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  مواصلة األردن العمل على حماية ورعاية المقدسات
     اإلسالمية والمسيحية في القدس 

االنباط - �صايل ال�صبيحات

امر  ك��ان��ت  ���س��ن��وات  قبل  القتل  ج��رائ��م 

يثري الغرابة وي�سبب الفزع لدى املجتمع 

االردين، لكن وب�سبب التطور االلكرتوين 

وال��ت��ط��ورات االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

ال��ت��ي ه��ب��ت ع��ل��ي��ن��ا يف ال�����س��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة 

امل��ا���س��ي��ة ا���س��ب��ح��ت ق�����س��اي��ا ال��ق��ت��ل او���س��ع 

يف  ن�سعر  نعد  ومل  الف��ت،  ب�سكل  وتنت�سر 

مثل الرهبة التي كنا ن�سعر بها.

خ�سو�سا  القتل  جرائم  ا�سبحت  كيف 

ال��ع��ائ��ل��ي��ة حت����دث ب�����س��ه��ول��ة يف امل��ج��ت��م��ع 

القتل  وج��رائ��م  ا�سباب  ه��ي  وم��ا  االردين، 

و���س��ب��ل احل���د م��ن��ه��ا؟؟ وح���ول ذل���ك يقول 

ان  دكتور علم االجتماع ح�سني اخلزاعي، 

اح��د ا���س��ب��اب ج��رائ��م ال��ق��ت��ل ه��ي ع��دم حل 

وتاأجيل  النا�س  بني  ال�سخ�سية  اخلالفات 

ح��ل��ه��ا وغ���ي���اب ث��ق��اف��ة احل�����وار وال��ق�����س��ي��ة 

االه����م ه���ي االدم�����ان ع��ل��ى امل����واد امل��خ��درة 

فئات  ب�س  امل�ستمربني  ال��ك��ح��ول  وت��ن��اول 

املجتمع.

واأ�ساف اخلزاعي، اهم طرق احلل ملثل 

ب�سرعة  اخلالفات  حل  هي  اجلرائم  هذه 

بال�سرب  الت�سلح  واي�����س��ا  تاأجيلها  وع���دم 

وغر�س ثقافة احلوار بني ابناء املجتمع.

بدوره، يرى املر�سد النف�سي والرتبوي 

التي  اال�سباب  ان من من  الدهون  حممد 

ت���وؤدي جل��رائ��م القتل ب��ني اف���راد اال���س��رة، 

اال�سري  والتفكك  الديني   ال��وازع  �سعف 

باال�سافة  واالأن��ظ��م��ة  بالقوانني  واجل��ه��ل 

اىل اجلرائم التي ترتكب  بداعي ال�سرف.

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط - فرح مو�صى

 

ع����ق����دت اجل���م���ع���ي���ة االأردن������ي������ة ل��ل��ف��ك��ر 

جامعة  م��ع  بالتعاون  والتنمية،  واحل���وار 

ال��ريم��وك ن���دوة ح��واري��ة ح���ول: »ال��روؤي��ة 

امل��ل��ك��ي��ة ل�����الأردن يف امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة«  يف 

جامعة الريموك.

 وحت�����دث يف ال����ن����دوة رئ��ي�����س ال������وزراء 

اال�سبق الدكتور هاين فوزي امللقي، وقال؛ 

اأ�سحاب  قبل  م��ن  �سعوبات  ن��واج��ه  »اإن��ن��ا 

مما  �سيا�سية،  اأجندات  اأو  �سيقة،  م�سالح 

ي�ستدعي مواجهتها، وحماورة هذا الفكر، 

تردد  دون  دوافعه  حول  احلقائق  واإظهار 

اأو خوف.   

وا�������س������اف، ن���ح���ن م�����دع�����وون ج��م��ي��ع��اً 

ل���الإ����س���ه���ام يف ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ن��ظ��ام��ن��ا 

الدميقراطي  النظام  ملواكبة  ال�سيا�سي، 

االأح���زاب  وت�سجيع  وم�سوؤولية،  بفعالية 

الربامج  وبراجمياً،  فكرياً،  تنا�سبنا،  التي 

ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ق��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ال���وط���ن���ي���ة، وت���ق���دمي احل���ل���ول امل���درو����س���ة 

املبالغة  دون  حت��دي��ات،  م��ن  يواجهنا  مب��ا 

ال�سلبية.وقال الدكتور امللقي: عند توثيق 

الوا�سع،  مفهومها  �سمن  االأحزاب  برامج 

العمل  يف  التطور  على  تعتمد  التي  تلك 

النظر  وجهات  على  واالعتماد  ال�سيا�سي 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، واالق��ت�����س��ادي��ة، وال��ف��ك��ري��ة، 

ينظر  م�ستقبل  اأم��ام  فاإنها  واالجتماعية، 

على  الربملاين  الدميوقراطي  العمل  اىل 

عليه  �ستعمل  ال��ت��ي  االأ���س��م��ى  ال��ه��دف  اأن���ه 

الدولة يف القادم من امل�ستقبل.

التفا�صيل �ص »6« 2

االأنباط-جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

ب��ك��ل اخل���ري. لقد  اأوق��ات��ك��م  اأ���س��ع��د اهلل 

احلكومية  التوجهات  بع�س  نلم�س  ب��داأن��ا 

املتابعة  ال��ع��م��ل اجل����اد، وم���ن خ���الل  ن��ح��و 

احل���ث���ي���ث���ة جل�������والت وزي�������ر ال������زراع������ة يف 

امل���ح���اف���ظ���ات وامل�������س���اري���ع ال����ك����ربى، ف����اإن 

املوؤ�سرات تقود اإىل اأن وزارة الزراعة بداأت 

ببناء اإ�سرتاتيجية لتقييم الواقع الزراعي 

الكثري  وت�����س��وي��ب  حت�سينه  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

بعمليات  يتعلق  ما  �سواء  االختالالت.  من 

باملوا�سي  يتعلق  وما  والت�سدير  اال�سترياد 

حت����دي����ًدا وال����دع����م امل����وج����ه ل���ل���م���زارع���ني 

)م����رب����ي امل����وا�����س����ي( وجم����م����ل ال��ق�����س��اي��ا 

القطاع  تواجه  التي  بالتحديات  املتعلقة 

الزراعي واملزارعني، هذه املالحظات التي 

ت�����س��ك��ل��ت م���ن خ����الل اخل���ط���اب امل��ت��م��ا���س��ك 

ال�����ذي ي��ط��رح��ه وزي�����ر ال����زراع����ة يف ك��اف��ة 

بتحقيق  النفو�س  يف  االأم��ل  تبعث  املحافل 

اإ�سالحات هامة يف هذا القطاع احليوي.

دولة الرئي�س

من  الهامة  التوجهات  ه��ذه  اأب���رز  اأح��د 

ق��ب��ل وزي����ر ال���زراع���ة ه��ي م��ع��اجل��ة ق�سية 

احل������ي������ازات ال���وه���م���ي���ة ل���ل���م���وا����س���ي ال��ت��ي 

ال���زراع���ة وحت��ي��ل  وزارة  م����وارد  ت�����س��ت��ن��زف 

وحترم  م�ستحقيها  لغري  والدعم  اخلدمة 

الفعليني   امل��وا���س��ي(  ال��ق��ط��اع )م��رب��ي  ه��ذا 

ثرواتهم  وتنمية  م�ساريعهم  تطوير  م��ن 

املالية  االأع��ب��اء  ال��وزارة  اإىل جانب حتميل 

ك�������وادر وزارة  ب����ه  ت���ق���وم  ال������ذي  واجل����ه����د 

اأن  اإىل  نتو�سل  اأن  املمكن  وم��ن  ال��زراع��ة. 

ال����ق����راءات واالإح���������س����اءات غ���ري ال��دق��ي��ق��ة 

ببنية  ال�سرر  ُيحدث  قد  املوا�سي  الأع��داد 

هذا القطاع وُي�سعف من اأداء الوزارة.

دولة الرئي�س

ل��ه��ي��ك��ل��ة  ال����زراع����ة  وزي�����ر  م�����س��اع��ي  اإن 

والنباتية  احليوانية  االإنتاجية  القطاعات 

الطرق  مبختلف  ودعمها  اأداءه��ا  وحت�سني 

والو�سائل �سيقود اإىل منو هذه القطاعات 

مزيد  و�ستوفر  اإنتاجها  �سيزيد  وبالتايل 

اإ�سافية  م��وارد  وحُتقق  العمل  فر�س  من 

لالقت�ساد الوطني . اإذ اأن تطلعات الوزير 

امل��ن��ت��ج��ني  دع����م  اإىل  ت���رم���ي  وت��وج��ي��ه��ات��ه 

ال�سغار واملتو�سطني بحيث يكونوا قادرين 

اإنتاجية ناجزة، ومل�سنا  على ت�سكيل قواعد 

امل��ن��ح للجمعيات  ت��وج��ي��ه  ذل��ك م��ن خ��الل 

الزراعية. التعاونية 

دولة الرئي�س

ت��اأه��ي��ل وزراع���ة  اإع���ادة  ال��ت��وج��ه نحو  اإن 

ال��غ��اب��ات احل��رج��ي��ة ال���ن���ادرة م��ث��ل غ��اب��ات 

للت�سحر  تعر�ست  التي  الهي�سة  منطقة 

ال���زراع���ة  وزارة  ع����ودة  اإىل  ��ا  اأي�����سً ي��وؤ���س��ر 

ن���ح���و االه���ت���م���ام ب��ت��ح��ري��ح امل���ن���اط���ق ذات 

ج��زًءا  ُت�سكل  التي  الزراعية  اخل�سو�سية 

ُت�سهم  ك��م��ا  وت��اري��خ��ه.  االأردن  ت���راث  م��ن 

احليوي  واملجال  البيئي  النظام  تعزيز  يف 

نتمنى  رائ��دة  جتربة  وه��ي  املناطق،  لتلك 

اأن يتم تعميمها يف املناطق ال�سبيهة.

دولة الرئي�س

امللمو�سة لدى  االإجن���ازات  ه��ذه  ورغ��م   

اجل��م��ي��ع ف����اإن م�����س��األ��ة ج����ذب اال���س��ت��ث��م��ار 

جنوب  يف  ال��زراع��ي  القطاع  نحو  االأجنبي 

حت���ٍد  وه�����ي  اأه���م���ي���ة  ذات  ت��ع��ت��رب  االأردن 

اخلطوة  وتلك  ال��زراع��ة،  وزارة  اأم��ام  قائم 

�ست�سهم يف دعم وتعزيز االقت�ساد الوطني 

م�سكلتي  م��ن  التخفيف  يف  �ست�سهم  ك��م��ا 

الزراعية  امل�ساريع  اأن  اإذ  والبطالة،  الفقر 

ال���ك���ربى ح��ي��ن��م��ا ُت�����دار م���ن ق��ب��ل ���س��رك��ات 

كربى �سمن معايري دولية فاإنها �ستحقق 

املن�سودة. االأهداف 

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

االنباط-وكاالت

ك�������س���ف ت���ق���ري���ر ����س���ح���ايف م�����ن دول�����ة 

االح��ت��الل، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، ال��ن��ق��اب عن 

التي  القتالية  واالأدوات  االأ�سلحة  حجم 

االحتالل  جي�س  م�ستودعات  من  �ُسرقت 

العام  حتى   2013 العام  منذ  االإ�سرائيلي 

النقا�س حول  2020، وذلك و�سط احتدام 

قرار حكومة االحتالل االإ�سرائيلية بالزج 

ب��ع��ن��ا���س��ر »ال�����س��اب��اك« وج��ي�����س االح��ت��الل 

االإ�سرائيلي اإىل البلدات العربية، بذريعة 

»جمع ال�سالح غري املرخ�س«

امل��وق��ع  اأورده  ال����ذي  ل��ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���ا 

التابعة  »هاآرت�س«  ل�سحيفة  االإلكرتوين 

ل��دول��ة االح���ت���الل، ف���اإن االأرق����ام ال����واردة 

االأ���س��ل��ح��ة  وك��م��ي��ات  اأن����واع  تف�سل  وال��ت��ي 

احلقيقية  ال�����س��ورة  ت��ن��ق��ل  ال  امل�����س��روق��ة، 

حلجم امل�سروقات، اإذ اأن املعطيات الواردة 

هي معطيات جزئية

االحتالل  جي�س  ف��اإن  للتقرير  ووف��ق��ا 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي مل ي��ك��ن ق�����ادرا ع��ل��ى جمع 

ب���ي���ان���ات دق���ي���ق���ة ح�����ول ك��م��ي��ة االأ���س��ل��ح��ة 

امل�سروقة .

التفا�صيل �ص »9«

 صواريخ »الو« وألغام ورشاشات: 
صحيفة عبرية تكشف حجم سرقات 

األسلحة في جيش االحتالل

 بعد غياب وزير التعليم ورئيس »االردنية«... 
»الحريات وحقوق االنسان النيابية« تلغي اجتماعها 

المتعلق بذوي االحتياجات الخاصة

 طالبان من الكهوف إلى القصور

االنباط – في�صل عربيات

وحقوق  العامة  احل��ري��ات  جلنة  اع��رب��ت 

االن�������س���ان ال��ن��ي��اب��ي��ة ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه��ا ل��ع��دم 

ح�������س���ور وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ورئ��ي�����س 

بذوي  املتعلق  االجتماع  االأردن��ي��ة  اجلامعة 

اخلا�سة. االحتياجات 

النائب  ي��رتاأ���س��ه��ا  ال��ت��ي  اللجنة  وق���ررت 

رائد الظهراوي ام�س الغاء االجتماع الهام 

ال����ذي مت ال��رتت��ي��ب ل���ه م�����س��ب��ق��اً م���ع ك��اف��ة 

اجلهات احلكومية واخلا�سة، والذي مي�س 

�سريحة هامة حتتاج اىل كافة اجلهود من 

لها  امل�����س��اع��دة  وت��ق��دمي  حلمايتها  اجل��م��ي��ع 

وهم ذوي االحتياجات اخلا�سة اهل الهمم، 

ال�سريحة حتظى باهتمام خا�س من  وهذه 

جاللة امللك 

ان غ��ي��اب  ب���ي���ان  ال��ل��ج��ن��ة يف  واو����س���ح���ت 

احل��ك��وم��ة مم��ث��ل��ة ب���وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

اي  دون  االأردن��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  وك��ذل��ك 

عذر ر�سمي .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

ق���دم���ت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان م���ن���ذ ع��ودت��ه��ا 

�سل�سلة  اأفغان�ستان  يف  ال�سلطة  اإىل  موؤخرا 

يف  مب��ا  ال����دويل  للمجتمع  ال��ت��ع��ه��دات  م��ن 

ذل���ك ع���دم امل�����س��ا���س مب���ا ت��ب��ق��ى م���ن االآث����ار 

البوذية، فهل تغريت احلركة فعال؟

حتاول طالبان اكت�ساب �سرعية واعرتاف 

اأدىل ممثلوها بت�سريحات  دوليني، ولذلك 

وبتقا�سم  العنف  بنبذ احلركة  فيها  تعهدوا 

العرقية  اجل��م��اع��ات  خمتلف  م��ع  ال�سلطة 

وال��ف�����س��ائ��ل ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وب�����س��م��ان ح��ق��وق 

لل�سحافة  املجال  واإتاحة  وحرياتها،  امل��راأة 

لتعمل بحرية، م�سددة يف نف�س الوقت على 

اأن كل ذلك �سيتم يف اإطار ال�سريعة

قد �سدر من  التعهدات  اآخ��ر هذه  وك��ان 

امل��ول��وي اأم���ري خ��ان م��ت��ق��ي، وزي���ر خارجية 

مبعوثا  ا�ستقباله  اأثناء  »طالبان«،  حكومة 

ون�س  الربيطاين،  ال��وزراء  لرئي�س  خا�سا 

على �سمان »�سالمة واأمن جميع القادمني 

ال�سبل القانونية  اأفغان�ستان من خالل  اإىل 

من جميع اجلن�سيات«

وف��ي��م��ا ي��راق��ب امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب��ح��ذر 

اأع�ساوؤه  ويطالب  اأفغان�ستان  يف  يجري  ما 

الكبار احلركة باأفعال ملمو�سة على االأر�س 

اأفغان�ستان  يف  اجلديد  النظام  اأهلية  توؤكد 

»التاأقلم« مع املجتمع  ورغبته احلقيقية يف 

اإمكانية  الدويل، يت�سكك بع�س اخلرباء يف 

وي����رون فيما  ت��غ��ري ط��ال��ب��ان »ج��ل��ده��ا«،  اأن 

ي�سدر عنها من ت�سريحات مرنة، حماولة 

ع��ل��ى مكا�سب  ول��ل��ح�����س��ول  ال���وق���ت  ل��ك�����س��ب 

و�سوال اإىل التمكني الكامل

م��ن اجل��ه��ة ال��ث��ان��ي��ة ي��ر���س��د ف��ري��ق اآخ��ر 

م��ن اخل����رباء ع��الم��ات ت���دل ع��ل��ى ت��غ��ري يف 

توجهات احلركة.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان

يتطلع �سكان مدينة الرمثا االأردنية �سمال 

ع��ودة  اإىل  ال�����س��وري��ة،  ل��درع��ا  امل��ح��اذي��ة  اململكة، 

كانت  التي  ال�سورية  وال�سلع  الب�سائع  تدفق 

ت��ن��ع�����س اأ���س��واق��ه��م ق��ب��ي��ل ان�����دالع االأزم�����ة ع��ام 

اإعادة فتح معرب جابر  اأ�سبوع من  2011، عقب 

احلدودي بني البلدين

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

تقلي�س  �سرورة  اقت�ساديون،  خرباء  اأكد   

ال��ف��ج��وة احل��ا���س��ل��ة يف امل��ي��زان ال��ت��ج��اري بني 

امل��م��ل��ك��ة ودول االحت����اد االأوروب�����ي م��ن خ��الل 

اإي����ج����اد اخل���ط���ط وال����ربام����ج ل���دع���م امل�����س��در 

امل��ح��ل��ي وزي����ادة ����س���ادرات امل��ن��ت��ج��ات االأردن��ي��ة 

لوكالة  وقالوا  االأوروب��ي��ة.  لل�سروط  املحققة 

االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب�����رتا(، اإن ع��ل��ى اجل��ه��ات 

وو�سع  االإن��ت��اج  كلف  جميع  م��راج��ع��ة  املعنية 

االأ�سواق  االأردنية يف  املنتجات  خطط لرتويج 

االأوروبية من خالل تفعيل دور ال�سفارات.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- هدى دياربكريل 

علق الدكتور �سرار البلعاوي عن عدد 

ل«االنباط«  الطلبة  بني  اال�سابة  حاالت 

باأنه ال ميكن تقييم احلالة الوبائية.

التفا�صيل �ص »3«

 بعد فتح معبر جابر .. الرمثا تترقب 
عودة السلع السورية

 اقتصاديون: تقليص الفجوة التجارية 
مع اوروبا يحتاج خططا

 لدعم المصدرين

 بلعاوي: ال يمكن أن نوصي
 بإغالق المدارس ونؤكد أهمية

 زيادة الفحوصات

.
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ظاهرة اإ�ستخدام الهاتف اخللوي للمهاتفة والكتابة والقراءة اأثناء قيادة املركبات 

املرور  ح��وادث  ط��راد  �إ ت��وؤدي  والتي  خرين  وا�آل ال�سائق  على  اخلطورة  حيث  تتفاقم، 

كنتيجة لعدم الرتكيز، وخ�سو�ساً مل�ستخدمي الهاتف لربامج الفي�س بوك والوات�ساآلب 

وغريها:

بواقع  احل��وادث  ن�سبة  يزيد  القيادة  اأثناء  للمهاتفة  اخللوي  الهاتف  اإ�ستخدام   .1

اأربع مرات اأكرث من وقوع احلوادث حتت تاأثري الكحول، واإ�ستخدامه للكتابه يزيدها 

بواقع 23 مرة.

2. للعلم 66% من ال�سائقني يقراأون الر�سائل اخللوية اأثناء القيادة و 57% يكتبون 

 34 اإىل   18 بني  العمرية  الفئة  اأثناءها وجلهم من  يهاتفون   %80 واأكرث من  اأثناءها 

عاما. 

�سارات ال�سوئية يالحظ اإ�ستخدام معظمهم للخلويات  3. املتتبع لل�سائقني على ا�إ

�سارة تكون خ�سراء و� اأحد يعرها اإهتمام وال�سائق الذي براأ�س  للكتابة، لدرجة ان ا�إ

الطابور يتحكم بهم دون تركيز والزوامري تبداأ بالتعايل لغايات التنبيه.

املياة  وت��ن��ك��ات  وال��رتي��الت  كالبا�سات  ال��ك��ب��رية  احل��اف��الت  �سائقي  اأن  امل�سيبة   .4

بالنا�س  اإك��رتاث��ه��م  ع��دم  ع��ل��ى  ك��م��وؤ���س��ر  ال��ق��ي��ادة  اأث��ن��اء  ت�ستخدم اخل��ل��وي��ات  وغ��ريه��ا 

خرين. ا�آل

مركبته  ق��ي��ادة  يف  �سلوكه  مل��راق��ب��ة  م��واط��ن  لكل  م���رور  �سرطي  و���س��ع  ميكن   �  .5

لو�سع  النا�س  اأدع��و  ق��ل  ا�أ على  لكنني  النقال،  الهاتف  اإ�ستخدام  خ��ط��ورة  وم��راع��اة 

واإذا  احلوادث،  لتجنب  اإغالقه  اأو حتى  القيادة  اأثناء  ال�سامت  وعلى  جانباً  هواتفهم 

خرين يف خطر؟ كانوا غري �سائلني عن حياتهم فلماذا ي�سعوا حياة ا�آل

غيابياً  وح��ت��ى  النقال  الهاتف  اإ���س��ت��خ��دام  خمالفات  بتفعيل  ن  ا�آل منذ  اأط��ال��ب   .6

خلطورة الو�سع على النا�س، وتعديل الت�سريعات لي�سمح قانون ال�سري بذلك.

اأثبتت  ال��ق��ي��ادة  اأث��ن��اء  ال��ب��ل��وت��وث  اج��ه��زة  اأو  ذن  ا�أ �سماعة  اإ���س��ت��خ��دام  م��ع  حتى   .7

الدرا�سات اأن هنالك خطورة لوقوع احلوادث كنتيجة لعدم الرتكيز.

ي���ام  ا�أ ه��ذه  ب��اإط��راد  اخل��ل��وي��ات  ي�ستخدمون  امل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  ب�����س��راح��ة: معظم 

الواآلت�ساب  على  والكتابة  املهاتفات  اإ�ستخدامات  خلطر  وغريهم  حياتهم  ويعر�سون 

تغيري  اأو  �سرف  �سواء مبواثيق  الظاهرة اخلطرية  وقف هذه  فوراً  واملطلوب  وغريه، 

ال�سري  رجال  قبل  العقوبات من  تغليظ  اأو  بالقانون  اأو  ذاتية  الثقافة مببادرات  هذه 

امل��رور  بحوادث  واملوتى  امل�سابني  اأع��داد  ف�سنزيد  واإ�  كانت،  و�سيلة  اأي  اأو  الن�سامى 

و�سنبقى يف ذيل قائمة اإح�سائياتها! فلنحافظ على �سمعة وطننا الغايل.

د.محمد طالب عبيدات

 الهواتف الخليوية 
وحوادث المرور

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى ا�أخبار »املحلية« يف املوقع ا�لكرتوين

اخلمي�س  7 / 10 / 2021 

التقى رؤساء وزراء ووزراء سابقين

الملك : اإلصالح السياسي مستمر وبقوة 
مواصلة األردن العمل على حماية ورعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

 وزير االقتصاد الرقمي يبحث تحديات قطاع تكنولوجيا المعلومات في إربد

 الوهادنة: القوات المسلحة ساهمت بشكل فاعل باالستقرار النسبي للوباء في المملكة

 مدير عام الضمان االجتماعي يزور مركز اإلسعاف الجوي األردني

 مكّب »األكيدر« حاضنة 
استثمارية أردنية بمعايير دولية

 الملك يهنئ رئيس الوزراء 
بانتخابه الياباني 

 وزير المالية ونظيرته األميركية 
يبحثان سبل التعاون بين البلدين

االنباط- عمان

 اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين اأن ا�إ�سالح 

ال�سيا�سي م�ستمر وبقوة بعد �سدور خمرجات 

ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 

لرتجمة  مهمة  املقبلة  املرحلة  اأن  اإىل  �ف��ت��ا 

هذه املخرجات اإىل ت�سريعات وممار�سة حزبية 

قائمة على الربامج.

واأ�����س����ار ج���الل���ت���ه، خ����الل ل��ق��ائ��ه يف ق�سر 

احل�سينية، ام�س ا�أربعاء، روؤ�ساء وزراء ووزراء 

�سابقني، اإىل اأهمية جهود اجلميع، ومن بينهم 

ا�أحزاب، للم�سي قدما يف التحديث ال�سيا�سي.

ج��دد  ا�إداري،  ب���ا�إ����س���الح  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

جاللة امللك التاأكيد على اأنه يعد جزءاً مهماً 

من حل املع�سالت ا�قت�سادية، واأن��ه � ميكن 

دون  ا�قت�سادي  ا�إ���س��الح  يف  التقدم  حتقيق 

ا�إداري.

وت���ط���رق ج��الل��ت��ه اإىل خم��ت��ل��ف ال��ق�����س��اي��ا 

املحلية وا�إقليمية والدولية، موؤكداً وجود دعم 

اإقليمي ودويل كبريين لالأردن.

اأع��اد جاللة امللك التاأكيد على موقف  كما 

الفل�سطينية  الق�سية  جت���اه  ال��ث��اب��ت  ا�أردن 

على  م�سددا  الفل�سطينيني،  لالأ�سقاء  ودعمه 

ورع��اي��ة  حماية  على  العمل  ا�أردن  موا�سلة 

القد�س  يف  وامل�سيحية  ا�إ���س��الم��ي��ة  املقد�سات 

ال�سريف، مبوجب الو�ساية الها�سمية عليها.

ال��ت��ن�����س��ي��ق ا�أردين  وحت����دث ج��الل��ت��ه ع���ن 

دول  مع  اململكة  وعالقات  وم�سر،  العراق  مع 

ملنفعة  ل��ه��ا  ق���وة  اأدوات  ت�سكل  ال��ت��ي  ا�إق��ل��ي��م، 

ا�قت�ساد.

م��ن ج��ه��ت��ه��م، اأك����د احل�����س��ور اأه��م��ي��ة روؤي���ة 

جاللة امللك بال�سري يف ا�إ�سالح ب�سكل متواز 

وا�إداري���ة  ال�سيا�سية  امل�سارات  على  ومتزامن 

التحديث  ق��دم��ا يف  وامل�����س��ي  وا�ق��ت�����س��ادي��ة، 

ال�سيا�سي بعد انتهاء اللجنة امللكية من عملها.

اجلهود  تكثيف  اأهمية  اإىل  احل�سور  ولفت 

مل��ح��ارب��ة اآلف����ة امل���خ���درات وم��ن��ع ت��ه��ري��ب��ه��ا عرب 

احلدود واحلد من انت�سارها حلماية املجتمع، 

�سرورة  اإىل  م�سريين  ال�سباب،  فئة  وخا�سة 

موا�سلة اجلهود لتطوير قطاع التعليم ودعمه.

واأ�سادوا مبواقف جاللة امللك الثابتة جتاه 

الق�سية الفل�سطينية، موؤكدين اأهمية الو�ساية 

الها�سمية على املقد�سات ا�إ�سالمية وامل�سيحية 

يف القد�س.

ال���وزراء ال�سابقني زيد  و�سم اللقاء روؤ���س��اء 

ال��رف��اع��ي، واأح���م���د ع��ب��ي��دات، وال��دك��ت��ور فايز 

الطراونة، وفي�سل الفايز، وال��وزراء ال�سابقني 

ع��دن��ان اأب���و ع����ودة، وال��دك��ت��ور ج���واد ال��ع��ن��اين، 

وعبدا�إله اخلطيب.

وح�����س��ر ال���ل���ق���اء رئ��ي�����س ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي 

ال��ه��ا���س��م��ي ي��و���س��ف ح�سن ال��ع��ي�����س��وي، وم��دي��ر 

ال��دك��ت��ور جعفر ح�سان،  امل��ل��ك،  مكتب ج��الل��ة 

ونائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون 

املخابرات  ومدير  ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبني 

العامة اللواء اأحمد ح�سني.

االنباط-عمان

بحث وزي��ر ا�قت�ساد الرقمي وال��ري��ادة احمد 

الهناندة، ام�س ا�أربعاء يف غرفة جتارة اإرب��د، مع 

املعلومات  وتكنولوجيا  ا�ت�سا�ت  قطاع  ممثلي 

يف حمافظة اإرب��د، اأب��رز التحديات واملعيقات التي 

تواجه ال�سركات العاملة يف القطاع.

واأك�����د ال��ه��ن��ان��دة، خ���الل ال��ل��ق��اء، اأه��م��ي��ة دع��م 

�سركات ا�ت�سا�ت وتكنولوجيا املعلومات يف جميع 

اأ�سا�سية يف دعم  املحافظات كافة باعتبارها ركيزة 

الرئي�س خلطة  املحرك  واأنها  الوطني،  ا�قت�ساد 

اأن  اإىل  م�سريا  ال��رق��م��ي،  التحول  نحو  احلكومة 

احلكومة ت�سعى اإىل حتفيز القطاع املحلي واإيجاد 

حلول لتجاوز هذه العقبات.

ولفت اإىل �سرورة الت�سريع باإزالة العقبات اأمام 

القطاع للم�سي قدما يف عملية التحول الرقمي يف 

اململكة، م�سريا اإىل �سعي وزارة ا�قت�ساد الرقمي 

الدائم لدعم �سركات تكنولوجيا املعلومات املحلية 

من خالل برامج ومبادرات ت�سرف عليها ال��وزارة 

فر�س  توفري  على  تعمل  التي  “حافز”  كمبادرة 

عمل موؤقتة يف القطاع الرقمي وال��ري��ادي، والتي 

اإج�������راءات تخفيفية وحت��ف��ي��زي��ة  ���س��م��ن  وج�����اءت 

العام  م��ن  اآلذار  �سهر  نهاية  يف  احل��ك��وم��ة  اأعلنتها 

احلايل ا�ستجابة لتداعيات جائحة كورونا.

واأ�سار الهناندة اإىل اأهم احلوافز التي يقدمها 

والوظائف”  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  “ال�سباب  م�����س��روع 

الذي تديره ال��وزارة ويهدف اإىل حتفيز ال�سركات 

ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى ت���وف���ري ف���ر����س ع��م��ل ج���دي���دة يف 

املحافظات من خالل تقدمي حوافز لدعم رواتب 

املوظفني اجلدد ملدة 6 اأ�سهر وت�سل اإىل 50 باملئة 

على  الرقمية  ال�سركات  وم�ساعدة  قيمتها،  م��ن 

تنفيذ خطط لتطوير اأعمالها وت�سدير منتجاتها 

وخدماتها اإىل اأ�سواق جديدة، داعيا اإىل ا��ستفادة 

التنمية  لتحقيق  التي تهدف  احل��واف��ز  ه��ذه  م��ن 

امل�ستدامة يف املحافظات كافة.

وتكنولوجيا  ا�ت�سا�ت  قطاع  ممثل  واأو���س��ح 

هيثم  املهند�س  ا�أردن  جت��ارة  غرفة  يف  املعلومات 

تكنولوجيا  ق��ط��اع  اأن  ج��ان��ب��ه،  م���ن  ال���رواج���ب���ة، 

الوطني  لالأمن  اأ�سا�سية  ركيزة  يعترب  املعلومات 

اإىل جانب اأهميته كرافد مهم لالقت�ساد الوطني، 

اأن ال�سركات ا�أردن��ي��ة العاملة يف هذا  اإىل  م�سريا 

املجال قطعت �سوطا كبريا من التطور والنمو.

اأ���س��ب��ح م�����س��درا لهذه  ال��ق��ط��اع  اأن  ول��ف��ت اىل 

ال��ربجم��ي��ات التي  اخل��دم��ات خ�سو�سا يف جم��ال 

ت�سدر اإىل العديد من الدول العربية وا�أجنبية، 

م�سيدا باجلهود التي تبذلها غرفة جتارة ا�أردن 

باعتبارها املظلة ا�أوىل للقطاع يف م�ساعدة �سركات 

القطاع على النمو وجت��اوز ال�سعوبات وفتح اآلفاق 

جديدة اأمامها حمليا وخارجيا.

واأ�ساد رئي�س غرفة جتارة اإربد حممد ال�سوحة، 

وغرفة  الرقمي  ا�قت�ساد  وزارة  بجهود  ب���دوره، 

ال��ت��ي  ل��ل��م��ع��ي��ق��ات  ا�أردن �إي���ج���اد ح��ل��ول  جت�����ارة 

املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  العاملون  يواجهها 

يف حم��اف��ظ��ة اإرب�����د، مبينا اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ل��ق��اءات 

لتذليل  دوري  ب�سكل  بعقدها  ا��ستمرار  و�سرورة 

هذه العقبات.

االنباط- عمان

امل�سرتكة  ا�أرك���ان  هيئة  رئي�س  م�ست�سار  ق��ال   

لل�سوؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، 

ان القطاع الع�سكري الطبي يف ا�أردن من املكونات 

الرئي�سية للقطاع ال�سحي يف اململكة.

الع�سكري الطبي يتميز  القطاع  ان  وا�سار اىل 

حال  يف  ومرونته  اأدائ���ه  و�سرعة  الكبرية  بخربته 

والوبائية، وه��ذا يعود  الطبيعية  الكوارث  ح��دوث 

اإىل تراكم اخلربات والتقيد وا�لتزام بالتعليمات 

وال��رب��ط  ال�سبط  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي  الع�سكرية 

و�سرعة احلركة وتوفر اأدوات التنفيذ.

وا�ساف يف ت�سريح �سحفي اليوم ا�ربعاء، ان 

اجلهد الع�سكري املعزز لالأداء الطبي كان وا�سحاً 

يف �سرعة اإقامة جممع احلجر ال�سحي يف منطقة 

ملنع  اجلائحة  من  ا�أوىل  الفرتة  يف  امليت  البحر 

انت�سار الوباء داخل ا�أردن.

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ان مرتبات  وا���س��اف 

عملت على تطبيق اإجراءات احلظر من حيث عمل 

ونقل  ا��سخا�س  ومعاينة  املخربية  الفحو�سات 

املزمنة  ل��الأم��را���س  العالجات  وت��ق��دمي  امل�سابني 

وو�سع اآللية للخروج من احلظر ح�سب الربوتوكول 

الطبي املعتمد يف منظمة ال�سحة العاملية.

وقال ان هذه ا�إجراءات ترافقت مع وجود عدد 

من العيادات والطواقم الطبية و�سباط التوا�سل 

مما قلل من فر�سة انت�سار اجلائحة ب�سكل وا�سح 

يف الفرتة ا�أوىل عند اإغالق احلدود، ومن املعلوم 

اأن ا����س��ت��م��رار يف اإغ����الق احل����دود ل��ف��رتة اأط���ول 

�سيكون له اأثر اقت�سادي واجتماعي يزيد قلياًل يف 

ا�أثر ال�سلبي للمر�س نف�سه، ولكن كان من املتوقع 

ا�ل��ت��زام  لعدم  اأم��ا  للوباء  انت�سار  هناك  يكون  اأن 

ت�سل  املطاعيم مل  لكون  اأو  ا�أط���راف  من جميع 

اإىل جميع البلدان �إجراء غري عادل من البلدان 

امل�����س��ن��ع��ة ل��ه��ذه امل��ط��اع��ي��م. وب���ني ان���ه ويف خ�سم 

انت�سار اجلائحة كان للقوات امل�سلحة ا�أردنية دور 

كبري يف و�سع ا�سرتاتيجية اإدارة الوباء يف جمل�س 

ال�����س��ي��ا���س��ات م���ن خ���الل ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 

دقة  اأك���رث  اأنظمة  اإي��ج��اد  اإىل  ب��ا�إ���س��اف��ة  امل�سلحة 

و�سرعة مبواجهة اجلائحة واإدخ��ال النهج العلمي 

بالتعاون مع املوؤ�س�سات املحلية والعاملية.

الوباء  متابعة  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  دور  وح��ول 

يف ا�أردن، اكد الوهادنة ان القيادة العامة للقوات 

ال��درا���س��ات حتتوي  م��ن  �سل�سلة  اأ���س��درت  امل�سلحة 

على موؤ�سرات اأكرث دقة مثل معدل ا�نت�سار الذي 

بعني  ا�أخ����ذ  م��ع  ال���وب���اء احلقيقي  ح��ج��م  يعك�س 

ا�ع��ت��ب��ار حقيقة ال��و���س��ع على ال��واق��ع م��ن ن�سبة 

متفاوتة بني امل�سابني واملطعمني.

كما اأ�سدرت خمططا يو�سح �سدة الوباء يف كل 

اإقليم والذي يعتمد على عدد من املفردات، لتمكني 

التاأثري  ذات  ا�إج����راءات  اتخاذ  ال��ق��رار يف  �ساحب 

حم��ددة  منطقة  لي�ستمل  ال��وا���س��ح  ا�ق��ت�����س��ادي 

بعينها  لتقليل ا�آلثار ال�سلبية وخلق توازن مقبول 

ب��ني ا�ق��ت�����س��اد وال�����س��ح��ة، ب��ا�إ���س��اف��ة اإىل اإي��ج��اد 

مقارنة  احلالية  اجلائحة  م�سار  يحدد  خمطط 

مب��ا �سبقها مم��ا ي�سهل م��ن ق���درة ���س��ان��ع ال��ق��رار 

على اإجراء ت�سل�سل زمني يف ا�نفتاح اعتماداً على 

�سري افرتا�سي اأقرب اإىل احلقيقة، بحيث ي�ستمر 

بنف�س ا�نفتاح ب�سكل مدرو�س ومراقب ميكن من 

خالله اإعادة تقييم ا�إجراءات املتخذة من تعديل 

يف �سرعة ا�نفتاح.

كما اأن القيادة العامة للقوات امل�سلحة اأدخلت 

من��وذج هل�سنكي واملتفق عليه عامليا ب��اأن 40 باملئة 

من احلا�ت تكون غري مكت�سفة ويجب اإ�سافتها 

اإىل ما يتم اإعالنه من قبل اجلهات املخت�سة مما 

ي�ساعد على اإعطاء فكرة اأو�سح عن و�سع الوباء 

با�أردن والتقليل من اأثر تذبذب عمل الفحو�سات 

لظروف خمتلفة، م�سريا اإىل اأن القوات امل�سلحة 

وال��ري��ادة  الرقمي  ا�قت�ساد  وزارة  م��ع  بالتعاون 

ب��درا���س��ة م��اأم��ون��ي��ة وفعالية  ق���ام  اأول م��ن  ك��ان��ت 

امل��ط��اع��ي��م امل��ع��م��ول ب��ه��ا داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وخ��رج��ت 

كانت  الثانية  اجلرعة  بعد  ا�إ�سابات  اأن  بنتيجة 

3 لكل 10 اآل�ف اأخذوا املطعوم ومعظمها اإ�سابات 

خفيفة � ت�ستدعي الدخول للم�ست�سفيات واأن � 

ف��روق اح�سائياً بني هذه املطاعيم على اختالف 

م�سادرها.

وبني انه مت زيادة القدرة ا��ستيعابية باملفهوم 

وا�ستخدام  امل��رك��زة  والعناية  ال��ع��زل  كغرف  ال��ع��ام 

اأجهزة التنف�س والقوى الب�سرية التي مت تدريبها 

داخ��ل��ي��اً واإح�����س��ار خ���ربات ع��امل��ي��ة �سمن ال��ت��ب��ادل 

العاملي للخربات لتعزيز املفاهيم احلديثة وطرق 

تطبيقها للتقليل من تاأثري اجلائحة.

وكانت القوات امل�سلحة اأول من دعت لالبتعاد 

ا�إخ��الل  لعدم  العامة  امل�ست�سفيات  اأمكن عن  ما 

يف ال��ت��وازن ب��ني العمل ال��روت��ي��ن��ي وال��ت��ع��ام��ل مع 

اإق���ام���ة  اأ�����س����ارت اىل  م���ن  اأول  وك���ان���ت  اجل��ائ��ح��ة 

للقوات  وك��ان  الغاية،  لهذه  امليدانية  امل�ست�سفيات 

و�سائل  التوعية من خ��الل  دور كبري يف  امل�سلحة 

ا�إعالم وو�سائل التوا�سل ا�جتماعي.

ولفت الوهادنة اإىل ان اخلدمات الطبية امللكية 

لتزويدها  با�إ�سافة  للتطعيم،  م��راك��ز  افتتحت 

بكوادر ب�سرية مدربة تعمل بالتعاون مع القطاعات 

القوات  التطعيم يف  ن�سبة  ا�أخ���رى حيث و�سلت 

امل�سلحة مكتمل اجلرعتني اىل 98 باملئة وهي من 

اأعلى الن�سب عاملياً.

وقال: كان للقيادة العامة للقوات امل�سلحة دور 

ال�سيا�سات  جمل�س  داخ��ل  احل���وار  باإغناء  اأ�سا�سي 

للتطبيق  القابلة  التو�سيات  بو�سع  وامل�����س��ارك��ة 

ب���ا�إ����س���اف���ة ل��ل��م�����س��ارك��ة مب��ع��ظ��م ال���ل���ق���اءات مع 

الو�سع  وعر�س  العاملية  الطبية  امل��راك��ز  خمتلف 

الوبائي لالأردن عليها ودرا�ستها ونقل التو�سيات 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ان  م��وؤك��دا  ال��ق��رار،  اإىل �ساحب 

ا�أردن��ي��ة، عملت مبا متلكه من خ��ربات تراكمية 

ومعدات و�سرعة اأداء على امل�ساهمة ب�سكل فاعل يف 

ا��ستقرار الن�سبي للوباء يف اململكة.

االنباط-عمان

لل�سمان  ال���ع���ام���ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ع����ام  م���دي���ر  زار 

ا�ج��ت��م��اع��ي ال���دك���ت���ور ح�����ازم ال��رح��اح��ل��ة م��رك��ز 

ا�إ�سعاف اجل��وي ا�أردين وال��ذي مت تاأ�سي�سه عام 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  م��ن  بتوجيه   2015

كمركز حكومي م�ستقل ليكون جزء من منظومة 

امل��م��ل��ك��ة خل��دم��ة املجتمع  خ���دم���ات ا�إ����س���ع���اف يف 

ا�أردين.

�سالح  بقائد  زي��ارت��ه  خ��الل  الرحاحلة  والتقى 

ا��سعاف  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امللكي  اجل��و 

اجل�����وي ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ال��ط��ي��ار حم��م��د فتحي 

حيا�سات واملدير التنفيذي ملركز ا�إ�سعاف اجلوي 

املقدم الركن الطيار عي�سى عبد الكرمي العفيف.

وا���س��ت��م��ع ال��رح��اح��ل��ة اإىل اإي��ج��از ق��دم��ه مدير 

يقدمها  التي  واخلدمات  املركز  حول عمل  املركز 

والتي ت�سعى اإىل دعم وتعزيز موقف ا�أردن الرائد 

وال�سياحة  ال��ط��ب��ي��ة  ت��وف��ري اخل���دم���ات  يف جم���ال 

العالجية م��ن خ���الل ت��ق��دمي خ��دم��ات ا�إ���س��ع��اف 

والتي  عالية  واحرتافية  مبهنية  اجل��وي  والنقل 

ي�سرف عليها فريق عمل خمت�س من ذوي اخلربة 

زي��ارت��ه جهود  وال��ك��ف��اءة. وثمن الرحاحلة خ��الل 

ل��دوره الهام  القائمني على املركز والعاملني فيه 

من  ا�أردن  يف  وامل��ق��ي��م��ني  ا�أردن����ي����ني  خ��دم��ة  يف 

خالل تقدمي خدمات ا�إ�سعاف اجلوي للم�سابني 

ب��اإ���س��اب��ات خ��ط��رية يف احل�����ا�ت ال��ط��ارئ��ة وال��ت��ي 

املوؤ�س�سة   رغبة  م��وؤك��داً  ال�سريع،  النقل  ت�ستدعي 

يف ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز وا����س��ت��ف��ادة م��ن اخلدمات 

املتميزة واملتطورة التي يقدمها. 

وبني الرحاحلة اأهمية اخلدمات التي ي�سطلع 

ُتعنى  والتي  ا�أردين  اجل��وي  ا�إ�سعاف  مركز  بها 

بحياة و���س��الم��ة ا�إن�����س��ان وه���ذا م��ا ميثل جوهر 

احلماية ا�جتماعية التي يوّفرها قانون ال�سمان 

�ستدر�س  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ا�ج��ت��م��اع��ي، 

اإم��ك��ان��ي��ة ا����س��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة امل��رك��ز يف تعزيز 

عليهم  للموؤمن  العمل  اإ���س��اب��ات  ت��اأم��ني  خ��دم��ات 

امل�����س��اب��ني يف احل����ا�ت ال��ط��ارئ��ة ك���احل���وادث على 

ال���ط���رق اخل��ارج��ي��ة اأو ل��ل��ح��ا�ت احل���رج���ة ال��ت��ي 

ت�ستدعي النقل اجل��وي الفوري من جانب املركز 

اإىل جهات طبية لتلقي العالج الالزم.

ويف نهاية الزيارة �سكر عطوفة قائد �سالح اجلو 

امللكي اهتمام مدير عام املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 

وما  باملركز  الرحاحلة  ح��ازم  الدكتور  ا�جتماعي 

يقدمه املركز من خدمات للمواطنني داخل اململكة 

ا�ردنية الها�سمية.

ُي�سار اإىل اأنه باإمكانية املواطنني التوا�سل مع 

معلومات  �أي  ا�أردين  اجل���وي  ا�إ���س��ع��اف  م��رك��ز 

اأي��ة معلومات طبية من  اأو  حول املركز وخدماته 

اأو فاك�س  خالل ا�ت�سال على الرقم 064792010 

ا�إل���ك���رتوين  ال��ربي��د  ع��رب  اأو   064887027 رق���م 

)Info@Jaac.jo( اأو زيارة املوقع ا�إلكرتوين 

.)www.jacc.jo( للمركز

         االنباط-عمان   

املحلية  ا�إدارة  وزارة  ع���ام  اأم����ني  اأك����د   

امل��ه��ن��د���س ح�����س��ني م���ه���ي���دات ب�����اأن م�����س��روع 

“ا�أكيدر”  م��ك��ب  ت��اأه��ي��ل  واإع�����ادة  ت��ط��وي��ر 

يف حم��اف��ظ��ة اإرب�����د ُي�����س��ّك��ل اأح����د اأول���وي���ات 

ا����س��ت��ث��م��ار ���س��م��ن  ا�ت��ف��اق��ي��ة امل��وق��ع��ة بني 

للتنمية. الفرن�سية  والوكالة  احلكومة 

   واأ�سار يف ت�سريح �سحفي باأن امل�سروع 

ُي��ع��ت��رب م���ن اأه����م  ا�إجن�������ازات  ال��ت��ي ت��وؤك��د 

تبني  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ة  ا�إدارة  وزارة  ح��ر���س 

على  احلفاظ  يف  الوا�سح  احلكومي  النهج 

امل��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وم��ق��ّوم��ات��ه��ا ب��اأ���س��ال��ي��ب 

ع�����س��ري��ة، وف��ت��ح ب��اب ال�����س��راك��ات، �إمي��ان��ه��ا 

املُ��ط��ل��ق ب����اأن اخل�����ربات امل��ح��ل��ي��ه وال��دول��ي��ة 

اأردين ح��دي��ث  اأمن������وذج  ���س��ن��ع  ع��ل��ى  ق�����ادرة 

�سمن موا�سفات دولية  متطّورة.

  ول��ف��ت امل��ه��ن��د���س م��ه��ي��دات اإىل اأن����ه مت 

مب��وج��ب ا�ت��ف��اق��ي��ة ط���رح ع��ط��اء م�����س��روع 

ت��ط��وي��ر واإع�����ادة ت��اأه��ي��ل امل��ك��ب وف��ق��ا لعقد 

يف  مت  حيث  والت�سغيل،  وال��ب��ن��اء  الت�سميم 

لهذه  ���س��رك��ات   )6( ت��اأه��ي��ل  ا�أوىل  امل��رح��ل��ة 

تقدمي  طلب  عن  ا�إع���الن  مت  وق��د  الغاية، 

امل��وؤه��ل��ة  ال�����س��رك��ات  ل��ه��ذه  الفنية  ال��ع��رو���س 

يوم اأم�ٍس.

 كما لفت اإىل اأن هذا ال�سكل من العقود 

لل�سراكات  ومنوذجية  جديده  ُمبادرة  ُيعد 

ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����س مي��ك��ن 

تعميمها م�ستقبال على باقي م�ساريع اإدارة 

النفايات ال�سلبة يف اململكة.

    وقال مهيدات باأن وزارة ا�إدارة املحلية 

ممثلة بوحدة اإدارة امل�ساريع ومديرية اإدارة 

وحت�سني  لتطوير  ت�سعى  ال�سلبة  النفايات 

واجلديدة  القائمة  التحتية  البنية  مرافق 

املتاحة  ال��دول��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  �سمن 

النفايات  م��ن  التخل�س  احتياجات  لتلبية 

ال�����س��ل��ب��ة وف���ق���ا ل��ل��خ��ط��ة ا����س��رتات��ي��ج��ي��ة 

 ،2015 ع������ام  احل����ك����وم����ة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال����ت����ي 

ال��دائ��ري  ا�ق��ت�����س��اد  �سيا�سة  اإط���ار  و�سمن 

نحو  وح��دي��ث��ة  ع�سرية  بطريقة  وال��ت��وج��ه 

ب��ي��ئ��ة اآلم���ن���ه و���س��ح��ي��ه وم��ت��ع��اف��ي��ة ب��ح��ف��ظ 

وتغليفها  الطبيعية،  ومقدراتها  مقوماتها 

ب����رم����وز)اجل����م����ع وال�����ف�����رز وال�����ت�����دوي�����ر(، 

البيئية  التعريفية  البطاقة  اإىل  والو�سول 

منظومته  على  وحري�س  مثقف  مبجتمع 

والبيئية. ال�سحية 

االنباط- عمان

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

ال�������وزراء  رئ���ي�������س  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ة 

مبنا�سبة  ك��ي�����س��ي��دا،  ف��وم��ي��و  ال��ي��اب��اين، 

انتخابه من قبل الربملان يف بالده.

احلر�س  الربقية،  يف  جاللته،  واأك��د 

ا��سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  توطيد  على 

وال���ب���ن���اء ع��ل��ى ال���ع���الق���ات امل��ت��ي��ن��ة ب��ني 

ال���ب���ل���دي���ن، ومب����ا ي���خ���دم م�����س��احل��ه��م��ا، 

م��ع��رب��ا ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ل��رئ��ي�����س ال����وزراء 

ولل�سعب  مهامه،  يف  بالتوفيق  الياباين 

ال���ت���ق���دم  دوام  ال�������س���دي���ق  ال����ي����اب����اين 

وا�زدهار.

االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

ا�أمريكية  اخلزانة  وزيرة  مع  الع�سع�س 

ج��ان��ي��ت ي���ل���ني، ام�������س ا�أرب�����ع�����اء، ���س��ب��ل 

املنظمات  مت��وي��ل  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال��ت��ع��اون 

ا�إرهابية.

واأك����د ال���وزي���ران يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي، 

ال����ي����وم، ع���ق���ب زي������ارة ال���وف���د ال������وزاري 

ا�أم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ل��ل��و�ي��ات  ا�أردين 

هناك،  امل�سوؤولني  من  بعدد  وا�جتماع 

اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ة امل��ت��ي��ن��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

والدعم املتوا�سل الذي تقدمه الو�يات 

املتحدة ا�أمريكية لالأردن.

ا�أمريكية  نظريته  الع�سع�س  واطلع 

وا�ج��ت��م��اع��ات  ال��زي��ارة  نتائج  اأه���م  على 

ا�إي�����ج�����اب�����ي�����ة ال�����ت�����ي ع����ق����ده����ا ال����وف����د 

يف وا����س���ن���ط���ن ا�أ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي م��ع 

ا�أم��ريك��ي��ة  ا�إدارة  يف  اجل��ه��ات  خمتلف 

وال��ك��ون��غ��ر���س و���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 

وال��ب��ن��ك ال���دويل، واأب���رز م��الم��ح املالية 

ا�أردن  تواجه  التي  والتحديات  العامة 

واملتمثلة  واملتو�سط  الق�سري  املدى  على 

ب����ارت����ف����اع ن�������س���ب ال���ب���ط���ال���ة واحل����اج����ة 

ال��وزي��رة  وثمنت  النمو.  زخ��م  ��ستعادة 

ا�إ����س���الح���ات ا�ق���ت�������س���ادي���ة ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

خا�سة  ا�أردنية،  احلكومة  نفذتها  التي 

يعاين  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 

ك��ورون��ا، وذلك  اأزم��ة  العامل ج��راء  منها 

وخلق  ا�قت�ساد  تناف�سية  تعزيز  بهدف 

ال��وظ��ائ��ف يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، م��وؤك��دة 

ا����س���ت���م���رار دع����م احل���ك���وم���ة ا�أم���ريك���ي���ة 

تطلعاتهما  الوزيران  وت�سارك  ل��الأردن. 

نحو مباحثات مذكرة التفاهم واأهميتها 

مبا تعك�سه من ثقة يف ا�قت�ساد ا�أردين 

وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وال��ت��ي 

ا�أ���س��واق  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  ب��دوره��ا  تنعك�س 

وامل�ستثمرين. العاملية 

 وجود دعم إقليمي ودولي كبيرين لألردن



املحلي

االنباط- عمان

يف  املوحد  القبول  تن�سيق  وح��دة  اأعلنت   

اأن  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 

عملية تقدمي طلبات االنتقال من تخ�س�ص 

اأخ��رى للطلبة  اإىل  اأو من جامعة  اآخر  اإىل 

يف  الع�سائر  اأب��ن��اء  مكرمة  من  امل�ستفيدين 

م��دار���ص ال��ب��ادي��ة االأردن���ي���ة وامل���دار����ص ذات 

الظروف اخلا�سة �ستبداأ اعتباراً من اليوم 

من  ظهراً  الثالثة  ال�ساعة  وحتى  االأربعاء، 

يوم اجلمعة املقبل.

وبينت ال����وزارة يف ب��ي��ان ام�����ص االأرب��ع��اء، 

اأن ت���ق���دمي ال��ط��ل��ب��ات ���س��ي��ك��ون م���ن خ��ال 

امل���وق���ع االل����ك����روين ل���ل���وح���دة، ع��ل��م��اً ب���اأن 

حم�سورة  االنتقال  طلبات  تقدمي  عملية 

ب��ال��ط��ل��ب��ة االأردن����ي����ن، امل��ح��ق��ق��ن ل�����س��روط 

اال�ستفادة من هذه املكرمة امللكية ال�سامية، 

وح�����س��ب احل����دود ال��دن��ي��ا مل��ع��دالت ال��ق��ب��ول 

حمافظة  ك��ل  يف  املكرمة  ل��ه��ذه  التناف�سية 

توفر  اإىل  اإ���س��اف��ًة  اململكة،  حمافظات  م��ن 

ال�سواغر.

ت�سمل  ال  ال��ط��ل��ب��ات  ه���ذه  ان  وا���س��اف��ت 

ال���ط���ب وط��ب  ت��خ�����س�����س��ات  اإىل  االن���ت���ق���ال 

بناًء  ال�سيدلة،  ودكتور  وال�سيدلة  االأ�سنان 

امللكية  للمكرمة  العليا  اللجنة  ق��رار  على 

ال�سامية.

باإعان  �ستقوم  الوحدة  ان  اىل  وا�سارت 

االأدن��ى  احلد  حققوا  الذين  الطلبة  اأ�سماء 

اجلامعي  ل��ل��ع��ام  التناف�سي  ال��ق��ب��ول  مل��ع��دل 

ب��االن��ت��ق��ال  ال��راغ��ب��ن  للتخ�س�ص  احل���ايل 

اإليه، اإ�سافة اإىل ال�سواغر املتوفرة يف نف�ص 

التخ�س�ص بعد انتهاء عملية التقدمي.

نف�ص  ا�ستخدام  الطالب  على  ان  وذكرت 

ال���ب���ي���ان���ات )ال����رق����م ال���وط���ن���ي(، و)ال���رم���ز 

ال�����س��ري( ال���ذي ق���ام ب��اإن�����س��ائ��ه ع��ن��د تقدمي 

ول��ت��ق��دمي  م������رة،  الأول  االل����ت����ح����اق  ط���ل���ب 

التايل  ال��راب��ط  اىل  ال��دخ��ول  انتقال  طلب 

http://www.admhec.gov.:

./jo/aklTransApp2021

االنباط- عمان

ال���زك���اة،  ���س��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����ص  واف����ق 

خال االجتماع الذي عقده ام�ص االأربعاء، 

برئا�سة وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

ال�سندوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اال�سامية 

ببناء  املبا�سرة  اخلايلة،  حممد  الدكتور 

10 وح�����دات ���س��ك��ن��ي��ة ل��اأ���س��ر ال��ع��ف��ي��ف��ة، يف 

منطقة ال�سونة ال�سمالية على قطع اأرا�ص 

�سمن  ال���زك���اة،  ���س��ن��دوق  ب��ا���س��م  خم�س�سة 

���س��روط ال�����س��ن��دوق؛ ب��ه��دف ت��وزي��ع��ه��ا على 

االأ�سر الفقرية واملحتاجة.

ترميم  على  امل��واف��ق��ة  املجل�ص  ق��رر  كما 

5 م���ن���ازل الأ����س���ر ع��ف��ي��ف��ة يف ل����واء االأغ�����وار 

م�ساريع  لتخ�سي�ص  باالإ�سافة  اجلنوبية، 

ت��اأه��ي��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة ب��رب��ي��ة االأغ���ن���ام الأه���ايل 

يتبع  خ��ريي  طبي  مركز  واإن�ساء  اللوائن، 

للجنة زكاة و�سدقات املغري يف اإربد الثانية. 

وقال اخلايلة اإن قرار بناء وحدات �سكنية 

ت���اأت���ي ���س��م��ن م���ب���ادرة اأط��ل��ق��ه��ا ال�����س��ن��دوق 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، 

واملحتاجة  الفقرية  لاأ�سر  م�ساكن  لتاأمن 

يف مناطق جيوب الفقر.

وبالتعاون  ال�سندوق  اأن  اخلايلة  واأكد 

م��ع وزارة االأوق�����اف وم���ن خ���ال ال��رام��ج 

الوقفية، ينفذ العديد من الرامج املتعلقة 

ب��امل��ل��ت��ق��ي��ات اخل���ريي���ة وم�������س���اع���دة االأ����س���ر 

امل��ح��ت��اج��ة م��ن خ���ال امل�����س��اع��دات ال��ط��ارئ��ة 

�سهم  تفعيل  يف  واال�ستمرارية  وال�سهرية، 

ال��غ��ارم��ن وال���غ���ارم���ات، وت��ق��دمي امل�����س��اري��ع 

االإن��ت��اج��ي��ة ل��اأ���س��ر ال���ف���ق���رية، ب��االإ���س��اف��ة 

�سكنية،  وح���دات  وب��ن��اء  امل��ن��ازل  ترميم  اإىل 

وم�����س��اع��دة االأي���ت���ام وط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م ال��ف��ق��راء 

وغريها من الرامج االجتماعية.

االنباط-عمان

الدكتور  ال��ب��را  جامعة  رئي�ص  ا�ستقبل 

الع�سكري  امل��ل��ح��ق  مكتبه  يف  امل���وال  م����روان 

العبيداين،  �سامل  ال��رك��ن  العقيد  العماين 

وا���س��ت��ع��ر���ص امل�����وال ت��خ�����س�����س��ات اجل��ام��ع��ة 

التي تدر�ص  االأكادميية  اأن الرامج  موؤكًدا 

يف ج���ام���ع���ة ال����ب����را ت��ع��ت��ر م����ن ال���رام���ج 

االأكادميية املتميزة وهو ما يدعمه ح�سول 

اجلامعة على االعتمادات الدولية واملحلية.

واأ����س���ار امل����وال اإىل مت��ي��ز ط��ل��ب��ة اجل��ال��ي��ة 

العلمي،  التح�سيل  العمانية ومثابرتهم يف 

وع��ر���ص امل���وال خ��ط��ة اجل��ام��ع��ة واإج�����راءات 

ل�سمان  اعتمدتها  التي  العامة  ال�سامة 

ع�����ودة اآم���ن���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة مب���ا ف��ي��ه��م ال��ط��ل��ب��ة 

امل�ستجدين.  العمانين 

على  اجلامعة  رئا�سة  العبيداين  و�سكر 

العمانية، م�سيًدا  اهتمامها بطلبة اجلالية 

للجامعة،  امل��م��ي��زة  االأك���ادمي���ي���ة  ب��ال�����س��م��ع��ة 

وتبادل املوال والعبيداين الدروع التكرميية  

ال��ت��ي ح�����س��ره��ا عميد  ال���زي���ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 

اأب��و  ال��دك��ت��ور في�سل  وال��ت�����س��ج��ي��ل  ال��ق��ب��ول 

والدولية  العامة  ال��ع��اق��ات  وم��دي��ر  ال��رب 

عاء الدين عربيات زار العبيداين مرافق 

عنها  مف�سل  عر�ص  اإىل  وا�ستمع  اجلامعة 

العملية  ل��دع��م  امل��ت��وف��رة  اخل���دم���ات  وع���ن 

منا�سبة  علمية  بيئة  وت��وف��ري  االأك��ادمي��ي��ة 

للطلبة.

االنباط- عمان

“جوتيك”  جم�����م�����وع�����ة  ق�����دم�����ت   

اأم��ان،  تطبيق  على  القائمة  التطوعية 

امل��خ�����س�����ص ل��ت��ت��ب��ع خم��ال��ط��ي م�����س��اب��ي 

موؤ�س�سة  ل�سالح  ترعاً  كورونا،  فريو�ص 

احل�سن لل�سرطان، متثل باجلائزة التي 

منطقة  يف  تطبيق  كاأف�سل  عليها  ح�سل 

ال�����س��رق االو����س���ط وق����ارة اأف��ري��ق��ي��ا ل��ع��ام 

التطبيقات. ابتكار  2020 مب�سابقة 

بالقيمة  ال���ت���رع  امل��ج��م��وع��ة  وق�����ررت 

مركز  مر�سى  ل�سالح  للجائزة  النقدية 

اإنقاذ  يف  للم�ساهمة  لل�سرطان  احل�سن 

بيانها  يف  املوؤ�س�سة  اأعلنت  حيث  حياتهم، 

الترع  توجيه  �سيتم  اأنه  االربعاء،  اليوم 

ال��ت��اب��ع  وال��ت�����س��ري��ف  الت�سمية  ل��رن��ام��ج 

وح��دة  ت�سمية  ط��ري��ق  ع��ن  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، 

العاج الكيماوي يف مبنى ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان يف املركز با�سم “فريق 

ي�سبح  بحيث  اأمان”،  تطبيق  متطوعي 

ال���ت���رع ���س��دق��ة ج���اري���ة ل���دع���م ال��ب��ن��ي��ة 

التحتية يف املركز.

ع����ام  م����دي����ر  ع������رت  ال���������س����ي����اق،  ويف 

ن�سرين  ل��ل�����س��رط��ان  احل�����س��ن  م��وؤ���س�����س��ة 

باجلهود  املوؤ�س�سة  اعتزاز  عن  قطام�ص، 

امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ال���ف���ري���ق، حيث 

على  حقيقياً  حر�ساً  اأمان  تطبيق  ج�ّسد 

خ��دم��ة امل���واط���ن، وع��ك�����ص ق����درات رائ��ع��ة 

اأن  اب��ت��ك��ار م��ا ه��و ج��دي��د، م�سيفة  ع��ل��ى 

�سادقة  اإن�سانية  على  ينم  ال��ت��رع  ه��ذا 

يف  اإيجابي  تغيري  اإح��داث  يف  للم�ساهمة 

حياة مر�سى ال�سرطان.

 بدء طلبات االنتقال بين التخصصات 
ومن جامعة ألخرى لمكرمة أبناء العشائر

 صندوق الزكاة يوافق على بناء 10وحدات 
سكنية في الشونة الشمالية

 رئيس جامعة البترا يستقبل الملحق 
العسكري العماني

 فريق أمان يتبرع بجائزته لمؤسسة 
الحسين للسرطان

االنباط- هدى دياربكريل 

عدد  ع��ن  البلعاوي  ���س��رار  الدكتور  علق 

ل”االنباط”  الطلبة  بن  اال�سابة  ح��االت 

ال��وب��ائ��ي��ة وال  ب��اأن��ه ال ميكن تقييم احل��ال��ة 

امل��دار���ص  ب��اإق��ف��ال  تو�سية  نعطي  اأن  ميكن 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  م���ن  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اي  او 

الوبائيات على ح�سب اعداد حاالت.

وتابع ان 2000 حالة قد نرى العدد كبري 

طالب  ل��ك��م  بالن�سبة  قيا�سها  ي��ج��ب  ول��ك��ن 

واأين ظهرت .

بح�سب  االإيجابية  الفحو�سات  ان  وب��ن 

معلومات الواردة لديه هي 0.4% وهي ن�سبة 

قليلة ن�سبيا اي انه يجب ان يتوفر معلومات 

واإعطاء  بهذا احلديث  قبل اخلو�ص  كثرية 

او  مدار�ص  باإغاق  ق��رار  اي  اأو  تو�سية  اأي 

ما �سابه

واأك��������د ال���ب���ل���ع���اوي ع���ل���ى اأه���م���ي���ة زي�����ادة 

الفحو�سات وتكون الزيادة ب�سكل علمي مبا 

ن�سميه )random sampling ( اي 

ب�سكل ع�سوائي وممثل للعينه، وذلك يجب 

املكتظة  امل��م��ل��ك��ة  حم��اف��ظ��ات  ج��م��ي��ع  ي�سمل 

وغ��ريه��ا . وب��ن ان ه��ذا االم���ر يحتاج اىل 

كانت  اذا  تقرير  لن�ستطيع  علمية  درا���س��ة 

ه��ك��ذا  ام����ا  الوبائية   احل���ال���ة  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ق 

اي  اإعطاء  ن�ستطيع  الرقم ال  باإعان فقط 

تعليق او اي تو�سية .

اأم��ن عام وزارة الربية  وك��ان قد �سرح 

نواف  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون  والتعليم 

العجارمة، يف ندوة حوارية مت عقدها اليوم 

عن  ل��ل��ح��دي��ث  االأردين  االإع�����ام  م��ع��ه��د  يف 

تاأثري جائحة كورونا على منظومة التعليم 

اإ�سابة  ح��ال��ة   2000 وج���ود  ع��ن   ، االأردن  يف 

التعليق  ت��رك  امل��دار���ص وك��ان قد  بن طلبة 

، كما  عن عدد احل��االت لذوي االخت�سا�ص 

ع��ر ع��ن قلقه م��ن زي���ادة ع��دد احل���االت يف 

االآونة االأخرية   وداعى اجلميع اإىل �سرورة 

اإىل  الف��ت��ا  ال�سحية،   ب��امل��ع��اي��ري  االل����ت����زام 

والتقبيل  التجمعات  ع��ن  االبتعاد  ���س��رورة 

ل�سمان ا�ستمرارية التعليم الوجاهي .

االنباط-عمان

اختتمت كلية التمري�ص يف جامعة عمان 

قامت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ور����ص  �سل�سلة  االأه��ل��ي��ة 

ب��ه��ا م���وؤخ���را وامل��وج��ه��ة الأع�����س��اء الهيئتن 

ال��ت��دري�����س��ي��ة واالإداري������ة ب��ور���س��ة ع��م��ل حتت 

عنوان:

 Running clinical“  

 training using Lippincott
»Platform

الب�سايرة  اأحمد  الدكتور  قّدمها  والتي   

وذلك �سمن برنامج تطوير قدرات اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية وم�سريف التدريب العملي 

وه���ي ت��ع��ت��ر واح�����دة م���ن ال���ور����ص ال��ت��ي مت 

.  Journal Club  عقدها حتت مظلة

�سابقة  اخ����رى  ع��م��ل  ور����س���ة  ج��ان��ب  اىل 

حتت مظلة  Journal Club للدكتور 

الدق�ص  مهند  واال���س��ت��اذ  ال��ب�����س��اي��رة  اأح��م��د 

 »Academic Advising بعنوان: 

برنامج  على  التحديثات  عر�ص  مت  حيث   «

جل�سة  عمل  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  البكالوريو�ص 

�سيا�سات  م��ن  االر����س���اد  مب��وا���س��ي��ع  نقا�سية 

واج�����راءات وال��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام االر���س��اد 

االلكروين.

وك���ان���ت اي�����س��ا ق���د ن��ظ��م��ت ور����س���ة عمل 

 Clinical ب���ع���ن���وان:  امل��ظ��ل��ة  ذات  حت���ت 

قّدمتها    evaluation Methods
ال���دك���ت���ورة رب��ي��ع��ة ع�����اري ن���ائ���ب ال��ع��م��ي��د 

برنامج  �سمن  وذل���ك  واجل����ودة  ل��اع��ت��م��اد 

التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  ق���درات  تطوير 

وم�سريف التدريب العملي ، حيث مت النقا�ص 

يف  وخ�سو�سا  احلديثة  التقييم  اأ�ساليب  يف 

املواد العملية وعر�ص جمموعة من االأدوات 

والركيز  الطلبة  تقييم  يف  ت�ستخدم  التي 

وه��ي   «  »Rubrics اأداة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 

والقواعد  املعايري  من  جمموعة  عن  عبارة 

والتي  التعليمية  ب���االأه���داف  ترتبط  ال��ت��ي 

جميع  يف  ال��ط��ال��ب  اأداء  لتقييم  ت�ستخدم 

االن�سطة.

وحتت  رابعة  عمل  ور�سة  كذلك  ونظمت 

مظلة Journal club  اأي�ساً بعنوان:

 Nursing particularly“  

»processDiagnosis Nursing
قّدمتها كل من االأ�ستاذ الدكتورة منتهى 

منال  وال��دك��ت��ورة  الكلية  عميدة  ال��غ��راي��ب��ة 

الرعاية  متري�ص  ق�سم  رئي�سة  ال�سطري 

احل������ادة وامل���زم���ن���ة. ح��ي��ث ن��ظ��م��ت ال��ور���س��ة 

�سمن برنامج تطوير قدرات اأع�ساء الهيئة 

ال��ت��دري�����س��ي��ة وم�����س��ريف ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي ، 

التمري�سية  العملية  اإىل  الور�سة  وتطرقت 

اإىل  الرعاية، باالإ�سافة  وهي عملية هدفها 

طرح اإطار عمل للرعاية التمري�سية.

 بلعاوي: ال يمكن أن نوصي بإغالق المدارس ونؤكد أهمية زيادة الفحوصات

  ورش عمل متنوعة لكلية التمريض في عمان االهلية

االنباط - �صايل ال�صبيحات

ج���رائ���م ال��ق��ت��ل ق��ب��ل ����س���ن���وات ك���ان���ت ام����ر ي��ث��ري ال��غ��راب��ة 

التطور  وب�سبب  لكن  االردين،  املجتمع  ل��دى  الفزع  وي�سبب 

االلكروين والتطورات االجتماعية واالقت�سادية التي هبت 

القتل  ق�سايا  ا�سبحت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  علينا 

الرهبة  مثل  يف  ن�سعر  نعد  ومل  الف��ت،  ب�سكل  وتنت�سر  او�سع 

التي كنا ن�سعر بها.

حتدث  العائلية  خ�سو�سا  القتل  ج��رائ��م  ا�سبحت  كيف 

القتل  وجرائم  ا�سباب  هي  وما  االردين،  املجتمع  ب�سهولة يف 

االجتماع  علم  دكتور  يقول  ذلك  منها؟؟ وحول  و�سبل احلد 

ح�سن اخل���زاع���ي، ان اح���د ا���س��ب��اب ج��رائ��م ال��ق��ت��ل ه��ي ع��دم 

وغياب  حلها  وتاأجيل  النا�ص  بن  ال�سخ�سية  اخلافات  حل 

ثقافة احلوار والق�سية االهم هي االدمان على املواد املخدرة 

وتناول الكحول امل�ستمربن ب�ص فئات املجتمع.

واأ�ساف اخلزاعي، اهم طرق احلل ملثل هذه اجلرائم هي 

حل اخلافات ب�سرعة وعدم تاأجيلها واي�سا الت�سلح بال�سر 

وغر�ص ثقافة احلوار بن ابناء املجتمع.

بدوره، يرى املر�سد النف�سي والربوي حممد الدهون ان 

من من اال�سباب التي توؤدي جلرائم القتل بن افراد اال�سرة، 

بالقوانن  واجلهل  اال�سري  والتفكك  الديني   ال��وازع  �سعف 

واالأن��ظ��م��ة ب��اال���س��اف��ة اىل اجل���رائ���م ال��ت��ي ت��رت��ك��ب  ب��داع��ي 

ا�سلوب  وج��ود  وع��دم  النف�سية  االأم��را���ص  ال�سرف ف�سا عن 

حلل امل�سكات واي�سا ال�سغوطات النف�سية و املادية.

اال�سري  التفكك  مثل،  اث��ار  لها  القتل  جرائم  ان  واو�سح 

وباال�سافة  االأ�سرة  الأف��راد  و�سياع  لاأ�سر  وه��دم  واملجتمعي 

ورمب��ا  االأ���س��رة  اف���راد  على  وجمتمعية  نف�سية  �سغوط  اىل 

ي��وؤدي حل��دوث ج��رائ��م اخ��رى زي��اده ن�سب التعاطي وجت��ارة 

املخدرات.

التثقيف  وت��ك��ث��ي��ف  زي�����ادة  احل���ل���ول،  اب����رز  م���ن  ان  وب����ن، 

امل��ج��ت��م��ع��ي وزي�����ادة ال��ث��ق��اف��ة ال��دي��ن��ي��ة ك��ت��ع��ام��ل ول��ي�����ص فقط 

كعبادة واحلد من انت�سار املخدرات واحلد من ن�سر اجلرائم 

لزيادة  ت��وؤدي  ممكن  النها  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 

حدتها ورمبا توؤدي جلرائم اخرى ب�سبب التعليقات والردود 

االقت�سادي  الو�سع  ان حت�سن  الق�س�ص كما  على مثل هذه 

وزياده دعم ال�سباب بامل�ساريع االقت�سادية مع زيادة الدورات 

ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وال���دع���م ال��ن��ف�����س��ي م���ن خ���ال م���راك���ز ال�����س��ب��اب 

واملدار�ص واجلامعات قد ي�ساهم يف احلد من هذه اجلرائم .

بدوره، قال املحامي حممد عربيات اإن امل�سرع االأردين قد 

جَرم القتل واأواله العناية الازمة من خال اإفراد ن�سو�ص 

خا�سة تعاقب القاتل وذلك للحد من هذه اجلرمية الب�سعة، 

 )326( امل��واد  ن�سو�ص  خ��ال  من  االأردين  امل�سرع  اأف��رد  فقد 

وما   1960 ل�سنة   )16( رقم  وتعدياته  العقوبات  قانون  من 

بعدها الن�سو�ص القانونية التي حتدد العقوبة املرتبة على 

بنوعية  ال���ردع  حتقيق  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  اجل��رمي��ة  مرتكب 

امل�سرع  وق��د ح��دد  للقتل  اأن���واع  ع��دة  العام واخل��ا���ص، فهناك 

االأردين العقوبة لكل منها والتي تختلف باختاف نوعها.

ويف اإط����ار احل��دي��ث ع��ن ال��ق��ت��ل ال���ذي ي��ح��دث ب��ن اأف���راد 

فيها  القاتل  يعاقب  احل���االت  بع�ص  ففي  ال��واح��دة،  العائلة 

االأ���س��ول  اأح���د  على  ال��واق��ع  الق�سد  القتل  يف  كما  ب��االإع��دام 

اأن  كما  العقوبات،  قانون  امل��ادة)328( من  لن�ص  �سنداً  وذلك 

يف  كما  �سنة  ع�سرين  مل��دة  االأ���س��غ��ال  تكون  ق��د  القاتل  عقوبة 

العقوبة  كما تختلف  االإ�سرار،  �سبق  الق�سد مع  القتل  حالة 

املحكمة  قيام  بعد  وظروفها  اجلرمية  ماب�سات  باختاف 

بتكييف نوع القتل املرتكب ملا لها من �ساحية يف ذلك.

كما حدد امل�سرع العقوبة املرتبة على الوالدة التي ت�سببت 

اتقاء العار بفعل اأو ترك مق�سود يف موت وليدها من ال�سفاح 

عقب والدته باالعتقال مدة ال تنق�ص عن خم�ص �سنوات.

ف�����س��ًا ع��ن اأن امل�����س��رع يف بع�ص احل����االت ق��د م��ن��ح ع���ذراً 

بالذين  يفاجاأ  ممن  بالزنا  التلب�ص  حالة  منها  نذكر  للقاتل 

 )340( امل��ادة  حددتها  معينة  �سروط  �سمن  القانون  حددهم 

من قانون العقوبات واملتمثلن بعائلة اجلاين، كما اأن امل�سرع 

قد اعرف بحالة الدفاع ال�سرعي والتي يختلف فيها احلكم 

عن القتل الق�سد والقتل العمد.

التبعات  بع�ص  االأردين  امل�سرع  اآخ��ر، فقد نظم  من جانب 

بل  العقوبات فح�سب،  قانون  لي�ص يف  القاتل  على  القانونية 

يف قوانن اأخرى نذكر منها قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم 

15 ل�سنة 2019 والذي تناول بع�ص احلاالت التي ترتب على 

جرمية القتل ولعَل هذه الن�سو�ص ت�ساهم يف احلد من هذه 

اجلرمية الب�سعة. فقد جعل امل�سرع قتل املو�سى له املو�سي اأو 

املورث قتًا مانعاً من االإرث �سبباً يف منع ا�ستحقاق الو�سية 

من   273 امل��ادة  لن�ص  �سنداً  الواجبة  الو�سية  اأو  االختيارية 

قانون االأحوال ال�سخ�سية االأردين رقم 15 ل�سنة 2019.

كما حرم القانون املذكور من االإرث من قتل مورثه عمداً 

اأم مت�سبباً �سريطة  اأم �سريكاً  عدواناً �سواء اأكان فاعًا اأ�سلياً 

جعل  كما  بالغاً.  عاقًا  الفعل  ارتكابه  عند  القاتل  يكون  اأن 

من  مانعاً  قتًا  لزوجها  الزوجة  قتل  اأي�ساً  املذكور  القانون 

ما  ا���س��رداد  يف  ال��ورث��ة  الأح��ق��ي��ة  �سبباً  ال��دخ��ول  قبل  االإرث 

قب�سته الزوجة من املهر، وي�سقط حقها فيما بقي من املهر، 

�سيئاً  الزوجة  ت�ستحق  الدخول فا  بعد  القتل  ويف حال كان 

من املهر غري املقبو�ص، ف�سًا عن العقوبة املقررة يف قانون 

العقوبات.

جرائم القتل .. اسباب ارتفاعها وسبل الحد منها 

30

االنباط- عمان

ال������وزراء خ���ال جل�سته  ن��اق�����ص جم��ل�����ص 

رئي�ص  برئا�سة  االربعاء،  ام�ص  عقدها  التي 

الوزراء، الدكتور ب�سر اخل�ساونة االجراءات 

امللكية  التوجيهات  الإنفاذ  اتخاذها  مت  التي 

ال�����س��ام��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��ال�����س��ري يف اج����راءات 

املدانن  اال�سخا�ص  عفو خا�ص عن  ا�سدار 

ب��ج��رائ��م اط���ال���ة ال��ل�����س��ان وو���س��ع��ه مو�سع 

التنفيذ باأ�سرع وقت.

وع��ر���ص وزي���ر ال��ع��دل اح��م��د ال���زي���ادات، 

الإنفاذ  اتخاذها  مت  التي  العملية  اخلطوات 

بخ�سو�ص  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

ا���س��ت�����س��دار ع��ف��و خ��ا���ص ل��ل��م��ح��ك��وم عليهم 

بجرائم اطالة الل�سان.

امللكي  التوجيه  ���س��دور  وف���ور  ان��ه  واك���د، 

بو�سعه  الدكتور اخل�ساونة  وايعاز  ال�سامي 

مو�سع التنفيذ ال�سريع، بداأت وزارة العدل 

بح�سر  ال��ق�����س��ائ��ي  املجل�ص  م��ع  بالتن�سيق 

خافا  ال��ل�����س��ان  ب��اإط��ال��ة  املتعلقة  الق�سايا 

الأح���ك���ام امل�����ادة 195 م���ن ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات 

املحاكم  م��ن  بها  اخلا�سة  امللفات  واح�سار 

املختلفة ودوائر االدعاء العام.

اىل  الق�سايا  ت�سنيف  مت  ان��ه  اىل  وا�سار 

ث����اث ف���ئ���ات، ق�����س��اي��ا ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ ل��دى 

م��راك��ز اال����س���اح وال��ت��اأه��ي��ل، ق�����س��اي��ا قيد 

العامة وق�سايا �سدر  النيابة  التنفيذ لدى 

النيابة  لدى  تنفيذها  يتم  ومل  احكام  فيها 

العامة.

وا�����س����اف ان�����ه مت اع����ط����اء االول�����وي�����ة يف 

الدرا�سة للق�سايا قيد التنفيذ لدى مراكز 

العامة  النيابة  ول��دى  والتاأهيل  اال���س��اح 

باإ�سدار  فيها  باملحكومن  التن�سيب  ليتم 

القريبة  ال��ف��رة  خ���ال  خ��ا���ص عنهم  ع��ف��و 

اخاء  �سيكفل  اخلا�ص  العفو  كون  القادمة 

وال��ت��اأه��ي��ل  اال����س���اح  م���راك���ز  م���ن  �سبيلهم 

ي��ك��ون��وا م��وق��وف��ن على ذم��ة ق�سايا  م��ا مل 

اخ��رى، ووق��ف م��ذك��رات االح�سار واجللب 

لدى  التنفيذ  ق�سايا  على  املطلوبن  بحق 

النيابة العامة.

وبن وزير العدل انه متت درا�سة الق�سايا 

مع  بالتن�سيق  ت�سكيلها  مت  جلنة  قبل  م��ن 

رئي�ص  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ق�����س��ائ��ي  املجل�ص  رئ��ي�����ص 

النيابات العامة وع�سوية عدد من الق�ساة 

ي�����س��ان��ده��ا ع���دد م��ن ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة من 

ال��ع��دل. وكان  وزارة  االداري���ن يف  املوظفن 

جالة امللك عبداهلل الثاين وجه احلكومة 

الق�سايا  ج��م��ي��ع  ل��درا���س��ة  امل��ا���س��ي  ال�����س��ب��ت 

املتعلقة باإطالة الل�سان، خافا الأحكام املادة 

بها  �سدر  والتي  العقوبات،  قانون  من   195

باإجراءات منح عفو  اأحكام قطعية، وال�سري 

خا�ص للمحكوم عليهم يف هذه الق�سايا.

 مجلس الوزراء يناقش االجراءات التي تم اتخاذها 
إلنفاذ التوجيه الملكي بإصدار العفو الخاص
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بالعفو  امللك  جاللة  توجيه  ي��اأت��ي  امل��ق��درة  عند  العفو  يف  دوم��اً  الها�شميون  ه��م  كما 

خالفاً  الل�شان  اإطالة  جرائم  يف  وقطعية  مربمة  اأحكام  بحقهم  �شدرت  عمن  اخلا�ص 

اجلرائم  على  العفو  اقت�شار  اأن  واحلقيقة  العقوبات،  قانون  من   )195( امل��ادة  لأحكام 

الد�شتور  لأح��ك��ام  اإن��ف��اذاً  ياأتي  ومربمة  قطعية  نهائية  اأح��ك��ام  بخ�شو�شها  �شدر  التي 

مبوجب املادة )38( منه التي ن�شت »للملك حق العفو اخلا�ص وتخفي�ص العقوبة واما 

العام فيقرر بقانون خا�ص« ويف ذلك حكمة ها�شمية كبرية يف الرتفع عن عقاب  العفو 

الها�شمي  قيم احللم  وا�شتلهام  الر�شد  اإىل  للعودة  واإعطاء فر�شة  الل�شان  اإطالة  حالت 

ر�شني. ووعي  متاأنية  بقراءة 

اأبوية خال�شة من حادي  اإن�شانية، وم�شاعر  اإىل معايري  فل�شفة العفو اخلا�ص ت�شتند 

بحقهم  �شدرت  الذين  لكل  الواحدة  الأردن��ي��ة  الأ�شرة  ورب  البيت،  اآل  وعميد  الركب، 

تقوم  فل�شفة  وهي  الأردنية،  الأر�ص  على  اأجانب  اأو  اأردنيني  كانوا  �شواء  قطعية  اأحكام 

وا�شتحقاق  اجل��رم  ثبوت  رغ��م  العفو  واإ���ش��دار  ورفعتها.  الها�شمية  الأخ��الق  نبل  على 

ككل  جرمية  ع��ن  اخل��ا���ص  للعفو  ال�شيا�شي  التوظيف  مظنة  جتنب  ي�شتبعد  العقوبة 

الق�شائي  الطعن  اأ�شاليب  كل  با�شتنفاذها  اإل  عقوبة  ت�شتوجب  اأن  يجوز  ل  اجلرائم 

الق�شائي. الإطار  امل�شوؤولية يف  تقرير عدم  اأو  الرباءة  اإعالن  ي�شتحيل  والتي عندها 

الدولة  تاأ�شي�ص  منذ  ها�شم  بني  ملوك  فيها  اعتاد  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه  لي�شت 

امللكية  واملكارم  الأخرية،  والعفو ولن تكون  بال�شفح  الرفيع  التوجيه  الأردنية على هذا 

الغذائي  األأم���ن  متطلبات  وت��وف��ري  ال�����ش��الح،  رف��اق  ودع��م  ال��ف��ق��راء،  واإغ��اث��ة  التعليم  يف 

املواآمرات  وق�شوة  امل��وارد  قلة  رغم  وال�شتقرار  الأم��ن  يف  الوطنية  الكرامة  وموجبات 

احلبيب  الأردن  غدا  حتى  الأخيار  ها�شم  اآل  �شلوك  يف  حا�شرة  هي  والدولية  القليمية 

املجتمع  اح��رتام  وم��ن��اط  ال��دول��ي��ة،  ال�شيا�شة  يف  والر�شانة  وال��ت��وازن  الع��ت��دال  حم��ور 

الأمة هو  اأجل  املخل�ص اجلاد من  والعمل  والتفاين  باأ�شره، فال�شفح واحلر�ص  الدويل 

التاريخ. فجر  منذ  الأحرار  الها�شميني  ديدن 

اإطالة  واإن  اأن الق�شاء قال كلمته  باأحكامه  امل�شمولني  امللكي فر�شة لأن يدرك  العفو 

يجعل  مما  اآخ��ر  راأي��اً  يعترب  ل  اجلرمية  وارت��ك��اب  اآخ��ر،  راأي��اً  تكون  اأن  ميكن  ل  الل�شان 

ال�شّب  ب��ني  ال��ت��ف��رق��ة  م��ع��اي��ري  واإدراك  احل���ق،  ج���اّدة  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ف��ر���ش��ة  امل��ل��ك��ي  ال�شفح 

خمالفة  وعدم  واملروءة  والوعي  بالر�شانة  يت�شم  الذي  التعبري  وحق  والقدح،  وال�شتم 

�شورة  باأي  الآخرين  جتاوز  من  واعتبارهم  النا�ص  حقوق  حلماية  وجد  الذي  القانون 

كانت.

يفجر  ل  املبداأ  و�شاحب  يتطاول،  ل  واملفكر  ي�شتم،  ل  ال�شيا�شي  نقول  اأخ��رى  م��رة 

بالتاأكيد  يقبل  ل  باأ�شلوب  يتطاول  ل  والر�شني  النف�شية،  مكنوناته  ع��ن  التعبري  يف 

والوقيعة،  ال�شتيمة  تاأنف  والإ�شالمية  العربية  والأخالق  مثله،  اإليه  موجهاً  يكون  ان 

هذا  يف  ونحن  ال�شفح،  وطلب  والرجاء  بالندم  ع��ادة  ينتهي  ال��ذي  الأعمى  وال�شتقواء 

يتوافق  مبا  العام  لل�شاأن  وتقييمهم  اآراءه��م  عن  التعبري  يف  حقهم  النا�ص  على  ننكر  ل 

الربملان. ال�شعب يف  التي قررها ممثلو  القانون  واأحكام 

قانون  من   )195( للمادة  مراجعة  لأي  تاأييدي  عدم  من  فيها  انطلق  التي  الفل�شفة 

يتعلق  ه��و ح��ق  ال�����ش��ام��ي  امل��وق��ع  واح����رتام  ح��رم��ة  اإن  ت��ق��ول:  ق��ن��اع��ة  ينطلق  ال��ع��ق��وب��ات 

العتيد؛  د�شتورها  وحامي  الدولة،  راأ�ص  امللك  جاللة  باعتبار  برمته  الأردين  باملجتمع 

لأن الغ�شب ل ي�شنع راأياً، واحلقد ل يبني موقفاً ي�شتطيع اأحد الدفاع عنه اأو تربيره.

الأردن  وحفظ  النبيلة  الأبوية  رعايته  على  عودنا  الذي  وقائدنا  مليكنا  اهلل  حفظ 

احلبيب من كل مكروه.

د. طالل طلب الشرفات

الكرم الهاشمي وفلسفة 
العفو في إطالة اللسان

  اخلمي�س    7   /  10  / 2021

 رئيس الوزراء يلتقي وزيري الكهرباء السوري والطاقة اللبناني

 الحجاوي: الوضع الوبائي مع نهاية األسبوع الحالي بحاجة 
الى تقييم خاص

زواتي : تزويد لبنان بجزء من حاجته للكهرباء من األردن
 األردن وسوريا ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء األردنية إلى لبنان

االنباط- عمان

 ا����ش���ت���ق���ب���ل رئ���ي�������ص ال�����������وزراء، ال���دك���ت���ور 

ام�ص  ال����وزراء،  رئ��ا���ش��ة  يف  اخل�����ش��اون��ة،  ب�شر 

املهند�ص  ال�شوري  الكهرباء  وزي��ر  الأرب��ع��اء، 

غ�������ش���ان ال�����زام�����ل، ووزي�������ر ال���ط���اق���ة وامل���ي���اه 

يف اجل���م���ه���وري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ول���ي���د ف��ي��ا���ص، 

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزي��رة  وبح�شور 

زواتي. هالة  املهند�شة 

واأك������د رئ���ي�������ص ال��������وزراء ع���ل���ى ال���ع���الق���ات 

م��ن  ك���ل  م���ع  الأردن  ت���رب���ط  ال���ت���ي  الخ���وي���ة 

�شوريا ولبنان واحلر�ص على تعزيز التعاون 

امل�������ش���رتك خ���دم���ة مل�����ش��ال��ح ال������دول ال��ث��الث 

. ل�شقيقة ا

من  وبتوجيهات  الردن  ا�شتعداد  اكد  كما 

الدعم  لتقدمي  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

مير  ال��ذي  ال�شقيق  للبنان  ال��الزم  وال�شناد 

ب��ت��ح��دي��ات اق��ت�����ش��ادي��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. وت��رك��ز 

احل����دي����ث خ�����الل ال���ل���ق���اء ح�����ول اخل���ط���وات 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ات��خ��اذه��ا ع��ل��ى الر����ص 

لت�شريع اي�شال الغاز امل�شري والكهرباء اىل 

حتديات  ملواجهة  و�شوريا  الردن  عرب  لبنان 

ال�شقيق. لبنان  بها  مير  التي  الطاقة 

اإي��ج��از من  ال����وزراء اإىل  وا���ش��ت��م��ع رئ��ي�����ص 

ال�������وزراء ال���ث���الث���ة ح����ول اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 

ل��ت�����ش��ري��ع اخل����ط����وات ال��ع��م��ل��ي��ة ل���ش��ت��ك��م��ال 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���الزم���ة داخ���ل الرا���ش��ي 

اإىل  اإ�شافة  والكهرباء  الغاز  لنقل  ال�شورية 

ب��ع�����ص الأم�����ور ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ع��اق��دي��ة، ال��ت��ي 

. عليها  التفاق  �شيتم 

االنباط-عمان

الأوبئة  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ع�شو  اأكد 

بفرتة  مير  الأردن  اأن  احلجاوي  ب�شام  الدكتور 

رغم مالم�شة ن�شبة  الوبائي  املنحنى  “ا�شتقرار 
الفحو�شات اليجابية حاجز 4 باملائة”، م�شيفا 

وه��و  احل�����ايل  الأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ن���راق���ب  “اأننا 
ال�شبوع الثاين ع�شر من حالة ال�شتقرار”.

الإدخ�����الت  اأن  اإىل  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وا����ش���ار   

اإىل  ا�شافة  معدلتها،  �شمن  ت��زال  ما  الن�شطة 

كورونا  مبر�شى  امل�شت�شفيات  اأ���ش��رة  اإ�شغال  اأن 

�شغط  ي���وج���د  ول   ،%  25 م���ن  اأدن�����ى  ت�����زال  م���ا 

احل��دود  �شمن  واحل��ال��ة  ال�شحي،  النظام  على 

وامل���ع���دلت امل��ق��ب��ول��ة م��ن ال��ف��ح��و���ش��ات وم��ع��دل 

الوفيات.

 واأو�����ش����ح ان ال���و����ش���ع ال���وب���ائ���ي م���ع ن��ه��اي��ة 

الأ����ش���ب���وع احل����ايل ب��ح��اج��ة اىل ت��ق��ي��ي��م خ��ا���ص، 

م��ع دخ���ول ف�شل ال�����ش��ت��اء، يف ظ��ل ع���دم ال��ت��زام 

من  املطلوبة  ال�شحية  ب��الإج��راءات  الكثريين 

من  اخل�شية  اإىل  اإ�شافة  الكمامة  ولب�ص  تباعد 

كالأعرا�ص  التجمعات  ت�شتقطب  التي  املنا�شبات 

والحتفالت.

 واأكد احلجاوي �شرورة اللتزام بالجراءات 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  عليها  اأجمعت  التي 

الأوبئة يف بروتوكولتها.

 م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

“اإننا  الن�شور  مهند  الدكتور  الوب��ئ��ة  ملكافحة 

نتابع بحذر نتائح ال�شبوع الثاين ع�شر الوبائي 

املا�شية  الفرتة  خ��الل  جتمعات  عن  اأ�شفر  وم��ا 

وانعكا�شاتها على الأو�شاع الوبائية امل�شتقرة”.

ب��ع��د وم��ا  تنته  اأن اجل��ائ��ح��ة مل  واأ����ش���ار اىل   

تزال ماثلة رغم ا�شتقرار الو�شع الوبائي، بفعل 

التطعيم والجراءات الحرتازية. 

ن��درك ان اخلطر ما يزال  “علينا ان  وق��ال: 

���ش��ه��دن��اه يف م��ه��رج��ان ج��ر���ص  م���ا  واأن  ق��ائ��م��ا، 

والتجمعات امل�شابهة تركت اأثارها ال�شلبية على 

 %  4 “ن�شبة  ان  مو�شحا  الوبائية”،  الو���ش��اع 

تلقي  اأن  نخ�شى  اأننا  اإل  الأوبئة  عامل  يف  جيدة 

حالة الرتاخي بظاللها علينا”. 

وتابع: “ل بد من القبال على التطعيم، لأن 

التح�شن يف موؤ�شرات احلالة الوبائية هو ب�شبب 

اأطراف  وعدة  الطبية  املطاعيم وجهود اجلهات 

اأخرى، خا�شة ونحن ندخل ف�شل ال�شتاء”.

 وتوقع الن�شور ان تكون النفلزنزا املو�شمية 

ق��وي��ة ه��ذا ال��ع��ام، وذل���ك لتداخلها م��ع ك��ورون��ا 

العام املا�شي، منوها اإىل “�شرورة تلقي مطعوم 

النفلونزا املو�شمية اىل جانب مطعوم الكورونا، 

التمييز  ميكننا  حتى  بينهما،  التعار�ص  لعدم 

بينهما وعدم اختالط احلابل بالنابل”.

الدكتور  ال��وب��ائ��ي  اخل��ب��ري  ق��ال  م��ن جهته،   

اأع��داد  ب��د م��ن رف��ع  “ل  امل��ع��اين:  عبد الرحمن 

الرتفاع  ب�شبب  ال�شن،  كبار  وخا�شة  املطعمني 

ان  م��و���ش��ح��ا  الإ�شابات”،  اأع�����داد  يف  ال��ط��ف��ي��ف 

ما  م��ن��ه��ا  واخل�����روج  امل�شت�شفيات  دخ���ول  ن�شبة 

وال�شابات  تقريبا،  ذات��ه��ا  الن�شبة  �شمن  ت��زال 

اىل  و�شلت  اليجابية  والفحو�شات  ازدي���اد،  يف 

حاجز 4 %، وهذا ما يدعونا اىل احلذر ال�شديد 

ا�شبوع  اىل  و�شول  اليومية،  احلثيثة  واملتابعة 

وبائي كامل. 

جهودها  م�شاعفة  اإىل  ال�شحة  وزارة  ودع��ا 

م�شمى  اأي  حتت  والتجمعات  الحتفالت  ومنع 

م��ن��ع��ا ل��ت��ف�����ش��ي ال���ف���ريو����ص وازدي������اد الإ����ش���اب���ات 

واحل�����الت، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة مبخاطر 

الفريو�ص. ولفت اإىل اأن ما يحت�شب وبائيا لي�ص 

الوبائي،  الأ�شبوع  بل  اليومية  ال�شابات  معدل 

زيادة  اىل  داعيا  ال�شبوعية،  الإ�شابة  ومعدلت 

على  للوقوف  اليومية،  املخربية  الفحو�شات 

حقيقة الو�شع الوبائي.

 

االنباط- عمان

الها�شمية،  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت   

ال��وزراء  �شم  وزاري���اً  اجتماعا  الأرب��ع��اء،  ام�ص 

الأردن،  من  كل  يف  الكهرباء  ب�شوؤون  املعنيني 

����ش���وري���ا ول����ب����ن����ان، مت خ���الل���ه الت����ف����اق ع��ل��ى 

ت���زوي���د ل��ب��ن��ان ب���ج���زء م���ن اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن 

ال�شبكة  ع��رب  الأردن  م��ن  الكهربائية  الطاقة 

ال�شورية. الكهربائية 

ال���ذي ع��ق��د يف وزارة  ومت خ��الل الج��ت��م��اع 

عمان،  العا�شمة  يف  املعدنية  وال��روة  الطاقة 

ت���ق���دمي خ���ط���ة ع���م���ل وج������دول زم���ن���ي لإع�����ادة 

الأردن  ب��ني  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��رب��ط  خ��ط  ت�شغيل 

و����ش���وري���ا واإج������راء ج��م��ي��ع ال���درا����ش���ات ال��ف��ن��ي��ة 

عملية  لتنفيذ  ال��الزم��ة  الت��ف��اق��ي��ات  واع����داد 

التزويد.

وال��روة  الطاقة  وزي��رة  الجتماع  وح�شر 

الطاقة  ووزير  زواتي  هالة  املهند�شة  املعدنية 

وامل���ي���اه يف اجل���م���ه���وري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور 

اجلمهورية  يف  الكهرباء  ووزي��ر  فيا�ص  وليد 

الزامل. غ�شان  ال�شورية  العربية 

الج��ت��م��اع  اإن  لل�شحفيني  زوات����ي  وق��ال��ت   

ي���ه���دف ب�����ش��ك��ل اأ����ش���ا����ص ل���و����ش���ع خ���ط���ة ع��م��ل 

لبنان  لتزويد  زمني  وبرنامج  وا�شحة حمددة 

الكهربائية  ال�شبكة  عرب  الأردن��ي��ة  بالكهرباء 

ال�����ش��وري��ة م��ن خ���الل اإع����ادة ت�����ش��غ��ي��ل خ��ط��وط 

ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ال�����ش��ب��ك��ات 

اللبنانيني  الأخ����وة  مل�����ش��اع��دة  وذل���ك  ال��ث��الث، 

ل�����ش��د ج����زء م���ن اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن ال��ط��اق��ة 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، ت���ن���ف���ي���ذا ل���ت���وج���ي���ه���ات ج��الل��ة 

امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ل��ل��وق��وف م��ع الأخ����وة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني وم�����ش��ان��دت��ه��م يف جت���اوز ال��ع��ق��ب��ات 

الطاقة. قطاع  يف  يواجهونها  التي 

واأك�����دت اأه��م��ي��ة الج���ت���م���اع ال����ذي ي���اأت���ي يف 

لبنان  يف  الأ�شقاء  مع  امل�شرتك  التعاون  اإط��ار 

و���ش��وري��ا ل��دع��م امل�����ش��اري��ع امل�����ش��رتك��ة يف جم��ال 

ال����ط����اق����ة، ومب�����ا ي���ح���ق���ق م�����ش��ل��ح��ة ال���ب���ل���دان 

رباعي  اج��ت��م��اع  اع��ق��اب  ي��اأت��ي يف  ال��ث��الث��ة، كما 

لإي�شال  ولبنان  و�شوريا  وم�شر  الأردن  �شم 

و�شوريا،  الأردن  عرب  لبنان  اىل  امل�شري  الغاز 

وب����ال����ت����ايل ت��خ��ف��ي�����ص ك���ل���ف ت���ول���ي���د ال���ط���اق���ة 

تزويد  ا�شتقرار  و�شمان  لبنان  يف  الكهربائية 

اإىل  واأ���ش��ارت زوات���ي  ال��غ��از ملحطة دي��ر ع��م��ار. 

���ش��رك��ات  امل��ع��ن��ي��ني يف  ف��ن��ي��ا ���ش��م  اأن اج��ت��م��اع��اً 

عقده  مت  قد  الثالث  ال��دول  يف  الكهرباء  نقل 

مت  ال�����وزاري،  ل��الج��ت��م��اع  للتح�شري  ب��الأم�����ص 

خ��الل��ه م��راج��ع��ة ج��اه��زي��ة ���ش��ب��ك��ات ال��ك��ه��رب��اء 

الفنية  املتطلبات  وحت��دي��د  ال��ث��الث  ال��دول  يف 

وال��ت��ج��اري��ة ال���الزم���ة لإمت�����ام ع��م��ل��ي��ة ت��زوي��د 

للبنان. الأردنية  الكهرباء 

اأي�����ش��ا حت��دي��د خطة عمل  ووف��ق زوات���ي مت 

ت�شكيل  ومت  للتنفيذ،  زمني  وج��دول  وا�شحة 

ب��اإجن��از  تكليفها  ومت  متخ�ش�شة  ف��ن��ي��ة  ف���رق 

الأع���م���ال ال���الزم���ة ���ش��م��ن م���دة حم����ددة، واأن 

اعتمادها  ليتم  باخل�شو�ص  النتائج  رفع  يتم 

العمل  خطة  ان  م��وؤك��دة  مب�شمونها،  والعمل 

رك�����زت ع���ل���ى ت���اأه���ي���ل ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ع��ل��ى 

اجل��ان��ب ال�����ش��وري وك��ذل��ك ج��اه��زي��ة الأط���راف 

ال����ث����الث����ة ب���الت���ف���اق���ي���ات ال�����الزم�����ة ل���ت���زوي���د 

للبنان. الكهرباء 

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء ال�����ش��وري 

ال�شوري  اجل��ان��ب  ان  ال��زام��ل  غ�شان  املهند�ص 

مع  وال��ت��ع��اون  الأخ���وة  روح  على  حر�شه  وم��ن 

ومن  با�شر  واللبناين  الأردين  اجلانبني  ك��ال 

اللحظة الأوىل باتخاذ جميع الإجراءات التي 

عن  الكهربائي  بالتيار  لبنان  بتزويد  ت�شمح 

ال�شورية. ال�شبكة  با�شتخدام  الأردن  طريق 

لنقل  العامة  املوؤ�ش�شة  ور���ش��ات  ان  واأ���ش��اف 

خط  تاأهيل  ب��اإع��ادة  با�شرت  الكهرباء  وت��وزي��ع 

ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال���ذي دم��رت��ه ال��ع�����ش��اب��ات 

الإره���اب���ي���ة امل�����ش��ل��ح��ة وت���اأم���ني امل����واد ال��الزم��ة 

ل��ذل��ك ب��ال��رغ��م م��ن ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي ن��ع��اين 

م��ن��ه��ا ج���راء احل�����ش��ار اجل��ائ��ر امل��ف��رو���ص على 

املواد  معظم  تاأمني  مت  حيث  ال�شوري  ال�شعب 

النق�ص. تاأمني  على  العمل  ويجري 

بداأنا  كذلك  قائال:  الزامل  الوزير  وتابع 

ب��ت��ج��م��ي��ع امل���ع���ل���وم���ات ال���الزم���ة ع���ن حم��ط��ات 

اأجل  من  الأردين  للجانب  لتزويدها  التوليد 

اإمت���ام ال��درا���ش��ات ال��ف��ن��ي��ة ال��الزم��ة واخل��ا���ش��ة 

ال�����ش��وري��ة  ال�شبكتني  ب��ني  ال��ت��زام��ن��ي  ب��ال��رب��ط 

اأ�شهر نكون  والردنية والتي حتتاج ملدة ثالثة 

الربط. تاأهيل خط  اإعادة  اأنهينا  قد  بذلك 

اللبناين  وامل��ي��اه  الطاقة  وزي��ر  ق��ال  ب��دوره 

اليوم  لقاء  اإن  فيا�ص  وليد  املهند�ص  الدكتور 

الأردن  يف  ال�شقاء  مع  العالقات  متانة  يوؤكد 

و���ش��وري��ا وي��ه��دف اىل ت��ع��زي��ز ام��ن ال��ط��اق��ة يف 

ا�شتقرارية  بتحقيق  العربية  واملنطقة  لبنان 

الطاقة. قطاع 

ات��ف��ق��وا على  ال��ث��الث��ة  ال����وزراء  واأ���ش��اف ان 

ال��ف��ن��ي��ة فيما  ال��ع��ق��ب��ات  خ��ارط��ة ط��ري��ق ت��ذل��ل 

التمكني  م��و���ش��وع  يف  املقبلة  خطوتنا  ت��رتك��ز 

ال��ت��م��وي��ل��ي ل���الت���ف���اق���ي���ات م���ن خ����الل ال��ب��ن��ك 

يف  الأردين  ال��ري��ادي  ب��ال��دور  م�شيدا  ال���دويل 

التي  الزيارة  التعاون مع لبنان واهمية  تعزيز 

للتاأكد  اخل�شاونة  ب�شر  الوزراء  رئي�ص  بها  قام 

تعزيزها. و�شرورة  العالقة  هذه  على 

من  ك��ه��رب��ائ��ي��ا  و����ش���وري���ا  الأردن  وي��رت��ب��ط 

منذ  ك.ف   400 جهد  على  نقل  خ��ط  خ��الل 

اإل اأن خط الربط خارج اخلدمة   2001 عام 

2012 لأ���ش��ب��اب  ح��ال��ي��اً م��ن��ذ م��ن��ت�����ش��ف ع���ام 

فنية، يف حني ترتبط �شوريا ولبنان من خالل 

 230 و   400 عدة خطوط ربط على اجلهد 

باتفاقية  الثالث  الدول  وترتبط  ك.ف،   66
ت���ب���ادل ع���ام���ة وات���ف���اق���ي���ة رب����ط ع���ام���ة ���ش��م��ن 

وال��ذي  الثماين  الكهربائي  ال��رب��ط  جمموعة 

ولبنان  و�شوريا  والعراق  وم�شر  الأردن  ي�شم 

تركيا. اىل  بالإ�شافة  وليبيا  وفل�شطني 

االنباط-عمان

للم�شابقة  رعايتها  الأردن  اأورجن  ق��ّدم��ت 

ال����ت����ي اأط���ل���ق���ه���ا امل���ج���ل�������ص الأع�����ل�����ى حل���ق���وق 

رئي�ص  رعاية  حتت  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�ص 

بهدف  رع��د،  ب��ن  الأم���ري مرعد  �شمو  املجل�ص 

الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  بحقوق  الوعي  ن�شر 

ق�شاياهم  ت��ن��اول  على  الإع��الم��ي��ني  وحتفيز 

ت�شجيع  اإىل  بالإ�شافة  حقوقي،  منظور  م��ن 

الأع��م��ال الإب��داع��ي��ة والإع��الم��ي��ة التي ت�شهم 

ذوي  الأ�شخا�ص  وق�شايا  بحقوق  التوعية  يف 

الإعاقة ودجمهم يف املجتمع.

للعالقات  التنفيذي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  واأك���دت 

ال��ع��ام��ة وامل�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة والت�����ش��ال 

رنا  املهند�شة  الأردن،  اأورجن  ل��دى  املوؤ�ش�شي 

ال���دب���اب���ن���ة، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه����ذه امل�����ش��اب��ق��ات يف 

ذوي  لالأ�شخا�ص  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ورة  تعزيز 

اأورجن  اأن  اإىل  لف���ت���ة  امل��م��ل��ك��ة،  يف  الإع����اق����ة 

امل�شابقة،  ه���ذه  رع��اي��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  الأردن 

اإىل ج��ان��ب ع��دة م��ب��ادرات ت��وع��وي��ة، مل��ا للدور 

يف  هامة  م�شاهمة  من  والتثقيفي  الإع��الم��ي 

الأ�شخا�ص  ومت��ك��ني  النمطي  املنظور  تغيري 

املمتدة  �شراكتها  اإطار  الإعاقة، وذلك يف  ذوي 

ذوي  الأ�شخا�ص  حلقوق  الأع��ل��ى  املجل�ص  م��ع 

الإعاقة.

الرقمي  ال�����ش��م��ول  اأن  ال��دب��اب��ن��ة  واأ���ش��اف��ت 

ي�شكل اأحد اأهم اأولويات اأورجن الأردن، مبا يف 

واملبادرات  واخلدمات  باحللول  الهتمام  ذلك 

الأ���ش��خ��ا���ص  ت��ع��زز م�شاهمة  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��دام��ة 

اإجنازاتهم  على  ال�شوء  وت�شلط  الإعاقة  ذوي 

واأدواره�������������م ال���ف���اع���ل���ة يف امل���ج���ت���م���ع، ���ش��م��ن 

اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  »ق��درات��ن��ا خمتلفة ول��ك��ن  م��ظ��ل��ة 

ال�شركة  ا�شرتاتيجية  اإط���ار  يف  وذل��ك  اأك��ي��دة« 

للم�شوؤولية الجتماعية.

وتت�شمن امل�شابقة اأربع حماور، هي الإعالم 

امل��رئ��ي وامل�����ش��م��وع وامل��ك��ت��وب وال����درام����ا، حيث 

�شيتم تقييم جميع الأعمال امل�شاركة من قبل 

احلقوقي  املجال  يف  خ��رباء  من  حتكيم  جلنة 

والإعالمي وثم اختيار ثالثة فائزين عن كل 

حمور، و�شيح�شل الفائز الأول عن كل حمور 

بينما  دينار،   2500 قيمتها  نقدية  جائزة  على 

نقدية  ج��ائ��زة  على  ال��ث��اين  ال��ف��ائ��ز  �شيح�شل 

قيمتها 1750 ديناراً، يف حني �شيح�شل الفائز 

الثالث على جائزة نقدية قيمتها 1000 دينار.

يذكر اأن الإعالن عن اأ�شماء الفائزين �شيتم 

بالتزامن  القادم  الأول  كانون  �شهر  مطلع  يف 

الإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�شخا�ص  العاملي  ال��ي��وم  م��ع 

ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��م��ه��ت��م��ني ب��امل�����ش��ارك��ة الط����الع 

ال��راب��ط:  خ��الل  م��ن  امل�شابقة  تفا�شيل  على 

.3zhy5QT/https://bit.ly
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ح���ول ���ش��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، ال��دع��م 

ال���ن���ق���دي ل���الأ����ش���ر امل�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن ال��ق��ائ��م��ة 

ال���ش��اف��ي��ة ل��ربن��ام��ج ال��دع��م ال��ن��ق��دي امل��وؤق��ت 

)تكافل 3(.

وقال مدير عام ال�شندوق بالوكالة، اأمني 

الدكتور برق  التنمية الجتماعية،  عام وزارة 

ال�شمور، لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(،اليوم 

النقدي  الدعم  ح��ول  ال�شندوق  اإن  الأرب��ع��اء، 

50 األف اأ�شرة من الأ�شر امل�شتفيدة من  لنحو 

برنامج الدعم النقدي املوؤقت )تكافل 3( اإىل 

الإلكرتونية،  وامل��ح��اف��ظ  البنكية  احل�شابات 

ومببلغ اجمايل 10 ماليني دينار.

النقدي  الدعم  حتويل  اأن  ال�شمور،  وبني 

ل��الأ���ش��ر امل�����ش��ت��ف��ي��دة م��ن ال��ق��ائ��م��ة ال���ش��اف��ي��ة 

لربنامج »الدعم النقدي املوؤقت« )تكافل 3(، 

هو عن �شهري اآب واأيلول املا�شيني.

وق����ررت احل��ك��وم��ة يف وق���ٍت ���ش��اب��ق تو�شعة 

ن���ط���اق ���ش��م��ول الأ�����ش����ر م���ن ب���رن���ام���ج ال��دع��م 

اإىل  العدد  لي�شل   ،)3 )تكافل  املوؤقت  النقدي 

160 األفا من الأ�شر الأكر ت�شرًرا من جائحة 

كورونا.

من  امل�شتفيدين  ع��دد  اأن  ال�شمور،  وذك��ر 

 85 بلغ   )1 )تكافل  التكميلي  الدعم  برنامج 

املنتفعني من  ع���دد  ارت��ف��ع  فيما  اأ����ش���رة،  األ���ف 

 107 اإىل  امل��ت��ك��ررة  ال�شهرية  امل��ع��ون��ة  ب��رن��ام��ج 

اآلف اأ�شرة.

 أورنج األردن ترعى المسابقة اإلعالمية 
لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة

 المعونة تحول الدعم النقدي 
لألسر المنتفعة من القائمة اإلضافية 

لبرنامج تكافل 3

االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي���ر الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة والإ���ش��ك��ان 

ام�ص  ل��ق��ائ��ه  ل��دى  الك�شبي  يحيى  امل��ه��ن��د���ص 

الأرب������ع������اء، ����ش���ف���ري ج���م���ه���وري���ة اأذرب����ي����ج����ان 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة ب���ع���م���ان اي����ل����دار ���ش��ل��ي��م��وف 

���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف جم���ال الإن�����ش��اءات 

وامل��������ق��������اولت والإ�������ش������ك������ان ب������ني ال���ب���ل���دي���ن 

. ال�شديقني 

واأب��������دى ال��ك�����ش��ب��ي خ�����الل ال���ل���ق���اء ال����ذي 

بالوكالة  الأ���ش��غ��ال  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ح�شره 

وع����دد م���ن امل���دي���ري���ن يف ال������وزارة ا���ش��ت��ع��داد 

ال������وزارة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت�����ش��ارك م���ع ج��م��ه��وري��ة 

اأذرب���ي���ج���ان يف جم����الت الإ����ش���ك���ان والن�����ش��اء 

ي�شهم يف  وت��ب��ادل اخل���ربات، مب��ا  وامل��ق��اولت 

م�شيدا  ال�شديقني،  البلدين  اقت�شاد  تعزيز 

ال�شديقني،  البلدين  تربط  التي  بالعالقات 

�شليموف،  ال�����ش��ف��ري  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  واجل��ه��ود 

امل�شرتكة، ومبا  العالقات  تعزيز  �شبل  لزيادة 

البلدين. م�شلحة  يخدم 

احليوية  امل�����ش��اري��ع  م��ن  ع���دداً  وا�شتعر�ص 

ال��ت��ي ق��ام��ت ال�����وزارة ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا وال����ش���راف 

�شيدت  والتي  التنفيذ،  قيد  وامل�شاريع  عليها 

ب�����ش��واع��د اأردن����ي����ة ي�����ش��ار ل��ه��ا ب��ال��ب��ن��ان ع��ل��ى 

اهتمام  موؤكدا  وال��دويل،  املحلي  ال�شعيدين 

امل�شتثمرين. بجذب  الأ�شغال  وزارة 

التي  الإج����راءات  الك�شبي  ا�شتعر�ص  كما 

ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة ل��دع��م ق��ط��اع ال���ش��ك��ان 

وامل����ق����اولت والن���������ش����اءات، وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن 

ال����ش���رار ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ه خ���الل اجل��ائ��ح��ة، 

اإ�شافة اإىل الجراءات التي ت�شهم يف ت�شجيع 

الردن. ال�شتثمار يف 

وت�������ب�������ادل اجل������ان������ب������ان م�����و������ش�����وع ج���ل���ب 

الأذربيجاين  امل�شتثمرين خا�شة من اجلانب 

لتعزيزه،  البلدان  يتخذها  التي  والإجراءات 

امل�شتثمرين. على  الت�شهيل  يف  ت�شهم  والتي 

مباحثات أردنية اذربيجانية في مجال اإلنشاءات واإلسكان
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�أو  �لإعالمي  �سو�ء  و�ملجالت  �ل�سعد  خمتلف  على  �ليومي  �لأردين  للم�سهد  �ملتابع 

ولقاء�ت  �جلامعات،  وحتى  �مل��دين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  و�ملنتديات  �لأندية  �أو  �مليد�ين 

و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  �لتنظري  حجم  يالحظ  عام  ب�سكل  �حلكومة  ون�ساطات  �لوزر�ء 

و�لإد�ري و�لتعليمي، ندو�ت وور�ش عمل وموؤمتر�ت، ولقاء�ت �سحفية و�عالمية، و�لكل 

يتحدث و�لكل ينظر، وجلهم يتحدثون وهم جال�سون على �لكر�سي و�مليكرفون �أمامهم 

�ف�سل  �لقادم  و�أن   ، �لأف�سل  بامل�ستقبل  ويوعدوننا  وخططهم،  باإجناز�تهم  يطربونا   ،

�لهائل  باحلجم  تتفاجاأ  �سباحا  �لذ�ع��ي��ة  �لف�سائيه  �ملحطات  تفتح  وعندما  و�أج��م��ل، 

�ملو�طنني  يو�جهونها  �لتي  �خل��دم��ات  �سوء  على  �ملو�طنني  من  �ل���و�ردة  �ل�سكاوي  من 

فت�سعر  �لإد�ري���ة،  معامالتهم  �إجن��از  تعرت�ش  �لتي  و�ملعاناة  �لقطاعات،  خمتلف  من 

و�ل�سيا�سي  �لإد�ري  و�لتحديث  �لتطوير  طريق  بد�ية  يف  ز�لت  ما  �لأردنية  �لدولة  �أن 

�لتلفزة  �سا�سات  على  �لليل  يف  ن�سمعه  فما  و�لتعليمي،  و�لج��ت��م��اع��ي  و�لق��ت�����س��ادي 

�لو�قع،  على  ممار�سته  حت��اول  حينما  �لنهار  ميحوه  �إيجابية،  و�إجن��از�ت  �أحاديث  من 

و��ستثمار�ت  عمل  لفر�ش  ووع��ود  �ل�سباب  بني  �لبطالة  ملو�جهة  خطط  عن  يتحدثون 

�لن�سب  بارتفاع  تتفاجاأ  �لبطالة  و�ح�سائيات  �أرق��ام  تقر�أ  عندما  �ملقابل  ويف  �سخمة، 

�لوقت  وبنف�ش  �لعامة  و�حل��رب��ات  �لدميقر�طية  عن  ت�سمع  م�سبوقة،  غري  �أرق��ام  �ىل 

ت�سمع  معينه،  لفعالية  ن�ساط  عقد  منع  �أو  لن�سطاء  �عتقالت  عن  يقابله  خ��ر�  تقر�أ 

�ل��ذو�ت  لأبناء  تعيينات  عن  �آخ��ر  خر�  تقر�أ  �ملقابلة  �جلهة  ويف  و�مل�ساو�ة  �لعد�لة  عن 

و�مل�سوؤولني على نظام �لو��سطة و�ملح�سوبية خارج نظام �لدور، و�إحالت لكفاء�ت �د�رية 

�إد�رية على �لتقاعد  مبوجب قر�ر�ت ظاملة، تقر�أ �خبار� عن �إحالت ملوظفني  وقياد�ت 

�لقياد�ت  لبع�ش  خدمات  بتمديد  �آخر  قر�ر�  �لثاين  �خلر  ويف  �ل�ستني،  �سن  لبلوغهم 

�لإد�رية �لعليا بعد �سن �ل�ستني دون معرفة �ل�سبب، تناق�سات غريبة عجيبة ت�ساهدها 

وت�سمعها يف هذ� �لوطن، ويتحدثون عن �ل�سود�وية وجلد �لذ�ت، و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح 

وقيادته  �لأردن  �هلل  حمى  �لنظري،  �لإجن��از  على  �لعملي،  �لإجن��از  يتقدم  متى  نف�سه 

�حلكيمة و�سعبه �لويف من كل مكروه.

  د. رافع شفيق البطاينة

 األردن بين التنظير واإلنجاز

التربية تكشف عدد الطلبة الذين 
أصيبوا ب كورونا خالل شهر

 الصناعة والتجارة توضح حيثيات تطوير 
برامج دعم الصناعة الوطنية

 الصحة: 10 أيام لتقييم الوضع الوبائي
 بعد مهرجان جرش
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�ل���رتب���ي���ة  وز�رة  ع������ام  �أم�������ني  ق������ال   

�لدكتور  �لتعليمية  لل�سوؤون  و�لتعليم 

�لتعليم  ق��ط��اع  �إن  �ل��ع��ج��ارم��ة،  ن����و�ف 

ك���غ���ريه م����ن �ل���ق���ط���اع���ات ت���ع���ر����ش �إىل 

توقف مفاجئ ب�سبب �جلائحة

و�أ�����س����اف �ل���ع���ج���ارم���ة، خ����الل ن���دوة 

�لأردين  �لإع���الم���ي  �مل��ع��ه��د  يف  �أق��ي��م��ت 

ب���ع���ن���و�ن ت���اأث���ري �جل���ائ���ح���ة ع��ل��ى ق��ط��اع 

كانت  �ل�سيا�سية  �لإر�دة  �أن   ، �لتعليم 

خالل �جلائحة ترمي �إىل �سرورة عدم 

�ن��ق��ط��اع �ل��ت��ع��ل��ي��م يف خ�����س��م �جل��ائ��ح��ة. 

�سريع  ب�سكل  �ل��وز�رة  حترك  �إىل  ولفت 

عن  �لتعليم  نحو  �ملا�سي  �لعام  �آذ�ر  يف 

ب��ع��د ع���ر �إي����ج����اد م��ن�����س��ة �إل��ك��رتون��ي��ة 

�إىل  �ل���ت���دري�������س���ي���ة  �مل����ن����اه����ج  وحت����وي����ل 

�ل��ف   200 �إل��ك��رتون��ي��ة. و�أك����د وج����ود 

ي�ستطيعو�  مل  �جل��ائ��ح��ة  خ��الل  ط��ال��ب 

هنالك  لي�ش  كونه  �ملن�سة  �إىل  �لدخول 

ما  �ململكة،  يف  مناطق  كافة  يف  �نرتنت 

خالل  من  �لدور�ش  لن�سر  �ل��وز�رة  دفع 

�لبث �لتلفزيوين. و�أ�سار �إىل �أن 99.9 

�سا�سة  ميتلكون  �لأردن���ي���ني  م��ن  ب��امل��ئ��ة 

ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وف����ق د�ئ�����رة �لح�������س���اء�ت 

�إىل  �أن �لدرو�ش ت�سل  �لعامة، ما يعني 

�لتعليمي،  �لفاقد  وعن  �لطلبة.  جميع 

بالفاقد  يقومون  �ملعلمني  �أن  �إىل  لفت 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي يف �وق�������ات �ل����ف����ر�غ ل��غ��اي��ة 

�للحظة. وعن �لعودة �لوجاهية، 

ت��ع��م��ل على  �ل���ت���ي  �مل����د�ر�����ش  �أن  ب���ني 

�لن�سف  �إىل  �نخف�ست  �ل��ت��ن��اوب  ن��ظ��ام 

ع���ن ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �ل���در�����س���ي �جل��دي��د. 

�أن عدد �ل�سابات بالفريو�ش  �إىل  ونوه 

ب��دء  �ل��ط��ل��ب��ة م��ن��ذ  ب���ني   2000 ت��ب��ل��غ 

�ل���ع���ام �ل���در�����س���ي، د�ع���ي���ا �جل��م��ي��ع �إىل 

�ل�سحية.  ب��امل��ع��اي��ري  �لل���ت���ز�م  ���س��رورة 

و�عرب عن تخوفه من زيادة �ل�سابات 

خ���الل �لأي�����ام �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ا���س��ي��ة، لف��ت��ا 

�لتجمعات  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  ����س���رورة  �إىل 

�لتعليم  ��ستمر�رية  ل�سمان  و�لتقبيل 

�لوجاهي

االنباط- عمان

و�ل���ت���ج���ارة  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة  ق���ال���ت   

و�لتموين �نه يف �إطار تنفيذها لرنامج 

بيئة  حت�سني  ن��ح��و  �حل��ك��وم��ة  �أول���وي���ات 

�ل���س��ت��ث��م��ار ومم��ار���س��ة �لأع��م��ال وزي���ادة 

�لأ�سو�ق  يف  �لوطنية  �ملنتجات  تناف�سية 

�ملحلية و�لت�سديرية، تعمل �لوز�رة على 

عدة م�ساريع من �سمنها �إن�ساء �سندوق 

ل���دع���م وت���ط���وي���ر �ل�����س��ن��اع��ة �مل��ح��ل��ي��ة. 

و�أو����س���ح���ت �ن ذل���ك ي��ت��ط��ل��ب م��ر�ج��ع��ة 

�ل�سناعية  �لأن�سطة  وحتفيز  دعم  نظام 

ع����دد من  ورود  م���ع  ���س��ي��م��ا  ل  �حل�����ايل، 

�ل�سكاوى من �ل�سركات �ل�سناعية حول 

�لو�ردة يف  �سعوبة حتقيق �ل�سرت�طات 

برنامج �لدعم �حلايل.

�سوؤ�ل  ردها على  �ل��وز�رة يف  و�أ�سافت 

ل��وك��ال��ة �لن��ب��اء �لأردن���ي���ة )ب����رت�(، �نها 

���س��ك��ل��ت جل��ن��ة ف��ن��ي��ة ب��ع�����س��وي��ة �جل��ه��ات 

و�خل��ا���ش  �ل��ع��ام  �لقطاعني  م��ن  �ملعنية 

ل���ت���د�ر����ش �ل�������س���ي���ن���اري���وه���ات �مل��ق��رتح��ة 

وتعظيم  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �لأن�����س��ط��ة  ل��دع��م 

�ل��دع��م �ملقدمة  ب��ر�م��ج  �ل���س��ت��ف��ادة م��ن 

�ل�سناعيني  من  �أو�سع  �سريحة  خلدمة 

�ل�سناعي  �ملنتج  تطوير  من  ومتكينهم 

وتعزيز نفاذه �إىل �لأ�سو�ق �خلارجية.

عقد  مت  �ن����ه  �ىل  �ل�������وز�رة  و�أ�����س����ارت 

���س��ل�����س��ل��ة م�����ن �لج����ت����م����اع����ات �ل��ف��ن��ي��ة 

مب�����س��ارك��ة مم��ث��ل ع���ن غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة 

ي��خ��دم  ب���دي���ل  ب��ن��ظ��ام  ل��ل��خ��روج  �لأردن 

�مل�����س��ل��ح��ة �ل��وط��ن��ي��ة ومب���ا ل ي��ت��ع��ار���ش 

منظمة  �إط���ار  يف  �لأردن  �ل��ت��ز�م��ات  م��ع 

�ملناق�سات  �ن  و�أك��دت  �لعاملية.  �لتجارة 

ما تز�ل قائمة يف �إطار �للجنة ومل يتم 

لرنامج  نهائية  �سيغة  �إىل  �ل��ت��و���س��ل 

�لدعم �ملقرتح.

�ل���������س����رك����ات  ع�������دد  �أن  و�و������س�����ح�����ت 

�مل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن ب��رن��ام��ج دع���م ���س��ادر�ت 

�ل���ق���ط���اع �ل�����س��ن��اع��ي �حل�����ايل ب��ل��غ 22 

�سركة �سناعية فقط وذلك عن �سادر�ت 

عام 2019 ومببلغ �إجمايل بلغ خم�سة 

ماليني دينار �أردين، وذلك يف قطاعات 

�ل���ه���ن���د����س���ة �ل���ك���ي���م���اوي���ة، �ل�������س���ن���اع���ات 

�ل��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة، م��ن��ت��ج��ات �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت 

60 طلبا  و�ل�سمنت، حيث يوجد حالياً 

�لدر��سة. قيد 

االنباط-عمان

للرعاية  �لعام  �لأمني  م�ساعد  قال 

�ل�����س��ح��ي��ة �لأول����ي����ة �ل���دك���ت���ور غ���ازي 

���س��رك�����ش، �إن���ه ل ي��وج��د ت��ع��ار���ش بني 

مطعومي �لنفلونز� وكورونا.

 و�أ����س���اف ���س��رك�����ش يف ت�����س��ري��ح��ات 

” نحن بحاجة  �ذ�عية  لر�ديو هال،  

�ىل 10 �أيام حتى تظهر نتائج �لو�سع 

�لوبائي بعد مهرجان جر�ش”. 

ن�سب  ت��خ��ط��ى  �لأردن  �أن  و�أو����س���ح 

�ي��ج��اب��ي��ة �ل��ف��ح�����س��و�ت �ل���ت���ي ت��ف��وق 

ب���امل�������س���ت���وى  ل���ي�������س���ت  ول����ك����ن   ،5%
ن�����س��دد ع��ل��ى �همية  �خل��ط��ري، وع��ل��ي��ه 

�خذ  على  ون�سجع  و�لتباعد  �لوقاية 

�ملطعوم

 االنباط – في�صل عربيات

�ع��رب��ت جل��ن��ة �حل���ري���ات �ل��ع��ام��ة وح��ق��وق 

لعدم ح�سور  ��ستيائها  �لنيابية عن  �لن�سان 

وزي�����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل ورئ���ي�������ش �جل��ام��ع��ة 

�لأردنية �لجتماع �ملتعلق بذوي �لحتياجات 

�خلا�سة.

وق����ررت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ي ي��رت�أ���س��ه��ا �ل��ن��ائ��ب 

�لهام  �لجتماع  �لغاء  �م�ش  �لظهر�وي  ر�ئد 

�ل�����ذي مت �ل���رتت���ي���ب ل���ه م�����س��ب��ق��اً م���ع ك��اف��ة 

مي�ش  و�ل��ذي  و�خلا�سة،  �حلكومية  �جلهات 

من  �جلهود  كافة  �ىل  حتتاج  هامة  �سريحة 

�جلميع حلمايتها وتقدمي �مل�ساعدة لها وهم 

ذوي �لحتياجات �خلا�سة �هل �لهمم، وهذه 

باهتمام خا�ش من جاللة  �ل�سريحة حتظى 

�مللك 

غ��ي��اب  �ن  ب���ي���ان  �ل��ل��ج��ن��ة يف  و�و����س���ح���ت 

�حل���ك���وم���ة مم��ث��ل��ة ب���وزي���ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 

وك��ذل��ك رئ��ي�����ش �جل��ام��ع��ة �لأردن���ي���ة دون �ي 

“مناكفة” ملا تتحدث  عذر ر�سمي ما هو �ل 

ب����ه �حل���ك���وم���ة ع����ن م����ب����د�أ �ل��ت�����س��ارك��ي��ة م��ع 

“�لت�سريعية”،  وه��ي  �ل��دول��ة  �سلطات  �أعلى 

م��ت�����س��ائ��ل��ة – �ل��ل��ج��ن��ة- �أي����ن ه���ذه �ل�����س��ر�ك��ة 

يف ظ���ل غ���ي���اب مم��ث��ل��ي �حل���ك���وم���ة ع���ن ه��ذ� 

ه��ذ�  “لالأ�سف  و����س��اف��ت  �ل���ه���ام.  �لج��ت��م��اع 

ه�����و و�ق�������ع �حل�������ال وم������ا ح������دث ه�����و ت��غ��ي��ب 

م�سوؤووليتها  من  �حلكومة  وتهرب  ملحوظ 

�لخ���الق���ي���ة و�لن�����س��ان��ي��ة �جت����اه �ل�����س��ري��ح��ة 

�لهم �هل �لهمم، وخمالفة �سريحة للق�سم 

�ل��د���س��ت��وري �ل���ذي �ق�����س��م��ت �حل��ك��وم��ة عليه 

�مام �مللك، وهذ� هو �لو�قع �ملوؤمل من بع�ش 

لنا حديث مع  و�سيكون  �لوزر�ء يف حكومتنا 

رئي�ش �لوزر�ء.

ب���ي���ان���ه���ا �مل��ج��ل�����ش  و����س���ك���رت �ل���ل���ج���ن���ة يف 

�لأع��ل��ى حل��ق��وق �ل���س��خ��ا���ش ل���ذوي �لع��اق��ة 

مم���ث���ل ب���الم���ري م���رع���د ب���ن رع����د و�لم����ني 

�ل��ع��ام �ل��دك��ت��ور م��ه��ن��د �ل��ع��زة ع��ل��ى تقدميه 

لدفع  �ل��وزر�ء  رئي�ش  �ىل  �ر�سل  موقع  كتاب 

�سهاد�تهم  حم��ج��وزة  ط��الب  ع��ن  م�ستحقات 

عن  معربة  �خلا�سة،  �لحتياجات  ذوي  من 

�لأعلى  �ملجل�ش  عام  �مني  حل�سور  تقديرها 

حلقوق �ل�سخا�ش لذوي �لعاقة و�حرت�مه 

�لنو�ب. ملجل�ش 

ل  �ل��������وزر�ء  ب��ع�����ش  �أن  “يبدو  وق����ال����ت، 

�أع��ل��ى من  �ل��ن��و�ب لن��ه��م  ي��ح�����س��رو� ملجل�ش 

�لتخبط  ن��ف�����س��ه يف ظ��ل  ي���رى  ك��م��ا  �مل��ج��ل�����ش 

�لو��سح يف وز�رة �لرتبية �لتعليم �ملتمثلة يف 

و�لقبول  �لعايل  و�لتعليم  �لتوجيهي  نتائج 

“لغم” للطالب  �سبب  �ل���ذي  �جل��ام��ع��ات  يف 

ل  ذل��ك  كل  �ن  “يبدو  م�سيفة  �لردنيني”، 

يعتر ذ� قيمة �و �همية للنقا�ش و�حلو�ر مع 

�لنو�ب«. جمل�ش 

االنباط-عمان

�أط���ل���ق���ت م���دي���ري���ة �لأم�������ن �ل����ع����ام، �م�����ش 

�لأرب���ع���اء، �حل��م��ل��ة �ل��وط��ن��ي��ة حل��م��اي��ة �لبيئة 

“بيئتنا ... رئتنا”، و�لتي تاأتي تنفيذ�ً لروؤى 
وت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة �مل��ل��ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين، 

�حلفاظ  يف  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 

��ستد�متها يف  �لبيئة و�لطبيعة، وتعزيز  على 

�لأردن.

و�أوع���ز مدير �لأم���ن �ل��ع��ام، �ل��ل��و�ء �لركن 

ت�����س��ك��ي��الت  ك���اف���ة  �إىل  �حل�����و�مت�����ة،  ح�����س��ني 

ووح��د�ت مديرية �لأمن �لعام، للبدء بحملة 

�ل�����س��ل��وك �لإي��ج��اب��ي  ت��ع��زز  وط��ن��ي��ة جمتمعية 

جتاه �لبيئية، وحتافظ على �ملو�رد �لطبيعية 

و�ملو�قع �ل�سياحية �لتي يزخر بها �لوطن.

  ومندوباً عن �للو�ء �لركن �حلو�متة، �أطلق 

�لعميد  �للوج�ستي  و�لدعم  ل���الإد�رة  �مل�ساعد 

يف  �لبيئية  �حلملة  �ستال  �بو  معت�سم  �لركن 

و�لذي  للتخ�سري  �لعام  �لأم��ن  �إط��ار م�سروع 

جاء �حتفاًل مبئوية �لدولة.

�لأم��ن  ت�سكيالت مديرية  كافة  �أن  وب��ني،   

�لعام ويف كافة �ملحافظات ت�ساند هذه �حلملة 

وب���اإ����س���ر�ف م��ب��ا���س��ر م��ن ق����ادة �م���ن �لأق��ال��ي��م 

�مل��دين،  و�ل��دف��اع  و�ل����درك  �ل�سرطة  وم����در�ء 

�ن��ط��الق��اً م��ن دور م��دي��ري��ة �لأم����ن �ل��ع��ام يف 

�ملجتمعية  وم�سوؤوليتها  �لبيئي  �لأمن  توفري 

يف �إثر�ء قيم �ملو�طنة وتعزيز ثقافة �حلفاظ 

على �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة.

و�أو����س���ح �أب���و ���س��ت��ال �أن ه���ذه �حل��م��ل��ة تقام 

و�جلهات  وملوؤ�س�سات  �ل����وز�ر�ت  م��ع  بالتعاون 

�ملو�طنني  من  �لآلف  �أن  �إىل  م�سري�ً  �ملعنية، 

�نطلقو� لدعم هذه �حلملة ويف كافة مناطق 

�ململكة يف لفتة ح�سارية م�سرفة، د�عياً كافة 

�ملجتمع للم�ساركة  و�أبناء  �ل�سعبية  �لفعاليات 

يف هذه �حلملة �لنابعة من قيمنا وثقافتنا.

و�لقانونية  �لأمنية  �لأدو�ر  على  �أك��د  كما 

�لتي ت�سلع بها �لإد�رة �مللكية حلماية �لبيئة 

و�ملو�قع  و�لطبيعة  �لبيئة  حلماية  و�ل�سياحة 

�ل��ذي  �لكبري  �ل���دور  ع��ن  ف�ساًل  �ل�سياحية، 

ملنع  �سنوياً  �مل���دين  �ل��دف��اع  ب��ه مديرية  ت��ق��وم 

�حلر�ئق و�لتعامل مع �ملتغري�ت �جلوية. 

و���س��ت�����س��م��ل �مل�����ب�����ادرة ع������دد� م����ن �خل��ط��ط 

وبر�مج �لتوعية و�لتثقيف �لبيئي، و�لأعمال 

�إ�سافة  �لأ�سجار،  زر�عة  �لتطوعية، وحمالت 

�مللكية  �لإد�رة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي  �ل��رق��اب��ة  �إىل 

حل��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�����س��ي��اح��ة مل��ن��ع �مل��خ��ال��ف��ات 

�لع�سو�ئي  بالإلقاء  �ملتعلقة  و�سبطها، خا�سة 

للنفايات وطرح �لأنقا�ش، وغريها.

االنباط-عمان

يتطلع �سكان مدينة �لرمثا �لأردنية �سمال 

عودة  �إىل  �ل�سورية،  لدرعا  �ملحاذية  �ململكة، 

كانت  �لتي  �ل�سورية  و�ل�سلع  �لب�سائع  تدفق 

�أ���س��و�ق��ه��م ق��ب��ي��ل �ن����دلع �لأزم�����ة ع��ام  تنع�ش 

�إع��ادة فتح معر  من  �أ�سبوع  عقب   ،2011
جابر �حلدودي بني �لبلدين

جابر  معر  فتح  �أعيد  �ملا�سي،  و�لأرب��ع��اء 

، ب��ع��د �إغ�����الق ����س��ت��م��ر ن��ح��و ���س��ه��ري��ن بفعل 

درع��ا،  مدينة  يف  �لأخ��رية  �لأمنية  �لتطور�ت 

عقد  منذ  ت�ستاأنف  مل  �لب�سائع  حركة  لكن 

حتى �ليوم

وخلت �أ�سو�ق �لرمثا �لتابعة ملحافظة �إربد 

)�أق�سى �ل�سمال(، طيلة �ل�سنو�ت �ملا�سية من 

ياأملون  جت��اره��ا  �أن  �إل  �ل�����س��وري��ة،  �لب�سائع 

�لتي  �ملنكوبة  �ملنطقة  تنتفي عنهم �سفة  باأن 

فر�ستها عليهم تد�عيات �لأزمة �ل�سورية

�لأردن  وجت��ار  لأه���ايل  ِقبلًة  �لرمثا  كانت 

م���ن ك���ل �مل��ح��اف��ظ��ات ق��ب��ي��ل �حل����رب �لأه��ل��ي��ة 

جلارتها  �لأق��رب  �ملدينة  باعتبارها  �ل�سورية، 

�لعربية وم�سدًر� لب�سائعها

�ململكة  ع��الق��ات  يف  مت�سارع  تطبيع  وم��ع 

عهدها  �سابق  �إىل  �ملدينة  عودة  فاإن  و�سوريا، 

، وخ���ا����س���ة مع  �أدن������ى  �أو  ق����اب ق��و���س��ني  ب����ات 

ت�سريبات توؤكد �لنية لفتح �ملنفذ �لآخر �لذي 

يربط بني �لبلدين معر �لرمثا

د�خ��ل  ميد�نية  بجولة  ق��ام��ت  �لأن��ا���س��ول 

�أ�سو�ق �ملدينة �لأردنية، قابلت خاللها �لعديد 

بعودة  �آمالهم  عن  �أعربو�  �لذين  �لتجار  من 

دخول �لب�سائع �إىل �أ�سو�قهم ك�سابق عهدها

من   ، �لت�سوير  مينع  ح��دودي��ة..  منطقة 

�لقدمي  �لرمثا )�جلمرك  �أم��ام مركز ح��دود 

حيث  �جلولة،  بد�ية  كانت  �سوريا(  جهة  من 

�ل�ساحات �ملجاورة تخلو من �ملارة، و�سول �إىل 

�ملظلة قرب حمالت �لنقل و�ل�سر�فة �ملغلقة

يجري  م��ا  �أ�سحابها  ي��ر�ق��ب  حم��ال  ب�سع 

�إذ�  وفيما  �لت�سوير،  �أ�سباب  عن  ويت�ساءلون 

�إن  ك��ان هناك ق��ر�ر�ت جديدة، و�سط دع��و�ت 

�ساء �هلل �سيفتحون �حلدود

م���رور� ب��� خ��ط �ل�����س��ام )ط��ري��ق ع��ام يعرف 

)ميد�ن   500 �ل�  دو�ر  �إىل  ثم  �ل�سم(،  بهذ� 

عام( وبعدها �إىل �سارع �لوحدة ، تاله �ل�سوق 

ول  طبيعية  م���ن  �أق����ل  �حل���رك���ة   .. �ل�����س��وري 

جديد، لكن �لأمل ل ينقطع

عمر رم�سان )53 عاما(، تاجر منظفات، 

ع��ن طريق  نتنف�ش  ك��ن��ا  ل��الأن��ا���س��ول:  ي��ق��ول 

�سوريا، و�لنا�ش من كل �ملحافظات تاأتي �إلينا 

ب�سيء كبري مع عودة  ناأمل  لتاأخذ ب�سائعها، 

فتح حدود جابر

�أحذية،  تاجر  عاما(   25( �لذيابات  عبود 

�أن ما يعنيه من فتح معر  يوؤكد لالأنا�سول 

ج��اب��ر ه��و ع����ودة �ل��ب�����س��ائ��ع �ل�����س��وري��ة ولي�ش 

ح���رك���ة �مل�����س��اف��ري��ن، وي�����س��ي��ف: م���ر �أ���س��ب��وع 

�لأي��ام  خ��الل  ناأمل  ولكن  ت��غ��رًي�،  نلم�ش  ومل 

�لقادمة

�خلم�سيني ر�ئد �ل�سبيحات، تاجر �سكاكر، 

يرى �أن �إعادة فتح معر جابر �ستنع�ش �ل�سوق 

و�حلركة، ويتمنى �أن يرى �لأثر قريبا، ويتم 

�أي�سا فتح معر �لرمثا

�أح���ادي���ث ل ت��خ��ت��ل��ف يف م�����س��م��ون��ه��ا، لكن 

ب��ن��رة ق��ل��ق، م��رده��ا  معظمها ك���ان حم��ف��وف��ا 

�إغالقات �سابقة ومتكررة للمعابر �حلدودية، 

�ل��ت��ج��ار وم�سدر  غ��ي��اب  �أ���س��م��وه  ع��م��ا  ف�سال 

�لب�سائع يف �جلانب �ل�سوري

�لرمثا،  �أبو زريق، مدير غرفة جتارة  بكر 

�ملطلوب  �أن  ل��الأن��ا���س��ول،  ح��دي��ث��ه  ي��و���س��ح يف 

ل���س��ت��ع��ادة �حل��رك��ة �ل��ت��ج��اري��ة يف �مل��دي��ن��ة هو 

�ل�سماح با�ستري�د �لب�سائع �ل�سورية

وي��ل��ف��ت �إىل وج����ود ق��ي��ود ر���س��م��ي��ة ب�����س��اأن 

و��ستري�دها،  بنقلها  �مل�سموح  �لب�سائع  �أن��و�ع 

عليها  يعتمد  ك��ان  �لتي  و�ملالب�ش  فالأغذية 

���س��وق �ل��رم��ث��ا م��ن ب��ني �مل��م��ن��وع��ات، و�ل�سبب 

�لكفاية  ولتحقيق  �سوريا  يف  �حل��رب  ظ��روف 

�لذ�تية لأهلها هناك

�أب��و زري��ق، �أن يتم �إع���ادة �لنظر يف  وي��اأم��ل 

با�ستري�دها  �مل�سموح  و�لب�سائع  �ل�سلع  قائمة 

عليها،  يعتمد  �لرمثا  �سوق  لأن  �سوريا،  من 

ل��ن جن��ن��ي ثمرة  ذل���ك  ب��خ��الف  �أن���ه  م�سيًفا 

�إعادة فتح �حلدود

ي��ول��ي��و/مت��وز   31 يف  ق���رر  �لأردن  وك����ان 

�مل��ا���س��ي �إغ�����الق �مل���ع���ر؛ ن��ت��ي��ج��ة م���ا �أ���س��م��اه 

تطور�ت �لأو�ساع �لأمنية يف �جلانب �ل�سوري 

�آن��ذ�ك قرب  ��ستباكات عنيفة  �إىل  �إ�سارة  ؛ يف 

�ملعر بني قو�ت �ملعار�سة �ل�سورية و�حلكومة 

بعد  �لأربعاء  ليعيد فتحه  درعا،  يف حمافظة 

�إغالق د�م 60 يوما

�لبلدين  بني  جابر  معر  غ��ل��ق 
ُ
�أ �أن  و�سبق 

عيد فتحه يف �أكتوبر/ت�سرين 
ُ
ملدة 3 �أعو�م، و�أ

�لأول 2018

�لأردن  �أغ��ل��ق   ،2020 �أغ�سط�ش/�آب  ويف 

�مل��ع��ر م���رة �أخ����رى؛ ب�سبب �رت��ف��اع �إ���س��اب��ات 

ت�سغيله  و�أع��اد  �مل�سجلة على �حل��دود،  كورونا 

نظام  ت�سمنت  قيود�  معتمد�  موؤخر�،  جزئيا 

 ، نقل تباديل للركاب و�لب�سائع باك تو باك 

ا يومًيا وبعدد 150 �سخ�سً

مب��ع��ري��ن  و�����س����وري����ا  �لأردن  وي����رت����ب����ط 

ح���دودي���ني رئ��ي�����س��ي��ني، ه��م��ا �ل��رم��ث��ا و ج��اب��ر 

�لأردنيني، �للذ�ن يقابلهما �جلمرك �لقدمي 

و ن�سيب على �لرتتيب من �جلانب �ل�سوري

وقبل �ندلع �لأزمة �ل�سورية عام 2011، 

ك���ان���ت ت��ن�����س��ط ع��ره��م��ا �حل���رك���ة �ل��ت��ج��اري��ة 

و�سفر �لأف��ر�د، لكن معر �لرمثا مغلق منذ 

�لتحتية  بنيته  تدمرت  �أن  بعد   ،2015 عام 

نتيجة �حلرب يف �سوريا

�لعالقات  �سهدت  �أ���س��ب��وع��ني،  نحو  وم��ن��ذ 

وملحوظة  �سريعة  قفزة  �ل�سورية  �لأردن��ي��ة 

من  �لعديد  تخللها  �إذ  تطبيعها؛  م�ستوى  يف 

�للقاء�ت �لر�سمية

ق��ائ��د �جلي�ش �لأردين  ل��ق��اء  �أب��رزه��ا  وم��ن 

يو�سف �حلنيطي مع وزير �لدفاع لدى �سوريا 

19 من �ل�سهر �ملا�سي  �أي��وب، يف  �لعماد علي 

وزر�ء خارجية  لقاء  �أيام  باأربعة  تاله  بعمان، 

يف  �مل��ق��د�د  وفي�سل  �ل�سفدي  �أمي��ن  �لبلدين 

نيويورك، ثم زيارة ر�سمية لأربعة وزر�ء من 

�سوريا �إىل �ململكة.

�مللك  �لأردن  عاهل  تلقى  �ملا�سي،  و�لأح��د 

�لرئي�ش  �ت�سال هاتفيا من  �لثاين،  عبد �هلل 

�ل�سوري ب�سار �لأ�سد، هو �لأول من نوعه منذ 

�ندلع �لثورة �ل�سورية عام 2011

االنباط- عمان

 �رتفع حجم �لتد�ول يف �سوق �لعقار يف �ململكة 

�لعام �حلايل  �أيلول من  لنهاية  باملئة   11 بن�سبة 

2019 �إىل  �ل��ف��رتة م��ن ع��ام  م��ق��ارن��ة م��ع نف�ش 

دينار. مليار  524ر3 
�لعقاري  للتد�ول  �ل�سهري  �لتقرير  وبح�سب 

�م�ش  �لأر����س��ي  د�ئ��رة  �أ�سدرته  �ل��ذي  �ململكة،  يف 

�لإي����ر�د�ت خالل  قيمة  �نخف�ست  فقد  �لرب��ع��اء، 

ت�سعة �سهور �ملا�سية من �لعام �حلايل بن�سبٍة بلغت 

12 باملئة مقارنًة بنف�ش �لفرتة من عام 2019؛ 

لتبُلغ نحو 9ر144 مليون دينار.

وبينت �لد�ئرة �نه مّت �إجر�ء مقارنات موؤ�سر�ت 

�أ���س��ه��ر �لأوىل م���ن ع��ام  ل��ل��ت�����س��ع��ة  �ل��ع��ق��ار  ����س���وق 

2019، ومقارنة  2021 مع نظريتها من عام 
 ،2019 عام  نظريتها  مع  �يلول  �سهر  موؤ�سر�ت 

وذلك  �لعام؛  نف�ش  من  �آب  �ل�سابق/  �ل�سهر  ومع 

�لر�سمي  �ل��دو�م  على  كورونا  �آث��ار جائحة  ب�سبب 

يف عام 2020 وعدم �كتمال �أيام �لعمل يف جميع 

�ل�سهور، وبالتايل عدم �لقدرة على �ملقارنة لعدم 

�لتكافوؤ.

لكافة  �ملقارنات  كافة  �إج���ر�ء  مّت  �ن��ه  و��سافت 

�مل���وؤ����س���ر�ت ب��ال��ف��رتة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ع����ام 2019، 

�آب  �ل�سهر  �ل��دق��ة و�مل��و���س��وع��ي��ة يف  وك��م��زي��د م��ن 

�ملا�سي.

�ل�سهري، �رتفع حجم �لتد�ول  �مل�ستوى  وعلى 

يف �سوق �لعقار �لأردين خالل �سهر �أيلول من عام 

بنف�ش  مقارنًة  باملئة   10 بلغت  بن�سبٍة   2021
ن�سبته  بلغت  2019، و�نخفا�ش  �ل�سهر من عام 

ليبُلغ435  �ل�سابق،  بال�سهر  مقارنَة  باملئة   11
مليون دينار.

�أي��ل��ول  �سهر  خ��الل  �لإي�����ر�د�ت  قيمة  و�سجلت 

مقارنًة  باملئة   9 بلغت  بن�سبٍة  �نخفا�سا  �ملا�سي 

يف   7 وب��ن�����س��ب��ة   2019 ع���ام  م��ن  �ل�����س��ه��ر  بنف�ش 

�ل�سهر �ل�سابق لتبُلغ قر�بة 5ر18 مليون دينار.

خالل  �ململكة  يف  �لعقار  بيع  حركة  و�رتفعت 

بن�سبٍة   2021 ع���ام  م���ن  �لأوىل  �أ���س��ه��ر  ت�����س��ع��ة 

�ل�سقق  بيوعات  �رتفعت  حيث   ، باملئة  بلغت47 

ب��ن�����س��ب��ٍة ب��ل��غ��ت 32 ب��امل��ئ��ة ، و�رت���ف���ع���ت ب��ي��وع��ات 

بنف�ش  مقارنًة  باملئة  بلغت52  بن�سبٍة  �لأر����س��ي 

�لفرتة من عام 2019.

 بعد غياب وزير التعليم ورئيس »االردنية«... »الحريات وحقوق 
االنسان النيابية« تلغي اجتماعها المتعلق بذوي االحتياجات الخاصة

 مديرية األمن العام تطلق الحملة الوطنية لحماية البيئة »بيئتنا ... رئتنا« 

 بعد فتح معبر جابر .. الرمثا تترقب عودة السلع السورية

524ر3 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية ايلول
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الأنباط - فرح مو�سى

 عقدت اجلمعية الأردنية للفكر واحلوار 

الريموك  جامعة  م��ع  بالتعاون  والتنمية، 

ندوة حوارية حول: “الروؤية امللكية للأردن 

يف املئوية الثانية”  يف جامعة الريموك.

 وحتدث يف الندوة رئي�س الوزراء ال�سبق 

“اإننا  وق��ال؛  امللقي،  ف��وزي  ه��اين  الدكتور 

م�سالح  اأ�سحاب  قبل  من  �سعوبات  نواجه 

ي�ستدعي  مما  �سيا�سية،  اأجندات  اأو  �سيقة، 

واإظ��ه��ار  الفكر،  ه��ذا  وحم���اورة  مواجهتها، 

احلقائق حول دوافعه دون تردد اأو خوف.   

وا�ساف، نحن مدعوون جميعاً للإ�سهام 

ملواكبة  ال�سيا�سي،  نظامنا  تنظيم  عملية  يف 

وم�سوؤولية،  بفعالية  الدميقراطي  النظام 

فكرياً،  تنا�سبنا،  ال��ت��ي  الأح����زاب  وت�سجيع 

وبراجمياً، الربامج التي تعتمد على القيم 

احللول  وت��ق��دمي  الوطنية،  الدميقراطية 

امل��درو���س��ة مب��ا يواجهنا م��ن حت��دي��ات، دون 

ال�سلبية. املبالغة 

وق������ال ال���دك���ت���ور امل���ل���ق���ي: ع���ن���د ت��وث��ي��ق 

الوا�سع،  مفهومها  �سمن  الأح���زاب  برامج 

العمل  يف  ال��ت��ط��ور  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ت��ل��ك 

النظر  وج��ه��ات  على  والع��ت��م��اد  ال�سيا�سي 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، والق���ت�������س���ادي���ة، وال��ف��ك��ري��ة، 

ينظر  م�ستقبل  اأم��ام  فاإنها  والجتماعية، 

على  ال��ربمل��اين  ال��دمي��وق��راط��ي  العمل  اىل 

اأن����ه ال��ه��دف الأ���س��م��ى ال��ت��ي ���س��ت��ع��م��ل عليه 

الدولة يف القادم من امل�ستقبل.

اإن الإن��ت��ق��ال اىل الإط���ار العام  واو���س��ح: 

امل��ن��ظ��م لأ���س��ل��وب امل�����س��ارك��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

هو ما تعر�سه ال�سيا�سات الإ�سلحية التي 

للإ�سلح،  امللكية  اللجنة  عليها  ا�ستغلت 

و�سيا�سات  واآراء،  اأفكار،  من  �ستعر�سه  وما 

اإ����س���لح���ي���ة، ق��اب��ل��ة ل���ل���ح���وار، وامل��ن��اق�����س��ة، 

يف  ي��ن�����س��اأ،  ح����زب  اأي  ي��ت��ب��ن��اه��ا  اأن  وق���اب���ل���ة 

املعهودة، يواجه حتدبات  الأردن، ومبناعته 

اقت�ساد  اأره��ق  مما  م�سبوقة،  غري  اإقليمية 

والتعليمي،  الج��ت��م��اع��ي،  ون��ظ��ام��ه  ال��ب��ل��د، 

وال�����س��ح��ي، ف���ل ي��وج��د دول����ة يف ال��ت��اري��خ، 

واجهت ما واجهنا، وحتملت ما حتملنا من 

هذه التطورات القليمية. 

ظ���اه���رة  م����ن  زاد  امل���ل���ق���ي: مم����ا  وق�������ال 

الإح������ب������اط، وامل�����ع�����ان�����اة؛ ت���ف�������س���ي ظ���اه���رة 

خ��لل  م��ن  اأردين  اجن���از  ك��ل  ع��ل��ى  التجني 

والإن��ط��ب��اع��ات اخل��اط��ئ��ة،  ال���س��اع��ات،  ن�سر 

املوجهة، فتو�سعت دائرة ال�سك بالإجراءات 

احل��ك��وم��ي��ة، ف��اخ��ت��ل��ط الإجن������از، وط��ري��ق��ة 

ت���خ���ط���ي ال�������س���ع���اب م����ن ن���اح���ي���ة ال���ت���اأم���ر، 

اأخ��رى،  ناحية  وم��ن  والتقاع�س،  والف�ساد، 

امل�ساواة بني املخل�س واخلائن.

واأكد اأن ما يتعلق مبو�سوع اخل�سخ�سة، 

ذلك  كل  ولعل  جديد،  ا�ستثماري  جلب  هو 

فيما  الوطنية،  ال�سيا�سات  بحوار  يحدثنا 

نحو  املواطنني  وتطلعات  بالتنمية،  يتعلق 

ميكن  ول  ع��ال��ي��ة.  وانتاجية  اأف�����س��ل،  ح��ي��اة 

بناء  العمل على  اإع��ادة  دون  اأن يتحقق هذا 

الطبقة الو�سطى وذلك من خلل اإجراءات 

وخدمية،  واجتماعية،  ومالية،  اقت�سادية، 

اإىل الأف�����س��ل من  ال��و���س��ول  م��ا ميكننا م��ن 

اأف�سل للوطن واملواطن. اأجل م�ستقبل 

اأن الأردن  ب��ال��رغ��م م��ن  ان��ه   وا���س��ار اىل 

املا�سي، كان  القرن  الثمانينات يف  بداية  يف 

املواطنني اىل  التي تدفع  ال�سيا�سات  يدرك 

ا���س��ت��ه��لك غ��ري م��ن��ت��ج، ع��ن��دم��ا ك���ان هناك 

دعم  يف  اأمًل  الإنتاج  زيادة  ل�سيا�سات  غياب 

الوطني. القت�ساد 

انتقل  امل��ي��ن��اء،  ب��اع��وا  “عندما  واو����س���ح 

رئي�سي  واأ�سبح م�سدر  اآخر،  اىل  مكان  من 

ل��ل��دخ��ل، وع��ن��دم��ا ب��اع��وا امل��ط��ار ك��ن��ا ن��ن��ادي 

ومل  وخ�سخ�سته  ببيعه   )1980( ع��ام  منذ 

تكاليف  م���ن  واح�����داً  ف��ل�����س��اً  الأردن  ي��دف��ع 

البناء«.

ن��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  اإن���ن���ا  امل���ل���ق���ي،  د.  وب����ني 

يكون  اأن  دون  ال��وط��ن،  ع��ن  للدفاع  �سفراء 

هناك م�سلحة لأي �سخ�س، اإل للأردن.

النباط- عمان

 اأكد خرباء اقت�ساديون، �سرورة تقلي�س 

بني  التجاري  امليزان  يف  احلا�سلة  الفجوة 

الأوروب��ي من خلل  اململكة ودول الحتاد 

اإي��ج��اد اخل��ط��ط وال��ربام��ج ل��دع��م امل�سدر 

الأردنية  املنتجات  �سادرات  وزي��ادة  املحلي 

الأوروبية. لل�سروط  املحققة 

)برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  وقالوا 

امل��ع��ن��ي��ة م��راج��ع��ة جميع  ع��ل��ى اجل��ه��ات  اإن 

ك���ل���ف الإن�����ت�����اج وو�����س����ع خ���ط���ط ل���رتوي���ج 

الأوروب��ي��ة  الأ���س��واق  الأردن��ي��ة يف  املنتجات 

والبعثات  ال�سفارات  دور  تفعيل  خلل  من 

للمملكة. الدبلوما�سية 

وح�����س��ب م��ع��ط��ي��ات اح�����س��ائ��ي��ة ر���س��م��ي��ة، 

مع  للمملكة  التجاري  امليزان  عجز  ارتفع 

الأول  الن�سف  يف  الأوروب����ي  الحت���اد  دول 

ب��امل��ئ��ة،  4ر23  ب��ن�����س��ب��ة  ال���ع���ام احل����ايل  م���ن 

دي��ن��ار.  م��ل��ي��ار  3ر1  ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  لي�سل 

ل��دول  ال�����س��ادرات الأردن���ي���ة  وب��ل��غ��ت قيمة 

من  الأول  الن�سف  يف  الأوروب�����ي  الحت���اد 

دي��ن��ار، يف  96 مليون  العام احل��ايل ح��وايل 

ح��ني ب��ل��غ��ت م�����س��ت��وردات امل��م��ل��ك��ة م��ن دول 

الحتاد حوايل 4ر1 مليار دينار. وت�سدرت 

دول  اإىل  الأردنية  ال�سادرات  �سلم  هولندا 

من  الأول  الن�سف  يف  الأوروب�����ي  الحت���اد 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   20 ن��ح��و  لتبلغ  ال��ع��ام  ه���ذا 

يف ح���ني ت�������س���درت امل���ان���ي���ا ق��ائ��م��ة ال����دول 

الأوروبية التي ي�ستورد منها الأردن بقيمة 

279 مليون دينار.

الأوروب����ي  الحت���اد  ودول  الأردن  ووق���ع 

 ،1997 ع���ام  بينهما  ���س��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 

ب���ه���دف ت��ن��م��ي��ة ال���ع���لق���ات الق��ت�����س��ادي��ة 

وال��ت��ع��اون يف امل���ج���الت امل��خ��ت��ل��ف��ة واإي��ج��اد 

ال�����ظ�����روف امل����وات����ي����ة ل���ت���ط���وي���ر ال���ت���ب���ادل 

ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��ارات ب��ني اجل��ان��ب��ني، 

ودخلت التفاقية حيز النفاذ يف عام 2002، 

بني  املوقعة  التعاون  اتفاقية  حمل  وحلت 

ال�سناعات  وتعد   .1977 ع��ام  يف  اجلانبني 

الثمينة  وامل��ع��ادن  واملن�سوجات  الكيماوية 

واملنتجات النباتية اأهم ال�سادرات الردنية 

لدول الحتاد الوروبي، فيما تعترب الآلت 

وال�سيارات  ال�سيدلة  ومنتجات  وامل��ع��ادن 

واأجزائها واحلبوب ابرز امل�ستوردات.

الأردن��ي��ة  الأع��م��ال  جمعية  رئي�س  وب��ني 

بدران،  جمال  املهند�س  )جيبا(  الأوروبية 

بني  التجاري  امليزان  يف  الفجوة  ات�ساع  اأن 

الأردن ودول الحت��اد الأوروب��ي جاء بفعل 

ال��زراع��ي��ة  الوطنية  ال�����س��ادرات  انخفا�س 

اإىل الحتاد الأوروبي التي كانت متر عرب 

اغ���لق احل���دود،  ب�سبب  ال�����س��وري��ة  امل��وان��ئ 

املبا�سرة.  ال�سحن  تكاليف  ارتفاع  وبالتايل 

تتمثل ب�سعوبة  وا�سار لوجود عوائق فنية 

حت��ق��ي��ق امل��وا���س��ف��ات وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ف��ن��ي��ة 

الحت����اد  دول  اإىل  ل��ل��ت�����س��دي��ر  امل���ط���ل���وب���ة 

الأوروب�������ي، و���س��ع��ف ال���ق���درة ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 

املنتجات  وا���س��ت��ث��ن��اء  الأردن���ي���ة  للمنتجات 

وال�����س��ن��اع��ات ال���زراع���ي���ة وال���غ���ذائ���ي���ة من 

اجل��دي��دة.  املن�ساأ  ق��واع��د  تب�سيط  اتفاقية 

الت�سغيلية  التكاليف  ارتفاع  اىل  ا�سار  كما 

على  ق��درت��ه��ا  وع���دم  الردن��ي��ة  لل�سناعات 

ت�����س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات��ه��ا م��ق��ارن��ة م��ع امل�����س��ان��ع 

الأوروب���ي���ة ال�����س��خ��م��ة ذات ال��ك��ل��ف الأق���ل، 

امل����ادي  ال���دع���م  ت���وف���ر  اإىل ع����دم  اإ����س���اف���ة 

من  الوطنية  ال�سناعات  ملعظم  والتقني 

لتتواءم  منتجاتها  موا�سفات  تطوير  اأجل 

م����ع امل���وا����س���ف���ات الأوروب������ي������ة وم��ن��اف�����س��ة 

الأخرى. ال�سناعات 

العمل  بدران، �سرورة  املهند�س  واو�سح 

على تقليل هذ الفجوة يف امليزان التجاري 

بني الأردن ودول الحتاد من خلل اإيجاد 

وزي����ادة  الأردين  امل�����س��در  ل��رع��اي��ة  ب��رام��ج 

املحلية  واملنتجات  الب�سائع  ال�سادرات من 

امل��ح��ق��ق��ة ل��ل�����س��روط الأوروب�����ي�����ة، وو���س��ع 

القدرات  وتعزيز  لبناء  متخ�س�سة  برامج 

الإن��ت��اج��ي��ة ل��ل�����س��ن��اع��ات الأردن����ي����ة. واأك���د 

�سرورة اعتماد خطط ترويجية للمنتجات 

الأردن��ي��ة يف الأ���س��واق الأوروب��ي��ة، وتنظيم 

ل���ق���اءات جت��م��ع امل�����س��دري��ن وال�����س��ن��اع��ي��ني 

الأردن���ي���ني م��ع ن��ظ��رائ��ه��م يف دول الحت���اد 

الأوروبي، اإ�سافة اإىل تفعيل دور ال�سفارات 

وال��ب��ع��ث��ات اخل��ارج��ي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة وحت��ف��ي��ز 

املعار�س  لتنظيم  القطاع اخلا�س  م�ساركة 

ي�ساهم  مبا  الأردن��ي��ة،  باملنتجات  اخلا�سة 

الأردنية.  املنتجات  ت�سويق  يف  فعال  ب�سكل 

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال اخل���ب���ري الق���ت�������س���ادي 

املهند�س مو�سى ال�ساكت، اإن اإعفاء الر�سوم 

اجلمركية لل�سلع القادمة من دول الحتاد 

الوروبي التي جاءت بعد دخول التفاقية 

زادت   ،2002 ع��ام  يف  التنفيذ  حيز  الأوىل 

بات�ساع  ت�سبب  ما  الأردن،  م�ستوردات  من 

الفجوة يف امليزان التجاري مع دول الحتاد 

الأوروبي. واأ�ساف ان كلف الإنتاج املرتفعة 

و�سعف تناف�سية املنتجات الوطنية، �سكلت 

عائقا اأمام زيادة ن�سب ال�سادرات الأردنية، 

وتقدمي  الإن��ت��اج،  كلف  مبراجعة  مطالبا 

لفت  ب���دوره،  الردن��ي��ة.  لل�سادرات  ال��دع��م 

اخل��ب��ري امل�����س��ريف حم��م��د ال��ق��ري��وت��ي، اىل 

الأردن  بني  التجاري  امليزان  يف  العجز  ان 

ودول الحتاد يعود اإىل ارتفاع الكلف على 

ال�����س��ان��ع وامل��ن��ت��ج ل��ت��ت��واءم م��ع امل��وا���س��ف��ات 

تخفي�سات  اإج����راء  يتطلب  م��ا  ال��دول��ي��ة، 

لتح�سني  الإن��ت��اج  م��دخ��لت  تكاليف  على 

ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا ك����ون امل��ن��اف�����س��ة يف الأ����س���واق 

الزراعية  املنتجات  ان  وبني  قوية.  العاملية 

لها  لي�س  الأردن��ي��ة  الغذائية  وال�سناعات 

ح���ظ ك���ب���ري م���ن دخ�����ول اأ�����س����واق الحت����اد 

الأوروبي يف الوقت الذي ي�سمح فيه لدول 

الحتاد ت�سديرها اإىل الأردن.

دول الحتاد �سناعات  انه لدى  وذكر 

ل����ن ن�����س��ت��ط��ي��ع ت���وف���ريه���ا مب���ح���دودي���ة 

ال�������س���ن���اع���ة الأردن������ي������ة م���ث���ل امل���رك���ب���ات 

والل���ي���ات وامل���ع���دات وخ���ط���وط الإن���ت���اج 

باأعلى  تتمتع  وال��ت��ي  الطبية  والأج��ه��زة 

ال�سركات  بان  وافاد  العاملية.  املوا�سفات 

ال��ق��درة على  ت��واج��ه �سعفا يف  الأردن��ي��ة 

حيث  الأوروب���ي���ة،  الأ���س��واق  يف  املناف�سة 

ترتكز معظم ال�سادرات على ال�سناعات 

ال��ب��ل���س��ت��ي��ك��ي��ة وامل���ع���دن���ي���ة والأل���ب�������س���ة 

والأج�������ه�������زة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وال����ك����واب����ل 

الرتويجية  اجلهود  ان  كما  واملنظفات، 

الأ������س�����واق  الأردن�������ي�������ة يف  ل���ل���م���ن���ت���ج���ات 

ي�ستدعي  م��ا  �سعفا،  ت��ع��اين  الأوروب���ي���ة 

الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ل��ح��ق��ي��ات  اأدوار  ت��و���س��ي��ع 

ال�������س���ف���ارات الأردن����ي����ة  وال���ت���ج���اري���ة يف 

اأن��ه ميكن  وراأى  اجل��ه��ود.  ه��ذه  لتي�سري 

زي����ادة ال�������س���ادرات الأردن���ي���ة م��ن خ��لل 

الو�سول  على  وقدرته  امل�سريف  القطاع 

خ��لل  م���ن  الحت�����اد  دول  خم��ت��ل��ف  اىل 

علقاته مع البنوك العاملية والوروبية 

م����ا ي�����س��ه��ل ال���ع���لق���ات ال���ت���ج���اري���ة ب��ني 

امل�����س��دري��ن وامل���وردي���ن وت��ع��ام��ل��ه بحرية 

�سرورة  موؤكدا  الجنبية،  العملت  مع 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��و���س��ول اىل ال����س���واق 

امل��ط��ل��وب��ة م���ن خ����لل وج�����ود ���س��ف��ارات 

وه��ي��ئ��ات ل���ل���دول الوروب����ي����ة وامل��م��ث��ل��ني 

على  القريوتي  و�سدد  الأردن.  يف  عنهم 

الأ�سواق  ت�سنيف  على  الرتكيز  �سرورة 

الأوروبية لتتواءم مع املنتجات الأردنية 

وع�����دم اإ����س���اع���ة ال���وق���ت واجل���ه���د ع��ل��ى 

دول  مع  بها  املناف�سة  ميكن  ل  منتجات 

الحتاد الوروبي، والرتكيز على الزخم 

الن���ت���اج���ي م���ن ح��ي��ث ال��ط��ل��ب وح��اج��ة 

ال�سواق الوروبية. 

النباط- عمان

وقعت �سركة مناجم الفو�سفات الأردنية 

الزراعية، مذكرة  للبحوث  الوطني  واملركز 

العلمية  املجالت  التعاون يف  تفاهم لتعزيز 

اخل��ربات  وت��ب��ادل  وال��ت��دري��ب��ي��ة،  والبحثية 

بني الطرفني، وبخا�سة يف جمال البحوث 

تدوير   واإع��ادة  بالت�سميد  املتعلقة  الزراعية 

وا�ستغلل خملفات وبقايا �سناعة الأ�سمدة 

الف�سفوجب�سوم. كمادة  الفو�سفاتية 

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

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة م���ن���اج���م ال��ف��و���س��ف��ات 

عام  وم��دي��ر  ال���رواد،  عبدالوهاب  املهند�س 

الدكتور  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز 

ن�����زار ح������داد، يف اإط������ار ح���ر����س ال��ط��رف��ني 

العام  القطاعني  ب��ني  العلقة  تعزيز  على 

امل���ج���الت، مب��ا فيها  واخل���ا����س يف خم��ت��ل��ف 

املجال الزراعي وال�سناعي.

واأكد املهند�س الرواد، حر�س الفو�سفات 

ع��ل��ى ال���ت���ع���اون م���ع امل���وؤ����س�������س���ات ال��وط��ن��ي��ة  

احل��ك��وم��ي��ة ال����رائ����دة يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

ال������زراع������ي، وال�����س����ت����ف����ادة م�����ن اخل������ربات 

البحثية، خا�سة يف بحوث الأ�سمدة والبيئة 

اخلربات  من  وال�ستفادة  املناخي،  والتغري 

امل���رتاك���م���ة يف امل����رك����ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ب��ح��وث 

الزراعية.

مل���زي���د م��ن  ت��ت��ط��ل��ع  ال�������س���رك���ة  اإن  وق�����ال 

التعاون مع املركز وبخا�سًة يف جمال بحوث 

الأ����س���م���دة ال���زراع���ي���ة، مل��واك��ب��ة اح��ت��ي��اج��ات 

وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال�����س����واق امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 

الأ�سواق  اأن  مبينا  الزراعية،  الأ�سمدة  من 

اأنواع متخ�س�سة   اإىل  العاملية، باتت بحاجة 

ل��ت��ح�����س��ني بيئة  م���ن م��ن��ت��ج��ات الأ����س���م���دة؛ 

الإن���ت���اج ال���زراع���ي ورف����ع ج���ودت���ه، وك��ذل��ك 

زيادة كفاءة العمليات الزراعية.

والتجربة  اخل��ربة  ب��ني  اجلمع  اأن  وب��ني 

والبحث العلمي يف جمال �سناعة الأ�سمدة، 

اأدنى  بل  �سينعك�س  املذكرة  هذه  خلل  من 

وج��ودة  املحلي  ال��زراع��ي  القطاع  على  �سك 

منتجاته.

ب������دوره، ب���ني ال���دك���ت���ور ح�����داد، اأن ه��ذه 

والتطوير  للتحديث  ن��واة  �ستكون  امل��ذك��رة 

خلل  من  املتخ�س�س؛  ال��زراع��ي  العمل  يف 

ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ب��ح��ث��ي امل�������س���رتك ب��ني 

ال��ط��رف��ني يف جم���ال الأ���س��م��دة،  وان��ع��ك��ا���س 

ذلك على القطاع الزراعي.

وقال اإن املذكرة �ست�سهم يف تبني تقنيات 

زراع���ي���ة ح��دي��ث��ة، مت��ك��ن م���ن ال���س��ت��خ��دام 

الأم���ث���ل ل��لأ���س��م��دة ال���زراع���ي���ة، وت��وظ��ي��ف 

خمرجات البحث العلمي، وتمكني الكوادر 

التدريب  خ��لل  من  وال�سناعية  البحثية 

والتاأهيل وتطوير �سل�سلة القيمة امل�سافة.

واأكد اأن املركز �سيوظف مبوجب املذكرة  

بالتعاون مع الفو�سفات اخلدمات املخربية 

و�سيعمل  ال��لزم��ة،  البحثية  وال��درا���س��ات 

�سركة  خ��ربات  م��ن  ال�ستفادة  على  كذلك 

الفو�سفات الأردنية يف جمال الأ�سمدة.

 واأ�����س����اد ال���دك���ت���ور ح�����داد ب�����دور ���س��رك��ة 

م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات الأردن���ي���ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا  

ت�سهم  وط��ن��ي��ة،  وعلمية  اقت�سادية  راف��ع��ة 

يف رف���د الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ب��ال�����س��ن��اع��ات 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة،  وال��ت��ي دخ��ل��ت  اإىل الأ���س��واق 

املختلفة. العاملية 

 ك���م���ا ع���ر����س خ�����لل ت���وق���ي���ع امل����ذك����رة، 

القطاع  بتطوير  امل�ساهمة  يف  املركز  ل��دور 

ب����اخل����ربات  ورف��������ده  الردين،  ال�����زراع�����ي 

وال����ك����وادر ال��ب��ح��ث��ي��ة، وج���ه���وده ك���ذل���ك يف 

ت��ع��زي��ز الأم����ن ال��غ��ذائ��ي، وت��خ��ف��ي�����س كلف 

مدخلت الإنتاج الزراعي لتحقيق التنمية 

ال�ساملة.
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لو�سع  امللك  جللة  �سكلها  التي  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  رفع  بعد 

بالتعديلت  والنظر  للحزاب  جديد  قانون  وم�سروع   ، للنتخاب  جديد  قانون  م�سروع 

الد�ستورية املت�سلة حكماً بالقانونني ، بال�سافة اىل مهام اخرى وردت يف الر�سالة امللكية 

، تو�سياتها جلللة امللك مبا خل�ست اليه اعمالها وما تبع ذلك من حوار ونقا�س ، فاأنني 

الردن من  يف  يوجد  عنوان هل حقاً  كتبتها حتت  التي  اخلم�س  املقالت  اىل  ا�سري  ان  اود 

يريد ال�سلح وذلك يف الفرتة من ال�سابع اىل ال�سابع ع�سر من �سهر متوز املا�سي •

ال�سلحات  بتلك  بالقيام  معنية  احلكومة غري  ان  اىل  الوىل  املقالة  حيث خل�ست يف 

هذا  ان  من  وبالرغم   . امل��رات  من  العديد  يف  بذلك  القيام  لها  جللته  طلب  من  بالرغم 

م�ساحلها  بتحقق  ال  معنية  لي�ست  لنها   . الردين  لل�سعب  الرئي�سي  املطلب  ك��ان  الم��ر 

الكفاءات  ا�سحاب  ح�ساب  وعلى  العليا  املنا�سب  يف  واخل��لن  ال�سحاب  وتعني  ال�سخ�سية 

. احلقيقية 

ويف  الت�سريعية  ال��ولي��ة  ���س��اح��ب  ال��ن��واب  جمل�س  ان  اىل  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ق��ال��ة  يف  وخل�ست 

جمال�سه الت�سعة يف عهد جللته قد ف�سل يف ذلك ، بل انه ل يريد حتقيق ذلك لن�سغاله 

بتحقيق م�ساحله ال�سخ�سية واملحافظة على فر�سة احتفاظ اع�سائه مبقاعدهم .

الرادة  مت��ل��ك  ل  اي�����س��اً  ه��ي  ال�سيا�سية  الح����زاب  ان  اىل  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ق��ال��ة  يف  وخ��ل�����س��ت 

احلقيقية لتحقيق ذلك لكي حتافظ على وجودها كدكاكني حزبية تعي�س على املخ�س�سات 

احلكومية ، وخوفاً من ان يوؤدي ذلك اىل و�سعها امام خيارين اما حل نف�سها او اندماجها 

مع احزاب اخرى وبالتايل فقدان المناء العامني لها منا�سبهم .

وخل�ست يف املقالة الرابعة اىل ان ال�سعب الردين ويف معظم قطاعاته من موالة اىل 

املقالت  بكتابة  م�سغولني   ، الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ون�سطاء  �سعبية  وقوى  معار�سة 

وامل�ساغبات واملناق�سات واجلدل والبحث عن ال�سعبويات وت�سجيل املواقف وطرح م�سروعات 

قوانني غري واقعية ، او خلدمة م�سالح اجلهات التي ينتمون اليها بالولء والتبعية .

ه��ذه  ام���ام حتقيق  الف���ق  لن��غ��لق  ونتيجة  ان���ه  ل��ل��ق��ول  اخل��ام�����س��ة  امل��ق��ال��ة  يف  وخل�ست 

ف��اأن   ، وت��ك��راراً  م���راراً  امللك  ب��ه جللة  ك��ان يطالب  وال���ذي   ، املن�سود  الط���راف لل�سلح 

جللته مل يجد امامه ال ان يبادر هو لت�سكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية 

الرفاعي من خلل توجيه ر�سالة ملكية له  ال�سيد �سمري  براآ�ستها اىل دولة  . والتي عهد 

لي�سار   ، واولوياتها  اللجنة  بها مهام هذه  له  ، يحدد  املا�سي  العا�سر من حزيران  بتاريخ 

مت  التنفيذية  لل�سلطة  حتويلها  اىل  جللته  على  خمرجاتها  عر�س  مهمتها  اجن��از  بعد 

الت�سريعية لتقوم مبناق�ستها وممار�سة كافة �سلحياتها اجتاهها .

وما   . وبرئي�سها  بها  ت�سكيك  اللجنة من رف�س وحملت  واجهته هذه  ثم حتدثت عما 

�سدر عن بع�س اع�ساءها من زلت ومقرتحات غري منطقية ، ال انني طالبت باعطائها 

اقدامنا على بداية  ان ن�سع  فاأما   ، املهمة يف هذه احلظات احلرجة  للقيام بهذه  فر�ستها 

طريق ال�سلح والنجاة اذا ما اجادت اللجنة عملها او نذهب اىل الهاوية ل �سمح اهلل اذا 

مل تنجح بذلك ، او اذا مت رف�س خمرجاتها باحكام م�سبقة ، او اذا تبني انها هي الخرى 

لتريد ال�سلح ولتعمل من اجله . 

ومن تاريخ ت�سكيل هذه اللجنة وحتى �سدور خمرجاتها ورفعها ملقام �ساحب اجلللة 

حول  ا�سده  على  ي��دور  واحل��دي��ث   ، اجل��اري  الول  ت�سرين  �سهر  من  الثالت  بتاريخ  امللك 

ال�سلحات امل�ستهدفة ، والكل يدلوا بدلوه حولها وخا�سة قانون النتخاب . حيث ُطرحت 

البع�س  كان  حيث   . حوله  وال�سيناريوهات  والن�سو�س  الق��رتاح��ات  مئات  بل  ل  ع�سرات 

يطالب باعتماد كثافة التوزيع اجلغرايف لل�سكان لتحديد الدوائر النتخابية وعدد ممثلي 

بالتوزيع  بالحتفاظ  البع�س  وطالب   . الكربى  امل��دن  �سالح  يف  ي�سب  وال��ذي  دائ��رة  كل 

احلايل للدوائر النتخابية والذي ي�سب يف م�سلحة التوزيع الفئوي والع�سائري . وطالب 

البع�س بجعل كل حمافظة دائرة انتخابية واحدة ولكل دائرة من هذه الدوائر نف�س عدد 

املمثلني . فيما طالب اآخرون باعتبار الردن دائرة انتخابية واحدة . وكان البع�س يطالب 

بانتخابات على ا�سا�س حزبي يف حني رف�س اآخرون ذلك مع ان جللة امللك طالب اللجنة 

املواطنني  بدميوقراطية  ترقى  وحزبية  برملانية  حياة  اىل  الو�سول   ( واقتب�س  كتابه  يف 

فاعلة  حزبية  ح��ي��اة  وتاأ�سي�س   ، الثانية  مئويتها  احلبيبة  مملكتنا  دخ���ول  م��ع  وحياتهم 

والتيارات  الكتل  على  قائم  برملان  اىل  للو�سول  باطروحاتها  الناخبني  اقناع  على  وق��ادرة 

الرباجمية ( انتهى القتبا�س . 

باملكون  امل�����س  ب��ع��دم  �سابقة  ك��ت��اب��ات وم��داخ��لت  ق��د طالبت م��ن خ��لل  ان��ن��ي كنت  وم��ع 

ال   ، منها  الكثريين  معي  ويتخوف  منها  اتخوف  ل�سباب  اجلغرايف  ل�سالح  الدميغرايف 

انني ل ارى انه ميكن �سطب احد طريف هذه املعادلة . فكليهما اردنيني لهما نف�س احلقوق 

وعليهما نف�س الواجبات . ويجب املوازنة بينهما مبا يراعي امل�سلحة الردنية العليا .

ومع انني ل اعار�س احلكومات احلزبية من حيث املبدء ، ال انني كنت اف�سل ان يكون 

ذلك بعد تعديل قانون الحزاب وح�سر عددها بحيث ل يتجاوز الجتهات الرئي�سية التي 

متثل اليمني والي�سار والو�سط والديني . 

ال  الردنية  الدولة  اعمدة  من  واعتربها  واقدرها  الردنية  الع�سائر  احرتم  انني  ومع 

انني ل ارى ان الع�سائر هي كل الردن وان كل الردن ع�سائري .

�سريحة من  اكرب  وير�سي  العتبارات  كل هذه  يراعي  انتخاب  قانون  امتنى  كنت  ولذا 

�سرائح املجتمع الردين مع ت�سليمي با�ستحالة ار�ساء جميعه . 

بها  راأي��ي  اب��دي  ان  ول  واقرتاحاتها  اللجنة  عمل  خمرجات  على  التعليق  اري��د  ل  وان��ا 

النتخاب  لقانون  م�سروعها  يف  كان  فقد   . عليها  امللحظات  بع�س  ابدي  �سوف  انني  ال   ،

العامة  الدائرة  م�ستوى  على  املغلقة  الن�سبية  القائمة  لنظام  وفقاً  مقعداً   41 تخ�سي�س 

ت�سكل من الحزاب او الئتلفات احلزبية على م�ستوى الوطن يف حني ان ن�سبة الردنيني 

يوجد  ول   ، ح��زب��ا   49 على  م��وزع��ني   %1 اىل  ي�سل  ي��ك��اد  ل  ال�سيا�سية  ل��لح��زاب  املنتمني 

العمل  ح��زب  وه��و  ال  ال��ربمل��ان  مقاعد  اىل  الو�سول  فر�سة  له  واح��داً  حزباً  ال  بينها  من 

. يف  خمرجاتها  يف  ا�ساد  وال��ذي  امللكية  اللجنة  يف  عنه  �سارك ممثلني  وال��ذي   ، ال�سلمي 

وانه   . انتخابية  دائ��رة   18 على  موزعني  الردين  ال�سعب  لبقية  مقعداً   97 خ�س�س  حني 

التي  املقاعد ويف  50% من  القائمة احلزبية  تليها �سوف ت�سبح  التي  الدورة النتخابية  يف 

ويف   . �سنه   12 بعد  حزبية  ا�س�س  على  حكومات  ت�سكيل  من  التمكن  يتم  حتى   %  65 تليها 

اللجنة عدم جواز اجلمع ما  اقرتها  التي  الد�ستورية  التعديلت  الوقت ومن �سمن  نف�س 

على  احلا�سلة  الح��زاب  او  احلزب  ان  اي  النواب  جمل�س  وع�سوية  احلكومة  ع�سوية  بني 

�سيتم تعينه  ان ي�ستقيل منه من  و   ، املجل�س  ت�سكل احلكومة من خارج  ان  الغلبية عليها 

خم�سة  اىل  للمجل�س  الرت�سيح  �سن  تخفي�س  الد�ستورية  التعديلت  �سمن  وم��ن   . فيها 

ان  م��ن  متكنهم  درج��ة  اىل  و�سلوا  ق��د  العمر  بهذا  �سبابنا  ان  حقاً  وه��ل   ، �سنة  وع�سرين 

م�ساريفهم  ياأخذون  ليزالون  او  عملهم  بداية  يف  اما  ومعظمهم  الت�سريعات  لنا  ي�سعوا 

من والدهم . ال اذا كان املق�سود هم من ابناء الذوات والرثوات او ورثة الزعامات . ومن 

ثمانية  �سوى  بقاء  توقعهم عدم  اللجنة من  اع�ساء  ل�سان عدد من  على  ورد  ما  املفارقات 

احزاب من الحزاب القائمة الآن والتي يبلغ عددها 49 حزباً يف حال امل�سادقة على م�سروع 

اللجنة ، وبنف�س الوقت توقعهم ان يتم تاأ�سي�س اربعني حزباً جديداً على �سوء م�سروع هذا 

و�ستبقى  املواطنني  تبقى مو�سوع خلف بني  �سوف  امللحظات  ان هذه  واعتقد   . القانون 

م�سدر خوف وقلق من ان توؤدي اىل ت�سويات �سيا�سية على ح�ساب الردن . وكنت امتنى لو 

راعت اللجنة هذا المر بطريقة تنا�سب خ�سو�سية الو�سع الردين 

من  �سر�س  بهجوم  قوبلت  حتى  اللجنة  ه��ذه  عمل  خم��رج��ات  ع��ن  الع���لن  مت  ان  وم��ا 

له  �سبب  ل  الآخ��ر  وبع�سه  ا�سبابه  تفهم  ميكن  بع�سه   ، املواطنني  م��ن  وا���س��ع  قطاع  قبل 

البع�س  املخرجات جاءت خمالفة لرغبات  والكثري منه لأن هذه   ، وامل�ساك�سة  املخالفة  ال 

واآرائهم . يف حني رحب البع�س بها ب�سكل مطلق او مع بع�س التحفظات .

عاتقها  على  يقع  التي  الت�سريعية  ال�سلطة  عهدة  يف  امل��خ��رج��ات  ه��ذه  ا�سبحت  والآن 

مناق�ستها واقرارها او ادخال تعديلت عليها او رف�سها ، وامتنى ان ل يكون اخليار الخري 

جللة  عري  ال���س��لح  يريد  من  الردن  يف  ليوجد  ان��ه  ذل��ك  يعني  ف�سوف  وال   . خيارها 

امللك .

اجماع  ح�سول  ميكن  ول  خلفياً  مو�سوعاً  يبقى  �سوف  القوانني  ه��ذه  مثل  و�سع  ان 

فاأننا  وال   . ال�ستحقاق  ه��ذا  م��ن  التهرب  يف  �سبباً  يكون  ان  يجب  ل  ذل��ك  ولكن   ، عليها 

يف  نبقى  وان   ، وهواج�سنا  خماوفنا  ا�سرى  نبقى  وان  مفرغة  حلقة  يف  ن��دور  نبقى  �سوف 

نطفوا  لكي  فيها  املاء  بع�س  �سكب  يتطلب  الزجاجة  قعر  من  اخل��روج  ان   . الزجاجة  قعر 

اىل فوهتها ثم القفز منها ، حتى لو ادى ذلك اىل ا�سابتنا بالبلل . وان طريق ال�سلح 

من  بالرغم   ، بدايته  وم��ن  الطريق  ه��ذا  على  ال�سري  من  لب��د  ولكن  و�ساق  طويل  طريق 

تكون عواقبه وخيمة علينا  اما غري ذلك ف�سوف   . نقع فيها  ان  املمكن  التي من  العرثات 

مواطنني ووطن . 

وحفظ اهلل الردن و�سعب الردن ، وحفظ جللة امللك املعظم .

مروان العمد 

مخرجات اللجنة الملكية 
لتحديث المنظومة السياسية

 في ندوة حوارية حول الرؤية الملكية لألردن في المئوية الثانية

الملقي: ال يوجد دولة في التاريخ تحملت ما تحملنا 

 اقتصاديون: تقليص الفجوة التجارية مع اوروبا يحتاج خططا لدعم المصدرين

 مذكرة تفاهم بين شركة الفوسفات األردنية و المركز الوطني للبحوث الزراعية
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االنباط- عمان

لتعقيدات  ت�سف جديدا  كورونا مل   جائحة 

االقت�ساد الفل�سطيني، فهي قائمة قبل وخالل 

م�سوؤول  خل�ص  هكذا  االحتالل،  و�سببها  الوباء 

وق��ت  يف  الفل�سطيني،  االق��ت�����س��اد  و���س��ع  اأمم���ي 

ت�سرب اجلائحة اقت�سادات جميع دول العامل.

ومنذ بدء تف�سي اجلائحة يف فل�سطني خالل 

املحلية  والتقارير   ،2020 ع��ام  من  اآذار  �سهر 

وال���دول���ي���ة، ت���ت���واىل ب�����س��اأن اأو����س���اع االق��ت�����س��اد 

وا�سعة  م�ساحة  اأف��ردت  وجميعها  الفل�سطيني، 

عن  امل�����س��وؤول��ي��ة  وحملتها  اجل��ائ��ح��ة،  ل��ت��داع��ي��ات 

االنكما�ص غري امل�سبوق منذ �سنوات طويلة، مع 

االإ�سرائيلي  لالحتالل  تقريبا  هام�سية  اإ�سارات 

الفل�سطينية  للحكومة  ومعيق«  »مثبط  كعامل 

يف مواجهة اجلائحة.

االق���ت�������س���اد  ان���ك���م�������ص   ،2020 ال�����ع�����ام  يف 

ن�سبة  وه��ي  باملئة  5ر11  بن�سبة  الفل�سطيني 

حني   ،2002 ع��ام  خ��الل  �سواء  م�سبوقة،  غري 

باملئة  5ر14  بنحو  انكما�سا  االقت�ساد  �سجل 

االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  ق���وات  اج��ت��اح��ت  عندما 

م����دن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، وح���ا����س���رت الأ���س��اب��ي��ع 

و�سط  مقره  يف  عرفات  يا�سر  ال��راح��ل  الرئي�ص 

رام اهلل، وع��ط��ل��ت احل��ي��اة مت��ام��ا ب��ع��م��وم اأرج���اء 

الفل�سطينية. االأرا�سي 

اعدته  ال��ذي  االقت�سادي  التقرير  وبح�سب 

)وف��ا(،  الفل�سطينية  واملعلومات  االأن��ب��اء  وكالة 

)فانا(،  العربية  االن��ب��اء  وك��االت  احت��اد  ل�سالح 

بكثري،  اأف�سل  يكون  لن   2021 العام  اأن  يبدو 

اأو اأقل �سوءا بكثري لالقت�ساد الفل�سطيني، وما 

»كورونا«  حتمل  الدولية  التقارير  معظم  زالت 

امل�سوؤولية.

يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة  اأرق�����ام  اأن  غ��ري 

عائدات  با�ستثناء  )ال�سرائب  املحلية  باجلباية 

امل��ق��ا���س��ة م��ع اإ���س��رائ��ي��ل( ج���اءت اأف�����س��ل بكثري، 

اأو اأق����ل ���س��وءا ب��ك��ث��ري م��ن ال��ت��وق��ع��ات يف ب��داي��ة 

اإىل  بو�سوح  ت�سري  )االأرق���ام(  وكانت  اجلائحة، 

الفل�سطيني،  االق��ت�����س��اد  ل��ت��ده��ور  اآخ���ر  ع��ن��وان 

ه��و االح���ت���الل، م��ع اح��ت��ج��از ع���ائ���دات امل��ق��ا���س��ة 

كل  يف  الأ�سهر  متتاليتني،  مرتني  الفل�سطينية 

مرة، خالل عامي 2019 و2020.

االأمم  م���وؤمت���ر  ك����ان  االأخ������ري،  ت���ق���ري���ره  ويف 

يف  )�سدر  »اونكتاد«  والتنمية  للتجارة  املتحدة 

حتديد  يف  و�سوحا  االأكرث  املا�سي(،  اأيلول   28
العنوان امل�سوؤول عن هذا التدهور يف االقت�ساد 

وما  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  وه��و  الفل�سطيني، 

ب��ع��ائ��دات  ق��ي��ود وح�����س��ار وت��الع��ب  يفر�سه م��ن 

و�سرقتها. الفل�سطينية  ال�سرائب 

ل��ه��ا،  ت��ق��ري��ر  يف  امل���ت���ح���دة،  االأمم  واع���ت���رت 

االأر�ص  على  وممار�ساته  االإ�سرائيلي  االحتالل 

االقت�ساد  يعانيها  ال��ت��ي  امل�����س��اك��ل  ل��ك��ل  ال�سبب 

ك��ورون��ا،  جائحة  ت�سف  مل  فيما  الفل�سطيني، 

الو�سع  لتعقيدات  يذكر  �سيئا  تداعياتها،  رغم 

الفل�سطينية املحتلة. االقت�سادي يف االأرا�سي 

م��ن�����س��ق  ق������ال  ل���ل���ت���ق���ري���ر،  ت���ق���دمي���ه���م���ا  ويف 

وح�������دة م�������س���اع���دة ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

ال�سوؤون  وم�سوؤول  اخلفيف،  حممود  »اونكتاد« 

اإن  االأق�����رع،  معت�سم  امل��ن��ظ��م��ة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

دول  كل  على  تداعيات  تركت  »ك��ورون��ا«  جائحة 

خمتلفة،  ال��ظ��روف  فل�سطني  يف  »ل��ك��ن  ال��ع��امل، 

امل�سر  االأ�سا�سي  العامل  اأن  االأ�سا�سية  ور�سالتنا 

الفل�سطيني هو االحتالل«. باالقت�ساد 

كورونا  »جائحة  االأمم��ي��ان  امل�����س��وؤوالن  وق��ال 

ل���ت���ع���ق���ي���دات االق���ت�������س���ادي  ����س���ي���ئ���ا  ت�������س���ف  مل 

اجلائحة،  قبل  �سيئا  كان  الو�سع  الفل�سطيني، 

وا���س��ت��م��ر وت��ف��اق��م خ����الل اجل���ائ���ح���ة، ح��ي��ث مل 

تتوقف �سلطات االحتالل عن خططها بال�سم، 

واال���س��ت��ي��ط��ان، واحل�������س���ار، وامل��ع��ي��ق��ات حل��رك��ة 

والب�سائع«. االأفراد، 

وج���اء يف ال��ت��ق��ري��ر، اأن ال��و���س��ع يف االأرا���س��ي 

ب�سعف  ات�����س��م  اجل���ائ���ح���ة  ق��ب��ل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

االإن����ت����اج����ي����ة، وال���ت���ف���ت���ت اجل�����غ�����رايف، وت�����س��ظ��ي 

االأ�����س����واق، وال���ق���ي���ود ع��ل��ى ا����س���ت���رياد امل��دخ��الت 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وف���ق���دان االأرا�����س����ي وامل�����وارد 

امل��وارد  وت�سرب  امل�ستوطنات،  ل�سالح  الطبيعية 

اإ���س��رائ��ي��ل، وا���س��ت��ن��زاف االق��ت�����س��اد  امل��ال��ي��ة اإىل 

االإقليمي لقطاع غزة ب�سبب احل�سار والعمليات 

خ��الل  ا�ستمر  ه��ذا  وك��ل  امل�����س��ت��م��رة،  الع�سكرية 

اجلائحة.

اأب��ع��د من  وذه���ب امل�����س��وؤوالن االأمم���ي���ان اإىل 

ذلك، باتهام اإ�سرائيل اأنها امل�سوؤولة عن حرمان 

احلكومة الفل�سطينية من القدرة على مواجهة 

ال��الزم��ة  وت��ق��دمي اخل��دم��ات الطبية  اجل��ائ��ح��ة 

باحتجازها  االق��ت�����س��ادي،  االإن��ع��ا���ص  واإج�����راءات 

لفرتة  )املقا�سة(  الفل�سطينية  املالية  للموارد 

2020، ونحو  ع���ام  اأ���س��ه��ر يف  ���س��ت��ة  ع��ن  ت��زي��د 

ت�سعة اأ�سهر يف 2019.

وق����ال ال��ت��ق��ري��ر »ال ���س��يء ج��دي��د، االإغ����الق 

طويل  االإغ��الق  اإىل  اأ�سيف  باجلائحة  املرتبط 

االأم����د ال����ذي ي��ف��ر���س��ه االح���ت���الل، ح��ي��ث ع��ان��ى 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي واق��ت�����س��اده م���ن ح�����س��ار 

يف  الثانية  االنتفا�سة  منذ  باأخرى  اأو  بطريقة 

�سيا�سة  اإ�سرائيل  بتطبيق   ،2000 ع��ام  اأي��ل��ول 

القيود على  اإغالق م�سددة مع نظام معقد من 

والب�سائع«. االأ�سخا�ص  تنقل 

ك���ان ت��ع��ق��ي��ب احل��ك��وم��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة على 

ت��ق��ري��ر »اأون���ك���ت���اد« ف���وري���ا، ع��ل��ى ل�����س��ان رئ��ي�����ص 

ال��������وزراء حم���م���د ا����س���ت���ي���ة، ق���ائ���ال »م����ا ج����اء يف 

امل��ت�����س��ب��ب  اأن االح����ت����الل ه���و  ي���وؤك���د  ال���ت���ق���ري���ر 

العائق  وهو  فل�سطني،  يف  االقت�سادية  باملع�سلة 

�سرقة  خالل  من  التنمية  جهود  لكل  االأ�سا�سي 

الوطنية«. املقدرات 

الفل�سطينية  »احل��ك��وم��ة  اأن  ا�ستية  واأو���س��ح 

تتحمل اأعباًء كبرية مقابل حمدودية �سيطرتها 

وامل��وارد واحل��دود، وتتحمل كامل  االأر���ص  على 

حيثما  �سعبنا  يحتاجها  التي  املالية  االلتزامات 

ك���ان يف غ���زة وال�����س��ف��ة مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���ص، ويف 

خميمات اللجوء بلبنان و�سوريا«.

 سلطات االحتالل تتحمل مسؤولية تدهور االقتصاد الفلسطيني

جهود متميزة لسفارة األردن في تونس لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع تونس

الجغبير: االتفاق على تشكيل فريق عمل اردني تونسي 
بدراسة إمكانات التبادل والتكامل التجاري بين البلدين

االنباط- تون�س

االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����ص  اع���ل���ن 

وع����م����ان امل���ه���ن���د����ص ف���ت���ح���ي اجل���غ���ب���ري ع��ن 

امل�ستوى  رفيع  عمل  فريق  لت�سكيل  االتفاق 

والتكامل  التبادل  اإم��ك��ان��ات  بدرا�سة  ليقوم 

التجاري واخلروج بقوائم �سلع ذات اإمكانات 

وت��ون�����ص يف  االأردن  ب���ني  ع��ال��ي��ة  ت�����س��دي��ري��ة 

البلدين  بني  التكامل  لتحقيق  ال�سعي  ظل 

. ل�سقيقني ا

ال���ت�������س���ري���ح  يف  اجل����غ����ب����ري  امل����ه����ن����د�����ص 

زيارته  اختتام  عقب  اأ�سدره  الذي  ال�سحايف 

خاللها  التقى  والتي  التون�سية  للجمهورية 

جم���م���وع���ة م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات االق���ت�������س���ادي���ة 

تواجد  �سمن  وذل��ك  تون�ص  يف  وال�سناعية 

امل�ستوى يف تون�ص حل�سور  اردين رفيع  وفد 

احل��وار  مل�سروع  الر�سمي  االف��ت��ت��اح  فعاليات 

االأبي�ص  البحر  جنوب  جوار  يف  االجتماعي 

هذا  ت�سكيل  م��ن  ال��ه��دف  اإن  ق��ال  امل��ت��و���س��ط، 

ال��ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 

ال���ل���ق���اءات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني رج�����ال االأع���م���ال 

وت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ع��ث��ات ال��ت��ج��اري��ة وامل��ع��ار���ص يف 

القريب. امل�ستقبل 

ال�سفري  االأردين بح�سور  الوفد  اإن  وقال 

الطراونة  ماهر  الدكتور  تون�ص  يف  االأردين 

وال�سيد  تون�ص  يف  االأردنية  ال�سفارة  واأرك��ان 

غ��رف��ة  اإدارة  ع�����س��و جم��ل�����ص  ال�����س��ك��ع��ة  ف����واز 

امل���ن�������س���اآت  ق����ط����اع  مم���ث���ل  االأردن  ����س���ن���اع���ة 

اأي��ام عدة  ث��الث��ة  م��دار  احل��رف��ي��ة، عقد على 

القطاع اخلا�ص  ثنائية مع منظمات  لقاءات 

ال��ن��ظ��رية ل��ل��غ��رف��ة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 

بني  التجاري  التبادل  وتدعيم  االقت�سادية 

ال�سقيقني. البلدين 

زار  االأردين  ال�����وف�����د  اإن  اىل  ول����ف����ت 

لتون�ص،  وال�����س��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  اأي�����س��ا 

ح��ي��ث اأ���س��ف��ر ال��ل��ق��اء ع���ن ت���واف���ق ال��غ��رف��ت��ني 

ع��ل��ى ت��رت��ي��ب جم��م��وع��ة اأن�����س��ط��ة ت��روي��ج��ي��ة 

البلدين  يف  والتون�سية  االأردنية  للمنتجات 

االأعمال  رجال  تعريف  يتم  بحيث  بالتناوب 

وتون�ص  االأردن  من  كل  يف  املتاحة  بالفر�ص 

التجاري.  للتبادل 

اأي�سا التوافق على تقوية  واأ�ساف انه مت 

من  الطرفني  م��ن  احلكومات  م��ع  التن�سيق 

للعمل  الغرف  متلكها  التي  القنوات  خ��الل 

من  حتد  التي  االإداري��ة  املعيقات  اإزال��ة  على 

وتفعيل  وت��ون�����ص  االأردن  ب��ني  ال�����س��ل��ع  ت��دف��ق 

بينهما.  املرمة  االتفاقيات 

واأ������س�����اد امل���ه���ن���د����ص اجل���غ���ب���ري ب���اجل���ه���ود 

ممثلة  ت��ون�����ص  يف  االأردن  ل�����س��ف��ارة  امل��ت��م��ي��زة 

ب��ال�����س��ف��ري ال���ط���راون���ة وط���اق���م ال�����س��ف��ارة يف 

الكبرية  االأهمية  ذات  اللقاءات  هذه  ترتيب 

والتجارية  االقت�سادية  العالقات  تعزيز  يف 

ال�سقيقة. تون�ص  مع 

اأخ����ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا  اإن ال�����س��ف��ارة  وق����ال 

م����ه����ام ت���رت���ي���ب االج����ت����م����اع����ات وال�����زي�����ارات 

امل���ي���دان���ي���ة وال���ت���ي ج�����اءت يف ����س���ي���اق اإمي����ان 

اأوا���س��ر  تعزيز  باأهمية  االأردن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

ال��ت��ع��اون ب��ني ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف 

ب��ل��دان ال��ع��امل ح��ي��ث اإن ق��ط��اع االأع��م��ال هو 

امل���ح���رك ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

املن�سودة.

الطراونة  الدكتور  ال�سفري  قال  وبدوره، 

ت��واف��ق��ا من  اأي�����س��ا  ت�����س��م��ن��ت  ال���ل���ق���اءات  اإن 

اجل���ان���ب���ني ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اال����س���ت���ث���م���ارات م��ن 

اجل���ان���ب���ني واال����س���ت���ف���ادة م����ن االت���ف���اق���ي���ات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ت��م��ك��ني ال�����س��رك��ات االأردن���ي���ة من 

من  االأوروب��ي��ة  االأ���س��واق  يف  تواجدها  تقوية 

جانب وال�سوق التون�سي من اجلانب االآخر.

واكد الطراونة على اأن اجلانب التون�سي 

املتاحة  الفر�ص  من  لال�ستفادة  اأي�سا  ي�سعى 

التون�سية  املنتجات  تواجد  لتعزيز  االأردن  يف 

يف االأردن واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف 

خا�ص. ب�سكل  وال�سوري  العراقي  ال�سوقني 

اإدارة  جمل�ص  ع�سو  اأع���رب  ج��ه��ت��ه،  وم��ن 

عن  ال�����س��ك��ع��ة  ف����واز  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة 

ن��ت��ي��ج��ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  االأردن  غ����رف����ة  ����س���ع���ادة 

ال���ت���ع���اون  م��ل��م��و���س��ة ل���رغ���ب���ة ال���ط���رف���ني يف 

م��ت��م��ث��ل��ة يف ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة، م�����س��ريا اىل 

الثنائية  وال��ل��ق��اءات  االجتماعات  جميع  اأن 

مت����ح����ورت ح�����ول ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال���ت���ع���اون 

الطرفني. بني  والتكامل 

 وبني ال�سكعة اإن احد اأهم املوا�سيع التي 

هو  االتفاقية  خالل  من  عليها  العمل  �سيتم 

املن�ساأ  ق��واع��د  ت��راك��م  حتقيق  على  ال��رتك��ي��ز 

ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  م��ن  ال�����س��ن��اع��ي��ني  ب��ني 

ل���ت���ع���زي���ز ������س�����ادرات ال���ب���ل���دي���ن ب�����س��ك��ل ع���ام 

ب�سكل  االأوروب��ي��ة  االأ���س��واق  اىل  وال�����س��ادرات 

خا�ص.

اىل ذلك، وخالل الزيارة التقى املهند�ص 

اجل���غ���ب���ري ب��ال�����س��ي��د ط�����ارق ����س���ري���ف رئ��ي�����ص 

التون�سية،  املواطنة  املوؤ�س�سات  كونفدرالية 

وه����ي م��ن��ظ��م��ة ن��ق��اب��ي��ة جت���م���ع ك���وك���ب���ة م��ن 

ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة وال��ك��ب��رية 

ال��ع��ام��ل��ة يف خمتلف  واالأج��ن��ب��ي��ة  ال��ت��ون�����س��ي��ة 

ق���ط���اع���ات االق���ت�������س���اد ال��ت��ون�����س��ي، ح��ي��ث مت 

ال��ت��ب��اح��ث ح����ول ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي 

وع���ل���ى م�����س��ت��وى رج�����ال االأع����م����ال ل��ل��ت��ب��ادل 

االأردنية  ال�سناعية  ال�سركات  بني  التجاري 

وال���ت���ون�������س���ي���ة، وال���ع���م���ل م���ع احل���ك���وم���ات يف 

ك���ال ال��ب��ل��دي��ن ل��ت��ذل��ي��ل ع��ق��ب��ات ال��ت�����س��دي��ر 

باالجتاهني.

واأع�ساء  برئي�ص  اأي�سا  اجلغبري  والتقى 

لل�سناعة  ال��ت��ون�����س��ي  االحت���اد  اإدارة  جمل�ص 

وال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وه��ي 

ت��ون�����ص وت�سم  االع��م��ال يف  م��ن��ظ��م��ات  اع���رق 

150 األف �سركة  حتت مظلتها ما يزيد عن 

املختلفة. القطاعات  من  خا�سة 

وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، مت خ����الل ال���زي���ارة 

اجلهوي  االحت��اد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 

التقليدية  وال�سناعات  والتجارة  لل�سناعة 

يف والي������ة ب����ن ع����رو�����ص، وال����ت����ي ت���ع���د اك���ر 

ت�سم  حيث  تون�ص  يف  ال�سناعية  التجمعات 

تعمل  موؤهلة  �سناعية  منطقة   18 الوالية 

���س��رك��ة ���س��ن��اع��ي��ة م��ن   120 ف��ي��ه��ا ح�����وايل 

االتفاقية  تهدف  حيث  املختلفة،  القطاعات 

ال��ت��ي ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة بني 

االعمال  رج��ال  ت�سبيك  خ��الل  من  البلدين 

ال�����س��ن��اع��ي��ني يف ك���ال ال��ب��ل��دي��ن م���ن خ��الل 

امل�����س��ت��ق��ب��ل  االأن���������س����ط����ة يف  م�����ن  جم���م���وع���ة 

القريب. 

���س��ي��اق  يف  مت���ت  ال����زي����ارة  اأن  اىل  وي�����س��ار 

– �سمن  االأردن  �سناعة  غرفة  وفد  ح�سور 

واحتاد  العمل  وزارة  �سم  ر�سمي  اردين  وفد 

ال��ن��ق��اب��ات االأردن����ي����ة- ل��الف��ت��ت��اح ال��ر���س��م��ي 

جنوب  ج��وار  يف  االجتماعي  احل��وار  مل�سروع 

امل��ت��و���س��ط وه���و م�����س��روع مم���ول م��ن االحت���اد 

االأوروب�����ي وي���دار م��ن ق��ب��ل احت���اد ال��ن��ق��اب��ات 

ال������دويل وي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذه م���ن ق���ب���ل االحت����اد 

واالحت��اد  االع��م��ال  لكنفدراليات  املتو�سطي 

العربية  املنظمات  و�سبكة  للنقابات  العربي 

للتنمية. احلكومية  غري 

 وي��ه��دف امل�����س��روع اىل ت��ع��زي��ز مم��ار���س��ات 

احل�����وار االج��ت��م��اع��ي م��ت��ع��دد االأط�������راف يف 

امل��ت��و���س��ط.  االأب���ي�������ص  ال���ب���ح���ر  ج���ن���وب  دول 

الثانية  مرحلته  يف  امل�����س��روع  تنفيذ  و�سيتم 

ت��ون�����ص،  ب��ل��دان ع��رب��ي��ة ه��ي االردن،  ���س��ت��ة  يف 

امل���غ���رب، ف��ل�����س��ط��ني، ل��ب��ن��ان واجل����زائ����ر م��ن 

�سيتم  االأن�سطة  من  كبرية  جمموعة  خالل 

اأجل  من  �سنوات  اأربعة  م��دار  على  تنفيذها 

جميع  بني  االجتماعي  احل��وار  بيئة  تدعيم 

االطراف. 

وت�����س��م��ن ب���رن���ام���ج االف���ت���ت���اح ال��ت��ع��ري��ف 

حول  املعنية  البلدان  يف  الرائدة  باملمار�سات 

الدارة  الفاعلة  واالآليات  االجتماعي  احلوار 

ذات  ب��ن��اءة  نتائج  اىل  للو�سول  احل��وار  ه��ذا 

اأث����ر اي��ج��اب��ي ع��ل��ى االأ����س���ع���دة االج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�سيا�سية. واالقت�سادية 
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االنباط- عمان

نفى الناطق االإعالمي يف وزارة الطاقة 

والرثوة املعدنية زيادة التعرفة الكهربائية 

ع��ل��ى ف���وات���ري امل�����س��رتك��ني، م���وؤك���دا اأن����ه مل 

وما  الكهرباء  تعرفة  تعديل على  اي  يطراأ 

امل��ط��ب��ق��ة م��ن��ذ ع��ام  ال��ت��ع��رف��ة  ت���زال بح�سب 

.2020

االنباط- عمان

ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  اأع��دت��ه��ا  درا����س���ة  اأظ���ه���رت 

االأ�سواق  مراقبة  مديرة  والتموين/  والتجارة 

وا���س��ل  �سلعة   135 اأ���س��ع��ار  �سملت  وال��ت��م��وي��ن، 

بال�سهر  مقارنة   2021 اأيلول  ل�سهر  امل�ستهلك 

الذي �سبقه انخفا�ص 8 اأ�سناف بن�سبة 6 باملئة، 

دجاج  عمان،  م�سلخ  دج��اج  هي  االأ�سناف  وه��ذه 

ن��ت��اف��ات، حديد  دج���اج  ���س��رك��ات خمتلفة،  ان��ت��اج 

�سد 60 وحديد �سد 40، خيار، �سبانخ وملفوف.

كما اأظهرت ارتفاع اأ�سعار 5 اأ�سناف وبن�سبة 

ل��ي��م��ون م�ستورد،  ل��ي��م��ون حم��ل��ي،  ب��امل��ئ��ة ه��ي   4

ب�سل، موز بلدي وخاروف دبي.

 122 اأ�سعار  ا�ستقرار  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 

النباتية  ال��زي��وت  ب��اأن��واع��ه،  االأرز  منها  �سلعة، 

مثل  امل�سنعة  واملواد  اجلاف  احلليب  باأنواعها، 

بلدي  روم��اين، عجل  خ��اروف  ال�ساي واجلبنة، 

برغل. وم�ستورد 

وم���ن خ���الل ع��م��ل��ي��ات ال��ر���س��د ت��ب��ني وج��ود 

ع���رو����ص ع��ل��ى اأ����س���ع���ار ب��ع�����ص اال����س���ن���اف ال��ت��ي 

مثل  امل��ق��ارن��ة  ال��ف��رتة  خ��الل  اأ�سعارها  ارتفعت 

الليمون واأ�سناف من اللحوم.

االنباط-عمان

ج������ددت ح���م���اي���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك دع���وت���ه���ا اىل 

اأجل  من  اللقاح  اأخ��ذ  اإىل  واملقيمني  املواطنني 

حمايتهم وحماية افراد عائالتهم وكافة اأفراد 

امل��ج��ت��م��ع ت��زام��ن��ا م���ع ح��ل��ول ف�����س��ل��ي اخل��ري��ف 

وال�������س���ت���اء ال����ل����ذان ت�������زداد ف��ي��ه��م��ا االم����را�����ص 

والبكتريية  ال��ف��اي��رو���س��ي��ة  وخ��ا���س��ة  امل��و���س��م��ي��ة 

اال�ستمرار  وك��ذل��ك  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���ص  واه��م��ه��ا 

وال�سروط  االحتياطات  واخذ  املكاين  بالتباعد 

الالزمة اخلا�سة باجلائحة.

وقال الدكتور حممد عبيدات رئي�ص حماية 

اأن  االرب��ع��اء  ام�����ص  �سحفي  ب��ي��ان  يف  امل�ستهلك 

جاللة امللك عبداهلل الثاين يويل هذا املو�سوع 

واجتماعاته  لقائاته  كل  ففي  كبريا،  اهتماما 

على  جاللته  يحث  الر�سمية  وغ��ري  الر�سمية 

واالل��ت��زام  املطعوم  اأخ��ذ  االق��ب��ال على  ���س��رورة 

ب�����س��روط ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة ل�����س��م��ان ا���س��ت��ق��رار 

املواطنني  حياة  على  للحفاظ  الوبائي  الو�سع 

م���ن ج��ه��ة وم����ن اج����ل ���س��رع��ة ت���ع���ايف ال��ق��ط��اع 

االق��ت�����س��ادي ال����ذي ب��ت��ع��اف��ي��ه ���س��ت��ت��ع��اف��ى ك��اف��ة 

القطاعات املختلفة من جهة اأخرى.

وا�ستهجن الدكتور الدكتور عبيدات عزوف 

اأخ��ذ  ع��ن  االآن  لغاية  امل��واط��ن��ني  بع�ص  ورف�����ص 

املطعوم وهم ن�سبة لي�ست بالقليلة بحجة عدم 

اجلهات  تاأكيد  من  بالرغم  املطعوم  ماأمونية 

اأن  ع��ل��ى  ال���ع���الق���ة  ذات  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رق���اب���ي���ة 

تاأثريات  لها  و�سليمة وال يوجد  اآمنة  املطاعيم 

�سلبية على �سحة و�سالمة االن�سان على املدى 

البعيد واأي�سا اإن ن�سبة كبرية من الذين اخذو 

امل��ط��ع��وم مل ت��ت��م ا���س��اب��ت��ه��م ب��ال��ف��اي��رو���ص، مما 

اال�سابيع  الوبائي خالل  املنحى  ثبات  �ساهم يف 

املا�سية .

وط���ال���ب ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��دات احل��ك��وم��ة اىل 

على  اخلا�سة  والتعليمات  االج���راءات  ت�سديد 

من مل يتلقوا املطعوم من اأجل حثهم على اأخذ 

اأجل  من  املواطنني  من  بغريهم  اأ�سوة  املطعوم 

تغليظ  و  اال���س��اب��ات،  ع��دد  وتخفي�ص  التقليل 

ي��ل��ت��زم��ون ب�سروط  ال��ذي��ن ال  ب��ح��ق  ال��ع��ق��وب��ات 

ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة اخل��ا���س��ة ب��اجل��ائ��ح��ة .ذل���ك 

ت�سكل  تزالت  وم��ا  بعد  تنتهي  مل  اجلائحة  اأن 

اأخ��ذ  يتم  اإن مل  امل��واط��ن��ي��ني  خ��ط��را على ح��ي��اة 

العامة  ال�سالمة  ب�سروط  واالل��ت��زام  املطعوم 

التباعد  يف  اال�ستمرار  ي�ستوجب  االأم��ر   وه��ذا 

الكمامات وخا�سة يف  بارتداء  املكاين وااللتزام 

االماكن العامة واملغلقة.

االنباط-عمان 

ق���ام م��دي��ر ع���ام اجل���م���ارك االردن���ي���ة ل���واء 

ملركز  تفقدية  بزيارة  الق�ساة  ج��الل  جمارك 

/�سحاب  ال��ث��اين  ع��ب��اهلل  امل��ل��ك  ج��م��رك مدينة 

اآلية �سري العمل اجلمركي  اطلع خاللها على 

واخلدمات املقدمة ملتلقي اخلدمة.

وال���ت���ق���ى خ����الل ال����زي����ارة م���دي���ر وم��وظ��ف��ي 

املركز  مدير  قدمه  اإي��ج��از  اإىل  م�ستمعا  امل��رك��ز 

عن  فيه  حتدث  العمايرة  مالك  جمارك  عميد 

االإجراءات املتخذة يف املركز واخلدمات املقدمة 

للم�ستثمرين واالجنازات املتحققة يف املركز.

وم����ن ج���ان���ب اخ����ر ت��ف��ق��د ال��ق�����س��اة م��رك��ز 

ج���م���رك ال���رق���ي���م وال���ت���ق���ى رئ��ي�����ص وم��وظ��ف��ي 

�سرورة  على  م�سددا  ملطالبهم  وا�ستمع  املركز 

وتخلي�ص  متابعة  يف  الق�سوى  االأهمية  ايالء 

االأع����م����ال اجل��م��رك��ي��ة يف امل���رك���ز وخ�����س��و���س��ا 

م��ع��اي��ن��ة ال��ب�����س��ائ��ع ال�������س���ادرة ت�����س��ه��ي��ال على 

امل�ستثمرين. 

وال��ت��ق��ى ال��ق�����س��اة خ����الل ال����زي����ارة رئ��ي�����ص 

ال�سناعية  التجمعات  ملدينة  االإدارة  جمل�ص 

جمل�ص  رئي�ص  ونائب  حيا�سات  �سعيد  ال�سيد 

واع�����س��اء  ال��ت��ج��م��ع��ات  م��دي��ن��ة  وم��دي��ر  االإدارة 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  م����ن  وع�������ددا  االإدارة  جم��ل�����ص 

العديد  مناق�سة  مت  حيث  امل�سانع  واأ���س��ح��اب 

من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك التي تهم 

العديد  وبحث  وامل�ستثمرين  اال�ستثمار  قطاع 

م���ن امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م وال��ع��م��ل على 

تذليلها. واأ�ساف الق�ساة بان دائرة اجلمارك 

ت�����س��ع��ى دائ���م���ا اإىل ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث يف 

ال��ع��م��ل ل��ت�����س��ه��ي��ل وال��ت��ب�����س��ي��ط يف االإج������راءات 

التكنولوجيا  وا�ستخدام  للم�ستثمرين  املقدمة 

االإج���راءات  جميع  امتتة  خ��الل  من  احلديثة 

ك���ا����س���خ���دام ن���ظ���ام اال����س���ي���ك���ودا االل����ك����رتوين 

اخل���ا����ص ب����االإدخ����ال امل���وؤق���ت ون���ظ���ام االب�����راء 

ب�����س��دد جتهيز  ال���دائ���رة  اأن  ك��م��ا  االل���ك���رتوين 

الوطني  ال�سادر  لبيانات  �ساحة  وتخ�سي�ص 

خالل الفرتة القادمة. 

ويف ن��ه��اي��ة ال����زي����ارة ���س��ك��ر ال��ق�����س��اة ك��اف��ة 

م���وظ���ف���ي امل����رك����ز وح���ث���ه���م ع���ل���ى ب�����ذل امل���زي���د 

ال�سناعي  للقطاع  خ��دم��ة  بالعمل  واالرت��ق��اء 

وامل�ستثمرين. واال�ستثمار 

االنباط- عمان

التخلي�ص  �سركات  اأ�سحاب  نقابة  طالبت   

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ال��ب�����س��ائ��ع،  ون��ق��ل 

�سمن  ال��ق��ط��اع  اإدراج  ب����اإع����ادة  االج���ت���م���اع���ي، 

وتعايف«،  »ا�ستدامة  برناجمي  امل�ستفيدين من 

كونه من القطاعات التي ت�سررت من جائحة 

كورونا.

وقال رئي�ص النقابة �سيف اهلل اأبو عاقولة، 

قطاع  اإن  االرب��ع��اء،  ام�ص  �سحفي  ت�سريح  يف 

وما  اجلائحة  بتبعات  كثرياً  تاأثر  التخلي�ص 

راف��ق��ه��ا م���ن اإغ����الق����ات ل��ل��م��ع��اب��ر احل���دودي���ة 

وتوقف حركة النقل.

لقطاع  احل��ك��وم��ة  اإدراج  ع���دم  اىل  وا����س���ار 

القطاعات  �سمن  الب�سائع  ونقل  التخلي�ص 

القطاعات  اأك��رث  بني  من  ان��ه  رغ��م  املت�سررة، 

فتح  ع��ودة  اأن  مبينا  باجلائحة،  ت��اأث��رت  ال��ت��ي 

التخلي�ص  �سركات  اأن  يعني  ال  الرية  املعابر 

ونقل الب�سائع تعافت من اجلائحة، بل حتتاج 

خ�سائرها.  لتعوي�ص  ال��وق��ت  م��ن  م��زي��د  اإىل 

واأك�����د اأن ال��ق��ط��اع ���س��ري��ان م��ه��م ل��الق��ت�����س��اد 

الوطني، �سواء جلهة ال�سادرات اأو امل�ستوردات 

وال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ومل��خ��ت��ل��ف 

واخل���دم���ي���ة وال����زراع����ي����ة وال���ط���اق���ة، اإ���س��اف��ة 

واالإن��ت��اج  ال��ع��م��ل  �سال�سل  ل��دع��م��ه ال���س��ت��دام��ة 

والتوريد بكل الظروف.

  الطراونة: توافق اردني تونسي على تعزيز االستثمارات بين
    الجانبين واالستفادة من االتفاقيات الثنائية

  الشكعة: العمل على تحقيق تراكم قواعد المنشأ بين الصناعيين
    من البلدين لتعزيز الصادرات

  صناعة األردن والتجارة والصناعة التونسية تتفقان على ترتيب
    أنشطة ترويجية لمنتجات البلدين



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة املدن للت�سويق العقاري  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل 

 )15797( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2008/2/20( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/5(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة ار�ض كنعان خلدمات التو�سيل  ذ.م.م م�سجلة لدينا 

الرقم  حت��ت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

)58842( بتاريخ )2020/12/31( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/4(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200097687 (

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة �سكريه اخوان وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2008/8/7 بتاريخ   )91778( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/12/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد عبد الرزاق توفيق �سكريه  

م�سفيا لل�سركة .

�سياح  ���س��ارع   – ع��ب��دون   – عمان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

البغدادي - عماره رقم ) 11 ( – ت: 0795123555

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

مجاهد حلمي محمد ابو زينه

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

او  م�سروع  �سبب  ب���دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

سفيان علي محمود ابو شرخ

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

او  م�سروع  �سبب  ب���دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

للبيع والت�سويق عرب النرتنت  ذ.م.م  ا�سياء جميله  باأن �سركة 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت 

الرقم )49327( بتاريخ )2017/10/18( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/5(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

الن�سرات  فخرية  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سركائها  

 )  116893( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/7/13 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة خليل ابو الفيالت  

 )  73244( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2004/10/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة فار�ض الع�ساف و�سركاه  

 )  100819( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2011/3/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

   ) روعة الكرم للمواد الغذائية ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )246673( 

با�سم ) هناء فتحي حممد جابر ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد فوؤاد ح�سن ابو 

عواد ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ذ.م.م  امل�ساريع   وادارة  لتطوير  الر�سيقه  الطرق  �سركة  ب��اأن 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت 

الرقم )39557( بتاريخ )2015/2/11( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/5(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ذ.م.م  اللكرتونية   الربامج  لت�سميم  املتطورون  �سركة  ب��اأن 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت 

الرقم )58030( بتاريخ )2020/9/15( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/6(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اخلمي�ض    7 / 10 /2021

العدد رقم:    5833
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املُت�سدام  اأ�سكال التعاون االأهم واال�ستثمار  َواح��ًدا من  الَتعليم الَعايل اجلاِمعي   ُيعد 

واالآمن واملَاأمون بني الدول وال�سعوب، اإذ ُيعترب رفع اأعداد الطلبة اجلامعيني الدار�سني 

يف جامعات الدول ال�سديقة واحلليفة كال�سني، رافعة قوية من �ساأنها تعميق التفاهم 

ا.  ا، وتفاهمها وت�ساُهرها اأي�سً مم من بع�سها بع�سً
ُ
ال�سيا�سي بني الدول، وتقريب االأ

 يف روؤيتي للتعاون اجلامعي والتبادل الطالبي بني االأردن وال�سني، �سرورة رفع اأعداد 

الطلبة الدار�سني يف جامعات البلدين لي�سل اإىل عدة اآالف، ولي�س كما هو االأن مئات 

تَمائة طالب يف كل بلد، وفًقا مِلَا ُن�سر يف و�سائل االإعالم  قد ال تتجاوز اخَلم�َسَمائة اأو ال�سِّ

ردن موؤخًرا، مبنا�سبة االحتفاالت 
ُ
االأردنية وال�سينية، وما حتّدثت عنه �سخ�سيات يف االأ

بالعيد ال�72 على تاأ�سي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية.

الَرحب الذي يجب توظيفه يف عملية  الِعلمي والتَّعليمي   ويف �سياقات هذا الف�ساء 

كبري  باهتمام  طالعُت  وال�سيني،  االأردين  �سعبينا  بني  املُ�َساَهرة  ل�سالح  وجادة  مة  ُمنظَّ

ال�سيد  �سعادة  الها�سمّية،  ردنية 
ُ
االأ املَملكة  لدى  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  �سفري  دعوة 

والتعاون  التبادل  رفد  يف  امل�ساهمة  اإىل  ردنيني 
ُ
االأ الدكتوراة  لَطلبِة  ت�سواندونغ،  ت�سني 

َد خالل لقاء نظّمته ال�سفارة ال�سينية يف عّمان عرب  ردن، و�َسدَّ
ُ
الثنائي بني ال�سني واالأ

العام الدرا�سي2021 على نفقة �سندوق  املُنتِظِمني يف  تقنية الفيديو مع هوؤالء الطلبة 

املَعونة ال�سيني، اإىل تعميق اأهمية الدور الذي ميكن اأن َيلعبُه الطالب الَِّذين يتعلَّمون 

يف ال�سني، يف عملية تاأ�سيل وتوثيق العالقات بني ال�سعوب، وللم�ساهمة اجلادَّة يف تنمية 

ردن، وللعمل كج�سٍر لتدعيم التبادل والتعاون الثنائي، كَما َك�َسَف عن م�ساركة 2800 
ُ
االأ

اأردين يف برامج تدريب امل�ساعدات ال�سينية حتى نهاية عام 2019 ، بينهم خم�سون طالًبا 

من درجة الدكتوراة واملاج�ستري.

عن  اأن��ب��اًء  طالعنا  �سنتني،  قبل  ال�سينية  ال�سفارة  ون�سرتها  �سبق  التي  االأخ��ب��ار  ويف   

وجود عدٍد من املََعاِهد التقنية والتطبيقية مثل معهد هواوي، حيث مت افتتاح اأكادميية 

هواوي يف جامعة البلقاء التطبيقية، وجرى تدريب )17( من اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

و�سائل  باأحدث  املهارات  على  الطلبة  وتدريب  واملعرفة  التكنولوجيا  نقل  من  ليتمكنوا 

ُد  هِّ مُيَ ��ا  ِمَّ ال�سباب،  من  مئات  ب�سع  االأكادميية  ه��ذه  ب��ت  َدرَّ كما  التكنولوجي،  التطور 

الَعاملية، واأكدت  اأ�سواق اال�ستثمارات  ُفَر�س ح�سول الطلبة على وظائف يف  اإىل ت�سهيل 

ع��دٍد من  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�����ّس��َراك��ات  م��ن  م��زي��ٍد  على  حالياً  “العمل يجري  اأن  ال�سفارة 

ردنية يف هذا املجال«.
ُ
اجلامعات االأ

اللقاءات  اإليها  التي ُتف�سي  النتائج  التعليمي على  َي�ستمر تركيز املهتمني بالف�ساء   

واملُناق�سات يف ُجملٍة من الق�سايا واملَلفات ذات االهتمام امل�سرتك، ويف مقدمتها تعظيم 

لدرا�سة  املِنح  وتبادل  العايل،  التعليم  جمال  يف  خا�سًة  البلدين،  بني  التفاهمات  مكانة 

ق امل�سالح الثنائية اجلمعية  اللغتني العربية وال�سينية، والتدريب امل�سرتك، والتي حتقِّ

بينهما، وال�ستح�سار  االأخوية  للروح  َم�سِب عّمان وبكني، تر�سيًخا وتوطيًدا  لَت�سب يف 

روح طريق احلرير ال�سيني القدمي الذي �َسلََك دروب االأردن وَم�َساِلِكه املُختلفة، ومبادرة 

احلزام والطريق التي يرعاها الرئي�س ال�سيني احلكيم �سي جني بينغ، والتي �ستنطلق 

اإ�سراع كل االآفاق املُمِكنة  اإ�سناًدا لكل املُ�سرتكات بني �سعبينا، وليتم  ا،  اأي�سً �سوب االأردن 

ا م�سى. اأمام التبادالت االأكرث اإِّت�ساًعا وامتداداً ِمَّ

*كاتبة واإعالمية اأردنية / رو�سية.

نيدوغينا يلينا 

الَجامعّيون ُسفراء 
الُمَصاهرة

االنباط-وكاالت

ك�سف تقرير �سحايف من دولة االحتالل، 

االأ�سلحة  حجم  عن  النقاب  الثالثاء،  اليوم 

م��ن  ���رق���ت  ����سُ ال����ت����ي  ال���ق���ت���ال���ي���ة  واالأدوات 

م�ستودعات جي�س االحتالل االإ�سرائيلي منذ 

وذل��ك و�سط   ،2020 ال��ع��ام  2013 حتى  ال��ع��ام 

احتدام النقا�س حول قرار حكومة االحتالل 

“ال�ساباك”  بعنا�سر  ب��ال��زج  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

البلدات  اإىل  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  وجي�س 

غ��ري  ال�������س���الح  “جمع  ب���ذري���ع���ة  ال���ع���رب���ي���ة، 

املرخ�س”

امل���وق���ع  اأورده  ال������ذي  ل��ل��ت��ق��ري��ر  ووف����ق����ا 

التابعة  “هاآرت�س”  ل�سحيفة  االإل��ك��رتوين 

لدولة االحتالل، فاإن االأرقام الواردة والتي 

امل�سروقة، ال  االأ�سلحة  اأن��واع وكميات  تف�سل 

امل�سروقات،  حلجم  احلقيقية  ال�سورة  تنقل 

اإذ اأن املعطيات الواردة هي معطيات جزئية

ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر ف����اإن ج��ي�����س االح��ت��الل 

االإ�سرائيلي مل يكن ق��ادرا على جمع بيانات 

من  امل�سروقة  االأ�سلحة  كمية  ح��ول  دقيقة 

العام  وخ��الل   2013 ال��ع��ام  قبل  م�ستودعاته 

بامل�سروقات  املتعلقة  املعلومات  اأن  اإذ   ،2015

خالل 2015، منقو�سة

التي  ال�����س��ورة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

ت��ن��ق��ل��ه��ا امل���ع���ط���ي���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����س��روق��ات 

واملعدات  االأ�سلحة  حجم  وتظهر  “مروعة 
القتالية املوجودة يف االأيدي اخلطاأ”، وت�سري 

والعتاد  االأ�سلحة  قيمة  اأن  اإىل  التقديرات 

مع�سكرات  من  �سنويا  ت�سرق  التي  واالآل��ي��ات 

وقواعد اجلي�س قد ت�سل اإىل نحو 15 مليون 

دوالر

وي�������رتاوح ���س��ع��ر ال��ق��ط��ع��ة ال����واح����دة من 

ما  النا�سفة  والعبوات  املتفجرات  اأو  ال�سالح 

بني خم�سة اإىل ع�سرة اآالف دوالر، علما باأن 

االإ�سرائيلي،  االح��ت��الل  جي�س  اأرك���ان  رئي�س 

اأفيف كوخايف، كان قد و�سف عمليات �سرقة 

االأ�سلحة من قواعد اجلي�س باأنها “خطرية 

للغاية”

قائمة امل�سروقات املف�سلة:

بندقية اإم 16 | احل�سيلة: 323 قطعة

بندقية اإم 4 | احل�سيلة: 75

بندقية تافور | احل�سيلة: 84

ر����س���ا����س���ات )ن���ي���غ���ي���ف، م�����اغ وغ����ريه����ا( | 

احل�سيلة: 32

م�سد�س غلوك | احل�سيلة: 13

قاذف البندقية | احل�سيلة: 82

قنابل يدوية | احل�سيلة: 527

�سواريخ الو | احل�سيلة: 47

قنابل مقذوفة | احل�سيلة: 37

ال��ن��ا���س��ف��ة  )ال���ع���ب���وة  حبالة”  “لباناة 
 | االأكرث ا�ستخداما يف اجلي�س االإ�سرائيلي( 

احل�سيلة: 65

عبوات نا�سفة | احل�سيلة: 321

 | 5.56 م���ل���م  ن����اري����ة م����ن ع���ي���ار  اأع�������رية 

�سالح،  خم��زن   71 �سندوقا،   35 احل�سيلة: 

152،476 عيار ناري

 | 7.62 م���ل���م  ن����اري����ة م����ن ع���ي���ار  اأع�������رية 

احل�سيلة: 10،308 عيار ناري

م�سد�س يريحو | احل�سيلة: 3

م�سد�س SIG-Sauer | احل�سيلة: 3

األغام | احل�سيلة: 2

قنابل اإنارة | احل�سيلة: 12

)����س���اروخ   MATADOR ����س���اروخ 

يطلق من الكتف �سد املباين والتح�سينات( 

:1 | احل�سيلة 

االنباط-وكاالت

دعت 5 ف�سائل فل�سطينية، اليوم االأربعاء 

اأو�سلو  اتفاقية  اإل��غ��اء  اإىل   ،2021 اأك��ت��وب��ر   6

لتطوير  العامني  االأم��ن��اء  ق���رارات  وتطبيق 

ن�ساالت �سعبنا يف كل مكان، ووقف الرهانات 

يف  املقاومة  واعتماد  الوهمية،  احللول  على 

امليدان �سيا�سة بديلة

وحذرت الف�سائل اخلم�سة وهي: اجلبهة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����س��ط��ني، حركة 

االإ���س��الم��ي، طالئع ح��رب التحرير  اجل��ه��اد 

ال�سعبية - قوات ال�ساعقة، اجلبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطني - القيادة العامة، اجلبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطني، من امل�س باأو�ساع 

على ح�ساب  واب��ت��زازه��ا مالياً  ال��غ��وث  وك��ال��ة 

حقوق الالجئني من اأبناء �سعبنا

االإ���س��راع  ���س��رورة  على  الف�سائل  واأك���دت 

رام اهلل  العامني يف  االأمناء  ق��رار  اإىل تنفيذ 

ب����ريوت ب���اإجن���از اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

الكفاحية، بدياًل التفاقات اأو�سلو وبرتوكول 

باري�س االقت�سادي، وت�سكيل القيادة الوطنية 

اأ�سكالها،  بكل  ال�سعبية  للمقاومة  امل��وح��دة 

التحول  طريق  وعلى  �ساملة  انتفا�سة  نحو 

يحمل  اأن  اإىل  ال���وط���ن���ي،  ال��ع�����س��ي��ان  ن��ح��و 

االحتالل وم�ستوطنوه ع�ساهم ويرحلوا عن 

اأر�سنا اأذالء

و����س���ددت ال��ف�����س��ائ��ل ع��ل��ى ����س���رورة وق��ف 

وهمية،  ح��ل��ول  على  الهابطة  “الرهانات 
بعد  خا�سة  الدولية،  الرباعية  اإىل  كالعودة 

دولة  وحكومة  االأمريكية  االإدارة  ك�سفت  اأن 

العملية  ب�ساأن  اإن  كاملة،  اأوراق��ه��ا  االحتالل 

ح��وايل  ع��رب  ف�سلها  اأثبتت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 

ث��الث��ة ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن امل��ه��دور م��ن حياة 

�سعبنا وق�سيته الوطنية، اأو ب�ساأن اال�ستيطان 

الذي ما زال م�ستمراً ب�سكل جنوين«

ال�����س��ق��ف  “رفع  ال���ف�������س���ائ���ل:  واأردف����������ت 

ال�سيا�سي ال يكون باخلطابات وال بالبيانات 

القوة  اإىل  باال�ستناد  بل  الهواء،  على  املعلقة 

والفعل يف امليدان”، مالطبني مبغادرة واإلغاء 

اتفاق اأو�سلو، وبروتوكول باري�س االقت�سادي، 

ووقف  االحتالل،  بدولة  االع��رتاف  و�سحب 

العالقة معها  بناء  واإع��ادة  االأمني،  التن�سيق 

وا�ستعمار  وع��دوان  احتالل  دول��ة  باعتبارها 

ا�ستيطاين ومتييز عن�سري وتطهري عرقي

واأدان������ت ال��ف�����س��ائ��ل ذه����اب وك��ال��ة ال��غ��وث 

املوقع  للربوتوكول  الر�سوخ  اإىل  )اأون����روا( 

م�ستكملني:  االأمريكية،  االإدارة  وبني  بينها 

ابتزاز  نف�سه،  الوقت  يف  ي�ستنكرون،  “كما 
بع�س املانحني كالربملان االأوروبي، وال�سغط 

ع��ل��ى ال���وك���ال���ة، الإع������ادة ال��ن��ظ��ر ب��رباجم��ه��ا 

وطنياً،  الطلبة  اأب��ن��اءن��ا  لتجهيل  التعليمية 

الوطنية  وح��ق��وق��ه��م  لق�سيتهم  واإن��ك��اره��م 

امل�������س���روع���ة، وت�����س��وي��ه وع���ي���ه���م، وت��اأه��ي��ل��ه��م 

للقبول باالنف�سال عن واقعهم الفل�سطيني 

ال�سهيوين،  للم�سروع  �سحايا  ك��الج��ئ��ني، 

ومت��زي��ق  اأه��ال��ي��ه��م،  ت�ستيت  اإىل  اأدى  ال���ذي 

واحلديد  النار  بقوة  واإخراجهم  جمتمعهم، 

من وطنهم نحو املجهول«

االنباط-وكاالت

قدمت حركة طالبان منذ عودتها موؤخرا اإىل ال�سلطة يف 

يف  مبا  ال��دويل  للمجتمع  التعهدات  من  �سل�سلة  اأفغان�ستان 

ذلك عدم امل�سا�س مبا تبقى من االآثار البوذية، فهل تغريت 

احلركة فعال؟

حتاول طالبان اكت�ساب �سرعية واعرتاف دوليني، ولذلك 

اأدىل مثلوها بت�سريحات تعهدوا فيها بنبذ احلركة العنف 

وبتقا�سم ال�سلطة مع خمتلف اجلماعات العرقية والف�سائل 

املجال  واإتاحة  وحرياتها،  امل��راأة  حقوق  وب�سمان  ال�سيا�سية، 

لل�سحافة لتعمل بحرية، م�سددة يف نف�س الوقت على اأن كل 

ذلك �سيتم يف اإطار ال�سريعة

وكان اآخر هذه التعهدات قد �سدر من املولوي اأمري خان 

ا�ستقباله  اأث��ن��اء  “طالبان”،  حكومة  خارجية  وزي��ر  متقي، 

م��ب��ع��وث��ا خ��ا���س��ا ل��رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين، ون�����س على 

من  اأفغان�ستان  اإىل  القادمني  جميع  واأم��ن  “�سالمة  �سمان 

خالل ال�سبل القانونية من جميع اجلن�سيات”

وف��ي��م��ا ي���راق���ب امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب���ح���ذر م���ا ي���ج���ري يف 

اأفغان�ستان ويطالب اأع�ساوؤه الكبار احلركة باأفعال ملمو�سة 

على االأر�س توؤكد اأهلية النظام اجلديد يف اأفغان�ستان ورغبته 

الدويل، يت�سكك بع�س  املجتمع  “التاأقلم” مع  احلقيقية يف 

اخلرباء يف اإمكانية اأن تغري طالبان “جلدها”، ويرون فيما 

الوقت  لك�سب  حماولة  مرنة،  ت�سريحات  من  عنها  ي�سدر 

وللح�سول على مكا�سب و�سوال اإىل التمكني الكامل

من اجلهة الثانية ير�سد فريق اآخر من اخلرباء عالمات 

ت���دل ع��ل��ى ت��غ��ري يف ت��وج��ه��ات احل��رك��ة، وي���رى اأح��ده��م وه��و 

برلني  ج��ام��ع��ة  يف  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  يف  واأ���س��ت��اذ  م�ست�سرق 

“الليونة”  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  ب���وغ���دان  ���س��ريغ��ي  ي��دع��ى  احل���رة 

لوحظت يف ال�سنوات القليلة املا�سية

“هذا  اأن  وب��ه��ذا ال�����س��اأن ق���ال ه���ذا ال��ب��اح��ث امل��ت��خ�����س�����س 

مواقعها  بتعزيز  لطالبان  �سمح  الذي  هو  النهج  يف  التغيري 

يف �سمال البالد، االأمر الذي مل يكن من املمكن ت�سوره قبل 

�سنوات” ب�سع 

ويرى االأ�ستاذ اجلامعي اأن اأيديولوجية طالبان اأ�سبحت 

مقبولة االآن يف مناطق غري الب�ستونية، وهذا ما عده عامال 

على  �سيطرتها  ب�سط  يف  ال�سريع  احل��رك��ة  جن��اح  يف  رئي�سا 

اأفغان�ستان اأرا�سي  كامل 

واأو���س��ح ب��وغ��دان يف ه��ذا ال�����س��ي��اق اأن ال��ه��زارة وه��م على 

���س��ن��وات يف  اأرب����ع  اأو  “قبل ث���الث  ال�����س��ي��ع��ي ظ��ه��روا  امل��ذه��ب 

اأن  يوؤكد  االأم��ر  ه��ذا  مثل  اأن  اإىل  م�سريا  طالبان”،  �سفوف 

القومية  االأق��ل��ي��ات  ب��ني  ال��وق��ت احل��ايل  انت�سرت يف  احل��رك��ة 

واأنها ت�سعى “من اأجل مبادئ الدولة ال�ساملة”

ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه ع���ن م��رج��ع��ي��ة ط��ال��ب��ان، ي��ق��ول اإن 

اإيديولوجية احلركة ت�ستند يف اأ�سوليتها املتطرفة والعرقية 

وهو  “البا�ستونوايل”،  الب�ستوين  االجتماعي  القانون  اإىل 

والعادات  واالأع��راف  القيم  من  �سارمة  منظومة  من  عبارة 

وال��ط��ق��و���س ال��ت��ي حت���دد ���س��ل��وك اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع االأف���غ���اين، 

من  ���س��رام��ة  اأ����س���د  امل��ح��اف��ظ  ال���ق���ان���ون  “هذا  اأن  م�����س��ي��ف��ا 

ال�سريعة”

االأخ��رية  ال�سنوات  يف  متكنت  طالبان  اإن  اخلبري  وي��ق��ول 

العرقية  املحافظة  االجتماعية  االأع���راف  ع��ن  االبتعاد  م��ن 

املغلقة واجتهت نحو ال�سريعة

اأن  يجب  ال  ال�سريعة  اإىل  “االإ�سارة  اأن  ب��وغ��دان  وي��وؤك��د 

جمال  يف  قدما  للم�سي  فر�سة  توجد  فبم�ساعدتها  تخيف، 

التحرر وامل�ساواة بني الفئات االجتماعية والعرقية”، ولي�س 

يف اإطار التقاليد التقليدية

يف  �سدر  بت�سريح  الباحث  ي�ست�سهد  امل��ث��ال  �سبيل  وعلى 

جماهد  اهلل  ذبيح  طالبان  با�سم  املتحدث  عن  املا�سي  مايو 

الن�ساء  م�ساركة  ت�سمن  قوانني  �ست�سدر  احلركة  اأن  مفاده 

امل�ساهمة يف  م��ن  امل����راأة  “متكني  ب��ه��دف  ال��ع��ام��ة،  احل��ي��اة  يف 

ال�سريعة  اأن  �سلمية وحممية”، ما يعني  بيئة  البلد يف  حياة 

االإ�سالمية ترتك جماال للمناورة

ب�����س��اأن احل��ي��اة  ال���وع���ود  اأن م��ق��ارن��ة  اإىل  ول��ف��ت اخل��ب��ري 

بها  التزمت  التي  باملبادئ  التي قدمتها طالبان  االجتماعية 

ليونة  “اأكرث  باأنها  جلي  ا�ستنتاج  اإىل  تدفع  الت�سعينيات،  يف 

تلك  يف  حاليا  املعا�س  اليومي  ال��واق��ع  م��ع  عموما  وتتوافق 

االأجزاء من البالد حيث مواقف طالبان قوية”

ب��احل��ف��اظ على حق  ت��ع��ه��دوا  ق��د  وك���ان متحدثو ط��ال��ب��ان 

امل�����راأة يف ال��ع��م��ل، مب���ا يف ذل���ك يف و���س��ائ��ل االإع������الم، وح��ت��ى 

امل�ساركة يف احلكومة، وموا�سلتها تلقي التعليم، مبا يف ذلك 

كوادر  على  ومقت�سر  منف�سل  �سكل  يف  لكن  العايل،  التعليم 

ارت��داء احلجاب  اأن  على  االآن  ت�سر  اأن احلركة  كما  ن�سائية، 

اإلزامي ولي�س الربقع، كما كان ذلك قبل 25 عاما

وي�����س��ري ال��ب��اح��ث اإىل اأن ك��ل ذل��ك ال ع��الق��ة ل��ه ب��ال��واق��ع 

ال��ن�����س��اء من  ُم��ن��ع��ت  2001، ح��ني   1996 ع��ام��ي  ب��ني  امل��ع��ا���س 

الدرا�سة والعمل واخلروج اإىل ال�سوارع دون مرافقة حمرم، 

يف  مب��ا  ال�سديدة،  بالعقوبات  للتهديد  املخالفون  وتعر�س 

ذلك الرجم

اأما النقطة اجلوهرية يف خطاب طالبان اجلديد، فريى 

ت�سمح  لن  باأنها  طالبان  تاأكيد  يف  تكمن  اأنها  امل�ست�سرق  هذا 

الدوليني.  لالإرهابيني  اآم��ن��ا  م��الذا  اأفغان�ستان  ت�سبح  ب��اأن 

وه�����ذا االأم�����ر اأه�����م وع����د ح�����س��ب ال���ب���اح���ث ق��دم��ت��ه احل��رك��ة 

الدويل للمجتمع 

يف  ح�سل  ما  مع  يتناق�س  الوعد  ه��ذا  ان  اخلبري  ويوؤكد 

اجلماعات  من  العديد  طالبان  ا�ست�سافت  حني  الت�سعينيات 

االإرهابية، وال �سيما زعيم القاعدة اأ�سامة بن الدن، واإعالنها 

اإ�سالمية عاملية، يف حني  اإقامة خالفة  يف ذلك الوقت نيتها 

لديها  لي�س  احلركة  اأن  اإىل  ت�سري  احلالية  الت�سريحات  اأن 

اأي طموحات عاملية لت�سدير التطرف

االنباط-وكاالت

���س��وؤون االأ���س��رى وامل��ح��رري��ن،  قالت هيئة 

اليوم االأربعاء، اإن ادارة �سجن »النقب« تعزل 

14 اأ�سريا يف ق�سم رقم )6(، يف ظروف �سعبة 

وقا�سية منذ اأكرث من �سهر

اأن  �سحفي،  ب��ي��ان  يف  الهيئة،  واأو���س��ح��ت 

االأ�سرى االأربعة ع�سر املعزولني، هم: حممد 

جمال اأبو جبل، وعمر وزوز، وحممد عليان، 

عمر  ومهند  ���س��وم��ان،  حميد  ن�سال  ول��ي��ث 

بني غرة، ونبيل جمعة مغري، واأي�سر حممد 

عامر، ولوؤي ح�سني البايل، وحممود ر�سوان 

اأب��و غ��رة، وحممد  دراغ��م��ة، وحممد نظمي 

ن��ا���س��ر ب��ن��ي غ���رة، ���س��ام��د اأجم���د اأب���و �سباع، 

وعبادة حممود الغول، وعمار �سبحي البياع

وتقوم  اإن����ارة،  ب���دون  الق�سم  اأن  واأ���س��اف��ت 

اإدارة ال�سجن باإعطاء االأ�سرى فر�سات للنوم 

ال�ساد�سة  منهم  وت�سحبها  لياًل   12 ال�ساعة 

�سباحا، دون اأغطية، ويف بع�س االأيام ينقلون 

اإىل الزنازين اخلارجية من ال�ساد�سة �سباحاً 

ل��ي��ال، وي��ب��ق��ى االأ����س���رى مقيدي   12 وح��ت��ى 

اليدين طوال الوقت

االأ�سرى يعزلون يف ق�سم  اأن  اإىل  واأ�سارت 

قبل  “النقب” م��ن  يف  ال���ذي مت حرقه   )6(

االأ�سرى قبل �سهر، ردا على تنكيل االحتالل 

باملعتقلني يف خمتلف ال�سجون، عقب انتزاع 

�ستة اأ�سرى حريتهم من �سجن “جلبوع«

واأكدت اأن االدارة مل تقدم لهم اأي مالب�س 

للعيادة  يخرجونهم  وال  يرتدونه،  ما  �سوى 

بع�سهم  ان  حتى  طبية،  فحو�سات  الإج���راء 

اأم��را���س جلدية واأمل يف  اأ���س��ب��ح ي��ع��اين م��ن 

املفا�سل

االنباط-وكاالت

 يوا�سل �سبعة اأ�سرى يف �سجون االحتالل 

الطعام،  عن  املفتوح  اإ�سرابهم  االإ�سرائيلي، 

�ستة منهم احتجاجاً على ا�ستمرار اعتقالهم 

االإداري، و�سابع على ظروف عزله القا�سية

وك������ان االأ�����س����ري حم��م��د ال���ع���ار����س���ة اأح����د 

انتزعوا حريتهم من  الذين  ال�ستة  االأ�سرى 

اأي��ل��ول/  م��ن  ال�����س��اد���س  “جلبوع” يف  �سجن 

ب��داأ  اعتقالههم،  واأع��ي��د  امل��ن�����س��رم،  �سبتمرب 

االثنني،  ي��وم  الطعام منذ  االإ���س��راب عن  يف 

رف�ساً للعقوبات التي فر�ست عليه من قبل 

قبل  اإل��ي��ه  نقله  منذ  ع�سقالن  �سجن  اإدارة 

�سبعة اأيام

كما يوا�سل �ستة اأ�سرى اآخرون اإ�سرابهم 

امل���ف���ت���وح ع���ن ال���ط���ع���ام، رف�����س��ا الع��ت��ق��ال��ه��م 

االإداري، واأقدمهم كايد الف�سفو�س، امل�سرب 

منذ 83 يوما

وذكرت هيئة �سوؤون االأ�سرى، اأن االأ�سرى 

امل�سربني اإ�سافة اإىل الف�سفو�س، هم: مقداد 

ال��ق��وا���س��م��ة م�����س��رب م��ن��ذ 77 ي��وم��ا، وع��الء 

االأعرج منذ 59 يوما، وه�سام اأبو هوا�س منذ 

51 يوما، ورايق ب�سارات منذ 46 يوما، و�سادي 

اأبو عكر منذ 43 يوما

وي���ع���اين االأ�����س����رى امل�����س��رب��ون اأو����س���اع���ا 

ي��زداد  وو�سعهم  ال�سعوبة،  يف  غاية  �سحية 

�سوًءا يوًما بعد يوم، حيث يعانون من نق�س 

كمية االأمالح وال�سوائل باأج�سادهم، واالإعياء 

واالإجهاد ال�سديدين، وال�سداع

ال��ع�����س��ك��ري��ة  “عوفر”  حم��ك��م��ة  وك���ان���ت 

املقدم  اال�ستئناف  االأح��د  اأم�س  اأول  رف�ست 

م��ن قبل هيئة ���س��وؤون االأ���س��رى وامل��ح��رري��ن 

ال�����س��ادر  االإداري  االع��ت��ق��ال  ب��ق��رار  للطعن 

بحق االأ�سري كايد الف�سفو�س، الذي يوا�سل 

اإ�سرابه عن الطعام لليوم الثالث والثمانني

ويقبع القوا�سمة يف م�ست�سفى “كابالن”، 

فيما يقبع كل من: الف�سفو�س، واالأعرج، واأبو 

“عيادة الرملة”،  هوا�س، وب�سارات يف �سجن 

اأبو عكر فيقبع يف زنازين  اأما االأ�سري �سادي 

�سجن “عوفر«

 صواريخ »الو« وألغام ورشاشات: صحيفة عبرية تكشف 
حجم سرقات األسلحة في جيش االحتالل

 فصائل فلسطينية: ندعو إللغاء أوسلو وتنفيذ مخرجات اجتماع األمناء العامين

 طالبان من الكهوف إلى القصور

 االحتالل يعزل 14 أسيرا بظروف 
قاسية في سجن »النقب«

 سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام في سجون االحتالل
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االنباط-وكاالت

واملحررين،  الأ�سرى  �س�ؤون  هيئة  وثقت 

�يييييسيييييهيييييادات مييييييروعيييييية لييييثيييياثيييية مييعييتييقييليين 

حمييتييجييزييين حيياليييييا داخيييييل ميييركيييز تيي�قيييييف 

مت العتداء عليهم وتعذيبهم  “عت�سي�ن”، 
اعتقالهم اأثناء عملية  واهانتهم 

وقييييالييييت اليييهيييييييئييية، يف بيييييييان ليييهيييا، الييييييي�م 

الأربييييييعيييييياء، مييييا زالييييييت �ييسييلييطييات الحيييتيييال 

ال�ييسييرائيييييلييي متيييار�يييس اأ�ييسيياليييييب الييتييعييذيييب 

والييتيينييكيييييل بيياليي�ييسييبييان الييفييليي�ييسييطييييينييييين منذ 

حلظات اعتقالهم الأوىل، حيث يق�م جي�س 

الحيييتيييال مبييحييا�ييسييرة املييينيييازل مييين جميع 

الجتاهات، ومن ثم ك�سر الأب�اب واقتحام 

حمت�ياتها  وقلب  وح�سية  بطريقة  البي�ت 

ال�سخ�س  اعتقال  ثم  راأ�سا على عقب، ومن 

وغالبا  با�ستيكية،  بييقييييي�د  يييديييه  وتكبيل 

والركل  املربح  بال�سرب  عليه  العتداء  يتم 

وال�سفع وباأعقاب البنادق حتى و�س�له اإىل 

والتحقيق الت�قيف  مراكز 

اأبيي�  اأحييمييد  الأ�ييسيير  بييياأن  الهيئة  واأفييييادت 

ط�با�س،  حمافظة  يف  عقابا  بلدة  من  عييرة 

العتداء  نتيجة  اأ�ساعه  يف  بك�س�ر  اأ�سيب 

الييهييمييجييي اليييذي تييعيير�ييس لييه عييلييى يييد قيي�ات 

انهال  حيث  بيته،  مداهمة  بعد  الحييتييال 

على  املربح  بال�سرب  الحتال  جن�د  عليه 

راأ�يييسيييه و�يييسيييدره وظيييهيييره وقييدميييييه، واأثييينييياء 

من  يعاين  اأنييه  املحقق�ن  لحظ  ا�ستج�ابه 

�سع�بة يف احلديث والتنف�س فتم نقله اإىل 

تبن  فح�سه  وبعد  الحييتييال،  م�سايف  اأحييد 

وما  اليي�ييسييدري،  القف�س  يف  ك�سرا  لييديييه  اأن 

اآلم حادة يف �سدره  زال ال�سر يعاين من 

ويتم منحه فقط امل�سكنات من دون عاجه

الأ�سر حممد م��سى من  اأن  اأكدت  كما 

بعد  به  التنكيل  مت  اهلل،  رام  يف  نعلن  بلدة 

اقييتييحييام قييي�ات الحيييتيييال بيييييتييه، حيييييث قييام 

اجليينيي�د بييجييره ميين �ييسييريييره و�ييسييربييه بعنف 

بييارتييداء  لييه  ي�سمح�ا  ومل  عليه،  والييدعيي�ييس 

حيييذائيييه ومت اقيييتييييييياده ملييعيي�ييسييكيير اجلييييي�ييس يف 

الأر�ييس وه�  عاب�د، وهناك مت و�سعه على 

وا�ستمر  اليدين،  ومكبل  العينن  مع�س�ب 

اجلن�د ب�سربه و�ستمه كما رف�س�ا اإعطاءه 

امليييياء وحيييرمييي�ه مييين اليييذهييياب اإىل احلييمييام، 

وبييقييي حمييتييجييزا داخييييل املييعيي�ييسييكيير ليي�ييسيياعييات 

ط�يلة وبعدها ُنقل اإىل “عت�سي�ن«

كما اعتدى جن�د الحتال على الأ�سر 

مهند اأب� مل�س من بلدة يطا قرب اخلليل، 

وجميع  هيي�  قبل  ميين  العنيف  بال�سرب  مت 

اأفيييييراد عييائييلييتييه، كييذلييك مل تيي�ييسييلييم الييعييائييليية 

ومن  والهييانيية،  امل�سبات  بيياأقييذر  ال�ستم  ميين 

تخريب منزلها وقلب حمت�ياته راأ�سا على 

عقب

االنباط-وكاالت

ك�سف الباحث املخت�س يف �س�ؤون القد�س فخري 

اأ�سخم جممع ا�ستيطاين  اأبيي� دييياب عن تفا�سيل 

اقييتيي�ييسييادي تييرفيييييهييي اأقييامييتييه �ييسييلييطييات الحييتييال 

الأحمر” �سرقي  “ال�سهل  الإ�سرائيلي يف منطقة 

الييقييد�ييس املييحييتييليية، بييعييدمييا جييييرى ميي�ييسييادرة اآلف 

الدومنات الفل�سطينية، خلدمة اآلف امل�ست�طنن

املييخييطييط ال�ييسييتيييييطيياين، يق�ل  تييفييا�ييسيييييل  ويف 

اإن املخطط قائم على  “�سفا”،  اأبيي� دييياب ل�كالة 

م�ساحة 100 األف مرت مربع على اأرا�ييٍس مقد�سية 

الذين  �سل�ان،  بلدة  خا�سة تع�د ملكيتها لأهييايل 

ميتلك�ن كل الأوراق الثب�تية الر�سمية لذلك

وا�ييسييتيي�لييت �ييسييلييطييات الحيييتيييال قييبييل �ييسيينيي�ات، 

اإقامة  على هذه الأرا�سي ب�سكل ع�سكري، لغر�س 

ت�سجيلها  ومت  عيي�ييسييكييرييية،  وتيييدرييييبيييات  ميييينيييياورات 

كي”اأرا�سي دولة«

وي�سيف اأب� دياب اأن املجمع ال�ستيطاين يقع 

اأدوميم” �سرقي  “معاليه  بالقرب من م�ست�طنة 

القد�س، وتبلغ تكلفة بنائه 730 ملي�ن �سيكل بدعم 

من حك�مة الحتال، وم�ؤ�س�سات اإ�سرائيلية، ومن 

م�ستثمرين يه�د يف العامل

اأهداف ممنهجة

ويحاكي امل�سروع الإ�سرائيلي-وفًقا لأب� دياب- 

الت�سميم  حيث  ميين  الإيييطييالييييية  فيني�سيا  مدينة 

و�ييسييخيياميية اليييبييينييياء، ويييتيي�ييسييميين ميييراكيييز جتييارييية 

لل�سيارات  وميي�اقييف  للمياه،  وقيينيي�ات  وترفيهية، 

ومطاعم وفنادق مت ت�سميمها على الطراز الغربي 

احلديث، وعلى منط البندقية

وُييي�ييسييرف عييلييى امليي�ييسييروع ال�ييسييتيييييطيياين، اليييذي 

املا�سي، وزارة  اأيييليي�ل/ �سبتمرب  افتتاحه يف  جييرى 

الإ�سكان الإ�سرائيلية، وعدة م�ؤ�س�سات ُتعني ب�س�ؤون 

ال�ستيطان

وي�ؤكد اأن الحتال تعمد من خال اإقامة هذا 

املجمع ال�ستيطاين، غر�س مفاهيم وثقافة غربية 

تتنا�سب مع الثقافة والعقلية اليه�دية، بعيًدا عن 

ح�سارتنا وتاريخنا وعاداتنا العربية الفل�سطينية

وي��سح اأن امل�سروع يف ظاهره يبدو كاأنه جممع 

ع�سكري  حقيقته  يف  لييكيين  اقييتيي�ييسييادي،  تييرفيييييهييي 

ا�ييسييرتاتيييييجييي ليييه اأهييييييداف اإ�ييسييرائيييييلييييية ممنهجة 

الفل�سطينية  والق�سية  خا�سًة  القد�س  ت�ستهدف 

عامًة

وتيي�ييسييعييى �ييسييلييطييات الحيييتيييال، ميين خيييال هييذا 

جغرايف  ت�ا�سل  اأي  قطع  اإىل  ال�سخم،  امليي�ييسييروع 

ميييا بييين الييقييد�ييس واليي�ييسييفيية الييغييربييييية املييحييتييليية من 

الأر�ييس  اإعيييادة  اإمكانية  وعييدم  ال�سرقية،  الناحية 

لتك�ن فل�سطينية، بالإ�سافة اإىل جلب املزيد من 

امل�ست�طنن للمنطقة امل�ستهدفة

يعي�س�ن يف  األييف م�ست�طن   70 اأن  اإىل  وي�سر 

حميط اإقامة امل�سروع، من بينهم 50 األف م�ست�طن 

يف م�ست�طنة “معاليه اأدوميم”، و20 األف اآخرين 

يف التجمعات ال�ستيطانية الأخرى

ويييهييدف الحيييتيييال ليييزييييادة الييعييدد ميين خييال 

اإقيياميية هيييذا املجمع ال�ييسييتيييييطيياين، والييييذي ي�سكل 

خط�ة اأخييرى على طريق ال�سم الفعلي والعملي 

للم�ست�طنات يف تلك املنطقة، كما ي��سح اأب� دياب

انعكا�سات خطرة

بل  ذليييك،  عند  الحييتييال  م�ساعي  تت�قف  ول 

�سرقي  الفل�سطينية  التجمعات  حما�سرة  تريد 

القد�س، وت�س�يه الطراز املعماري العربي للمنطقة، 

وتغير اخلارطة الهيكلية يف تلك املنطقة، وفر�س 

الفل�سطيني،  العربي  للطابع  مغاير  جديد  منط 

ناهيك عن تدمر القت�ساد الفل�سطيني

اآلف  ُيييي�يييسيييجيييع  الحيييييتيييييال  اأن  اإىل  وييييليييفيييت 

امليي�ييسييتيي�طيينيين وييييقيييدم لييهييم الإغييييييييراءات مييين اأجيييل 

النتقال من الداخل الفل�سطيني املحتل للعي�س يف 

مناطق ال�سفة و�سرق القد�س

ال��سائل،  وبكافة  حثيًثا  “اإ�سرائيل”  وت�سعى 

اإىل تنفيذ مئات امل�ساريع ال�ستيطانية والته�يدية 

يف مدينة القد�س، منتهكة بذلك القان�ن الدويل 

وكافة قرارات ال�سرعية الدولية

اأب�  وال�ستنكار-بح�سب  ال�ستغراب  يثر  ومييا 

دياب- اأن امل�سروع بداأ العمل فيه مع بداية انت�سار 

الحتال  �سلطات  اأن  مبيًنا  “ك�رونا”،  جائحة 

بتلك  واليييعيييامل  الفل�سطينين  انيي�ييسييغييال  ا�ستغلت 

الظروف التي فر�ستها اجلائحة، وبداأت العمل يف 

تنفيذ امل�سروع الذي و�سفه باخلطر

وللم�سروع ال�ستيطاين تداعيات خطرة على 

الفل�سطينين، كما ي�ؤكد املخت�س يف �س�ؤون القد�س، 

اإذ �سيق�سي على اأي حلم فل�سطيني يف اإقامة دولة 

بن  ما  الت�ا�سل  و�سيقطع  م�ستقلة،  فل�سطينية 

ال�ستيطان  �سيعزز  كما  الفل�سطينية،  التجمعات 

ويف  الييقييد�ييس  �سرقي  امل�ست�طنات  بيينيياء  وم�ا�سلة 

ال�سفة الغربية

االنباط-وكاالت

تاميز”  “ني�ي�رك  �ييسييحيييييفيية  كيي�ييسييفييت 

الأمريكية  املركزية  املييخييابييرات  وكيياليية  بيياأن 

اإزاء  قييلييقييهييا  بييياليييغ  عييين  اأعيييربيييت   )CIA(

تييكييبييدهييا خيي�ييسييائيير مييلييميي��ييسيية يف �ييسييفيي�ف 

دول  يف  ل�ساحلها  الييعييامييليين  اجليي�ا�ييسييييي�ييس 

اأخرى

تقرير  يف  تاميز”  “ني�ي�رك  وذكيييرت 

كبارا  م�س�ؤولن  اأن  الثاثاء  اأم�س  ن�سرته 

الأ�سب�ع  بعثت  الأمريكية  ال�ستخبارات  يف 

كافة  اإىل  عادية  غر  �سرية  ر�سالة  املا�سي 

CIA يف اخلييارج حييذروا  مكاتب وقيي�اعييد 

فيييييهييا مييين زيييييييادة مييقييلييقيية يف عييييدد حيييالت 

اغتيال اأو اختطاف ج�ا�سي�س مت جتنيدهم 

ل�سالح ال�ليات املتحدة يف دول اأخرى

وتييينييي�يييس الييير�يييسيييالييية املييقييتيي�ييسييبيية، حيي�ييسييب 

مكافحة  مييهييام  مييركييز  اأن  على  ال�سحيفة، 

ع�سرات  در�ييس   CIA لي التابعة  التج�س�س 

اإعييادة  غالبا  اأو  احتجاز  اأو  اغتيال  حييالت 

اليي�كيياء  عييدد  ذكيير  مييع  ج�ا�سي�س،  جتنيد 

الذين قتل�ا اأو احتجزوا من قبل الأجهزة 

ال�يييسيييتيييخيييبييياراتييييييية الأجييينيييبييييييية، وهيييييذه هييي 

املعل�مات التي ل تك�سف عادة يف مثل هذه 

الر�سائل

ح�سب  الر�سالة،  اأقييرت  نف�س،  ال�قت  يف 

اجل�ا�سي�س  عييدد  بيياأن  تاميز”،  “ني�ي�رك 
الييييذييييين مت اإعيييييييييادة جتييينيييييييدهيييم ميييين قييبييل 

ما  جمييهيي�ل،  يييزال  ل  اأجنبية  ا�ستخبارات 

 CIA اأنيي�ييسييطيية  اإىل  يييجييلييب خميياطيير  قيييد 

مل�ستقبلية ا

CIA جتري  اأن  الر�سالة من  وحييذرت 

عييمييليييييات الييتييجيينيييييد يف اخليييييارج يف ظيييروف 

ا�ستخباراتية  اأجهزة  كثفت  بينما  معقدة، 

واليي�ييسيين  رو�يييسيييييييا  مييثييل  دول  ميينييافيي�ييسيية يف 

واإييييييران وبيياكيي�ييسييتييان يف اليي�ييسيينيي�ات الأخيييرة 

جييهيي�دهييا مليياحييقيية مييبييلييغييي ال�ييسييتييخييبييارات 

اإىل  بع�س احلالت حتّ�لها  الأمريكية ويف 

مزدوجن” “وكاء 
اليير�ييسيياليية  اأن  اإىل  اليي�ييسييحيييييفيية  واأ�يييسيييارت 

قلق  ت�ستدعي  التي  امل�ساكل  اإىل  تطرقت 

يتعلق  فيما  الأخييرة  ال�سن�ات  يف   CIA
ذلييك  يف  مبييا  اجلييييدد،  الييي�كييياء  بتجنيدها 

واليي�ثيي�ق  التج�س�سية،  املييهييارات  يف  عييييي�ب 

املفرط مب�سادر، واأخطاء يف تقييم قدرات 

اإجيييييراء عييمييليييييات جتنيد  اخليي�ييسيي�م، وعيييدم 

عييدم  مييع  الييازميية  بال�سرعة  اجليي�ا�ييسييييي�ييس 

باملخاطر  املييطييليي�ب  النح�  على  الهييتييمييام 

يف  و�سفه  مت  ما  املحتملة،  ال�ستخباراتية 

الر�سالة بعبارة “املهمة ف�ق الأمن”

الظاهرة  اأن هذه  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

اأخيييييييييرى يف  دول  قيييييييييدرات  زييييييييييادة  تيييظيييهييير 

ا�ييسييتييخييدام الييتييكيينيي�ليي�جيييييات احلييديييثيية مثل 

الييتييعييرف على  وبييرامييج  الييبييييي�مييرتي  امل�سح 

واأ�ساليب  ال�سطناعي  والييذكيياء  اليي�جيي�ه 

الإلكرتونية القر�سة 

ونيييقيييليييت اليي�ييسييحيييييفيية عيييين مييي�يييسييي�ؤولييين 

نييظييام  اخيييييييرتاق  اأن  تييياأكيييييييدهيييم  �يييسيييابيييقييين 

CIA اأ�سفر  الت�سالت ال�سرية اخلا�س بي

الأمريكين  للعماء  �سبكات  اإحييبيياط  عن 

املبلغن  بع�س  واإعيييدام  واإييييران  ال�سن  يف 

فيييييهييا بييييينييمييا مت اإجيييياء الآخيييريييين واإعييييادة 

ت�طينهم

خييال   CIA اأن  اليي�ييسييحيييييفيية  وذكيييييرت 

الييييعييييقييييدييييين الأخيييييييريييييييين اأولييييييييييت اليييكيييثييير 

الإرهيييابييييييية  امليييخييياطييير  اإىل  الهيييتيييميييام  مييين 

اأفغان�ستان والعراق و�س�ريا،  والنزاعات يف 

املعل�مات  جمع  اأ�ساليب  حت�سن  اأن  غيير 

الرئي�سية  امل�سائل  من  جمددا  الآن  اأ�سبح 

يطلب�ن  ال�سيا�سين  لأن  الأجييينيييدة  عييلييى 

ميين ال�ييسييتييخييبييارات اإميييدادهيييم بيياملييزيييد من 

املعل�مات من داخل ال�سن ورو�سيا

االنباط-وكاالت

“حما�س”،  الإ�سامية  املقاومة  حركة  نفت 

عيين طرح  التي حتدثت  التقارير  الأربييعيياء،  ييي�م 

م��س�ع “التهدئة ط�يلة الأمد” مع الحتال 

اإىل  احلركة  وفد  زيييارة  خال  “الإ�سرائيلي”، 
القاهرة

وقال حازم قا�سم الناطق با�سم حركة حما�س 

يف ت�سريح �سحفي لإذاعة “�س�ت الأق�سى”، “ال 

�سحة ملا تناقلته بع�س و�سائل الإعام ح�ل طرح 

م��س�ع تهدئة ط�يلة الأمد مع الحتال خال 

زيارة وفد احلركة للقاهرة”

من جهتها، قالت حركة “حما�س”، الثاثاء، 

اإن لقاء وفدها مع مدير املخابرات امل�سرية الل�اء 

و�ساد فيه  اإيجابية  اأجييي�اء  “كان يف  عبا�س كامل 

العديد  اجلانبان  بحث  حيث  املتبادل،  التفاهم 

ال�سيا�سية  من الق�سايا على م�ست�ى التط�رات 

حتقيق  و�سبل  الثنائية،  والييعيياقييات  وامليدانية، 

وحييييدة اليي�ييسييعييب الييفييليي�ييسييطييييينييي، وتييرتيييييب البيت 

الفل�سطيني”

وذكرت احلركة، يف بيان لها، اأن اللقاء “تناول 

الفل�سطينية  الق�سية  ت�سهدها  التي  التط�رات 

واملنطقة ب�سكل عام، واأكدت قيادة احلركة امل�اقف 

اليي�ا�ييسييحيية والييثييابييتيية يف اإطييييار ميي�ييسييروع التحرر 

ال�طني”

بحثا  الطرفن  فيياإن  احلييركيية،  بيان  وبح�سب 

تيييطييي�رات املييلييفييات اليي�ييسيياخيينيية و�ييسييليي�ك الحييتييال 

فيها، وخا�سة ق�سية القد�س ب�سكل عام، وال�سيخ 

جيييراح وميييا يييجييري يف امل�سجد الأقيي�ييسييى املييبييارك 

مييين مميييار�يييسيييات وخميييطيييطيييات الحييييتييييال بييهييذا 

اخل�س��س، و�سبل التعامل لكبح �سل�ك الحتال 

واإجراءاته يف القد�س والأق�سى. كما تناول اللقاء 

ق�سية الأ�سرى يف �سج�ن الحتال ب�سكل عام، 

التي  الإدارييين ب�سكل خا�س، واملعاناة  والأ�سرى 

ميرون بها

“تقديره  وعيييييرّب وفييييد قيييييييادة احليييركييية عييين 

للخط�ات التي تق�م بها م�سر جتاه قطاع غزة، 

�س�اء يف م��س�ع معرب رفح الييربي، اأو اإجييراءات 

تخفيف احل�سار وامل�ساركة يف الإعمار واإعادة بناء 

مييا دمييره الحييتييال، مييع الييدعيي�ة اإىل املييزيييد من 

هذه اخلط�ات، وخا�سة املتعلقة ب�سفر امل�اطنن 

واحلركة التجارية

ونيياقيي�ييس اجلييانييبييان “�سبل ا�ييسييتييعييادة اليي�حييدة 

حيث  الفل�سطيني”،  البيت  وتييرتيييييب  ال�طنية 

با�ستعادة  “حر�س احلركة ومت�سكها  ال�فد  اأكييد 

تقديره  عن  معرباً  النق�سام”،  واإنييهيياء  اليي�حييدة 

لي”الدور امل�سري واجله�د احلثيثة التي تبذلها 

ال�سقيقة م�سر يف ذلك”

واأكد ال�فد باأنه “يف �س�ء التجربة على مدار 

الأعييي�ام املا�سية، فيياإن املدخل ال�سحيح لتحقيق 

ال�حدة ه� اإعادة بناء منظمة التحرير، وت�سكيل 

الفل�سطيني  لل�سعب  اجلامعة  ال�طنية  القيادة 

التي ت�سارك فيها جميع الق�ى، ومتثل �سعبنا يف 

الداخل واخلارج”

وبحث اجلانبان اأي�ساً العاقات الثنائية بن 

قيادة  وفييد  اأكييد  “حما�س” وم�سر، حيث  حركة 

ال�سرتاتيجية  “العاقة  على  حر�سه  احلركة 

مييع الأ�ييسييقيياء يف ميي�ييسيير انييطيياقيياً ميين التقدير 

مل�سر، والعيييرتاف بييدورهييا املييحيي�ري يف الق�سية 

الفل�سطينية وملفات املنطقة كافة”

وو�يييسيييل وفيييد قيييييييادي مييين حييركيية “حما�س” 

للقاهرة الأحد املا�سي، �سم كافة اأع�ساء املكتب 

اليي�ييسيييييا�ييسييي اليييعيييام لييلييحييركيية املييمييثييليين ليياأقيياليييييم 

الثاثة وهي غزة وال�سفة واخلارج 

العام  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  اليي�فييد  ويييقيي�د 

كًا من خالد  وي�سم  هنية،  اإ�سماعيل  للحركة، 

م�سعل م�س�ؤول اإقليم اخلييارج، ونائبه م��سى اأب� 

مييرزوق، كما ي�سم م�س�ؤول اإقليم ال�سفة �سالح 

ال�سن�ار، ونائبه  العاروري، وم�س�ؤول غزة يحيى 

خليل احلية

 شهادات مروعة لثالثة معتقلين ُنكل بهم وتعرضوا للتعذيب لحظة اعتقالهم

 مجمع استيطاني ضخم يلتهم 100 ألف متر شرقي القدس

 المخابرات األمريكية تعلن معلومات خطيرة حول جواسيسها في العالم

 خالل لقاء وزير المخابرات المصري. حماس تنفي طرح تهدئة »طويلة األمد« مع االحتالل 

االنباط-وكاالت

اأنها  املالية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

باماك�  يف  الفرن�سي  ال�سفر  ا�ستدعت 

امل�سيئة  الت�سريحات  على  لاحتجاج 

الييفييرنيي�ييسييي  الييرئييييي�ييس  بييهييا  اأدىل  اليييتيييي 

اإميان�يل ماكرون ب�ساأن مايل

وقييييالييييت الييييييييي�زارة يف بيييييييان نييقييلييتييه 

وزيييييير اخلييارجييييية  اإن  بييير�يييس  فيييرانييي�يييس 

ال�سلطات  دعيييا  ديييي�ب  اهلل  عييبييد  امليييايل 

وجتنب  النف�س  �سبط  اإىل  الفرن�سية 

رف�س  ميي�ؤكييداً  تقييمية  اأحكام  اإطيياق 

بيييامييياكييي� الييتيي�ييسييريييحييات غييير الييي�ديييية 

واملهينة التي وردت على ل�سان ماكرون

اخلارجية  وزييير  اأن  البيان  واأو�ييسييح 

عييييرب عيييين احيييتيييجييياج قييييي�ي عيييليييى هيييذه 

امل�ؤ�سفة الت�سريحات 

عيييي�دة  اإىل  اأميييي�ييييس  ميييياكييييرون  ودعيييييا 

الدولة اإىل مايل وذلك بعد ان هاجم 

ال�زراء  املا�سي رئي�س  ب�سدة اخلمي�س 

املايل ت�س�غ�يل ك�كال مايغا

وكيييانيييت تيي�ييسييريييحييات ميي�ييسيييييئيية بحق 

اأثيييييارت  مييياكيييرون  بييهييا  اأدىل  اجليييزائييير 

ودفعت  الباد  وا�سعا يف  �سعبياً  غ�سباً 

ا�ييسييتييدعيياء  اإىل  احلييكيي�ميية اجلييزائييرييية 

�يييسيييفيييرهيييا يف بييياريييي�يييس حميييميييد عيينييرت 

لييتييدخييات  عيين رفيي�ييسييهييا  تييعييبييراً  داود 

الداخلية  ب�س�ؤونها  الفرن�سي  الرئي�س 

واإغاق املجال اجل�ي امام الطائرات 

طرد  حت�ل  كما  الفرن�سية  الع�سكرية 

اإىل  اجلييزائيير  ميين  الفرن�سي  ال�سفر 

الغ�سب  حيياليية  ظييل  يف  �سعبي  مطلب 

الييييعييييارميييية الييييتييييي اجيييتييياحيييت الييي�يييسيييارع 

اجلزائر

االنباط-وكاالت

دعيييا الييرئييييي�ييس الييتيي�نيي�ييسييي، قييييي�ييس �سعيد، 

بييي�دن  جنيييياء  احلييكيي�ميية  بت�سكيل  املييكييلييفيية 

رم�سان، اإىل الت�سريع يف ت�سكيل احلك�مة

واأكيييييد �ييسييعيييييد خيييال ا�ييسييتييقييبييالييه املكلفة 

بق�سر  الييثيياثيياء،  اأميي�ييس  احلك�مة،  بت�سكيل 

قيييييرطييييياج، ليييياطيييياع عيييليييى ميييييدى الييتييقييدم 

احلك�مة  ت�سكيل  م�ست�ى  عييلييى  احلييا�ييسييل 

اجلديدة، اأكد على �سرورة الت�سريع يف ذلك، 

الت�ن�سي  ال�سعب  اآميييال  تلبية  على  للعمل 

وحتقيق تطلعاته

وكان الرئي�س الت�ن�سي قد كلف جناء 

املييا�ييسييي،  �سبتمرب   28 يييي�م  رميي�ييسييان  بيييي�دن 

بييتيي�ييسييكيييييل احليييكييي�مييية، وذليييييك يف ظيييل اأزميييية 

�سيا�سية واإجراءات ا�ستثنائية مت مبقت�ساها 

الييربملييان ورفييع احل�سانة عن  جتميد عمل 

جميع اأع�سائه وتعليق ف�س�ل من الد�ست�ر

االنباط-وكاالت

مدينة  يف  جيييراح  ال�سيخ  حييي  حتيي�ل 

القد�س املحتلة، ي�م الثاثاء، اإىل ثكنة 

ع�سكرية، جراء فر�س ق�ات الحتال 

قييييييي�ًدا وتيي�ييسييديييدات عييلييى املييقييد�ييسييييين، 

تيييزامييينييياً ميييع احييتييفييال امليي�ييسييتيي�طيينيين يف 

مغارة “ال�سديق �سمع�ن” باحلي

احليي�اجييز  الحييتييال  قيي�ات  ون�سبت 

احلييييديييييدييييية والأ�يييييسيييييرطييييية احلييييمييييراء 

جيييييييييراح،  اليييي�ييييسيييييييييخ  حيييييييي  يف حميييييييييييط 

الرئي�س  املدخل  عند  ممييًرا  وخ�س�ست 

طنن للم�ست�

بكثافة  الحييتييال  قييي�ات  وانييتيي�ييسييرت 

والطرق  وال�س�ارع  احلي  مداخل  عند 

امليييي�ؤدييييية اإليييييييييه، حلييميياييية امليي�ييسييتيي�طيينيين 

وتيي�ييسييهيييييل دخيي�لييهييم لييلييحييي وخييروجييهييم 

منه

اإىل  امل�ست�طنن  من  املئات  وتيي�افييد 

مييغييارة “ اليي�ييسييديييق �ييسييمييعيي�ن “ يف حي 

اليي�ييسيييييخ جييييييراح، ليياحييتييفييال بييطييقيي��ييس 

خييا�ييسيية بييعييد عيييييد الييغييفييران اليييييهيي�دي، 

مكربات  وو�سع�ا  اخليام  ن�سب�ا  بينما 

اأزعييجييت  اأغييياين �ساخبة  عييلييى  اليي�ييسيي�ت 

اأهايل احلي

و�يييسيييييييقيييت قييييييي�ات الحيييييتيييييال عييلييى 

�ييسييكييان حيييي اليي�ييسيييييخ جييييييراح، يف حييرييية 

الييتيينييقييل واحلييييركيييية، ملييييدة يييي�مييين على 

الييتيي�ايل، بييعييد تيي�زيييع تيي�ييسيياريييح خا�سة 

للخروج من احلي والدخ�ل اإليه اأثناء 

امل�ست�طنن احتفالت 

ال�سارع  الحييتييال  �سرطة  واأغييلييقييت 

الييرئييييي�ييس الييييذي يييتيي��ييسييط حيييي اليي�ييسيييييخ 

جيييييييييييراح، ويييييعييييتييييرب اخليييييييط اليييرئييييييي�يييس 

للحافات العامة واملركبات، ما ت�سبب 

بييياأزمييية ميييروريييية خييانييقيية يف الييي�يييسييي�ارع 

�سارع  وخا�سة  جراح،  بال�سيخ  املحيطة 

رقيييم واحييييد وبيييياب الييعييميي�د واليي�ييسييلييطييان 

حت�يل  ب�سبب  الدين،  و�ساح  �سليمان 

اإليها حركة ال�سر 

وتيي�ييسييبييب اغيييياق الييي�يييسيييارع الييرئييييي�ييس 

والييتيي�تيير  البلبلة  ميين  حيياليية  اإثييييارة  اإىل 

الأزمة  ب�سبب  املقد�سين،  �سف�ف  بن 

مدينة  �سهدتها  التي  اخلانقة  املرورية 

الييييقييييد�ييييس، وتيييياأخييييرهييييم عيييين الييي��يييسييي�ل 

للمدينة اأو اخلروج منها

اأبيي� عرفة  يعق�ب  احلييي  �سكان  اأحييد 

من  “الق�سد  “�سفا”:  ليي�كيياليية  قيييال 

الحييييتييييفييييال الييييدييييينييييي لييلييميي�ييسييتيي�طيينيين 

هييي� ميي�ييسييايييقيية اأهييييييايل اليي�ييسيييييخ جييييراح، 

الييفييرق  ب�سبب  اليينيي�م  عييلييى  نييقييدر  ل  اإذ 

امل��سيقية التي ت�سارك بالحتفال، عدا 

املزعج  امل��سيقى  و�س�ت  رق�ساتهم  عن 

ملدة 48 �ساعة 

امليي�ييسييتيي�طيينيين  احييتييفييال  اأن  واأو�ييييسييييح 

ال�سكان  جلميع  خييانييقيية  بيياأزميية  ت�سبب 

باملنطقة املارين 

واأ�سار اإىل اأن ال�سرطة ت�زع ت�ساريح 

للحي،  ال�سكان  �سيارات  لإدخال  خا�سة 

وغييياليييبيييا ل تيييعيييرتف بييهييا وييي�ييسييطييرون 

لإيقافها خارج احلي

يتعر�س�ن  احلييي  �سكان  اأن  واأ�ييسيياف 

وال�سرطة  امل�ست�طنن  ميين  مل�سايقات 

اأمام منازل  خال الحتفالت، ويقف�ا 

ال�سكان وي�ؤدون طق��سا دينية

وفند اأب� عرفة ادعاءات امل�ست�طنن 

 ،“ �سمع�ن  اليي�ييسييديييق   “ قييرب  بت�سمية 

التاريخ،  وت�س�يه  لتزوير  حميياوليية  يف 

ميييي�ؤكييييدا اأنييييييه قييييرب الييي�يييسيييادق حيييجيييازي 

ال�سعدي، وبناء القرب ا�سامي

غ��سة  مي�س�ن  قييالييت  جييانييبييهييا،  ميين 

اأن مييعييانيياتييهييم مييتيي�ا�ييسييليية ميينييذ �ييسييبيياح 

مل  ليا،  اليي�احييدة  ال�ساعة  حتى  اأم�س 

الأ�يييسييي�ات  ب�سبب  اليينيي�م  ميين  يييتييمييكيينيي�ا 

املييزعييجيية لييلييميي�ييسييتيي�طيينيين وامليي��ييسيييييقييى، 

والقاء النفايات يف احلي”

اأي فيييرد ميين احليييي ل  اأن  واأ�ييسييافييت 

ال�سرطة  وزعته  معه  ت�سريحا  ميتلك 

ال�ييسييرائيييييلييييية عييلييى اليي�ييسييكييان ل يييدخييل 

للحي

يييتيي�فيير مع  اإذا مل  اأنيييه  اإىل  واأ�يييسيييارت 

�يييسيييكيييان احليييييي تييي�يييسيييرييييحييياً مييثييبييت فيييييه 

رقيييم اليي�ييسيييييارة ل يييدخييل احليييي خييال 

امل�ست�طنن احتفالت 

 بعد الجزائر.. مالي تستدعي سفير 
فرنسا احتجاجًا على تصريحات ماكرون 

 سعيد يدعو بودن إلى التسريع 
في تشكيل الحكومة

 االحتالل يحول حي الشيخ جراح 
والقدس لثكنة عسكرية
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

العب  �صالح،  حممد  امل�صري  النجم  اأه��دى 

اإىل  ال��ري��دز،  ليفربول االإجن��ل��ي��زي، قمي�صه مع 

بيت�صو مو�صيماين املدير الفني لالأهلي امل�صري 

على  الر�صمي  ح�صابه  ع��ر  مو�صيماين  وك�صف 

�صالح،  “مو  بكتابة:  �صالح،  هدية  عن  تويرت، 

يل«.   10 رق���م  قمي�صك  اإر����ص���ال  ع��ل��ى  اأ���ص��ك��رك 

واأم��ل  ق���دوة  اأن���ت  بالتوا�صع،  “اأ�صعر  واأ����ص���اف: 

اأن كل �صيء ممكن  واأث��ب��ت  ال��ع��امل،  لالأطفال يف 

اأن يحدث«. وان�صم �صالح ملع�صكر منتخب م�صر 

برج العرب، الثالثاء، لال�صتعداد ملواجهتي ليبيا 

يوا�صل  فيما   .2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�صفيات  يف 

ت��دري��ب��ات��ه  ب��ق��ي��ادة بيت�صو م��و���ص��ي��م��اين  االأه���ل���ي 

اليومية على ملعب التت�س باجلزيرة، ا�صتعدادا 

ملواجهة فريق احلر�س الوطني بطل النيجر، يف 

16 من اأكتوبر/ ت�صرين االأول اجلاري، يف ذهاب 

دور ال�32 بدوري اأبطال اأفريقيا.

11

يتلقى  موسيماني 
قميص صالح 

ملعب القويسمه جاهز للقاء سوريا ولبنان 

السرحان يواصل صدارة دوري االولى 

هاالند يرغب بتمثيل ريال مدريد 

االنباط - عمان 

عبداهلل  امل��ل��ك  مدينة  م��دي��ر   اأكد 

ال����ث����اين ال���ري���ا����ص���ي���ة ب��ال��ق��وي�����ص��م��ة 

امل���ه���رات، جاهزية  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���س 

منتخبي  م��ب��اراة  ال�صت�صافة  امللعب 

الثالثاء  �صتقام  التي  ولبنان  �صوريا 

امل���ق���ب���ل، يف اط�����ار م��ن��اف�����ص��ات ال����دور 

.2022 احلا�صم املوؤهل ملونديال قطر 

�صتاد  اخ��ت��ار  ال�صوري  املنتخب  وك��ان 

ال��ق��وي�����ص��م��ة م��ل��ع��ب��ا ب��ي��ت��ي��ا ل���ه، خ��الل 

ب�صبب  احل���ا����ص���م،  ال�����دور  م��ن��اف�����ص��ات 

ال���ل���ع���ب يف دم�������ص���ق يف ظ��ل  ���ص��ع��وب��ة 

ال����ظ����روف احل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ي�����ص��ه��ا 

اأن ار�صية   ، �صوريا. واو�صح املهرات 

وهي  دائ��م��ة،  ل�صيانة  تخ�صع  امللعب 

مت  كما  امل���ب���اراة،  ال�صت�صافة  ج��اه��زة 

جت��ه��ي��ز ج��م��ي��ع امل����راف����ق يف امل��ل��ع��ب، 

التي  امل��درج��ات  جلاهزية  باالإ�صافة 

50 باملئة من �صعتها. �صت�صت�صيف 

االنباط - عمان 

اخ���ت���ت���م���ت م���ن���اف�������ص���ات االأ�����ص����ب����وع 

االأوىل  ال��درج��ة  دوري  م��ن  ال�صاد�س 

على  ال��رم��ث��ا  احت����اد  وت��غ��ل��ب   .2021

من�صية  على  والعربي   ،0-1 الكرمل 

بني ح�صن 2-1، وال�صريح على عمان 

2-0. وفاز ال�صرحان على بلعما   FC
 ،1-2 كفر�صوم  على  والرموك   ،2-3

 .0-2 ال��ط��رة  على  ال�صرحان  ومغر 

ب�����ص��دارة ترتيب  ال�����ص��رح��ان  وان��ف��رد 

ثانيا  14 نقطة، وحل  الفرق بر�صيد 

ك���ل م���ن م��غ��ر ال�������ص���رح���ان، ال��ط��رة 

13، ال��رم��وك واحت���اد  وال�����ص��ري��ح ب��� 

 ،6 االأه���ل���ي   ،7 ال��ع��رب��ي   ،10 ال��رم��ث��ا 

 ،3  FC عمان   ،4 كفر�صوم   ،5 بلعما 

اأخرا  ح�صن  بني  من�صية   ،2 الكرمل 

دون نقاط.

مدريد - وكاالت 

ك�������ص���ف ت���ق���ري���ر ����ص���ح���ف���ي اإ����ص���ب���اين 

اإيرلينج  الرنويجي  رغبة  عن  االأربعاء، 

هاالند، مهاجم بورو�صيا دورمتوند، يف 

االنتقال لريال مدريد. وميلك هاالند 

���ص��رًط��ا ج��زائ��ًي��ا يف ع��ق��ده  ع���اًم���ا(   20(

يف  الرحيل  دورمت��ون��د، مينحه حق  مع 

مليون   75 ���ص��داد  ب��ع��د  امل��ق��ب��ل،  ال�صيف 

“�صبورت”  �صحيفة  وب��ح�����ص��ب  ي����ورو. 

ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة، ف�����اإن ال��ف��رن�����ص��ي ك��ي��ل��ي��ان 

م��ب��اب��ي، جن���م ب��اري�����س ���ص��ان ج��رم��ان، 

مدريد.  لريال  الرئي�صي  الهدف  يظل 

اأن االأق�����رب هو  ال�����ص��ح��ي��ف��ة،  واأ���ص��اف��ت 

�صان  م��ع  ع��ق��ده  نهاية  م��ع  مبابي  �صم 

جرمان يف ال�صيف املقبل بدون مقابل، 

لتكري�س  م��دري��د  ري���ال  يحفز  م��ا  وه��و 

�صخمة.  اأخ���رى  �صفقة  لعقد  اأم��وال��ه 

مع  التعاقد  اأن  ال�صحيفة،  واأو���ص��ح��ت 

ه���االن���د ي��ث��ر اه���ت���م���ام ري�����ال م���دري���د، 

اأنه تدعيم منوذجي خلط  والذي يرى 

هجوم املرجني، نظًرا الإمكاناته الفذة 

ب��ال��ن��ظ��ر ل�����ص��غ��ر ���ص��ن��ه. واأك�����د ب��رن��ام��ج 

اأن  ال�صهر،  “ال�صرجنيتو” االإ�صباين 
لريال  االنتقال  بالفعل  اخ��ت��ار  ه��االن��د 

م��دري��د يف امل��و���ص��م امل��ق��ب��ل، رغ���م رغ��ب��ة 

الكرى  االأوروبية  االأندية  من  العديد 

يف �صمه.

االنباط - عمان 

مم��ث��ل��ه  ال�������ص���ب���اب  وزارة  و����ص���ع���ت 

ال���ن���ادي  الدارة  امل����وؤق����ت����ه  ب��ال��ل��ج��ن��ة 

ال����ف����ي���������ص����ل����ي ت���������ص����ه����ي����الت ك����ب����ره 

ومنوذجية امام الراغبني باالنت�صاب 

الفي�صلي  النادي  الول مرة لع�صوية 

واع�����ل�����ن ال�������ص���ي���د ع����م����اد ال���رف���اي���ع���ه 

امل�صت�صار القانوين لوزارة ال�صباب ان 

ا�صتقبال طلبات الراغبني باالنت�صاب 

ل��ل��ن��ادي ���ص��وف ت��ب��دا اال���ص��ب��وع املقبل 

وذلك بعدما يتم امل�صادقه عليها من 

قبل وزير ال�صباب ب�صيغتها اجلديدة 

للنادي  ال��ع��ام��ة  الهيئه  ق��رت��ه��ا  ال��ت��ي 

االول  ام�س  عقد  ال��ذي  االجتماع  يف 

الت�صجيل  �صروط  ان  الرفايعه  واكد 

���ص��وف ت��ك��ون يف غ��اي��ة امل���رون���ة حيث 

العديد  النادي  �صيتواجد يوما مبقر 

م���ن اع�����ص��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ب��ه��دف 

وهو  االنت�صاب  ���ص��روط  اح��د  حتقيق 

ت��ع��ري��ف امل��ت��ق��دم ب��ال��ط��ل��ب م���ن قبل 

م�صرا  العامة  الهيئة  من  ع�صوين 

امل���وؤق���ت���ه  االداري��������ة  ال��ل��ج��ن��ة  ان  اىل 

�صتبقى يف حاله انعقاد بهدف تدقيق 

عليها  وامل��واف��ق��ه  االن��ت�����ص��اب  ط��ل��ب��ات 

ف���ورا دون احل��اج��ة ل��ف��رتة االن��ت��ظ��ار 

ي��وم��ا حيث   60 مل���دة  ت�����ص��ت��م��ر  وال���ت���ي 

حال  يف  املوافقه  ق��رار  ا���ص��دار  �صيتم 

اك���ت���م���ال ك���اف���ة �����ص����روط االن��ت�����ص��اب 

يف غ�������ص���ون اي������ام ل����ن ت���ت���ج���اوز ع��ن 

اال����ص���ب���وع  وم����ن ����ص���روط االن��ت�����ص��اب 

اح�����ص��ار ���ص��ه��ادة ع���دم حم��ك��وم��ي��ة .. 

 .. املدنية  االح��وال  هوية  عن  �صورة 

دينار   151 والبالغه  االنت�صاب  ر�صوم 

واح��دة وملرة واحده  تدفع مرة دفعة 

االج��ه��زة  ملنت�صبي  ي�صمح  ..ال  ف��ق��ط 

باالنت�صاب  امل�صلحة  والقوات  االمنية 

ي��ك��ون  ان  ي��ج��ب  ال��ط��ل��ب  ت��ق��دمي   -..

�صخ�صي من قبل �صاحب الطلب وال 

يقبل تفوي�س من اي �صخ�س .

الريا�ض - وكاالت 

ال�صعودي  املنتخب  ع�����ص��اق  اأن��ظ��ار  تتجه 

الريا�صية  عبداهلل  امللك  مدينة  ملعب  اإىل 

اخلمي�س،  اليوم  امل�صعة(،  )اجل��وه��رة  بجدة 

ح���ي���ث امل����وق����ع����ة امل���رت���ق���ب���ة ب����ني االأخ�������ص���ر 

الثالثة  اجل��ول��ة  �صمن  ال��ي��اب��اين،  ون��ظ��ره 

للت�صفيات  الثانية  املجموعة  مناف�صات  من 

 .2022 ملونديال  املوؤهلة  النهائية  االآ�صيوية 

اأ�صدرت  ال�صعودية،  الريا�صة  وزارة  وكانت 

اجلماهر  بح�صور  بال�صماح  اأم�����س  ق����رارا 

للملعب،  ال��ك��ام��ل��ة  اال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة 

والأول مرة منذ جائحة  ا�صتثنائية،  وب�صفة 

اجلماهري  الدعم  لتوفر  وذل��ك  ك��ورون��ا، 

ملنتخبها يف م�صواره نحو املونديال. وت�صمح 

ال�صلطات ال�صعودية، بح�صور 60% فقط من 

ال��دوري  مالعب  لكل  اال�صتيعابية  الطاقة 

امل��ح��ل��ي، ووف����ق ت���داب���ر اح����رتازي����ة خ��ا���ص��ة 

ال�صعودي،  املنتخب  وك��ان  اجلائحة.  ب�صبب 

ق���د ح�����ص��م اآخ�����ر م��واج��ه��ة ل���ه م���ع امل��ن��ت��خ��ب 

الياباين على ملعب اجلوهرة امل�صعة بح�صم 

ع��ن طريق  ب��ه��دف   ،2018 مل��ون��دي��ال  ت��اأه��ل��ه 

اآخ���ر مواجهة  اأن  امل��ول��د، رغ���م  الع��ب��ه ف��ه��د 

 2019 اآ�صيا  كاأ�س  يف  كانت  املنتخبني  جمعت 

رد.  دون  بهدف  يابانية  وانتهت  ب��االإم��ارات، 

ي��دخ��ل امل��ن��ت��خ��ب ال�����ص��ع��ودي م���ب���اراة ال��ي��وم، 

برغبة حتقيق الفوز الثالث له على التوايل، 

ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى ف��ي��ت��ن��ام وع���م���ان، ليح�صد 

بها  ن��ق��اط، يت�صدر  ب����6  ال��ك��ام��ل��ة،  ال��ع��الم��ة 

الثانية،  املجموعة  االأ���ص��رتايل  املنتخب  مع 

غ���ر اأن االأخ�����ر ي��ت��ق��دم ب���ف���ارق االأه�����داف، 

اأه���داف،   4 منهما  منتخب  ك��ل  اأح���رز  حيث 

اأه��داف،  اأي  اأ�صرتاليا  �صباك  تتلق  مل  بينما 

هدفاً.  ال�صعودي  االأخ�صر  ا�صتقبل  حني  يف 

وي�صعى الفرن�صي هريف رينارد املدير الفني 

الت�صكيل  للحفاظ على  ال�صعودي  للمنتخب 

لكنه  ال�صابقتني،  املباراتني  به  خا�س  ال��ذي 

ي��ف��ا���ص��ل ب���ني ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ب��ود وع��ب��د 

جناحه  غ��ي��اب  لتعوي�س  غ��ري��ب،  ال��رح��م��ن 

املميز  �صامل الدو�صري لالإ�صابة. وينتظر اأن 

يعتمد رينارد على حممد العوي�س يف حرا�صة 

امل���رم���ى، واأم���ام���ه ���ص��ل��ط��ان ال��غ��ن��ام، ع��ب��داهلل 

ال�صهراين،  يا�صر  العمري،  عبداالإله  م��ادو، 

عبداالإله املالكي، حممد كنو، �صلمان الفرج، 

ف��ه��د امل��ول��د، ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ب��ود و�صالح 

�صيكون  على  املقابلة،  ال�صهري. على اجلهة 

ملنتخب  الفني  امل��دي��ر  مورييا�صو  هاجيمي 

تنال  قد  ثانية،  خ�صارة  تفادي  ال�صاموراي، 

م��ن ح��ظ��وظ��ه يف ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل ع��ن ه��ذه 

املجموعة، خا�صة بعد �صقوطه املفاجئ على 

اأر�صه يف اجلولة االأوىل من هذا ال��دور من 

عمان  منتخب  �صيفه  ي��د  ع��ل��ى  الت�صفيات 

اجلولة  اليابان يف  وا�صتفاق  رد.  دون  بهدف 

الثانية، بفوز �صعب على ال�صني بهدف دون 

رد عن طريق العبه يويا او�صاكو، ليح�صد به 

الثالث  املركز  بهم  يحتل  نقاط،،  اأول ثالث 

وحر�س  ال��ع��م��اين.  املنتخب  م��ع  بالت�صاوي 

م��ب��ك��راً يف  ال��ت��واج��د  ال��ي��اب��اين على  املنتخب 

ج����دة، ل��ل��ت��ع��ود ع��ل��ى االأج�������واء، ح��ي��ث اخ��ت��ار 

اليابانيون ملعب فريق احتاد جدة للتدريب 

عليه. وينتظر اأن يعتد مورييا�صو على نف�س 

الت�صكيلة التي خا�س بها مباراة ال�صني، مع 

االعتماد  مع  امللعب،  و�صط  يف  بحذر  اللعب 

على �صرعة العبيه يف التحول الهجومي.

البحرين - وكاالت 

اأك�����د م�����ص��در م���ق���رب م���ن ن�����ادي اخل��ال��دي��ة 

ا�صطياد  يحاول  زال  ما  النادي  اأن  البحريني 

م����ه����اج����م اجل������زي������رة ال�����������دويل، ع����ل����ي ع����ل����وان 

ل���الح���رتاف، يف ���ص��ف��وف ال���ن���ادي ال��ب��ح��ري��ن��ي. 

ق��ب��ل  اإىل اخل���ال���دي���ة  ان���ت���ق���ال ع����ل����وان  وت���ع���ر 

املتعلقة  اجل��وان��ب  بع�س  ب�صبب  املو�صم  ب��داي��ة 

ب��ال��الع��ب م���ع ن���ادي���ه اجل���زي���رة، اأب���رزه���ا ع��دم 

على  االأردين  بالنادي  االإداري��ة  اللجنة  موافقة 

احرتاف الالعب، ال�صيما اأنه مرتبط بعقد مع 

2023 وال يجوز له التوقيع الأي  اجلزيرة حتى 

نادي دون موافقة اجلزيرة. واأو�صح امل�صدر اأن 

الالعب  مع  بالتعاقد  الرغبة  لديه  اخلالدية 

يف االن���ت���ق���االت ال�����ص��ت��وي��ة، ح��ي��ث ���ص��ي��دخ��ل يف 

�صعياً  اجل��زي��رة  مع  جديدة  ر�صمية  مفاو�صات 

مب���واف���ق���ة االأخ������ر ل��ال���ص��ت��غ��ن��اء ع���ن خ��دم��ات 

اللعب  يف  القوية  رغبته  اأب��دى  ال��ذي  الالعب، 

اأن  اإىل  امل�صدر  واأ���ص��ار  البحريني.  ال���دوري  يف 

ال��ن��ه��اي��ة حتى  اإىل خ��ط  ت�����ص��ل  امل��ف��او���ص��ات مل 

االآن وما زالت مفتوحة، وقد يتم االإعالن عن 

اإمتامها اأو ا�صتمرار الالعب يف ناديه االأردين.

تسهيالت للراغبين باالنتساب لعضوية الفيصلي

موقعة مرتقبة تجمع السعودية واليابان 

الخالديه يواصل 
مساعي استقطاب 

علوان 

تواصل منافسات دوري كرة الجيش 
االنباط - عمان 

املنطقة  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ال�����ص��رق��ي��ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ف��ري��ق   فاز 

الع�صكرية الو�صطى بنتيجة 6-5، يف املباراة التي جرت ام�س االأربعاء، 

املباراة  و�صهدت  لل�صباب.  احل�صني  مبدينة  الريا�صة  ق�صر  �صالة  يف 

اجلي�س  االأردنية  امل�صلحة  القوات  دوري  مناف�صات  اطار  تقام يف  التي 

اأن  قبل  الفريقني،  ب��ني  ون��دي��ة  اإث���ارة  ال��ق��دم،  ك��رة  خلما�صي  العربي 

اليوم  وي�صهد  ل�صاحلهم.  امل��ب��اراة  ح�صم  يف  ال�صرقية  الع��ب��و  ينجح 

امللكي  احلر�س  فريقا  يلتقي  حيث  البطولة،  مباريات  قمة  اخلمي�س، 

ال�صمالية  فريق  حاليا  يت�صدر  حيث  ال�صمالية،  الع�صكرية  واملنطقة 

نقطة   12 بر�صيد  احل��ر���س  يليه  م��ب��اري��ات،   5 م��ن  نقطة   15 بر�صيد 

من 4 مباريات. 
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الحديث عقباوي 

على  العقبة  يف  منزله  يف  عناية  عمار  االع��م��ال  رج��ل  ب��دع��وة  ت�شرفنا  ام�����س،  ليلة 

رحلة  يف  اخلا�شة  االقت�شادية  املنطقة  ي��زورون  ال��ذي  االداري���ة  اللجنة  ن��واب  �شرف 

عمل.

ومعار�شة  وتاأييد  وق�شف  ح��وار  تخللها  �شاعات،   4 لنحو  امتدت  التي  واجلل�شة   

البا�شم وحتليقه  ان نهو�س ثغر االردن  اتفق اجلميع  و  العقبة.  العامة يف  لل�شيا�شات 

عليها من احلكومة  التغول  ووقف  اخلا�س  ال�شلطة  قانون  تفعيل  على  عامليا متوقف 

وزرائها. بع�س  وخا�شة 

م��اأدب��ة ال��ع�����ش��اء، ح�����ش��ره��ا غ��ر ال��ن��واب ون��ائ��ب��ة ال��ع��ق��ب��ة روع���ة ال��غ��راب��ل��ي، ق��ام��ات 

عقباوية من كافة اال�شول واملنابت. وفيها راجع اجلميع م�شروع العقبة االقت�شادية 

جعلت  التي  ال�شعف  نقاط  واأين  لنه�شته  يحتاج  وما  هذا،  يومنا  وحتى  والدته  منذ 

امللكي، ينحرف عن وجهته مثلما قال �شمو ويل العهد احل�شني. امل�شروع  بو�شلة هذا 

االقت�شادية  �شكتها  عن  العقبة  خروج  بداية  حدد  اللقاء  هذا  يف  الذهني  الع�شف 

2012، عندما فقد قانون ال�شلطة هيبته امام تعليمات رئا�شة الوزراء، وا�شبحت  عام 

الرابع  ال��دوار  موافقات  رحمة  حتت  اال�شتثمار  لت�شجيع  املفو�شني  جمل�س  ق��رارات 

يف عمان.

بخيت  نايف  البا�شا  احل��ايل  ال�شلطة  لرئي�س  احل�شور  وغالبية  ال��ن��واب  و�شجل 

وال��دف��ع  اخل��ا���ش��ة  العقبة  م�����ش��رة  تعطيل  ع��دم  يكفل  ومب��ا  امل�شهد  ادارة  يف  حنكته 

االأمام. اىل  امللكي  بامل�شروع 

ان  موؤمنون  اجلميع  مبا�شر،  ب�شكل  العقبة  ملف  ادارة  اىل  العهد  ويل  وب��دخ��ول 

�شتزول  التقليدية  اال�شتثمار  م��ع��وق��ات  وان  امل�شهد،  �شيد  �شيكون  ال�شلطة  ق��ان��ون 

بت�شهيل  العالقة  ذات  االج��راءات  لكل  مراجعة  ال�شلطة  يف  وان  �شيما  �شريع،  ب�شكل 

ومعطل. زائد  اجراء  كل  و�شطب  اال�شتثمار 

قبة  حت��ت  نيابي  ل��وب��ي  بت�شكيل  اق���راح  اللقاء  يف  ط��رح  االداري���ة،  ن��واب  وج��ود  يف 

اخلا�شة  املنطقة  يف  ال�شاملة  التنمية  عجلة  دفع  يف  ي�شاهم  بالعقبة  خا�س  الربملان 

امللك. يريدها  التي  الوجهة  واىل 

�شوؤون  ادارة  يف  اخلا�شة  ال�شلطة  قانون  حماية  اىل  تهدف  النيابي،  اللوبي  وفكرة 

جمل�س  رئي�س  ارت��ب��اط  يحقق  ومب��ا  البروقراطية  ع��ن  بعيدا  االقت�شادية  العقبة 

فقط. الوزراء  رئي�س  بدولة  املفو�شني 

ما خل�س اليه نواب االدارية، ان م�شكلة العقبة لي�شت بوجود رجال ا�شحاب قرار 

تغول. اي  ال�شلطة وحمايته من  قانون  ب�شيادة  واإمنا  من عدمه، 

نيابي، عرب عنه لوبي  اىل  العقبة حتتاج  باأن  النيابية  اللجنة  تاأييد  

ال��ن��ائ��ب حم��م��د ع��ن��اد ال��ف��اي��ز ع��ن��دم��ا ا���ش��ت��اأذن زم���الءه ل��ل��ح��دي��ث ب��ا���ش��م��ه��م، و���ش��األ  

ال�شرف. لنا   : للعقبة، فكان اجلواب  نوابا  نكون  ان  تقبلون  العقبة، هل  قامات 

خالد فخيدة

      

االنباط- وكاالت

اأنفا�شها  جنوبية  كورية  امراأة  تلتقط  قد 

املكاملات  اآالف  عليها  ان��ه��ال��ت  بعدما  اأخ���را 

رقم  ظهور  اإث��ر  امل��ازح��ة  الن�شية  والر�شائل 

جيم«  »�شكويد  م�شل�شل  حبكة  �شمن  هاتفها 

اأو »لعبة احلبار«، الذي تبثه �شبكة نتفليك�س 

ويحظى بنجاح منقطع النظر.

املحلية  االإن���ت���اج  و���ش��رك��ة  نتفليك�س  وذك����رت 

���ش��ري��ن ب��ي��ك��ت�����ش��رز، ال���ي���وم االأرب�����ع�����اء، اأن��ه��م��ا 

���ش��ت��ع��دالن امل�����ش��اه��د حل��ذف رق��م ال��ه��ات��ف ال��ذي 

نح لالعبني  يظهر على بطاقة دعوة غام�شة تمُ

املحتملني يف �شل�شلة من األعاب االأطفال املميتة، 

بح�شب ما اأفادت به وكالة رويرز.

 9 من  املوؤلف  الت�شويقي  امل�شل�شل  وي��دور 

�شائقة  من  يعانون  مت�شابقني  حول  حلقات 

م��ال��ي��ة ي��ت��ن��اف�����ش��ون ح��ت��ى امل����وت يف حم��اول��ة 

للفوز مببلغ يعادل 38.31 مليون دوالر.

جناحا  اجلنوبي  الكوري  امل�شل�شل  وحقق 

م��دوي��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل ع��ن��د عر�شه 

الأول م���رة ع��ل��ى خ��دم��ة ال��ب��ث ال��ت��ل��ف��زي��وين 

املا�شي. ال�شهر 

مقابلة  املحلية  »اإ�س.بي.اإ�س«  قناة  وبثت   

ال�شهر املا�شي مع �شاحبة رقم الهاتف، التي 

ام��راأة  وه��ي  جيل-يونغ،  كيم  با�شم  عرفتها 

�شيوجنو  م��ق��اط��ع��ة  ع��م��ال جت��اري��ا يف  ت��دي��ر 

بجنوب �شرق البالد.

وع��ر���ش��ت امل������راأة ب��ع�����س ال��ر���ش��ائ��ل ال��ت��ي 

اإىل  لالن�شمام  دع���وات  ذل��ك  يف  مب��ا  تلقتها 

ذلك  وم��ع  احل��ب��ار،  لعبة  اأو  غ��امي«  »�شكويد 

روي��رز على رقم  ال��رد على مكاملات  يتم  مل 

الهاتف اليوم االأربعاء.

»نعمل  االأربعاء:  اليوم  نتفليك�س،  وقالت 

مع �شركة االإنتاج على حل هذا االأمر مبا يف 

امل�شاهدين  وطالبت  امل�شاهد«،  تعديل  ذل��ك 

ب��االم��ت��ن��اع ع��ن االت�����ش��ال ب��رق��م ال��ه��ات��ف اأو 

بح�شب  امل��زح،  قبيل  من  اإليه  ر�شائل  اإر���ش��ال 

رويرز.

ال�شهر  اإ���س.ب��ي.اإ���س  لقناة  امل���راأة  وق��ال��ت   

اأن تغر  امل�����ش��ت��ح��ي��ل  ك����ان م���ن  اإن����ه  امل��ا���ش��ي 

ورف�شت  ال��ع��م��الء  ات�����ش��االت  ب�شبب  رق��م��ه��ا 

عر�شا مبليون وون، اأو ما يعادل 840 دوالرا، 

كتعوي�س.

املراأة ح�شلت منذ ذلك  اأن  القناة  وذكرت 

احل���ني ع��ل��ى ع��ر���س ب��ت��ع��وي�����س ي�����ش��ل اإىل 5 

ماليني وون، اأي حوايل 4200 دوالر.

بيكت�شرز  و���ش��ري��ن  نتفليك�س  ورف�����ش��ت 

اليوم  للتعوي�س  ع��رو���س  اأي  على  التعليق 

االأربعاء.

 أميركي يقاضي عّرافة خدعته 
بإصالح أوضاعه العاطفية

 أبوظبي تعتمد 
مبادرة »المدارس الزرقاء«

االنباط- وكاالت

ي��ط��ال��ب اأم���رك���ي ع���ّراف���ة ب��ت��ع��وي�����س م��ايل 

»لعنة  الق�شاء على  بعد ف�شلها يف  وذل��ك  كبر 

عاطفية« تالحقه.

االإن��رن��ت  م���اورو ري�شريبو ع��رب  وت��ع��ّرف 

اأدام����ز ال��ت��ي ق��ال��ت عن  ع��ل��ى ال��ع��ّراف��ة �شوفيا 

يف  متخ�ش�شة  روحانية  »و�شيطة  اإنها  نف�شها 

ال�شوؤون العاطفية«، وا�شتعان بها مل�شاعدته على 

اخلروج من اأزمة مير بها يف عالقته الزوجية.

وذكر ري�شريبو يف الق�شية التي رفعها �شد 

الو�شع مع  باإ�شالح  العّرافة وعدته  اأن  اأدام��ز، 

للقيام  دوالرا،   5100 لها  دف��ع  ح��ال  يف  زوج��ت��ه 

بتعويذة خا�شة.

التي رفعها ري�شريبو يف  الدعوى  واأ�شارت 

العّرافة  اأن  اإىل  اأجنلو�س  لو�س  اإح��دى حماكم 

ح�شبما  ال�شابقة،  حبيبته  حل�شاب  تعمل  كانت 

ذكرت »فران�س بر�س«.

قلبه  اأم  م��ت��ح��ف��ٌظ  ال�����ش��داق��ات،  و  ال���رج���ل 

»ملعب« ؟

ورغم دفعه عربونا �شخيا قدره األف دوالر، 

عالقته  يف  حت�شن  اأي  ري�شريبو  يالحظ  مل 

ال���ع���ّراف���ة بتهمة  ال���زوج���ي���ة، وق�����رر م��ق��ا���ش��اة 

االحتيال.

واأكد ري�شريبو يف مطالبته بتعوي�س مايل 

قدره 25 األف دوالر، اأنه عانى ب�شبب ما قامت 

ونوبات  اأرق  ح��االت  خ��داع من  العّرافة من  به 

قلق.

االنباط- وكاالت

اعتمدت جلنة اإدارة الطوارئ واالأزمات 

يف اأب��وظ��ب��ي ب���االإم���ارات، ال��ث��الث��اء، مبادرة 

»امل����دار�����س ال����زرق����اء« ل���دع���م امل����دار�����س يف 

اإىل  اأبوظبي لتخفيف االإج��راءات والعودة 

على  بناء  االعتيادية  الت�شغيلية  العمليات 

معدالت التطعيم.

وت���دخ���ل ه����ذه امل����ب����ادرة ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ف�����ش��ل ال��ث��اين م��ن ال�شنة 

الدرا�شية احلالية يف خطوة ت�شع التطعيم 

قيم  وتر�شخ  التعايف  نحو  اأ�شا�شية  رك��ي��زة 

التعليمية  ال��ت��ج��رب��ة  وت���ع���زز  ال�����ش��ف��اف��ي��ة 

واالجتماعية للطالب يف املدار�س.

وميكن للمدار�س التي تكون فيها ن�شبة 

ال��ت��ط��ع��ي��م م��رت��ف��ع��ة ت��خ��ف��ي��ف االإج������راءات 

ت���دري���ج���ي���ا، مب����ا يف ذل�����ك ت��خ��ف��ي��ف ق��ي��ود 

ال��ت��ب��اع��د اجل�������ش���دي، واإج���������راءات ارت�����داء 

الكمامة، وزيادة �شعة ال�شفوف واحلافالت 

الال�شفية،  االأن�����ش��ط��ة  وع����ودة  امل��در���ش��ي��ة، 

وكالة  ذكرت  ح�شبما  امليدانية،  والرحالت 

االأنباء االإماراتية »وام«.

كيف نعلم الطفل احرام املعلم؟

وت�����������ش�����م م���������ش����ت����وي����ات ال���ت�������ش���ن���ي���ف 

ال��ت��ي ال تتجاوز  ل��ل��م��دار���س  »ال��ربت��ق��ايل« 

املئة  يف   50 ال��ط��الب  تطعيم  ن�شبة  فيها 

فيها  ت���راوح  التي  للمدار�س  و«االأ���ش��ف��ر« 

و«االأخ�����ش��ر«  املئة  يف  و60   50 ب��ني  الن�شبة 

ل���ل���م���دار����س ال���ت���ي ت��������راوح ف��ي��ه��ا ن�����ش��ب��ة 

وامل�شتوى  امل��ئ��ة  يف  و84   65 ب��ني  التطعيم 

ن�شبة  فيها  بلغت  التي  للمدار�س  »االأزرق« 

التطعيم 85 يف املئة فما فوق.

التطعيم  ج���رع���ات  ل���الأط���ف���ال  وت���ق���دم 

جم����ان����ا يف ع�����دة م����راك����ز ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 

اأب����وظ����ب����ي، مب����ا يف ذل�����ك م���رك���ز ت��ط��ع��ي��م 

االأط�����ف�����ال يف م���رك���ز اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي 

اأن��ه ميكن تلقي  »اأدن��ي��ك«، علما  للمعار�س 

لقاح »فايزر- بيونتك« لالأطفال من عمر 

»�شينوفارم« لالأطفال من  �شنة، ولقاح   12

عمر ثالث �شنوات فما فوق

االنباط- عمان

ح��ق��ق االأردن وم���ن خ���الل اجل��ه��ود ال��دوؤوب��ة 

والفنون  للثقافة  جر�س  ملهرجان  العليا  للجنة 

ال���ت���ي ي���راأ����ش���ه���ا ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 

االأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  تاأ�شي�س  مبئوية  لالحتفاالت 

التنفيذية  واالدارة  العايد،  علي  الثقافة  وزي��ر 

ال���دورة  اإق��ام��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان، خ��ط��وة متقدمة يف 

م��واج��ه��ة  حت���دي���ات  ظ���ل  يف  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال�35 

جائحة كورونا)كوفيد19-(، ومن خالل و�شع 

مدرو�شة  اآليات  عرب  �شحية  وا�شراطات  اأ�ش�س 

بالربوتوكول  ودقيق  من�شبط  والتزام  ومبتكرة 

حمطة  ال���دورة  ه��ذه  لت�شبح  الر�شمي،  ال�شحي 

ف���ارق���ة وجن���اح���ا ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا وحم��ط��ا ل��الإ���ش��ادة 

واالع���ج���اب يف خم��ت��ل��ف و���ش��ائ��ل االع����الم عربيا 

املهرجان  �شعار  عممة  ممُ االجن���از  ه��ذا  يف  ودول��ي��ا 

م��زي��ن  »االردن  ب�����اأن  ب���ال���ف���رح«  م��زي��ن��ة  »ج���ر����س 

ال�شحة  على  �شلبية  تداعيات  اأي  دون  بالفرح« 

العامة.

جهود  م��ع  بالت�شافر  ج���اءت  ال��ت��ي  وال�����دورة 

االمنية  واالج���ه���زة  الر�شمية  اجل��ه��ات  خمتلف 

وبالتزامن  واخلا�س  االهلي  القطاعني  وتعاون 

مع احتفاالت اململكة االردنية الها�شمية مبئوية 

رقما  بو�شفه  االردن  ح�شور  اأك���دت  تاأ�شي�شها، 

�شعبا يف االإقليم وعن�شرا فاعال رغم التحديات 

»ال��ق��وة  ادوات  ممتلكا  ت��واج��ه��ه،  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة 

الناعمة« للتعبر عن قدرة االردنيني يف �شناعة 

امل�����ش��ت��ح��ي��ل، وجت����اوز خم��ت��ل��ف ال��ع��ق��ب��ات وحت��دي 

االردن��ي��ني  �شمل  اجل��ائ��ح��ة ومل  اأ���ش��ك��ال  خمتلف 

وال���ع���رب م��ع��ا - وه���و وط���ن ال���وف���اق واالت���ف���اق- 

اأي��ل��ول  ل��ي��وق��د يف ال��ث��اين وال��ع�����ش��ري��ن م��ن �شهر 

املا�شي، مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

�شعلة  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س 

املهرجان..�شعلة االبتهاج والتالقي والفرح.

اأ���ش��اءت  ال��ذي  للمهرجان  الر�شمي  االف��ت��ت��اح 

ال�شاعر  كتبها  التي  للوطن«  »مغناة  فعالية  فيه 

والفنان ماجد زريقات، ومن اأحلان وتوزيع اأمين 

عبد اهلل، واإخ��راج لينا التل، وت�شميم الرق�شات 

لرانيا قمحاوي، وغناء الفنانني االأردنيني اأ�شامة 

ورام��ي  عبا�شي،  وغ���ادة  �شركي�س،  وج��ه��اد  ج��ّب��ور، 

�شفيق، وح�شني ال�شلمان، واأمل اإبراهيم، وبلقي�س 

ال��زب��ن، م��وح��دة ق��ل��وب االردن��ي��ني و�شيوفهم يف 

هذا ال�شوق الغامر لنرث املحبة والفرح، وحتقيق 

وق��ي��ادت��ه  االأردن  ب��ت��اري��خ  ي��ل��ي��ق  ال�����ذي  ال��ن��ج��اح 

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة، رغ���م اجل��ائ��ح��ة، ف��م��ه��رج��ان جر�س 

االأرب��ع��ني عاما،  انطلق منذ ما يزيد على  ال��ذي 

امتداد  على  �شعاعه  وطنية  وحمطة  منجز  ه��و 

الثقافية  االردن  واجهة  بو�شفه  العامل،  م�شاحة 

التنظيم  ع��ل��ى  االردن  ل��ق��درة  وع��ن��وان��ا  وال��ف��ن��ي��ة 

املبدعني  لكل  وقبلة  الناعمة  وق��وت��ه  واالب����داع 

وع�شاق احلياة.

ا�شاع  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  فعاليات  خ��ت��ام  وتكلل 

غ��ن��ائ��ي��ني ل�شاحبة  ب��ح��ف��ل��ني  ال���ف���رح واجل���م���ال، 

نداء  املبدعة  االأردن��ي��ة  الفنانة  فوي�س«  »ذا  لقب 

العبد  الفنان عمر  �شرارة، وجنم االردن و�شوته 

وامل�شتلهمة  الوطنية  باأغانيه  ت��وج  ال��ذي  ال��الت 

م�شارح  �شهدته  م��ا  ال�شعبي  امل���وروث  اأف���راح  م��ن 

املدينة  ام��ت��داد  على  املهرجان  فعاليات  وم��واق��ع 

االردن��ي��ة،  املحافظات  و�شائر  عمان  ويف  االث��ري��ة 

من الوان االبداعات ال�شعرية والفنون الراثية 

والغنائية واالم�شيات املو�شيقية ملبدعني وفنانني 

اردنيني واأ�شقاء عرب ومن دول اجنبية �شديقة، 

اآن  يف  وال��ف��رح  التحدي  ه��ذا  يف  جميعا  ت�شاركوا 

واحد وجنحوا بهمة ما قدمه االردن عرب جلنة 

وخمتلف  التنفيذية  واإدارت�����ه  العليا  امل��ه��رج��ان 

ظ��الم  ك�شر  م��ن  واالم��ن��ي��ة،  الر�شمية  االج��ه��زة 

اجلائحة باإ�شراقات من االبداع املحملة بر�شائله 

االن�شانية واحل�شارية، ومنعة االردن الذي اأ�شرج 

اجلائحة  حتييد  يف  م  ال�شمُ كالرا�شيات  �شموخه 

مواجهة  يف  ي�شرجه  كما  املهرجان،  انعقاد  طيلة 

خمتلف التحديات ولكل من ت�شوله اأمارة ال�شوء 

بالنيل من منجزاته احل�شارية ودوره االن�شاين.

مدينة جر�س واهلها واملهرجان الثقايف الفني 

اأ���ش��اع  النا�س مب��ا  ب��ني  واآل���ف  ا�شمها  ال���ذي حمل 

ت���الأالأت على  التي  النجوم  واإب��داع��ات  م��ن فنون 

امتداد ع�شرة اأيام يف ف�شاءات االردن كان الفنان 

وال�شاعر واالديب االردين فيها �شاحب الن�شيب 

ال�شعر  تنويعات  مبختلف  مب�شاركاتهم  االوف���ر 

االدبية  القراءات  واأم�شياتهما وجتليات  والق�شة 

اللقاءات  وعديد  والنقدية،  الثقافية  وال��ن��دوات 

ج�شدوا  وال��ع��امل��ي��ة،  العربية  االأردن���ي���ة  الثقافية 

بروؤى ح�شارية زينة الفرح التي عمرتها قلوبهم 

جميعا  ملتزمني  واجلمهور؛  امل�شاركني  وقلوب 

ال�شحية  واال���ش��راط��ات  ب���االإج���راءات  بالتقيد 

اآثارها  من  الكامل  التعايف  نحو  اجلائحة  لدحر 

واالبقاء على �شعلة الفرح ودميومة االجناز.

كانت انطالقة املهرجان الذي �شارك فيه ما 

ع��الوة على  اأردن��ي��ا وعربيا  فنانا   70 يزيد على 

املحلية  والفلكلورية  الفنية  الفرق  من  العديد 

ماجدة  اللبنانية  باملطربة  والعاملية،  والعربية 

ال���روم���ي ال��ت��ي األ��ق��ت اوىل اأزاه�����ر امل��ح��ب��ة على 

الذي  الفرح  قطوف  اأوىل  وجمهوره.  املهرجان 

وا���ش��ل ج��م��ال��ي��ات��ه ال��ف��ن��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة االب��داع��ي��ة 

ال�شحية  االج�����راءات  و���ش��رام��ة  ت�شديد  ظ��ل  يف 

متابعتها  يف  وا�شهمت  ك��ورون��ا  جائحة  مل��واج��ه��ة 

ع���ن ك��ث��ب وع��ل��ى ار�����س ال���واق���ع ج��ه��ود اللجنة 

الثقافة،  العليا للمهرجان ممثلة برئي�شها وزير 

وخم��ت��ل��ف االج��ه��زة االم��ن��ي��ة وال��ر���ش��م��ي��ة املعنية 

بنجاح هذا املنجز الوطني اإدارة وتنظيماً واإبداعا 

وال������ذي ���ش��ه��دت��ه و���ش��ه��دت ل���ه خم��ت��ل��ف و���ش��ائ��ل 

واملتابعني  والعاملية  والعربية  املحلية  االع���الم 

امل�شرية  الثقافة  وزي��رة  و�شيوفه ويف مقدمتهم 

اإينا�س عبدالدامي.

التي حققت جناحات وتيزت  ال�35  ال��دورة 

مب�شاركة نخبة من كبار الفنانني العرب جنوى 

الديك  وح�شني  و�شوف  وج��ورج  لبنان،  من  ك��رم 

اإحياء  يف  ال��ع��راق،  م��ن  �شيف  ونبيل  �شوريا،  م��ن 

حفالت غنائية على امل�شرح اجلنوبي من مدينة 

جر�س االثرية الذي �شاركهم فيه تاألق الفنانني 

االردن����ي����ني ال���ذي���ن ���ش��ج��ل��وا ح�����ش��وره��م ال��ف��ن��ي 

يقل عن  ال��ذي ال  الفني  االب��داع��ي وعلو كعبهم 

ال�شمايل  امل�شرح  على  �شيما  ال  العرب  نظرائهم 

ال���دورة منربا  من جر�س وال��ذي ام�شى يف ه��ذه 

لنخبة االب��داع وموئال جلماهر ال��ذوق الرفيع 

املتابعة  اأن يجاوزه يف  كاد  وناف�س »اجلنوبي« بل 

اجلماهرية للعديد من فعالياته.

وع��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ه��رج��ان يف ه��ذه 

والك�شف عن  االردين  الفنان  اب��راز  على  ال��دورة 

اإم��ك��ان��ات��ه وق���درات���ه ال��ف��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة م��ن خ��الل 

التو�شع يف امل�شاركة فكان احل�شور الفني الكبر 

لنجومنا االردنيني

م����ن ال���ف���ن���ان���ني ع���ل���ى امل�������ش���رح���ني ال�����ش��م��ايل 

واجلنوبي للمدينة االثرية عالوة على فعاليات 

بعمان،  امللكي  ال��ث��ق��ايف  ب��امل��رك��ز  الرئي�س  امل�����ش��رح 

ديانا  وال��ت��الق��ي؛  وال��ف��رح  املحبة  ي��ن��رثون عبر 

ك����رزون وزي���ن ع��و���س ول��ي��ن��دا ح��ج��ازي وح�شني 

ال�شلمان و�شعد اأبو تايه وب�شار ال�شرحان ويحيى 

وي��زن  خ���وري  وغ��ال��ب  ال�شلمان  وجن��م  �شوي�س 

ال�شباغ و�شامر اأنور ونان�شي بيرو واأ�شامة جبور 

وتوفيق الدلو وغادة عبا�شي ورامي �شفيق وجهاد 

�شركي�س و�شليمان عبود ولوؤي بدر و�شهر عودة 

وو�شام  وح�شام  �شلطان  وحممود  عبندة  واأحمد 

وحمدي  ال�شقار  وعي�شى  اإر�شيد  ونا�شر  اللوزي 

اخلطيب  وم�شعب  رم�����ش��ان  وحم��م��د  املنا�شر 

وهيثم  احللو  وب�شام  راأف��ت  وف��ادي  �شمور  ونبيل 

عامر و�شائد حر وهيثم اليا�س و�شلوى العا�س 

وم����ك����ادي ن��ح��ا���س وب�������ش���ارة ال��رب�����ش��ي وع��ط��اهلل 

ه��ن��دي��ل��ة وع�����ودة زي�����ادات وع��ب��دال��رح��ي��م غ���زالن 

وحممد اب��و غريب وامي��ن ال��ف��رد وام��ر �شالح 

وراأف��ت  �شقر  وف��وز  ال�شقار  وعمر  ورام��ي خالد 

فوؤاد ومالك ما�شي وف��وؤاد راكان ون�شر الزعبي 

وابراهيم  ال�شعالن  وحممد  ال�شرقاوي  ونبيل 

خليفة.

يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان��ت ف��ي��ه ال��ف��رق االردن��ي��ة 

ال��ف��ن��ي��ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة وامل��و���ش��ي��ق��ي��ة واال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة 

مبختلف �شنوفها االبداعية املعا�شرة واحلديثة 

وال���راث���ي���ة ح��ا���ش��رة ب���ق���وة، اإىل ج��ان��ب ال��ف��رق 

القاهرة  »اوب��را  مقدمتها  ويف  والعاملية  العربية 

ل��ل��ف��ن��ون ال�����ش��ع��ب��ي��ة« امل�������ش���ري���ة، و«واورك���������ش����را 

و«بيادر  اال�شتقالل«  و«جامعة  النا�شرة«  بلدية 

العراقية  الغزايل«  و«ناظم  الفل�شطينية  قروية« 

و«امل����ا�����س ك��ر���ش��ي��ت��ني« ال�����ش��وي��دي��ة و«ب�����ي ب��وي��ز« 

ال��ك��وري��ة و«ال��ف��ن��ون ال�����ش��ع��ب��ي��ة« االذرب��ي��ج��ان��ي��ة« 

و«اوب��را  املك�شيكية  ياكوهيتي«  وفلكلور  و«باليه 

للفنون  و«ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال��ك��روات��ي��ة  ب��ام��ون��ي��ت�����ش��ا« 

ال�����ش��ع��ب��ي��ة«، ت���ق���دم ا����ش���ف���ارا م���ن ال������وان ال��ت��األ��ق 

الكبر  اجلماهري  احل�شور  �شاحبه  والتميز 

الرئي�شة«  و«ال�����ش��اح��ة  »ال�����ش��م��ايل«  م�����ش��ارح  ع��ل��ى 

و«اأرت��ي��م��ي�����س« و«ال�����ش��وت وال�����ش��وء« يف امل��دي��ن��ة 

امللكي  الثقايف  باملركز  الرئي�س  وامل�شرح  االثرية، 

»املعهد  فرق  مب�شاركات  اإبداعاتها  جتلت  بعمان، 

التابعة  و«اأب���ن���اء اجل��ب��ال  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ا«  ال��وط��ن��ي 

ل���الأك���ادمي���ي���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة ال�����ش��رك�����ش��ي��ة، 

العربية«  املو�شيقا  و«اأكادميية  الن�شائية«  و«نايا« 

املو�شيقية«  و«زه��ا  ك��رت«  و«حرقة  و«مارميييال« 

املو�شيقية  و«بلدية جر�س  و«درم جام«  و«ال��رواد« 

الروماين«  و«اجلي�س  الع�شكريني«  للمتقاعدين 

من  وتراثية  فلكلورية  ف��رق  جانب  اىل  وغرها 

وال��زرق��اء  وال��ك��رك  واإرب����د  العا�شمة  حم��اف��ظ��ات 

والطفيلة والبلقاء ومعان وعجلون وجر�س.

 الدورة الـ35 من مهرجان جرش محطة فارقة ونجاح استثنائي 
في ظل مواجهة كورونا

 بسبب رقم هاتف.. نتفليكس تعدل مشاهد
 في »لعبة الحبار«


