواسمة

 هيئة األسرى: وضع صحي حرج 
يعاني منه األسير أحمد قاسم

 مستوطنون يسرقون ثمار 
زيتون فلسطينية في سلفيت



الثالثاء  5/ 10 /  2021

الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

طبية  فحو�صات  النا�صئني  منتخب  اأج���رى 

�ساملة، لالطمئنان على الفريق تاأهباً للمناف�سات 

“املخترب  م���دالب  خم��ت��رات  واأ���س��رف��ت  املقبلة. 

الر�سمي للمنتخبات الوطنية” على الفحو�سات 

قوة  على  وا�ستملت  ال��الزم��ة،  املخرية  الطبية 

الكبد،  الكلى،  ال�سكري،  اجل�سم،  التهابات  ال��دم، 

اإىل  ك��اف��ة،  الالعبني  الفح�ص  و�سمل  االأم����الح. 

جانب اجلهازين الفني واالإداري، بهدف الوقوف 

واالط��م��ئ��ن��ان  للمنتخب  ال�سحية  احل��ال��ة  ع��ل��ى 

ع��ل��ى ال��ف��ري��ق، م��ع ب���دء ال��ت��دري��ب��ات االأ�سبوعية 

خا�ص  امل��ق��اب��ل،  يف  املقبلة  لال�ستحقاقات  ت��اأه��ب��اً 

امل��ن��ت��خ��ب ت��دري��ب��ه ام�����ص ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و يف 

م��دي��ن��ة احل�����س��ني لل�سباب، وا���س��ت��م��ل ع��ل��ى جمل 

اأن  يذكر  والهجومي.  الدفاعي  بال�سقني  فنية 

املنتخب ي�ستعد خلو�ص مناف�سات بطولة غرب 

اآ�سيا بالفرتة من 14 حتى 24 ت�سرين االأول املقبل 

املجموعة  يف  النا�سئني  ح��ل  حيث  بال�سعودية، 

الثالثة اإىل جانب البحرين والكويت.

11

مدالب تجري فحوصات طبية لمنتخب الناشئين 

الهندي لعضوية االتحاد االسيوي للتايكواندو 

الهيئة العامة للنادي الفيصلي تجتمع اليوم 

عقوبة شديدة بحق النجم حمد اهلل 

االنباط – عمان 

تر�سيح  التايكواندو عن  اأعلن احتاد 

جن���م���ة امل���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي ال�����س��اب��ق��ة 

ن��ان�����س��ي ال���ه���ن���دي، ل��ع�����س��وي��ة جم��ل�����ص 

وجتري  للعبة.  االآ�سيوي  االحتاد  اإدارة 

الختيار  املقبل،  االأحد  يوم  االنتخابات 

واأ�سار  االآ�سيوي.  االحتاد  اإدارة  جمل�ص 

ال��ت��اي��ك��ون��دو، في�سل  ���س��ر احت���اد  اأم���ني 

ن��ان�����س��ي  ت���ر����س���ي���ح  اإىل  ال����ع����ب����دال����الت، 

اإدارة  جمل�ص  لع�سوية  ر�سميا  الهندي 

االحتاد االآ�سيوي، معترا اأن تر�سيحها 

ج����اء خل��رت��ه��ا وق���درت���ه���ا ع��ل��ى اإث�����راء 

اأن  اإىل  ال��ع��ب��دال��الت،(،  ول��ف��ت  اللعبة. 

املقبل،  االأحد  االنتخابات �ستجري يوم 

م��ع ت��وق��ع��ات ب��ف��وز ال��ه��ن��دي ال��ت��ي �سبق 

واأن مثلت املنتخب الوطني حلوايل 16 

عاما.

االنباط – عمان 

الفي�سلي  للنادي  العامة  الهيئة  تعقد 

ال�ساعة  يف  وذل��ك  العادي  غري  اجتماعها 

ق��اع��ة  يف  ال���ث���الث���اء  ال���ي���وم  م�����س��اء   4:00

و�سرح  لل�سباب.  احل�سني  عمان/مدينة 

���س��امل  ال���دك���ت���ور  امل���وؤق���ت���ة  االدارة  رئ��ي�����ص 

املوؤقتة  االإداري����ة  الهيئة  ب���اأن  ق��اع��ود  اأب���و 

الهيئة  دع����وة  ق����ررت  ال��ف��ي�����س��ل��ي  ل��ل��ن��ادي 

ال��ع��ام��ة ل��الإج��ت��م��اع غ��ري ال��ع��ادي الإق���رار 

ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ب��ع�����ص م��ن م���واد ال��ن��ظ��ام 

االإنت�ساب  ر�سوم  ومنها  للنادي  الداخلي 

واالإ�سرتاك وكان باب ت�سديد اال�سرتاكات 

ام����ام اع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ق���د اغ��ل��ق 

الهيئة  رئي�ص  وا�سار  االثنني  ام�ص  م�ساء 

امل��وؤق��ت��ة ل��ل��م��رك��ز االإع���الم���ي ل��ل��ن��ادي اأن 

اإجتماع  ولغايات  املوؤقتة  االإداري��ة  الهيئة 

جتتمع  فاإنها  العادي  غري  العامه  الهيئه 

وت�����س��ت��م��ع ل����الراء امل��خ��ت��ل��ف��ه م���ن اأع�����س��اء 

يف  ال��ق��رار  ا�سحاب  )وه��م  العامة  الهيئة 

اجلمهور  لرغبات  وك��ذل��ك   ) التعديالت 

تقف  وه��ي  ت��ام  بحياد  ال��ن��ادي  ومنا�سري 

وتتبنى  اجلميع  من  واح��دة  م�سافة  على 

وت��ن��ف��ذ م��ا ه��و يف ال�����س��ال��ح ال��ع��ام للنادي 

ال��ف��ي�����س��ل��ي ح�����س��ب ال���ق���وان���ني واالأن��ظ��م��ة 

والتعليمات واالأ�س�ص ذات اخل�سو�ص .

الريا�ض - وكاالت

ال�����س��ع��ودي  ال��ن�����س��ر  اإدارة  ع���اق���ب���ت 

ال���رزاق  عبد  امل��غ��رب��ي  ال��ف��ري��ق،  مهاجم 

ون�سر  �سقيقه  اأعلن  ح�سبما  اهلل،  حمد 

عبد الرحيم حمد اهلل، �سقيق الالعب، 

“اإن�ستجرام”، وعلق  �سورة الأخيه عر 

خ�سم  ال��ن�����س��ر  اإدارة  “قررت  ع��ل��ي��ه��ا: 

ح��م��د  ال���������رزاق  ع���ب���د  رات������ب  م����ن   %40

10 اأي��ام  اهلل ع��ن امل��و���س��م احل���ايل، ق��ب��ل 

اآ���س��ي��ا«.  اأب���ط���ال  م��ن رب���ع ن��ه��ائ��ي دوري 

امل��ا���س��ي��ة ع���ودة التوتر  و���س��ه��دت االأي����ام 

برئا�سة  ن���ادي���ه،  واإدارة  اهلل  ح��م��د  ب��ني 

اأك����د م�����س��در  اآل م��ع��م��ر، ح��ي��ث  م�����س��ل��ي 

خالفا  ه��ن��اك  اأن  اأي����ام،  قبل  الن�سر  يف 

كبريا بني الطرفني حول بنود جتديد 

االإدارة  اأن  على  امل�سدر  العقد. و�سدد 

اهلل،  حمد  رات��ب  ل��زي��ادة  م�ستعدة  غ��ري 

تقدم  اأن  قبل  م�ستواه  �ستقيم  اأنها  كما 

له عر�سا ر�سميا.

االنباط – عمان 

ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وا���س��ل 

الكرامة  ملعب  على  تدريباته  ام�ص  م�ساء 

خلو�ص  تاأهبا  لل�سباب  احل�سني  مدينة   يف 

ال��ب��ط��ول��ة ال��ث��الث��ي��ة ال��ودي��ة ب��ق��ي��ادة امل��دي��ر 

الفني الكابنت عدنان حمد وح�سور و�سائل 

االعالم املختلفة حيث اكد حمد يف حديثه 

ل��و���س��ائ��ل االع����الم ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى اه��م��ي��ة 

امام  االحتكاك  توفري  يف  الثالثية  ال��دورة 

املنتخبات  وج��ود  ظ��ل  يف  �سيما  ال  املنتخب 

ال���دويل  ال�سعيد  ع��ل��ى  امل��ع��روف��ة  امل�����س��ارك��ة 

م�سريا اىل ان الفرتة القادمة �سوف ت�ستمل 

ع��ل��ى امل���زي���د م���ن ال���ت���ج���ارب ال���ق���وي���ة ال��ت��ي 

جهة  م��ن  الالعبني  على  بالفائدة  �ستعود 

الثنائي  ا�ستدعاء  اخرى قرر اجلهاز الفني 

لتجمع  ك���م���ال  وم�����س��ط��ف��ى  ع���اي���د  رج���ائ���ي 

الثالثية  البطولة  تاأهباً خلو�ص  الن�سامى، 

بعد  وكمال،  عايد  ا�ستدعاء  وياأتي  الودية. 

اأن اأظهرت الفحو�سات الطبية التي خ�سع 

اإ�سابة حممد الدمريي ونور  لها املنتخب، 

لرنامج  اإخ�ساعهم  يتطلب  ما  ال��رواب��دة، 

ت��اأه��ي��ل خ���الل ال��ت��ج��م��ع احل�����ايل، ل�����س��م��ان 

ممكن.  وق��ت  اأ���س��رع  يف  للمالعب  ع��ودت��ه��م 

وي���وا����س���ل امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ت��دري��ب��ات��ه 

املاليزي  ن��ظ��ريه  مل��واج��ه��ة  ت��اأه��ب��اً  ال��ي��وم��ي��ة، 

على  ال��ق��ادم  االأرب��ع��اء  م�ساء  ال�ساد�سة  عند 

���س��ت��اد امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال����ث����اين، يف اف��ت��ت��اح 

البطولة الودية الثالثية، التي ي�سارك بها 

الن�سامى  قائمة  وباتت  اأوزبك�ستان.  اي�ساً 

26 الع���ب���اً: م��ع��ت��ز ي��ا���س��ني، ع��ب��داهلل  ت�����س��م 

�سلبية،  مالك  ليلى،  اأب��و  يزيد  الفاخوري، 

خري  مهند  ن�سيب،  ع��ب��داهلل  ال��ع��رب،  ي��زن 

اهلل، اأن�ص بني يا�سني، اإح�سان حداد، حممد 

م�سطفى  ح�سي�ص،  اأب��و  حممد  ال��دم��ريي، 

كمال، نور الروابدة، نزار الر�سدان، رجائي 

ال�سيفي،  عدي  الرحمن،  عبد  بهاء  عايد، 

ي��ا���س��ني ال��ب��خ��ي��ت، اأح��م��د ا���س��ري��وة، حممود 

“�سرارة”،  زري�����ق  اأب�����و  حم���م���د  امل���ر����س���ي، 

م��و���س��ى ال��ت��ع��م��ري، اأن�����ص ال��ع��و���س��ات، ب��ه��اء 

ف��ي�����س��ل، ح���م���زة ال��������دردور، وع���ل���ي ع���ل���وان. 

اإط��ار  يف  ال��ودي��ة  الثالثية  البطولة  وت��اأت��ي 

العرب  كاأ�ص  خلو�ص  الن�سامى  حت�سريات 

الدوحة  يف  تنطلق  وال��ت��ي   ”2021 “فيفا 
املنتخب  ج��اء  حيث  ال��ق��ادم،  ال�سهر  اأواخ���ر 

اإىل جانب  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  ال��وط��ن��ي يف 

يقيم  كما  وفل�سطني.  وال�سعودية  امل��غ��رب 

خارجياً  تدريبياً  مع�سكراً  الوطني  املنتخب 

البطولة  يف  امل�ساركة  ي�سبق  القادم  ال�سهر 

 10 ودي����اً  ك��و���س��وف��و  يلتقي  ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث 

ت�����س��ري��ن ال��ث��اين يف ب��ري�����س��ت��ي��ن��ا، ث��م ي��واج��ه 

16 منه يف من�سيك. بيالرو�سيا 

االنباط – عمان 

جديد  موعد  على  ال�سيارات   ريا�سة   جمهور 

م���ع امل��غ��ام��رة وال��ت��ح��دي وال��ت�����س��وي��ق، م���ن خ��الل 

مناف�سات ���س��ب��اق ال��درف��ت ال��ث��ال��ث ال���ذي ي��ق��ام يف 

�ساحة منطقة ال�سيانة بالبحر امليت يوم اجلمعة 

خمتلف  يف  ال�سباقات  اإق��ام��ة  خطوة  وتعد  املقبل 

مناطق اململكة، بعد رفع احلظر، رائ��دة يف جمال 

رف����د احل���رك���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة. والق�����ت ف���ك���رة ع���ودة 

للروتوكول  وفقا  ال�سيارات  لريا�سة  اجلمهور 

ال�سحي املتبع ا�ستح�سانا كبريا عند كافة ال�سرائح 

وك��ان��ت  ال�����س��ب��اق��ات.  ملتابعة  املتعط�سة  ال��ع��م��ري��ة، 

االأردنية لريا�سة ال�سيارات قد اأعلنت يوم االإثنني، 

يف  وفل�سطني،  االأردن  م��ن  مت�سابقا  م�ساركة 17 

يتكون  ال���ذي  الثالث  ال��درف��ت  ال�سباق  مناف�سات 

ال�����س��ب��اق م��ن 3 ج����والت،  وب��دع��م م��ن ���س��رك��ة زي��ن 

تقام  لل�سباق  التكميلية  للتعليمات  ووفقا  االأردن. 

االإداري،  ال��ت��دق��ي��ق  عملية  امل��ق��ب��ل  اخلمي�ص  ي���وم 

وتوزيع اأرقام ال�سيارات على املت�سابقني، وخمطط 

لل�سيارات  الفني  الفح�ص  وعملية  ال�سباق،  م�سار 

يف  ال�سيانة  �ساحة  يف  وذل���ك  ال�سباق  يف  امل�ساركة 

البحر امليت.واأظهرت قائمة ال�سباق م�ساركة عدد 

مميز من ال�سائقني من االأردن وفل�سطني، الذين 

ي��ط��م��ح��ون ب��ت��ق��دمي وج��ب��ة د���س��م��ة م��ن ال��ع��رو���ص 

الت�سويقية التي لطاملا انتظرها اجلمهور طويال 

ب�سبب فريو�ص كورونا وفيما يلي قائمة امل�ساركني 

: حممد الفقهاء )بي ام دبليو ايه 30(، اأن�ص احللو 

)بي ام دبليو ايه 46(، �سهيل االأ�سبح )فل�سطني(، 

)بي ام دبليو ايه 30(، �سليمان عو�ص )بي ام دبليو 

ايه 36(، ع�سام اجلمل )بي ام دبليو ايه 30(، ن�سر 

هنية )بي ام دبليو ايه 36(، نافذ ال�سوقي )بي ام 

دبليو ايه 36(، حمدي اأبو �سنينة )بي ام دبليو ايه 

دبليو  ام  )ب��ي  )فل�سطني(،  املح�سي  عرفات   ،)30

اإم 3(،  اأم دبليو ايه 90  ايه 30(، حممد نوفل )بي 

فرا�ص هنية )اأوبل اأ�سكونا(، اأحمد  كعو�ص )بي ام 

دبليو ايه 30(، موؤمن الدحلة )بي ام دبليو ايه 46(، 

راكان اأبو رزيق )بي ام دبليو ايه 30(،  معاذ طه )بي 

ام دبليو ايه 30(، عمار اأبو هدهد )بي ام دبليو ايه 

املكونة  احل��ك��ام  جلنة  ال�سباق  على  وي�سرف   .)30

عقبة  واالأع�ساء و�ساح  )رئي�سا(  بي�ستو  اأن�ص  من 

 ، حزينة  مو�سى  ال�سباق  ومدير  النجار،  ، وامين 

ال�سالمة  وم�سوؤول  ل��وؤي مرعي،  املراقبني  وكبري 

عبداهلل جانخوت، وم�سوؤول الفح�ص الفني با�سم 

ترزي، و�سابط �سوؤون املت�سابقني ميان اأبو العد�ص، 

و�سابطا  ال��دب��وب��ي،  حم��م��د  العمليات  وم�����س��وؤول 

االإت�������س���االت م���وؤي���د م���ك���اوي واإب���راه���ي���م ج�����رادات، 

وم�سوؤويل النتائج نرج�ص ال�سريدة ودمية زرعيني 

و�سامي عبيدو ويزن ح�سان ويزن مرعي، وم�سوؤول 

وم�����س��وؤول��ة  ���س��ت��ي��وي،  حم��م��د  االإداري  ال��ت��وث��ي��ق 

ال��ت�����س��وي��ق واالإع������الم دال��ي��ا ن��ا���س��ر ال��دي��ن وجلنة 

الفح�ص الفني املكونة من نا�سر قدومي، ومراد 

م��راد، و�سرف املجايل، وماهر م��راد وعي�سى خري 

وجمدي مراد وحامت املنري ورامي اأبو طوق ونتا�سا 

دخقان ورامز ومريا ترزي ومعتز فريد وم�سوؤول 

دخول  عثمان،   وم�سوؤوال  حمزة  ال�سيانة  موقف 

الظاهر، وحنا  اأحمد  للم�سمار  ال�سيارات  وخ��روج 

ال�سيخ،  حممد  ال��ب��داي��ة  نقطة  قبطي  وم�سوؤول 

املايل  وامل�سوؤول  زك��ارن��ه،  ع��الء  التزويد  وم�سوؤول 

ال�سواعري  خليل  االأم���ن  وم�����س��وؤول  ال�سيد  حممد 

وم�سوؤول اللوازم ر�سا بكر.

االنباط – عمان 

تدريباته  القدم  لكرة  الوحدات  فريق  يبداأ 

م�����س��اء ال���ي���وم ال��ث��الث��اء ا���س��ت��ع��دادا ال���س��ت��ئ��ن��اف 

ل��ك��رة  امل��ح��رتف��ني  دوري  ب��ط��ول��ة  يف  م�������س���واره 

ال���ق���دم م��ن��ت�����س��ف ال�����س��ه��ر احل������ايل، وحت���دي���دا 

من   ”20“ اجلولة  حل�ساب  اجل��زي��رة  مواجهة 

دوري امل��ح��رتف��ني ل��ك��رة ال��ق��دم. وك���ان اجل��ه��از 

�ساعة   ”72“ مل��دة  راح��ة  الالعبني  منح  الفني 

اأه��داف،  دون  اإرب��د  احل�سني  م��ع  التعادل  عقب 

الالعبني  بدون  اليوم  التدريبات  تعود  اأن  على 

االأوملبي،  اأو  االأول  املنتخب  مع  �سواء  الدوليني 

ف��ي��م��ا ي��غ��ي��ب امل���ح���رتف ال��ل��ب��ن��اين ���س��وين �سعد 

املدير  وبح�سب  ب��الده.  مبنتخب  التحق  ال��ذي 

الفريق  �سيلعب  جمال  حممد  للفريق  االإداري 

مع  االأوىل  جتمعه  ودي��ت��ني  م��واج��ه��ت��ني  االأول 

ال��ب��ق��ع��ة ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن م�����س��اء ي��وم 

معان  مع  الثانية  يلعب  فيما  املقبل،  اخلمي�ص 

يوم  م�ساء  من  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  عند 

املقبل. االإثنني 

النشامى يواصل االستعداد للبطولة الودية الثالثية 

الجمهورعلى موعد مع التشويق في سباق الدرفت 

الوحدات يباشر االستعداد للدوري اليوم 

منتخب ماليزيا يواصل االستعداد للقاء منتخبنا 
االنباط – عمان 

عمان،  يف  تدريباته  القدم،  لكرة  املاليزي  املنتخب  يوا�سل 

تقام  التي  الثالثية  الودية  البطولة  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادا 

املاليزي  املنتخب  االرب��ع��اء.واج��رى  غ��د  م��ن  اعتبارا  عمان  يف 

الوطني  املنتخب  للقاء  ا�ستعدادا  ج��اوا  ملعب  على  تدريباته 

احل��ايل،   9 ي��وم  اوزبك�ستان  منتخب  يلتقي  ان  على  غ��د،  ي��وم 

االردن  بلقاء  احل��ايل   12 ي��وم  الثالثية  البطولة  تختتم  فيما 

الثالثية  البطولة  الوطني  املنتخب  وي�ست�سيف  واوزبك�ستان. 

للم�ساركة  التح�سري  اطار  يف  واوزبك�ستان،  ماليزيا  مب�ساركة 

كانون  �سهر  خالل  قطر  يف  تقام  التي  العرب  كا�ص  بطولة  يف 

االول املقبل.
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