
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

أبرز مالمح التعديل الوزاري  
على الحكومة

عودة الدوريات الرياضية
 للمدارس 

 التحديات التي تواجه الشركات 
في قطاع االتصالت 

االنباط_ عمان

اأك����دت م�����ص��ادر م��ط��ل��ع��ه ل��ان��ب��اط ان 

ال��ت��ع��دي��ل ال����وزاري ال��راب��ع ع��ل��ى حكومة 

دخول  �صي�صهد  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور 

ل��ق��ب م��ع��ايل  ���ص��ت وزراء ج���دد ي��ح��م��ل��ون 

ال��ت��ع��دي��ل  يف  و���ص��ي��دخ��ل  االوىل  ل��ل��م��رة 

اأع�صاء من جمل�س االعيان واع�صاء من 

ال�صيا�صية املنظومة  جلنه حتديث 

وزارات  ���ص��ب��ع  ال���ت���ع���دي���ل  و���ص��ي�����ص��م��ل 

لا�صتثمار  ج��دي��ده  وزارة  وا���ص��ت��ح��داث 

مبجمل ت�صع وزراء بني قدميا وجديد.

دوام وجاهي مكتظ بغياب االجراءات الوقائية في الجامعات 
3والخطيب سنضع الوزير بالصورة أوال 

الملك: وقوف األردن المستمر إلى 
جانب لبنان وشعبه الشقيق

 استقبل رئيس الوزراء اللبناني

 الثنني   4  ربيع الأول   1443 هـ  - املوافق   11  ت�شرين اأول  2021 م - العدد  5837 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

اأكتوبر  االأول/  ت�صرين  من  العا�صر  يف 

االح����ت����ال  ج���ي�������س  ارت����ك����ب   ،1956 ع������ام 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ج��رمي��ة ب�����ص��ع��ة ب��ح��ق اأب��ن��اء 

قلقيلية«  »جم����زرة  الفل�صطيني،  �صعبنا 

ال��ت��ي ارت��ق��ى ف��ي��ه��ا 70 ���ص��ه��ي��دا م��ن اأه���ايل 

قلقيلية واجلي�س االأردين

دام�س  ظام  خيم  اليوم،  هذا  م�صاء  يف 

قلقيلية،  مل��دي��ن��ة  امل��ق��اب��ل��ة  امل�صتوطنات  يف 

واح����ت���������ص����دت ق��������وات ك����ب����رة م�����ن ج��ي�����س 

االح���ت���ال وع�����ص��اب��ات امل�����ص��ت��وط��ن��ني على 

قلقيلية مداخل 

االح��ت��ال  اأن  قلقيلية  اأه���ايل  يظن  مل 

فعندما  بحقهم،  جم��زرة  لتنفيذ  يخطط 

حاول امل�صاة يف جي�س االحتال االقتحام، 

ل��ه��م مب�����ص��ان��دة اجل��ي�����س االأردين،  ت�����ص��دوا 

االحتال  جنود  تقهقر  اال�صتباك  ول�صدة 

خ��ط��وط��ه��م  اإىل  وت���راج���ع���وا  اخل���ل���ف،  اإىل 

االأوىل، وعادوا بعد �صاعة برفقة الدبابات، 

االأردين  اجل��ي�����س  م���رك���ز  ن��ح��و  وت���ق���دم���وا 

اإطاق  )حديقة احليوانات حاليا(، و�صط 

 )101 نار كثيف. عند و�صول كتيبة )املوت 

اجلي�س  مركز  اإىل  ���ص��ارون،  اآرئ��ي��ل  بقيادة 

الرئي�صية  ال��ب��واب��ة  بخلع  ق��ام��وا  االأردين، 

للمركز، وا�صتبكوا مع اجلي�س االأردين.

التفا�صيل �ص »8«

 65 عاًما على مجزرة قلقيلية.. من ذاكرة اإلرهاب الصهيوني
االنباط-وكاالت

 قالت االأ�صرة املحررة خالد جرار، اإن 

اأ�صرى  �صتة  حت��رر  خ��ر  تلقوا  االأ���ص��رات 

م���ن ���ص��ج��ن »ج���ل���ب���وع«، ع���ن ط��ري��ق ن��ف��ق، 

بالذهول والفرح يف اآن واحد

واأ�����ص����اف����ت ج������رار ال���ت���ي حت������ررت م��ن 

عامني  بعد  اأي��ام،  قبل  االحتال،  �صجون 

مل  اخلر  �صمعنا  »عندما  االعتقال:  من 

ن�����ص��دق، الأن��ن��ا ن��ع��رف اأن ه��ذا االأم���ر من 

الف�صائية  القنوات  فتحنا  امل�صتحيات، 

خر،  اإىل  الو�صول  نحاول  حتى  العرية 

داخلنا  ويف  الذهول  من  حالة  نعي�س  كنا 

���ص��ج��ن ج��ل��ب��وع  اأن  ك���ب���ر، خ���ا����ص���ة  ف�����رح 

م��ع��روف ب��اإج��راءات��ه امل�����ص��ددة، ك��اأ���ص��رات 

ن��ع��رف ه���ذه االإج�������راءات، ح��ي��ث ال��ع��دد 3 

ب�صكل  ال��غ��رف  ال��ي��وم وف��ح�����س  م����رات يف 

دائم«

وقالت يف لقاء مع برنامج »�صد حيلك 

ي���ا وط�����ن«، ال����ذي ت��ق��دم��ه ال��زم��ي��ل��ة رمي 

اخليال«،  يفوق  كان  »اخل��ر  اإن  العمري، 

ي��ت��اب��ع  ب��ق��ني  االأ�����ص����رات  اأن  اإىل  اأ����ص���ارت 

اأخبار العملية حلظة بلحظة

واأردفت قائلة: »يف الليلة االأوىل بقينا 

نتابع  فجراً،  الرابعة  ال�صاعة  حتى  ن�صهر 

اأخبار املحررين من جلبوع«

التفا�صيل �ص »8«

األسيرات: تلقينا خبر تحرر أسرى 
جلبوع بالفرح والدهشة

االنباط- هدى دياربكريل  / التفا�صيل �ص »3«

 المركزي: إنشاء البنوك الرقمية استجابة لثورة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  قاضي القضاة: صرف 38 مليون دينار من 
خالل بطاقة االسرة خالل العام الحالي

  االنباط-عمان

 ي�����ص��ت��م��زج ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ح��ال��ي��ا، اآراء 

رقمية  بنوك  اإن�صاء  حول  االأردنية  البنوك 

ا���ص��ت��ج��اب��ة ل���ث���ورة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

واالت���������ص����االت وال���ت���ق���ن���ي���ات واالب����ت����ك����ارات 

ال��ن��اجت��ة عنها م��ن حت��ول رق��م��ي يف االآون���ة 

االأخرة.

وق���ال ال��ب��ن��ك امل���رك���زي يف ت��ع��م��ي��م وزع��ه 

رقمي  بنك  اإن�صاء  اإن  املحلية،  البنوك  على 

اجت��اه��ات،  بعدة  النظر  ي�صتوجب  متكامل 

م��ن��ه��ا م���ا ي��ت��ط��ل��ب م���ن م��وؤ���ص�����ص��ي ال��ب��ن��ك 

مناذج  ح��ول  املتعمقة  املعرفة  بناء  الرقمي 

البنوك  ه���ذه  الأن  ال��رق��م��ي��ة  ال��ب��ن��وك  ع��م��ل 

لي�صت مقت�صرة يف اإن�صاء العاقة امل�صرفية 

القنوات  على  واملنتجات  اخلدمات  وتقدمي 

االإلكرتونية فقط.

الذي و�صل  التعميم  املركزي يف  واو�صح 

وك���ال���ة االأن���ب���اء االأردن����ي����ة ن�����ص��خ��ة م��ن��ه، اأن 

ال�صامل  الرقمية مبفهومه  البنوك  مفهوم 

الواجهات  يف  العمليات  جميع  اأمتتة  يعني 

الو�صطية،  والواجهات  واخللفية  االأمامية 

ال���ب���ن���وك يف  و�����ص����رورة حت���دي���ث دور ه����ذه 

بني  القائم  وامل�صتقبلي  االن��ت��ق��ايل  امل�صهد 

وفهم  الرقمية  وال��ب��ن��وك  ال��ع��ادي��ة  البنوك 

وحت���دي���د ط��ب��ي��ع��ة ال���ع���م���اء امل�����ص��ت��ه��دف��ني 

واملخرجات التي تطمح اإليها يف ظل م�صهد 

املالية  التكنولوجيا  االبتكارات اجلديدة يف 

من خال.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

 قال �صماحة قا�صي الق�صاة ال�صيخ عبد 

الق�صاة  قا�صي  دائرة  اإن  الربطة،  احلافظ 

اأ���ص��رة  ب��ط��اق��ة   12724 ي��ق��ارب  اأ����ص���درت م��ا 

وحتى  احلايل  العام  بداية  منذ  الكرتونية 

لتمكني  وذل���ك  امل��ا���ص��ي،  �صهر مت��وز  ن��ه��اي��ة 

امل��ح��ك��وم ل��ه��م يف ال��ق�����ص��اي��ا ال�����ص��رع��ي��ة من 

ا���ص��ت��ام امل��ب��ال��غ امل��ح��ك��وم ب��ه��ا دون احل��اج��ة 

مل���راج���ع���ة امل���ح���اك���م يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 

اململكة.

من  ت�صعى  ال���دائ���رة  اأن  ال��رب��ط��ة،  واأك����د 

خطتها  يف  ال����واردة  امل�����ص��اري��ع  تنفيذ  خ��ال 

العمل  اال�صرتاتيجية اىل تطوير منظومة 

ل��دي��ه��ا وحت���دي���ث ال��ي��ة ت��ق��دمي اخل���دم���ات، 

وت���وظ���ي���ف احل����ل����ول ال���رق���م���ي���ة يف ���ص��ب��ي��ل 

من  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ملتلقيها  اخل���دم���ات  ات��اح��ة 

ال��و���ص��ول ال��ي��ه��ا ب��ك��ل ���ص��ه��ول��ة وي�����ص��ر، وان 

���ص��رورة يف ظل  ا�صبحت  االج�����راءات  ه��ذه 

ال��ط��ل��ب على  ال��ك��ب��ر يف م���ع���دل  االرت����ف����اع 

امل��واط��ن��ني  اأع����داد  زي����ادة  نتيجة  اخل��دم��ات 

والاجئني. واملقيمني 

دينارا  انه مت �صرف )38163828(  وبني 

االأ���ص��رة(  )بطاقة  بوا�صطة  لهم  للمحكوم 

ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  ال�صبعة  االأ���ص��ه��ر  خ���ال 

احل����ايل ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ن��ك االإ���ص��ام��ي 

االأردين، وذلك من خال )64037( بطاقة 

لهم  للمحكوم  �صرفها  مت  الكرتونية  اأ�صرة 

من خال.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عّمان

 ب���ح���ث ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال��������وزراء ووزي����ر 

اخل����ارج����ي����ة و�������ص������وؤون امل����غ����رتب����ني اأمي�����ن 

اخلا�س  االأم��رك��ي  املبعوث  م��ع  ال�صفدي 

املبذولة  اجل��ه��ود  ليندركينغ،  تيم  لليمن 

�صيا�صي  ح���ل  ع���ر  ال��ي��م��ن��ي��ة  االأزم�����ة  حل���ل 

وق���رارات  املعتمدة  املرجعيات  اإىل  ي�صتند 

ال�صرعية الدولية ذات ال�صلة.

و�����ص����دد ال�������ص���ف���دي خ�����ال ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه 

على  االح���د،  ام�����س  ال����وزارة  يف  ليندركينغ 

����ص���رورة ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود الإن���ه���اء االأزم����ة 

ال�صقيق  اليمني  ال�صعب  وحماية  اليمنية، 

وامل��ن��ط��ق��ة م���ن ت��ب��ع��ات��ه��ا، وال���و����ص���ول اإىل 

احل����ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال������ازم ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل��ك 

ع��ر ال��ت��زام االت��ف��اق��ات وامل��رج��ع��ي��ات التي 

. اعتمدت،جمدداً 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ة، 

الوزارة، ام�س االأحد،  لدى لقائه يف مبنى 

ال�صفر الياباين يف عمان �صيمازاكي كاورو، 

���ص��ب��ل ت��ط��وي��ر وت��وط��ي��د اأوا����ص���ر ال��ت��ع��اون 

الثنائي بني البلدين ال�صديقني وال �صيما 

يف املجاالت االمنية واالقت�صادية.

واأك����د ال��ف��راي��ة ان ال��ع��اق��ات االردن��ي��ة 

ال���ي���اب���ان���ي���ة ت�����ص��ه��د ع���ل���ى ال��������دوام ت���ط���ورا 

م���ت���زاي���دا ي��ت��ن��ا���ص��ب م����ع ح���ج���م ال���ت���ع���اون 

الق�صايا  البلدين يف  القائم بني  والتن�صيق 

اإىل  م�������ص���را  امل���������ص����رتك،  االه����ت����م����ام  ذات 

االمنية  اخل���رات  م��ن  اال�صتفادة  ���ص��رورة 

االره��اب  مكافحة  جم��ال  يف  البلدين  ب��ني 

والتطرف الذي ينبع يف كثر من االأحيان 

وقلة  ال�صعبة  االقت�صادية  ال��ظ��روف  م��ن 

ف��ر���س ال��ع��م��ل، ال���ص��ي��م��ا يف ظ��ل ال��ظ��روف 

لتحقيق  والدولية،  االقليمية  واملتغرات 

ال�صلم واال�صتقرار يف دول املنطقة والعامل.

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

في�صل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  التقى 

االأع��ي��ان،  جمل�س  ب���دار  مكتبه  يف  ال��ف��اي��ز 

ام�����س االأح�����د، ع����ددا م��ن ���ص��ف��راء ال���دول 

ع��ل��ى ح��دة،  ك��ا  اململكة  ل���ّدى  ال�����ص��دي��ق��ة 

بني  التعاون  عاقات  اأوجه  معهم  وبحث 

امل��ج��االت  خم��ت��ل��ف  يف  وب��ل��دان��ه��م  االأردن 

و�صبل تطويرها وتعزيزها.

وجاءت اللقاءات مع �صفر اجلمهورية 

ال���رتك���ي���ة اإ����ص���م���اع���ي���ل اأرام����������از، و���ص��ف��ر 

و�صفر  لينباك،  اي�صنب  ال��روي��ج  مملكة 

�صجاد  اال���ص��ام��ي��ة  ب��اك�����ص��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 

من  العديد  اللقاءات  وبحثت  خ��ان.  علي 

ال��ق�����ص��اي��ا ال��راه��ن��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، خ��ا���ص��ة 

والق�صية  ال�����ص��وري��ة  ب���االأزم���ة  يتعلق  م��ا 

الفل�صطينية.

التفا�صيل �ص »3«

 الصفدي يلتقي المبعوث األميركي 
الخاص لليمن

 رئيس مجلس األعيان يلتقي عددا من  وزير الداخلية يلتقي السفير الياباني
سفراء الدول الصديقة لّدى المملكة
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 االنباط - فرح مو�صى/ التفا�صيل �ص »2«

االنباط -حنان �صاهني / التفا�صيل �ص »5«



املحلي
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قراأت قبل ايام خرب �صغري مفاده ا�صرار دولة عبد الروؤوف الروابدة اجراء 

هذا  للإن�صاف  اجلامعة،  م�صت�صفى  يف  لها  يخ�صع  ان  تقرر  جراحية  عملية 

اخلرب وان مل ي�صرتعي االنتباه ومر مرور الكرام اال انه ي�صتحق الوقوف عنده 

من منطلق االبتعاد عن �صوداوية الرتكيز  على ذكر النواحي ال�صلبية واغفال 

االيجابية مهما �صغرت، و�صواء اتفقنا مع �صيا�صات دولة ابو ع�صام ومواقفه ام 

اختلفنا هو من جيل رجاالت الدولة الكبار مقارنة مع روؤ�صاء احلكومات الذين 

ابتلينا فيهم خلل العقدين املا�صيني، وان كنت ادعو اهلل له بال�صفاء لكني ل�صت 

يف �صدد كيل املدح وال القدح الأدائه وقراراته و�صيا�صاته فهو ال يحتاج اإىل ذلك 

املوقف  هذا  لكن للمانة  واملطلع،  للقارئ  ذلك  اترك  احلالتني  ويف كل  مني، 

االيجابي املتوا�صع ي�صجل له، فقد كان باإمكانه ان يطلب اجراء العملية خارج 

البلد او يف م�صت�صفيات القطاع اخلا�ص، وقد تعودنا ان ي�صتغل كبار امل�صوؤولون 

خارج  عاملية  وم�صت�صفيات  منتجعات  يف  للعلج  فقط  لي�ص  ونفوذهم  منا�صبهم 

البلد بل الجراء عمليات جتميل و�صفط دهون ونحت ج�صم، وترميم ترهلت 

الزمن على ح�صاب الدولة.

 د. عصام الغزاوي

ال مجال للمقارنة بين الكبار 
والِصغار

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الإثنني  11 / 10 / 2021 

 استقبل رئيس الوزراء اللبناني

الملك: وقوف األردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق

 التحديات التي تواجه الشركات في قطاع االتصالت 

 الصفدي يلتقي المبعوث األميركي الخاص لليمن

 األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يصدر تقريره حول سير العمل خالل شهر أيلول

 هيئة النقل: خطة لتعزيز وسائط النقل 
وإنهاء أزمة الطلبة وموظفي الجامعات

 االمانة تصدر 4479 رخصة 
مهن جديدة الكترونيًا منذ 

مطلع العام

 الجرائم االلكترونية تحذر
 من رسائل عبر واتساب تتضمن 

صرف مبالغ مالية وهمية

 االستماع لشاهد جديد بقضية 
السلط الدائري

االنباط- عمان

 ا���ص��ت��ق��ب��ل ج���لل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

ال���ث���اين يف ق�����ص��ر احل�����ص��ي��ن��ي��ة، ام�����ص 

اللبناين جنيب  ال��وزراء  رئي�ص  االأحد، 

ميقاتي.

وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ال��ع��لق��ات االأخ��وي��ة 

املتميزة التي جتمع البلدين وال�صعبني 

يف  التعاون  تو�صيع  واآليات  ال�صقيقني، 

املجاالت. �صتى 

خلل  التاأكيد،  امللك  جللة  وج��دد 

اللقاء، على وقوف االأردن امل�صتمر اإىل 

ال�صقيق. جانب لبنان و�صعبه 

ك���م���ا ج�����رى ب���ح���ث االأزم����������ات ال��ت��ي 

التو�صل  وم�����ص��اع��ي  املنطقة  ت�صهدها 

اإىل حلول �صيا�صية لها.

وح�������ص���ر ال���ل���ق���اء رئ���ي�������ص ال��������وزراء 

ال���دك���ت���ور ب�����ص��ر اخل�������ص���اون���ة، وم��دي��ر 

جعفر  ال��دك��ت��ور  امل��ل��ك،  ج��لل��ة  مكتب 

ح�صان

 االنباط - فرح مو�سى   

ب���ح���ث وزي��������ر االق����ت���������ص����اد ال���رق���م���ي 

االأربعاء  ام�ص  الهناندة،  احمد  والريادة 

اإرب��د، مع ممثلي قطاع  يف غرفة جت��ارة 

االت�������ص���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

يف حم���اف���ظ���ة اإرب�������د، اأب������رز ال��ت��ح��دي��ات 

ال�صركات العاملة  واملعيقات التي تواجه 

يف القطاع.

اأهمية  اللقاء،  خلل  الهناندة،  واأك��د 

وتكنولوجيا  االت�����ص��االت  ���ص��رك��ات  دع���م 

امل��ع��ل��وم��ات يف ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات ك��اف��ة 

ب���اع���ت���ب���اره���ا رك����ي����زة اأ����ص���ا����ص���ي���ة يف دع���م 

االق���ت�������ص���اد ال���وط���ن���ي، واأن����ه����ا امل���ح���رك 

التحول  نحو  احلكومة  خلطة  الرئي�ص 

الرقمي، م�صريا اإىل اأن احلكومة ت�صعى 

اإىل حتفيز القطاع املحلي واإيجاد حلول 

لتجاوز هذه العقبات.

ب��اإزال��ة  الت�صريع  ���ص��رورة  اإىل  ول��ف��ت 

قدما  للم�صي  ال��ق��ط��اع  اأم����ام  ال��ع��ق��ب��ات 

اململكة،  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  عملية  يف 

االق��ت�����ص��اد  وزارة  ���ص��ع��ي  اإىل  م�������ص���ريا 

ال�����رق�����م�����ي ال�������دائ�������م ل�����دع�����م �����ص����رك����ات 

املحلية من خلل  املعلومات  تكنولوجيا 

ال��وزارة  عليها  ت�صرف  وم��ب��ادرات  برامج 

ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  “حافز”  ك���م���ب���ادرة 

ف��ر���ص ع��م��ل م��وؤق��ت��ة يف القطاع  ت��وف��ري 

الرقمي والريادي، والتي وجاءت �صمن 

اأعلنتها  وحتفيزية  تخفيفية  اإج���راءات 

العام  من  اآذار  �صهر  نهاية  يف  احلكومة 

احل����ايل ا���ص��ت��ج��اب��ة ل��ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

واأ�صار الهناندة اإىل اأهم احلوافز التي 

“ال�صباب والتكنولوجيا  يقدمها م�صروع 

ال�������وزارة  ت����دي����ره  ال������ذي  والوظائف” 

الرقمية  ال�صركات  حتفيز  اإىل  وي��ه��دف 

ع���ل���ى ت���وف���ري ف���ر����ص ع���م���ل ج����دي����دة يف 

امل��ح��اف��ظ��ات م���ن خ���لل ت��ق��دمي ح��واف��ز 

ل��دع��م روات�����ب امل��وظ��ف��ني اجل����دد مل���دة ٦ 

قيمتها،  من  باملئة   ٥٠ اإىل  وت�صل  اأ�صهر 

وم�������ص���اع���دة ال�������ص���رك���ات ال���رق���م���ي���ة ع��ل��ى 

اأعمالها وت�صدير  تنفيذ خطط لتطوير 

منتجاتها وخدماتها اإىل اأ�صواق جديدة، 

احلوافز  ه��ذه  م��ن  اال�صتفادة  اإىل  داع��ي��ا 

امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق  تهدف  التي 

يف املحافظات كافة.

م�����ن ج���ان���ب���ه اأو�������ص������ح مم���ث���ل ق���ط���اع 

االت�����ص��االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات يف 

هيثم  امل��ه��ن��د���ص  االأردن  جت�����ارة  غ���رف���ة 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق����ط����اع  اأن  ال�����رواج�����ب�����ة، 

للأمن  اأ�صا�صية  ركيزة  يعترب  املعلومات 

مهم  كرافد  اأهميته  جانب  اإىل  الوطني 

اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال���وط���ن���ي،  ل��لق��ت�����ص��اد 

ال�صركات االأردنية العاملة يف هذا املجال 

قطعت �صوطا كبريا من التطور والنمو.

م�صدرا  اأ�صبح  القطاع  اأن  اىل  ولفت 

ل���ه���ذه اخل����دم����ات خ�����ص��و���ص��ا يف جم���ال 

ال��ربجم��ي��ات ال��ت��ي ت�����ص��در اإىل ال��ع��دي��د 

م�صيدا  واالأجنبية،  العربية  ال��دول  من 

ب���اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا غ���رف���ة جت���ارة 

للقطاع  االأوىل  املظلة  باعتبارها  االأردن 

النمو  على  القطاع  �صركات  م�صاعدة  يف 

جديدة  اآف���اق  وف��ت��ح  ال�صعوبات  وجت���اوز 

اأمامها حمليا وخارجيا.

ب������دوره اأ�����ص����اد رئ���ي�������ص غ���رف���ة جت����ارة 

ب��ج��ه��ود وزارة  ال�����ص��وح��ة،  اإرب�����د حم��م��د 

االأردن  جتارة  وغرفة  الرقمي  االقت�صاد 

يواجهها  التي  للمعيقات  حلول  الإيجاد 

املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  العاملون 

يف حم��اف��ظ��ة اإرب�����د، م��ب��ي��ن��ا اأه��م��ي��ة ه��ذه 

اال���ص��ت��م��رار بعقدها  ال��ل��ق��اءات و���ص��رورة 

ب�صكل دوري لتذليل هذه العقبات.

ان
ّ
االنباط- عم

 ب��ح��ث ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����وزراء ووزي���ر 

اخل���ارج���ي���ة و�����ص����وؤون امل���غ���رتب���ني اأمي���ن 

ال�������ص���ف���دي م����ع امل����ب����ع����وث االأم����ريك����ي 

اخلا�ص لليمن تيم ليندركينغ، اجلهود 

اليمنية عرب حل  االأزم��ة  املبذولة حلل 

املعتمدة  املرجعيات  اإىل  ي�صتند  �صيا�صي 

وقرارات ال�صرعية الدولية ذات ال�صلة.

و����ص���دد ال�����ص��ف��دي خ���لل ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه 

ل��ي��ن��درك��ي��ن��غ يف ال������وزارة ام�����ص االح���د، 

ع��ل��ى ����ص���رورة ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود الإن��ه��اء 

االأزم��������ة ال��ي��م��ن��ي��ة، وح���م���اي���ة ال�����ص��ع��ب 

تبعاتها،  من  واملنطقة  ال�صقيق  اليمني 

ال��لزم  ال�صيا�صي  احل��ل  اإىل  والو�صول 

االت��ف��اق��ات  ال���ت���زام  ع��رب  ذل���ك  لتحقيق 

واملرجعيات التي اعتمدت، جمدداً دعم 

اململكة  طرحتها  التي  للمبادرة  اململكة 

للو�صول  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

وللجهود  ال��ي��م��ن،  يف  �صيا�صي  ح��ل  اإىل 

الإن���ه���اء  امل���ت���ح���دة  االأمم  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 

ال�������ص���راع. ب�������دوره، ث���م���ن ل��ي��ن��درك��ي��ن��غ 

ا����ص���ت�������ص���اف���ة امل���م���ل���ك���ة مل���ك���ت���ب امل���ب���ع���وث 

اخل��ا���ص ل��لأم��ني ال��ع��ام ل��لأمم املتحدة 

تعزيز  ج��ه��ود  دع���م  يف  ودوره����ا  لليمن، 

االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.

االنباط- عمان

 اأ�صدر املجل�ص االأعلى حلقوق االأ�صخا�ص 

ال��دوري عن  ال�صهري  االإعاقة، تقريره  ذوي 

اأب����رز اإجن�����ازاه واإج����راءات����ه وجم���ري���ات �صري 

العمل خلل �صهر اأيلول املا�صي.

ام�ص  �صحفي،  ب��ي��ان  يف  املجل�ص  واأو���ص��ح 

االأح�����د، اأن����ه يف جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م، ع��ق��د �صمو 

االأم������ري م���رع���د ب���ن رع�����د، رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص 

لقاءين منف�صلني مع كل من خبري التعليم 

منظمة  قبل  من  املكلف  الرنويجي  ال��دام��ج 

املوؤ�ص�صي  التقييم  على  للطلع  اليوني�صكو 

املا�صية لكل  اأج��راه على مدار االأ�صهر  الذي 

فيما  والتعليم  الرتبية  ووزارة  املجل�ص  من 

كلتا  يف  املوؤ�ص�صية  ال��ق��درات  بتطوير  يتعلق 

ال��دام��ج.  التعليم  خطة  لتنفيذ  املوؤ�ص�صتني 

والتعليم  الرتبية  ب��وزي��ر  �صموه  التقى  كما 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ل��ل��ت��ب��اح��ث يف ���ص��ب��ل و�صع 

ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي خ���رج ب��ه��ا ت��ق��ري��ر التقييم 

املوؤ�ص�صي امل�صار اإليه مو�صع التنفيذ.

برناجًما  املجل�ص  نفذ  نف�صه،  ويف االجتاه 

ت���دري���ب���ًي���ا ح����ول ال���ت���وا����ص���ل ب��ل��غ��ة االإ�����ص����ارة 

ا���ص��ت��ه��دف 18 م��ع��ل��م��ا وم��ع��ل��م��ة م���ن ك����وادر 

م��در���ص��ة ال��رتب��ي��ة اخل��ا���ص��ة )االأم����ل لل�صم( 

توفري  ل�صمان  الكرك،  يف  زح��وم  منطقة  يف 

ت��ع��ل��ي��م ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة م���ن خ����لل حت�صني 

التدري�صية  الكوادر  بني  والتفاعل  التوا�صل 

اأداة  ت��ط��وي��ر  اإىل ج��ان��ب  ال�����ص��م،  وال���ط���لب 

التعليم  ممار�صات  يف  املعلمني  كفاءة  قيا�ص 

ال���دام���ج ل��ت��ق��ي��ي��م االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

كل من  18 مدر�صة خمتارة يف  للمعلمني يف 

حمافظات العا�صمة وعجلون والكرك.

دعما  ال��ت��ق��ري��ر،  بح�صب  امل��ج��ل�����ص،  وق����دم 

االإع�����اق�����ة الإحل���اق���ه���م  ذوي  م����ن  ل��ط��ال��ب��ني 

ب���ربن���ام���ج ال���ت���اأه���ي���ل يف ج��م��ع��ي��ة احل�����ص��ني/

ال�صامل،  وال��دم��ج  ل��ل��ت��دري��ب  االأردن  م��رك��ز 

وذل���ك �صمن م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة بني 

الطرفني، ف�صًل عن ت�صهيل اإحلاق طالبتني 

من ذوات االإعاقة الذهنية الب�صيطة باحدى 

امل���دار����ص احل��ك��وم��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة 

خدمات  توفري  جانب  اإىل  كور”،  “مري�صي 
االإع��اق��ة  ذوات  م��ن  لطفلة  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل 

منظمة  م��ع  التن�صيق  خ���لل  م��ن  احل��رك��ي��ة 

وهي   ،)HI( ان��رتن��ا���ص��ون��ال«  “هانديكاب 
منظمة دولية متخ�ص�صة يف جمال االإعاقة، 

ووحدة التدخل املبكر يف مركز املنار للتنمية 

الفكرية/ االأ�صرفية، والتابع لوزارة التنمية 

االجتماعية.

وعلى �صعيد التعليم العايل، اأعلن املجل�ص 

بالتن�صيق واملتابعة مع وحدة تن�صيق القبول 

الطلبة ذوي  ت��ق��دمي  اإج������راءات  ع��ن  امل��وح��د 

للقبول  العامة  الثانوية  اأنهوا  االإعاقة ممن 

وح�صولهم  الر�صمية  اجل��ام��ع��ات  يف  امل��وح��د 

ع��ل��ى اخل�����ص��م اجل���ام���ع���ي ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 

القبول  طلبات  ع��دد  بلغ  حيث   ،2٠21/2٠22

ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا امل��ج��ل�����ص وت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا 3٠8 

طلبات، اأما عدد الطلبة الذين جرى قبولهم 

الطلبة  ٥٥ من  182 طالبا، منهم  اإىل  و�صل 

من  طالبا  و82  الب�صر،  و�صعاف  املكفوفني 

ذوي االإعاقة اجل�صدية/احلركية، و4٥ طالبا 

من ال�صم و�صعاف ال�صمع ال�صديد.

اأم������ا يف جم�����ال ال��ت�����ص��خ��ي�����ص، ف���ق���د ق���ام 

املجل�ص االأعلى بال�صراكة مع جمل�ص اعتماد 

وخرباء  ال�صحة  ووزارة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 

باإنهاء تطوير  يف جمال الت�صخي�ص ال�صامل 

االأدلة ال�صريرية ) برتوكوالت( الت�صخي�صية 

طيف  وا�صطراب  الذهنية  باالإعاقة  املتعلقة 

ال�صحة.  وزي���ر  ���ص��ادق عليها  ال��ت��ي  ال��ت��وح��د 

ال�صحة  وزارة  م��ع  بالتن�صيق  املجل�ص  وق���ام 

الب�صري  م�صت�صفى  يف  التاأهيل  ق�صم  بتحويل 

اإىل مركز وطني �صامل متكامل على هيكلة 

ال�������وزارة اجل����دي����دة؛ وذل�����ك ب���ه���دف ت��وح��ي��د 

القطاع  يف  املقدمة  التاأهيل  برامج  وحوكمة 

ال�صحي، وع��م��م م��ن خ��لل رئ��ا���ص��ة ال���وزراء 

بعدم  الطبية  اللجان  على  ال�صحة  ووزارة 

ل��غ��اي��ات  ع��ن��ه��ا  ال�����ص��ادرة  ال��ت��ق��اري��ر  ت�صمني 

“غري  عبارة  احلكومية  اجلهات  يف  التعيني 

الئق” واالمتناع عن اإعادة فح�ص اأي �صخ�ص 

���ص��در ل���ه ت��ق��ري��ر ب��ه��ذه ال�����ص��ي��غ��ة اجل��دي��دة 

و�صرورة ا�صتكمال اإجراءات تعيينه مبا�صرة.

بالتعاون  املجل�ص  نفذ  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

مع معهد العناية ب�صحة االأ�صرة يوماً طبياً 

الطبي  الفح�ص  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  جم��ان��ي��اً 

يقارب  ملا  والب�صرية  ال�صمعية  والفحو�صات 

ودرب  االإع����اق����ة،  ذوي  م���ن  �صخ�صا   172 ال���� 

ع��ل��ى االخ���ت���ب���ارات ال�����ص��ي��ك��وم��رتي��ة احل��دي��ث��ة 

العاملة يف جمال  ال��ك��وادر  م��ن  م�����ص��ارًك��ا   18

وك��ل��ي��ة  ال�������ص���ح���ة،  وزارة  م����ن  ال��ت�����ص��خ��ي�����ص 

ووك��ال��ة  ال��ت��ع��ل��م،  ل�صعوبات  ث���روت  االأم����رية 

غوث للجئني، ومنظمات حملية عاملة يف 

املجل�ص  �صعي  اإط��ار  ويف   . الت�صخي�ص  جمال 

البدء  ج��رى  االعتماد،  منح  �صلحية  لنيل 
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االخت�صا�صات  خمتلف  من  ومقيمة  مقيماً 

خلدمات  الوطنية  املعايري  على  واالأق��ال��ي��م 

التوحد  طيف  وا�صطراب  الذهنية  االإع��اق��ة 

. )ISQua( واملبني على منهجية اال�صكوا

املجل�ص  العمل، فقد ح�صر  اأم��ا يف جم��ال 

تاأهيل  يف  ت�صاعد  التي  التدريبية  ال��ربام��ج 

ال��ع��م��ل  ل�����ص��وق  االأ����ص���خ���ا����ص ذوي االإع����اق����ة 

�صخ�صا من   2٦9 م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  خ���لل  م��ن 

ال��ربام��ج  لتحديد  املختلفة  االإع���اق���ات  ذوي 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي ي���رغ���ب���ون االل���ت���ح���اق بها 

ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ع��ه��د  ق��ب��ل  م��ن  لتنفيذها 

امل��زم��ع توقيعها  ال��ت��ف��اه��م  مب��وج��ب م��ذك��رة 

ب��ني اجل��ه��ت��ني، وال��ت��ي ���ص��ي��ق��وم م��ن خللها 

وامل�صاركة يف  التدريب  كلف  بتغطية  املجل�ص 

املجل�ص  ق��ام  كما  وتنفيذه.  عليه  االإ���ص��راف 

ملعهد  االأوىل  ميدانيتني،  زي��ارت��ني  بتنفيذ 

لقاء  ب��ه��دف  الر�صيفة  يف  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب 

الطلبة املقبولني من ذوي االإعاقة الب�صرية 

وحتديد احتياجاتهم، والثانية ملعهد تدريب 

التهيئة  اأعمال  ملتابعة  تغريد  االأمرية  مهني 

يف املعهد لي�صبح داجما ومهيئا للأ�صخا�ص 

التفاهم  االإع��اق��ة، وذل��ك �صمن مذكرة  ذوي 

املوقعة بني املجل�ص وموؤ�ص�صة التدريب املهني 

ال��ت��ي ي��ق��دم مب��وج��ب��ه��ا امل��ج��ل�����ص دع��م��ا ماليا 

مركز  يف  �صاملة  تهيئة  لتنفيذ  للموؤ�ص�صة 

املعاهد  الفني لتهيئة  الدعم  املفرق وتقدمي 

االأخرى.

االنباط- عمان

ق���ال م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م النقل 

ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  ال�����ربي ط�����ارق احل��ب��ا���ص��ن��ة، 

و���ص��ع��ت خ��ط��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ب���دء ال��ع��ام 

�صملت  اجل����دي����د،  اجل���ام���ع���ي  ال���درا����ص���ي 

يف  الرئي�صة  والو�صول  االنطلق  مراكز 

حمافظات اململكة كافة.

واأ�����ص����اف ل���وك���ال���ة االأن����ب����اء االأردن����ي����ة 

)ب������رتا( ام�������ص االأح�������د، اأن�����ه ع��م��م ع��ل��ى 

م���راق���ب���ي ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل ك���اق���ة، وال��ب��ال��غ 

التواجد  ب�����ص��رورة  م��راق��ب��ا،   23 ع��دده��م 

وال��و���ص��ول،  االن��ط��لق  م��راك��ز  مبكرا يف 

وال����ع����م����ل ع���ل���ى اإن������ه������اء اأزم����������ات ط��ل��ب��ة 

تعزيز  طريق  وموظفيهاعن  اجلامعات 

النقل. و�صائط 

واأكد احلبا�صنة ا�صتعداد الهيئة لتلقي 

الطلبة خلل  �صكاوى من  اأو  ملحظات 

وحلها  الر�صمية،  اجلامعات  اإىل  تنقلهم 

ب��ال�����ص��رع��ة امل��م��ك��ن��ة ل�����ص��م��ان ع���دم ت��اأخ��ر 

االن��ط��لق  م��راك��ز  يف  الطلبة  ت��ك��د���ص  اأو 

والو�صول ومواقف التحميل والتنزيل.

االنباط-عمان

 اأ�������ص������درت ام����ان����ة ع����م����ان ال���ك���ربى 

جديدة  مهن  رخ�صة   4479 الكرتونياً 

 88 ال��ع��ام احل���ايل، وج���ددت  منذ مطلع 

14٥ الف رخ�صة  الف رخ�صة من ا�صل 

مهن فعالة داخل حدود االمانة، بن�صبة 

ت�صل اىل ٦1 باملئة.

واالعلنات  املهن  دائ��رة  وق��ال مدير 

ت�صريح  يف  ال�����ص��ه��ي��ب��ا  ع����ادل  امل��ه��ن��د���ص 

االم����ان����ة  ان  االح��������د،  ام���������ص  ���ص��ح��ف��ي 

داخل  من  جديدة  رخ�صة   117 ا�صدرت 

املنزل لي�صل عدد الرخ�ص الفعالة اىل 

بداأت  االأمانة  ان  وا�صاف  رخ�صة.   ٥8٥

ارب��ع  على  احل�صول  طلبات  با�صتقبال 

م��ه��ن ج���دي���دة مت ال�����ص��م��اح مب��زاول��ت��ه��ا 

13 اىل  ب��ال�����ص��ك��ن ل��ريت��ف��ع ع���دده���ا م���ن 

التنظيف  وم���واد  ادوات  وه��ي  مهنة   17

املياه  وتعبئة  وان��ت��اج  ال�صحي،  وال���ورق 

ال��ن��ق��ي��ة امل��ف��ل��رتة واع���م���ال ال��ت��م��دي��دات 

وال��رتك��ي��ب��ات ال�����ص��ح��ي��ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 

االبنية  دائ��رة  مدير  او�صح  جهته،  من 

امل��ه��ن��د���ص زي���اد اب��و ع��راب��ي، ان االم��ان��ة 

2993 رخ�صة ملقرتح  ا�صدرت الكرتونياً 

م��واف��ق��ة  ك��ت��ب  و4٥٠٥  خ���ال���ي���ة،  ار������ص 

منذ  �صم�صية،  خليا  لرتكيب  مبدئية 

2٠19. كما  اأمت��ت��ة ه��ذه اخل��دم��ات ع��ام 

ف��وق  مل���ق���رتح  رخ�����ص��ة   1٠28 ا�����ص����درت 

م��رة،  اول  ل��ق��ائ��م  رخ�����ص��ة  و1٦٠  ق��ائ��م، 

و1999  تعديلي،  ملقرتح  موافقة  و9٠1 

رخ�صة لزيادات، وذلك منذ اأمتتة هذه 

 .2٠2٠ اأي��ار من ع��ام  اخل��دم��ات يف �صهر 

وج���ددت ام��ان��ة ع��م��ان ال��ك��رتون��ي��اً وفقاً 

ل��ل��م��ه��ن��د���ص اب���و ع���راب���ي م��ن��ذ ح��زي��ران 

وا���ص��درت  ا���ص��غ��ال،  اآذان   1٠٠٥ امل��ا���ص��ي، 

3٠98 اذن ا�صغال جديد.

االنباط- عمان

 ح�������ذرت وح�������دة م���ك���اف���ح���ة اجل����رائ����م 

االإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة مل���دي���ري���ة االأم����ن 

ر�صائل حتتوي  م��ن  االأح���د،  ام�����ص  ال��ع��ام، 

على �صرف مبالغ مالية من دائرة خدمة 

الها�صمي،  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  يف  اجل��م��ه��ور 

االأول  ت�����ص��ري��ن   13-  1٠ ال���ف���رتة  خ����لل 

احلايل.

ون����ب����ه����ت اجل�������رائ�������م االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 

امل��واط��ن��ني، اإىل ����ص���رورة ع���دم االل��ت��ف��ات 

تطبيق  ع��رب  ت�صل  اإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ر���ص��ائ��ل 

ه��وي��ة  اإرف�������اق  ت��ت�����ص��م��ن  اآب”  “وات�ص 

�صخ�صية  وم��ع��ل��وم��ات  امل��دن��ي��ة،  االأح�����وال 

النوع  ه��ذا  اأن  ال��وح��دة،  واأ�صافت  اخ��رى. 

البيانات  خ��رق  اإىل  يهدف  الر�صائل  م��ن 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، حم�����ذرة م��ن 

روابط  اأو  ر�صائل غريبة  اأي  اإىل  الدخول 

وه��م��ي��ة، داع���ي���ة اإىل جت��اه��ل��ه��ا وح��ذف��ه��ا 

فورا.

تعنى  دائرة خدمة اجلمهور،  اأن  يذكر 

مب��ن��ح االإع����ف����اءات ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني 

وتقدمي  �صحيا،  املوؤمنني  غري  االأردنيني 

وخدمات  للمحتاجني،  املالية  امل�صاعدات 

وفق  املواطنني،  احتياجات  مت�ص  اأخ��رى 

اأ�ص�ص حتقق معايري ال�صفافية والعدالة.

االنباط- عمان

 ا���ص��ت��م��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة امل��خ��ت�����ص��ة ب��ج��ن��اي��ات 

اإىل  ع��م��ان،  ج��ن��اي��ات  حمكمة  ل��دى  الف�صاد 

ال�����ص��اه��د ال���ث���اين ب��ق�����ص��ي��ة ط��ري��ق ال�����ص��ل��ط 

ال��دائ��ري وال��ت��ي ي��ق��در امل���ال ال��ع��ام امل��ه��دور 

فيها ب� 12 مليون دينار.

وع���ق���دت ال��ه��ي��ئ��ة ج��ل�����ص��ت��ه��ا ال��ث��ال��ث��ة يف 

القا�صي  ب��رئ��ا���ص��ة  االأح����د،  ام�����ص  الق�صية، 

ن��ا���ص��ر ال�����ص��لح��ني، وع�����ص��وي��ة ال��ق��ا���ص��ي 

عن  ال��دف��اع  وك��لء  بح�صور  م�صلح،  ف��ادي 

احلق  ع��ن  ممثل  ال��ع��ام  وامل��دع��ي  املتهمني، 

العام يف الق�صية.

متهمني  ل�صبعة  العامة  النيابة  واأ�صندت 

هما  تهمتني  ���ص��رك��ت��ان،  بينهم  الق�صية  يف 

ج��ن��اي��ة ال��غ�����ص يف امل���ق���اوالت، وج��ن��ح��ة ه��در 

ب�  العام  امل��ال  ه��در  قيمة  وتقدر  العام،  امل��ال 

12 مليون دينار.

ل�  مقبلة  جل�صات  عرب  املحكمة  وت�صتمع 

32 �صاهد نيابة عامة، وا�صتمعت يف جل�صتها 

االأ���ص��غ��ال  وزارة  يف  تعمل  مل�����ص��وؤول��ة  الثانية 

واالإ�صكان. العامة 



املحلي

حاولت قدر الإمكان الإبتعاد اأو الناأي بنف�ضي عن التطرق والتحدث مبو�ضوع وثائق 

باندورا اأو حتى الكتابه عنه، لكن اإ�ضرار اإحدى القنوات الف�ضائية الرتكية علي اأكرث من 

اإ�ضراري  اإحدى احللقات احلوارية بهذا اخل�ضو�ص، و�ضبب  امل�ضاركة معهم يف  مرة على 

يوجد  ل  اأن��ه  ال�ضخ�ضية  قناعتي  ه��و  املو�ضوع  ه��ذا  ع��ن  التحدث  اأو  امل�ضاركة  ع��دم  على 

الهدف  اأن  اإعالميا والتحدث عنه، لأنني على قناعة تامة  اإثارته  مو�ضوع مهم يتطلب 

بنما حتى  بوثائق  م��رورا  ويكليك�ص  وثائق  منذ،  وثائق  لن�ضر هكذا  واحلقيقي  الرئي�ضي 

العاملية  ال�ضعبوية  على  واحل�ضول  ال�ضهرة  بق�ضد  الإعالمية  الإث��ارة  هو  باندورا  وثائق 

جلذب اأنظار النا�ص على هذه املنظمات واملوؤ�ض�ضات العاملية وت�ضليط ال�ضوء عليها وتعريف 

والأخ��ب��ار،  املعلومات  ه��ذه  بيع  خ��الل  م��ن  طائلة  مالية  اأرب���اح  جني  بق�ضد  بها،  النا�ص 

�ضعوب  �ضفقة على  اأو  اأو عطفا  ولي�ص حبا  البزن�ص،  اإل  يعرف  الرا�ضمايل ل  العامل  لأن 

العامل، ولتحقيق هدفهم بنجاح فيلجاأوا اىل اختيار �ضخ�ضيات عاملية م�ضهورة ومعروفة 

م�ضداقيتها  لتعزيز  املعروفة  اأو  املهمة  غري  الأ�ضماء  ببع�ص  تطعيمها  مع  العامل،  لدى 

وحياديتها وك�ضب ثقة ال�ضعوب، اأي مبعنى د�ص ال�ضم بالد�ضم، على الرغم اأن اإقدام مثل 

الدول  واأم��الك  وروؤ�ضاء  ث��روات  املوؤ�ض�ضات لن�ضر معلومات خا�ضة عن  اأو  املنظمات  هذه 

وهذا  اخل�ضو�ضية  ب��اب  يف  يدخل  وغريهم  الأع��م��ال  ورج��ال  وامل�ضوؤولني  وال�ضخ�ضيات 

خمالف لكافة القوانني واملواثيق الدولية، وهذه املنظمات تعلم علم اليقني اأن ال�ضعوب 

اخلا�ضة، وخ�ضو�ضا  ومعلومات عن حياتهم  املالية،  م�ضوؤوليهم  اأ�ضرار  ل�ضماع  متعط�ضة 

بع�ضا من طبقة الفقراء التي تكن احلقد والكراهية لكل من هو ثري، وبالأخ�ص يف دول 

العامل الثالث، لكن ل�ضوء احلظ اأن هذه املنظمات اأو املوؤ�ض�ضات �ضرعان ما تف�ضل يف حتقيق 

مبتغاها اأو اأهدافها اخلفية، يف زعزعة اأمن وا�ضتقرار هذه الدول، اأو حتريك ال�ضارع �ضد 

املو�ضوع  بتداول  الإع��الم  و�ضائل  من  العديد  قيام  من  بالرغم  م�ضوؤوليها،  اأو  زعمائها 

والن�ضر والنفخ فيه لإثارة الراأي العام، فتمر مرورا �ضريعا كزوبعة يف فنجان، هذه بع�ص 

الغائبة  احلقيقة  العام  للراأي  والتو�ضيح  عنها  واحلديث  طرحها  وددت  الي  املعلومات 

واملخفية عن الهدف وال�ضبب احلقيقي لن�ضر مثل هذه الوثائق، لأننا نعلم جميعا العامل 

العلماء والأميون  العلم واجلهل،  الغني والفقري، واخلري وال�ضر، احلرب وال�ضالم،  فيه 

اأو اجلهالء، دول لديها ثروات اإما طبيعية اأو �ضناعية اأو معدنية اأو زراعية، ودول اأخرى 

وم�ضتويات  طبقات  ال��ع��امل  خلق  فربنا  الطبيعية،  ال���رثوات  ه��ذه  م��ن  حم��روم��ة  فقرية 

وقدرات متفاوته، حلكمة يعلمها اهلل وحده، ولإ�ضتدامة احلياة، حمى اهلل الأردن وقيادته 

احلكيمة و�ضعبه الويف من كل مكروه.

ِ د. رافع شفيق البطاينة 

 وثائق باندورا... الحقيقة 
المخفية 

االنباط- عمان

 ق���رر وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال��ف��راي��ة، 

وملدة  ال�ضفرات،  متعددة  تاأ�ضرية  ا�ضتحداث 

ي�ضتطيع حاملها دخول  بحيث  كاملة،  �ضنة 

اململكة واخلروج منها خالل هذه املدة دون 

كل  يف  م�ضبقة  موافقات  اأخ��ذ  اإىل  احل��اج��ة 

�ضفرة.

�ضحفي  بيان  يف  الداخلية  وزارة  وقالت 

ام�ص الأحد، اإن هذا الجراء ياأتي ا�ضتكمال 

لغايات  ال��وزارة  قبل  من  املتخذة  للقرارات 

وزوار  للم�ضتثمرين  ال��ت�����ض��ه��ي��الت  ت��ق��دمي 

ومبا  امل�ضتجدات،  جميع  ومواكبة  اململكة، 

ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة ع��ل��ى الق��ت�����ض��اد 

روؤو���ص  حركة  ان�ضيابية  وي�ضمن  الوطني، 

الأموال واإيجاد املزيد من فر�ص العمل.

ي�ضار اإىل اأن التاأ�ضريات التي كانت متنح 

�ضابقا وبحدها الق�ضى تنح�ضر مبدة �ضتة 

اأ�ضهر ولعدة �ضفرات فقط. 

االنباط- عمان

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

املركزي  العطاء  طرحها  عن  الح��د،  ام�ص 

/ النعيمة  مثلث  ط��ري��ق  بتو�ضعة  اخل��ا���ص 

بلعما/الزرقاء، املرحلة الوىل.

طريق  واإن�����ض��اء  تنفيذ  العمل  ويت�ضمن 

ب���اأرب���ع���ة م�������ض���ارب م��ف�����ض��ول��ة، م���ن ت��ق��اط��ع 

فتحة  400+31،وح���ت���ى  حمطة  على  رح���اب 

وب��ط��ول   ،35+800 ع��ل��ى حم��ط��ة  الل��ت��ف��اف 

اإجمايل 400ر4 كيلو مرت.

وي�����ض��م��ل ال��ع��م��ل، اع���م���ال ال���ط���رق ك��اف��ة 

م���ن ح���ف���ري���ات وط���م���م وط���ب���ق���ات ال��ر���ض��ف 

ال����ض���ف���ل���ت���ي���ة، واأع������م������ال ال���ت�������ض���ري���ف م��ن 

ع����ب����ارات ���ض��ن��دوق��ي��ة وان���ب���وب���ي���ة، واأع���م���ال 

ح��م��اي��ة امل��ن��ح��درات، وال��ل��وح��ات الإر���ض��ادي��ة 

واعمال  ال�ضوارع،  وتخطيط  والتحذيرية، 

الإنارة، وكل ما يلزم ح�ضب املخططات.

ودع�����ت ال����دائ����رة امل���ق���اول���ني الردن���ي���ني 

ال����ط����رق  ل����دي����ه����ا يف جم�������ال  امل�������ض���ن���ف���ني 

بالفئة  ال��ط��رق  و�ضيانة  ان�ضاء  اخت�ضا�ص 

ب��ه��ذا  ب����ال�����ض����رتاك  وال����راغ����ب����ني  الوىل، 

اعتبارا  ال��ع��ط��اءات  دائ��رة  مراجعة  العطاء 

امل��زي��د من  ان  ال��ي��وم الح���د، مو�ضحة  م��ن 

امل��ع��ل��وم��ات م��ت��وف��رة ع��ل��ى م��وق��ع ال���دائ���رة 

.www.gtd.gov.jo اللكرتوين

االنباط- اربد

الح��د،  ام�ص  الثقايف،  النعيمة  منتدى  نظم 

ح��واري��ة ح��ول ال��روؤي��ة امللكية ل��الإ���ض��الح، حتدث 

واحل���وار  للفكر  الأردن���ي���ة  اجلمعية  رئي�ص  فيها 

ال�ضبق  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  ون��ائ��ب  والتنمية 

الدكتور حميد البطاينة.

اأهمية دور موؤ�ض�ضات املجتمع  واأك��د البطاينة 

والهموم  الق�ضايا  خمتلف  مع  بالتفاعل  املحلي 

الوطنية انطالقا من م�ضوؤولية اجلميع باحلفاظ 

ع��ل��ى اأم����ن وا���ض��ت��ق��رار ال��وط��ن يف ظ��ل ال��ظ��روف 

الردن  التي تواجه  الكبرية  والتحديات  ال�ضعبة 

حمليا واإقليميا.

واو�ضح ان ذلك بتطلب من اجلميع الرتقاء 

امل�ضالح  وتغليب  ال��ت��ح��دي��ات  تلك  م�ضتوى  اىل 

والجندات  امل�ضالح  ح�ضاب  على  العليا  الوطنية 

واملناطقية  منها  ال�ضخ�ضية  ال�ضيقة  اخلا�ضة 

وال��ف��ئ��وي��ة وال��ع�����ض��ائ��ري��ة وحم���ارب���ة ك���ل ا���ض��ك��ال 

مع  وال��وا���ض��ط��ة  وال�ضللية  واملح�ضوبية  ال��ف�����ض��اد 

املطالبة بتحقيق اعلى درجات ال�ضفافية والعدالة 

الجتماعية.

وا����ض���ار اىل اه��م��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل ب��اإي��ج��اب��ي��ة مع 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث املنظومة  خم���رج���ات ال��ل��ج��ن��ة 

التوجيهات  مع  ان�ضجاما  ج��اءت  التي  ال�ضيا�ضية 

امللكية بتحقيق اأعلى درجات امل�ضاركة ال�ضعبية يف 

اتخاذ القرار ال�ضيا�ضي والقت�ضادي والجتماعي 

باعتبار املواطن �ضريكا حقيقيا ورئي�ضا يف العملية 

ال�ضيا�ضية يف خمتلف مراحلها متا�ضيا مع قانون 

اىل  يف�ضيان  جديدين  انتخاب  وق��ان��ون  اح���زاب 

ح��ي��اة ح��زب��ي��ة وت���ع���ددي���ة ���ض��ي��ا���ض��ي��ة ج���دي���دة ذات 

و�ضول  التحديات  وتعالج  الواقع  حتاكي  برامج 

يرتقي اىل  �ضيا�ضية  نكهه  ن��واب ذي  اىل جمل�ص 

م�ضتوى طموح القيادة واملواطن.

ال��ه��دف ه��و ال��و���ض��ول اىل جمل�ص  وق����ال ان 

املنرب  املجل�ص  واعتبار  املواطنني  تطلعات  ميثل 

الول لطرح ومناق�ضة خمتلف الق�ضايا والهموم 

الوطنية و�ضول اىل ت�ضكيل احلكومات الربملانية 

الرباجمية مع الرتكيز على اهمية زي��ادة ن�ضبة 

ال�ضيا�ضية  ب��احل��ي��اة  وامل�������راأة  ال�����ض��ب��اب  م�����ض��ارك��ة 

احلزبية مع الخذ بعني العتبار اهمية فهم دولة 

بني  العدالة  القانون وحتقيق  و�ضيادة  املوؤ�ض�ضات 

اجلميع، وهو ال�ضا�ص لدخول املئوية الثانية.

امللك  ج��الل��ة  اأك����ده  م��ا  اإىل  البطاينة  وا���ض��ار 

ال��ن��م��وذج الدميقراطي  ان  ال��ث��اين م��ن  ع��ب��داهلل 

الذي ن�ضعى اإليه جميعا يعرب عن اإرادة �ضيا�ضية 

وم�ضلحة وطنية تعزز الهوية اجلامعة وم�ضرية 

التنمية والتحديث التي تليق مب�ضتقبل الأردن، 

ت�ضكل مرحلة جديدة  املنظومة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا 

ومف�ضلية �ضمن م�ضارات حتديث الدولة مبطلع 

مع  متواز  ب�ضكل  مت�ضي  والتي  الثانية  مئويتها 

تعمل  التي  والإداري����ة  القت�ضادية  الإ���ض��الح��ات 

احلكومة على تنفيذها.

 وزير الداخلية يقرر استحداث تأشيرة 
متعددة السفرات ولمدة سنة

 عطاء لتوسعة طريق مثلث 
النعيمة بلعما الزرقاء

 اربد: حوارية تدعو للتفاعل االيجابي 
مع مخرجات اللجنة الملكية

االنباط -حنان �شاهني

دام  انقطاع  بعد  املدار�ص  فتح  عودة  بعد 

حوايل العامني، يعود دوري املدار�ص بكامل 

ان�����ض��ط��ت��ه وف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ري��ا���ض��ي��ة مل��ح��اول��ة 

ارج����اع ل��ي��اق��ة ون�����ض��اط ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني 

وتعليم  الرتبية  وزارة  تعمل  الذي  ريا�ضياً 

ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ة ل��ي��ك��ون م��ط��اب��ق لإج�����راءات 

ال�����ض��الم��ة ال���ت���ي و���ض��ع��ه��ا ق���ان���ون ال���دف���اع 

من  الطلبة  �ضالمة  على  احلفاظ  ل�ضمان 

ال�ضابة بفريو�ص كورونا امل�ضتجد. 

م��دي��ر  مع   “النباط”  ل  ح��دي��ث  ويف 

اإدارة الن�ضاطات الرتبوية يف وزارة الرتبية 

قال  ال�ضناق،  عبدال�ضالم  الدكتور  وتعليم 

امل���دار����ص تقام  ب��ط��ولت دوري  ه��ن��ال��ك  ان���ه 

على  فقط  لتقت�ضر  وانها  احلايل  بالوقت 

الن�ضطة  العديد من  ت�ضمل  بل  القدم  كرة 

الريا�ضية التي تقام يف املدار�ص .

وق�����ال ان ه�����ذِه الل���ع���اب ال���ت���ي ت���ق���ام يف 

امل��دار���ص ت��ط��اب��ق اج����راءات ال��وق��ائ��ي��ة التي 

 .34 يت�ضمنها امر الدفاع رقم 

الن�ضطة  امل�����ض��ارك��ة يف  ���ض��رط  ان  واأ���ض��ار 

املطعومني  اأخ��ذ  هو  تقام  التي  وال��دوري��ات 

ل��ف��ريو���ص  ال����دوري  بالفح�ص  ي��ق��وم  ان  اأو 

ك��ورون��ا ق��ب��ل 72���ض��اع��ة م��ن ال��ن�����ض��اط امل��ق��ام 

ب���ني امل���دار����ص امل�����ض��ارك��ة، ذل���ك ب��ال���ض��اف��ة 

ال���ع���ادي ح��ت��ى يكون  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ح�����ص  اىل 

للم�ضاركة يف  �ضحياً  امل�ضارك لئق  الطالب 

اي ن�ضاط ريا�ضي يقام.

واف������اد ال�����ض��ن��اق ان����ه ي��ت��م حت���دي���د ع��دد 

ال��ط��ل��ب��ة امل�����ض��ارك��ني يف ك���ل ل��ع��ب��ة ا���ض��ت��ن��اداً 

بالن�ضاط  اخلا�ضة  الفنية  التعليمات  اىل 

الريا�ضي . 

الكمامة  ب���اأرت���داء  الل���ت���زام  ان  واو���ض��ح 

امل��ل��ع��ب ويف كل  امل���ب���اراي���ات وداخ������ل  اث���ن���اء 

الل��ع��اب غ��ري م�����ض��روط، وامن��ا يتم ارت��داء 

على  ك��ان لع��ب  اذا  بها  والل��ت��زام  الكمامة 

الحتياط. 

لن  ه��ذه  الريا�ضات  ان  ال�ضناق  اأك��د  كما 

ت��ت��وق��ف ول��ن ي��ت��م حت��وي��ل ال����دوام ع��ن بعد 

الدوام وقال ان الدوام الوجاهي مبا�ضر ان 

�ضاءاهلل«.

الريا�ضة  م�ضاق  معلمني  اأحد  قال  فيما 

ل�����ض��ف��ي ال��ث��ام��ن وال��ت��ا���ض��ع الأ����ض���ت���اذ ان�����ص 

ق��ب��ي��الت، ان���ه ي��ت��م اخ��ب��ارن��ا م��ن ق��ب��ل ق�ضم 

ال���ري���ا����ض���ة امل���در����ض���ي���ة مب���وع���د ال��ب��ط��ول��ة 

ونختار  الطلبة  جتميع  على  نعمل  وبعدها 

ف���ري���ق ب���ع���د اج�������راء اخ����ت����ب����ارات لخ��ت��ي��ار 

البطولة  ملوعد  بتدريبهم  ونقوم  الف�ضل 

امل�ضاركة. وبعدها 

كما بني انه يوجد العديد من البطولت 

ال��ت��ي ي��ت��م ال���ت���دري���ب ع��ل��ي��ه��ا خ���الل ح�ضة 

الريا�ضة مثل بطولة الكرة  الطائرة، وكرة 

القدم، ا�ضافًة اىل جائزة امللك عبداهلل .

ك���م���ا اأف��������ادت اإح�������دى ط���ال���ب���ات ال�����ض��ف 

ال��ت��ا���ض��ع ال��ط��ال��ب��ة ب�����ض��رى ع���وين، ان���ه وم��ع 

دوام  من  وبالرغم  الوجاهي  التعليم  عودة 

ح�ضة  اإعطاء  يتم  اأنه  اإل  بالتناوب  الطلبة 

الأن�ضطة  م��ن  ال��ع��دي��د  وي��وج��د  ال��ري��ا���ض��ة، 

النت�ضاب  للطالب  ميكن  التي  وامل�ضابقات 

اليها.

معلمات  من  البع�ص  هنالك  ان  ونوهت 

ال��ري��ا���ض��ة ل ي��ه��ت��م��ون ب��اإع��ط��اء ال��ت��م��اري��ن 

الطلبة  ي��رتك��ون  ب��ل  ال��الزم��ة  والتعليمات 

خالل  لوحدهم  الن�ضاطات  هذه  ميار�ضون 

احل�ضة ال�ضفية لهذا امل�ضاق.

ك��م��ا ق���ال���ت ان���ه���ا ان��ت�����ض��ب��ت ل�����دوري ك��رة 

القدم املدر�ضي و�ضيتم غدا عقد مباراة مع 

اأخرى حل�ضم املدار�ص التي �ضتفوز  مدر�ضة 

بامل�ضابقة. 

ك��م��ا ب��ي��ن��ت ان����ه ل ي��ت��م اإل�������زام ال��ط��ل��ب��ة 

باإرتداء الكمامات خالل ح�ضة الريا�ضة. 

ف��ي��م��ا ق��ال��ت ط��ال��ب��ة اخ����رى م��ن ال�ضف 

ال��راب��ع ال��ط��ال��ب��ة م���ريا ب�����ض��ار، ي��ت��م اإع��ط��اء 

ح�����ض��ة ال���ري���ا����ض���ة وي����وج����د ه���ن���ال���ك ع���دة 

بطولت مثل كرة اليد وكرة القدم.

القدم  ك��رة  ل��دوري  انت�ضبت  انها  وبينت 

وي��ت��م ت��دري��ب��ه��م خ����الل احل�����ض��ة ال�����ض��ف��ي��ة 

مع  للمناف�ضة  ا�ضتعدادات  مبارايات  وعقد 

املدار�ص الأخرى.

باأي  بعد  اأخبارهم  يتم  انه مل  بينت  كما 

م�ضابقة قادمة لالن.

االنباط- عّمان

في�ضل  الأع��ي��ان  جمل�ص  رئي�ص  التقى 

الأع��ي��ان،  جمل�ص  ب���دار  مكتبه  يف  ال��ف��اي��ز 

ام�����ص الأح�����د، ع����ددا م���ن ���ض��ف��راء ال���دول 

ال�����ض��دي��ق��ة ل���ّدى امل��م��ل��ك��ة ك��ال ع��ل��ى ح��دة، 

بني  التعاون  عالقات  اأوج��ه  معهم  وبحث 

امل��ج��الت  خم��ت��ل��ف  يف  وب��ل��دان��ه��م  الأردن 

و�ضبل تطويرها وتعزيزها.

وجاءت اللقاءات مع �ضفري اجلمهورية 

مملكة  و�ضفري  اأرام��از،  اإ�ضماعيل  الرتكية 

الرنويج اي�ضنب لينباك، و�ضفري جمهورية 

باك�ضتان ال�ضالمية �ضجاد علي خان.

الق�ضايا  من  العديد  اللقاءات  وبحثت 

يتعلق  م���ا  امل��ن��ط��ق��ة، خ��ا���ض��ة  ال��راه��ن��ة يف 

الفل�ضطينية،  والق�ضية  ال�ضورية  بالأزمة 

الأردن  م����واق����ف  ال���ف���اي���ز  ع���ر����ص  ح���ي���ُث 

املنطقة  ق�����ض��اي��ا  ال��ث��اب��ت��ة جت���اه خم��ت��ل��ف 

جاللة  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية،  واجل��ه��ود 

ال�ضراعات  لإن��ه��اء  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

باأمن  العي�ص  من  �ضعوبها  ومتكني  فيها، 

الرفيع  امل�ضتوى  الفايز  وثمن  وا�ضتقرار. 

مع  الأردنية  العالقات  اإليه  و�ضلت  الذي 

البناء  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��ًدا  ال�ضديقة،  ال���دول 

ع��ل��ي��ه��ا وت���ع���زي���زه���ا مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت، 

وخ����ا�����ض����ة ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة والق���ت�������ض���ادي���ة 

�ضفراء  اأثنى  جانبهم،  من  وال�ضتثمارية. 

ال�����دول ال�����ض��دي��ق��ة ع��ل��ى ال�����دور ال��ك��ب��ري، 

الذي يقوم به الأردن بقيادة جاللة امللك 

يف  ال�ضالم  حتقيق  جلهة  الثاين،  عبداهلل 

املنطقة، وعودة الأمن وال�ضتقرار اإليها.

واأك�������دوا اع����ت����زاز ب���الده���م ب��ع��الق��ات��ه��ا 

ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى  واحل���ر����ص  الأردن،  م���ع 

يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، واأه���م���ي���ة ت��ع��زي��ز 

ال�����ض��راك��ة الق��ت�����ض��ادي��ة وال���ض��ت��ث��م��اري��ة، 

و�ضرورة زيادة التبادل التجاري، وتفعيل 

امل�ضالح  يخدم  مبا  الثنائية،  التفاقيات 

امل�ضرتكة.

االنباط- عمان

 انطلقت فعاليات اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل 

ل��ري��ا���ض��ة امل��ك��ف��وف��ني، ام�����ص الأح����د، يف ق��اع��ة امل���وؤمت���رات 

الكربى يف البحر امليت، مب�ضاركة 31 دولة.

اللجنة  رئي�ص  اأك��د  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة،  اللجنة  لبيان  ووف��ق��ا 

الباراملبية الأردنية الدكتور ح�ضني اأبو الرز، ثقة الحتاد 

ا�ضت�ضافة  على  الأردن  ب��ق��درة  امل�ضاركة  وال���دول  ال��دويل 

املوؤمترات الكربى.

واأ����ض���ار اأب����و ال�����رز، ب��ح�����ض��ور رئ��ي�����ض��ة الحت�����اد ال���دويل 

اجتماعات  اأن  اإىل  هما�ضوي،  ج��اين  املكفوفني  لريا�ضة 

الباراملبية  للجنة  الأوىل  الفعالية  ت�ضكل  امل��ي��ت  البحر 

باراملبي  ال��ذي حتقق يف  التاريخي  الإجن��از  بعد  الأردن��ي��ة 

ط��وك��ي��و ب��احل�����ض��ول ع��ل��ى 4 م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة وواح����دة 

برونزية.

املكفوفني  لريا�ضة  ال���دويل  ل��الحت��اد  اأب��وال��رز  وب���ارك 

العام  وه��و   8119 ع��ام  منذ  تاأ�ضي�ضه  على  عاما   40 م��رور 

ل��ري��ا���ض��ة  اأردين  اأحت�����اد  اأول  م��ي��الد  اأي�����ض��ا  ���ض��ه��د  ال����ذي 

الأردن  اأ�ضادت هما�ضوي مبا قدمه  املعوقني. من جهتها، 

با�ضت�ضافة هذه الجتماعات التي ت�ضكل منعطفا مهما يف 

املكفوفني. م�ضرية ريا�ضة 

حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الإجن����ازات  هما�ضوي  وب��ارك��ت 

موؤكدة  ال�ضابقة،  املرحلة  يف  الأردن��ي��ة  الباراملبية  اللجنة 

يف  النظر  اإعادة  ومتابعة مقرتح  الدويل،  الحتاد  حر�ص 

اأ�ضاليب اإقامة الت�ضفيات املوؤهلة للباراملبيك فيما يخ�ص 

ت�ضفيات  تكون  ل  واأن  للمكفوفني،  ال��ه��دف  ك��رة  ريا�ضة 

اإىل مناطق جغرافية  اآ�ضيا �ضمن دور واحد بحيث تق�ضم 

اإىل  لالنتقال  فريقان  منها  يتاأهل  ت�ضفيات  بينها  يقام 

للباراملبيك. املوؤهلة  النهاية  الت�ضفيات 

عربية  دول   5 م�ضاركة  امليت  البحر  اجتماعات  وت�ضهد 

ه��ي م�����ض��ر، ال��ع��راق، ال��ك��وي��ت، الإم�����ارات، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

الأردن و26 دولة اأخرى هي اأذربيجان، اأجنول، الربازيل، 

فرن�ضا،  بريطانيا،  ال��دمن��ارك،  ت�ضيك،  بلجيكا،  بلغاريا، 

اليابان،  الهند،  اإيطاليا،  اإيران،  اليونان،  فلندا، جورجيا، 

ك��ن��دا، ن��ي��ج��ريي��ا، ال��ربت��غ��ال، ب��ول��ن��دا، روم��ان��ي��ا، رو���ض��ي��ا، 

اإ�ضبانيا، ال�ضويد، تركيا، الوليات املتحدة، واأكرانيا.

عودة الدوريات الرياضية للمدارس 
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االنباط- هدى دياربكريل 

م�ضاهد تثري القلق بعد عودة التعليم 

ال��وج��اه��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ب��ع��د ان��ق��ط��اع دام 

نحو العامني، خالل ر�ضد ل”النباط” 

�ضديد  اكتظاظ  �ضوهد  اجلامعات  لدوام 

تقييد  اي  دون  اجل���ام���ع���ات  ط��ل��ب��ة  ب���ني 

اجل�ضدي،  التباعد  او  الكمامة  ب��اإرت��داء 

علنت 
ُ
اأ قد  كان  التي  الكفترييات  اأن  كما 

اإغ��الق��ه��ا،  ع���ن  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 

ال�ضديد  �ضوهدت مفتوحة مع الحت�ضاد 

فيها.  للطلبة 

ك���م���ا ع����رب ع�����ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

ل��ل��ي��ق��ظ��ة ال���دوائ���ي���ة ول���ق���اح���ات ك���ورون���ا 

ال�����ض��ري��ري  ال���دوائ���ي  ال��ع��الج  وم�ضت�ضار 

ل����الأم����را�����ص امل���ع���دي���ة ال���دك���ت���ور ����ض���رار 

بلعاوي، عن اأ�ضفه من مامتت م�ضاهدته 

وو�ضح  اليوم،  اجلامعات  يف  طلبة  لدوام 

البلعاوي مت�ضائال ان هنالك بروتوكول 

للعودة ومت توزيعه!! 

هذا  م�ضوؤولية  يتحمل  م��ن  ان  وب��ني 

الك��ت��ظ��اظ ه��و اجل��ام��ع��ات لن ه��ي من 

عليها �ضبط اآليات الدوام. 

م��ع  ال���ت���وا����ض���ل  اه���م���ي���ه  اإىل  واأ������ض�����ار 

لنه  اخل�ضو�ص..  بهذا  العايل  التعليم 

ل ميكن و�ضع �ضرطي على كل جامعة! 

ويف حديث مع الناطق الر�ضمي باإ�ضم 

التعليم العايل الدكتور مهند اخلطيب، 

العايل  للتعليم  مندوبني  هناك  ان  ق��ال 

و�ضيقدموا لنا تقارير ا�ضبوعية، كما ذكر 

باأنه �ضي�ضع معايل الوزير بال�ضورة اأول 

عن هذه امل�ضاهدات التي مت ر�ضدها.

دوام وجاهي مكتظ بغياب االجراءات الوقائية 
في الجامعات والخطيب سنضع الوزير بالصورة أوال 
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االنباط- عمان

 قال رئي�س جمعية الر�ؤيا مل�ستثمري الأجهزة 

اخل��ل��وي��ة اأح���م���د ع��ل��و���س، اإن جت����ارة الأج���ه���زة 

القت�سادية  القطاعات  اأه��م  من  تعد  اخللوية 

�رف��د  لل�سباب  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  ب��ت��وف��ر  �ت�سهم 

ال�سوق املحلية باأحدث التقنيات.

�اأ����س���اف ل��وك��ال��ة الن��ب��اء الردن���ي���ة )ب���را(، 

بعموم  حمل   2500 يقارب  ما  ي�سم  القطاع  ان 

عمل  ف��ر���س��ة  اآلف   10 ن��ح��و  �ف�����رت  امل��م��ل��ك��ة 

جتارة  ان  م��وؤك��دا  الكبرة،  ال�سركات  با�ستثناء 

بع�س  اإزال�������ة  اىل  اخل���ل���وي���ة حت���ت���اج  الأج����ه����زة 

من  ميكنهم  مب��ا  التجار  ت��واج��ه  التي  املعيقات 

تطوير اعمالهم.

�ا���س��ت��ع��ر���س اب����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

ال���ق���ط���اع �مب��ق��دم��ت��ه��ا غ���ي���اب ����س���واب���ط مل��ع��دل 

ت��اج��ر لآخ���ر،  ال��رب��ح��ي��ة لخ��ت��اف ن�سبته م��ن 

ب��اآل��ي��ة  املتعلقة  التنظيمية  امل���ح���ددات  �غ��ي��اب 

ف���ت���ح امل����ح����ال �احل���������س����ول ع���ل���ى ال��رخ��ي�����س 

�ال���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه، �ع���دم �ج���ود درا���س��ة لقيمة 

اجراءات  اىل جانب  املحلية،  بال�سوق  ال�سريبة 

املوا�سفات  �موؤ�س�سة  اجلمارك  باأعمال  تتعلق 

�املقايي�س �اأمانة عمان الكربى.

ع��ام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  اجلمعية  رئ��ي�����س  ����س��دد 

على  منت�سبا،   250 بع�سويتها  �ت�����س��م   ،2018

العام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  تعزيز  ���س��ر�رة 

�اخلا�س مبا ينعك�س على بيئة الأعمال باململكة 

م�سرا  �امل�����س��ت��وردي��ن،  التجار  على  �الت�سهيل 

غرفة  م��ع  امل�ستمر  �التن�سيق  القائم  للتعا�ن 

جتارة الردن مبا فيه م�سلحة القطاع.

اإيجاد  بهدف  ج��اءت  اجلمعية  ان  اىل  �ا�سار 

اململكة  داخ��ل  اخللوية  الأج��ه��زة  لقطاع  مظلة 

لتمثيله اأمام اجلهات الر�سمية �متابعة الق�سايا 

التي تهمه يف حال بر�ز عقبات �حتديات توؤثر 

بني  العاقة  لتنظيم  بالإ�سافة  اأع��م��ال��ه،  على 

ال��وك��اء ل��اأج��ه��زة اخل��ل��وي��ة �ال��ت��ج��ار لتجنب 

ال�سلوكيات اخلاطئة �غر ال�سحيحة.

�لفت علو�س اىل ان اجلمعية ت�سعى لتنظيم 

ال���ع���اق���ة م���ع امل���ك���ات���ب الإق��ل��ي��م��ي��ة لأ���س��ح��اب 

ال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة امل��ع��ر�ف��ة، �ب���ني ال��ت��ج��ار 

للقطاع،  احلقيقية  ال�����س��ورة  لتعك�س  اأنف�سهم 

�احل�سول على رخ�سة مزا�لة مهنه ملن يرغب 

ل  حتى  �سركة  اأ�  موؤ�س�سة  اأ�  م�سر�ع  اإن�ساء  يف 

تكون ب�سكل ع�سوائي.

لدعم  ج��اه��دة  تعمل  اجل��م��ع��ي��ة  ان  �ا�����س���ح 

اأع�������س���ائ���ه���ا م����ن خ�����ال اإي���������س����ال اأ����س���وات���ه���م 

ذات  اجل���ه���ات  اإىل  ����س��ك��واه��م  �م��ق��رح��ات��ه��م 

ال�سراكة  باأهمية  لإميانها  بالإ�سافة  العاقة، 

احل��ق��ي��ق��ي��ة م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ع��م��ل ق��ط��اع 

الأج����ه����زة اخل���ل���وي���ة ل��ت��ح��ف��ي��ز �ت��ن�����س��ي��ط بيئة 

الأعمال باململكة �زيادة ال�ستثمارات بالقطاع.

من  العديد  حققت  اجلمعية  اأن  اإىل  �ا���س��ار 

م�ستثمري  مب�سلحة  �سبت  ال��ت��ي  الإجن�����ازات 

حتويل  منها  اخللوية،  الأجهزة  قطاع  �عاملي 

�سريبة  م��ن  اخللوية  الأج��ه��زة  على  ال�سريبة 

ع���ام���ة اإىل خ���ا����س���ة، ل���غ���اي���ات ت��خ��ف��ي��ف ال��ع��بء 

التي  ال�سغرة  املحال  اأ�سحاب  على  ال�سريبي 

�يف  �سريبي  م�ست�سار  تعيني  يف  �سعوبة  جت��د 

القرارات ال�سريبية التي تزعج التجار.

ا�ستطاعت حتقيق  ان اجلمعية  �بني علو�س 

اإجمايل  اجنازات اخرى متثلت باعتماد فاتورة 

ال��ف��وات��ر املنف�سلة  ب����دًل م��ن  ال��ي��وم��ي  ال��ب��ي��ع 

امل�ساريف  اأعباء  من  ما خفف  بيع،  عملية  لكل 

ال�سريبية �امل�ساريف الأخرى، جمددا املطالبة 

مثل  الذكية  الأجهزة  منتجات  اإعفاء  ب�سر�رة 

ال�ساعة �التابلت �غرها من �سريبة املبيعات.

 2500 محل لألجهزة الخلوية بالمملكة وفرت 10 آالف فرصة عمل

 المركزي: إنشاء البنوك الرقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
االنباط- عمان

اآراء  حاليا،  امل��رك��زي  البنك  ي�ستمزج   

ال���ب���ن���وك الأردن����ي����ة ح����ول اإن�������س���اء ب��ن��وك 

رق���م���ي���ة ا����س���ت���ج���اب���ة ل����ث����ورة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امل���ع���ل���وم���ات �الت�����������س�����الت �ال���ت���ق���ن���ي���ات 

�الب���ت���ك���ارات ال��ن��اجت��ة ع��ن��ه��ا م���ن حت��ول 

رقمي يف الآ�نة الأخرة.

�زع��ه  تعميم  يف  امل��رك��زي  البنك  �ق��ال 

بنك  اإن�������س���اء  اإن  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ب��ن��وك  ع��ل��ى 

رق��م��ي م��ت��ك��ام��ل ي�����س��ت��وج��ب ال��ن��ظ��ر ب��ع��دة 

موؤ�س�سي  من  يتطلب  ما  منها  اجتاهات، 

ال��ب��ن��ك ال��رق��م��ي ب��ن��اء امل��ع��رف��ة امل��ت��ع��م��ق��ة 

لأن  الرقمية  ال��ب��ن��وك  عمل  من��اذج  ح��ول 

اإن�ساء  يف  مقت�سرة  لي�ست  ال��ب��ن��وك  ه��ذه 

ال��ع��اق��ة امل�����س��رف��ي��ة �ت���ق���دمي اخل��دم��ات 

�امل��ن��ت��ج��ات ع��ل��ى ال��ق��ن��وات الإل��ك��ر�ن��ي��ة 

فقط.

�ا�����س���ح امل���رك���زي يف ال��ت��ع��م��ي��م ال���ذي 

ن�سخة منه،  الأردنية  الأنباء  �كالة  ��سل 

مبفهومه  ال��رق��م��ي��ة  ال��ب��ن��وك  م��ف��ه��وم  اأن 

ال�����س��ام��ل ي��ع��ن��ي اأمت��ت��ة ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل��ي��ات 

�اخل���ل���ف���ي���ة  الأم�����ام�����ي�����ة  ال�����واج�����ه�����ات  يف 

حتديث  ��سر�رة  الو�سطية،  �الواجهات 

امل�����س��ه��د الن��ت��ق��ايل  ال��ب��ن��وك يف  د�ر ه���ذه 

العادية  البنوك  بني  القائم  �امل�ستقبلي 

طبيعة  �حتديد  �فهم  الرقمية  �البنوك 

التي  �امل��خ��رج��ات  امل�����س��ت��ه��دف��ني  ال��ع��م��اء 

الب��ت��ك��ارات  م�سهد  ظ��ل  يف  اإل��ي��ه��ا  ت��ط��م��ح 

اجل���دي���دة يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة م��ن 

دعم  يف  التكنولوجيا  اأهمية  فهم  خ��ال 

يف  �ال�ستمرار  الأرب��اح  �حتقيق  العمال 

الرقمية. اخلدمات  يف  �البتكار  تطوير 

ع��ل��ى  رده  يف  امل����رك����زي  ال���ب���ن���ك  �ب�����ني 

ث�����ورة  اأن  ل�������������������������)ب����را(  ا�����س����ت����ف���������س����ارات 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ان��ع��ك�����س��ت اآث��اره��ا 

ع����ل����ى ك����اف����ة م����ن����اح����ي احل������ي������اة، �م���ن���ه���ا 

التقنيات  هذه  اأظهرته  �ما  القت�سادية، 

�الب���ت���ك���ارات م��ن رف���ع م�����س��ت��وى ����س��ول 

املالية  اخلدمات  على  �احل�سول  الأفراد 

�امل�����س��رف��ي��ة �الن����دم����اج ب��ع��ي��دا ع���ن اأي���ة 

مكانية. اأ�  زمانية  قيود 

ب���ات  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  اأن  �ا�����س����اف 

اأن  كما  جتاهله،  ميكن  ل  ملحة  ���س��ر�رة 

ال�سناعات  ت�سافر  نحو  املتنامي  الجتاه 

امل���ال���ي���ة م����ع ال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة ي��ع��د 

مب��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ر 

تدير  التي  الطريقة  من  جذرية  ب�سورة 

اعمالها. �امل�سرفية  املالية  املوؤ�س�سات  بها 

يعنى  ل  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  اأن  �ت��اب��ع 

داخ��ل  احلديثة  التقنيات  بتطبيق  فقط 

متكامل  �سمويل  برنامج  هو  بل  املوؤ�س�سة 

عملها  �اأ�سلوب  �طريقة  املوؤ�س�سة  مي�س 

خالها  من  تقدم  التي  �الكيفية  داخليا 

ب�سكل  ل��ع��م��ائ��ه��ا  �م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  خ��دم��ات��ه��ا 

ا����س���ه���ل �ا�����س����رع مب����ا ي��ت��م��ا���س��ى ����س��ل��وك 

ال���ع���م���ي���ل �ت���ل���ب���ي���ة ح����اج����ات����ه �رغ���ب���ات���ه 

�ال���������س����م����اح ب���ال���ت���ك���ي���ف م�����ع الجت�����اه�����ات 

اجلديدة. التكنولوجية   � الرقمية 

الرقمي  التحول  اأن  اإىل  البنك  �ا�سار 

فقط  لي�س  �متنوعة،  ع��دي��دة  ف��وائ��د  ل��ه 

للموؤ�س�سات  �اإمن��ا  العماء،  �سعيد  على 

امل���ال���ي���ة �امل�����س��رف��ي��ة م���ن خ����ال خ��ف�����س 

ال���ك���ل���ف���ة �اجل����ه����د �ال�����وق�����ت، �حت�����س��ني 

ال���ك���ف���اءة ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة �ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا �رف���ع 

جودتها �تب�سيط الإجراءات لدى تقدمي 

اخل����دم����ات ال���ع���م���اء، �ت���وف���ر ال��ف��ر���س 

ل���ت���ق���دمي م��ن��ت��ج��ات م��ب��ت��ك��رة �اب���داع���ي���ة 

�القبول  الر�سا  من  حالة  ن�سر  يف  ت�سهم 

خ��دم��ات �منتجات  اجل��م��ه��ور جت��اه  ل��دى 

امل���وؤ����س�������س���ة، ك��م��ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ت��و���س��ع 

من  �سريحة  لأكرب  �الو�سول  �النت�سار 

العماء  من  املزيد  �ا�ستقطاب  اجلمهور 

�د�ليا. �اإقليميا  حمليا  امل�ستهدفني 

ال��ت��ح��ول  م��ام��ح  اأب����رز  اأن  اإىل  �ل��ف��ت 

ال���رق���م���ي �ا�����س���ع���ه���ا ن���ط���اق���ا، ه���و اإن�����س��اء 

ي�ستدعي  ما  املتكاملة،  الرقمية  البنوك 

بالت�سارك  الأردين  امل��رك��زي  البنك  قيام 

ب��ه��دف  الأردين  امل�������س���ريف  ال���ق���ط���اع  م���ع 

م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات احل��ا���س��ل��ة يف ه��ذا 

ممنهج  ب�سكل  ثمارها  �ا�ستغال  املجال 

ي��ت��واف��ق �ال�����ر�ؤى امل��ل��ك��ي��ة ب��ال��ت��ح��ول اإىل 

�املعريف. الرقمي  القت�ساد 

ي��ك��ون  ال���رق���م���ي  الق���ت�������س���اد  اأن  �اك�����د 

م���ن خ����ال اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م��واط��ن 

ل�����س����ت����خ����دام ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 

املجتمع  خلدمة  فاعلة  اأداة  �الت�سالت 

امل��ح��ل��ي مب��خ��ت��ل��ف ف���ئ���ات���ه، م���ع ال��رك��ي��ز 

ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع���ات ال���ري���ف���ي���ة �ال���ن���ائ���ي���ة 

ب���ه���دف جت�����س��ر ال���ف���ج���وة ال��رق��م��ي��ة ب��ني 

حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة، �ت���ط���وي���ر ال���ق���وى 

ال��ب�����س��ري��ة �اك�����س��اب��ه��ا م��ه��ارات الق��ت�����س��اد 

احل��دي��ث ل��زي��ادة ق��درت��ه��ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف 

كفاءتها  �رف��ع  ال��وظ��ائ��ف  على  احل�سول 

تنمية  لتحقيق  اجلهود  �تكامل  العملية، 

اق���ت�������س���ادي���ة �اج���ت���م���اع���ي���ة ���س��ام��ل��ة ع��ل��ى 

تنعك�س  ما  ال�سكانية  التجمعات  م�ستوى 

اآث����اره����ا امل���ب���ا����س���رة ع��ل��ى ح���ي���اة �رف��اه��ي��ة 

القطاع  اعمال  بنماذج  �الرتقاء  املوطن، 

امل�������س���ريف �ط��ب��ي��ع��ة �ن���وع���ي���ة اخل���دم���ات 

�فقا  تقدميها  �اآليات  �امل�سرفية  املالية 

املزيد  نحو  يدفعها  ما  احلا�سل  للتطور 

امل�ستدام. �البتكار  النمو  من 

التي  الأخ��رة  الظر�ف  اأن  اإىل  �ا�سار 

ب��اأج��م��ع��ه، ج���راء جائحة  ال��ع��امل  �اج��ه��ت 

ك����ور�ن����ا، اث��ب��ت��ت احل���اج���ة ل��ل�����س��ع��ي ن��ح��و 

الب���ت���ك���ار �ال���ت���ط���ور امل�����س��ت��م��ر �ت��ك��ات��ف 

اجل���ه���ود جل��ع��ل الق��ت�����س��ادي��ات امل��ع��ت��م��دة 

��سرعة،  مر�نة  اكرث  العاملة  القوة  على 

�ل���ه���ا ال����ق����درة ع��ل��ى م���واك���ب���ة ال��ت��غ��رات 

اإط��اق  �ساأنه  ما  املت�سارعة،  �ال��ت��ط��ورات 

ال��ع��ن��ان ل��اب��ت��ك��ار يف ال��ف��ر���س اجل��دي��دة 

ب�����س��ك��ل اأك�����رث ك���ف���اءة �ف���اع���ل���ي���ة، ����س��م��ن 

ن���ط���اق م���ن ال����ت����وازن ي���راع���ي ال��ط��ب��ي��ع��ة 

ال��ت��ح��ول��ي��ة ل��اق��ت�����س��اد ال���رق���م���ي ال���ذي 

ت��راف��ق��ه خم��اط��ر �حت���دي���ات حم��ت��م��ل��ة يف 

لاأبعاد  نظرا  �التطبيق،  التبني  عملية 

�ال���ت���اأث���رات ال��ت��ي حت��دث��ه��ا ع��ل��ى امل���دى 

�م�ستقبل  بنية  ع��ل��ى  �ال��ب��ع��ي��د  امل��ت��و���س��ط 

اإىل  بعناية  النظر  ي�ستوجب  م��ا  العمل، 

دعم  حيث  من  بذلك  املرتبطة  اجلوانب 

اق��ت�����س��اد رق��م��ي �م��ع��اجل��ة  اإىل  ال��ت��ح��ول 

قد  ال��ت��ي  �ال��ت��ح��دي��ات  امل��خ��اط��ر  �اإدارة 

التحول. هذا  نتيجة  تت�سكل 

يف  ت�ساركيته  ظ��ل  يف  ال��ب��ن��ك  اأن  �ب��ني 

ال��ع��م��ل م���ع ال���ق���ط���اع امل�������س���ريف، ���س��ي��ن��ظ��م 

ال��ب��ن��وك ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

الركيز  م��ع  ممنهجة،  ت�سريعات  �سمن 

ع���ل���ى ب���ي���ان اأب������رز امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��رئ��ي�����س��ة 

يف ت��رخ��ي�����س ال���ب���ن���وك ال���رق���م���ي���ة ����س���واء 

ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ب��ي��ع��ة امل�����س��اه��م��ني امل��ال��ك��ني 

�م����ق����دار راأ����س���م���ال���ه���ا �ط��ب��ي��ع��ة �ن��وع��ي��ة 

اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة �امل�����س��رف��ي��ة امل�����س��م��وح 

ب���ت���ق���دمي���ه���ا �امل���ن���ه���ج���ي���ة امل�����ح�����ددة ل��ق��اء 

اأم��ام  التوجهات  ه��ذه  �اإت��اح��ة  تطبيقها، 

�امل�سريف  امل��ايل  القطاع  موؤ�س�سات  كافة 

اآثارها. �بيان  لدرا�ستها  الردين 

بنوك  باأنها  الرقمية  البنوك  �تعرف 

ل��ي�����س ل��ه��ا اأي ���س��ك��ل م��ن اأ���س��ك��ال ال��وج��ود 

ال���ف���ع���ل���ي )امل�����ك�����اين( ب���ا����س���ت���ث���ن���اء ب��ع�����س 

العامة،  ب����الإدارة  ال�سلة  ذات  املتطلبات 

العاقة  اإن�ساء  متطلبات  ب��اإمت��ام  �ت��ق��وم 

�املنتجات،  اخلدمات  �تقدمي  امل�سرفية 

عمائها  مع  امل�سرفية  العمليات  �تنفيذ 

مكانية(  اأ�  زمانية  قيود  )د�ن  بعد  ع��ن 

�تطبيقات  الإنرنت  من�سات  با�ستخدام 

ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال �غ���ره���ا م���ن ال��ق��ن��وات 

الإل�����ك�����ر�ن�����ي�����ة ال����ق����ائ����م����ة ع����ل����ى ح���ل���ول 

احلديثة. التقنيات 

�ت������ق������دم ه�������ذه ال�����ب�����ن�����وك اخل�����دم�����ات 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��وك لكن 

ح�سور  ت��ت��ط��ل��ب  ل  اإل��ك��ر�ن��ي��ة  ب��و���س��ائ��ل 

ف����ر�ع  م����ن  اأي  ل�����دى  ال���ف���ع���ل���ي  ال���ع���م���ي���ل 

البنك.

ل��ل��ب��ن��وك  اإن  امل����رك����زي  ال���ب���ن���ك  �ق������ال 

ال��رق��م��ي��ة ال��ع��دي��د م���ن امل���زاي���ا ال��ن��وع��ي��ة 

ك���ت���وف���ر ال���وق���ت �اجل���ه���د ال�����ذي مي��ك��ن 

اإمت���ام  اأج����ل  ال��ع��م��ي��ل م���ن  ي�����س��ت��غ��رق��ه  اأن 

اخل������دم������ة ال�����ت�����ي ي�������س���ع���ى لإجن�������ازه�������ا، 

ال���ع���ام���ل���ني يف جم���ال  �ال���ت���خ���ف���ي���ف ع����ن 

خ���دم���ة ال���ع���م���اء، �م�������س���اع���دة ال��ب��ن��وك 

ال����رق����م����ي����ة ع����ل����ى ت����وف����ر ال����ع����دي����د م��ن 

اخل����دم����ات ع���رب ق��ن��وات��ه��ا الإل���ك���ر�ن���ي���ة 

�ب�سكل  التكاليف  منخف�س  نطاق  �سمن 

خدمتها  زي���ادة  يف  ي�سهم  �ا���س��ه��ل  ا���س��رع 

م��دار  على  العماء  خ��دم��ة  يف  ��سرعتها 

ال�����س��اع��ة، �ب���ال���ت���ايل ج����ذب �ا���س��ت��ق��ط��اب 

امل���زي���د ال��ع��م��اء �ت��ع��زي��ز ال��ت��وج��ه ن��ح��و 

�انعكا�س  الإلكر�نية  النقود  ا�ستخدام 

الت�سغيلية  التكاليف  م�ستوى  على  ذل��ك 

ل��دى ال��ب��ن��وك �الق��ت�����س��اد ك��ك��ل، �غرها 

النفقات  بخف�س  ال�سلة  ذات  امل��زاي��ا  من 

مع  التكيف  يف  �املر�نة  الإيرادات  �زيادة 

احلديثة  �التكنولوجيا  ال�سوق  متغرات 

ل�سمان  احل��ي��وي��ة  ال��ف��ر���س  �ا���س��ت��ك�����س��اف 

الأن�سطة. �تطوير  العمل  ا�ستمرارية 

ال�سيرباين  الأم��ن  خماطر  من  �ح��ذر 

لكمية  نظرا  الرقمية  البنوك  على  لفت 

ال���ب���ي���ان���ات ال�����س��خ�����س��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل 

ب��ه��ا �ال���ت���ي ق���د ت�����س��ك��ل ه���دف���ا ل��ه��ج��م��ات 

قد  ال��ت��ي  ال�سمعة  �خم��اط��ر  اإل��ك��ر�ن��ي��ة، 

ال��ب��ن��وك  اإل��ي��ه  ت�����س��ع��ى  م��ا  ن��ت��ي��ج��ة  تت�سكل 

ال��رق��م��ي��ة م���ن ب��ي��ان��ات ل��ت��ح�����س��ني جت��رب��ة 

ال��ع��م��اء �ب���ن���اء ع���اق���ة �ث��ي��ق��ة م��ع��ه��م؛ 

البيانات  هذه  معاجلة  يتم  مل  حال  ففي 

على  التاأثر  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  قد  بعناية، 

ما  اإذا  �سيما  ل  ال��رق��م��ي،  ال��ب��ن��ك  �سمعة 

التي  البيانات  حجم  من  العماء  تخوف 

ت��ع��رف��ه��ا ه���ذه ال��ب��ن��وك ع��ن��ه��م، �ب��ال��ت��ايل 

يف  عن�سرا  تعد  البيانات  خ�سو�سية  فاإن 

غ��اي��ة الأه��م��ي��ة �م��ف��ت��اح��ا ل��ل��ح��ف��اظ على 

ال��ث��ق��ة ب���ني ال��ب��ن��ك ال��رق��م��ي � ع��م��ائ��ه، 

ال��ت��ي  ب��الإ���س��اف��ة اإىل خم��اط��ر الم��ت��ث��ال 

ق���د ت��ت�����س��ك��ل ن��ت��ي��ج��ة ���س��ع��ف الإج�������راءات 

�ال���������س����واب����ط ال�����ازم�����ة ل���ل���ت���ع���رف ع��ل��ى 

امل�سرفية  العاقة  اإن�ساء  ل��دى  العماء 

النافذة. الت�سريعية  للمتطلبات  �فقا 

ال��ع��ام جلمعية  امل��دي��ر  اك���د  م��ن ج��ه��ن��ه 

ال����ب����ن����وك الأردن�������ي�������ة، ال����دك����ت����ور م���اه���ر 

ال��ب��ن��وك  ن��ح��و  ال���ت���ح���ول  اأن  امل���ح���ر�ق���ي، 

الرقمية، اأ�سبح توجها عامليا �معمول به 

يف العديد من الد�ل، كما اأن هذا التوجه 

ي��ع��د ���س��ر�ري��اً يف ظ��ل ال��ت��ط��ور امل��ت�����س��ارع 

املالية  التكنولوجيا  جمال  ي�سهده  الذي 

�ارت����ف����اع ح����دة امل��ن��اف�����س��ة ال���ت���ي ت���واج���ه 

املنظمات  من  �خ�سو�ساً  امل�سريف  القطاع 

البنكية. غر 

اإن�����س��اء  اأه���م���ي���ة  اأن  امل���ح���ر�ق���ي،  �ب����ني 

اأعمالها  كافة  تزا�ل  �ساملة  رقمية  بنوك 

الرقمية  ال��ق��ن��وات  خ��ال  م��ن  امل�سرفية 

اأ�  ب����ال����ك����ام����ل  ت����ك����ون مم����ل����وك����ة  ب���ح���ي���ث 

العاملة  البنوك  قبل  من  عليها  م�سيطرا 

اجل���ه���ود  ت���ع���زي���ز  ي�����س��ب يف  امل���م���ل���ك���ة،  يف 

ال��وط��ن��ي��ة امل��ب��ذ�ل��ة يف الأمت��ت��ة �ال��ت��ح��ول 

احلومية،  اخلدمات  �رقمنة  اللكر�ين 

يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع  ين�سجم  ك��م��ا 

املجال. هذا 

ل���وك���ال���ة الأن����ب����اء  �ا������س�����ار يف ح���دي���ث 

رق��م��ي��ة  ب��ن��وك  �ج����ود  اأن  اإىل  الأردن����ي����ة، 

����س���ي���زي���د م����ن ع�����دد م���ق���دم���ي اخل���دم���ات 

امل�����س��رف��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة م���ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى 

زي�����ادة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة �ان��خ��ف��ا���س ال��رك��ز 

���س��ال��ح  يف  امل����ط����اف  ن���ه���اي���ة  يف  �ي�������س���ب 

ال����ع����م����اء، ف�������س���ًا ع����ن ����س���ع���ي ال���ب���ن���وك 

من  م��ت��ط��ورة  �سريحة  لتقدمي  الرقمية 

اخل���دم���ات �امل��ن��ت��ج��ات امل�����س��رف��ي��ة �ال��ت��ي 

���س��ت��ائ��م ���س��ري��ح��ة اأ�����س���ع م���ن ال��ع��م��اء، 

�ت��ل��ب��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات امل��ت��زاي��دة ل��ه��م، ما 

ال�سمول  زي���ادة  يف  ك��ب��ر  د�ر  ل��ه  �سيكون 

ال�سباب  بني  �خ�سو�ساً  اململكة  يف  امل��ايل 

الرقمية. اخلدمات  على  اإقباًل  الأكرث 

التي  �امل���ح���ددات  ال�����س��واب��ط  اأن  �اك���د 

عدد  على  تركز  املركزي  البنك  اقرحها 

م��ن الأم����ور الأ���س��ا���س��ي��ة، م��ن��ه��ا اأن ي��ك��ون 

تكون  اأ�  بالكامل  مملوكاً  الرقمي  البنك 

اململكة،  يف  مرخ�س  لبنك  فيه  ال�سيطرة 

القت�ساد  �متانة  �سمعة  على  يحافظ  ما 

اأموال  امل�سريف ��سمان  الردين �القطاع 

�ح��ق��وق امل���ودع���ني، ك��م��ا ي��ع��ط��ي ل��ل��ب��ن��وك 

خياراً مهماً يف التو�سع من خال البنوك 

الرقمية.

ال�����س��ي��ط��رة  ا����س���راط �ج����ود  اأن  �ب���ني 

البنك  ع��ل��ى  اململكة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  للبنوك 

ال���رق���م���ي ي�������س���م���ح ب������اأن ت���ع���م���ل ال���ب���ن���وك 

ال����رق����م����ي����ة �ف�������ق الأ������س�����������س �الآل������ي������ات 

�امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل �ف��ق��ه��ا ال��ب��ن��وك 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، �ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت ف��ي��ه ال��ب��ن��وك 

ك��ب��راً �حققت  الأردن��ي��ة جن��اح��اً �مت��ي��زاً 

خم��ز�ن��اً ك��ب��راً م��ن اخل���ربات امل��راك��م��ة، 

ما ي�ساعد على اأن ت�سكل البنوك الرقمية 

مهماً  �ا�ستكماًل  امل�سريف  للقطاع  اإ�سافة 

على  البناء  خ��ال  م��ن  املتميزة  مل�سرته 

تنميته. �حما�لة  القائم  الو�سع 

العوملة  تو�سع  ان  اإىل  املحر�قي  �لفت 

يف اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة �ال���ت���ط���ور ال��ت��ق��ن��ي 

ي��ق��ل�����س احل������د�د ب���ني ال������د�ل �ي��ع��ر���س 

�ل��ي�����س حملية،  ع��امل��ي��ة  مل��ن��اف�����س��ة  ال��ب��ن��وك 

ه��ن��اك  ي���ك���ون  اأن  ي��ت��ط��ل��ب  ال�����ذي  الأم������ر 

البنوك  خال  من  التوجه  لهذا  مواكبة 

ا���س��ت��ب��اق��ي��ة  ت��ك��ون ����س��ي��ل��ة  ال��رق��م��ي��ة �ان 

جدد  ع��م��اء  ����س��رائ��ح  لأ���س��واق  للو�سول 

يف الد�ل الأخرى.

ت��ب��ن��ي  اأن  اك������د  ال�����ع�����رب�����ي«،  »ال����ب����ن����ك 

ال�������س���ن���اع���ة  يف  ال����رق����م����ي����ة  اخل�������دم�������ات 

للتطور  مبا�سرة  نتيجة  ياأتي  امل�سرفية 

�سعيد  على  العامل  ي�سهده  ال��ذي  املطرد 

الت�سال  ���سائل  الرقمية  التكنولوجيا 

�سلوك  ال��ت��غ��رات يف  �م��واك��ب��ة  �الب��ت��ك��ار 

العماء. �احتياجات 

ثاثة  يف  ب��داأ  التطور  ه��ذا  اأن  �ا��سح 

املوؤ�س�سات  لتوجهات  تبعاً  رئي�سة  اأ�سكال 

�سعيد  على  �ا�سراتيجياتها  امل�سرفية 

البنوك  قيام  خال  من  الرقمي  التحول 

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ب���ت���ق���دمي خ���دم���ات���ه���ا ع��رب 

اخلدمات  ت�سمل  التي  الرقمية  قنواتها 

ع���رب الإن����رن����ت �الأج�����ه�����زة امل��ح��م��ول��ة، 

�اخل�����دم�����ات ع����رب ���س��ب��ك��ة ف���ر�ع���ه���ا، ث��م 

 Digital( رق��م��ي��ة  م��ن�����س��ات  اإط�����اق 

ب������«  ي���ع���رف  م���ا  خ����ال  م���ن   )Brand
خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي   «  Neo Bank
م�����س��رف��ي��ة رق��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ع��م��ائ��ه��ا 

متار�س  اأنها  اإل  الفر�ع  على  قائمة  غر 

اأع��م��ال��ه��ا ب��ن��اء ع��ل��ى ال��رخ��ي�����س ال��ق��ائ��م 

بع�س  يف  م�ستندة  البنوك  لهذه  �املمنوح 

اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة م���ن خ����ال امل��ن�����س��ة 

�الأنظمة  التحتية  البنية  اإىل  الرقمية 

البنوك. لهذه  التكنولوجية 

�ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال�����س��ك��ل ال���ث���ال���ث، �ه��و 

اإن���������س����اء ب���ن���وك رق���م���ي���ة ق���ائ���م���ة ب���ذات���ه���ا 

�ت��ع��م��ل �ف���ق ت��راخ��ي�����س م�����س��ت��ق��ل��ة، ت��ق��دم 

ه���ذه ال��ب��ن��وك جت��رب��ة م�����س��رف��ي��ة رق��م��ي��ة 

اأ�  م���ت���ك���ام���ل���ة، ب�������دءاً م����ن ف���ت���ح ح�������س���اب 

الأج��ه��زة  خ��ال  م��ن  اإلكر�نية  حمفظة 

اإدارة  ل��ع��م��ائ��ه��ا  ي��ت��ي��ح  ب�����س��ك��ل  ال���ذك���ي���ة، 

ل��ه��ذه  ي���ك���ون  اأن  د�ن  امل���ال���ي���ة  ����س���وؤ�ن���ه���م 

قائمة. فر�ع  اأية  البنوك 

�ب��ني اأن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي اط��ل��ق اأخ��را 

ا���س��م  حت���ت  الأردن  يف  ب��ن��ك   Neo اأ�ل 

رقمية  م�سرفية  من�سة  �هو  )ريفلكت(، 

الو�سول  يتيح  ال��ف��ر�ع  على  قائمة  غ��ر 

ب�سهولة  امل��ال��ي��ة  �غ��ر  امل��ال��ي��ة  للخدمات 

�مر�نة.

ت�سكل  الرقمية  البنوك  اأن  اإىل  �لفت 

ل��ل��ت��وج��ه نحو  ال��رئ��ي�����س��ة  امل���ك���ون���ات  اأح����د 

تطبيقات  خ��ال  م��ن  الرقمي  القت�ساد 

املحمولة  ال��ه��وات��ف  ع��رب  اآم��ن��ة  م�سرفية 

�الأج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة، م��ا ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���س��ة 

تنفيذ  اأم���ام  التقليدية  ال��ع��وائ��ق  لإزال����ة 

ب�سكل  ت�سهم  ك��م��ا  امل�����س��رف��ي��ة،  امل��ع��ام��ات 

الن���ت���ق���ال نحو  م��ب��ا���س��ر يف جت��وي��د  غ���ر 

جم��ت��م��ع غ���ر ن��ق��دي ل���س��ي��م��ا م���ع ت��وف��ر 

ح��ل��ول م���دف���وع���ات رق��م��ي��ة ج���دي���دة مثل 

خ���دم���ة )ك���ل���ي���ك( �ال����ت����ي ت���ت���ي���ح اإج������راء 

الهواتف  خال  من  الفورية  التحويات 

ال���دف���ع غ��ر  اأ�  ب���ني الأف������راد  امل��ح��م��ول��ة 

ال��ن��ق��دي يف امل���ح���ات م���ن خ����ال ت��ق��ن��ي��ة 
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البنوك  اأن  اإىل  العربي  البنك  �ا���س��ار 

فيما  اي��ج��اب��ي  اأث��ر  لها  �سيكون  الرقمية 

الت�سريعات  تن�سيق  نحو  بالتوجه  يتعلق 

�سوء  يف  مراجعة  حت��ت��اج  �ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة 

الو�سول  اأج��ل  من  املت�سارعة  التطورات 

من  اأن  مو�سحا  الرقمي،  القت�ساد  اىل 

اأب�����رز خ�����س��ائ�����س ال��ب��ن��وك ال��رق��م��ي��ة ه��و 

مكونا  تعد  التي  الرقمية  الهوية  مفهوم 

اأ���س��ا���س��ي��ا ل��ل��ت��ح��ق��ق م��ن ���س��ح��ة م��ع��ام��ات 

ال���ع���م���اء ب��ط��ري��ق��ة اآم���ن���ة �ت���ع���زز ال��ث��ق��ة 

الرقمية  للبنوك  اأن  كما  املتعاملني،  بني 

البتكار  �ت�سريع  تعزيز  يف  حموريا  د�را 

يف جم��ال اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة الأم���ر ال��ذي 

الرقمية  ال�����س��ن��اع��ات  م��ع  ال��رب��ط  ي�سهل 

�اخلدمات  املالية  �التكنولوجيا  الأخرى 

املالية  الحتياجات  يخدم  ب�سكل  العامة 

للعماء.

خال  من  الرقمية  البنوك  باأن  �زاد، 

ت��ق��دمي خ��دم��ة م�����س��رف��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة د�ن 

تعزيز  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  �ست�سهم  ف���ر�ع 

�زي����ادة ال�����س��م��ول امل����ايل، �ف��ت��ح ح�����س��اب��ات 

اإل����ك����ر�ن����ي����ة  حم���ف���ظ���ة  اأ�  م�������س���رف���ي���ة 

�الو�سول  ال�سغرة  �ال�سركات  لاأفراد 

خال  م��ن  �امل�سرفية  املالية  للخدمات 

املحمولة. الهواتف 

ج��اه��زة  الأردن����ي����ة  ال���ب���ن���وك  اأن  �ب����ني 

ب��درج��ات م��ت��ف��ا�ت��ة ل��ه��ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

ال���رق���م���ي���ة،  ال����ب����ن����وك  ت���اأ����س���ي�������س  اأن  اإل 

ت�سمل  متكاملة  منظومة  �ج��ود  يتطلب 

ب��ن��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م��ت��ط��ورة �ا���س��ت��خ��دام 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة �ال��ت��ي 

ت�����س��م��ل ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات �ال���ت���اأك���د م��ن 

املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  م��ع  �ال��رب��ط  الهوية 

احل���ك���وم���ي���ة �غ����ر احل���ك���وم���ي���ة، ��ج����ود 

الأ������س�����������س �ال�����������س�����واب�����ط ال���ت�������س���ري���ع���ي���ة 

�ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال���ت���واق���ي���ع 

�غرها  الرقمية  �الهوية  الإلكر�نية 

�خدماتها. البنوك  هذه  عمل  ينظم  مما 

�عرف اخلبر امل�سريف �املايل الدكتور 

البنك  باأنه  الرقمي  البنك  قندح،  عديل 

عرب  امل�سرفية  خدماته  كافة  يقدم  الذي 

الإن��رن��ت،  خ��ال  من  اإلكر�نية  من�سة 

بحيث يتمكن عماء البنك من الو�سول 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات �اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة عرب 

م��ن�����س��ة اإل���ك���ر�ن���ي���ة، م����ا ي��ع��ن��ي رق��م��ن��ة 

ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����س��رف��ي��ة �ا���س��ت��ب��دال 

عرب  دائم  بح�سور  للبنك  املادي  الوجود 

امل�سريف  العميل  حاجة  �الغاء  الإنرنت، 

الفر�ع. اأحد  لزيارة 

�ا�ساف اأن البنوك الرقمية هي رقمنة 

ما  امل�سرفية  اخل��دم��ات  من  م�ستوى  كل 

على  تعتمد  الرقمية  البنوك  ب��اأن  يعني 

العمليات  لأمت��ت��ة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 

اخل��ل��ف��ي��ة م��ث��ل امل��ه��ام الإداري�����ة �م��ع��اجل��ة 

ال�سغط  تخفف  بد�رها  �التي  البيانات، 

ال����واق����ع ع��ل��ى امل���وظ���ف���ني لإك����م����ال امل��ه��ام 

الرقمية  ال��ب��ن��وك  اأن  مو�سحا  اليومية، 

باإجراء  فقط  لي�س  للم�ستخدمني  ت�سمح 

�التحويات  احل�ساب  يف  اإي��داع  عمليات 

ع���ن ُب���ع���د، ل��ك��ن��ه��ا ت���وف���ر ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني 

اأي�������س���ا ف���ر����س���ة ال���ت���ق���دم ب�����س��ه��ول��ة اأك���رب 

اإىل  �الو�سول  القر��س  على  للح�سول 

ال�سخ�سية. الأموال  اإدارة  خدمات 

�ت���اب���ع ب����اأن ظ��ه��ور ال��ب��ن��وك ال��رق��م��ي��ة 

ك���ان اأم�����راً �اق���ع���اً �ان��ع��ك��ا���س��اً ل��ل��ت��ح��ولت 

يف  العامل  يف  ح�سلت  التي  التكنولوجية 

�ال���ت���ي نقلت  الأخ�����رة  ال��ث��اث��ة  ال��ع��ق��ود 

�كان  الرقمي،  القت�ساد  باجتاه  العامل 

ال�سمول  ل�سراتيجيات  طبيعيا  تطورا 

امل�����ايل ال���ت���ي غ����زت ال���ع���امل �ا���س��ت��ه��دف��ت 

�سمول الفئات غر القادرة على الو�سول 

ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة �امل�����س��رف��ي��ة لأ���س��ب��اب 

خم��ت��ل��ف��ة، ع�����ا�ة ع���ل���ى ظ���ه���ور ���س��رك��ات 

ت��ك��ن��وم��ال��ي��ة ت���ق���دم خ����دم����ات م�����س��رف��ي��ة 

ت�سلها  ل  التي  املجتمع  ل�سرائح  �مالية 

اخلدمات. تلك 

ك��ان��ت  ال���ع���وام���ل  ه����ذه  اأن  اإىل  �ا����س���ار 

حم��ف��زة ل��ظ��ه��ور ال��ب��ن��وك ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي 

تريليونات   3 اإىل  اأع��م��ال��ه��ا  حجم  ����س��ل 

متوقعا  �سنوات،  ثاث  قبل  تقريبا  د�لر 

7ر5 تريليون د�لر  اأن ي�سل اإىل حوايل 

.2027 عام 

������س���ل ح���ج���م ا����س���ت���ث���م���ارات ال��ب��ن��وك 

يف  د�لر  م��ل��ي��ار   13 ن��ح��و  اإىل  ال��رق��م��ي��ة 

ت��رك��زت يف  ال��ع��ام  ال��رب��ع الأ�ل م��ن ه���ذا 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة �امل��م��ل��ك��ة 

�املك�سيك. املتحدة 
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واملخرجات،  والعمليات  املدخالت  تكون  الرئي�سة  فعنا�سره  ونوعه  امل�سروع  كان  اأّنى 

داء، فاملخرجات موؤ�سرات  وتعد املخرجات معايري اأ�سا�سية لقيا�س النجاح وموؤ�سرات ا�أ

النجاح:

هداف  مور تقا�س بنتائجها ودليل ذلك مباريات كرة القدم الغلبة ملن ي�سجل ا�أ 1. ا�أ

ولي�س ملن هو ا�أكرث اإ�ستحواذا على الكرة.

ال�سعيدة وخمرجاته  �سرة  ا�أ اأ�سا�س جناحه  واإدارتها وم�سروعها  الزوجية  2. احلياة 

بناء والبنات ال�ساحلني واملتميزين علميا واأ�سحاب اخللق الرفيع. من ا�أ

همية  �أ يوؤ�سر  مم��ا  ال��ق��راءة،  بكرث  ولي�س  بالتح�سيل  تكون  متحانات  ا�إ نتائج   .3

�سباب. خذ با�أ متحانات وا�أ عداد اجليد ل�إ ا�إ

حم��دودة  جناحها  ق�س�س  لكن  ومتعددة  كثرية  واأفكارها  قت�سادية  ا�إ امل�ساريع   .4

وال�سبب اأن النتائج واملخرجات لي�ست بامل�سجعة، ولذلك فدرا�سة اجلدوى جل مهم.

اأعمالنا كموؤ�سر  العزة يجب اخلطايا، ويتوب علينا بح�ساب خواتيم  اأن رب  5. حتى 

على ح�سن نوايانا للتوبة الن�سوحة.

بالقدرة  العمل بل  عمال وروتني  ا�أ املوؤ�س�سات وجناحها � يقا�س بت�سريف  اإدارة   .6

بداعية على خلق الفر�س وامل�ساريع اجلديدة. ا�إ

اأو تطوير املدخالت، وكما قيل  7.  � ميكن تعديل او تطوير املخرجات دون تغيري 

من الغباء اإنتظار تطوير  النتائج دون تعديل اأو تغيري املدخالت.

اأن  بعينه  فالنجاح  وعادلني،  لنكون مو�سوعيني  بنتائجها  مور  ا�أ قيا�س  8. مطلوب 

املهنة  اأخالقيات  نتجاوز حدود  الوقت �  بنف�س  والتطلعات، لكن  داء  ا�أ نحقق معايري 

اأو ال�سلوك.  

كانت  واأنى  �سليم،  لتخطيط  كمخرجات  النتائج  اأ�سا�سها  النجاح  ق�س�س  ب�سراحة: 

وعمليات  م��دخ��الت  جت��وي��د  وم��ط��ل��وب  عليها،  تطغى  ال��ط��م��وح��ة  ف��ال��ن��ت��ائ��ج  خ���ط���اء  ا�أ

لتح�سني خمرجاتها.  �سياء  ا�أ

د.محمد طالب عبيدات

 مخرجات األشياء

 الغذاء والدواء تدعو لتوطين صناعة 
بدائل األدوية الحيوية

 جامعة البترا تشارك في ورشة اإلطار 
الوطني للمؤهالت

 أنشطة ثقافية متنوعة في معان

االنباط-عمان

����س���ارك���ت ج���ام���ع���ة ال����ب����را يف ال���ور����س���ة 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي ع��ق��دت��ه��ا ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد 

م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ال��ت��ع��اون مع 

 ،)GIZ( الدويل للتعاون  ا�أملانية  الوكالة 

حول ا�إطار الوطني للموؤهالت وم�ستوياته 

واإع���������داد امل���خ���رج���ات ال��ت��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��رام��ج 

وا�ع����راف  امل��وؤ���س�����س��ات  وادراج  ا�أك��ادمي��ي��ة 

ب��ال��ت��ع��ل��م ال�������س���اب���ق وت�����س��ك��ني امل�����وؤه�����الت يف 

م�ستويات ا�إطار.

كلية  عميد  ال��ب��را  جامعة  ممثل  واأ���س��ار 

الرحيم  عبد  رامي  الدكتور  والعلوم  ا�آداب 

ا�إط���ار  �سمن  اجل��ام��ع��ة  اإدراج  مت  اأن���ه  اإىل 

املعايري  ا�ستيفاء  بعد  ل��ل��م��وؤه��الت  ال��وط��ن��ي 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ب��ول وا�ل���ت���ح���اق وا�ن��ت��ق��ال 

واملوافقة عليها  املوؤهالت  والتقدم وت�سميم 

التقييم  وت�����س��م��ي��م  ال����دوري����ة  وم��راج��ع��ت��ه��ا 

ومعادلة النتائج واإ�سدار ال�سهادات وتوثيقها 

و التح�سني امل�ستمر ل�سمان اجلودة.

االنباط- معان

ق����ال م���دي���ر م���دي���ري���ة ث��ق��اف��ة حم��اف��ظ��ة 

املديرية  اإن  ال�سمري  يو�سف  الدكتور  معان 

املجتمع  موؤ�س�سات  من  ع��دد  مع  وبالتعاون 

ا�أردن��ي��ة  ال��دول��ة  مئوية  ومبنا�سبة  امل���دين 

ن��ف��ذت خ���الل ا�أ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ح��زم��ة من 

والرفيهية  والعلمية  الثقافية  ا�أن�سطة 

ا�ستهدفت ا�أطفال وال�سباب.

واأ�ساف الدكتور ال�سمري لوكالة ا�أنباء 

ا�أردنية )برا(، ام�س ا�أحد، اأنه وبالتعاون 

موؤ�س�سة  اأق��ام��ت  م��ع��ان  ثقافة  مديرية  م��ع 

�سمو  ا�أطفال يف مركز  العهد، متحف  ويل 

ا�أمري احل�سني بن عبداهلل الثاين الثقايف، 

�أن�سطة  عر�سا  وت�سمن  اأ���س��ب��وع��ا،  ا�ستمر 

ع��ل��م��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وف��ن��ي��ة ا���س��ت��ه��دف��ت فئة 

اخلط  لتعلم  دورت���ان  عقدت  كما  ا�أط��ف��ال، 

وال��ر���س��م ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��ن��دوق احل�سني 

لالإبداع والتفوق.

واأ�سار اإىل اأنه مت عقد دورتني ملدة ا�سبوع 

ا�ستهدفت  وا�إع�����الم  ال�����س��ح��اف��ة  جم���ال  يف 

امل�ستقبل،  �سناع  ونفذها مركز  ال�سباب  فئة 

وم��ل��ت��ق��ى م���ع���ان ال���ث���ق���ايف، وج������اءت اإح����دى 

كما  ال��ث��ق��اف��ة،  وزارة  م���ن  ب��دع��م  ال������دورات 

عرو�س  الثقايف  امل��رك��ز  م�سرح  على  اأقيمت 

م�����س��رح��ي��ة ه��ادف��ة ق��دم��ت��ه��ا ف��رق��ة اجل��ن��وب 

ل��ل��ع��رو���س امل�����س��رح��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ثقافة 

م���ع���ان، وا���س��ت��ه��دف��ت ت��ل��ك ال���ع���رو����س فئة 

ي���وم ترفيهي  ا�أط���ف���ال م���ن خ���الل اق���ام���ة 

متنوع.

وب������ني ان������ه مت�����ت ا����س���ت�������س���اف���ة م��ن��ت��دى 

ال��ر���س��ي��ف��ة ال��ث��ق��ايف �إق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ة تتبع 

م�����س��ارات ال��ث��ورة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��رى، واأق��ي��م 

وت��ق��دمي  ق�سائد  اإل��ق��اء  ت�سمن  ف��ن��ي  ح��ف��ل 

ف�����ق�����رات ف���ن���ي���ة ع������رت ع�����ن ع���م���ق ال������و�ء 

املديرية  اأن  م�سيفا  للها�سميني،  وا�نتماء 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع ف��رق��ة اجل���ن���وب ل��ل��ع��رو���س 

“ا�سكت�سات  ب��ت�����س��ج��ي��ل  ق���ام���ت  امل�����س��رح��ي��ة 

توعوية  ر�سائل  حتمل  “ ق�سرية  م�سرحية 

لفئة ا�أطفال يف جما�ت عدة.

اإط���الق م�سابقة  ان��ه مت  ال�����س��م��ري  وب��ني 

ث��ق��اف��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي اط��ف��ال معان 

مبنا�سبة مئوية الدولة ا�ردنية وا�ستهدفت 

طلبة مدار�س معان، كما اأطلق ملتقى معان 

م�سابقة  امل���دي���ري���ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ث��ق��ايف 

وجاءت  الواعدة  لالأقالم  الق�سرية  الق�سة 

ان��ه  م�����س��ي��ف��ا  ال���ث���ق���اف���ة،  وزارة  م���ن  ب���دع���م 

متعددة  ثقافية  ان�سطة  تنفيذ  حاليا  يتم 

بالتعاون مع جمعية الفكر امل�سيء يف وادي 

مو�سى وتت�سمن تعليم املو�سيقى والر�سم.

االنباط- عمان

 دع����ا م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 

مهيدات،  ن��زار  الدكتور  وال��دواء  للغذاء 

ا�أدوي������ة  ب���دائ���ل  ���س��ن��اع��ة  ت���وط���ني  اإىل 

احليوية.

واأك���د م��ه��ي��دات، خ��الل زي��ارت��ه ووف��د 

�سركة  م�سنع  املوؤ�س�سة،  م��ن  ل��ه  م��راف��ق 

ات����ق����ان ل���ل�������س���ن���اع���ات ال�����دوائ�����ي�����ة، دع���م 

ا�أدوية  م�سانع  توجه  لتحفيز  املوؤ�س�سة 

ا�أدوي����ة  ب��دائ��ل  ن��ح��و �سناعة  ال��وط��ن��ي��ة 

الت�سهيالت  جميع  وت��ق��دمي  احل��ي��وي��ة، 

املمكنة، وت�سريع ت�سجيل هذه ا�أ�سناف 

ومب�����ا ي�����س��م��ن ت��ل��ب��ي��ة ح����اج����ة ال�������س���وق 

منا�سبة  باأ�سعار  وتوفرها  منها،  املحلي 

للمر�سى.

الغذاء  عن  �سادر  بيان  وف��ق  واأ���س��اف 

لن  املوؤ�س�سة  ان  ا�أح���د،  ام�����س  وال����دواء 

�ساأنه  م��ن  اإج���راء  اأي  ات��خ��اذ  ع��ن  تتوانى 

ت��ع��زي��ز ا����س��ت��ث��م��ار يف ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة 

ا�قت�ساد  رف��د  يف  ي�سهم  م��ا  ال��دوائ��ي��ة؛ 

العام  املدير  اأثنى  جهته،  من  الوطني. 

ل�����س��رك��ة ات��ق��ان ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر 

تقوم  الذي  املتميز  الدور  �سيجري، على 

ال��دوائ��ي��ة  ال�سناعة  ل��دع��م  املوؤ�س�سة  ب��ه 

املحلية، ودعم ا��ستثمار اخلارجي.

على  ت��ع��م��ل  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

امل�����س��اه��م��ة يف ان��ت��اج اأدوي����ة ن��وع��ي��ة، مثل 

التقانة  واأدوي���ة  البيولوجية  “ا�أدوية 
ي�������س���اه���م  ال��������ذي  ا�أم����������ر  احليوية”، 

التكنولوجيا  بتوطني  مبا�سرة  م�ساهمة 

وتطويرها حمليا وبكوادر وطنية.

واو����س���ح ال���ب���ي���ان، ان ال����زي����ارة ت��اأت��ي 

امل�ستمرة  الدورية  الزيارات  اإطار  �سمن 

ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا امل��وؤ���س�����س��ة ���س��م��ن خطة 

ع��م��ل��ه��ا ا�����س���رات���ي���ج���ي���ة ل���دع���م ق��ط��اع 

وا�ستطالع  الوطنية،  الدوائية  ال�سناعة 

اح���ت���ي���اج���ات م�����س��ان��ع ا�أدوي��������ة واأوج�����ه 

ال��واق��ع ومبا  اأر����س  على  املمكنة  ال��دع��م 

�سملت  حيث  الوطنية،  امل�سلحة  يخدم 

اآلية �سري  جولة ميدانية لالطالع على 

العمل يف موقع الت�سنيع.

االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال��ف��راي��ة، 

ا�أح��د،  ام�س  ال���وزارة،  لقائه يف مبنى  ل��دى 

ال�سفري الياباين يف عمان �سيمازاكي كاورو، 

���س��ب��ل ت��ط��وي��ر وت���وط���ي���د اأوا�����س����ر ال��ت��ع��اون 

�سيما  و�  ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائي 

يف املجا�ت ا�منية وا�قت�سادية.

واأك�����د ال���ف���راي���ة ان ال���ع���الق���ات ا�ردن���ي���ة 

الدوام تطورا متزايدا  ت�سهد على  اليابانية 

يتنا�سب مع حجم التعاون والتن�سيق القائم 

ال��ق�����س��اي��ا ذات ا�ه��ت��م��ام  ال��ب��ل��دي��ن يف  ب���ني 

امل�سرك، م�سريا اإىل �سرورة ا��ستفادة من 

اخل����رات ا�م��ن��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف جم��ال 

يف  ينبع  ال��ذي  والتطرف  ا�ره��اب  مكافحة 

كثري من ا�أحيان من الظروف ا�قت�سادية 

العمل، ��سيما يف ظل  فر�س  وقلة  ال�سعبة 

وال��دول��ي��ة،  ا�قليمية  وامل��ت��غ��ريات  ال��ظ��روف 

املنطقة  دول  يف  وا��ستقرار  ال�سلم  لتحقيق 

والعامل.

ل��الأردن  الياباين  بالدعم  ال��وزي��ر  واأ���س��اد 

وم�ساريعه  ا�إ�سالحية  ب��راجم��ه  تنفيذ  يف 

بها  ال�����س��ري  ا�ردن  ����س���رع  ال���ت���ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 

جتاوز  من  ميكننا  ال��ذي  ا��سالح  لتحقيق 

ال��ت��ح��دي��ات ا�ق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي 

ال��ت��غ��ريات  ع��ن  بع�سها  وال��ن��اج��م  ن��واج��ه��ه��ا 

وا�أحداث التي متر بها دول املنطقة.

�سرورة  اىل  اللقاء  خ��الل  الفراية  ودع��ا 

اليابانية  ا����س��ت��ث��م��ارات  زي���ادة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

يف امل���م���ل���ك���ة، و�����س���ي���م���ا ب���ظ���ل ا�إج���������راءات 

وال�����س��ي��ا���س��ات وال����ق����رارات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي 

ي��ت��م ات���خ���اذه���ا ب��ا���س��ت��م��رار ل��ت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ة 

املحفزة واجلاذبة لال�ستثمار. ا��ستثمارية 

بدوره، اأ�ساد ال�سفري الياباين با�إجراءات 

التي  والتنظيمية  والتحفيزية  ال��ت��وع��وي��ة 

ا�إقبال  لزيادة  ا�ردنية  احلكومة  اتخذتها 

والتي  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مطعوم  تلقي  على 

يقيم  وكل من  والالجئني  املواطنني  �سملت 

على ارا�سي اململكة دون متييز.

وث��م��ن ح��ج��م ال��ت��ط��ور وال��ت��ح��دي��ث ال��ذي 

ك��اف��ة، مبديا  امل���ج���ا�ت  امل��م��ل��ك��ة يف  ت�����س��ه��ده 

الثنائي  التعاون  ع��رى  بتعزيز  ب��الده  رغبة 

ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ومب�����ا ي��ح��ق��ق م�����س��احل��ه��م��ا 

امل�سركة.

االنباط- عمان

ال�سيخ عبد  الق�ساة  �سماحة قا�سي   قال 

الق�ساة  قا�سي  دائ��رة  اإن  الربطة،  احلافظ 

اأ���س��رة  ب��ط��اق��ة   12724 ي��ق��ارب  اأ����س���درت م��ا 

وحتى  احل��ايل  العام  بداية  منذ  الكرونية 

لتمكني  وذل���ك  امل��ا���س��ي،  مت���وز  �سهر  ن��ه��اي��ة 

امل��ح��ك��وم ل��ه��م يف ال��ق�����س��اي��ا ال�����س��رع��ي��ة من 

ا���س��ت��الم امل��ب��ال��غ امل��ح��ك��وم ب��ه��ا دون احل��اج��ة 

مل���راج���ع���ة امل���ح���اك���م يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 

اململكة.

اأن ال���دائ���رة ت�����س��ع��ى من  واأك����د ال��رب��ط��ة، 

خطتها  يف  ال����واردة  امل�����س��اري��ع  تنفيذ  خ��الل 

العمل  منظومة  تطوير  اىل  ا��سراتيجية 

ل��دي��ه��ا وحت���دي���ث ال��ي��ة ت��ق��دمي اخل���دم���ات، 

وت���وظ���ي���ف احل����ل����ول ال���رق���م���ي���ة يف ���س��ب��ي��ل 

من  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ملتلقيها  اخل���دم���ات  ات��اح��ة 

الو�سول اليها بكل �سهولة وي�سر، وان هذه 

ا�جراءات ا�سبحت �سرورة يف ظل ا�رتفاع 

ال��ك��ب��ري يف م��ع��دل ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اخل��دم��ات 

واملقيمني  امل��واط��ن��ني  اأع����داد  زي����ادة  نتيجة 

والالجئني.

دينارا   )38163828( �سرف  مت  انه  وبني 

ا�أ���س��رة(  )بطاقة  بوا�سطة  لهم  للمحكوم 

خ���الل ا�أ���س��ه��ر ال�����س��ب��ع��ة ا�أوىل م��ن ال��ع��ام 

احل����ايل ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ن��ك ا�إ���س��الم��ي 

ا�أردين، وذلك من خالل )64037( بطاقة 

لهم  للمحكوم  �سرفها  مت  الكرونية  اأ�سرة 

احلاجة  ودون  ال�سرعية  املحاكم  خالل  من 

جمموع  و�سل  فيما  البنك،  ف��روع  ملراجعة 

امل��ب��ال��غ ال��ت��ي مت دف��ع��ه��ا م���ن ق��ب��ل امل��ح��ك��وم 

ف��وات��ريك��م(  )اأي  خ��دم��ة  م��ن خ��الل  عليهم 

العام احلايل  الثالث من  الربع  نهاية  حتى 

ما يقارب )25372302( دينار اأردين، وبواقع 

)242314( حركة دفع.

مببالغ  عليهم  امل��ح��ك��وم  ال��رب��ط��ة،  ودع���ا 

خالل  م��ن  عليهم  ي��رت��ب  م��ا  ب��دف��ع  مالية 

فواتريكم(،  )اأي  ا�لكروين  الدفع  بوابة 

 24 اأن اخلدمة متاحة على مدار  اىل  �فتا 

�ساعة.

ك���م���ا دع�����ا امل���ح���ك���وم ل���ه���م ب���امل�������س���ارع���ة يف 

حيث  ا�لكرونية،  ا��سرة  بطاقة  ا�ستالم 

القب�س  خدمات  تقدمي  عن  التوقف  �سيتم 

وال�������س���رف ع��ل��ى ال�������س���ن���دوق وا���س��ت��ب��دال��ه��ا 

خالل  كامل  ب�سكل  ا�لكرونية  بالو�سائل 

فرة ق�سرية.

يذكر ان دائرة قا�سي الق�ساة، بال�سراكة 

مع وزارة ا�قت�ساد الرقمي والريادة، تعمل 

خدماتها،  يف  الكامل  الرقمي  التحول  على 

 )158( هند�سة  اع��ادة  م�سروع  اجن��زت  حيث 

خ���دم���ة، ف��ي��م��ا ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى م�����س��اري��ع 

برجمة وتطوير اخلدمات.

االنباط- عمان

�سمو  ميالد  عيد  ا�ثنني،  اليوم  ي�سادف 

ا�أمري في�سل بن احل�سني، حيث ولد �سموه 

يف احلادي ع�سر من �سهر ت�سرين ا�أول عام 

الكلية  يف  ا�ب��ت��دائ��ي  تعليمه  وت��ل��ق��ى   ،1963

ال��ع��ل��م��ي��ة ا�إ���س��الم��ي��ة يف ع���م���ان، ث���م وا���س��ل 

درا�سته يف اململكة املتحدة.

 1971 ب���ع���د ذل�����ك ع�����ام  ����س���م���وه  وان���ت���ق���ل 

تعليمه  ت��ل��ق��ى  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة  ال���و�ي���ات  اإىل 

ما�سات�سو�سيت�س  و�ي��ة  م��ن  ك��ل  يف  ال��ث��ان��وي 

 1981 والعا�سمة وا�سنطن، ثم التحق يف عام 

وح�سل  املتحدة  الو�يات  يف  ب��راون  بجامعة 

ع��ل��ى ����س���ه���ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ه��ن��د���س��ة 

 ،1985 ع��ام  اجل��ام��ع��ة  نف�س  م��ن  الكهربائية 

 London وعلى املاج�ستري يف ا�إدارة من 

.1998 عام   Business School
ال��ط��ريان،  بتعلم  �سموه  ل�سغف  وحتقيقاً 

التحق بدورات تدريبية يف هذا املجال خالل 

درا�سته اجلامعية وح�سل على اإجازة طريان 

يف  متقدمة  ب���دورات  التحق  كما   ،1982 ع��ام 

على  وح�����س��ل  بريطانيا  يف  ال��ط��ريان  جم��ال 

جناح الطريان للطائرات املقاتلة.

اجلو  �سالح  قائد  موقع  �سموه  �سغل  وق��د 

 ،2004-2001 ب����ني  ال����ف����رة  خ�����الل  امل���ل���ك���ي 

يف  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ا�إرادة  ����س���درت  ح��ي��ث 

بتعيني   2004 عام  اأيلول  �سهر  من  الع�سرين 

ا�أركان  هيئة  لرئي�س  خا�ساً  م�ساعداً  �سموه 

امل�سركة.

امل�سلحة  ال��ق��وات  وب��ع��د خ��دم��ة ط��وي��ل��ة يف 

ا�إرادة  �سدرت  العربي،  اجلي�س   – ا�أردنية 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ب��ت��ع��ي��ني ���س��م��وه م�����س��ت�����س��اراً 

جل��الل��ة امل��ل��ك ورئ��ي�����س��اً مل��ج��ل�����س ال�����س��ي��ا���س��ات 

الواجبات  �إداء  �سموه  تفرغ  حيث  الوطني، 

املناطة بهذا املوقع مع احتفاظه برتبة فريق 

فخرية.

امللك  مركز  اأم��ن��اء  جمل�س  �سموه  وي��راأ���س 

التوجيهية  واللجنة  للتميز،  الثاين  عبداهلل 

ا�أوملبية  واللجنة  �سوفك�س،  ملعر�س  العليا 

ا�أردن�����ي�����ة، وامل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ري��ا���س��ة 

ال���������س����ي����ارات، وجل����ن����ة ال���������س����الم م����ن خ���الل 

الريا�سة.

ورئ��ي�����س جمل�س  م��وؤ���س�����س  ���س��م��وه  اأن  ك��م��ا 

اإدارة هيئة مبادرة اأجيال ال�سالم، وهو ع�سو 

 2010 العام  اللجنة ا�أوملبية الدولية منذ  يف 

املكتب  يف  ع�سواً   2019 ح��زي��ران  يف  وانتخب 

الدولية،  ا�أومل��ب��ي��ة  للجنة  التابع  التنفيذي 

لريا�سة  العاملية  املنظمة  يف  ع�سو  اأن��ه  كما 

ال�سيارات. وقد مثل �سموه ا�أردن يف العديد 

من ا�جتماعات واملحافل العربية والدولية.

ا�أمرية  �سمو  اأبناء هم  ب�ستة  �سموه  ورزق 

�سارة  ا�أم��رية  و�سمو  ا�أم��ري عمر  و�سمو  اآية 

و�سمو ا�أمرية عائ�سة و�سمو ا�أمري عبداهلل 

على  قرانه  عقد  وقد  حممد.  ا�أم��ري  و�سمو 

من  ال��راب��ع  يف  الفي�سل  زي��ن��ا  ا�أم����رية  �سمو 

�سهر كانون الثاين 2014.

االأنباط-  دانا خ�صاونة  

تعتر الروتينات من العنا�سر الغذائية 

الع�سلية  الكتلة  لبناء  وال�سرورية  الكرى 

م��ن  ال���ك���ث���ري  اأن  ا�  ا�إن���������س����ان،  ج�������س���م  يف 

اأه��م��ي��ة  ذي  لي�ست  ي��ع��ت��رون��ه��ا  ا�أ���س��خ��ا���س 

ا�أغذية  يف  الروتينات  حقيقة  فما  كبرية. 

وم���ا اأه��م��ي��ت��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة يف اإن�����زال ال���وزن 

واملحافظة على ج�سم �سحي؟

لتغذية  الروتني  بتحطيم  اجل�سم  يقوم 

ت�سريع  ع��ل��ى  ي�ساعد  م��ا  الع�سلية،  الكتلة 

ع��م��ل��ي��ات ا�أي�������س، وت��ق��وي��ة ج��ه��از امل��ن��اع��ة، 

فاأخذ  اط��ول،  ف��رة  بال�سبع  ال�سعور  وزي��ادة 

وج���ب���ة خ��ف��ي��ف��ة ب���ني ال���وج���ب���ات م���ن ال��ل��ن 

م���ث���ال، ي��ق��ل��ل اجل�����وع ب��ن�����س��ب��ة اأك�����ر م���ن لو 

اأو  الكربوهيدرات  من  تتكون  الوجبة  كانت 

الدهون.

هرمونات  مب�ستويات  الروتينات  تتحكم 

متعددة يف اجل�سم تعمل على تنظيم الوزن

ي��ع��ت��ر ال���روت���ني اأك����رث ن����وع م���ن اأن����واع 

ال����غ����ذاء اأه���م���ي���ة يف ع��م��ل��ي��ة اإن��������زال ال�����وزن 

فعند  �سحي،  وج�سم  وزن  على  واحل�����س��ول 

ا���س��ت��ه��الك ك��م��ي��ة م��ن��ا���س��ب��ة م���ن ال���روت���ني، 

ترتفع م�ستويات ا�أي�س وتزيد ن�سبة ال�سبع 

ما  ب��اجل��وع  وال��دائ��م  الكبري  ال�سعور  فيقل 

يوؤدي اىل خف�س الوزن ودهون البطن.

ب�سكل كبري  يوؤثر على وزنك  الدماغ  �أن 

بتحديد  يقوم  النخامية،  الغدة  طريق  عن 

طريق  ع��ن  ت��اأك��ل  ان  عليك  يجب  وك��م  متى 

ال��ه��رم��ون��ات، وال���ت���ي ت��ت��غ��ري ح�����س��ب ن��وع��ي��ة 

ا�أك����ل، ف��ت��ن��اول كمية ج��ي��دة وم��رت��ف��ع��ة من 

ال��روت��ي��ن��ات ي��زي��د م���ن ه��رم��ون��ات ال�����س��ب��ع 

وهو  جريلني  هرمون  من  يقلل  بينما  التام 

هرمون اجلوع.

الروتينات وعمليات احلرق

ب���ع���د ت����ن����اول ال����ط����ع����ام، ي���ح���رق اجل�����س��م 

الطعام  له�سم  احل��راري��ة  ال�����س��ع��رات  بع�س 

واحل�سول على الطاقة، ويحتوي الروتني 

ع����ل����ى اع����ل����ى ن�������س���ب���ة مل����ع����دل احل��������رق ب��ع��د 

ام��ا  ه��ي )%30-20(،  وال��ت��ي  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول 

-5( ب��ح��رق  اجل�سم  فيقوم  ال��ك��رب��وه��ي��درات 

-0( الدهون  حرق  ن�سبة  ان  حني  يف   ،)%10

�سعرات  من   )%30-20( ان  ذلك  يعني   .)%3

ال����روت����ني احل����راري����ة حت����رق ب��ي��ن��م��ا ي��ق��وم 

اجل�سم به�سم الطعام فقط. 

من املمكن ان حترق حمية غذائية عالية 

���س��ع��رة ح��راري��ة   250-100 م��ن  ال��روت��ي��ن��ات 

زائ����دة يف ال���ي���وم، وت���ن���اول ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة من 

الروتني يحد من الرغبة ال�سديدة للطعام 

يف ال�ساعات املتاأخرة من الليل، ويحمي من 

الع�سالت.  خ�سارة 

ا�ح��ت��ي��اج��ات ال��ي��وم��ي��ة م��ن ال��روت��ي��ن��ات 

للبالغني

اىل   10 ال��روت��ني  ن�سبة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

وحتى  اليومية،  الغذائية  احلمية  من   %35

-25 تناول  الوزن يجب  ت�ساعد على خ�سارة 

هذه  ترجم  احل��راري��ة.  ال�سعرات  من   %35

ال��ن�����س��ب��ة اىل اجل���رام���ات ح�����س��ب اح��ت��ي��اج��ك 

جرام   )١.٢  -  1( اأو  ال�سعرات.  من  اليومي 

م���ن ال���روت���ني ل��ك��ل ك��ي��ل��و ج�����رام م���ن وزن 

لكل  ج��رام   2 اىل  الن�سبة  ت�سل  وقد  اجل�سم 

الريا�سيني. كيلو عند ا�أ�سخا�س 

ال�سعرات  من  بروتني   %30 ن�سبة  مثال: 

���س��ع��رة ح���راري���ة من   600 ت��ع��ن��ي  احل���راري���ة 

 2000 على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الغذائية  احلمية 

�سعرة يف اليوم، وعند تق�سيم هذه ال�سعرات 

على 4 ) كمية ال�سعرات احلرارية لكل جرام 

 150 ال��ك��م��ي��ة  ت�سبح  ال���روت���ني(  م��ن  واح���د 

جرام من الروتني.

ك���ي���ف حت�������س���ل ع���ل���ى ب����روت����ني اأك�������رث يف 

الغذائية؟ حميتك 

واللحم  ال��دج��اج  م��ن  كافية  كمية  ت��ن��اول 

الدهن قليل 

ال�سمك

البي�س

احلليب، اجلبنة، اللن

البقوليات

ال�سوفان

بروكلي

اليقطني  بذور 

يف اخل��ال���س��ة، اأه��م��ي��ة ال���روت���ني ك��ب��رية 

اأ���س��ا���س��ي  و� مي��ك��ن ا����س��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه ف��ه��و 

اأن�سجة اجل�سم واإ�سالحها،  للمحافظة على 

وي�ساعد ب�سكل كبري على خ�سارة الوزن.

االنباط- عمان

ك���رم���ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ا�ت�����س��ا�ت 

ا�أردنية �سركة كرمي ا�أردن على جهودها يف 

دعم وتطوير قطاع التو�سيل يف اململكة، وذلك 

خالل فعالية يوم الريد العاملي التي نظمتها 

يف  العاملني  م��ن  جمموعة  بح�سور  الهيئة، 

قطاع الريد.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر ع���ن �سركة 

ك�����رمي، ام�������س ا�أح�������د، ���س��ل��م رئ��ي�����س جمل�س 

م��ف��و���س��ي ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ا�ت�������س���ا�ت 

اجل��ب��ور  غ���ازي  ال��دك��ت��ور  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

درعا تكرمييا لل�سركة تقديرا لتعاونها الدائم 

ت��ق��دمي خ��دم��ات  واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف  الهيئة  م��ع 

التي  ا��ستثنائية  الظروف  ظل  يف  التو�سيل 

واملثال  اململكة،  على  كورونا  جائحة  فر�ستها 

النموذجي للعالقة الت�ساركية بني القطاعني 

بيانها،  يف  ال�سركة،  واأ�سافت  واخلا�س.  العام 

اأن��ه��ا ت��وف��ر اإىل ج��ان��ب خ��دم��ات��ه��ا ا�أ���س��ا���س��ي��ة 

تو�سيل  خ��دم��ات  الت�ساركي  النقل  جم��ال  يف 

الطعام”  “تو�سيل  خدمة  تت�سمن  متعددة، 

وخدمة “تو�سيل ا�أ�سياء” التي يتم خاللها 

اإي�سال الطرود من مكان اإىل اآخر، حيث يقوم 

كابنت من ال�سركة با�ستالم وتو�سيل الطرود 

ا�أ�سياء”  “�سراء  املطلوب، وخدمة  املكان  اإىل 

ب�سراء  ك���رمي  ك��اب��نت  ق��ي��ام  ع��ل��ى  ال��ت��ي تعتمد 

طلبات العمالء من اأي مكان وتو�سيلها حتى 

ب���اب امل���ن���زل، وي��ق��وم ال��ع��م��ي��ل بطلب اخل��دم��ة 

با�ستخدام التطبيق وحتديد موقع امل�سريات 

وعنوان التو�سيل.

�سارمة  ملعايري  تطبيقها  ال�سركة  واأك���دت 

الكابنت  يف ا�أمن وال�سالمة لت�سمن �سالمة 

التعقيم  مثل  اجلائحة  ب��داي��ة  منذ  وال��زب��ون 

امل�����س��ت��م��ر حل��اف��ظ��ات ال��ط��ع��ام وت��ع��م��ي��م لب�س 

ميزة  وتوفري  كباتنها  جميع  على  الكمامات 

اإىل  ا�ئتمانية،  البطاقة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��دف��ع 

اأي كابنت  ب��ادرت ك��رمي بتعوي�س  جانب ذل��ك 

تعطله  ف��رة  خ��الل  ك��ورون��ا  بفريو�س  ي�ساب 

ل�سمان ح�سوله على اإيراداته اليومية خالل 

ل�سمان  للعمل  احل��اج��ة  دون  ال��ت��ع��ايف  ف���رة 

�سالمة الكباتن والزبائن.

 وزير الداخلية يلتقي السفير الياباني

 قاضي القضاة: صرف 38 مليون دينار من خالل بطاقة االسرة خالل العام الحالي

 عيد ميالد سمو األمير فيصل بن الحسين اليوم

 حقيقة البروتينات

 هيئة االتصاالت تكرم شركة كريم األردن

االثنني    11 / 10 /2021



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  االثنني    11   /  10   / 2021

مدير عام الجمارك يشارك في افتتاح ورشة العمل اإلقليمية 
حول التخطيط االستراتيجي

القواسمي يطالب بتوحيد الجهات الرقابية على تنفيذ 
البروتوكول الصحي

االنباط-عمان

����س���ارك م��دي��ر ع���ام اجل���م���ارك االأردن���ي���ة 

امل��م��ث��ل االإق��ل��ي��م��ي مل��ن��ظ��م��ة ���س��م��ال اف��ري��ق��ي��ا 

وال�����س��رق االأدن�����ى واالو����س���ط ل����واء ج��م��ارك 

ج����ال ال��ق�����س��اة يف اع���م���ال ور����س���ة ال��ع��م��ل 

االإق��ل��ي��م��ي��ة ح����ول اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اآل خليفة  بن حمد  احمد  ال�سيخ  وبح�سور 

رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ن��ظ��م��ة وال�����س��ي��د ري��ك��اردو 

التي  ال��ع��ام  االأم���ن  ن��ائ��ب  ت�سابا  تريفينيو 

اجل��م��ارك  ملنظمة  العامة  االأم��ان��ة  نظمتها 

االت�سال  تقنية  عرب  عقدت  والتي  العاملية، 

املرئي.

اف��ت��ت��ح ال��ق�����س��اة اع���م���ال ور����س���ة ال��ع��م��ل 

اأه��م��ي��ة التخطيط  اأك����د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى  ب��ك��ل��م��ة 

امل�ساركة  واهمية  املنظمة  يف  اال�سرتاتيجي 

يف  االأع�������س���اء  االإدارات  ق��ب��ل  م���ن  ال��ف��ع��ال��ة 

االقليم ملا يف ذلك من اأثر على اثراء اخلطة 

2022- للمنظمة  القادمة  اال�سرتاتيجية 

االإقليم. احتياجات  وت�سمينها   2025
ور���س��ة ال��ع��م��ل ارت��ك��زت يف اع��م��ال��ه��ا على 

اأهمها وثيقة  الوثائق واملقرتحات  عدد من 

امل�سح البيئي التي اأعدتها منظمة اجلمارك 

باإ�ساح  املتعلق  العاملية، واملقرتح االأوروب��ي 

العاملية ووثيقة  وحتديث منظمة اجلمارك 

املجل�س  رئي�س  وم��ق��رتح  احل��م��راء  املخاطر 

امل��ت��ع��ل��ق ب���اإي���ج���اد م�������س���ادر مت���وي���ل ب��دي��ل��ة 

للمنظمة.

واخ��ت��ت��م م��دي��ر ع���ام اجل��م��ارك االأردن��ي��ة 

امل��م��ث��ل االإق��ل��ي��م��ي مل��ن��ظ��م��ة ���س��م��ال اف��ري��ق��ي��ا 

وال�����س��رق االأدن�����ى واالو����س���ط اع��م��ال ور���س��ة 

العمل موؤكدا على اأهمية ما جاء من وثائق 

م���ن حت��دي��د الأول����وي����ات ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي 

واه��م��ي��ة اخل��ط��ة ال��ع��اج��ي��ة ال��ت��ي و�سعتها 

االأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع امل��خ��اط��ر 

احلمراء و�سبل ا�ستئ�سال هذه املخاطر. كما 

بن املمثل االإقليمي اأهمية املقرتح االأوروبي 

اأهدافه وبن ر�سالة  التوافق بن  من حيث 

م��ن��ظ��م��ة اجل���م���ارك ال��ع��امل��ي��ة. ودع����ا املمثل 

التعاون  م��ن  م��زي��د  اىل  اجلميع  االقليمي 

عقبات  او  �سعوبات  اأي  لتذليل  والتن�سيق 

قد تواجه م�سرية تطوير وحتديث املنظمة 

اجلديدة  التمويل  م�سادر  اإي��ج��اد  وم��ب��ادرة 

لها.

االنباط-عمان

واالأحذية  االألب�سة  قطاع  ممثل  طالب 

واالأق��م�����س��ة وامل��ج��وه��رات يف غ��رف��ة جت��ارة 

ب��ت��خ��ف��ي��ف  ال���ق���وا����س���م���ي،  اأ����س���ع���د  االأردن، 

االإج����������������راءات ع����ل����ى امل�����ح�����ال ال���ت���ج���اري���ة 

واملواطنن ب�ساأن تطبيق املخالفات املتعلقة 

ب���ال���ربوت���وك���ول ال�����س��ح��ي وال���ت���ي ت��ت��ج��اوز 

دينار.  600
االأحد،  ام�س  وقال يف ت�سريح �سحفي، 

اإن ق��ط��اع االأل��ب�����س��ة واالأح���ذي���ة واالأق��م�����س��ة 

وامل��ج��وه��رات م��ن اأوائ����ل ال��ق��ط��اع��ات التي 

فتحت خ���ال ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وال��ت��زم��ت 

ال��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���س  اإج�����راءات  بتطبيق 

كورونا.

ودع�����ا اإىل ت��وح��ي��د اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة 

املعنية بالتفتي�س على مدى التزام من�ساآت 

ك��ارت��داء  ال�سحي،  ب��ال��ربوت��وك��ول  القطاع 

ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د االج���ت���م���اع���ي. وب��ن 

نفذت  االأردن  جت��ارة  غرفة  اأن  القوا�سمي 

حملة اإعامية يف خمتلف و�سائل االإعام، 

تطبيق  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��ج��ار  واإر����س���اد  لتوعية 

الربوتوكول ال�سحي للوقاية من فريو�س 

كورونا.

االنباط-عمان

االت�����س��االت،  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  احتفلت 

ام�س االأحد، باليوم العاملي للربيد، مب�ساركة 

ممثلن عن م�سغلي خدمات الربيد يف اململكة 

واأع�ساء جمل�س مفو�سي الهيئة وموظفيها.

وق�����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

الدكتور غازي اجلبور، اإن انعقاد االحتفالية 

بيوم  العامل  دول  احتفال  هام�س  على  ياأتي 

ال��ربي��د ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�����س��ادف ال��ت��ا���س��ع من 

�سهر ت�سرين االأول من كل عام، لزيادة الوعي 

ب���دور ال��ربي��د يف احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ل��اأف��راد 

التنمية  يف  م�ساهمته  عن  ف�سا  وال�سركات، 

اأن  وبن  العاملية.  واالقت�سادية  االجتماعية 

االحتفال  �سعار  تبنى  العاملي  ال��ربي��د  احت��اد 

ل��ه��ذا ال��ع��ام »اب��ت��ك��روا ت��ت��ع��اف��ون«، ح��ي��ث ج��اء 

يقوم  التي  واحليوية  املهمة  االأدوار  ليو�سح 

بريدية  خ��دم��ات  ابتكار  يف  ال��ربي��د  قطاع  ب��ه 

تلقي  ا�ستمرارية  ت�سمن  ج��دي��د  ط��اب��ع  ذات 

اأنواعها،  اختاف  على  للخدمات  املجتمعات 

م�سوؤولية  حتمل  على  قدرته  اإىل  باالإ�سافة 

الربيد  لتوقف  ال�سلبية  االآث���ار  م��ن  التعايف 

الدويل لفرتة لي�ست بالقليلة يف بداية اأ�سهر 

ظهور جائحة كورونا.

البعائث  تبادل  حجم  اأن  اجلبور  واأو���س��ح 

ال���ربي���دي���ة ال���دول���ي���ة ت���اأث���ر ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

احل��دود  اإغ���اق  نتيجة  باالنخفا�س  ك��ورون��ا 

بلغ  اإذ  ال���دول،  ب��ن  اجل���وي  ال�سحن  وت��وق��ف 

اإج����م����ايل ال����ط����رود ال���دول���ي���ة يف امل��م��ل��ك��ة م��ا 

ب��ري��دي دويل حتى  2 م��ل��ي��ون ط���رد  م��ق��داره 

حتى  ماين   4 مع  مقارنة   2020 عام  نهاية 

الطرود  اإجمايل  بلغ  بينما   ،2019 عام  نهاية 

املا�سي  ال��ع��ام  نهاية  حتى  املحلية  الربيدية 

17 مليونا بن�سبة ارتفاع تقدر ب� 55 باملئة عن 

عام 2019 والذي بلغ 11 مليونا.

االإدارة  جمل�س  رئي�س  قالت  جهتها،  م��ن 

يف �سركة الربيد االأردين مها البهو، »اأمامنا 

حت��دي��ات ك��ب��رية يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��ا���س 

ح��ي��ث ي���وج���د ف���ج���وة وا����س���ح���ة ب���ن ���س��رك��ات 

ما  االأردين،  الربيد  و�سركة  اخلا�سة  الربيد 

خدمة  ب��ه��دف  لبع�س  مكما  عملنا  يجعل 

القطاعات«. جميع 

�سركات  لعبته  ال��ذي  ال���دور  اإىل  واأ���س��ارت 

ال����ربي����د خ�����ال ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا وي�����س��ه��د 

ل���ه ب���ع���دم ان���ق���ط���اع اخل����دم����ات وال�����س��ل��ع ع��ن 

اجل��م��ي��ع، ك��م��ا اأن ���س��ع��ار ه��ذا ال��ع��ام »اب��ت��ك��روا 

ت��ت��ع��اف��ون« ال ي���دل ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف من 

االأمرا�س بل على التعايف يف مواكبة التطور 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ب��االب��ت��ك��ارات خل��دم��ة اأه���داف 

الربيد  �سركة  اأن  مبينة  امل�ستدامة،  التنمية 

خ���ال  م���ه���م���ة  خ����ط����وات  ات����خ����ذت  االأردين 

التطورات  ملواكبة  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 

ومب�ساعدة  الرقمي  الدفع  يف  التكنولوجية 

البنك املركزي االأردين ودعمه.

قطاع  تنظيم  وح���دة  رئ��ي�����س  ب��ن  ب����دوره، 

ي��وم  اأن  ال��ط��راون��ة،  �سهم  الهيئة  يف  ال��ربي��د 

ال���ربي���د ال���ع���امل���ي ل���ه���ذا ال���ع���ام ات���خ���ذ ���س��ع��ار 

»اب��ت��ك��روا ت��ت��ع��اف��ون« ان�����س��ج��ام��ا م��ع ال��ت��ط��ور 

ال�����ذي ح�����س��ل يف ال���ق���ط���اع واجل���ائ���ح���ة ال��ت��ي 

اأن نبتكر  اأج���ل  ال�����س��ع��ار م��ن  ب���ه، ف��ج��اء  اأمل���ت 

عدة  الهيئة  ات��خ��ذت  حيث  ج��دي��دة،  خ��دم��ات 

من  اأك��ر  ملنح  منظمة  اآل��ي��ة  منها  اإج����راءات، 

لتتعامل  للمركبات  جت��ول  ت�سريح  األ��ف   25

واالإ�سراف  والتنفيذ  التو�سيل،  خدمات  مع 

ب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��و���س��ي��ل،  ع��ل��ى تعقيم م��رك��ب��ات 

الطرود  لعدد  يومية  اح�سائيات  اإدام���ة  اىل 

ال��غ��ذائ��ي��ة واالأدوي������ة ال��ت��ي ي��ج��ري اإي�����س��ال��ه��ا 

 2 من  اأكر  جمموعها  بلغ  حيث  للمواطنن 

مليون طرد.

فنية  جتربة  اإج��راء  على  احلفل  وا�ستمل 

�سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االأردن،  يف  م���رة  الأول 

نقل  ع��م��ل��ي��ة  ت�سمنت  ل��ل��روب��وت��ات؛  ال�����س��ق��ر 

ب���ري���دي ب��وا���س��ط��ة ط���ائ���رة دون ط��ي��ار  ط����رد 

»درون« بهدف اعتمادها م�ستقبًا.

ل�����س��رك��ات  اأت���اح���ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

التو�سيل اإقامة اأك�ساك يف احتفالها، وتقدمي 

لل�سرطان  احل�سن  موؤ�س�سة  ل�سالح  ريعها 

انطاقاً من دور �سركات التو�سيل يف خدمة 

املحلي. املجتمع 

ينق�سم  اململكة  يف  الربيد  قطاع  اأن  يذكر 

اإىل م�����س��غ��ل ال���ربي���د ال���ع���ام/ ���س��رك��ة ال��ربي��د 

ال��ذي��ن  اخل��ا���س  ال��ربي��د  وم�سغلي  االأردين، 

منهم  م��رخ�����س��ا،  م�سغا   187 ع��دده��م  يبلغ 

177 م�سغا حمليا و10 م�سغلن دولين.

تنظيم االتصاالت تحتفل باليوم العالمي للبريد

مذكرة تفاهم بين الفوسفات وانجيكون لمعالجة المياه 
الناتجة عن غسيل الفوسفات

االنباط-عمان

وق���ع���ت ����س���رك���ة م���ن���اج���م ال��ف��و���س��ف��ات 

لل�سيانة  اجن��ي��ك��ون  و���س��رك��ة  االأردن����ي����ة، 

تفاهم  مذكرة  االأح���د،  ام�س  والت�سغيل، 

ل���ل���دخ���ول يف ����س���راك���ة جت���اري���ة ل��ت��زوي��د 

مياه  معاجلة  حمطة  وت�سغيل  وتطوير 

ال�سيدية،  مناجم  يف  الفو�سفات  غ�سيل 

.)BOT( وفق نظام

ومبوجب املذكرة، التي وقعها الرئي�س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات 

امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��وه��اب ال�����رواد، ورئ��ي�����س 

ط���ارق  اجن���ي���ك���ون  ���س��رك��ة  ادارة  جم��ل�����س 

زري���ق���ات، ���س��ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

غ�سيل  م��ي��اه  ملعاجلة  وم��ت��ط��ورة،  حديثة 

قبل  من  ا�ستخدامها  واإع��ادة  الفو�سفات 

للكيماويات  االأردن��ي��ة  الهندية  ال�سركة 

وحت�سن  وال��زراع��ة  ال�سناعة  الأغ��را���س 

الواقع البيئي واملحافظة عليه.

تاأتي  املذكرة  اأن  الرواد  املهند�س  واأكد 

نق�س  م���ن  االأردن  م��ن��ه  ي��ع��اين  وق���ت  يف 

لها  ج��دي��دة  م�سادر  ع��ن  والبحث  امل��ي��اه، 

�سركة  ح��ر���س  مبينا  ال���زراع���ة،  ل��غ��اي��ات 

م���ن���اج���م ال���ف���و����س���ف���ات، م����ن خ�����ال ه���ذه 

امل���ذك���رة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام اأح����دث و���س��ائ��ل 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ع��امل��ي��ة مل��ع��اجل��ة امل��ي��اه 

الناجتة عن غ�سيل الفو�سفات.

األ��ف مرت   12 اإىل   10 اأن ما بن  وب��ن 

ال��ن��اجت��ة ع���ن غ�سيل  امل���ي���اه  م��ك��ع��ب م���ن 

ال���ف���و����س���ف���ات ���س��ي��ت��م م��ع��اجل��ت��ه��ا ي��وم��ي��ا 

اأن�����ه م��ن  اإىل  امل����ذك����رة، الف���ت���ا  مب���وج���ب 

70 ب��امل��ئ��ة من  امل��ت��وق��ع اإع�����ادة ا���س��ت��خ��دام 

امل���ي���اه امل���ع���اجل���ة ل���اأغ���را����س ال���زراع���ي���ة 

وال�سناعية.

ا�ستخدام مياه الغ�سيل  اإعادة  اإن  وقال 

امل���ع���اجل���ة ل����ه م�������ردود اق���ت�������س���ادي، م��ن 

املياه  م��ن  اإ�سافية  كميات  ت��وف��ري  خ��ال 

اال���س��ت��خ��دام، م�سريا  الإع�����ادة  ال�����س��احل��ة 

اإىل ج���ه���ود ال�����س��رك��ة م���ن خ����ال وح���دة 

ال��ب��ح��ث وت��ط��وي��ر االأع����م����ال، ل��اه��ت��م��ام 

املياه  اإدارة  وحت�سن  و�سامتها  بالبيئة 

ا�ستخدامها.  واإعادة  العادمة،  ال�سناعية 

املذكرة  توقيع  اأن  زريقات  اأو�سح  ب��دوره، 

يف  الرئي�سن  ال�����س��رك��اء  ا�ستجابة  ي��وؤك��د 

احللول  الإي��ج��اد  معا  للعمل  امل��ي��اه  قطاع 

املوارد  النق�س يف  ل�سد  واملبتكرة  البديلة 

امل��ائ��ي��ة ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����س��ري وال��ب��ع��ي��د، 

اإي��ج��اب��ي��ة  خ��ط��وة  ت��ع��د  امل��ذك��رة  اأن  مبينا 

الإع��ادة  االأردن  يف  منوذجي  م�سروع  نحو 

ا�ستخدام املياه على النطاق ال�سناعي.

مناجم  �سركة  بجهود  زري��ق��ات  واأ���س��اد 

منوذج  تبني  على  وحر�سها  الفو�سفات، 

العام  القطاعن  ب��ن  الفاعلة  ال�سراكة 

التقنيات  لتطوير  االأردن؛  يف  واخل��ا���س 

البيئية. التحديات  الازمة ملواجهة 

موجودات صندوق الضمان ترتفع إلى 
12.1 مليار دينار العام الحالي

2ر3% نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
في الربع الثاني 2021

لقاء للتعريف بالشراكة بين المتحدة 
للبرمجيات وميول سوفت األميركية

االنباط-عمان

ق��ال��ت رئ��ي�����س��ة ���س��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��ار اأم���وال 

ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي خ��ل��ود ال�����س��ق��اف، اإن 

موجودات ال�سندوق ارتفعت يف نهاية الربع 

مليار   12.1 اإىل  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��ال��ث 

نهاية  دينار  مليار   11.2 مع  مقارنة  دي��ن��ار، 

عام 2020، بن�سبة منو بلغت 8 باملئة.

واو�سحت ال�سقاف يف بيان �سحفي ام�س 

ال�سندوق حقق دخًا من عوائد  اأن  االحد، 

مليون   440 بقيمة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل��ح��اف��ظ 

دينار مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، 

ل��ل��ف��رتة  دي���ن���ار  375.6 م��ل��ي��ون  م��ق��ارن��ة م���ع 

 17 منو  وبن�سبة  املا�سي،  العام  من  املماثلة 

عائد  االرت��ف��اع  ه��ذا  ان  اإىل  وا���س��ارت  باملئة. 

املتحققة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ع��وائ��د  من���و  اإىل 

ال�سوق  واأدوات  ال�سندات  يف  اال�ستثمار  من 

على  توزعت  املوجودات  اأن  واك��دت  النقدي. 

اأدوات  وهي  اال�ستثمارية،  املحافظ  من  عدد 

من  باملئة   11.8 �سكلت  التي  النقدي  ال�سوق 

 57.7 وال�سندات  لل�سندوق،  الكلية  املحفظة 

ب��امل��ئ��ة، وال��ق��رو���س 3.4 ب��امل��ئ��ة، واال���س��ه��م 17 

ب��امل��ئ��ة، واال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ق��اري��ة 6 ب��امل��ئ��ة، 

باملئة.  2.5 ال�سياحية  واال�ستثمارات 

ال���ت���دري���ج���ي يف  واأ����س���اف���ت ان ال��ت��ح�����س��ن 

اأداء  على  اأي�ساً  انعك�س  عمان،  بور�سة  اداء 

�سجلت  والتي  لل�سندوق،  اال�سهم  حمفظة 

441 مليون  ح���وايل  ب��ل��غ��ت  دف��رتي��ة  اأرب���اح���اً 

دي��ن��ار نهاية ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ه��ذا ال��ع��ام، 

 343 ح���وايل  بلغت  دف��رتي��ة  خ�سائر  م��ق��اب��ل 

مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي.

وق��ال��ت ال�����س��ق��اف، اإن���ه ي��ت��م ال��ع��م��ل حاليا 

لاأعوام  اال�سرتاتيجية  اخلطة  تطوير  على 

– 2024 والبناء على ما اجنز لتعزيز   2022

م���ت���ان���ة امل����رك����ز امل������ايل ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 

لل�سمان االجتماعي وحتقيق عوائد جمدية 

االقت�سادية  القطاعات  يف  اال�ستثمارات  من 

ي�ستهدف  ال�����س��ن��دوق  اأن  امل��خ��ت��ل��ف��ة.  وبينت 

تطرح  التي  ال�سراكة  م�ساريع  يف  اال�ستثمار 

على امل�ستوى الوطني، اأبرزها م�سروع الناقل 

االأحمر،  البحر  مياه  ونقل  لتحلية  الوطني 

امل�سروع  �سركة  ملكية  م�ساهمة يف  �سكل  على 

امل�سروع. ويقوم  بتنفيذ  الفائز  االئتاف  مع 

ال�����س��ن��دوق ح��ال��ي��ا ب��ال��ت��ب��اح��ث م���ع اجل��ه��ات 

من  عدد  اإن�ساء  م�سروع  يف  للم�ساركة  املعنية 

امل��درا���س احل��ك��وم��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل درا���س��ة 

ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف القطاع  ع��دد م��ن 

العقاري. والتطوير  ال�سياحي 

اإطار املتابعة امل�ستمرة لا�ستثمارات،  ويف 

ال�سركات  من  ع��ددا  ميدانيا  ال�سندوق  زار 

ال��ت��ي ي�����س��ه��م ف��ي��ه��ا ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي، 

وكذلك امل�ساريع التي تنفذها تلك ال�سركات 

ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل فيها واالط���اع 

امل�ستقبلية. خططها  على 

موظفيه  قدرات  وتعزيز  متكن  ولغايات 

وم���واك���ب���ة ال��ت��وج��ه��ات االداري�������ة احل��دي��ث��ة، 

ت��دري��ب��ي��اً مكثفاً  ب��رن��اجم��اً  ال�����س��ن��دوق  ع��ق��د 

القيادية  »املهارات  بعنوان  ال�سندوق  مل��دراء 

م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  يت�سمن  ال���ذي  ال��ف��ع��ال��ة«، 

املوؤ�س�سي  االنتماء  وتعزيز  الفعال  التحفيز 

وادوات �سناعة االأفكار االبداعية.

واك���دت ال��ت��زام ال�����س��ن��دوق ب��ات��ب��اع اأف�سل 

واالف�ساح  ال�سفافية  يف  واملمار�سات  املعايري 

امل�����ايل  االداء  ت����ق����اري����ر  ن�������س���ر  خ������ال  م�����ن 

ال��رب��ع��ي ل��ل�����س��ن��دوق وامل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���س��ة 

ب���اال����س���ت���ث���م���ارات وامل�������س���اري���ع ع���ل���ى امل���وق���ع 

www. لل�سندوق  الر�سمي  االإل��ك��رتوين 

.ssif.gov.jo

االنباط-عمان

باأ�سعار  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  من��ا 

عام  من  الثاين  الربع  يف  الثابتة  ال�سوق 

بالربع  مقارنة  باملئة،  2ر3  بن�سبة   ،2021

الثاين من عام 2020.

وق���ال���ت دائ�����رة االإح�������س���اءات ال��ع��ام��ة 

يف ت���ق���ري���ره���ا ال���رب���ع���ي ام���������س االأح������د، 

اأن  اأظ����ه����رت  االأول����ي����ة  ال���ت���ق���دي���رات  اإن 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة ح��ق��ق��ت من��وا 

خ��ال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل��ايل، 

مقارنة بالربع الثاين من العام املا�سي. 

حقق  االن�������س���اءات  ق���ط���اع  اأن  واأ����س���اف���ت 

اأع���ل���ى م��ع��دل من���و خ���ال ه���ذه ال��ف��رتة، 

ق��ط��اع  ث����م  ب���امل���ئ���ة،  7ر5  ن�����س��ب��ت��ه  ب��ل��غ��ت 

بلغت  بن�سبة  اال�ستخراجية  ال�سناعات 

والتخزين  النقل  قطاع  تاه  باملئة،  4ر5 

باملئة، ثم قطاع  3ر4  بن�سبة  واالت�ساالت 

باملئة،  9ر3  بن�سبة  التحويلية  ال�سناعات 

وج���اء ق��ط��اع جت���ارة اجل��م��ل��ة وال��ت��ج��زئ��ة 

باملئة.  8ر3  بن�سبة  وامل��ط��اع��م  وال��ف��ن��ادق 

يف  القطاعية  امل�����س��اه��م��ات  �سعيد  وع��ل��ى 

معدل النمو املتحقق خال الربع الثاين 

2ر3 باملئة،  م��ن ال��ع��ام  احل���ايل، وال��ب��ال��غ 

التحويلية  ال�سناعات  قطاع  �ساهم  فقد 

66ر0 نقطة مئوية، يف حن  مبا مقداره 

والعقارات  والتاأمن  املالية  قطاع  �ساهم 

54ر0  وخ���دم���ات االأع���م���ال مب���ا م���ق���داره 

النقل  ق��ط��اع  ���س��اه��م  ك��م��ا  م��ئ��وي��ة،  نقطة 

وال��ت��خ��زي��ن واالت�������س���االت مب���ا م���ق���داره 

معدل  اإج��م��ايل  م��ن  مئوية  نقطة  35ر0 

املتحقق.   النمو 

  االنباط-برتا

يف  االأم��ريك��ي��ة  التجارة  غرفة  نظمت 

للتعريف،  ل��ق��اء  االأح����د،  ام�����س  االأردن، 

ب��ال�����س��راك��ة ب���ن امل���ت���ح���دة ل��ل��ربجم��ي��ات 

و�سركة  اآي(  بي  )يو  العاملية  التطبيقية 

)م����ي����ول ����س���وف���ت( االأم����ريك����ي����ة ل��رب��ط 

والتطبيقات. البيانات 

للغرفة  التنفيذية  الرئي�سة  وق��ال��ت 

روز االإ�سي، اإن هذه ال�سراكة، متثل ق�سة 

لا�ستفادة  الغرفة،  اإليه  ت�سعى  ملا  جناح 

بن  املتبادلة  االقت�سادية  الفر�س  م��ن 

واالأردن  االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

م���ن خ����ال ال���ربام���ج واأن�����س��ط��ة ال��دع��م 

القطاعن  يف  لاأع�ساء  املقدمة  الفني 

وال�سناعي. اخلدماتي 

م��ن ج��ه��ت��م��ه، ق���ال م��وؤ���س�����س ال�����س��رك��ة 

ح��ازم  التطبيقية  ل��ل��ربجم��ي��ات  امل��ت��ح��دة 

ت���ق���دم جم��م��وع��ة  ���س��رك��ت��ه  اإن  ال����ب����واب، 

وا�سعة من حلول االأعمال الفريدة التي 

ت��خ��دم ال�����س��وق ال��ع��امل��ي��ة، م��ن خ��ال دعم 

لتطبيقات  م�����س��ت��خ��دم   4000 م���ن  اأك����ر 

االأعمال عرب نحو 400 م�سروع يف جميع 

اأنحاء العامل.

وع��ر���س ال��ب��واب، ع���دداً م��ن ال��ربام��ج 

منها  لعمائها،  ال�سركة  توفرها  ال��ت��ي 

ال��ذي  الب�سرية،  ل��ل��م��وارد  ك��ي��ان  برنامج 

من  اأحجامها  مبختلف  ال�سركات  ميّكن 

الب�سرية  اإدارة وتنمية وتطوير مواردها 

اإك�����س تي  اأف�����س��ل، وب��رن��ام��ج ) دي  ب�سكل 

فورية  حلول  تقدمي  يف  املتخ�س�س  اآر( 

الرتكيز  ومع  ال�سيارات،  لتجار  م�سممة 

على خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار 

وال�����س��ي��ان��ة، وب��رن��ام��ج )���س��ي��ل��ز ف��ور���س( 

ع���اق���ات  الإدارة  ح����ل����واًل  ي���ق���دم  ال������ذي 

ال��رب��ط بينهم، يف  ال��ع��م��اء، م��ن خ���ال 

مراحل الت�سويق واملبيعات )�سيلز فور�س 

املتخ�س�سة  الربامج  من  وغريها   )360

واأنظمة  والتخطيط  احل�سابات  اإدارة  يف 

و�سا�سل  ال��ع��م��ل  و���س��ري  ال��روات��ب  اإدارة 

ال�����س��غ��رية  امل�������س���اري���ع  واإدارة  ال���ت���زوي���د 

واملتو�سطة.

يف  احل�سابات  مدير  قال  ناحيته،  من 

ال�سرق  ملنطقة  ���س��وف��ت(  )م��ي��ول  ���س��رك��ة 

االأو�����س����ط و���س��م��ال اف��ري��ق��ي��ا ن���اث���ان دي 

بروين، اإن �سركته تقدم خدمات وقوالب 

اإ�سافة  والتطبيقات،  ال��ربام��ج  مل��ط��وري 

قطاعات  يف  البيانات ودجمها،  ربط  اإىل 

االأعمال  ورواد  والتكنولوجيا  ال�سناعة 

املبتدئن.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

و�سركاه  زياد عالونه  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

) ل تهدف اىل الربح (  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ل تهدف 

تقدمت    2000/6/6 بتاريخ   )29( الرقم  حتت  ربح  اىل 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : زياد عالونه و�سركاه 

) ل تهدف اىل الربح (

اإىل �سركة : زياد عالونه و�سريكته ) ل تهدف اىل الربح (

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )272/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة والتموين

 ( رق��م  بالدعوى  عمان  ب��داي��ة  حمكمة  ل��ق��رار  وا�ستنادا  ان��ه 

2012/3736/ حتت الت�سفية (ال�سادر بتاريخ 2021/10/10 

لالعمار  الردن��ي��ة   ( �سركة  وف�سخ  الت�سفية  اغ��الق  تقرر  ان��ه 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الت�سفية  حتت   ) وال�سثمار 

تاريخ   )  16315  ( ال��رق��م  حت��ت  حم���دودة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ذات 

1985/12/12 اعتبارا من تاريخ القرار .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف /
 جمال حسني 

اسماعيل الجمال

غيابا  ال��ع��م��ل  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

 2021/9/26 ت��اري��خ  م��ن  مت�سال 

اي  دون  تاريخه  حتى  ت���زال  ول 

�سبب م�سروع فاننا ننذرك ب�سرورة 

العودة اىل عملك خالل يومني من 

فانك  وال  الن��ذار  هذا  ن�سر  تاريخ 

لن�ص  �سندا  لعملك  ف��اق��دا  تعترب 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   /  28 امل���اده 

الردين .

االردنية الرقمية 
لالمن والحماية

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

محمد جعفر خليفة الزعبي

نظرا لتغيبك عن العمل  وملدة تزيد 

تاريخ  من  متتالية  ايام  ع�سرة  عن 

حممد  �سركة  ل��دى   2021/9/25

ربوع  )اأ���س��واق  واولده  العبدلت 

م�سروع  �سبب  بدون  الردن(  وادي 

ال�سركة  ف���ان  ل���ذا  ر���س��م��ي  اوع����ذر 

عملكم  اىل  ب���ال���ع���ودة  ت��ن��ذرك��م 

خالل ثالثة ايام و ال �سيتم انهاء 

خ��دم��ات��ك��م ل��دي��ه��ا ���س��ن��دا لح��ك��ام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

اعالن صادر عن وزارة الزراعة
تعلن اللجنة التوجيهية للربامج وامل�ساريع الزراعية يف وزارة الزراعة عن طرح العطاء التايل :

مديرية  مراجعة  اعاله  املذكورة  بالفئات  وال�سكان  العامة  ال�سغال  وزارة  لدى  وامل�سنفني  املناق�سة  هذه  يف  ال�سرتاك  الراغبني  املقاولني  فعلى 

العطاءات وامل�سرتيات يف وزارة الزراعة للح�سول على ن�سخة العطاء مقابل الثمن املحدد ازاء كل منها .

يبدا البيع اعتبارا من يوم الحد املوافق 2021/10/10

اخر موعد لبيع وثائق العطاء ال�ساعة الثانية ع�سر من ظهر يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 .

املوافق  الحد  يوم  ظهر  من  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  اق�ساه  موعد  يف  وامل�سرتيات  العطاءات  مديرية  لدى  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ص  تودع 

. 2021/10/24

يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء ال�سباب وبدون ان يرتتب عن هذا اللغاء اية مطالبة مالية او قانونية .

تقدم كفالة املناق�سة مبغلف منف�سل با�سم معايل وزير الزراعة بال�سافة لوظيفته على ان تبقى هذه الكفالة �سارية املفعول ملدة ) 90 ( يوما من 

تاريخ ايداع العرو�ص على ان تكون مطابقة للنموذج املعتمد .

يف حال تقدمي �سيك بدًل من كفال دخول املناق�سة فيجب ان يكون هذ ال�سيك م�سدقا �سادرا عن م�سرف معتمد لدى البنك املركزي وان يكون با�سم 

املناق�ص ) كما هو يف �سهادة الت�سنيف ( املتقدم للعطاء ومثبتا عليه ا�سم العطاء ورقمه وبخالف ذلك فلن يقبل هذا ال�سيك و�سيتم رف�ص العر�ص 

املقدم معه .

يتم �سراء وثائق العطاء وا�ستالمها من قبل مندوب ال�سركة مبوجب تفوي�ص ر�سمي �سادر عن ال�سركة وح�سب النموذج املعتمد وعلى املناق�ص التاأكد 

من ا�ستالم وثائق العطاء كاملة .

وزير الزراعة / رئيس اللجنة التوجيهية واملشاريع الزراعية 
املهندس خالد الحنيفات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )272/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة والتموين

انه وا�ستنادا لقرار حمكمة بداية عمان بالدعوى رقم

 ) 2012/3576/ حتت الت�سفية (ال�سادر بتاريخ 2021/10/10 

العربية  املجموعة   ( �سركة  وف�سخ  الت�سفية  اغالق  تقرر  انه 

لال�ستثمار والتجارة الدولية ( حتت الت�سفية وامل�سجلة لدينا يف 

 ) 7372 �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية حمدودة حتت الرقم ) 

تاريخ 2002/6/27 اعتبارا من تاريخ القرار .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير قيمة  الوحدة 

وامل�ستملكة  ال�سايف  ارا�سي  من  اجلبل   )  39( حو�ص   )  559  ( رقم  ال�سكنية 

تاريخ   )  219  ( رق��م  الردن  وادي  �سلطة  ادارة  جمل�ص  ق���رار  مب��وج��ب 

1776/13/59/6 ( تاريخ  1980/11/9 وموافقة الرئا�سة بالكتاب رقم ) 

 . 1981/2/11

الرا�سي  دائ��رة  لوحة  على   2021/10/6 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  علق  قد 

وامل�ساحة / الغوار اجلنوبية باعتباره حمال بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه 

اىل رئي�ص بلدية الغوار اجلنوبية لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

اللجنة  قرار  على  يعرت�ص  ان  حق  �ساحب  او  مت�سرف  ولكل  لل�سلطة  ويحق 

اللجنة  قرارات  عن  العالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل 

اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ ) خم�سة ع�سر ( دينارا 

القانون  من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة 

املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن اجتماع الهيئة العامه

الجتماع  العامه  الهيئة  مبادرون  البلقاء  �سباب  هيئه  تدعو 

لإجراء النتخابات امل�ستحقة بتاريخ 12/11/2021

وا���س��ت��ي��ف��اء ر���س��وم ال���س��رتك��ات ال�����س��ن��وي��ة وذل���ك م��ن ت��اري��خ 

جممع  مبقر  وذل��ك   21/10/2021 12/10/2021ول���غ���اي���ة 

الهيئات الثقافية /ال�سلط وادي ال�سجره 

ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا

رئيس هيئه شباب البلقاء مبادرون 

ثائره عربيات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ال�سناعية  ذ.م.م م�سجلة  النجم للربجمه واحللول  باأن �سركة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)7555( بتاريخ )2002/10/21( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/10/10(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200095383(

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 �سحده ابو ديه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/4/30 حتت الرقم )90512( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2011/6/30 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ا�سامه عطاهلل النواجحه  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – املقابلني – دوار احلويان – ت: 

0795049887

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

)مطعم �سلهب( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )232624( با�سم

 ) عبد الكرمي حممد كمال طاهر �سلهب( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب  العامل(  يو�سف  �سالح  ان�ص   (

العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم )249522(  التجارية  ال�سماء  �سجل  لدينا يف  وامل�سجل  لتن�سيق احلدائق(  املاء  )زنبق 

با�سم ) احمد جعفر حممد اغنيم( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب  جمعه(  احمد  الرحمن  عبد  اياد   (

هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  امل�ساحه(  و  للهند�سه  حدادين  )مكتب 

)28283( با�سم ) �سركة مازن حدادين و�سركاوؤه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب  حدادين(  عوده  فائق  مازن   (

العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الدولية  الندى  ل�سركة    العامة  الهيئة  ال�سناعة والتجارة بان 

لال�ستثمارات التجارية   وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات معفاة  

حتت الرقم )127( بتاريخ  2003/9/7  قد قررت باجتماعها 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/8/31  املوافقة على ت�سفية 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد معاذ حممد راتب ريان   

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – ال�سويفية – �سارع الوكالت – جممع الربكه التجاري 

19 – مكتب 204 – هاتف 0795292901

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التجاريه  لال�ستثمارات  الدوليه  الندى  �سركة   دائني  من  اأرجو 

وامل�سجلة يف �سجل ال�سركات معفاه حتت الرقم  ) 127 ( بتاريخ 

)2003/9/7 (

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : معاذ حممد راتب ريان

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سويفية – �سارع الوكالت – جممع 

الربكه التجاري 19 – مكتب 204

خلوي ) 0795292901(

م�سفي ال�سركة

الثنني    11 / 10 /2021

العدد رقم:    5837

اعالن بيع
تعلن مديرية المن العام / ادارة البنية عن رغبتها يف بيع املواد غري ال�ساحلة املوجودة يف �ساحة 

امل�ستودعات الرئي�سية ) �ساحة الرزم ( بطريقة الظرف املختوم .

املواد  ملعاينة  الدوام  �ساعات  خالل  طارق   / البنية  ادارة  اىل  احل�سور  امل�ساركة  يرغب  من  وعلى 

اعتبارا من يوم الثالثاء 2021/10/12 م وحتى نهاية دوام يوم الثنني املوافق 2021/10/18م . 

ال�ساعة  ادارة البنية غري متاأخر عن  الدرا�سات /  ال�سعر بالظرف املختوم لدى �سعبة  ايداع  يتم 

الوقت والتاريخ  2021/10/24م وكل ظرف يرد بعد هذا  املوافق  العا�سرة من �سباح يوم  الحد 

املحددين يهمل ول ينظر به  ويتحمل من ير�سو  عليه كافة تكاليف دفع اجور ن�سر العالن مهما كان 

عدد مرات العادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�ساحب العمل الغاء البيع او اعادة اعادة البيع 

دون ابداء ال�سباب ودون ان يرتتب على هذا الجراء اية مطالبة مالية او قانونية .

قيمة كفالة تاريخ الزيارةالفئة المطلوبةاسم العطاءرقم الدعوة
المناقصة

ثمن نسخة 
العطاء

انشاء سور مركز ز / 19 / 2021
زراعي مركز 
رزاعي  لواء 

الهاشمية

خامسة انشاء 
ابنية او سادسة 

اشغال عامة

21/10/2021 مديرية 
زراعة لواء الهاشمية

) 25 (دينار )500 ( دينار

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن طرح العطاء التالي

العطاء  هذ  يف  بال�سرتاك  الراغبني  واملتعهدين  ال�سركات  فعلى 

يف  البيت  اآل  جامعة  يف  وامل�سرتيات  العطاءات  دائ��رة  مراجعة 

املفرق اعتبارا من يوم الثنني املوافق 2021/10/11 ، من ال�ساعة 

التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة  الواحدة  ظهرًا يوميًا ، م�سطحبني 

املجالت  �سمن  املفعول  �ساريتي  ت�سجيل  و�سهادة  مهن  رخ�سة  معهم 

اعاله .

اخرموعد لتقدمي العرو�ص للعطاءات اعاله ال�ساعة الواحدة  ظهر 

يوم الثنني املوافق 2021/11/1 م  .

من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ص  يرفق 

قيمة العر�ص ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف 

منف�سل .

كل  تو�سع   ) �سورتني   – ا�سلية   ( ن�سخ  ثالث  من  املناق�سة  تقدم 

، تو�سع جميع  ن�سخة يف مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل 

املغلفات يف مغلف خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم 

دعوة العطاء ويودع يف �سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب 

املواعيد اعاله .

موعد فتح مظاريف العطاءات اعاله ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباح 

يوم  الثالثاء املوافق 2021/11/2م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليهم العطاءات اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة
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 مل اأعد اأرغب يف التجوال يف �سوارع عّمان، ال َم�سًيا على االأقدام وال يف �سيارات ما. لقد كرهُت 

ذلك ُكرها �سديًدا، فَم�َساِهد االأطفال الذين ُيخِرجون روؤو�سهم من النوافذ واأ�سطح ال�سيارات، 

وَيلهون يف املَقاعد االأمامية بجانب اأولياء اأمورهم بدون �سدِّ اأحزمة االأمان ِمن َحولهم، اأ�سبحت 

“رجعية” جزء من االأهل الذين  ٍم توؤكد  �ُسوؤْ اآن واحد، وعالمة  �سوًرا ُمزعجة وُمبكية جًدا يف 

“ُيخلِّفون” اأبناًء وبنات وُيلقونهم اإىل نار الَقَدر، دون وعي بدورهم الرتبوي واالأمان اجل�سدي 
الَبابا  وغباء  رعونة  ُتِدثها  التي  وم�ساِئبها،  ال�سري  ح��وادث  مواجهة  يف  الأطفالهم  والروحي 

واملَاَما و�سفرية دورهم الرتبوي. 

ر ملواطن   طوال ال�سنني الطويلة من حياتي يف املَملكة، كنت اأود اأن اأرى بعيني خمالفة ُترَّ

يقود �سيارة وَي�سمح الأبنائه اأو بناته اإخراج روؤو�سهم من نوافذها اجلانبية اأو فتحاتها العلوية، 

هذه  ر  َت��َت��ك��رَّ حيث  خلطاياهم(،  رادع���ة  و�سيلة  وه��ي  للُمَخاِلفني،  ر  ُت���رَّ املُخالَفات  )وبالطبع، 

“الدواوير”  مناطق  ويف  املُزدِحمة،  الطرقات  يف  للقانون  ة  واملُ�ساَدّ الالعقالنية  “العادات” 
انية التاريخية واجلميلة.  الَعمَّ

ال�سرطية  القب�سة  تفعيل  �سرورة  على  ر  ُيوؤ�سِّ املجال،  هذا  يف  للمخالفات  اليومي  التكرار   

قد  التي  العائالت  تلك  �سالح  يف  ات  ب��ال��ذَّ بُّ  َت�سُ التي  للقوانني،  املَُخاِلفني  على  حزًما  االأك��ر 

ر، اأو  ُت�سبح بني ثانية واأخرى َثْكلَى بفقدان اأحد اأفرادها، وبرعونٍة ما قد َيقرتفها �سائٌق ُمَتَهِوّ

غنية ما اأكر من 
ُ
م تلهو مِبكياجها اأو خالل ا�ستمتاِعها باأ

ُ
َرُبّ عائلٍة خاٍل من روح امل�سوؤوليِة، واأ

عنايتها باأطفالها يف �سيارة تْنّهُب االأر�َض َنْهباً يف �سارع اتو�سرتاد. اأ�سف اإىل ذلك، ا�ستعرا�سات ما 

ُي�سّمى ِب “رَيا�َسات” ُيقِيمها مراهقون واأوالد �سوارع باأحذيتهم املُ�سنَّعة بعجالت، وبقهقهاتهم 

ِوّية، َيلهون بالتعّلق باحلافالت املُ�ْسِرعة، “اإجناًزا” منهم  َية للقانون واملواطنة ال�سَّ العالية املُتحدِّ

لبطوالت مزعومة، �سبيانية، يف �ِسني مراهقتهم وَجفاف ُعقولهم.    

 َينع الت�سريع كل هذه املَُمار�سات ال�سلبية، فهذه يف حقيقتها َحَماَقات َيرتِكُبها ُبلَهاء، ومن 

ل له نف�سه ترك  واجب القانون ورجال القانون، اإظهار قراراتهم احلديدية يف وجه كل َمن ت�سوِّ

ه  وُت�سوَّ دم��اوؤه��م،  ولتنزف  الطرقات،  يف  ليموتوا  االأزم���ات،  وعوا�سف  ال��ِري��اح  َمَهبَّات  يف  اأوالده 

ة، ولينتهي تاريخهم ال�سخ�سي على اأبواب املَ�سايف، ويف غرف اجِلراحة احلثيثة  اأج�سادهم الغ�سّ

ع االأطباء، اأو ليعي�سوا كل حياتهم املُتَبقية يف نكٍد، ُمقَعِدين على كرا�سي متحركة. تت َمَبا�سِ

  كاأٍم الأطفال اإدرُك بعمق معنى ِهبة احلياة املُقّد�سة، املُهداة اإلهًيا لكل طفٍل واإن�سان، لَعل َمن 

يهمهم االأمر يلتفتون اإىل ما ورد فيها، و�سواًل لتفعيل َحرف وَن�ض القانون، لو�سع حٍد نهائي 

له  ُت�سّول  َمن  لُكِل  َحدٍّ نهائي  لتاأكيد  االأطفال واملراهقني؛  ال�سري بخا�سٍة يف جمتمع  حل��وادث 

نف�سه “ترك احلبل على الغارب” يف ُم�سل�سِل حوادث ال�سري املوؤملة على الطرقات، والتي َيندى 

لها جبني الُعقالء.   

ردنية / رو�سية.
ُ
*كاتبة واإعالمية اأ

نيدوغينا يلينا 

ُمناشدة لَمن َيهّمه األمر!

االنباط-وكاالت

اإن االأ���س��ريات تلقوا  امل��ح��ررة خالد ج��رار،   قالت االأ���س��رية 

خرب ترر �ستة اأ�سرى من �سجن “جلبوع”، عن طريق نفق، 

بالذهول والفرح يف اآن واحد

قبل  االح��ت��الل،  �سجون  من  ت��ررت  التي  ج��رار  واأ�سافت 

اخل��رب مل  �سمعنا  “عندما  االع��ت��ق��ال:  م��ن  عامني  بعد  اأي���ام، 

فتحنا  امل�ستحيالت،  من  االأم��ر  ه��ذا  اأن  نعرف  الأننا  ن�سدق، 

خرب،  اإىل  الو�سول  نحاول  حتى  العربية  الف�سائية  القنوات 

خا�سة  كبري،  ف��رح  داخلنا  ويف  ال��ذه��ول  من  حالة  نعي�ض  كنا 

اأن �سجن جلبوع معروف باإجراءاته امل�سددة، كاأ�سريات نعرف 

هذه االإجراءات، حيث العدد 3 مرات يف اليوم وفح�ض الغرف 

ب�سكل دائم”

الذي  وطن”،  يا  حيلك  “�سد  برنامج  مع  لقاء  يف  وقالت 

تقدمه الزميلة رمي العمري، اإن “اخلرب كان يفوق اخليال”، 

حلظة  العملية  اأخ��ب��ار  يتابع  بقني  االأ���س��ريات  اأن  اإىل  اأ���س��ارت 

بلحظة

واأردفت قائلة: “يف الليلة االأوىل بقينا ن�سهر حتى ال�ساعة 

الرابعة فجراً، نتابع اأخبار املحررين من جلبوع”

وحول ر�سائل عملية ترر االأ�سرى، قالت: “الكلمات التي 

قالوها للمحامني تعبري عن اإن�سانية عالية جداً، اأحدهم قال 

اأتناول  اأ�سري تررت كي  اأم��ي، عندما يقول  اأرى  تررت كي 

ال�سرب واأنام تت الزيتون، هذا تعبري عن اإن�سانية متقدمة”

واع��ت��ربت ج��رار اأن “نفق احل��ري��ة اأع���اد االع��ت��ب��ار ل���الإرادة 

اأع��ادت  اأي��ام،  التحرر  االأ�سرى  ا�ستطاع  �سيء،  كل  ت�سنع  التي 

لي�ض  اإن�سانية،  كانت  ر�سائلهم  كل  للواجهة،  االأ�سرى  ق�سية 

كما حاول ي�سور االإعالم ال�سهيوين الفل�سطيني”

اأن االحتالل �سيعمل على التنكيل باالأ�سرى ال�ستة  واأكدت 

م��ن خ��الل و�سعهم يف ال��ع��زل االن���ف���رادي ل�����س��ن��وات، وق��ال��ت: 

من  مقومات  اأي  تتوفر  ال  حيث  العزل،  معنى  نعلم  “نحن 
ف�سح  على  العمل  ا���س��ت��م��رار  يجب  ل��ذل��ك  الب�سرية،  احل��ي��اة 

جرائم االحتالل وم�ساندة االأ�سرى”

ويف �سياق اآخر، تدثت جرار عن جتربة تلقيها خرب وفاة 

عليها،  ال���وداع  ن��ظ��رة  اإل��ق��اء  م��ن  تتمكن  اأن  دون  �سهى  ابنتها 

وقالت: كان اخلرب �سادماً حاولت اأن ال اأنهار وال اأتول ملجرد 

التي  والكلمات  ال��دم��وع  من  كانت  القوة  اإن�سانية،  دون  نا�ض 

اخلرب  �سمعت  ال�سدفة،  طريق  ع��ن  اخل��رب  تلقيت  نوجهها، 

على االإذاعة، يف هذه االأثناء كان املحامني ينتظروا زيارتي يف 

اخلارج، كانت م�ساعر �سعبة ال يكن و�سفها، بكيت ومتنيت 

اأن يكون اخلرب غري �سحيح، قوتنا ن�ستمدها بالتما�سك”

االنباط-وكاالت

اأن  مطلعة،  فل�سطينية  م�سادر  ك�سفت   

ب�سروطها  تتم�سك  االإ�سرائيلية  احلكومة 

التي ب�سببها ال زالت متاطل يف اإمتام �سفقة 

ت��ب��ادل اأ����س���رى ج��دي��دة م��ع ح��رك��ة ح��م��ا���ض، 

وم���ن اأه��م��ه��ا رف�����ض االإف������راج ع��ن اأ���س��ح��اب 

املحكوميات العالية ومن بينهم قيادات بارزة 

حلركة  الع�سكري  اجلناح  الق�سام  كتائب  يف 

ح��م��ا���ض م��ث��ل اإب���راه���ي���م ح���ام���د، وع���ب���داهلل 

ال���ربغ���وث���ي، وق���ي���ادات اأخ�����رى م���ن ال��ق�����س��ام 

احلكومة  ف��اإن   ، امل�سادر  واملقاومةوبح�سب 

ترى يف مطالب حركة حما�ض  االإ�سرائيلية 

باأنه مبالغ فيها، خا�سًة واأن حالة اجلنديني 

معروفة  غري  �ساوؤول،  واأرون  غولدن،  ه��دار 

فيما اإذا كانوا على قيد احلياة اأو هم عبارة 

عن جثث، واأنها ال تريد اإطالق �سراح اأ�سرى 

ق��ت��ل ع��ل��ى اأي��دي��ه��م اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني م��ق��اب��ل ما 

ت�سفهم ب� اجلثث التي متتلكها حما�ض

اأن ما  وتلمح حما�ض م��راًرا وت��ك��راًرا على 

لديها من جنود اإ�سرائيليني اأ�سرتهم خالل 

2014 على ق��ط��اع غ���زة، ه��م اأح��ي��اء،  ع���دوان 

اأنهم  على  با�ستمرار  اإ�سرائيل  ت�سفهم  فيما 

جم��رد ج��ث��ث، وه��و م��ا ترف�سه م��ن جانبها 

ع���وائ���ل اجل���ن���ود وخ���ا����س���ًة اجل���ن���دي ه���دار 

غولدن الذي ترف�ض اأن يكون م�سري جنلها 

مثل م�سري الطيار رون اأراد، وت�سر على اأنه 

حي، وتقود فعاليات داخل اإ�سرائيل لل�سغط 

على احلكومة من اأجل اإمتام �سفقة تبادل

ووف���ًق���ا ل��ل��م�����س��ادر، ف�����اإن ح��م��ا���ض اأك����دت 

يف  ال��ل��ق��اءات  خ��الل  امل�سريني  للم�سوؤولني 

ب�سكل  تن�ض  التي  مطالبها  على  ال��ق��اه��رة، 

ال�سيا�سيني  قادتها  عن  االإف��راج  على  وا�سح 

وال��ع�����س��ك��ري��ني وك���ذل���ك ق����ادة امل��ق��اوم��ة من 

ال���ذي���ن ت��ع��ر���س��وا مل��ح��ك��وم��ي��ات ع��ال��ي��ة منها 

م���وؤب���دات مل���دى احل���ي���اة، واأن�����ه ال ي��ك��ن اأن 

�سروطها،  تنفيذ  ب��دون  �سفقة  هناك  تكون 

واأن امل��ق��اوم��ة ل��دي��ه��ا ال��ن��ف�����ض ال��ط��وي��ل من 

اأجل تقيق مطالبها كما فعلت ذلك بعد 5 

�ساليط  جلعاد  للجندي  اأ�سرها  من  �سنوات 

واأفرج عنه مقابل 1027 اأ�سرًيا معظمهم من 

اأ�سحاب تلك املحكوميات

اأبلغت  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  امل�����س��ادر،  ولفتت 

م�����س��ر اأن���ه���ا ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل����الإف����راج عن 

ق��ي��ادات يف  ال�سن ومنهم  م��ن كبار  االأ���س��رى 

اللواء  �سعدات وكذلك  اأحمد  الف�سائل مثل 

جانب  اإىل  املر�سى،  وبع�ض  ال�سوبكي،  ف��وؤاد 

اأ�سرى من اأ�سحاب املحكوميات اخلفيفة

ع��ن  امل�������س���وؤول���ني  اإن  امل���������س����ادر،  وق����ال����ت 

االت�ساالت يف القاهرة بني اإ�سرائيل وحما�ض، 

اأبلغوا االأخرية باملوقف االإ�سرائيلي املت�سدد، 

امللف،  ه��ذا  يف  امل�ستمرة  اأب��ي��ب  ت��ل  ومماطلة 

معلومات  اأي  ت��ق��دمي  حما�ض  ترف�ض  فيما 

تتم�سك  اأنها  كما  ثمن،  اأي  وب��دون  جمانية 

�سمان  منها  مطالب  بجملة  االأخ����رى  ه��ي 

اأعيد اعتقالهم  الذين  االأ�سرى  االإف��راج عن 

بعد �سفقة وف��اء االأح���رار )اجل��ن��دي جلعاد 

بحق  االعتداءات  بوقف  واملطالبة  �ساليط(، 

االأ���س��رى ال��ذي��ن ال زال���وا يف ال�����س��ج��ون، اإىل 

جانب �سمان ت�سليم جميع جثامني ال�سهداء 

املحتجزة لديهم

ال  اللحظة  حتى  ف��اإن��ه  للم�سادر،  ووف��ًق��ا 

ي��وج��د اأي اخ����رتاق ح��ق��ي��ق��ي، رغ���م اجل��ه��ود 

لنقطة  الو�سول  اأجل  من  املبذولة  امل�سرية 

اإطالق مفاو�سات  توافق يكن من خاللها 

غري مبا�سرة و�سريعة يكن اأن ت�سل التفاق 

غ�سون  يف  ال��ت��ب��ادل  �سفقة  ب��اإجن��از  يق�سي 

فرتة زمنية ق�سرية

التي  املباحثات  جن��اح  اإن  امل�سادر،  وقالت 

امل��وق��ف  يف  بتغيري  م��ره��ون  م�سر  جت��ري��ه��ا 

يف  االآن  ال��ك��رة  واأن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  احلكومي 

ملعب االحتالل، خا�سًة مع ا�ستعداد حما�ض 

التام الإمتام هذه ال�سفقة التي تهدف الإنهاء 

م��ع��ان��اة االأ���س��رى واالإف�����راج عنهم واحل��اج��ة 

احلرية  نفق  عملية  بعد  امل��ل��ف  ه��ذا  الإن��ه��اء 

التي كان اأبطالها 6 من االأ�سرى بع�سهم من 

�سنوات  ولهم  العالية  املحكوميات  اأ�سحاب 

طويلة يف �سجون االحتالل

وي��ت��وج��ه وف���د اإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ن ف���رتة اإىل 

م��ل��ف �سفقة  ل��ب��ح��ث  ال��ق��اه��رة  اإىل  اأخ�����رى 

اأي  ير�سح  مل  فيما  التهدئة،  وملف  التبادل 

معلومات عن نتائج اللقاءات التي تعقد مع 

امل�سوؤولني امل�سريني

اأبلغت  م�سر  اأن  اإىل  امل�����س��ادر،  واأ����س���ارت 

قيادة حركة حما�ض خالل االجتماعات التي 

تتوقف  ول��ن  جهودها  �ستوا�سل  اأن��ه��ا  ج��رت 

اأخ��رى لل�سغط  اأط��راف  عن ذل��ك مب�ساركة 

التي  اإمت��ام ال�سفقة  اأجل  اإ�سرائيل من  على 

يكن اأن ت�ساهم يف اإحالل الهدوء ومنع اأي 

ت�سعيد جديد

وك���ان���ت ق���ي���ادة ح���رك���ة ح��م��ا���ض يف خ��ت��ام 

ال��ق��اه��رة،  يف  ال�سيا�سي  مكتبها  اج��ت��م��اع��ات 

اأكدت اأنها تبذل جهوًدا كبرية من اأجل اإمتام 

ن��زال ع�سو  قال حممد  فيما  تبادل،  �سفقة 

روؤي��ة مف�سلة  ق��دم  وف��د حركته  اأن  قيادتها 

ل��ل��ج��ان��ب امل�����س��ري م���ن اأج����ل اإمت�����ام �سفقة 

التبادل، لكن االحتالل ال يزال ياطل

اأنه  امل�سادر  اأك��دت  التهدئة،  ملف  وب�ساأن 

االإ�سرائيلي  اجلانب  مع  اتفاق  اأي  يوجد  ال 

حتى اللحظة، وما نقل من اجلانب امل�سري 

لقيادة حما�ض خالل االجتماعات هي وعود 

من  مزيد  �سيقابله  ال��ه��دوء  ب��اأن  اإ�سرائيلية 

االقت�سادي،  الو�سع  وتخفيف  الت�سهيالت 

وت�����س��ني ع��م��ل امل��ع��اب��ر ك��م��ا ق����دم اجل��ان��ب 

امل�سري وعوًدا بتقدمي ت�سهيالت من معرب 

رفح لل�سكان يف قطاع غزة، وت�سني الو�سع 

االق��ت�����س��ادي م��ن خ���الل اإدخ�����ال م��زي��د من 

الب�سائع، وت�سريع عملية اإعادة االإعمار التي 

بداأت اأوىل خطواتها من خالل وفد هند�سي 

على  حالًيا  يعمل  بالقطاع  متواجد  م�سري 

قيادة  وقالت  لذلك  الالزمة  و�سع اخلطط 

اجتماعاتها  انتهاء  عقب  بيانها  يف  حما�ض 

احل�سار  واإنهاء  لك�سر  العمل  �ستوا�سل  اأنها 

ودعمها  ترحبيها  م��وؤك��دًة  غ��زة،  قطاع  على 

للجهود التي تبذلها كل من م�سر قطر من 

اأجل بدء االإعمار وك�سر احل�سار

االنباط-وكاالت

وا����س���ل االأ����س���ري مت��ي��م ع���م���ران، اإ���س��راب��ه 

اأ�سبوع،  اأك��ر من  وال�سراب منذ  الطعام  عن 

داخل  �سيئة  ظ��روف  عزله يف  على  احتجاجاً 

زنازين العزل االنفرادي

“�سبكة قد�ض”:  وق��ال وال��ده يف لقاء مع 

دخل  واليوم  �سيء،  لتميم  ال�سحي  “الو�سع 
يف غيبوبة، اأنا�سد اجلمعيات كافة والنا�ض اأن 

يهتموا بق�سيته” وتابع: “ابني مري�ض منذ 

فرتة وقد اأجرى عدة عمليات منذ اعتقاله”، 

با�سطرابات  اإ�سابته  اإىل  �سقيقته  واأ���س��ارت 

واأ�سافت  املعدة  يف  واأوج���اع  القلب  ع�سلة  يف 

يف  ���س��غ��رية  زن���زان���ة  يف  حمتجز  �سقيقها  اأن 

�سجن “ع�سقالن”، حتى اأنه ال ي�ستطيع اأداء 

ال�سالة اأو القيام بحاجاته وقالت والدته يف 

لقاء مع “�سبكة قد�ض”: “ع�سلة القلب لدى 

زنزانة  يف  يحتجز  كيف  ج���داً،  �سعيفة  متيم 

ال يوجد فيها ه��واء، عندما كتت اأغلق عليه 

ما  ك��ل  بال�سيق،  ي�سعر  ي��در���ض  وه��و  الغرفة 

اأن نتطمن عليه” االأ�سري متيم  نتمناه االآن 

عمران، من بلدة بورين ق�ساء نابل�ض، معتقل 

لدى االحتالل منذ 17 اأغ�سط�ض 2020، وما 

زال موقوفاً ينتظر احلكم عليه

االنباط-وكاالت

ارتكب   ،1956 ع��ام  اأك��ت��وب��ر  االأول/  ت�سرين  م��ن  العا�سر  يف 

�سعبنا  اأب��ن��اء  بحق  ب�سعة  جرية  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  جي�ض 

الفل�سطيني، “جمزرة قلقيلية” التي ارتقى فيها 70 �سهيدا من 

اأهايل قلقيلية واجلي�ض االأردين

يف م�ساء هذا اليوم، خيم ظالم دام�ض يف امل�ستوطنات املقابلة 

االحتالل  جي�ض  م��ن  كبرية  ق��وات  واحت�سدت  قلقيلية،  ملدينة 

وع�سابات امل�ستوطنني على مداخل قلقيلية

مل يظن اأهايل قلقيلية اأن االحتالل يخطط لتنفيذ جمزرة 

االقتحام،  االح��ت��الل  جي�ض  يف  امل�ساة  ح���اول  فعندما  بحقهم، 

ت�سدوا لهم مب�ساندة اجلي�ض االأردين، ول�سدة اال�ستباك تقهقر 

االأوىل،  اإىل خطوطهم  اإىل اخللف، وتراجعوا  جنود االحتالل 

وعادوا بعد �ساعة برفقة الدبابات، وتقدموا نحو مركز اجلي�ض 

االأردين )حديقة احليوانات حاليا(، و�سط اإطالق نار كثيف

اإىل  ���س��ارون،  اآرئ��ي��ل  عند و���س��ول كتيبة )امل���وت 101( بقيادة 

مركز اجلي�ض االأردين، قاموا بخلع البوابة الرئي�سية للمركز، 

وا�ستبكوا مع اجلي�ض االأردين، ثم اقتحمت قوات ثانية من ناحية 

يتعر�ض  مل  املركز  ف��اإن  عيان،  �سهود  وح�سب  ال�سرقية،  اجلهة 

للق�سف بالدبابات اأو الطائرات، واإمنا مت تفجريه بعد تفخيخه، 

حيث دوى انفجار قوي �ُسمع يف كافة اأنحاء قلقيلية

بحلول �سباح اليوم التايل، كانت رائحة املوت تفوح يف طرقات 

الطائرات،  االح��ت��الل  فيها  ا�ستخدم  دام��ي��ة،  ليلة  بعد  املدينة، 

باالأ�سلحة  االأه����ايل  لهم  ت�سدى  فيما  واالأل���غ���ام،  وال��دب��اب��ات، 

اخلفيفة، تلك الليلة خلفت 70 �سهيدا من املواطنني واجلي�ض 

االأردين ومئات اجلرحى، وقتل 18 جنديا اإ�سرائيليا

يروي �سارون يف مذكراته عن املجزرة، اأن والديه كانا �ساهدان 

والتي  مالل”،  “كفار  م�ستوطنة  م��ن  املعركة  “اأ�سواء”  على 

ا�ستوطنت فيها اأ�سرته، وتقع يف اجلهة الغربية من قلقيلية، كما 

ويتحدث عن اأحد ال�سباط الذي قتل مع 18 جنديا اإ�سرائيليا 

ت��ذك��اراً يف  يف تلك املعركة، حيث ن�سبت له �سلطات االح��ت��الل 

منطقة �سوفني بعد احتاللها للمدينة عام 1967، لكن اأهايل 

املدينة حطموه بعد اأيام من و�سعه، وُقتل هذا ال�سابط على يد 

جندي اأردين باآخر ر�سا�سة بقيت يف بندقيته، بعد اأن ا�ست�سهد 

جميع رفاقه

“لوال  اأحد الناجني من املجزرة ويدعى رفيق �سل�ض، يقول 

منه،  قريب  مكان  اإىل  االأردين  اجلي�ض  مركز  من  انتقلنا  اأننا 

الأ�سبحنا يف عداد ال�سهداء، الذين ارتقوا على اأيدي الع�سابات 

الهدنة  خ��ط  خ��الل  م��ن  املدينة  اقتحمت  وال��ت��ي  ال�سهيونية، 

وي�سيف  املثلث”  يف  الطرية  ومنطقة  كوفي�ض”،  “كيبوت�ض 
يطلق  اجل��ه��ات، مل  املدينة من جميع  اقتحموا  عندما  �سل�ض: 

املركز،  حرا�ض  بذبح  وقاموا  الر�سا�ض،  االإ�سرائيليون  اجلنود 

وكل من تواجد فيه، وبعدها نفذوا عملية تطهري للمكان، فيما 

اأبقوا ال�سجناء اأحياء داخل ال�سجن حتى يوتوا باملتفجرات التي 

زرعت يف كافة اأرجائه”

ومن �سهداء هذه املجزرة التي بقيت حمفورة و�ساهدة الأهايل 

املدينة: اإبراهيم قا�سم �سالح داوود، واأحمد اأمني قوا�ض، واأحمد 

�سليمان حداد،  واأم��ني حممد  ال�سيخ، وح�سني �سربي،  حممد 

وح�سن اأمني قوا�ض، وعبد الفتاح منر عرابي، ونزال وعبد الفتاح 

منر يو�سف ال�سنطي، وعي�سى مو�سى �سلويت، وعدنان حممود 

اأبو �سالح داوود، وعدنان حممد ال�سيخ، وعمر �سربي، وفهمي 

عو�ض، وعبد اهلل عامر، وحممد املزيوي، ووجيه يو�سف ال�سيخ، 

عبد  ويو�سف  ح�ساين،  وعي�سى  �سعيد،  ويو�سف  �سربي،  وعلي 

الرحمن  وزريفة عبد  �سويركي،  �سليمان، وفاطمة  اأب��و  الكرمي 

احلاج داوود

االنباط-وكاالت

االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ق���وات االح��ت��الل  اقتحمت 

امل�سجد  م��ن��زل خطيب  االأح�����د،  ي���وم  ���س��ب��اح 

االأق�سى املبارك ال�سيخ عكرمة �سربي يف حي 

و�سلمته  املحتلة،  القد�ض  مبدينة  ال�سوانة 

ا�ستدعاًء للتحقيق معه

وق����ال ال�����س��ي��خ ���س��ربي ل��وك��ال��ة “�سفا” 

االح����ت����الل  خم������اب������رات  م�����ن  ع���ن���ا����س���ر  اإن 

وعنيفة،  همجية  بطريقة  منزله  اقتحمت 

و�سلمته ورق��ة ا�ستدعاء للتحقيق يف معتقل 

عند ال�ساعة التا�سعة  “امل�سكوبية” بالقد�ض 
من �سباح اليوم

واع��ت��رب ه���ذا االإج�����راء ا���س��ت��ف��زاز متعمد، 

وي�سكل نوًعا من تكميم االأفواه، وبث الرعب 

ح��ت��ى ال ن��ع��رت���ض ع��ل��ى ت�����س��رف��ات ال��ي��ه��ود 

املقتحمني للم�سجد االأق�سى

امل�سجد  ب����اأن  وا����س���ح  “موقفنا  واأ����س���اف 

االأق�سى للم�سلمني وحدهم، وهو حق �سرعي 

احل��ق،  ب��ه��ذا  نتم�سك  اأن  حقنا  م��ن  رب����اين، 

امل�سجد  على  اإ�سرائيلي  اعتداء  اأي  ونرف�ض 

املبارك”

و�سبق اأن اعتقل رئي�ض الهيئة االإ�سالمية 

م��رات،  ع��دة  �سربي  ال�سيخ  بالقد�ض  العليا 

وت���ع���ر����ض الإب�����ع�����ادات م���ت���ك���ررة ع���ن امل�����س��ج��د 

االأق�سى وحميطه ولعدة اأ�سهر، كما ُمنع من 

ال�سفر ملدة اأربعة اأ�سهر، بزعم “ن�ساطه املعادي 

وت�سكيله خطًرا على اأمن دولة االحتالل”

ويف بداية اأيلول /�سبتمرب املا�سي، قررت 

خم���اب���رات االح���ت���الل م��ن��ع ال�����س��ي��خ ���س��ربي 

اأو احلديث مع عدة �سخ�سيات  من االلتقاء 

 ،1948 ع��ام  املحتلة  االأرا���س��ي  يف  فل�سطينية 

ي�ض  ال�سخ�سيات  بتلك  “لقائه  اأن  بحجة 

باأمن اإ�سرائيل يف مدينة القد�ض”

االنباط-وكاالت

واملحررين  االأ���س��رى  ���س��وؤون  طالبت هيئة 

الفل�سطينيني اليوم اللجنة الدولية لل�سليب 

االح��ت��الل  �سلطات  ع��ل��ى  بال�سغط  االأح��م��ر 

امل�سربني  االأ�سرى  عن  لالإفراج  االإ�سرائيلي 

عن الطعام

وق���ال امل��ت��ح��دث االإع���الم���ي ب��ا���س��م الهيئة 

اأ���س��رى  �ستة  اإن  ل��وك��ال��ة وف��ا  رب��ه  ح�سن عبد 

ي��وا���س��ل��ون اإ���س��راب��ه��م امل��ف��ت��وح ع���ن ال��ط��ع��ام 

اأقدمهم كايد الف�سفو�ض منذ 88 يوماً ومقداد 

يوماً   63 االأع���رج  وع��الء  يوماً   81 القوا�سمة 

وه�سام اأبو هوا�ض 55 يوماً ورايق ب�سارات 59 

يوماً و�سادى اأبو عكر 47 يوماً وبني عبد ربه 

اأن اأو�ساع االأ�سرى ال�سحية يف تدهور حاد وال 

�سيما االأ�سريين الف�سفو�ض والقوا�سمة حيث 

يدخالن اأحياناً يف غيبوبة ويعانيان من نق�ض 

يف ن�سبة ال�سوائل يف اجل�سم االأمر الذي يوؤثر 

ويهدد  لديهما  احليوية  االأع�ساء  عمل  على 

من  مفاجئة  �سحية  النتكا�سة  بتعر�سهما 

اأو ت��وؤدي الرتقائهما  اأن ت�سبب ال�سلل  املمكن 

�سهيدين ويواجه نحو 5 اآالف اأ�سري فل�سطيني 

ظ����روف اع��ت��ق��ال ق��ا���س��ي��ة ب��ي��ن��ه��م 600 اأ���س��ري 

بحاجة اإىل تدخل عالجي عاجل

األسيرات: تلقينا خبر تحرر أسرى جلبوع بالفرح والدهشة

 إسرائيل ترفض تحرير أصحاب المحكوميات العالية

 األسير تميم عمران... مضرب داخل زنزانة مساحتها متر

 65 عاًما على مجزرة قلقيلية.. من ذاكرة اإلرهاب الصهيوني

 الشيخ صبري: استدعاء االحتالل
 لي نوع من تكميم األفواه

 مطالبات بالضغط على االحتالل 
اإلسرائيلي لإلفراج عن األسرى المضربين
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الدويل
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االنباط- وكاالت

 اع���ت���رت اإل����ي����دا ج���ي���ف���ارا، اب���ن���ة ال��ث��ائ��ر 

اأرن�����س��ت��و ت�����س��ي ج���ي���ف���ارا، حت��ري��ر 6 اأ���س��رى 

يف  جلبوع  �سجون  من  �أنف�سهم  فل�سطينيني 

بطولة  بــــاأنها  �ملن�سرم،  �أيلول  من  �ل�ساد�س 

�عتيادية غري 

�مليادين  قــنــاة  مــع  لها  مقابلة  يف  وقــالــت 

على   54 ال����  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 

بع�س  هـــروب  عــن  علمنا  جــيــفــار�:  �غــتــيــال 

�لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  �سجون  من  �لرفاق 

لي�س  لكنه  كــلــمــات،  بب�سع  يــقــال  ح�سل  مــا 

بالأمر �ل�سهل، بل هو بطولة غري �عتيادية، 

لها  و�لــتــ�ــســفــيــق  بــهــا،  �لإ�ـــســـادة  حــقــا  ينبغي 

ودعـــمـــهـــا و�حلـــــفـــــاظ عـــلـــى هـــــذ� �لـــتـــاريـــخ 

�لن�سايل من قبل بقية �لب�سر

لبنان،  جنوب  �إىل  ذهبتم  �إذ�  و�أ�ــســافــت: 

�إ�سر�ئيلية،  �سجون  بقايا  �ستجدون  فهناك 

وهناك ميكنك �أن ترى باأم �لعني ماذ� يعنيه 

�سجناً  يكون  �أن  بالك  فما  �إ�سر�ئيلي،  �سجن 

�لإجر�ء�ت  تلك  �إليه  �أ�سيفت  قد  �إ�سر�ئيلياً 

�لق�سوى �لأمنية 

يعي�س  �لــتــي  �لــظــروف  �أن  �إىل  و�أ�ـــســـارت، 

�ل�سجون  يف  �لفل�سطينيون  �لأ�ــســرى  فيها 

�لإ�ــســر�ئــيــلــيــة ظـــروف غــري �إنــ�ــســانــيــة، وهــي 

�لإن�سان  حقوق  من  نــوع  �أي  �سد  ممار�سات 

لـــالإنـــ�ـــســـان، ومــــع ذلــك  �أي �حــــــر�م  و�ـــســـد 

جندها قائمة وم�ستمرة

�أن نعطي هوؤلء �لأ�سرى  و�أردفت: يجب 

ي�ستحقونها.  �لــتــي  �ملــكــانــة  حــقــا  �لأبـــطـــال 

�لفل�سطيني  �لــ�ــســعــب  دعـــم  وجـــوب  مـــوؤكـــدة 

جنب،  �إىل  جنبا  معه  و�ملقاتلة  وفعال  قــول 

وهذ� ما كان يقوله ت�سي جيفار� د�ئما

�ألـــيـــد� �ــســفــرة تــ�ــســي �إىل غــزة  وتـــنـــاولـــت 

بع�س  تـــرك  �أنــــه  وكــ�ــســفــت   ،1959 �لـــعـــام  يف 

�سخ�سية  ر�سائل  يف  لــو�لــدتــي  �لنــطــبــاعــات 

�ألــيــد� عــن حبها  . ويف هــذ� �لإطــــار �أعــربــت 

ــفــتــهــا بـــاأنـــهـــا متــثــل  لــفــلــ�ــســطــني �لـــتـــي و�ــس

تاريخياً، مكاناً، بلد�ً، �سعباً، و�أمة

�ملــتــحــدة يف وقــت  وقــالــت �عــتــرت �لأمم 

�أر��ــســي  مــن  جــزء  ��ستخد�م  �أنــه ميكنها  مــا 

�أن  �أر�دت  �لتي  لإ�سر�ئيل،  ملنحها  فل�سطني 

بل  فل�سطني،  �أر�ـــس  فقط  لي�س  ت�ستملك، 

�ل�سرق �لأو�سط كله

برفع  لي�س  �لت�سامن  �أن  جيفار�،  وترى 

�إىل ن�سرة  �أيدينا  �أن مند  �أ�سو�تنا فقط بل 

رفــيــقــنــا عــنــدمــا يــحــتــاج �إلـــيـــنـــا وعــلــيــنــا �أن 

�ل�سعب  مع  بــالــذ�ت  �لت�سامن  هــذ�  منار�س 

لفل�سطيني �

و�أكـــــدت �أنـــه رمبـــا يــكــون لــبــنــان و�ــســوريــا 

�لأو�سط  �ل�سرق  �لوحيدة يف  �لدول  و�إيــر�ن 

�لــتــي حتــافــظ عــلــى مــوقــف �سحيح وفــاعــل 

فيما يتعلق بالق�سية �لفل�سطينية، و�لباقي 

. و�أعطت  يبدو كمن يطبق عالجاً تلطيفياً 

مثاًل عن كوبا �لتي تعي�س بعيد�ً عن �ل�سرق 

�لأو�سط، وكان لديها عالقات مع �إ�سر�ئيل، 

مــوؤخــر�ً  �لدبولوما�سية  عالقاتها  وقطعت 

�لفل�سطيني �ل�سعب  مع  ت�سامناً 

االنباط- وكاالت

تفا�سيل  عربية  �إندبندنت  �سحيفة  ن�سرت   

جديدة حول �ختطاف و��ستجو�ب جهاز �ملو�ساد 

�لبحث  �سبيل  �إيــــر�ين يف  �لإ�ــســر�ئــيــلــي جلـــر�ل 

منذ  لبنان  يف  �ملفقود  �لإ�سر�ئيلي  �لطيار  عــن 

�لثمانينيات رون �أر�د

وزعم �لتقرير يف �ل�سحيفة كما �أوردت �لقناة 

7 �لعرية، نقاًل عن م�سوؤولني �إير�نيني كبار، �أن 

�ملو�ساد �ختطف م�سوؤوًل �سابًقا يف فيلق �لقد�س 

عن  معلومات  لديه  كانت  رمبــا  �سري  بـــ  ُلقب 

م�سري �أر�د

و�أو�ــســحــت �أن �جلــــر�ل �أر�ــســلــتــه �إيــــر�ن �إىل 

�لقو�ت  �لثمانينيات و�ساعد يف تدريب  لبنان يف 

حزب  منظمة  �ملــطــاف  نهاية  يف  �ستوؤ�س�س  �لتي 

�لــقــد�ــس  فــيــلــق  �لـــعـــر�ق ويف  كــمــا خــــدم يف  �هلل، 

�لإيـــــر�ين وقـــدم يف �لــ�ــســنــو�ت �لأخــــرية �ملــ�ــســورة 

لقو�ت �لنظام �ل�سوري

�ختطف  �سري  �أن  �إير�نية  م�سادر  وزعمت 

�إحلــاق  يخ�سى  يكن  ومل  �أ�سابيع،  قبل  دم�سق  يف 

�ل�سفارة  بالقرب من  يعي�س  كان  لأنــه  به  �لأذى 

ي�سمل  منتظًما  روتيًنا  يعي�س  وكــان  �لإيــر�نــيــة، 

�لرك�س �ليومي

�جلري  ن�ساط  خــالل  �أنــه  �ل�سحيفة  وبّينت 

باجلر�ل  بالإم�ساك  جمهولة  جمموعة  قامت 

و�أدخلته يف �سيارة و�نطلقو� به �إىل مكان جمهول

كما زعمت �ل�سحيفة �أن �جلر�ل مت �إح�ساره 

�إىل �إ�سر�ئيل و��ستجو�به ب�سكل مكثف ويف نهاية 

بجنوب  جــوهــانــ�ــســرج  �إىل  نــقــلــه  مت  �لــتــحــقــيــق 

�إفــريــقــيــا حــيــث مت �لإفــــــر�ج عــنــه بــالــقــرب من 

�ل�سفارة �لإير�نية ، مزوًد� برقم هاتف �ل�سفارة

ر�أي  ذكـــرت �سحيفة   ، �ملــا�ــســي  �لأ�ــســبــوع  ويف 

�ختطفت  �إ�ــســر�ئــيــل  �أن  لــنــدن  ومــقــرهــا  �لــيــوم 

�جلـــــر�ل �لإيــــــــر�ين، �لـــــذي تـــزعـــم �أنـــــه يحمل 

معلومات حول م�سري �أر�د

ويف نــفــ�ــس �لــيــوم حتـــدث رئــيــ�ــس �لــــــوزر�ء يف 

�ل�سهر  مبهمة  قامت  �إ�سر�ئيل  �أن  و�أكــد  موؤمتر 

�أر�د  لــرون  حــدث  ما  لك�سف  حماولة  يف  �ملا�سي 

�لـــذي وقــع يف حــب عــام 1986 ومــنــذ عــام 1988 

فقد �آثاره

�لعملية  �إطـــار  �أنـــه يف  �لعربية  قــنــاة  وزعــمــت 

�إ�سر�ئيليون على جثة مت  �لأخــرية، عرث عمالء 

بينها  �سلة  هناك  كانت  �إذ�  مــا  ملعرفة  فح�سها 

تتم  لــكــن مل  لــبــنــان،  �ــســرقــي  �أر�د يف  رون  وبـــني 

م�سدر  �أي  قبل  من  �لتقرير  هــذ�  على  �ملو�فقة 

�آخر

االنباط-وكاالت

حملة  و�ملــحــرريــن  �لأ�ـــســـرى  وز�رة  �أطــلــقــت 

“، وذلك ن�سرة  “ لنحميها  دولية  حتت �سعار 

لـــالأ�ـــســـرية �جلـــريـــحـــة فـــى �ــســجــون �لحـــتـــالل 

�إ�سر�ء جعابي�س، ومو�جهة �ل�سيا�سات �لقمعية 

و�لإهمال �لطبي �لذي ميار�س بحقها و�لفر�ج 

�لفورى عنها وعن وباقي �لأ�سرى �ملر�سى

عقدته  �سحفي،  مــوؤمتــر  خــالل  ذلـــك،  جــاء 

�لــــوز�رة مــن �أمـــام مــنــزل �لأ�ــســرية فــى �سجون 

�لحتالل ن�سرين ح�سن “ �أبوكميل”، مب�ساركة 

حلقوق  �لدولية  و�لهيئة  �ملـــر�آه،  �ــســوؤون  وز�رة 

وبــحــ�ــســور  �لفل�سطيني”ح�سد”،  �لــ�ــســعــب 

�ــســخــ�ــســيــات �عـــتـــبـــاريـــة مــــن فــ�ــســائــل �لــعــمــل 

�لوطنى و�أهاىل �أ�سرى و�أ�سرى حمررين

وقـــــال بـــهـــاء �ملــــدهــــون وكـــيـــل �لـــــــــوز�رة، �أن 

ــــرية جــعــابــيــ�ــس مـــن حـــروق  ــــس مـــا تــعــانــيــه �لأ�

يف جــ�ــســدهــا يــجــعــلــهــا تــعــاين مـــن �رتـــفـــاع د�ئـــم 

ل�سنو�ت  عالجها  ويــحــتــاج  �حلــــر�رة،  لــدرجــات 

تاآكل  وب�سبب  و�لنف�سي،  �جل�سدي  �لتاأهيل  من 

ل  و�لإ�سابة،  �حلريق  نتيجة  �أ�سابعها  معظم 

ت�ستطيع �إ�سر�ء تناول �لطعام ول �لقيام باأدنى 

�ليومية �ملعي�سة  مهام 

ودعا  كافة �أطياف �ل�سعب �لفل�سطيني 

و�أحر�ر �لعامل �إىل �لتحرك �لعاجل لدعم 

مطالب �ل�سرية جعابي�س و�لقيام باأكر 

يقدم  ما  �أقل  وهذ�  ت�سامنية معها  حملة 

لــال�ــســرية لــدعــم �ــســمــودهــا يف مــو�جــهــة 

بــطــ�ــس �ملـــحـــتـــل، مـــــوؤكـــــد�ً عـــلـــى �ملــطــالــب 

بحقها  جــعــابــيــ�ــس  لـــالأ�ـــســـرية  �ملــ�ــســروعــة 

حقوقها  لكافة  و�ل�ــســتــجــابــة  �لــعــالج  فــى 

�مل�سلوبة من قبل �إد�رة م�سلحة �ل�سجون

ملــدة  �ــســتــ�ــســتــمــر  �أن �حلــمــلــة  و�أو�ــــســــح، 

مو�قع  على  �لتغريد  عر  �لأن  من  �سهر 

بالعديد  و�لقيام  �لإجــتــمــاعــي،  �لتو��سل 

مـــن �لـــوقـــفـــات �لــتــ�ــســامــنــيــة و�ملـــوؤمتـــر�ت 

�ملجتمع  مــوؤ�ــســ�ــســات  �أمـــام  مــن  �ل�سحفية 

و�ي�سا  �لن�سان  حقوق  وموؤ�س�سات  �ملدين 

�ملــوؤ�ــســ�ــســات �لإعــالمــيــة ليــ�ــســال تــقــاريــر 

�لهمال  �سيا�سة  �سد  �حتجاجية  ور�سائل 

�لطبي وما تتعر�س له �لأ�سرية جعابي�س

عــام   36 جــعــابــيــ�ــس  �إ�ــــســــر�ء  �أن  يـــذكـــر 

�عــتــقــلــت بــعــد حـــريـــق �ــســب يف �ــســيــارتــهــا 

�لدرجة  من  بحروق  �إثــره  على  و�أ�سيبت 

من   %50 يف  و�لــثــالــثــة  و�لــثــانــيــة  �لأوىل 

جــ�ــســدهــا، وفــقــدت 8 مــن �أ�ــســابــع يــديــهــا، 

و�أ�ــســابــتــهــا تــ�ــســوهــات يف مــنــطــقــة �لــوجــه 

و�لظهر

االنباط-وكاالت

 نددت هايتي بت�سريحات و�سفتها 

للرئي�س  كــريــهــة  و  عــنــ�ــســريــة  بــاأنــهــا 

�لأمـــريـــكـــي �لــ�ــســابــق دونـــالـــد تــر�مــب 

�لهايتيني  �ملهاجرين  �أن  �عتر  �لذي 

�لـــذيـــن يــدخــلــون �لـــوليـــات �ملــتــحــدة 

يعّر�سون �لأمريكيني خلطر �لإ�سابة 

مبر�س �لإيدز

�خلمي�س  مقابلة  يف  تــر�مــب  وقــال 

مـــع قــنــاة فــوكــ�ــس نــيــوز لــديــنــا مــئــات 

�لـــذيـــن  �لأ�ــــســــخــــا�ــــس  مـــــن  �لآلف 

من  تعاين  �لتي  هايتي  من  يتدفقون 

�إيدز هائلة م�سكلة 

يــكــون  �أن  �ملــحــتــمــل  مـــن  و�أ�ــــســــاف 

ـــخـــا�ـــس  �لــــعــــديــــد مـــــن هـــــــــوؤلء �لأ�ـــس

�ىل  يــدخــلــون  وهــم  �لإيــــدز،  يحملون 

بلدنا ونحن ل نفعل �سيئا حيال ذلك، 

و��سفا   ، بالدخول  للجميع  ن�سمح  بل 

�لأمر باأنه مثل �أمنية موت لبلدنا

ووفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات �لـــبـــنـــك �لــــدويل 

�ملناعة  نق�س  فريو�س  �نت�سار  تر�جع 

�لــبــ�ــســريــة �لإيــــدز يف هــايــتــي يف �ل15 

�لإ�سابات  ن�سبة  �ملا�سية، وتقدر  عاما 

�لآن ب1،9 باملئة بني �لهايتيني �لذين 

تر�وح �أعمارهم بني 15 و49 عاما

ـــكـــرت �ــــســــفــــارة هـــايـــتـــي يف  ـــن ـــت ـــس و��

�لعن�سرية  �لــتــ�ــســريــحــات  و��ــســنــطــن 

لـــدونـــالـــد تــــر�مــــب �لـــتـــي ل �أ�ـــســـا�ـــس 

لــهــا مـــن �لــ�ــســحــة حــــول �ملــهــاجــريــن 

�لــهــايــتــيــني بــ�ــســكــل خــا�ــس و�لــ�ــســكــان 

ب�سكل عام �لهايتيني 

بــيــان �جلمعة  �لــ�ــســفــارة يف  وقــالــت 

فقط  تهدف  �لكريهة  �لتعليقات  هذه 

�ــســد  و�لـــ�ـــســـقـــاق  �لـــكـــر�هـــيـــة  زرع  �ىل 

�ملهاجرين

بايدن  جــو  �لرئي�س  �إد�رة  وعــّلــقــت 

بطريقة  �ملــهــاجــريــن  �إعــــادة  عــمــلــيــات 

غري قانونية �إىل هايتي عقب �لزلز�ل 

�لذي �سرب جنوب غرب �لبالد يف 14 

�أكرث  مقتل  عن  و�أ�سفر  �آب/�أغ�سط�س 

من 2200 �سخ�س

�ألــــف   30 �أكــــــرث مــــن  لـــكـــن جتـــمـــع 

مــهــاجــر مــنــتــ�ــســف �أيــلــول/�ــســبــتــمــر، 

مــعــظــمــهــم مـــن هـــايـــتـــي، حتـــت ج�سر 

وتك�سا�س،  �ملك�سيك  بني  �حلــدود  عند 

بــايــدن  �إد�رة  وعـــّر�ـــس  �لــو�ــســع  غـــرّي 

لنتقاد�ت �سديدة من �جلمهوريني

ومبــوجــب �إجـــــر�ء �ــســحــي ملــو�جــهــة 

�ملتحدة  �لــوليــات  بـــد�أت  كــوفــيــد-19، 

مــهــاجــر   7500 مــــن  �أكـــــرث  بـــرحـــيـــل 

�أقل  خــالل  جوية  رحلة   70 يف  هايتي 

من ثالثة �أ�سابيع، كما �أعلنت �ملنظمة 

�لدولية للهجرة �جلمعة

وبـــعـــد تــ�ــســريــحــات تـــر�مـــب قــالــت 

�لـــ�ـــســـفـــارة هـــايـــتـــي �إنـــــــه يـــجـــب عــلــى 

غري  تظل  �أل   )  ( �ملتح�سرة  �ل�سعوب 

�لأخــري  �لحــتــقــار  هــذ�  مبالية جتــاه 

مـــن قــبــل �لــرئــيــ�ــس �لــ�ــســابــق تــر�مــب 

هايتي ل�سعب 

 في الذكرى ال54 على اغتياله.. ابنة جيفارا تتحدث عن أسرى نفق الحرية

 ضمن التحركات السرية بالبحث عن الطيار اراد

معلومات عن اختطاف الموساد لجنرال إيراني ونقله إلسرائيل

 »لنحميها«.. حملة دولية للمطالبة باإلفراج عن األسيرة إسراء جعابيص

 هايتي تندد بتصريحات »عنصرية« و«كريهة« لترامب ضد مهاجريها

االنباط-وكاالت

 جدد رئي�س حكومة �لحتالل، نفتايل 

بينيت، خالل موؤمتر �سحفي مع �مل�ست�سارة 

�لأملــانــيــة، �أجنــيــال مــريكــل، �لــيــوم، رف�سه 

“�إقامة دولة فل�سطينية”
وقال بينيت �إن “�إقامة دولة فل�سطينية 

يعني جلب دولة �إرهابية على بعد 7 دقائق 

من بيتي”، ح�سب و�سفه

ما  على  رد�ً  بينيت  ت�سريحات  وجـــاءت 

قالته مريكل، خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي، �إنها 

ترى �أن “ملف حل �لدولتني مهم للتو�سل 

حلل مع �لفل�سطينيني”

و�أ�ساف: “�إ�سر�ئيل تتعلم من �لتجارب 

�ل�سابقة، لن ن�سمح باإقامة دولة فل�سطينية”

وخالل �ملوؤمتر �ل�سحفي، قالت مريكل 

�لــتــي تنظم زيــــارة لــدولــة �لحـــتـــالل، قبل 

�سيكون  �إ�سر�ئيل  “�أمن  �إن  وليتها،  �نتهاء 

�أملانية”،  حكومة  كــل  �أولـــويـــات  ر�أ�ــــس  على 

ح�سب و�سفها

االنباط-وكاالت

حــمــل مــعــهــد لــبــحــث �لــ�ــســر�ع يف �لــ�ــســرق 

�لأو�ــــســــط، حــكــومــة �لحـــتـــالل �لإ�ــســر�ئــيــلــي 

�مل�سوؤولية عن �حليلولة دون رفع �ل�سرية عن 

�لــوثــائــق �ملتعلقة بجر�ئم  حــزمــة كــبــرية مــن 

�رتكبت بحق �لفل�سطينيني

وخل�س �ملعهد، �إىل هذ� �ل�ستنتاج يف تقرير 

ن�سر �أم�س �جلمعة بخ�سو�س �أن�سطة �للجنة 

بالو�سول  �لحتالل  لــدى  �لــوز�ريــة �خلا�سة 

�إىل �ملو�د �لأر�سيفية �ملحدود �لو�سول �إليها

�للجنة  هــذه  �أن  �إىل  �ملعهد  تقرير  و�أ�ــســار 

برئا�سة ما ي�سمى بوزير �لعدل لدى �لحتالل 

دون  �ل�سرية،  رفــع  منع  بغية  بالفعل  ُت�ستغل 

�لوثائق  �لعديد من  قانونية، عن  �أر�سية  �أي 

�رتكبت  بالنكبة وجر�ئم حرب  �ملتعلقة غالبا 

و�ل�سيا�سات   1949-1948 عامي  حــرب  خــالل 

�لإ�سر�ئيلية جتاه �لفل�سطينيني

ولفت �لتقرير �إىل �أن “هذه �لوثائق تتعلق 

بــاأحــد�ث ح�سا�سة ومــوؤملــة يف تاريخ �لحتالل 

�لإ�سر�ئيلي، منها مذبحة دير يا�سني ومقتل 

�إد�رة  و�إنـــ�ـــســـاء   ،1948 عــــام  خــــالل  مــدنــيــني 

من  �لــتــقــريــر  ذلك” وحــــذر  وغـــري  ع�سكرية 

�ل�سرية هذه عن  �آلية رفع  ��ستغالل  �سوء  �أن 

�لوثائق من قبل حكومة �لحتالل يحد من 

على  مبنية  معقدة  مناق�سات  �إجــــر�ء  فــر�ــس 

�حلقائق ويخلق �سورة م�سوهة ملرحلته �ملبكرة 

وي�سر بامل�ساور�ت �ل�سيا�سية و�لجتماعية

االنباط-وكاالت

با�سم حركة حما�س حازم  �لناطق  حتــدث 

قا�سم، �م�س �لأحـــد، عــن �آخــر تــطــور�ت ملف 

“�إ�سر�ئيل”  بـــني  �لأ�ــــســــرى  تـــبـــادل  قــ�ــســيــة 

و�ملقاومة �لفل�سطينية، بالتز�من مع �لذكرى 

�لعا�سرة ل�سفقة “وفاء �لأحر�ر” �أو ما ي�سمى 

ب�”�سفقة �ساليط”

وقــــال قــا�ــســم يف تــغــريــدة لــه نــ�ــســرهــا عر 

“لن  “توير”،  عــلــى  �ل�سخ�سية  �سفحته 

جُتـــدي مــرو�غــة حكومة �لحــتــالل يف ملف 

�لتبادل وتالعبها مب�ساعر �أهايل جنودها”

�جلــنــود  “�أهايل  �أن  عــلــى  قــا�ــســم  و�ـــســـدد 

بال�ستجابة  �إل  �أبــنــاءهــم  يـــرو�  لــن  �لأ�ـــســـرى 

�لتوقيع  “�سكل  و�أ�ــســاف  �ملقاومة”  ل�سروط 

على �سفقة وفاء �لأحــر�ر �لتي نعي�س ذكر�ها 

�لعا�سرة �ليوم، و�حدة من �أكر �ملحطات �لتي 

وفر�ست  �ملــحــتــل،  �إر�دة  �ملــقــاومــة  بها  ك�سرت 

�سروطها، وجعلته يجثو على ركبتيه” وتاأ�سر 

4 جنود  �لفل�سطينية يف قطاع غــزة،  �ملقاومة 

�لإف�ساح  وترف�س  �سنو�ت،  منذ  �إ�سر�ئيليني 

�سروطها،  تنفيذ  دون  عنهم،  معلومات  عــن 

�ملتمثل بالإفر�ج عن �لأطفال و�لن�ساء و�أ�سرى 

�ساليط �ملعاد �عتقالهم

االنباط-وكاالت

متــكــن �أهـــــايل بــلــدة بــيــتــا جــنــوبــي نابل�س 

�لأحــد،  يــوم  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  �سمايل 

بامل�سادرة  �ملهددة  �أر��سيهم  �إىل  �لو�سول  من 

على قمة جبل �سبيح لأول مــرة منذ خم�سة 

�أ�سهر، لقطف ثمار �لزيتون

�نــطــالق �حلملة �لوطنية  جـــاء ذلـــك مــع 

و�ل�سعبية لدعم �سمود �ملز�رعني )فزعة( �لتي 

و�ل�ستيطان  �جلـــد�ر  مقاومة  هيئة  تنظمها 

بــالــ�ــســر�كــة مـــع عـــدد مـــن �ملــوؤ�ــســ�ــســات وجلـــان 

فاعلة  �سبابية  وجمموعات  �ل�سعبية  �ملقاومة 

وت�سمل حمافظات �ل�سفة �لغربية

وهذه �أول مرة يتمكن فيها �أهايل بيتا من 

“جفعات  �ل�ستيطانية  �لــبــوؤرة  �إىل  �لو�سول 

قمة  على  �مل�ستوطنون  �أقامها  �لتي  �أفيتار” 

�جلبل يف مايو/ �أيار �ملا�سي

وحتـــــــدى �ملــــو�طــــنــــون ومـــعـــهـــم عـــ�ـــســـر�ت 

�ملتطوعون �لتو�جد �لكثيف لقو�ت �لحتالل 

ورفعو�  �ملــخــالة،  �ل�ستيطانية  �لــبــوؤرة  د�خـــل 

ثمار  قطف  وبــا�ــســرو�  �لفل�سطينية،  �لأعـــالم 

�لــزيــتــون ورفــ�ــس �أهـــايل بيتا �حلــ�ــســول على 

تن�سيق م�سبق من �لحتالل لقطف �لزيتون 

من �أر��سيهم بجبل �سبيح

 بينيت مجددًا: لن نسمح بإقامة 
دولة فلسطينية

 حكومة االحتالل تمنع نشر 
وثائق حساسة متعلقة بالنكبة

 حماس: أهالي الجنود لن يروا أبنائهم 
إال باالستجابة لشروط المقاومة

 أهالي بيتا يتحدون االحتالل 
ويقطفون الزيتون بجبل صبيح
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

القدم  لكرة  لبنان  منتخب  اأطلق 

م�����س��اء  الأردن،  يف  الأول  م����ران����ه 

نظريه  مل��واج��ه��ة  ا���س��ت��ع��دادا  ال�سبت، 

ال�����س��وري ال��ث��اث��اء امل��ق��ب��ل، يف اإط��ار 

ال�������دور احل���ا����س���م م����ن ال��ت�����س��ف��ي��ات 

الآ���س��ي��وي��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س 

واأج�����ري�����ت   .2022 ق���ط���ر  ال�����ع�����امل 

خريبة  ملعب  يف  التدريبية  احل�سة 

ال�������س���وق و���س��م��ل��ت ت��ن��وي��ع��ات ب��دن��ي��ة 

وفنية. وجدد املدير الفني الت�سيكي 

تهنئته  م�ستهلها  يف  ها�سيك  اإي��ف��ان 

لاعبني على العر�س الذي قدموه 

ال��دوح��ة اخلمي�س  ال��ع��راق يف  اأم���ام 

العالية  روحهم  على  مثنيا  املا�سي، 

وت��رك��ي��زه��م وع��ط��ائ��ه��م اجل��م��اع��ي، 

م��ت��و���س��م��ا م��ن��ه��م ب����ذل امل���زي���د اأم����ام 

ت�����س��اع��دي��ا.  الأداء  ل��ي��ك��ون  ���س��وري��ا 

م�ساء  �سوريا  �سد  املواجهة  و�ستقام 

ال��ث��اث��اء امل��ق��ب��ل ع��ل��ى م��ل��ع��ب امل��ل��ك 

ال���ع���ا����س���م���ة الأردن�����ي�����ة  ع����ب����داهلل يف 

عّمان، وذلك يف متام ال�سابعة م�ساء 

بتوقيت مكة املكرمة. 
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منتخب لبنان يستعد لمواجة سوريا 

ختام منافسات بطولة المملكة للمواي تاي 

السلط يكرم الوزيرين الداوود وغنيمات  

حضور كبير لمباراة السعودية والصين 

االنباط - عمان 

ت��خ��ت��ت��م م�������س���اء ال����ي����وم الث���ن���ني  

املفتوحة  اململكة  بطولة  مناف�سات 

ل����ل����م����واي ت�������اي ل���ف���ئ���ت���ي ل���ل���رج���ال 

�سالة  ت�ست�سيفها  وال��ت��ي  وال�سباب 

ال�����س��ه��ي��د را�����س����د ال����زي����ود مب��دي��ن��ة 

البطولة  وت�سهد  لل�سباب.  احل�سني 

 ١٣ مي���ث���ل���ون  لع����ب   ١٧٦ م�������س���ارك���ة 

م������رك������زاً م�����ن ج���م���ي���ع حم���اف���ظ���ات 

امل��م��ل��ك��ة وي��ت��ن��اف�����س��ون ع��ل��ى م����دار ٣ 

بطولة  اأول  ه��ي  ه��ذه  وتعترب  اأي���ام. 

ُيقيمها الحتاد الأردين للمواي تاي 

لختيار  وت��اأت��ي  ك��ورون��ا  جائحة  بعد 

ع��ن��ا���س��ر امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي وال���ذي 

العامل  بطولة  يف  للم�ساركة  ي�ستعد 

ال�سهر  تاياند  ت�ست�سيفها  وال��ت��ي 

املقبل.

االنباط - عمان 

لنادي  قدماه  ال��ذي  للدعم  تقديرا 

ال�����س��ل��ط ق������ام  رئ���ي�������س ن������ادي ال�����س��ل��ط 

الهيئة  اأع�����س��اء  و  عربيات”  “خالد 
ال��ن��ادي وعلى  اأم��ن��اء  الإداري���ة وجمل�س 

عنزة”  اأب����و  “�سخر  ال���س��ت��اذ  راأ���س��ه��م 

ال�ساهد  جمموعة  ادارة  جمل�س  رئي�س 

ال�سحفية بتكرمي الوزيرين الأ�سبقني 

غنيمات”،  “جمانة  داوود” و  “�سامي 
املتوا�سل  دعمهم  على  ت��ق��دي��ًرا  وذل���ك 

ن��ادي  ت��ق��دمي دروع  ل��ل��ن��ادي  ح��ي��ث مت 

الذي  ال�سلط للوزيرين .خال احلفل 

اقيم يف مقر النادي بح�سور عدد كبري 

م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة واب��ن��اء 

النادي .

الريا�ض- وكاالت 

مباراة  تذاكر  حجز  عملية  �سهدت 

م��ن��ت��خ��ب ال�������س���ع���ودي���ة اأم�������ام ن��ظ��ريه 

ال�����س��ي��ن��ي، اإق����ب����ال ه���ائ���ا و����س���دي���دا 

م���ن امل�����س��ج��ع��ني م��ن��ذ ط����رح ال��ت��ذاك��ر 

ل��ل��ب��ي��ع، ح��ي��ث مت ب��ي��ع اأك�����ر م���ن 45 

ال�سيني  املنتخب  ويحل  تذكرة.  األف 

يوم  ال�سعودي،  الأخ�سر  على  �سيفا 

مدينة  ملعب  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل،  ال��ث��اث��اء 

حل�ساب  ال��ري��ا���س��ي��ة،  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك 

اجل����ول����ة ال���راب���ع���ة م����ن ال��ت�����س��ف��ي��ات 

ملونديال  املوؤهلة  النهائية  الآ�سيوية 

ال�سعودية  ال�سلطات  و�سمحت   .2022

م���ن���ذ م����ب����اراة الأخ�������س���ر وال���ي���اب���ان، 

 %١00 بن�سبة  اجلماهريي  باحل�سور 

امللعب،  من  ال�ستيعابية  الطاقة  من 

تبلغ  اإذ  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب،  ال��دع��م  ل��ت��وف��ري 

األ��ف��ا.   ٦2 للملعب  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����س��ع��ة 

وي����ت����واج����د امل���ن���ت���خ���ب ال�������س���ع���ودي يف 

ال�سني  ت�سم  التي  الثانية  املجموعة 

وفيتنام.  وعمان  واليابان  واأ�سرتاليا 

وي���ط���م���ح الأخ�������س���ر ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����وزه 

الت�سفيات  يف  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال���راب���ع 

ب��اأف�����س��ل ان��ط��اق��ة ل��ه ع��ل��ى الإط���اق 

التاأهل  بطاقة  ح�سد  من  والق��رتاب 

املبا�سر للمونديال. ويت�سدر املنتخب 

9 نقاط، بفارق  الأ�سرتايل املجموعة ب�

الأهداف عن املنتخب ال�سعودي الذي 

ميلك نف�س الر�سيد.

االنباط - عمان 

ال�سابعة  اجلولة  مناف�سات  اختتمت 

الثانية  ال��درج��ة  دوري  م��ن  والأخ���رية 

ف��وز  ع���ن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأ����س���ف���رت   .202١

���س��ب��اب احل�����س��ني ع��ل��ى ���س��ب��اب ح����وارة 

فيما   ،0-١ جر�س  على  والطيبة   ،٣-١

و�سحم   ،١-١ واخل��ال��دي��ة  اأدر  ت��ع��ادل 

وح���رث���ا ب�����دون اأه��������داف. وف�����از ���س��م��ا 

ع��ل��ى  واحل�������س���ن   ،١-2 ال���ب���ادي���ة  ع��ل��ى 

الوحدة  على  والعالية   ،٦-١ احلمراء 

القطني  اأم  ف��از  النتيجة  وب��ذات   ،0-١

�سحم،  ف��رق  وتاأهلت  الها�سمية.  على 

ال��ط��ي��ب��ة، ال��ع��ال��ي��ة وال��ه��ا���س��م��ي��ة ل��ل��دور 

ن�سف النهائي الذي يقام ذهابا واإيابا، 

الأوىل”  ل��ل��درج��ة  ال��ف��ائ��زي��ن  لي�سعد 

احل�سني،  �سباب  هبط  فيما  مبا�سرة، 

دوري  اإىل  وال���ب���ادي���ة  احل���م���راء  اأدر، 

الدرجة الثالثة. وت�سدر �سحم ترتيب 

نقطة،   ١٧ بر�سيد  الأوىل  املجموعة 

 ،١١ ح���رث���ا   ،١2 ج���ر����س   ،١5 ال��ط��ي��ب��ة 

وب��ف��ارق   5 اخل��ال��دي��ة   ،8 ح���وارة  �سباب 

 .٣ اأدر  احل�سني،  �سباب  عن  املواجهات 

املجموعة  �سدارة  يف  العالية  وا�ستقر 

الها�سمية  نقطة،   ١٦ بر�سيد  الثانية 

١٣، احل�سن واأم القطني ١2، �سما ١0، 

الوحدة 9، احلمراء 5، والبادية اأخريا 

دون ن��ق��اط. وي��ل��ت��ق��ي يف ذه���اب ال���دور 

ن�سف النهائي من البطولة الها�سمية 

م����ع ����س���ح���م، وال���ط���ي���ب���ة م����ع ال��ع��ال��ي��ة 

اجلمعة ١5 ت�سرين الأول املقبل، لتقام 

مباريات الإياب بعدها باأ�سبوع.

االنباط - عمان 

 ن���اق�������س���ت اجل���م���ع���ي���ة الأردن������ي������ة 

ل���ل���م���اراث���ون���ات م���ع ال��ل��ج��ن��ة امل��وؤق��ت��ة 

التعاون  �سبل  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  لحت��اد 

تقيمها  ال��ت��ي  امل��اراث��ون��ات  تنظيم  يف 

اجل��م��ع��ي��ة. وع���ق���د اج���ت���م���اع يف م��ق��ر 

احت�����اد ال���ع���اب ال���ق���وى ب���ني الحت����اد 

واجل���م���ع���ي���ة، ب���ح�������س���ور م����دي����ر ع���ام 

الحت����اد ال��دك��ت��ور ول��ي��د ال��رح��اح��ل��ة، 

ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل���وؤق���ت���ة ل���احت���اد، 

وم���دي���ر ع����ام اجل��م��ع��ي��ة ل��ي��ن��ا ال���ك���رد، 

وع�����س��و جل��ن��ة الحت����اد ع��م��اد ظ��اظ��ا، 

ومدير الحتاد ح�سام املومني وع�سو 

جلنة التحكيم الكابنت خالد. وقالت 

اجلمعية يف بيان ا�سدرته الحد، اإنه 

بني  م�سرتك  اتفاق  اإىل  التو�سل  مت 

التعاون  على  املعنية  الأط��راف  جميع 

امل��ق��ام من  امل���اراث���ون  تنظيم  ال��ت��ام يف 

للماراثونات  الأردن��ي��ة  اجلمعية  قبل 

ع����ن ط���ري���ق جل���ن���ة حت��ك��ي��م ر���س��م��ي��ة 

واإ�����س����راك ج��م��ي��ع لع��ب��ي الحت�����اد يف 

ال�����س��ب��اق وامل�����س��اه��م��ة يف ال��رتوي��ج ل��ه. 

واأ�سارت الكرد اإىل اأنه مت التعاون مع 

الأم��رية  وجامعة  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا حل���ث ال��ط��ل��ب��ة 

تنظيم  يف  ب��ال��ت��ط��وع  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 

�ساعات  اإدراج  �سيتم  حيث  امل��اراث��ون، 

احت�سابها  ليتم  اجلمعية  لدى  العمل 

���س��م��ن ن���ظ���ام خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع م��ث��ل 

ال�سابقة.  الأع���وام  اع��ت��م��اده يف  م��ا مت 

�سينطلق  ع��م��ان  م���اراث���ون  اأن  ي��ذك��ر 

ال�ساحة  اإ�سارات  من  البلد  و�سط  من 

رئي�سية  �سباقات   4 وي�سم  الها�سمية، 

42 كيلومرتا،  “�سباق ماراثون فردي 
�سباق الن�سف ماراثون 2١ كيلومرتا، 

دوار  ق��ب��ل  ك��ي��ل��وم��رتات   ١0 و����س���ب���اق 

ال���داخ���ل���ي���ة م���ق���اب���ل امل����رك����ز ال��ث��ق��ايف 

اجلديدة  الفئة  اإىل  بالإ�سافة  امللكي، 

امل�ستحدثة لهذا العام وهي فئة �سباق 

١0 كيلو مرتات عرب تطبيق )اأرك�س 

لاأردن( الفرتا�سي”. و�سي�سهد يوم 

ال�سباق  الأول،  ت�سرين   22 اجل��م��ع��ة 

اخل��ا���س ب��الأط��ف��ال ال���ذي ���س��ي��ق��ام يف 

مهرجان  �ساحة  يف  احل�سني  ح��دائ��ق 

�سيف عمان. 

االنباط - عمان 

���س��ه��دت ق��اع��ة ق�����س��ر امل����وؤمت����رات ال��ك��ربى 

امليت  البحر  �سواطئ  على  الهيلتون(  )فندق 

���س��ب��اح الأح�����د اإزاح������ة ال�����س��ت��ار ع���ن ف��ع��ال��ي��ات 

اجلمعية العمومية لاحتاد الدويل لريا�سة 

الثنني  م�ساء  حتى  تتوا�سل  التي  املكفوفني 

با�ست�سافة من قبل اللجنة الباراملبية الأردنية 

الجتماعات  وافتتحت  دول���ة.   ٣١ مب�ساركة 

رئي�س  ال���رز  اأب���و  ح�سني  د.  اأ.  عطوفة  بكلمة 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الأردن����ي����ة ال�����ذي رح��ب 

الإقامة  طيب  لهم  متمنيا  امل�ساركة  بالوفود 

���س��اك��را ثقة الحت���اد ال��دويل  ال�����س��ام  يف بلد 

والدول امل�ساركة بقدرة الأردن على ا�ست�سافة 

امل����وؤمت����رات ال���ك���ربى داع���ي���ا اهلل ع���ز وج���ل ان 

وان  وال��دائ��م  وال��ع��ادل  ال�سامل  ال�سام  يحل 

تقوم الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س 

ال�سريف، موؤكدا ان الريا�سة تلعب دورا هاما 

والتفاهم  وال�سام  ال�سداقة  اأوا�سر  لتعزيز 

بني ال�سعوب. وبارك اأبو الرز لاحتاد الدويل 

لريا�سة املكفوفني مرور 40 عاما على تاأ�سي�سه 

منذ عام 8١ وهو العام الذي �سهد اأي�سا مياد 

اأبو  املعوقني. ونوه  اأردين لريا�سة  اأحتاد  اأول 

ت�سكل  امل��ي��ت  البحر  اج��ت��م��اع��ات  اأن  اإىل  ال���رز 

الأردن��ي��ة  الباراملبية  للجنة  الأوىل  الفعالية 

بعد الإجناز الكبري والتاريخي الذي حتقق يف 

باراملبيك طوكيو باحل�سول على 4 ميداليات 

ذه���ب���ي���ة وواح���������دة ب����رون����زي����ة. م����ن ج��ه��ت��اه��ا 

رئي�سة  هما�سوي  ج��اين  ال��دمن��ارك��ي��ة  اأ���س��ادت 

للمكتب  املكفوفني  لريا�سة  ال��دويل  الحت��اد 

الإعامي للجنة الباراملبية مبا قدمه الأردن 

ب��ا���س��ت�����س��اف��ة ه���ذه الج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ت�سكل 

املكفوفني.  ريا�سة  م�سرية  يف  هاما  منعطفا 

التي  ال��ك��ب��رية  الإجن�����ازات  هما�سوي  وب��ارك��ت 

املرحلة  الأردنية يف  الباراملبية  اللجنة  حقتها 

ال�����س��اب��ق��ة،. وك��ان��ت رئ��ي�����س��ة الحت����اد ال���دويل 

اأرك��ان  مع  لقاءات مو�سعة  على عقد  حر�ست 

اللجنة الباراملبية الأردنية برئا�سة اأ.د ح�سني 

الرو�سان  �سليمان  ال�سيد  وح�سور  ال��رز  اأب��و 

اأمني  الرئي�س، والأن�سة مها الربغوثي  نائب 

اللجنة،  ع�سو  ال�سعار  عامر  د.  اللجنة،  ع��ام 

وال�سيد  ال�سندوق،  اأم��ني  احلليق  واإب��راه��ي��م 

ج��ا���س��ر ن���وي���ران م��دي��ر ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي 

ل��احت��اد  ق���دم  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة وال����ذي  اللجنة  يف 

اأ�ساليب  يف  النظر  ب��اإع��ادة  مقرتحا  ال���دويل 

فيما  للباراملبيك  امل��وؤه��ل��ة  الت�سفيات  اإق��ام��ة 

يخ�س ريا�سة كرة الهدف ملكفوفني، مقرتحا 

واح��د  دور  �سمن  اآ�سيا  ت�سفيات  تكون  ل  ان 

بحيث تق�سم اىل مناطق جغرافية يقام بينها 

ت�����س��ف��ي��ات ي��ت��اأه��ل م��ن��ه��ا ف��ري��ق��ان ل��ان��ت��ق��ال 

للباراملبيك.  املوؤهلة  النهاية  الت�سفيات  اىل 

اللجنة  وف���د  ف���اإن  ال��ر���س��م��ي  ال�سعيد  وع��ل��ى 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة لج��ت��م��اع��ات ال��ب��ح��ر امل��ي��ت ي�سم 

اللجنة ود.  اأمني عام  الن�سة مها الربغوثي 

يف  الت�سويت  حق  ميلك  ال��ذي  ال�سعار  عامر 

لنتخاب  الإث��ن��ني  م�ساء  امل��ق��ررة  النتخابات 

م��ك��ت��ب ت��ن��ف��ي��ذي ج���دي���د ل���احت���اد ال����دويل 

جتدد  ان  ينتظر  حيث  امل��ك��ف��وف��ني،  لريا�سة 

احلالية  بالرئي�سة  ثقتها  العمومة  اجلمعية 

اأحمد عوينة من م�سر على  د.  فيما يناف�س 

ع�سوية املكتب التنفيذي. واأثنت الأن�سة مها 

الربغوثي على كافة اجلهود التي بذلت من 

موؤكدة  امليت،  البحر  اجتماعات  اإجن��اح  اأج��ل 

املرحلة  يف  �ست�سهد  امل��ك��ف��وف��ني  ري��ا���س��ات  اأن 

اأرك��ان  قبل  من  التفاعل  من  مزيدا  القادمة 

اللجنة الباراملبية.  

ختام الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية 

تعاون مشترك بين اتحاد القوى واالردنية للماراثونات 

افتتاح اعمال عمومية االتحاد الدولي لرياضة المكفوفين 

تواصل منافسات دوري االولى الكروي 
االنباط - عمان 

تتوا�سل م�ساء اليوم مناف�سات ال�سبوع ال�سابع من دوري كرة القدم 

لندية الدرجة الوىل حيث تقام اليوم الثنني مباراتان، حيث يواجه 

الكرمل نظريه بلعما على ملعب الأمري ها�سم، ويلتقي ال�سرحان مع 

عمان FC، على ملعب ال�سرحان. وتختتم مواجهات اجلولة ال�سابعة 

الأمري  �ستاد  ال�سرحان مع كفر�سوم على  يلتقي مغري  الثاثاء، حيث 

حم��م��د، والأه���ل���ي م��ع ال��ط��رة ع��ل��ى م��ل��ع��ب الأم����ري ح�����س��ني بال�سلط. 

كل  ثانيا  وح��ل  نقطة،   ١4 بر�سيد  الفرق  ترتيب  ال�سرحان  ويت�سدر 

١٣، الريموك واحتاد الرمثا  ب�  ال�سرحان، الطرة وال�سريح  من مغري 

١0، العربي ٧، الأهلي ٦، بلعما 5، كفر�سوم 4، عمان FC ٣، الكرمل 2، 

من�سية بني ح�سن اأخريا دون نقاط.
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أنس تواصل التألق في انديان للتنس 

سواريز ال يعترف بالصداقات داخل الملعب 

رونالدو يواصل تعزيز ارقامه القياسية 

الحارس نوير ال يفكر باالعتزال 

امريكا – وكاالت  

ت���أه��ل��ت �ل��اع��ب��ة �ل��ت��ون�����س��ي��ة �أن�����س 

ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ث���ل��ث  �ل�����دور   �إىل  ج���ب��ر 

�إندي�ن ويلز �لأمريكية )1000نقطة(  

لتفي�  لعبة  على  ج�بر  �أن�س  وف���زت 

�أن��������س���ت����زي���� ���س��ي��ف������س��ت��وف��� �مل�����س��ن��ف��ة 

مل��ج��م��وع��ة  ع����مل���ي���� مب��ج��م��وع��ت��ن   65

و�ح����دة، ب��ع��د ���س���ع��ة و56 دق��ي��ق��ة من 

�ل���ل���ع���ب. وف��������زت �أن���������س ب���مل��ج��م��وع��ة 

ق��وي��ة  ب���د�ي���ة  ب��ع��د  ب�����س��ه��ول��ة  �لأوىل 

يف  ب�لفوز  �سيف��ستوف�  وردت   ،)2-6(

 ،)3-5( تقدمت  �إذ  �لث�نية  �ملجموعة 

-6( ث���م   ،)5-5( ج���ب��ر  ت��ع���دل��ت  ث���م 

بريك”  “ت�ي  ل����  �ل��ل��ج��وء  ل��ي��ت��م   ،)6

 ،)5-7( لتفي�  بطلة  ب��ه  ف���زت  �ل��ذي 

 .)6-7( ل�س�حله�  �ملجموعة  لتح�سم 

مل  �لف��سلة  �ل��ث���ل��ث��ة  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 

ملن�ف�سته�،  �مل��ج���ل  ج�بر  �أن�����س  ت��رك 

 .)3-6( بنتيجة  ل�س�حله�  وح�سمته� 

�ل��ذه���ب بعيد�  �أن�����س ج�بر يف  وت���أم��ل 

م��زي��د من  لك�سب  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف 

�لبطولة  يف  م��ك���ن  ل�سم�ن  �ل��ن��ق���ط، 

يف  �ستدور  �ل��ت��ي  ل��اأ���س���ت��ذة  �لنه�ئية 

ج�����و�د�لخ������ر� ب���مل��ك�����س��ي��ك، وت�����س���رك 

�ل���ع����مل.  8 لع����ب�����ت يف  �أف�������س���ل  ب���ه���� 

12 يف  وحتتل �أن�س ج�بر ح�لي� �ملركز 

للتن�س. �لع�ملي  �لتن�سيف 

االرجنتني – وكاالت 

�أقر هد�ف منتخب �أوروجو�ي، لوي�س 

�سو�ريز ب�لقوة �لكبرية �لتي يتمتع به� 

�ل��ر�ئ��ع��ة  و�حل���ل��ة  �لأرج��ن��ت��ن  منتخب 

�ملو�جهة  قبل  �مل��ن���ف�����س،  به�  مي��ر  �ل��ت��ي 

ت�سفي�ت  �سمن  بينهم�  �ستجمع  �ل��ت��ي 

�أمريك� �جلنوبية �ملوؤهلة ملوندي�ل قطر 

�أتلتيكو  مه�جم  ���س��و�ري��ز،  وق���ل   .2022

وبر�سلونة  وليفربول  �حل���يل،  مدريد 

ب��ق��وة  ت��ت��م��ت��ع  “�لأرجنتن  �ل�������س����ب���ق: 

ك��ب��رية خ������س��ة ع��ل��ى �أر���س��ه���، ك��م��� �أن��ه��� 

توجت  ب��ع��دم���  �أوق���ت��ه���  �أف�����س��ل  تعي�س 

ف��رة«.  منذ  ت��ه��زم  ومل  �أم��ري��ك���،  بكوب� 

ب�لو�سع  معقدة  مب�ر�ة  “�ستكون  وت�بع 

يف �حل�����س��ب���ن ���س��ع��وب��ة �ل��ل��ع��ب ك���ز�ئ���ر، 

�لرغبة  بنف�س  �ملب�ر�ة  �سنخو�س  لكنن� 

و�لروح. علين� �أن نكون �أقوي�ء«. و�أبدى 

�سو�ريز، �أ�سفه لغي�ب �لثاثي رودريجو 

�لإيق�ف، وجيورجي�ن  ب�سبب  بيت�نكور؛ 

�أر��سك�يت�، وخو�سيه م�ري� خيمينيز  دي 

“لعبون  �أن��ه��م  �إىل  م�سري�  لاإ�س�بة، 

لكنه  �أوروج���و�ي،  منتخب  مهمون” يف 

�سو�ريز،  و�أك��د  ج�هزة.  �لبد�ئل  �أن  �أكد 

م��ن��ت��خ��ب���ت  ���س��د  �ل��ل��ع��ب  �أن  ع����ًم����،   34

بحجم �لأرجنتن و�لرب�زيل “د�ئًم� م� 

�لر�ئع مو�جهة لعبن مثل  يكون من 

�أنه  �أكد  �أو نيم�ر” لكنه  ليونيل مي�سي، 

“ل توجد �سد�ق�ت د�خل �مللعب«. وعن 
�ملر�سحن  ق���ئ��م��ة  ���س��م��ن  ����س��م��ه  وج���ود 

�لع�م،  �لذهبية لهذ�  �لكرة  لنيل ج�ئزة 

�لأوروج��و�ي��ن  ك��ل  “على  �سو�ريز  ق���ل 

ت�ألقه  مل��و����س��ل��ة  ب�لفخر”  ي�����س��ع��رو�  �أن 

يف ك����رة �ل���ق���دم يف م��ث��ل ع���م���ره. وق����ل 

�ل�سخ�سي  �مل�ستوى  “ب�لن�سبة يل وعلى 
�أتوقف  لن  لكني  يل،  فخر  ميثل  فهذ� 

ع��ن م��و����س��ل��ة �ل��ع��م��ل، و���س���أظ��ل �أوؤم����ن 

ب�إمك�نية مو��سلة �لكف�ح لكي �أظل دوم� 

�مك�نية  مينحني  �أت��ل��ت��ي��ك��و  �ل��ق��م��ة.  يف 

�لع�ملية«. �لقدم   �ل�ستمر�ر يف قمة كرة 

�ل�سلبي  تع�دله�  بعد  �أوروجو�ي  وحتتل 

يف �جلولة �مل��سية �أم�م كولومبي� �ملركز 

 16 بر�سيد  �لت�سفي�ت  بجدول  �لر�بع 

نقطة، وهو �آخر �ملر�كز �ملوؤهلة مب��سرة 

للموندي�ل، وهو نف�س ر�سيد �لإكو�دور 

ل��ك��ن��ه��� تتفوق  �ل��ث���ل��ث  �مل��رك��ز  ���س���ح��ب��ة 

ب��ف���رق �لأه�����د�ف. وت��ت�����س��در �ل��رب�زي��ل 

27 نقطة جمعته� من  �جلدول بر�سيد 

�لأرجنتن  تليه�  متت�لية،  �نت�س�ر�ت   9

19 نقطة. ب�

الربتغال – وكاالت 

ت�سدره  رون����ل���دو  كري�ستي�نو   عزز 

ل��ق���ئ��م��ة ه���د�يف �مل��ب���ري���ت �ل��دول��ي��ة، يف 

ف��وز �ل��ربت��غ���ل 3-���س��ف��ر على ق��ط��ر، يف 

�لأوىل  �ملجموعة  من  �ل�س�بعة  �جلولة 

ك�أ�س  �إىل  �ملوؤهلة  �لأوروبية  للت�سفي�ت 

�لع�مل 2022 و�لتي ي�س�رك فيه� �لعن�بي 

�لنت�ئج.  �حت�س�ب  دون  �عتب�رية  ب�سفة 

بقدمه  �سهلة  فر�سة  رون���ل��دو  و�أه���در 

�لي�سرى، قبل �أن ي�ستغل بعده� بدق�ئق 

خ��ط���أ دف���ع��ي��� يف �إب���ع����د ك���رة ع��ر���س��ي��ة، 

�لأول  �لهدف  قريب  م��دى  من  و�سجل 

 112 �إىل  37، لي�سل  لباده يف �لدقيقة 

�أوروب���.  ب��ر�زي��ل  مع  م�سريته  يف  هدف�، 

�لث�ين  �لهدف  فونتي  جوزيه  و�أ���س���ف 

ب��ع��دم��� ت���ب��ع ���س��رب��ة ر�أ�����س م��رت��دة من 

 .48 �لدقيقة  يف  �ل�سيب  �سعد  �حل�ر�س 

�أندريه �سيلف� �أهد�ف �لربتغ�ل  و�ختتم 

ر�أ���س قوية من مدى قريب يف  ب�سربة 

�لربتغ�ل  وفر�ست  �لأخ���رية.  �لدقيقة 

�لنه�ية،  حتى  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن  �سيطرته� 

وح���رم���ت ق��ط��ر م���ن ���س��ن���ع��ة �ل��ف��ر���س 

�لنجم  وتخطى  �ل�سوطن.  م��د�ر  على 

�ل��ربت��غ���يل �ل���رق���م �ل��ق��ي������س��ي �مل�����س��ج��ل 

ب��������س���م �مل����د�ف����ع �لإ�����س����ب�����ين ���س��ريج��ي��و 

ر�م��و���س، لع��ب ب���ري�����س ���س���ن جريم�ن 

ع���ل���ى ���س��ع��ي��د �مل���������س�����رك�����ت �ل���دول���ي���ة. 

وب��ح�����س��ب م��وق��ع »ت��ر�ن�����س��ف��ري م���رك��ت«، 

 181 رق��م  رون���ل��دو خ��س مب�ر�ته  ف���إن 

�لاعب  لي�سبح  �لربتغ�ل،  مع منتخب 

�لأوروبي �لأكرث م�س�ركة على �مل�ستوى 

�ل�����دويل م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����اده، م��ت��ف��وًق��� 

مب�ر�ة(.    180( ر�مو�س  �سريجيو  على 

وي���ت���ف���وق ع��ل��ى رون�����ل����دو ع��ل��ى ���س��ع��ي��د 

�مل�����س���رك���ت �ل��دول��ي��ة ع���رب �ل���ت����ري���خ، 4 

لع��ب��ن ف��ق��ط، ه��م ب��در �مل��ط��وع و�أح��م��د 

ح�سن و�أحمد مب�رك و�سه ت�سن �آن.

برلني – وكاالت 

ي����رى م����ن���وي���ل ن���وي���ر، ق����ئ���د وح����ر����س 

م���رم���ى �مل��ن��ت��خ��ب �لأمل�������ين ون������دي ب���ي��رن 

�ل�ستمر�ر  على  �ل��ق��درة  لديه  �أن  ميونخ، 

م��ق���ب��ل��ة  �أط������ول. ويف  ل���ف���رة  �مل���اع���ب  يف 

�لأمل���ن��ي��ة،  زون��ت���ج«  �آم  »فيلت  �سحيفة  م��ع 

يل  “ب�لن�سبة  نوير  ق���ل  �لأح���د،  �ل�س�درة 

ل��ي�����س ع��ن��دي م��ع��ي���ر ي��ت��ع��ل��ق ب���ل��ع��م��ر، ول 

�أقول �إن �خلت�م �سيكون مع �سن �لأربعن«. 

ب�يرن  ن���دي  و�أع��رب ق�ئد وح���ر���س مرمى 

��ستمر�ره  م�س�ألة  ب�أن  �عتق�ده،  ميونخ عن 

“عو�مل  على  تتوقف  �مل��رم��ى  ح��ر����س��ة  يف 

بحيث  ب���ل��ل��ي���ق��ة  يتعلق  م���  م��ن��ه���  م��ع��ي��ن��ة، 

�أك����ون يف ح���ل��ة ب��دن��ي��ة ج��ي��دة وب��ح��ي��ث �أل 

�أحب  و�أن� ل  �لتدريب متث�قا،  �إىل  �أذهب 

�أن  �مل�سكن�ت«. يذكر  ت�أثري  �أتدرب حتت  �أن 

ب�يرن ينتهي يف  عقد نوير )35 ع�م�( مع 

�لإ�س�بة  وحرمت   .2023 حزير�ن/يونيو 

�لت�سفي�ت  يف  م��وؤخ��ر�  �مل�س�ركة  م��ن  نوير 

�مل���وؤه���ل���ة ل��ن��ه���ئ��ي���ت ك�����أ�����س �ل����ع�����مل ق��ط��ر 

يف  �مل�ن�س�فت  م��ع  ي�س�رك  مل  حيث   ،2022

�لع�سلة  م�س�كل يف  ب�سبب  روم�ني�،  مب�ر�ة 

�ل�����س���م��ة، ول���ع���ب م��ك���ن��ه م����رك-�أن���دري���ه 

�لإ���س��ب���ين.  بر�سلونة  ح���ر���س  تري�ستيجن 

ول ت���ز�ل ه��ن���ك ح���ل��ة م��ن �ل��رق��ب ح��ول 

�مل�����س���رك��ة  م��ن  �سيتمكن  ن��وي��ر  ك����ن  �إذ�  م��� 

مقدوني�  �أم�����م  ب���اده  منتخب  م��ب���ر�ة  يف 

�ل�سم�لية، م�س�ء �ليوم �لإثنن يف �سكوبي. 

وح����ول خ��ط��ط��ه �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ب��ق��ي��ة م�����س��و�ره 

�أك���ون  �أن  “يجب  ن��وي��ر  ق����ل  �لح������ر�يف، 

�لفريق  يكون  �أن  ويجب  �لأد�ء  على  ق���در� 

يف ح�جة �إيّل، ويجب �أن �أ�ستمتع و�أن �أكون 

�ملهم  “من  نوير  وختم  معتدل«.  م��ز�ج  يف 

وت��ن���ول  ب��وع��ي  �لعي�س  يل  ب�لن�سبة   ��� �أي�����سً

طع�م �سحي و�لنوم جيد�، و�أن تكون ح�لة 

�أ�سعر بنف�سي يف ح�لة  زمائي جيدة، و�أن� 

جيدة بدني�، وك�أنني يف �آو�خر �لع�سرين«.

القاهرة – وكاالت 

�نتق�له  �أن  �لنق�ز،  حمدي  �لتون�سي  �أك��د 

�نتق�ل  �ل�سعودي ج�ء يف �سفقة  لأهلي جدة 

حر، و�أنه مت�سك ب�للعب خ�رج م�سر، ب�سبب 

�لزم�لك  منه�  يع�ين  �لتي  �لأخ��رية  �لأزم��ة 

وح�����رم������ن �ل�����ن������دي م�����ن �ل���ق���ي���د ل��ف��رت��ي 

�ن���ت���ق����لت. و�����س����ف �ل��ن��ق���ز يف ت�����س��ري��ح���ت 

عرو�س�  تلقى  �أن��ه  �سبورت،  ت���مي  �أون  لقن�ة 

ولكنه  �آخره� بري�ميدز،  �أندية م�سرية  من 

ف�����س��ل ف���ك���رة �ل��ل��ع��ب خ������رج م�����س��ر. و���س��دد 

�لنق�ز على �أنه ك�ن �سعيد� ب�لعودة للزم�لك 

ومتنى �لتو�جد مع �لفريق، ولكن �لظروف 

ح��رم��ت��ه م��ن ت��ك��م��ل��ة �مل�����س��و�ر م��ع �لأب��ي�����س. 

ومل ي��و���س��ح �ل���اع���ب م��وق��ف��ه م���ن ت��ك��م��ل��ة 

مع  عقده  نه�ية  بعد  �لزم�لك  مع  م�سو�ره 

�أك��د فيه وكيله  �ل��ذي  �لوقت  �أهلي ج��دة، يف 

���س��ي��ع��ود م��ن  �ل���اع���ب  �أن  حم��م��د ح��ب�����س��ي، 

�أهلي  جتربة  بعد  �لأب��ي�����س،  للفريق  جديد 

ج���دة، وف��ق��� ل��ات��ف���ق بينه وب��ن �ل��زم���ل��ك. 

وك�ن �لزم�لك ح�ول قيد �لاعب يف ق�ئمة 

�لقيد  من  مبنعه  فيف�  ق��ر�ر  ولكن  �لفريق، 

�ل�ستف�دة  م��ن  ح��رم��ه  متت�ليتن،  ف��رت��ن 

من �ل�سفق�ت �جلديدة.

روما – وكاالت 

ح�����س��ل ف��ري��ق م��ي��ان ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 

�لدويل  �لتوقف  فرة  خال  �ل�س�رة  �لأنب�ء 

�حل����ل���ي���ة. وك������ن د�ف����ي����د ك�����لب����ري�����، ظ��ه��ري 

�ل�سبت، عقب  �إيط�لي�،  ميان، غ�در مع�سكر 

يف  بلجيك�  م��و�ج��ه��ة  قبل  لإ���س���ب��ة  �لتعر�س 

دوري �لأمم �لأوروبية. ووفًق� ل�سبكة »�سك�ي 

ك����لب���ري���� خ�سع  ف������إن  �إي���ط����ل���ي����«،  ����س���ب���ورت 

مع�سكر  م��ن  �ل��ع��ودة  عقب  طبية  لخ��ت��ب���ر�ت 

من  م��ع���ن���ت��ه  ع���ن  ك�����س��ف��ت  و�ل���ت���ي  �لأزوري، 

ك���لب��ري���  �أن  �إىل  و�أ����س����رت  �إ���س���ب��ة خ��ط��رية. 

ل���دي���ه �إج����ه�����د ب�����س��ي��ط يف ع�����س��ل��ة �مل���ق���رب، 

مع  �ملب�ري�ت  يف  للم�س�ركة  ج���ه��ًز�  و�سيكون 

�ل��دويل.  �لتوقف  ف��رة  �نته�ء  عقب  ميان 

�أوليفييه  �أن  �لإيط�لية  �ل�سبكة  و�أو���س��ح��ت 

ج��ريو مه�جم م��ي��ان، ���س���رك ل��ع��دة �أي����م يف 

تخل�سه من  وت���أك��د  �جل��م���ع��ي��ة،  �ل��ت��دري��ب���ت 

�آلم �ل��ظ��ه��ر ب��ع��د خ��و���س م���ب����ر�ة م��ع ف��ري��ق 

�ل�سب�ب و�إحر�زه هدًف�.

القاهرة - وكاالت

ت���وج ف��ري��ق ك���رة �ل�����س��ل��ة ب���ل��ن���دي �لأه��ل��ي 

ب��ل��ق��ب �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل��اأن��دي��ة ل��ل��م��رة 

ع��ل��ى فريق  ف���وزه  ع��ق��ب  ت���ري��خ��ه،  �لأوىل يف 

�لكويت �لكويتي بنتيجة )66/78(، يف �ملب�ر�ة 

�لنه�ئية �لتي جمعت بينهم� على �س�لة برج 

�ملب�ر�ة  من  �لأوىل  �لفرة  و�سهدت  �ل��ع��رب. 

ويف   ،23/20 بنتيجة  �لكويتي  �لكويت  تفوق 

�لفرة �لث�نية ��ستمر تفوق �لفريق �لكويتي 

ع���د  �لأح��م��ر  �مل�����رد  �أن  �إل   ،35/36 بنتيجة 

 .49/63 بنتيجة  �لث�لثة  �ل��ف��رة  يف  وت��ق��دم 

وك�ن جمل�س �إد�رة �لن�دي �لأهلي ح��سر� يف 

�ملب�ر�ة، حيث تو�جد حممود �خلطيب رئي�س 

ف����روق  �ل��ع���م��ري  م��ن  ك��ل  �ل���ن����دي، ب�سحبة 

خ�لد  �ملجل�س  و�أع�س�ء  �لن�دي،  رئي�س  ن�ئب 

م��رجت��ي، خ���ل��د �ل���درن���ديل، ط�����رق ق��ن��دي��ل، 

وحم��م��د ���س��ر�ج �ل��دي��ن. ك��م��� ت��و�ج��د حممد 

�ل�سكندري  �لحت����د  ن���دي  رئي�س  م�سيلحي 

رئي�س  �لقرق�وي  �إ�سم�عيل  �لبطولة،  منظم 

�أبو  وجمدي  و�لإم�ر�تي،  �لعربي  �لحت�دين 

فريخة رئي�س �لحت�د �مل�سري لكرة �ل�سلة.

النقاز تمنى االستمرار مع الزمالك 

أنباء سارة لفريق ميالن 

االهلي بطل سلة االندية العربية 

دعوة اىل الساده املساهمني
شركة نهر الريموك لالستثمارت العقارية
لحضور اجتماعات الهيئات العامه العاديه

عمال  باحكام قانون الدفاع رقم )13(ل�شنة 1992 وامر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 املن�شور يف اجلريده 

والتموين  والتجاره  ال�شناعه  وزير  معايل  عن  ال�شادره  واالج��راءات   2020/03/31 بتاريخ  الر�شميه 

بتاريخ 2020/04/09 مبوجب امر الدفاع اعاله , وموافقته على انعقاد الهيئات العامه العاديه . 

بدعوتكم  املحدوده   العامه  امل�شاهمه  العقارية  لال�شتثمارات  نهرالريموك  �شركة  ادارة  جمل�س  يت�شرف   

حل�شور اجتماعات الهيئات العامه العاديه . والذي �شيعقد يف متام ال�شاعه العا�شرة من �شباح يوم االثنني 

املوافق2021/10/18 وذلك بوا�شطه و�شيلة االت�شال املرئي وااللكرتوين)ZOOM( وذلك للنظر يف 

االمور املدرجه على جداول اعمال االجتماعات املن�شور على املوقع االلكرتوين لل�شركة

 www.naharalyarmouk.comوعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات .

يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور االجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة االت�شال املرئي 

وااللكرتوين من خالل الرابط االلكرتوين ادناه  وت�شجيل احل�شور وار�شال التوكيل على االداره العامه و 

الربيد االلكرتوينinfo@naharalyarmouk.com قبل ثالثة ايام على االقل من تاريخ املحدد 

لالجتماع      .

https://us02web.zoom.us/j/83622212930?pwd=Q29TYUpxc
EVERm9OWklTYzNmTGZoQT09

نائب رئيس مجلس االدارة 
معاوية عبد ربه
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اجابات ديوان المحاسبة

خالد فخيدة

حمل  ال��ذي  مقايل  على  االت�صاالت  من  �صيال  تلقيت  واليوم  اأم�س  ليلة 

ك��ان من  االت�����ص��االت  ه��ذه  واح��دى  املحا�صبة ؟"،  دي��وان  يعلم  " ه��ل  ع��ن��وان 

املحا�صبة. ديوان 

دي��وان  م��ع  بل�صك  " �صو  ع��ن��وان  ت��ن��درج حت��ت  ال���واردة،  االت�����ص��االت  جميع 

باجتاه حماية  ووجهت  احلقيقة،  كبد  اأ�صبت  انك  قال  وقليل من  املحا�صبة، 

يف  ال��ع��ام،  امل��ال  على  ال��ت��ط��اول  تهمة  م��ن  ال��ع��ام��ة،  االإدارة  يف  ال��وط��ن  ع�صاق 

بالوطن  والتجديف  العامة  امل�صلحة   ، وباطنها  ظاهرة  يف  التي  قرارتهم 

االأمان. اإىل �صاطيء 

اأثنى  الذي  املحا�صبة،  ديوان  كان  القليلة  االت�صاالت  بني  من  اأن  املفاجاأة 

على  الرقابة  اإدارة  يف  جديدة  ولكن  بامل�صكلة،  واأق��ر  املقال،  يف  جاء  ما  على 

ال�صدد  بهذا  وجهت  التي  االأ�صئلة  واأن  بها  ي��وؤخ��ذ  االأ���ص��ب��اب  اأن  ال��ع��ام  امل��ال 

كانت  واأن  بها،  وردت  التي  املخالفات  باأ�صباب  تاأخذ  الأنها  قطعية،  تكن  مل 

يكن. مل  �صيئا  فكاأن  مقنعة، 

اوىل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  �صمعة  اأن  ات�����ص��ال��ه،  امل��ح��ا���ص��ب��ة يف  دي���وان  اأك���د 

اأن تكون من باب اال�صتعرا�س وامنا يف �صلب  اأ�صئلته ال ميكن  اأولوياته وان 

العام. املال  حماية 

واالن��ت��ق��اد على  امل��الح��ظ��ات  تقبل  اأو���ص��ع يف  ���ص��دره  ك��ان  املحا�صبة  دي��وان   

امل��وؤ���ص�����ص��ة الرقابية  اأن ه��ذه  ث��ب��ت  اأ���ص��دق��اء وم��ت��اب��ع��ني،  ال��رق��اب��ي م��ن  اأدائ���ه 

�صرفت  ذمتهم،  يف  للدولة  اأمواال  وا�صرتدت  بع�صهم  على  اأتت  قد  العريقة 

لهم دون وجه حق.

اأن�صف م�صوؤولون يف ات�صاالتهم منهجية ديوان املحا�صبة  ويف املقابل فقد 

تطوير  يف  امل�صاهمة  اإىل  تهدف  التي  حداد،  عا�صم  ال�صيد  برئا�صة  اجلديدة 

املال  انفاق  على  الرقابة  وت�صديد  احلكومي  القطاع  يف  العامة  االإدارة  اداء 

العام.

ق��رارات  هناك  اأن  يعلم  ك��ان  اأن  املحا�صبة  دي��وان  �صاألنا  االأم�����س،  مقال  يف 

واأخرى  البلد  حلماية  �صاخنة  ظروف  يف  اتخذت  وطنية  موؤ�ص�صات  يف  مالية 

االت�صال  يف  الديوان   اإجابة  فكانت  الدولة،  خلزينة  مالية  حقوق  لتح�صيل 

اأو موظف  االعتبار. و�صكر كل م�صوؤول  يوؤخذ بعني  �صيء  نعم، كل  الهاتفي: 

العامة. امل�صلحة  قرار هدفه حماية  اتخاذ  جتراأ يف 

تحديث المنظومة االقتصادية
 متى نبدأ ؟

بهدوء

حتديث  مقابل  اول��وي��ة،  لي�س  ال�صيا�صية  املنظومة  حتديث  ان  يعتقد  من  النظر  قا�صر 

عمل  ور���ص��ة  اىل  بحاجة  ل�صنا  اننا  يعتقد  م��ن  اأك��ر  النظر  وقا�صر  االقت�صادية،  املنظومة 

املنظومة  هذه  عانت  ان  بعد  ال�صيا�صية  املنظومة  لتحديث  اي�صا،  ملكية  �صمانة  او  بحماية 

من عبث ا�صحاب امل�صالح واالجندات الفردية او القطاعية على ح�صاب منظومة االقت�صاد 

الُكلي، فكل وزير او طاقم اقت�صادي طوال ال�صنوات ال�صابقة �صعى بجّد اىل اجراء تعديالت 

ت�صريعية او تعليمات تنفيذية ل�صالح قطاعه او ا�صتثماره مما احلق االذى مبنظومة احلياة 

االقت�صادية، و�صاهم يف ت�صويه بيئة اال�صتثمار واالقت�صاد يف االردن.

اخل��ط��ر االك����ر، م��ا واك���ب ه���ذه ال��ت�����ص��رف��ات م��ن ال��ط��واق��م احل��ك��وم��ي��ة، وط��واق��م العمل 

اال�صتثماري يف املوؤ�ص�صات واجلهات غري اخلا�صعة لوالية احلكومة اي�صا، او املوؤ�ص�صات املوازية، 

القوية يف التاأثري والقرار دون خ�صوعها للرقابة او املحا�صبة وتلك �صفحة يبدو انها طويت 

موؤخرا بحزم ملكي، لكن ظاللها وتاأثريها مل ينق�صيان، فثمة ملفات عالقة ال نعرف كيف 

نخرج منها، واأثرت ب�صكل كبري على �صمعة االردن و�صمعة اال�صتثمار فيه، فامل�صاريع الكرى 

او كثري من هذه امل�صاريع ما زالت ا�صرية ت�صويه ال�صمعة او الت�صفيات ال�صخ�صية للقائمني 

عليها، وكل ذلك جرى بتواطوؤ وحتالف بني القطاعات الر�صمية اخلا�صعة للمحا�صبة وغري 

اخلا�صعة.

التي مت  امللفات  ق��راءة  اىل  العودة  ي�صتلزم  القوي،  التاأثري  ذات  املوازية  املوؤ�ص�صات  اغالق 

فتحها يف زمنها، عر �صفافية مطلوبة، لتو�صيح امللفات التي مت فتحها للت�صفية ال�صخ�صية 

او  ل�صخ�صيات  مملوكة  النها  فتحها  عن  القفز  مت  التي  وامللفات  االقت�صادية،  الت�صفية  او 

ُفتحت  ملفات  وثمة  بقرار،  مغلقة  ملفات  فثمة  ال�صخ�صانية،  باحلماية  حتظى  لقطاعات 

بقرار اي�صا، دون ادنى مراعاة الحقية فتح هذا امللف وعدم فتح االآخر، فقد خ�صع االقت�صاد 

مهمة  قطاعات  ذب��ح  وج��رى  متعددة،  اط���راف  م��ن  اال�صتقواء  م��ن  حلالة  مبجمله  االردين 

وواعدة، مل�صلحة قطاعات ال حتقق اثرا للناجت االجمايل، بقدر ما حتقق اثرا ال�صحابها على 

ح�صاب الوطن باأكمله.

بعد انهاء جلنة حتديث منظومة احلياة ال�صيا�صية اعمالها، بات واجبا فتح ملف حتديث 

حماية  من  اكر  بحماية  ملكية  جلنة  وعر  قطاعاتها،  بكل  االقت�صادية،  احلياة  منظومة 

�صخ�صية  اللجنة  تراأ�س هذه  �صيا�صية،  وبراعم  اقت�صاد  لدينا حيتان  ال�صيا�صة، فنحن  جلنة 

ثقيلة م�صهود لها بالنزاهة واحلر�س على امل�صلحة العامة ولي�س لها م�صالح مع قطاعات 

اقت�صادية، وت�صم يف ع�صويتها ممثلني حقيقيني عن كل القطاعات االقت�صادية، لي�س على 

غرار جلنة اخل�صخ�صة التي حتدثت بالعموميات، ومل يكن لها اي اأثر بخ�صو�س املحا�صبة 

وامل�صائلة واملراجعة.

امام االردن فر�س اقليمية كما قيل لنا، وهذا يتطلب ا�صتعدادا خا�صا، لي�س للخروج اىل 

االقليم بق�ص�س جناح و�صركات قادرة، بل االهم لرتتيب البيت الداخلي، الذي بات طاردا لكل 

ا�صتثمار حملي وغري قادر على جذب ا�صتثمارات خارجية، وال�صبب ت�صارب امل�صالح وتناق�س 

الت�صريعات والتعليمات التنفيذية، وبناء الروؤية االقت�صادية على وقائع م�صلحية قطاعية، 

لهذا القطاع او ذاك ومبا يخدم هذه الطبقة او تلك.

مراجعة �صارمة ملا �صبق، وو�صع روؤية �صمولية للقادم، هذا هو جوهر عمل جلنة حتديث 

وا�صالح الواقع االقت�صادي، الذي ميلك الكثري من الفر�س، وميلك املوارد الب�صرية الالزمة، 

وتنق�صه االرادة احلا�صمة بال�صري اىل االمام، فنحن لدينا الكثري من الفر�س ولدينا الكثري 

من ق�ص�س النجاح التي تدعو للتفاوؤل، ولدينا اي�صا منغ�صات و�صلبيات يجب اخلروج منها 

ب�صرعة ووقار، قبل ان نندب حظنا ونقع يف �صر اعمال فئة حمدودة، نعم، لكنها وا�صعة التاأثري 

وقادرة على حتويل املنافع الوطنية اىل منافع �صخ�صية وقطاعية، واالهم مراجعة ال�صابق 

وفتح عالقة حقيقية مع القطاع اخلا�س، قائمة على املنافع املتبادلة واالن�صاف.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

      

االنباط-عمان

برعاية  ال��دويل  االإ�صالمي  العربي  البنك  قام 

»ي��وم  وامل��ع��ل��م��ات مبنا�صبة  امل��ع��ل��م��ني  ت��ك��رمي  ح��ف��ل 

ال��رتب��ي��ه  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي   « ال���ع���امل���ي  امل��ع��ل��م 

وال��ت��ع��ل��ي��م حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل وزي�����ر ال��رتب��ي��ة 

وبح�صور  قدي�س  اأب���و  حممد  ال��دك��ت��ور  والتعليم 

�صعادة مدير عام البنك العربي االإ�صالمي الدويل 

بالوزراة  العامني  واالأمينني   ، الع�صلي  اإياد  ال�صيد 

وعدد من مدراء االإدارة بالبنك .  

من جانبه بني �صعادة ال�صيد اإياد الع�صلي مدير 

عام البنك  اأن هذه الرعاية تاأتي اإمياناً من البنك 

الفعالة  ب��امل�����ص��اه��م��ة  ال����دويل  االإ���ص��الم��ي  ال��ع��رب��ي 

يف دع���م امل�����ص��رية ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ن�����ص��اط��ات 

الثقافية والتعليمية والرتبوية من خالل تواجد 

البنك باأي ن�صاط يدعم م�صرية التعليم يف االأردن 

ن��ظ��را  ل��ل��دور امل��ه��م ال���ذي ي��ق��وم ب��ه امل��ع��ل��م يف نقل 

يف  وداع��م  املجتمع  يف  فاعل  جيل  وتن�صئة  املعرفة 

عملية النمو االإقت�صادي . 

ب����اأن ه����ذه امل����ب����ادرة ج����اءت م���ن منطلق  وق����ال 

العاملي   املعلم  ليوم  البنك  يوليه  ال��ذي  االهتمام 

هذا  ب��اأن  منه  اإمي��ان��ا  خا�صة  اأهمية  يكت�صب  ال��ذي 

امل��ع��ل��م��ني فح�صب  ل��ت��ك��رمي  ي��ع��ت��ر ي��وم��ا  ال��ي��وم ال 

اأ�صمى  من  يعتر  ال��ذي  للتعليم  تقدير  هو  واإمن��ا 

االأوط���ان  وت��ط��ور  التنمية  مفتاح  ه��و  ك��ون��ه  امل��ه��ن 

،  م��ع��رب��اً ال��ع�����ص��ل��ي ع��ن اع���ت���زازه ب��ال�����ص��راك��ة التي 

ب��وزارة  ال���دويل  االإ���ص��الم��ي  العربي  البنك  جتمع 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وا���ص��ت��م��راري��ة رع���اي���ة ال��ب��ن��ك 

لن�صاطات الوزارة تقديراً لدور املعلمني االأردنيني 

ب��اع��ت��ب��اره��م ج��وه��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال��رتب��وي��ة واأ���ص��ا���س 

اإىل  ، م�������ص���رياً  ب��امل��ج��ت��م��ع  االإ�����ص����الح وال���ن���ه���و����س 

اخلدمات واملنتجات امل�صرفية االإ�صالمية املتنوعة 

املعلمني  لقطاع  البنك  يقدمها  ال��ت��ي  وال�صاملة 

اأحكام وقواعد ال�صريعة االإ�صالمية  واملتوافقه مع 

. ال�صمحاء 

ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ق���ام م��ع��ايل وزي����ر ال��رتب��ي��ة 

درع  بت�صليم  قدي�س  اأبو  حممد  الدكتور  والتعليم 

عام  م��دي��ر  الع�صلي  اإي���اد  ال�صيد  ل�صعادة  تكرميي 

البنك  ل��دع��م  وت��ق��دي��رة  �صكره  ع��ن  م��ع��رب��اً  البنك 

ال��ع��رب��ي االإ����ص���الم���ي ال�����دويل امل�����ص��ت��م��ر ورع��اي��ت��ه 

امل��و���ص��ول��ه ل������وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ومل�����ص��رية 

التعليم يف االأردن.

روائع فنية على الشاطئ في 
مسابقة أمريكية للنحت الرملي

شمس البارودي تعود إلى األضواء 
بعد غياب لمدة 38 عامًا

االنباط-وكاالت

ع��������اد م�����ه�����رج�����ان »������ص�����ان�����د ف�������ص���ت« 

م�صابقة  »اأك���ر  يعد  وال���ذي  بتك�صا�س، 

حم��ل��ي��ة ل��ل��ن��ح��ت ال��رم��ل��ي يف ال���والي���ات 

امل���ت���ح���دة«، ب��ع��د ت���وق���ف ال���ع���ام امل��ا���ص��ي 

وظهرت  كورونا،  جائحة  تف�صي  ب�صبب 

ع��ل��ى ���ص��اط��ئ ال���والي���ة روائ�����ع ف��ن��ي��ة مت 

اإب����داع����ه����ا ب��ت��ف��ا���ص��ي��ل م���ذه���ل���ة. وك����ان 

اإىل  ت��ط��ور  ق��د  ف�صت«  »�صاند  مهرجان 

حدث دويل، جاذباً اأكر من 180 نحاتاً 

رم��ل��ي��اً و���ص��ب��ه حم���رتف م���ن ال���والي���ات 

املتحدة ودول اأخرى.

وق����ال ال��رئ��ي�����س وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ملكتب ال�صياحة وغرفة التجارة يف بورت 

اران�����ص��ا���س مل��وق��ع »ت��راف��ي��ل اواي��ت�����س«: 

»ُي�صتخدم يف احلدث اأطنان من الرمال 

ي�����ص��ل  اأن  ف��ن��ي��ة مي���ك���ن  ق���ط���ع  الإب�������داع 

ببع�س  وتتميز  اأق��دام   10 اإىل  ارتفاعها 

ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل امل���ذه���ل���ة«، ه����ذا وي��ت��واف��د 

30 األ�����ف ���ص��خ�����س  ك����ل ع�����ام اأك�����ر م����ن 

واال���ص��ت��م��ت��اع  ل��ل��ت��ج��ول  ال�����ص��اط��ئ  اإىل 

للمهتمني  وميكن  الرملية.  باملنحوتات 

حتى التناف�س يف م�صابقة للهواة.

االنباط-وكاالت

يو�صف،  عمر  امل�صري،  الفنان  ك�صف 

والدته  يو�صف، عودة  الفنان ح�صن  جنل 

بعد  لالأ�صواء،  البارودي  �صم�س  الفنانة 

38 عاما. اعتزالها التمثيل ملدة دامت 

وقال عمر ح�صن يو�صف ملوقع القاهرة 

24، اإنه ي�صتعد يف الفرتة احلالية لتنفيذ 

حياة  ق�صة  ع��ن  ج��دي��د  وثائقي  برنامج 

وال����ده ال��ف��ن��ان ح�����ص��ن ي��و���ص��ف، ووال��دت��ه 

الفيلم  بذلك  لي�صجل  البارودي،  �صم�س 

بعد  ل��الأ���ص��واء  ال���ب���ارودي  �صم�س  ع���ودة 

غياب �صنوات طويلة.

ك��م��ا اأ����ص���ار جن���ل ح�����ص��ن ي��و���ص��ف، اإىل 

ال��ك��ت��اب��ة  ي���زال يف م��رح��ل��ة  ال��ف��ي��ل��م ال  اأن 

االآن من  �صراوؤه حتى  يتم  والفكرة، ومل 

اأو  ���ص��واء يف م�صر  االإن��ت��اج  ���ص��رك��ات  قبل 

خارجها.

خالل  كثرية  �صائعات  انت�صرت  وكانت 

�صم�س  ع����ودة  ح����ول  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��وات 

نفته  ال���ذي  االأم����ر  للتمثيل،  ال���ب���ارودي 

لن  اأن��ه��ا  حينها  اأك���دت  اإذ  مت��ام��ا  الفنانة 

تعود للفن مرة اأخرى.

فقط  عمر  ابنها  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  كما 

م�صرية  وي�صتكمل  بالفن،  يعمل  من  هو 

االأعمال  متابعة  على  وحتر�س  وال��دي��ه، 

ح�صن  ال��ف��ن��ان  زوج��ه��ا  اأن  دام  م��ا  الفنية 

يو�صف يعمل بالفن.

ك���م���ا ق����ال����ت ����ص���م�������س ال�������ب�������ارودي يف 

ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��ح��ف��ي��ة ���ص��اب��ق��ة، اإن���ه���ا ال 

ف�صال  �صخ�صيتها،  اأحد  يج�صد  اأن  تقبل 

ع���ن اأن���ه���ا اأو����ص���ت اأب���ن���اءه���ا اأن����ه يف ح��ال 

اأن يتم  اأق����دم ���ص��خ�����س ع��ل��ى ه���ذا االأم����ر 

مقا�صاته.

المغطس يمثل قيمة إنسانية وحضارية ودينية ويحمل
 رسائل محبة ووئام بين األديان

العربي اإلسالمي يرعى إحتفالية وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم

االنباط-عمان

���ص��ب��ع��ة و  ب��ت��ك��رمِي  اإي��ج��ل ه��ي��ل��ز االأردن  اح��ت��ف��ل��ت 

ث��الث��ني م��وظ��ف��اً م��ن ع��ّم��ان وال��ع��ق��ب��ة مم��ن ت�صتمر 

التابعة  و�صركاتها  هيلز  اإيجل  يف  عطائهم  م�صرية 

15 ع��ام��اً  اإىل  ل�����ص��ن��واٍت ط��وي��ل��ٍة و���ص��ل��ت  واحل��ل��ي��ف��ة 

ل��ع��دٍد م��ن��ه��م. يف ح��ف��ٍل ���ص��ادُه ال��ت��ق��دي��ر واالع���ت���زاز؛ 

– اأحُد  عّمان  ريجي�س  �صانت  فندق  اإقامتُه يف  متت 

م�صاريع اإيجل هيلز االأردن- مت توزيُع دروِع ال�صركِة 

وُمكافئاٍت ماليٍة على املوظفني.

للموظفني  ت��ق��دي��راً  التكرميُي  احل��ف��ُل  ه��ذا  ج��اَء 

عما يبذلونُه من جهوٍد وم�صاهماٍت ، والتي لها دوٌر 

ت�صطرِي  م��ن  ال�صركِة  متكنِي  يف  واأ�صا�صي  ج��وه��رٌي 

ق�صِة جناحها املُميزِة يف اململكة.

عن  املُكرمون  املوظفون  عررَّ  احلفل،  هذا  خالل 

على  االأردن  هيلز  اإيجل  ل�صركِة  وامتنانهم  �صكرهم 

ه���ذا ال��ت��ك��رمي. ب��راأي��ه��م، مل ي��ك��ن م��ن املُ��م��ك��ِن لهم 

لوال  ال�صنواِت  ه��ذه  ك��ل  واالإب���داع  العطاء  موا�صلُة 

توفُرعوامل  عمٍل  بيئِة  من  ال�صركُة  لهم  توفره  ما 

ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��ور الوظيفي  اال���ص��ت��ق��رار، وف��ر���س 

التي �صعروا من خاللها باأهميِة دورهم كُم�صاهمني 

فاعلني يف ق�صِة جناح ال�صركة. حيث اأن توافُر هذه 

يدفعهم  ال��ذي  احلافز  هو  ال�صركِة  داخ��ل  العوامِل 

ملزيٍد من اجُلهد والعطاء واالإبداِع يف العمل.

التنفيذي لل�صركة،  ت�صمَن احلفُل كلمًة للرئي�ِس 

ال�صيد عبداهلل الفريحات، والتي عر من خاللها؛ 

وجهوِد  لعطاء  ال�صكِر  عن  ال�صركة؛  وبا�صم  با�صمِه 

»جنتمُع  الفريحات  كلمِة  يف  ج��اَء  املوظفني.  ه��وؤالء 

ع���دٍد من  ب��ت��ك��رمِي  واح�����دٍة لنحتفل  ك��ع��ائ��ل��ِة  ال���ي���وَم 

زمالئنا من اأ�صحاِب م�صريِة العطاِء الطويلة، التي 

ُي�صاهموَن بجهودهم  زالوا  ما  و  �صنواٍت  فيها  ق�صوا 

اإجناٍز الآخر  االأردن من  اإيجل هيلز  دفِع  الكبريِة يف 

ولتحقيِق جناٍح يتلوُه جناٌح اأكر. لوال هذه اجلهوُد 

هيلز  اإيجل  ل�صركِة  ليت�صنى  يكن  مل  العطاء،  وهذا 

اإىل  والو�صوُل  الباهر،  النجاح  ه��ذا  حتقيُق  االأردن 

االأردن.  يف  اليوَم  بها  تتمتُع  التي  املُتميزِة  مكانتها 

على  لكم  �صكراً  االأردن:  هيلز  اإيجل  وا�صم  با�صمي 

النجاِح،  املزيَد من  عطائكم وجهودكم، واأمتنى لكم 

ولل�صركِة املزيَد من التميِز والتقدِم بف�صل جهودكم 

املُ�صتمرة.« واإجنازاتكم 

اإيجل  �صيا�صِة  على  ال�����ص��وَء  الكلمُة  ه��ذه  ُت�صلُط 

على  القائمُة  ال�صيا�صُة  هذه  موظفيها؛  اجتاه  هيلز 

اأ�صوِل ال�صركِة واأكرها  اأبرَز  اعتباِر املوظِف الكفء 

لتقديِر  امل��ت��وا���ص��ِل  ال�����ص��رك��ِة  و�صعي  واأه��م��ي��ة،  قيمًة 

جهود املوظفنَي وعطائهم لتحفيزهم على موا�صلِة 

ه��ذا ال��ع��ط��اء؛ وذل���ك م��ن خ��الل ت��وف��رِي ب��ي��ئ��ِة عمٍل 

ع��دي��دًة  ف��ر���ص��اً  منحهم  اإىل  اإ���ص��اف��ًة  ل��ه��م،  منا�صبٍة 

والتدريب. للتطوِر 

إيجل هيلز األردن تحتفُل 
بمسيرِة العطاِء الطويلِة لعدٍد

 من موظفيها

 االنباط-برتا

ر�صتم  املهند�س  املغط�س  هيئة  ع��ام  مدير  ق��ال 

مكجيان، اإن موقع عماد ال�صيد امل�صيح »املغط�س«، 

اإن�����ص��ان��ي��ة وح�����ص��اري��ة ودي��ن��ي��ة عالية  مي��ث��ل قيمة 

ويحمل ر�صائل حمبة ووئام بني جميع االأديان.

ويعد املغط�س حمجا ياأتيه احلجاج امل�صيحيون 

م��ن ك��ل م��ك��ان يف ال��ع��امل، ل��ك��ون��ه م��ك��ان ان��ط��الق 

على  امل�صيح  ال�صيد  تعميد  بعد  امل�صيحية  الدعوة 

يدي يوحنا املعمدان قبل األفي عام.

وبني مكجيان لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 

اأن موقع املغط�س الذي �صاهم بو�صع االأردن على 

اكت�صافه  ق�صة  ب���داأت  الدينية،  ال�صياحة  خ��ارط��ة 

عندما زاره �صمو االأم��ري غازي بن حممد برفقة 

بعد  ب��داأت  بي�صريللو، حيث  مي�صيل  االأب  املرحوم 

ذل���ك اع���م���ال احل��ف��ري��ات االث���ري���ة ل��ع��دة ���ص��ن��وات 

اأهمها  امل��ع��امل  ال��ع��دي��د م��ن  اأظ��ه��رت م��ن خاللها 

بركة  للحجاج،  ا�صرتاحة  الكنائ�س،  بقايا  »الدير، 

اإىل موقع  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ره��ب��ان،  ك��ب��رية، ك��ه��وف 

مرتبط بالقدي�صة مرمي امل�صرية«. وا�صار اىل اأن 

موقع املغط�س يقع يف الغرب من الرامة والكفرين 

ال�صرقية  ال�صفة  على  اجلنوبية،  ال�صونة  ل��واء  يف 

�صمال  م���رتات  كيلو   9 ح���وايل  االأردن،  ن��ه��ر  م��ن 

مدينة  م�صاهدة  منه  ميكن  حيث  امل��ي��ت،  البحر 

اأريحا التي تقع على م�صافة عدة كيلومرتات اإىل 

الغرب من النهر. واو�صح ان اأهمية املوقع ح�صاريا 

وتاريخيا ودينيا وبيئيا، برزت من خالل جمموعة 

دالئل تثبت اأن العديد من االأنبياء عليهم ال�صالم 

الزمن  من  لفرتة  فيه  عا�صوا  اأو  املوقع  اإىل  اأت��وا 

وتعمد فيه ال�صيد امل�صيح عليه ال�صالم، ومت اعتماد 

تلك الدالئل على ما ورد بالكتب املقد�صة، واأقوال 

ال��رح��ال��ة واحل���ج���اج، وامل��ك��ت�����ص��ف��ات االأث���ري���ة التي 

تطابق ب�صكل كبري مبا و�صل من ترجمات الأقوال 

االأرا���ص��ي  زاروا  ال��ذي��ن  واحل��ج��اج  الرحالة  بع�س 

املقد�صة من اأنحاء خمتلفة من العامل وو�صفوا ما 

�صاهدوه خالل فرتة زيارتهم للموقع.

اأي�صا وجود خريطة  الدالئل  انه من  وا�صاف 

القدي�س  كني�صة  يف  امل��وج��ودة  املقد�صة  االأرا���ص��ي 

���ص��ان ج��ورج��ي��و���س يف م���اأدب���ا، واع�����رتاف جمل�س 

ال��ك��ن��ائ�����س ب��اأه��م��ي��ة وق��د���ص��ي��ة امل��ك��ان ال����ذي تعمد 

احلج  م�صار  �صمن  يقع  وال��ذي  امل�صيح  ال�صيد  به 

حظي  امل��وق��ع  اأن  اىل  م�����ص��ريا  ال��ق��دمي،  امل�صيحي 

ب��ع��دة زي����ارات م��ن اأ���ص��ح��اب ال��ق��دا���ص��ة ال��ب��اب��اوات 

وروؤ�صاء  الطوائف  الدين من جميع  وكبار رجال 

الدول وامللوك.

واكد اأنه مت ت�صجيل املوقع على قائمة الرتاث 

العاملي باالإجماع من جلنة الرتاث العاملي يف عام 

2015، بهدف احلفاظ على قيمة املوقع الدينية 
من  للعديد  وحمله  القادمة  لالأجيال  والروحية 

الر�صائل للب�صرية جمعاء.

امل��وق��ع  اف��ت��ت��اح  م��ن��ذ  الهيئة  اإدارة  �صعي  وب���ني 

للزوار، بالرتكيز على ابراز قيمة املكان واهميته 

جل��ذب العديد م��ن ال���زوار واحل��ج��اج، م��ن خالل 

ت���وف���ري اخل���دم���ات امل��الئ��م��ة ال���ت���ي ت��ت��ن��ا���ص��ب مع 

كما  امل��ك��ان  روح  على  واالإب��ق��اء  امل��وق��ع  خ�صو�صية 

�صاهده االأنبياء والر�صل.

ق��ال  امل���وق���ع،  اأع������داد احل���ج���اج وزوار  وب�������ص���اأن 

اىل  عددهم  و�صل   2018 ع��ام  يف  ان��ه  مكجيان، 

143 الف زائر، وعام 2019 جتاوز عدد الزوار 
يف  ال��زوار  عدد  انخف�س  حني  يف  الفا،  ال� 183 

عام 2020 اإثر جائحة كورونا لي�صل اىل قرابة 

زائر. الف   35
منذ  متوا�صعة  بقيت  االع����داد  اأن  اىل  وا���ص��ار 

العام احل��ايل، اىل  الثاين من  كانون  �صهر  بداية 

ب��داي��ة �صهر ح��زي��ران ج��ي��دة ثم  اأ���ص��ب��ح��ت يف  ان 

بداأت تزداد فعليا ب�صكل ملحوظ من بداية متوز 

ل��ت��ت��ج��اوز اع����داد ال����زوار خ���الل االأ���ص��ه��ر الت�صعة 

املا�صية ال� 24 األف زائر من عدة جن�صيات.

ال��وا���ص��ح��ة يف  ال���زي���ادة احلقيقية  ان  واو���ص��ح 

اأن  اعداد الزوار واحلجاج باالأ�صهر املا�صية توؤكد 

االآم��ن��ة،  ال�صياحية  ال��وج��ه��ات  م��ن  اأ�صبح  االأردن 

م�����ص��ي��دا ب��اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة ب���دع���م ال���ط���ريان 

ال��ذي  التكاليف  منخف�س  وال��ط��ريان  ال��ع��ار���س 

�صاهم اي�صا بارتفاع اأعداد الزوار.

اإدارة هيئة موقع املغط�س تتطلع اىل  واكد اأن 

اأع��داد احلجاج وال��زوار،  ان تكون هناك زي��ادة يف 

وذل���ك ح�صب ال��رام��ج امل��ق��ررة الح��ت��ف��االت عيد 

امل��ي��الد وع��ي��د ال��غ��ط��ا���س خ���الل االأ���ص��ه��ر املقبلة، 

م�����ص��ريا اىل اأن م��وق��ع امل��غ��ط�����س مي��ت��از ب��ال��دفء 

املوقع  اأن  والراحة جلميع زواره. وذكر مكجيان، 

الزوار  بجميع مرافقه وخدماته منا�صب جلميع 

ما  اأن  مبينا  اخل��ا���ص��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ح��ت��ى 

تكثيف  ه��و  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  يف  امل��وق��ع  يحتاجه 

املعنية وخا�صة القطاع  اجلهود من قبل اجلهات 

اخلا�س واملكاتب ال�صياحية والعمل كفريق واحد 

لرتويج وت�صويق املوقع وتقدميه للزوار واحلجاج 

باأجمل �صورة.


