
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الملكة رانيا تزور 
صالة عرض مؤسسة الجبل 

الفيروزي لحفظ التراث

 الدباس: على الحكومة النظر بجدية 
لمشروع المطبخ التقني االردني 

االنباط- عمان

امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل   زارت ج��ال��ة 

م�ؤ�س�سة  ع��ر���ض  ���س��ال��ة  االث���ن���ن،  ام�����ض 

»اجل����ب����ل ال������ف������روزي« ل���ل���ت���دري���ب ع��ل��ى 

ح��ف��ظ ال����راث يف ���ش��ارع ال��ري��ن��ب��و بجبل 

ع��م��ان ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى اأع��م��ال��ه��ا 

التقليدية وتوفر  للحفاظ على احلرف 

الوظائف وتطوير املهارات.

يف  املوؤ�ش�شة  مدير  جالتها  وا�شتقبل 

واطلعت  دوي��ري��ه��و���س،  ري��ت�����ش��ارد  الأردن 

الك�ش�شوار،  لعمل  تدريبية  جل�شة  على 

واملوظفني  امل�شممني  مع  اجتمعت  حيث 

يف ا����ش���ت���ودي���و ال��ت�����ش��م��ي��م. ك��م��ا جت��ول��ت 

ج��ال��ت��ه��ا يف ����ش���ال���ة ال���ع���ر����س وال��ت��ق��ت 

جم��م��وع��ة م��ن امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م��ن ب��رام��ج 

املوؤ�ش�شة التي بداأت عملها يف الأردن عام 

2018، وتوظف نحو 70 �شخ�شاً.

ومهنيني  �شباب  امل�شتفيدون،  وي�شمل 

اأردن�����ي�����ني ولج����ئ����ني ����ش���وري���ني، وت���ق���دم 

م��وؤ���ش�����ش��ة »اجل���ب���ل ال����ف����روزي« ب��رام��ج 

م���ت���ن���وع���ة ت�����ش��م��ل ت��ع��ل��ي��م ال��������راث م��ن 

. ت�شاميم هند�شية 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – مرمي القا�صم  

ن���ظ���را ل��ل��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ع��ل��ى 

تقنيات  من  ي�شهده  وما  العامل  م�شتوى 

واأح������داث، ط��رح��ت اخ����را ف��ك��رة املطبخ 

و�شع  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  الردين،  التقني 

�شواء  تي«  »اي  وال�  التكنولوجيا  �شركات 

مبكان  اجنبية  او  اأردن��ي��ة  ���ش��رك��ات  ك��ان��ت 

���ش��وق خم�ش�س،  ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة  واح����د 

اأن وج���ود �شوق  ال��درا���ش��ات  اأث��ب��ت��ت  ح��ي��ث 

النظار  بجذب  معني  ب�شيء  متخ�ش�س 

لت�شغيل  وذل��ك   ، الذهب«  »�شوق  مثل  له 

اأب��ن��اء ال��وط��ن وال���ش��ت��ف��ادة م��ن خرباتهم 

للوطن  ت��ع��ود  عالية  روات���ب  واع��ط��اءه��م 

بفائدة، بدل من ذهابهم اىل دول اخرى 

و برواتب اعلى لكن ل تعود على وطنهم 

بفائدة .  

وب��ه��ذا اخل�����ش��و���س، ط��ال��ب امل��ه��ن��د���س 

املطبخ  فكرة  �شاحب   - الدبا�س  حممود 

تتبنى  ب��اأن  احلكومة   – الردين  التقني 

ه����ذا امل�������ش���روع ال����ذي ���ش��ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة 

على  العتماد  خ��ال  من  ال�شركات  على 

خمزونها �شواء خمزون ب�شري اأو �شركات 

، م�شددا اأن احلكومة هي ال�شا�س يف هذا 

املجال . 

التفا�صيل �ص »5«

2 الملك يزور دولة قطر اليوم الثالثاء

الملك يوافق على إجراء تعديل 
على حكومة الدكتور الخصاونة

 نشكر الوزراء المستقيلين على جهودهم خالل توليهم حقائبهم الوزارية

 الثالثاء   5  ربيع الأول   1443 هـ  - املوافق   12  ت�شرين اأول  2021 م - العدد  5838 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

ه������ذا اجل�������زء امل���ن�������ش���ي م����ن ف��ل�����ش��ط��ني 

بل يخفي  لي�س جمرد �شحراء  التاريخية 

الح���ت���ال يف ف�����ش��ائ��ه اأ�����ش����راره الأم��ن��ي��ة 

دوم��اً  خالها  من  يلّوح  التي  والع�شكرية 

املنطقة الغليظة على  بهراوته 

ة  خا�شّ اأه��م��ي��ة  ال��ن��ق��ب  ���ش��ح��راء  ت�شغل 

فقد  لفل�شطني  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  يف 

النكبة؛  ب��دء  منذ  ال�����ش��راع  ج��وه��ر  �شكلت 

م�شاريع  واأهمية  م�شاحتها  لت�شاع  نظراً 

كيان الحتال ال�شراتيجية يف ف�شائها

وتبلغ م�شاحة النقب 14 األف كيلو مر 

46% من م�شاحة فل�شطني  مربع،  وحتتل 

ال���ت���اري���خ���ي���ة، وت��ق��ط��ن��ه��ا ع�����ش��ائ��ر ع��رب��ي��ة 

ت��رت��ب��ط ب��ق��ب��ائ��ل ���ش��ي��ن��اء و���ش��ب��ه اجل��زي��رة 

ال�شبع،  بئر  مدنها  اأهم  والأردن؛  العربية 

ورهط

ق��ب��ل اأي����ام اأع��ل��ن الح���ت���ال ع��ن اإق��ام��ة 

النقب  ج��دي��دة يف  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة  م�����ش��اري��ع 

كامل  ع��ن  الك�شف  دون  الأع��ل��ى  واجل��ل��ي��ل 

م�شار  عادًة  يتخذ  الذي  املخطط  تفا�شيل 

اإق����ام����ة م����دن ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة وي��ج��ن��ح ن��ح��و 

الأمني  الطابع  اإقامة مناطق يغلب عليها 

احتال  منذ  الحتال  واأقام  والع�شكري. 

اأهم م�شاريعه  النقب  فل�شطني يف �شحراء 

ال�شراتيجية.

التفا�صيل �ص »9«

 صحراء النقب..جوهر صراع ومخزن أسرار
االنباط-وكاالت

ب��ع��د م����رور اأرب���ع���ة اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى ت��ويل 

ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت م���وق���ع رئ���ا����ش���ة ح��ك��وم��ة 

نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  وان��ت��ق��ال  الح���ت���ال، 

اخل�شمان  يعرف  املعار�شة،  �شفوف  اإىل 

تنفد،  بداأت  الرملية  ال�شاعة  اأن  املريران 

اأحدهما حتقيق الخراق  و�شيتعني على 

ال����ذي ي��ط��م��ح اإل���ي���ه ل���اإط���اح���ة ب���الآخ���ر، 

�شيا�شية  خ��ط��ط��اً  انتهاجهما  خ��ال  م��ن 

وح���زب���ي���ة، ب��ع�����ش��ه��ا م����ع����روف، وال��ب��ع�����س 

الآخر ما زال قيد املجهول

وف���ي���م���ا وق����ف ن��ت��ن��ي��اه��و ع���ل���ى م��ن�����ش��ة 

فقد  »اجل���ري���ح«،  ال��زع��ي��م  م��ث��ل  الكني�شت 

واج����ه����ه غ���رمي���ه ب��ي��ن��ي��ت ال������ذي ي���واج���ه 

ال�شيا�شيتني،  �شاقيه  تثبيت  يف  �شعوبة 

ال�����ش��راع  اأخ�����رى يف  اإىل ج��ول��ة  وان��ت��ق��ا 

ال�����ش��خ�����ش��ي وال��وح�����ش��ي ل��ل�����ش��ي��ط��رة على 

امل�����ش��ه��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف دول����ة الح���ت���ال، 

وك��اأن��ه��م��ا ي��خ��و���ش��ان ���ش��ب��اق��ا م��ع ال��زم��ن، 

وي�����ش��ت��خ��دم��ان يف م��ع��رك��ت��ه��م��ا ه����ذه ك��ل 

ينذر  قد  ما  املتاحة،  والو�شائل  الأ�شلحة 

ولي�س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة لأح��ده��م��ا،  ب��ال��ن��ه��اي��ة 

لدى كاهما ما يخ�شره

»القناة  موقع  يف  الكاتب  ت�شور  رون��ني 

12«، ذك��ر يف م��ق��ال��ه اأن���ه »رغ���م اإخ��ف��اق��ات 

االثنن.

التفا�صيل �ص »9«

 حرب طاحنة بين نتنياهو و بينيت 
تزيد من تمزق مجتمع االحتالل

البنك اإلسالمي األردني يدعم حفل الزفاف 
الجماعي الرقمي الثالث 

الخصاونة: موجبات التعديل الوزاري ارتبطت بشكل 
أساسي  بالقضايا المرتبطة بالتعافي االقتصادي

  االنباط-عمان

بدعم  الأردين  الإ�شامي  البنك  �شارك   

الثاثني  ال�شنوي  اجلماعي  الزفاف  حفل 

جلمعية العفاف اخلرية »الرقمي الثالث« 

وال����ذي يعقد ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة خ���ال ال��ع��ام 

عن  الرقمي  التوا�شل  تقنية  ع��رب  احل��ايل 

بعد، حيث مت تقدمي هدية »نقوط« لثنني 

باحلفل  �شاركوا  وعرو�شاً  عري�شاً  وع�شرين 

���ش��ه��ر ت�شرين  م���ن  ال���ث���اين  اأق���ي���م يف  ال����ذي 

الأول احلايل.

وب������ني ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي/ امل���دي���ر 

الدكتور  الأردين  الإ���ش��ام��ي  للبنك  ال��ع��ام 

الجتماعي  ال��دور  تعزيز  ان  �شعيد  ح�شني 

م��ن  ي��ظ��ه��ر  الأردين  الإ�����ش����ام����ي  ل��ل��ب��ن��ك 

الن�شاطات  ملختلف  ودع��م��ه  ت��واج��ده  خ��ال 

م��ب��داأ  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي  املجتمعية 

الزفاف  حفات  وتعد  الجتماعي  التكافل 

ال�شباب  لدعم   و�شيلة  ال�شنوية  اجلماعي 

وم�شاعدتهم يف تكوين اأ�شرة والتي تعد اهم 

لبنة يف تطور املجتمع ، اإ�شافة اىل التعاون 

امل�����ش��ت��م��ر م���ع ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ف���اف اخل���ري���ة 

للعر�شان  النقوط  بتقدمي  تاأ�شي�شها  ومنذ 

اىل  اجلماعي  ال��زف��اف  بحفات  امل�شاركني 

جانب تقدمي  التمويل ملن يرغب.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

برئا�شة  جل�شة  ال�����وزراء  جم��ل�����س  ع��ق��د   

اخل�شاونة  ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئ��ي�����س 

ال�����ش��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ����ش���دور  ع���ق���ب 

على احلكومة  تعديل  اإجراء  على  باملوافقة 

الد�شتورية  اليمني  اجل���دد  ال����وزراء  واأداء 

اأم����ام ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ام�س 

االثنن.

واأك�������د رئ���ي�������س ال���������وزراء خ�����ال ج��ل�����ش��ة 

ب��ذل ك��ل اجلهود  ال���وزراء، ���ش��رورة  جمل�س 

جالة  وام���ال  تطلعات  تلبية  على  للعمل 

امل�شروعة  والتطلعات  الثاين  عبداهلل  امللك 

للمواطنني، »وان نكون بحجم ثقة جالته 

وامل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا يف �شرف 

خدمة الوطن واملواطن«.

موجبات  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 

اأ�شا�شي   ب�شكل  ارتبطت  ال���وزاري  التعديل 

القت�شادي  بالتعايف  املرتبطة  بالق�شايا 

وحتقيق  ال�شتثمار  وج��ذب  النمو  وحتفيز 

اأولويات عمل احلكومة  ما ت�شمنه برنامج 

ت�شرفت  ال���ذي   ،2023  -2021 الق��ت�����ش��ادي 

عبداهلل  امللك  جالة  اإىل  برفعه  احلكومة 

الأول��وي��ات  برنامج  اأن  اإىل  م�شرا  ال��ث��اين، 

اإىل  تف�شي  مقاربات  اإيجاد  ج��اداً  �شيحاول 

معاجلات وا�شحة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

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

وامل��وؤ���ش�����ش��ة المل���ان���ي���ة ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة 

ام�����س الث��ن��ني م��ذك��رة ت��ف��اه��م  ت��ه��دف اىل 

ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  خ��ري��ج��ني  ت�شغيل 

جامعة  عن  التفاقية  ووق��ع   ، التطبيقية 

ال���ب���ل���ق���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة رئ��ي�����ش��ه��ا ال����ش���ت���اذ 

ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ����ش���رور ال���زع���ب���ي وع��ن 

الدكتور  العام  مديرها  الملانية  املوؤ�ش�شة 

ع�شمت الغربي بح�شور ال�شاتذه  نواب 

واملدير  الكليات   وعمداء  اجلامعة  رئي�س 

القليمي.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

ال���ت���ق���ى رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ش��ر 

اخل�������ش���اون���ة ���ش��ب��اح ام�������س الث����ن����ني، رئ��ي�����س 

جم��ل�����س الع����ي����ان ف��ي�����ش��ل ال���ف���اي���ز واع�����ش��اء 

املكتب الدائم ورئي�س جمل�س النواب املحامي 

عبداملنعم العودات واع�شاء املكتب الدائم.

واك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء خ���ال ال��ل��ق��اءي��ن 

ب���ح�������ش���ور وزي�������ر ال���������ش����وؤون ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

وال��ربمل��ان��ي��ة امل��ه��ن��د���س م��و���ش��ى امل��ع��اي��ط��ة، 

ال���ت���زام احل��ك��وم��ة ب��ال��ت��ع��اون ال��ك��ام��ل مع 

ب�شقيه العيان والنواب ويف  جمل�س المة 

اطار املحددات.

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

معهد  اأج��راه  ا�شتطاع  نتائج  اظهرت 

ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  الأ���ش��رة  ب�شحة  العناية 

النا�س  اآراء  على  للتعرف  احل�شني  امللك 

املتعلقة  ال�شحية  ال��ت��داب��ر  بخ�شو�س 

من  ب��امل��ئ��ة  9ر87  اأن  ك����ورون����ا،  ب��ج��ائ��ح��ة 

املجتمعي  ال��وع��ي  ب���اأن  ي���رون  امل�����ش��ارك��ني 

بخطورة املر�س هو العامل الأكرث تاأثرا 

ويعزز �شامة املجتمع من الوباء.

امل�شاركني فر�س  باملئة من  6ر74  واأيد 

ع��ق��وب��ات وخم���ال���ف���ات ع��ل��ى ع����دم ارت����داء 

الكمامة.

التفا�صيل �ص »4«

الزعبي: توفير وظائف
 في المانيا االتحادية لخريجي جامعة 

البلقاء التطبيقية 

الخصاونة : التشاركية الحقيقية مع مجلس 
االمة تحقق ضمان تنفيذ مخرجات اللجنة 

الملكية لتحديث المنظومة السياسية

استطالع : 9ر87% من األردنيين
 يرون الوعي المجتمعي أكثر تأثيرا 

للوقاية من كورونا

2



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  12 / 10 / 2021 

 نشكر الوزراء المستقيلين على جهودهم خالل توليهم حقائبهم الوزارية

الملك يوافق على إجراء تعديل على حكومة الدكتور الخصاونة

 الملكة رانيا تزور صالة عرض مؤسسة الجبل الفيروزي لحفظ التراث

الحكومة لديها أولويات مرتبطة بجلب االستثمار وتمكين القطاع الخاص
الخصاونة: موجبات التعديل الوزاري ارتبطت بشكل أساسي  بالقضايا المرتبطة بالتعافي االقتصادي

 خالل جلسة عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية

 الملك يزور دولة قطر اليوم 
الثالثاء

 مراقبة الشركات تعلن عن عقد 
الدورة الثالثة لوكالء االعسار

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى عشيرة العمري

 األردن يشارك بمنتدى األمن 
العالمي في قطر

 اطالق مبادرة بيئتنا رئتنا من مديرية األمن 
العام في لواء بني كنانة للمحافظة على البيئة 

االنباط- عمان

ام�س  ال�سامية،  امللكية  االإرادة  ���س��درت   

على  تعديل  اإج���راء  على  باملوافقة  االث��ن��ن، 

ح��ك��وم��ة ال��دك��ت��ور ب�����س��ر ه���اين اخل�����س��اون��ة، 

وتاليا ن�س االإرادة:

احل�����س��ن،  اب����ن  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل  “نحن 
مبقت�سى  الها�سمية،  االأردنية  اململكة  ملك 

تن�سيب  على  وب��ن��اء  الد�ستور،  م��ن   35 امل���ادة 

يعن  اآت:1.  ه��و  مب��ا  ن��اأم��ر  ال����وزراء،  رئي�س 

معايل الدكتور وجيه مو�سى عوي�س عوي�س، 

للتعليم  ووزي���را  والتعليم،  للرتبية  وزي���را 

العايل والبحث العلمي.

���س��ال��ح علي  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ي��ع��ن   .2

وال���روة  وزي���را للطاقة  ح��ام��د اخل��راب�����س��ة، 

املعدنية.

ي��و���س��ف حممود  ال�����س��ي��د  ي��ع��ن م��ع��ايل   .3

وال��ت��ج��ارة  لل�سناعة  وزي���را  ال�����س��م��ايل،  علي 

والتموين.

يو�سف  ف��ي�����س��ل  ال�����س��ي��د  م��ع��ايل  ي��ع��ن   .4

عو�س ال�سبول، وزير دولة ل�سوؤون االإعالم.

ه��ي��ف��اء يو�سف  ال�����س��ي��دة  م��ع��ايل  ت��ع��ن   .5

ف�سل حجار النجار، وزيرا للثقافة.

6. ت��ع��ن م���ع���ايل ال�����س��ي��دة وف�����اء ���س��ع��ي��د 

لل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  م�سطفى،  بني  يعقوب 

القانونية.

7. ي��ع��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��ع��اوي��ة خالد 

حممد الردايدة، وزيرا للبيئة.

يا�سر  امل��ه��ن��د���س خ���ريي  م��ع��ايل  ي��ع��ن   .8

عبداملنعم عمرو، وزيرا لال�ستثمار.

نايف  زكريا  نايف  ال�سيد  9. يعن معايل 

للعمل. ا�ستيتية، وزيرا 

���س��در ع��ن ق�����س��رن��ا رغ����دان ال��ع��ام��ر يف 4 

املوافق  هجرية،   1443 �سنة  من  االأول  ربيع 

 2021 �سنة  االأول  ت�سرين  ع�سر من  للحادي 

ميالدية”.

اأم��ام  الد�ستورية  اليمن  ال����وزراء  واأدى 

جاللة امللك، يف ق�سر احل�سينية.

رئي�س  الد�ستورية  اليمن  اأداء  وح�سر 

ورئي�س  اخل�ساونة،  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال���وزراء 

ي��و���س��ف ح�سن  ال��ه��ا���س��م��ي  امل��ل��ك��ي  ال����دي����وان 

العي�سوي.

ال�سامية  امللكية  االإرادة  ���س��درت  وك��ان��ت 

باملوافقة على قبول ا�ستقالة الوزراء التالية 

اأ�سماوؤهم، اعتبارا من تاريخ 2021/10/11.

عبدالقادر  علي حمدان  ال�سيد  معايل   .1

العايد، وزير الثقافة.

2. م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ب��دال��رح��ي��م 

����س���اب���ر ع���ل���ي، وزي�����ر ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

والتموين.

ع������ادل  ه�����ال�����ة  امل����ه����ن����د�����س����ة  م�����ع�����ايل   .3

وال��روة  الطاقة  وزي��ر  زوات��ي،  عبدالرحمن 

املعدنية.

عي�سى  ���س��ل��ي��م  ن��ب��ي��ل  ال�����س��ي��د  م���ع���ايل   .4

امل�ساروة، وزير البيئة.

“حممد خري” اأحمد  الدكتور  5. معايل 

والتعليم،  الرتبية  وزير  قدي�س،  اأبو  حممد 

ووزير التعليم العايل والبحث العلمي.

اإ�سماعيل  عواد  حممود  ال�سيد  معايل   .6

اخلراب�سة، وزير دولة لل�سوؤون القانونية.

دودين،  املهند�س �سخر مروان  7. معايل 

وزير دولة ل�سوؤون االإعالم.

ي��و���س��ف حم��م��ود علي  ال�����س��ي��د  8. م��ع��ايل 

ال�سمايل، وزير العمل.

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

خالل ا�ستقباله يف ق�سر احل�سينية، الوزراء 

خالل  جهودهم  على  �سكره  عن  امل�ستقيلن، 

الوزارية. توليهم حقائبهم 

االنباط- عمان

ام�س  العبداهلل  رانيا  امللكة  جاللة  زارت   

“اجلبل  االث���ن���ن، ���س��ال��ة ع��ر���س م��وؤ���س�����س��ة 

ال��رتاث  حفظ  على  للتدريب  الفريوزي” 

لت�سليط  ع���م���ان  ب��ج��ب��ل  ال��ري��ن��ب��و  ����س���ارع  يف 

احلرف  على  للحفاظ  اأعمالها  على  ال�سوء 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وت���وف���ري ال���وظ���ائ���ف وت��ط��وي��ر 

املهارات.

وا���س��ت��ق��ب��ل ج��الل��ت��ه��ا م��دي��ر امل��وؤ���س�����س��ة يف 

على  واطلعت  دويريهو�س،  ريت�سارد  االأردن 

ج��ل�����س��ة ت��دري��ب��ي��ة ل��ع��م��ل االك�����س�����س��وار، حيث 

اج���ت���م���ع���ت م����ع امل�����س��م��م��ن وامل����وظ����ف����ن يف 

جاللتها  جت��ول��ت  كما  الت�سميم.  ا�ستوديو 

يف ���س��ال��ة ال��ع��ر���س وال��ت��ق��ت جم��م��وع��ة من 

بداأت  التي  املوؤ�س�سة  برامج  من  امل�ستفيدين 

عملها يف االأردن عام 2018، وتوظف نحو 70 

. �سخ�ساً

ومهنين  ���س��ب��اب  امل�����س��ت��ف��ي��دون،  وي�����س��م��ل 

موؤ�س�سة  وتقدم  �سورين،  والجئن  اأردنين 

ت�سمل  متنوعة  برامج  الفريوزي”  “اجلبل 
ت��ع��ل��ي��م ال�������رتاث م����ن ت�����س��ام��ي��م ه��ن��د���س��ي��ة 

اإ���س��الم��ي��ة وت��ط��ري��ز ت��ق��ل��ي��دي وف�����س��ي��ف�����س��اء 

�سغرية، لالأطفال من 6-16 عاما.

ك��م��ا ي���وف���رون ل��الأط��ف��ال امل��ت�����س��رب��ن من 

املدار�س فر�سة اال�ستعداد الإعادة االنخراط 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ر���س��م��ي، وت���ع���اون���ت اخ����ريا مع 

موؤ�س�سة نهر االأردن.

اأ�س�سها  رب��ح��ّي��ة  غ��ري  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  ي��ذك��ر 

اإع���ادة احياء  ب��ه��دف   ،2006 اأم���ري وي��ل��ز ع��ام 

التقليدية  واحل����رف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  االأم���اك���ن 

وتوفري وظائف.

االنباط- عمان

رئي�س  برئا�سة  جل�سة  ال����وزراء  جمل�س  عقد   

�سدور  عقب  اخل�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء 

اإج���راء  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة  ال�سامية  امللكية  االإرادة 

تعديل على احلكومة واأداء الوزراء اجلدد اليمن 

الد�ستورية اأم���ام ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

ام�س االثنن.

ال������وزراء خ���الل جل�سة جمل�س  واأك����د رئ��ي�����س 

ال�����وزراء، ���س��رورة ب���ذل ك��ل اجل��ه��ود للعمل على 

تلبية تطلعات وامال جاللة امللك عبداهلل الثاين 

نكون  “وان  للمواطنن،  امل�سروعة  والتطلعات 

بحجم ثقة جاللته وامل�سوؤولية امللقاة على عاتقنا 

يف �سرف خدمة الوطن واملواطن”.

ولفت رئي�س الوزراء اإىل اأن موجبات التعديل 

الوزاري ارتبطت ب�سكل اأ�سا�سي  بالق�سايا املرتبطة 

ب��ال��ت��ع��ايف االق���ت�������س���ادي وحت��ف��ي��ز ال��ن��م��و وج���ذب 

اأولويات  برنامج  ت�سمنه  ما  وحتقيق  اال�ستثمار 

الذي   ،2023  -2021 االقت�سادي  احلكومة  عمل 

ت�سرفت احلكومة برفعه اإىل جاللة امللك عبداهلل 

الثاين، م�سريا اإىل اأن برنامج االأولويات �سيحاول 

جاداً اإيجاد مقاربات تف�سي اإىل معاجلات وا�سحة 

االقت�سادي،  التعايف  حتقيق  اإىل  ت���وؤدي  وفعالة 

وت�ساعد احلكومة يف التغلب على حتديات الفقر 

والبطالة، مبا يعود بالنفع والفائدة على حت�سن 

امل�ستوى املعي�سي للمواطنن.

واك�����د رئ��ي�����س ال�������وزراء اأن احل��ك��وم��ة ل��دي��ه��ا 

اأول����وي����ات م��رت��ب��ط��ة ب��ج��ل��ب اال���س��ت��ث��م��ار ومتكن 

القطاع اخلا�س، والتي�سري على اال�ستثمار املحلي 

م��ن خ��الل توحيد مرجعيات  القائم  واالأج��ن��ب��ي 

اال�ستثمار وت�سهيل اإجراءاته وتوفري بيئة حا�سنة 

ولي�س معقدة لال�ستثمار، الفتا اإىل اأن هذا يتحقق 

من خالل م�ساركة حقيقية مع القطاع اخلا�س 

“باعتباره رافعة اأ�سا�سية من روافع التنمية التي 
ت�سهم يف اإيجاد حلول مل�ساكلتي الفقر والبطالة”.

واأ�سار الدكتور اخل�ساونة بهذا ال�سدد اإىل اأن 

احلكومة ان�ساأت وزارة لال�ستثمار، لتكون معنية 

م��ع ق�سايا  اال���س��ت��ث��م��ار، وتتعامل  ���س��وؤون  ك��ل  يف 

وت�سع  واالأج���ن���ب���ي،  وال��ع��رب��ي  امل��ح��ل��ي  امل�ستثمر 

تناف�سية  وتعزز  اال�ستثمار  على  ت�سجع  �سيا�سات 

مبا  االأردن  يف  الرئي�سة  االقت�سادية  القطاعات 

اإ�سافة  وغريها،  والفندقة  ال�سياحة  قطاع  فيها 

ال�سوء  واإل��ق��اء  االأردن،  يف  اال�ستثمار  ترويج  اإىل 

على التجربة اال�ستثمارية للم�ستثمرين املحلن 

والعرب واالأجانب.

لها  ���س��ي��ك��ون  اال���س��ت��ث��م��ار  وزارة  اأن  واأو�����س����ح 

املتعددة  املرجعيات  و�ست�ستوعب  اإداري،  تنظيم 

�سواء  مرجعيتها  حتت  تكون  بحيث  لال�ستثمار، 

هيئة اال�ستثمار اأو وحدة ال�سراكة بن القطاعن 

العام واخلا�س، وغريها من النوافذ اال�ستثمارية 

لتن�سيط  اأن جتد مقاربات  التي حت��اول  املبعرة 

البيئة اال�ستثمارية يف االأردن .

واأ�����س����اف رئ��ي�����س ال�������وزراء اأن ه����ذه ال��ن��واف��ذ 

اال�ستثمارية ت�سكل �سرورة وحاًل اأ�سا�سياً للنهو�س 

وما  البطالة  لتحديات  والت�سدي  باالقت�ساد 

يواكبها من فقر، االأمر الذي ي�ستوجب مواءمة 

الب�سرية  امل��وارد  بتنمية  املرتبطة  ال�سيا�سات  يف 

على م�ستوى النظرة املعمقة من خ��الل تنمية 

والتعليم  ال��ع��ايل  التعليم  م�ستوى  على  امل����وارد 

املدر�سي وغريها.

ولفت اإىل اأن هناك تراجعاً يف املوارد الب�سرية 

يف ب��ع�����س ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ك��ن��ا ن�����س��دره��ا من 

كفاءات ب�سرية و�سابات و�سباب متمكنن كل يف 

قطاعه، ويف ال��دول التي عملوا فيها يف اخلارج، 

امل��واءم��ة مع �سيا�سات  م��وؤك��داً �سرورة ال�سري يف 

تنمية املوارد الب�سرية مبا فيها التعليم العايل.

واك�����د رئ��ي�����س ال�������وزراء ع��ل��ى االه��م��ي��ة ال��ت��ي 

ت��ول��ي��ه��ا احل��ك��وم��ة ب��اإر���س��ال خم��رج��ات اللجنة 

ما  ���س��واء  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية 

ال�سيا�سية  االح���زاب  ق��ان��وين  مب�سروعي  يتعلق 

واالنتخاب والتعديالت الد�ستورية املواكبة لهما 

اىل جمل�س االمة لل�سري باالإجراءات الد�ستورية 

الإقرارهما كما جاء يف التوجيه امللكي او جلهة 

�ستقرتحها  التي  الد�ستورية  التعديالت  بع�س 

احلكومة . وا�سار اإىل اأنه ويف اإطار احلديث عن 

احلكومة  وخطة  ال�سيا�سية  املنظومة  حتديث 

االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ع��ايف االق��ت�����س��ادي واال���س��الح 

ال��ت�����س��دي ال���س��ت��ع��ادة  م���ن  ب���د  ف��ان��ه ال  االإداري 

منظومة القيم التي قام عليها املجتمع والدولة 

وامل����ب����ادئ ال���ت���ي ن��ه�����س ع��ل��ى اأ���س��ا���س��ه��ا ال��وط��ن 

ومن  ال��ك��رى  العربية  ال��ث��ورة  م��ن  وامل�ستلهمة 

ال��ه��وي��ة اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ن���ادت بها واع���الء فكرة 

على  القائم  املتكامل  مبفهومها  الدولة  وقيمة 

فكرة املواطنة اجلامعة لكل مكونات هذا الن�سيج 

ولي�س  الها�سمية  االردن��ي��ة  اململكة  يف  اجلميل 

املرتبط باي نوع من اال�سطفافات “وهذا يحتاج 

اىل كثري من العمل وا�ستنها�س الهمم “ . وكان 

رئي�س ال��وزراء ا�ستهل حديثه يف جل�سة جمل�س 

ال���وزراء بالتهنئة ل��ل��وزراء اجل��دد بالثقة امللكية 

ال�سامية، و�سكره للوزراء الذين غ��ادروا يف هذا 

ال�سابقة  ال���وزاري���ة  ال��ت��ع��دي��الت  يف  اأو  التعديل 

الدوؤوبة  بخدماتهم  وا�ساد  احلكومة.  عمر  من 

وامل�����س��رف��ة وع��م��ل��ه��م امل��خ��ل�����س خ����الل ع����ام من 

الهمة  ون�ستلهم  ن�ستمد  اأننا  موؤكداً  التحديات، 

من جاللة امللك عبداهلل الثاين.

االنباط- عمان

ي��ق��وم ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

ت��راف��ق��ه ج��الل��ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال��ع��ب��داهلل، 

اإىل دول���ة قطر  ب���زي���ارة  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم 

ال�سقيقة.

ال�سيخ  �سمو  اأخيه  مع  جاللته  ويبحث 

اآل ثاين، اأمري دولة قطر،  متيم بن حمد 

ال��ع��الق��ات االأخ���وي���ة امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي ت��رب��ط 

و�سبل  ال�����س��ق��ي��ق��ن،  وال�����س��ع��ب��ن  ال��ب��ل��دي��ن 

اإ�سافة  كافة،  املجاالت  يف  التعاون  تو�سيع 

اإىل امل�ستجدات االإقليمية والدولية.

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن��ت دائ����رة م��راق��ب��ة ال�����س��رك��ات عن 

مت���دي���د ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��الل��ت��ح��اق ب���ال���دورة 

خالل  عقدها  امل��زم��ع  الثالثة  التدريبية 

���س��ه��ر ت�����س��ري��ن ال���ث���اين ل���غ���اي���ات ال��ت��اأه��ل 

المتحان ترخي�س وكالء االإع�سار.

اإن  ،ام�������س االث����ن����ن،  ب���ي���ان  وق���ال���ت يف 

عمل  ي��وم  نهاية  حتى  م�ستمر  الت�سجيل 

امل��ق��ب��ل، حيث  ال��ث��اين  ت�����س��ري��ن  م��ن  االأول 

املختلط  الهجن  بالنظام  ال��دورة  �ستعقد 

توافر  اإىل  م�سرية   ، بعد(  وع��ن  )وج��اه��ي 

م���ق���اع���د حم������دودة ل��ل��ح�����س��ور ال���وج���اه���ي 

ل��ل��راغ��ب��ن و���س��ت��ك��ون االأول���وي���ة مل��ن ي��ب��ادر 

تنطبق  ممن  الراغبن  ودعت  بالت�سجيل. 

عليهم ال�سروط واملحددة باملادة )14( من 

اىل   2019 ل�سنة  رق��م )8(  االإع�����س��ار  ن��ظ��ام 

ب��ال��دورة  االل��ت��ح��اق  وت��وق��ي��ع ط��ل��ب  تعبئة 

التدريبية املن�سور على املوقع االلكرتوين 

WWW.CCD.( للدائرة  الر�سمي 

م���رف���ق���اً  وت����ق����دمي����ه   ،)GOV.JO
بالوثائق الثبوتية لوحدة ترخي�س وكالء 

مراقبة  بدائرة  عليهم  والرقابة  االإع�سار 

ال�سركات.

االنباط-عمان

 

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  رئ��ي�����س  ن��ق��ل 

يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جاللة امللك 

بوفاة  العمري  ع�سرية  اإىل  الثاين  عبداهلل 

االإعالمي ع�سام العمري.

مع  هاتفي  ات�سال  يف  العي�سوي،  واأع��رب 

جاللة  وموا�ساة  تعازي  عن  الفقيد،  اأ�سرة 

امل���ل���ك، ���س��ائ��ال امل����وىل اأن ي��ت��غ��م��ده ب��وا���س��ع 

رحمته.

االنباط- الدوحة

 ت�����س��ت�����س��ي��ف ال���دوح���ة ال���ي���وم ال��ث��الث��اء، 

 ،2021 ال���ع���امل���ي  االأم�������ن  م���ن���ت���دى  اأع����م����ال 

و���س��ف��راء  ووزراء  دول  روؤ�����س����اء  مب�����س��ارك��ة 

دول��ة   33 واأك��ادمي��ي��ن ميثلون  واإع��الم��ي��ن 

من بينها االأردن.

ف��اإن  مل��وق��ع املنتدى االإل��ك��رتوين،  ووف��ق��ا 

امل�����س��ارك��ن ���س��ي��ن��اق�����س��ون ع��ل��ى م���دى ثالثة 

االأمنية  والتحديات  املحورية  اأيام،الق�سايا 

ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��غ��ل ب����ال ال���ع���امل، حتت 

املناف�سة، الديناميكيات  اأم  “التعاون  عنوان 

التوازن  وحتقيق  العاملي”،  لالأمن  املتغرية 

ب���ن ال���ت���ع���اون وامل��ن��اف�����س��ة ل�����س��م��ان االأم����ن 

احلوكمة  يف  احلا�سمة  التحديات  ومعاجلة 

والتنمية.

و���س��ي��ت��ح��دث يف امل���ن���ت���دى ال�����ذي ي��ف��ت��ت��ح 

ال�سيخ  ال��ق��ط��ري  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اع��م��ال��ه 

خالد بن خليفة اآل ثاين، عدد من اخلراء 

كورونا  تاأثري  منها  ق�سايا،  عن  امل�ساركن 

قطر  وج��ه��ود  والدبلوما�سية،  االأم���ن  على 

اأفغان�ستان،  يف  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية 

والتعامل  ال��ع��امل��ي  االأم��ن��ي  امل�سهد  وت��ط��ور 

احلالية،  العاملية  االإرهابية  التهديدات  مع 

واالن����ت����ق����ال م����ن م��ك��اف��ح��ة االإره���������اب اإىل 

مناف�سة القوى العظمى، وتطور اجلماعات 

19 على  االإره��اب��ي��ة، واآث����ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 

اجل��غ��راف��ي��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

العاملي. الوطنية والتعاون 

االإرهاب  ق�سايا  كذلك  املنتدى  ويناق�س 

ال���داخ���ل���ي يف ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، وت��ط��ور 

االإره��������اب وال���ت���ط���رف ال��ي��م��ي��ن��ي ال��ع��ن��ي��ف، 

واالجت�����اه�����ات وال���دي���ن���ام���ي���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 

االإرهاب العاملي.

االنباط-اربد

 اطلقت مديرية االأمن العام مبادرة  بع

ت�سمل  وال���ت���ي   ) رئ��ت��ن��ا  ب��ي��ئ��ت��ن��ا   ( ن����وان 

باإيعاز من مدير  اململكة  جميع حمافظات 

االأم������ن ال���ع���ام ال����ل����واء ح�����س��ن احل���وامت���ه 

نظافة  حملة  وه��ي  ال��ي��وم  �سباح  اإنطلقت 

ت�سكيالت  م��ن  خمتلفة  وح��دات  مب�ساركة 

االأم�����ن ال���ع���ام و���س��رك��ائ��ه��م  م���ن ال���دوائ���ر 

الدولية  واملنظمات  واجلمعيات  احلكومية 

قي�س  ام  ب��ل��دة  يف   ، املحلي  املجتمع  واب��ن��اء 

االأثرية يف لواء بني كنانه  وذلك من اأجل 

 ، البيئة  جت��اه   االإي��ج��اب��ي  ال�سلوك  تعزيز 

واملواقع  الطبيعية  املواقع  على  واملحافظة 

ال�سياحية بدور من  االإدارة امللكية حلماية 

والتي  للحملة  املنظمة  وال�سياحية  البيئة 

لل�سحة  املتطلبة  امل�ستلزمات  كافة  وف��رت 

وغ��ريه��م   للم�ساركن  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة 

وحت����دث  ال���رائ���د حم��م��د ح��ت��ام��ل��ة رئي�س 

ق�����س��م االأم����ن ال��ب��ي��ئ��ي وال�����س��ي��اح��ي الإق��ل��ي��م 

ال�سمال .



املحلي

   انت ريادي فلتدرك ذلك جيدا، ولتعلم ان ذلك لي�س ب�سبب اقتناء رقما �سل�سا لبطاقة 

جهاز حماكاتك، وال ب�سبب اقتناء رقما �سهل احلفظ علقته على َطَريف راحلتك، انت ريادي 

الأنك اجتهدت وا�سَررت اأن ت�سري على طريق حتقيق اأحالمك، فهي التي ا�ستحوذت على 

فكرك، فقدمت لها جل جهدك واإخال�سك، و�ست�سل لهدفك اإن بقيت متم�سكا بها ومل 

تخذلها باأي �سئ من التنا�سي او الن�سيان، فا�ستمر وال تتوقف وال تكرتث الأي راأي حمبط 

ي�سدر من اي غيور كان، ال يعرف �ساحبه قراءة اب�سط كلمة من كلمات مرادك القادم 

فاأنت من خط الطريق وكتب العنوان . 

   دائما كان املنطلق االأول الجن��ازات ال�سباب االأردين يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

وهند�سة الربجميات واحلا�سوب من حوا�سن اعمال اجلامعات، وقد كان للمناف�سة بني 

هذه اجلامعات دور كبري لتبني هذه الطاقات، وحتى ان املبدعني من طلبتهم ح�سلوا على 

منح درا�سية كتقدير لهم، والبع�س منهم حظي باهتمام وا�سع من الكثري من الو�سائل 

الطالبية  للم�ساريع  العام  املفهوم  جت��اوزت  اإجن���ازات  هي  واالع���الم،  لل�سحافة  املحلية 

النمطية اإىل مفهوم جديد من االبداع و�سل بتميزه وريادته اإىل و�سف ا�ستحق ادراجه 

بقائمة االخرتاعات واالبتكارات التكنولوجية احلديثة .

املتوا�سل من  واالإه��ت��م��ام  التبني  يجد  لو مل  ليكتمل  يكن  التميز مل  ه��ذا  بالطبع     

الطلبة  ه���وؤالء  لت�سجيع  املحفز  االأث���ر  اي�سا  ننكر  وال  اجل��ام��ع��ات  ه��ذه  اع��م��ال  حوا�سن 

واعطائهم  الف�سائيات  على  ا�ست�سافتهم  عند  وذل��ك  اإجن��ازات��ه��م  بتطوير  لال�ستمرار 

الفر�سة لتقدميها وال�سرح عنها بكل ثقة وحما�س . 

    لقد كان لكل ذلك اأثرا طيبا اي�سا علينا كمتابعني، وذلك باأن اأخرجنا من املنظومة 

القدمية من تكرار اللوم بعدم تقدير كل ما هو جديد من االإبداع واالإبتكار ، واأزال كل 

امل�سفوفات من جلد الذات وجمل االحباط واخلذالن، نعم لقد خرجنا من كل ذلك اإىل 

عامل االمل التفاوؤل والثقة بقدرات ال�سباب من اأبنائنا، واأن االأمر �سيكون دائما مو�سع 

تقدير وجدير باالهتمام واملتابعة، لذلك يجب علينا االآن اأن نطرح �سوؤال يتعلق بالنقطه 

االأهم وهو

التي  اجلامعات  هذه  من  التخرج  بعد  الريادية  الطاقات  هذه  ا�سحاب  �سيذهب  اأي��ن 

كانت وما زالت تتقن ر�سالتها وقد قامت بواجبها على اأكمل وجه ؟

   ال بد لتحقيق ذلك هو ايجاد حا�سنة اعمال �ساملة خارج اأ�سوار اجلامعات وهي على 

غرار حوا�سن االأعمال بداخلها ولكن �سمن اإطار جديد، لتكون نواة جذب للم�ستثمرين 

كان من  وقد  املعلومات،  تكنولوجيا  اال�ستثمار يف جمال  االإهتمام بجدوى  اأ�سحاب  من 

االقرتاحات الواعدة اأن تكون مدينة ال�سلط ال�سناعية اجلديدة هي هذه احلا�سنة . 

    بتحقيق هذه الروؤيا لهذا امل�سروع يتم تبني هوؤالء اخلريجني مرة اخرى واإحتواء 

ابداعاتهم ولكن �سمن االإطار الت�ساركي بني القطاع العام واخلا�س، مما �سيفوت الفر�سة 

وعلى  بكامل مقوماتها  فالبنية  للخارج،  بهجرتها  القدرات  تكرار خ�سارة هذه  اآفة  على 

راأ�سها ان�سمام هذه الطاقات من املوارد الب�سرية �ستكون باملح�سلة قد اإ�ستوفت لكل ا�س�س 

ال�سباب  لهوؤالء  اي�سا  �سيوفر  ومما  املجدي،  اال�ستثمار  بهذا  بالعمل  يرغب  ملن  النجاح 

فر�س العمل لال�ستمرار بتقدمي ما لديهم من ق��درات، وكم �سيكون هذا االمر جمديا 

واملبتكر  امل�ستثمر  بني  اللقاء  لهذا  االأوىل  البوابة  هي  ال�سناعية  املدينة  هذه  تكون  ب��اأن 

املبدع من �سبابنا الطموح . 

   اإن لتحقيق االأح��الم عناوين متتالية فاإن جنحنا بالو�سول الأول عنوان ال بد من 

اال�ستمرار   للو�سول ملا يليه، وال بد اأن يتبع احُللم املحقق باملثابرة واالجتهاد ُحلم جديد 

ال�سباب  الهمة من  اه��ل  اال  ال�سري على طريقه  يتقن  ول��ن  واأك��رب،  اأ�سمل  بعنوان جديد 

ال  التي  االرادة  ا�سحاب  تن�سب،  ال  التي  الطاقة  ذوي  املتقد،  ال�سغف  اأ�سحاب  املخل�س 

ت�ست�سلم، والذي ال ميكن الأي منهم ان يوما ما �سيتوقف ولو ُهَنيهة ليفكر باأن يتخلى 

عن ُحلمة .     

  مهنا نافع

 ال تتخلى عن ُحلمك

االنباط- عمان

ه����ن����اأ رئ���ي�������س واأع���������س����اء جل���ن���ة االأخ�������وة 

العربي  اخلليج  دول  مع  االأردنية  الربملانية 

واليمن، دولة قطر ال�سقيقة، مبنا�سبة جناح 

اأع�ساء  الن��ت��خ��اب  ت�سريعية  ان��ت��خ��اب��ات  اأول 

جمل�س ال�سورى القطري.

واأع�����رب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، ال��ن��ائ��ب حممد 

عناد الفايز، يف ر�سالة وجهها ام�س االثنني، 

ال�سيخ  ع��م��ان،  ل��دى  ال��ق��ط��ري  ال�سفري  اإىل 

���س��ع��ود ب��ن ن��ا���س��ر ب��ن ج��ا���س��م اآل ث���اين، عن 

وحكومة  و�سعبا  قيادة  قطر  لدولة  تهانيه 

تعزيز  اأهمية  واأكد  الناجحة.  املنا�سبة  بهذه 

ال��ت��وا���س��ل ال���ربمل���اين ب��ني جم��ل�����س ال��ن��واب، 

ممثالاً بلجنة االأخ��وة الربملانية مع جمل�س 

ي�ساهم يف تطوير  ب�سكل  القطري،  ال�سورى 

وت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات ال���ربمل���ان���ي���ة ومت��ت��ي��ن��ه��ا 

مل�سلحة البلدين ال�سقيقني.

التقدم  من  املزيد  عن  الفايز  اأع��رب  كما 

والنماء والتطور واالزده��ار لل�سقيقة قطر، 

بن  متيم  ال�سيخ  �سمو  ال��دول��ة  اأم��ري  بقيادة 

حمد اآل ثاين.

االنباط-عمان

الزراعة  وزارة  اجتماع يف  ام�س  ي��وم  عقد 

و  م. خالد احلنيفات  الزراعة  وزي��ر  برئا�سة 

املحلية  االدارة  وزارة  عن  مندوبي  بح�سور 

وموؤ�س�سة االمرية عالية ومدراء االخت�سا�س 

يف وزارة الزراعة لو�سع اطر وا�سحة وتن�سيق 

�سامل لل�سيطرة على م�سكلة انت�سار الكالب 

ال�سالة .

مهام  حت��دي��د  اىل  احلنيفات  وج��ه  حيث 

كل جهه من اجلهات وح�سب االخت�سا�س يف 

خمتلف مناطق اململكة �سمن خطة يت�سارك 

فيها جميع االدارات ذات االخت�سا�س ت�سمن 

���س��الم��ة و���س��ح��ة امل��واط��ن��ني دون اال����س���رار 

باحليوانات .

االدارة  مع  وبالتعاون  انه  حنيفات  وا�سار 

املحلية وموؤ�س�سة االمرية عالية  اىل �سرورة 

يت�سمن  وال����ذي   ABC ب��رن��ام��ج  تطبيق 

وتعقيمها  ال�����س��ال��ة  ال��ك��الب  ج��م��ع  عمليات 

الكلب وترقيمها  داء  وتطعيمها �سد مر�س 

واعادتها �سمن خطة التوازن البيئي .

وب���ني احل��ن��ي��ف��ات  ان م��وؤ���س�����س��ة االم���رية 

ك��وادر  تاأهيل  على  باال�سراف  �ستقوم  عالية 

على  امل��ح��ل��ي��ة  واالدارة  ال���زراع���ة  وزارة  م��ن 

على  بال�سيطرة  اخل��ا���س  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ 

الكالب ال�سالة .

ال���ك���الب  ان���ت�������س���ار  وي����ذك����ر ان م���و����س���وع 

ال�����س��ال��ة ق��د ا���س��ب��ح ي�سكل ازع����اج ك��ب��ري وال 

توجد اج��راءات وا�سحة حتافظ على �سحة 

و�سالمة املواطنني دون اال�سرار باحليوانات 

ال�سالة  و للتعامل مع هذه امل�سكلة املزعجة .

 البرلمانية مع دول الخليج تهنئ بنجاح 
انتخابات مجلس الشورى القطري

 الزراعة تنسيق واسع للسيطرة 
على مشكلة انتشار الكالب الضالة 

االنباط-عمان

���س��ادق��ت جل��ن��ة ام��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى 

 ، االثنني  ام�س  عقدت،  التي  جل�ستها  يف 

برئا�سة الدكتور يو�سف ال�سواربة ،  على 

القرارات املدرجة بجدول االعمال . 

اتفاقية  توقيع  على  اللجنة  ووافقت 

والتطوير  العامة لال�سكان  املوؤ�س�سة  مع 

املعلومات  ت��ب��ادل  بخ�سو�س  احل�����س��ري 

امل�����س��ت��خ��ل�����س��ة م����ن م���ع���اجل���ة وت��ن��ظ��ي��م 

اجلغرافية  املعلومات  فيها  مبا  البيانات 

لغايات ا�ستخدامها يف العمل الر�سمي . 

وا�سار ال�سواربه ان ا�سول امانة عمان 

مليار  منها  مليون  و400  مليارين  تبلغ 

قابل لال�ستثمار ، وان العام املقبل 2022 

�سيكون فر�سة وعام اال�ستثمار احلقيقي 

55 م�������س���روع  ع�����ن  ي����زي����د  م�����ا  ب�����اط�����الق 

 . ا�ستثماري   

�ستكون  االم���ان���ة  ان  ال��ت��اك��ي��د  وج����دد 

امل���ن���ظ���وم���ة االق��ت�����س��ادي��ة  م�����س��اه��م��ة يف 

ايراداتها  من  تعزز  ا�ستثمارية  مب�ساريع 

ال����ذات����ي����ة ���س��ي��ت��م ط���رح���ه���ا م����ن خ���الل 

اال�ستثماري  ال���ذراع  عمان  روؤي���ة  �سركة 

لالمانة ملرافق حتتاجها املدينة واخرى 

من  امل�ستثمرين  ام��ام  الفر�سة  الت��اح��ة 

عليها  لال�ستثمار  ارا���س��ي  ط��رح  خ��الل 

وتطويرها . 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة  ����س���ور  ك���اف���ة  ان  واك������د 

ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف ا����س���ول االم����ان����ة ال��ت��ي 

حت��ق��ق امل�����س��ل��ح��ة ل��ل��م��دي��ن��ة وامل�����س��ت��ث��م��ر 

نهاية  مع  ان��ه  حيث  بها  ومرحب  قائمة 

م�ساريع  هناك  �سيكون  اجل���اري  ال�سهر 

ا�ستثمارية نوعية جديدة .  

النفايات  حتويل  ان  ال�سواربة  وا�سار 

ال��غ��ب��اوي  م��ك��ب  يف  كهربائية  ط��اق��ة  اىل 

فاتورة  من  باملئة   45 االمانة  على  يوفر 

 80 لتغطي  املقبل  العام  ترتفع  الكهرباء 

باملئة من فاتورة الكهرباء 

وحت������دث ال�������س���وارب���ة خ�����الل ج��ل�����س��ة 

جل��ن��ة ام���ان���ة ع���م���ان ع���ن ق���ان���ون ام��ان��ة 

ع��م��ان اخل��ا���س ، وع��ن م�����س��روع التحول 

النقل  منظومة  وتطوير   ، االل��ك��رتوين 

العام ، وا�ستحداث نظام التفتي�س املوحد 

التغيري احلقيقي هو  ان مفتاح  ، موؤكدا 

هيكلة  وج���ود  ع��ن  كا�سفا   ، الت�سريعات 

اال�سبوعني  خ��الل  تنتهي  عمان  الم��ان��ة 

املقبلني . 

وع���ر����س ام����ام اع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة اب���رز 

املختلفة  قطاعاتها  يف  االمانة  اجن��ازات 

اال�سغال   ، التخطيط   ، والبيئة  املناطق 

التنمية   ، وال���زراع���ة  ال�����س��ح��ة   ، ال��ع��ام��ة 

املجتمعية ، املالية وال�سوؤون االدارية .

االنباط- عمان

اأو�سى متحدثون يف ختام جل�سة ت�ساورية 

بالتعاون  الطبية  امل�ساءلة  ق��ان��ون  بتفعيل 

والنقابات  الطبي  القطاع  يف  ال�سركاء  م��ع 

املري�س  حق  تكفل  حلول  واإيجاد  ال�سحية، 

وال��ط��ب��ي��ب وامل�����س��ت�����س��ف��ى واأط������راف امل��ع��ادل��ة 

جميعها �سمن اآليات وا�سحة ومن�سفة.

وط����ال����ب امل����ت����ح����دث����ون، يف ج��ل�����س��ة ع��ن 

القانونية  احلماية  واأط��ر  الطبية  امل�ساءلة 

ا���س��ت�����س��اف��ه��ا م��ن��ت��دى دع���م ق��ط��اع ال��ع��دال��ة 

للدميقراطية  العربية  النه�سة  ومنظمة 

امل�ست�سفيات  ب��ت��زوي��د  )اأر�������س(،  وال��ت��ن��م��ي��ة 

الكافية،  واملراكز ال�سحية بالكوادر الطبية 

تبداأ  اأّن  قبل  تدريبية  لربامج  واإخ�ساعها 

300 ق�سية  اأك��ر من  عملها، يف ظل وج��ود 

م��ن��ظ��ورة اأم����ام ال��ق�����س��اء م��ن خ���الل ق��ان��ون 

امل�ساءلة الطبية.

واأك������دوا، وف���ق ب��ي��ان ���س��در ع��ن امل��ن��ت��دى 

ال���ي���وم االث����ن����ني، �����س����رورة حت���دي���ث ق��ان��ون 

امل�������س���اءل���ة ال���ط���ب���ي���ة، وت��ث��ق��ي��ف امل���واط���ن���ني 

ل�سمان  القانونية  ب���االإج���راءات  واالأط��ب��اء 

ال�سحي،  القطاع  ودع��م  حقوقهم،  حت�سيل 

احلماية  مبلفات  املعنية  اللقاءات  وتكثيف 

ال�سحية.

لتحالف  االإداري����ة  اللجنة  ع�سو  وق��ال��ت 

امل��ن��ال،  درة  يف  االأول  وامل�����س��ت�����س��ار  ج���ون���اف 

�سو�سن املجايل، اإن ق�سية االأخطاء الطبية 

تاأخذ اأهمية خا�سة، كونها قد حتدث ب�سكل 

م��ت��ك��رر م��وؤك��دة اأن ك��ل ال����دول وامل��وؤ���س�����س��ات 

ن�سب  اإىل خف�س  ت�سعى  العامل  ال�سحية يف 

االأخ��ط��اء ال��ط��ب��ي��ة، ل��ك��ّن االأم���ر ي��ح��ت��اج اإىل 

جهد ومتابعة وتوعية.

ملنظمة  التنفيذية  امل��دي��رة  اأ���س��ارت  فيما 

النه�سة )اأر�س(، �سمر حمارب، اإىل اأّن هذه 

منتدى  ج��ه��ود  �سمن  �ست�ستمر  احل����وارات 

ال���ع���دال���ة، ال�����ذي ي�����س��ع��ى ل�����س��م��ان ���س��م��ول 

ح��ق احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ع��الج واحل��م��اي��ة من 

االأخطاء الطبية �سمن اأولويات العمل مللف 

الرعاية االجتماعية.

مع  الق�سية  ه���ذه  ت��ق��اط��ع  ع��ل��ى  واأك�����دت 

دور  من  العدالة  لقطاع  ملا  القانوين،  امللف 

يف ���س��ون ه���ذا احل���ق االأ���س��ي��ل م���ن ح��ق��وق 

االإن�����س��ان م��ن التق�سري واخل��ل��ل واالإق�����س��اء 

الالجئني وكبار  املجتمع مثل  لبع�س فئات 

ال�����س��ن غ���ري امل��وؤم��ن��ني ل��ع��وام��ل ك��ث��رية من 

العالج املنا�سب واالآمن.

م��ن ج��ه��ت��ه، ب��ني وزي���ر ال�����س��ح��ة اال�سبق 

اأن القانون يحمي  الدكتور علي احليا�سات 

عليها  ويحافظ  والطبيب  املري�س  حقوق 

الطبية  امل�ساعفات  بني  التفريق  اإىل  ودع��ا 

واالأخ����ط����اء ال��ط��ب��ي��ة م���وؤك���دا اأن�����ه م���ن حق 

املري�س اأن يعرف اإن كان ما تعر�س له خطاأ 

اأم م�ساعفة طبية.

ب��ي��ن��م��ا ق����ال رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة االأردن���ي���ة 

ل��الإ���س��ع��اف، ال��دك��ت��ور ي��ن��ال ال��ع��ج��ل��وين، اإن 

اب���رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ا ه��ي غياب 

القطاع  يف  املوحدة  واملمار�سات  امل�سطلحات 

م��ا ي��ج��ع��ل ال��ط��ب��ي��ب ي�����س��ع��ر ب��ال�����س��ي��ق جت��اه 

يعمل  م���ن  اأن  م��ع��ت��ربااً  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����س��اءل��ة 

عمله  يف  االإه���م���ال  يتق�سد  وم���ن  ي��خ��ط��ئ، 

فيجب حما�سبته.

التمييز  حمكمة  رئي�س  نائب  لفت  فيما 

اال�سبق الدكتور حممد الطراونة اىل عدم 

ت��وف��ر م��دع��ي ع���ام م��ت��خ�����س�����س ل��ل��م�����س��اءل��ة 

ك��ث��رية  دوال  اأن  اإىل  م�������س���ريااً  ال���ط���ب���ي���ة، 

حتقق  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  ت�سريعات  ا�ستحداث 

امل�ساءلة اجلزائية واملدنية والقانونية. فيما 

حلماية  ال�سحي  االئتالف  عام  اأمني  بينت 

اأن هناك  ���س��م��ارة،  ف��ادي��ا  ال��دك��ت��ورة  املري�س 

املري�س  حلماية  �سحي  ائتالف  اإىل  حاجة 

يكون حما�سبة  اأن  اإىل  داعية  معااً  واالأطباء 

حياة  ل�سمان  الطبي،  عمله  يف  يق�سر  مل��ن 

هناك  اأن  مبينة  حقوقهم،  و���س��ون  الب�سر 

املعدات والكوادر الطبية يف  نق�سا كبريا يف 

العامة. امل�ست�سفيات 

منظمة  يف  امل��ح��ام��ي  ا���س��ت��ع��ر���س  ب��ي��ن��م��ا 

ال��ن��ه�����س��ة اأجم����د ب��ن��ي ه����اين، االإ���س��ك��ال��ي��ات 

راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  ال�����س��ح��ي،  ب��ال��ق��ط��اع  املتعلقة 

مر�سى  لوثائق  م�ست�سفيات  حجز  م�سكلة 

عليهم،  امل�ستحقة  االأم��وال  ا�ستيفاء  لغايات 

ظهرت  التي  امل�ساكل  اأب��رز  من  اأنها  واأو�سح 

على ال�ساحة موؤخرااً موؤكدا اأن ذلك يخالف 

اأحكام قانون االأحوال املدنية.

االنباط- عمان

االإن�سان  حل��ق��وق  الوطني  امل��رك��ز  ط��رح   

اإىل احلفاظ  الرامية  التو�سيات  عددا من 

ال��ف��ت��ي��ات، لتفعيل دوره����ن يف  ع��ل��ى ح��ق��وق 

بناء املجتمع وتطويره.

واأو���س��ح امل��رك��ز يف ب��ي��ان، م�����س االث��ن��ني، 

لت�سليط  فر�سة  للفتاة،  العاملي  ال��ي��وم  اأن 

املجتمعات  يف  الفتيات  واق���ع  على  ال�����س��وء 

تواجههن،  التي  التحديات  واأب��رز  املحلية، 

يف  ت�سهم  وم��ق��رتح��ات  بتو�سيات  للخروج 

بناء قدرات الفتاة، حتى ت�ساهم مع الرجل 

من  اأ���س��ا���س  على  متكامل  جمتمع  ب��ن��اء  يف 

االإن�سانية. القيم 

اأي ���س��ن��د دي��ن��ي  اأن����ه ال ي��وج��د  واأ����س���اف 

اأ�سا�س  على  الب�سر  ب��ني  ي��ف��رق  ق��ان��وين  اأو 

الفتاة  االأردين  امل�سرع  اجلن�س، حيث حمى 

واأكد على  الد�ستور،  ال�ساد�سة من  املادة  يف 

القانون  اأمام  االأردنيني  بني  امل�ساواة  مبداأ 

الد�ستور  اأك��د  كما  والواجبات،  احلقوق  يف 

ع��ل��ى ����س���رورة ح��م��اي��ة االأ����س���رة واالأم���وم���ة 

والطفولة من العنف واال�ستغالل.

واالتفاقيات  امل��واث��ي��ق  دع��وة  اإىل  واأ���س��ار 

الدولية اإىل االهتمام بالطفلة، وم�ساواتها 

م��ع ال��ط��ف��ل يف ك��ل احل��ق��وق، اإع���م���االاً مل��ب��داأ 

الطفل،  حقوق  اتفاقية  يف  ال��وارد  امل�ساواة 

يف  ن�سرها  ومت  االأردن  عليها  ���س��ادق  ال��ت��ي 

اجلريدة الر�سمية. ودعا املركز اإىل حماية 

ال��ف��ت��اة م��ن االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ق��د تتعر�س 

اأو  تعليمها،  ا�ستكمال  من  كحرمانها  لها، 

عاما،  ع�سر  ثمانية  تتم  اأن  قبل  تزويجها 

ال�ساق،  والعمل  الت�سول  يف  ا�ستغاللها  اأو 

داخ��ل  اأ�سكاله  بكافة  للعنف  تعري�سها  اأو 

حقها  من  حرمانها  اأو  وخارجها،  اأ�سرتها 

يف ال��ل��ع��ب وال��رتف��ي��ه. ك��م��ا دع���ا امل��وؤ���س�����س��ات 

احل��ك��وم��ي��ة وغ����ري احل��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع 

اجل���ه���ود  ت��ك��ث��ي��ف  ������س�����رورة  اإىل  امل��������دين، 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ف��ت��ي��ات، م��ن اأج��ل 

وتطويره،  املجتمع  بناء  يف  دوره��ن  تفعيل 

ع���رب ن�����س��ر ال����ربام����ج ال���ت���وع���وي���ة ب��ح��ق��وق 

الفتيات، املوجهة لهن ولذويهن يف مناطق 

امل��م��ل��ك��ة ك���اف���ة، م���وؤك���دا ����س���رورة ال��رتك��ي��ز 

ع���ل���ى امل���ن���اط���ق ال���ن���ائ���ي���ة وامل����ح����روم����ة م��ن 

مفاهيم  باإدخال  املركز  وطالب  اخلدمات. 

املدر�سية  املناهج  يف  وامل���راأة  الطفل  حقوق 

وامل��ت��ط��ل��ب��ات اجل��ام��ع��ي��ة، واإق������رار م�����س��روع 

ق���ان���ون ح���ق���وق ال��ط��ف��ل مب���ا ي��ن�����س��ج��م م��ع 

)10/ب(  امل��ادة  واإل��غ��اء  الدولية،  االتفاقية 

ال�سخ�سية  االأح������وال  ح��ق��وق  ق���ان���ون  م���ن 

املبكر،  ال���زواج  ب�سن  واملتعلقة   2019 ل��ع��ام 

و������س�����رورة اه���ت���م���ام اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 

وال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��اأم��ني 

فر�س عمل للفتيات والفتيان من خريجي 

وخريجات دور الرعاية.

حقوق  مبوؤ�سرات  باالهتمام  طالب  كما 

العنف، من خالل  الفتيات وحمايتهن من 

اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف اخل���ط���ط وال�����س��ي��ا���س��ات 

ال���ت���ي حت���د م���ن ال���ع���ن���ف، وت��ف��ع��ي��ل ح��ق��وق 

امل�ستدامة،  التنمية  الأهداف  وفقااً  الفتيات 

تغيري  الإح���داث  للفتاة،  راعية  بيئة  وخلق 

وتوعية  ت��دري��ب  ب��رام��ج  �سمن  اج��ت��م��اع��ي، 

واملجتمع. لالأ�سرة  م�ستمرة 

االنباط- عمان

 7 ت�سجيل  ع��ن  االث��ن��ني،  ام�����س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت   

وفيات و1307 اإ�سابات جديدة بفريو�س كورونا يف اململكة، 

لريتفع العدد االإجمايل اإىل 10818 وفاة و834778 اإ�سابة.

 4.02 اليوم  لهذا  االإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

باملئة، بح�سب املوجز االإعالمي ال�سادر عن الوزارة.

واأ�سار املوجز اإىل اأن عدد احلاالت الن�سطة حاليااً و�سل 

اليوم،  اأدخلت،  التي  احل��االت  عدد  بلغ  بينما   ،13980 اإىل 

غ��ادرت  ال��ت��ي  احل���االت  وع���دد  ح��ال��ة،   74 امل�ست�سفيات  اإىل 

للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ  فيما  73 حالة،  امل�ست�سفيات 

466 حالة. املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 

اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز،  واأظهر 

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما  ب��امل��ئ��ة،   8 بلغت  ال�سمال 

اأجهزة  اإ�سغال  27 باملئة، فيما بلغت ن�سبة  العناية احلثيثة 

11 باملئة. التنف�س اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 

الو�سط  اإقليم  العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  اأن ن�سبة  واأ�ساف، 

اأ�سّرة العناية  12 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبة اإ�سغال  بلغت 

اإ���س��غ��ال  ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   23 اإىل  ذات���ه  االإق��ل��ي��م  يف  احلثيثة 

اإق��ل��ي��م  ب��امل��ئ��ة. ويف   8 اإىل  ال��ت��ن��ف�����س اال���س��ط��ن��اع��ي  اأج���ه���زة 

ون�سبة  باملئة،   9 العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب، 

ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   19 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال 

 15 ذات��ه  االإقليم  يف  اال�سطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ�سغال 

باملئة.

لي�سل  �سفاء،  ح��ال��ة   1042 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

العدد االإجمايل حلاالت ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة 

العزل )14 يومااً( اإىل 809980 حالة.

ال��ع��دد  ل��ي��ب��ل��غ  ف��ح�����س��ااً،   32511 اإج�����راء  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 

االإج���م���ايل ل��ل��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء 

10373914 فح�سااً.

االأوىل من  اجل��رع��ة  م��ت��ل��ق��ي  ع���دد  اأن  امل��وج��ز  واأظ���ه���ر 

3793236، فيما و�سل عدد متلقي  اإىل  لقاح كورونا و�سل 

اجلرعتني اإىل 3377144.

االنباط-عمان

لتعريف موظفي   ور���س��ة عمل  وال���ري   امل��ي��اه  وزارة  ع��ق��دت 

ومكافحة  النزاهة  هيئة  اخت�سا�سات  و  باهداف  املياه   قطاع 

ال��ف�����س��اد  وم��ع��اي��ري ال��ن��زاه��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

الف�ساد  النزاهة ومكافحة  للمواطنني مب�ساركة مندوب هيئة 

الدكتور حممد اخل�ساونة .

الهيئة  اجلها  وج��دت من  التي  االه���داف  اخل�ساونة  وب��ني 

ال��ع��ام��ة     االإدارة  يف  ال�����س��ل��وك��ي��ة  ال��ق��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  تفعيل  م��ث��ل 

والتاأكد من تقدمي اخلدمة للمواطن بجودة عالية وب�سفافية 

الر�سيدة  احلوكمة  مببادئ  العامة  االإدارة  وال��ت��زام  وع��دال��ة   

وم��ع��اي��ري امل�����س��اواة واجل����دارة واال���س��ت��ح��ق��اق وت��ك��اف��وؤ الفر�س 

وامل�ساءلة واملحا�سبة، وال�سفافية، والعدالة .

عليها  ي��ع��اق��ب  ج��رمي��ة  واملح�سوبية  ال��وا���س��ط��ة  اأن  م��وؤك��دا 

قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد، وقد يتمخ�س عنها العديد 

املجاالت  كافة  على  �سلبا  تنعك�س  وال��ت��ي  الف�ساد  ج��رائ��م  م��ن 

تعنى  الهيئة  اأن  م�سيفا  والنف�سية  والبيئية  االج��ت��م��اع��ي��ة 

بحماية املال العام من اأي اعتداء اأو تطاول قد يقع عليه.

ويف نهاية الور�سة دار نقا�س بني احل�سور واملحا�سر اأظهر 

حر�س اجلميع على التقيد مبعاير النزاهة ومكافحة الف�ساد 

وتطبيقها.

الشواربة : اطالق ما يزيد عن 55 مشروع استثماري العام المقبل 

 جلسة تشاورية توصي بتفعيل المساءلة الطبية

 الوطني لحقوق اإلنسان يطرح توصيات بحقوق الفتيات

 تسجيل 7 وفيات و1307 إصابات بفيروس كورونا في المملكة

 المياه تعقد ورشة لتعريف موظفيها باهداف هيئةالنزاهة ومكافحة الفساد
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قدر اهلل يل �شراء �شقة �شكنية قبل عدة �شنوات من �شاحب ا�شكان مل يقم بت�شطيب 

ال�شقق..

و«بدوكرها  م��زاج��ي..  على  ال�شقة  ب�شطب  جابها..  واهلل  اج��ت  خ��اط��ري..  يف  وقلت 

وبقطعها« مثل ما بدي..

وبالفعل قمت بالتفاهم مع عدد من ال�شنايعية لت�شطيب ال�شقة..

و�شارت االمور بني �شد ورخي يف معظم املراحل.. ولكن ولالن�شاف كانت كل العراقيل 

او اال�شكاليات حتت ال�شيطرة..

خربة  ا�شحاب  يل  ر�شحهم  مم��ن  ارب��ع��ة  مبقابلة  قمت  ال��ِب��ل��ي��ط..  دور  ج��اء  وعندما 

ودراية.. ومت االتفاق مع احدهم.. على ان يكمل ال�شغل كامال يف ثمانية ايام..

ومل مت�ض �شاعتني.. اال واجدين ا�شاهد ذلك املحرتف ومعه معاونه يقومون بعمل 

»ال�شقلة« وحتديدا بداية البالط وكم يجب ان يكون ارتفاع »احل�شمة« حتتها.. وطلب 

مني ان اح�شر قالبات احل�شمة.. وبالفعل يف ثاين يوم كانت احل�شمة مفرودة يف ال�شقة 

ح�شب طلبه..

اول خط  وا���ش��ع  اال وه��و  الليلة  م��ا ط��ل��ب.. مل مت�ض تلك  ب��امت��ام  اعلمته  ان  وب��ع��د 

للبالط..

ويف البوم التايل ذهبت لل�شقة فلم اأجده.. وبعد االت�شال به.. قال يل بانه لن يتمكن 

النهائها..  عمل  �شاعات  لثالث  بحاحة  معه..  كانت  التي  الور�شة  الن  احل�شور..  من 

و�شاح�شر يف الغد ان �شاء اهلل..

وفعال يف متام ال�شاد�شة �شباحا كان متواجدا يف ال�شقة.. وانفرجت ا�شاريري.. وعمل 

ب�شكل جيد..

وبعد يومني من العمل.. ذهبت اىل ال�شقة �شباحا.. فلم اجده.. وبعد عدة حماوالت 

وانه  ا�شبوع..  ي�شكر يف ور�شة كان قد تركها قبل  بانه  وق��ال  رد علي  ب��ه..  االت�شال  من 

�شياأتي فور االنتهاء..

ومل مي�ض �شوى ثالثة ايام واذا به يعاود العمل عندي..

وال�شحك  وال��ت��ه��دي��د  ال��رتغ��ي��ب  ب��ني  ال�����ش��ه��ر..  ح���وايل  امل�شل�شل اىل  ه���ذا  وا���ش��ت��م��ر 

والتع�شيب..

اخر  �شخ�ض  ا�شتقدام  ا�شحاب اخل��ربة.. يف  اال�شدقاء  احد  وكنت قد طلبت م�شورة 

ليتم العمل.. قال يل احتداك.. فلن يدخل ِبليط على �شغل ِبليط اخر.. وما عليك اال 

ان تتما�شى معه..

واذكر انه يف يوم كان مزاج البليط عايل.. قلت له ملاذا تفعل هذا بي؟!..

قال.. نحن نعمل هكذا لنم�شك الزبون.. ون�شتلم �شغل اكرث..

فلو  الطريقة؟!..  لهذه  با�شتخدامك  �شعيفة  انتاجيتك هي  بان  تعلم  اال  ل��ه..  قلت 

ال�شغط.. ولن  ه��ذا  ب��اول.. فلن يكون عليك  اول  ال�شغرية  العالقة  االم��ور  تنهي  ان��ك 

تتعر�ض للنقد والتهديد.. فكم مت�شي من الوقت واجلهد وانت تتنقل بني هذه الور�شة 

لها ج��راء تركك  تتعر�ض  التي  املحرجة  وامل��واق��ف  ال�شيء  ال��ك��الم  م��ن  وك��م  وت��ل��ك؟!.. 

ال�شغائر من االمور دون ت�شكري؟!..

فرد علي بثالث كلمات ومل يزد..

»هيك طريقة �شغلي«..

�شقت هذه التجربة التي مررت بها ومر بها الكثريون.. حتى اقول بان هناك الكثري 

من امورنا اكانت الر�شمية او ال�شخ�شية.. نديرها بطريقة الِبليط..

ونلوم انف�شنا بت�شعب طرق معي�شتنا.. وت�شتت افكارنا.. و�شياع مقدراتنا.. وا�شتنزاف 

طاقاتنا وجهودنا.. وتعر�شنا لالحراجات والتنغي�شات.. و�شوء الفهم والتربير واالثبات 

والنفي..

فلو اننا قمنا بت�شكري كل حدث اول باول.. وانهاء مو�شوعه.. وعدم ترحيله من وقت 

الخر.. ف�شوف نريح عقولنا من التفكري فيه.. واعطاء العقل والوجدان تلك امل�شاحة 

من التفكري للكبري واملهم من املو�شوعات لين�شغل بها..

ان ابقاء اي مو�شوع مفتوح بحجة انه لي�ض باملهم.. وااللتفات اىل االهم منه.. �شيبقي 

العقل من�شغال فيه حتى ولو مل تعلم..

املغلق  الب�شيط غ��ري  امل��و���ش��وع  ي��ع��اود ه��ذا  ال���ذي  ال��ي��وم  ب��ان��ه �شياتي  وك��ن على يقني 

بالظهور.. فان كان ذلك الوقت غري منا�شب.. فقد يكون لظهورة حينها االثر ال�شلبي 

الكبري.. والعواقب الوخيمة..

ال�شكر اجلزيل لذلك الِبليط الذي فتح عيني على هذا املو�شوع..

محمود الدباس 

طريقة الِبليط في حل 
المشكالت 
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االنباط- عمان

الدكتور  ال�شباب  وزارة  ع��ام  اأم��ني  افتتح   

بعنوان  التفاعلية  ال�����دورة  اجل���ب���ور،  ح�شني 

»ال��ت��م��ك��ني ال���ق���ي���ادي ل���ل���م���راأة يف امل��وؤ���ش�����ش��ات 

االت�شال  و�شائل  ع��رب  ال�شبابية«،  والهيئات 

احلديثة.

وذك��رت ال��وزارة يف بيان ،ام�ض االثنني، ان 

الدورة تنظمها الوزارة من خالل مركز اعداد 

جمل�ض  دول  مع  بالتعاون  ال�شبابية  القيادات 

العربية، مب�شاركة كل من  التعاون اخلليجي 

وال�شعودية وقطر  والكويت  البحرين وعمان 

واالمارات، باالإ�شافة اإىل االردن.

وق��ال اجلبور يف كلمة له خ��الل االفتتاح، 

ان ه����ذه ال�������دورة ت���اأت���ي ل��ت��ط��وي��ر ال���ك���ف���اءات 

واخل��������ربات ل��ل��ن��ه��و���ض ب���ج���ه���ود وام���ك���ان���ي���ات 

وال�شبابية  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني 

وبناء قدراتهم، وفقا للمهام والوظائف التي 

ي�شغلونها.

وا����ش���اف ان ال�����دورة ت��ه��دف اىل االرت��ق��اء 

مب�����ش��ت��وى امل�����راأة وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا، وت��وف��ري 

واكت�شاب  للمعرفة  كحا�شنة  الغنية  البيئة 

ج��م��ل��ة م���ن امل���ه���ارات ال��ق��ي��ادي��ة، وت���وف���ر لهن 

الفر�ض االأكرب خلو�ض جتارب احلياة.

ال�����ش��ب��اب  اإدارة  م���دي���ر  اأك�����د  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  ملجل�ض  ال��ع��ام��ة  ب��االأم��ان��ة 

ول��ي��د ال���ف���رح���ان، اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك 

العربي  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ب��ني 

واالأردن، يف جميع املجاالت ومنها ال�شبابية.

امل�����ش��رتك  ب��ال��ع��م��ل  ودع������ا اىل االرت�����ق�����اء 

واالهداف ال�شامية واالهتمام الكبري بتمثيل 

امل�شتدامة،  التنمية  حتقيق  يف  ودوره���ا  امل���راأة 

وحتقيق امالها وطموحاها وتطلعاتها واتاحة 

الفر�شة لها يف ت�شلم القيادة، وتنمية املجتمع 

ت�شتحقها  التي  املكانة  يف  وو�شعها  واالن��ت��اج 

املجتمع، م�شريا اىل اهمية  وتلبي احتياجات 

تبادل التجارب الناجحة بني البلدان العربية 

واالرتقاء مب�شتوى االداء الوظيفي.

ب���دوره���ا، او���ش��ح��ت م��دي��رة م��رك��ز اإع����داد 

اأبو حمور،  بالوكالة �شحر  ال�شبابية  القيادات 

للمراأة،  القيادي  ال���دور  لتعزيز  امل��رك��ز  �شعي 

والقيم  وامل��ه��ارات  املعارف  من  جملة  بتطوير 

وال�شخ�شية  الذهنية  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م 

منها، كالقيادة والتخطيط، لتحقيق التنمية 

امل�شتدامة وجتذير ثقافة التميز يف املوؤ�ش�شات 

ال�شبابية.

 افتتاح دورة التمكين القيادي للمرأة 
في المؤسسات والهيئات الشبابية

االنباط- معان

 ا�شتكت طالبات بجامعة احل�شني بن طالل، 

م��ن ع���دم ت��وف��ر غ���رف ���ش��ك��ن��ي��ة يف اال���ش��ك��ان��ات 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، م��ط��ال��ب��ات ب��ت��وف��ريه��ا من 

بالدرا�شة. التحاقهن  ا�شتئناف  اأجل 

وك����ان����ت ط���ال���ب���ات مت ق��ب��ول��ه��ن ل��ل��درا���ش��ة 

ب��ج��ام��ع��ة احل�����ش��ني ب���ن ط���الل ل��ه��ذا ال��ف�����ش��ل، 

�شكنية  غ���رف  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  م��ن  يتمكن  مل 

مو�شحات  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  ال��ت��اب��ع��ة  اال���ش��ك��ان��ات  يف 

االثنني،  ام�ض  االأردنية )برتا(  االأنباء  لوكالة 

فر�ض  ي�شيع  ما  لهن،  �شكن  اأي  يتوفر  ال  اأن��ه 

لهذا  باجلامعة  الوجاهي  بالتعليم  االلتحاق 

الف�شل .

امل�شوؤولني باجلامعة وجهوا  اأن  اإىل  واأ�شرن 

ن���ح���و ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ن ل���ه���ذا ال��ف�����ش��ل م���ن خ���الل 

ولي�ض  االخ��ت��ي��اري��ة  ل��ل��م��واد  ب��ع��د  ع��ن  التعليم 

هذا  اأن  مو�شحات  االجبارية،  التخ�ش�ض  ملواد 

مع  يتالءم  وال  رغبتهن  مع  يتنا�شب  ال  االأم��ر 

اأن اجلامعة مل  املختلفة، اىل جانب  ظروفهن 

تبذل اأية جهود لتوفري خدمات ال�شكن املالئم 

يف  امل�شكلة  ذات  ت�شتمر  اأن  املمكن  من  اإذ  لهن، 

املقبلة. الف�شول 

احل�����ش��ول على  م��ن حقهن  ان  اىل  واأ���ش��رن 

يقمن  غالبيتهن  اأن  خ�شو�شا  ال�شكن  خدمة 

اأخرى، ما يزيد االأعباء والكلف  يف حمافظات 

اىل  االأم���ر  ه��ذا  ي���وؤدي  ق��د  اأو  واملعنوية  املالية 

املتوافرة،  التعليمية  الفر�ض  م��ن  حرمانهن 

داخ���ل  ���ش��ك��ن  اخ���ت���ي���ار  اىل  ي�����ش��ط��ررن  ق���د  اأو 

اإدارة  مطالبات  مالئمة،  وغري  بعيدة  مناطق 

ليتمكن  واآم���ن  قريب  �شكن  بتوفري  اجلامعة 

من موا�شلة تعليمهن الوجاهي باجلامعة.

العامة  ال��ع��الق��ات  مدير  جهته،اأو�شح  م��ن 

ل�  الدكتور حممد جرار  واالإع��الم يف اجلامعة 

لالإناث  املخ�ش�شة  ال�شكنات  اأن جميع  )برتا(، 

وال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة احل�����ش��ني و���ش��رك��ة تطوير 

ب��امل��ئ��ة،   100 اإ���ش��غ��ال��ه��ا  ن�����ش��ب��ة  ب��ل��غ��ت   ، م��ع��ان 

مل  ج��دي��دة  طالبة  مئة  ي��ق��ارب  م��ا  اأن  م�شيفا 

بتلك  �شكنية  غرف  على  احل�شول  من  يتمكن 

االإ�شكانات.

امل���واد  ت�شجيل  ح��ال��ي��ا  ي��ت��م  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 

اجل��ام��ع��ي��ة ل��ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ل��ت��ك��ون ع���ن ط��ري��ق 

اإيجاد  وحل��ني  الف�شل،  لهذا  بعد  عن  التعليم 

بالف�شل  ال�����ش��ك��ن  يف  ال��ن��ق�����ض  مل�����ش��ك��ل��ة  ح��ل��ول 

الدرا�شية  اخلطة  اأن  مبينا  املقبل،  ال��درا���ش��ي 

ال��ع��ام��ة ت��ت�����ش��م��ن ن�����ش��ب��ة م��ن امل����واد ال��ت��ي يتم 

مت  والتي  بعد،  عن  التعليم  بطريقة  تدري�شها 

الف�شل. الطالبات لت�شجيلها هذا  توجيه 

 شكاوى من عدم توفر سكن لطالبات جامعة الحسين بن طالل

 البلقاء التطبيقية والمؤسسة االلمانية للموارد البشرية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التشغيل 

 د. المحبوب: هدفنا االولي التشغيل في السوق االلماني وفتح افاق العمل مع كافة االسواق االوروبية 

الزعبي: توفير وظائف في المانيا االتحادية لخريجي
 جامعة البلقاء التطبيقية 

استطالع : 9ر87% من األردنيين يرون الوعي المجتمعي أكثر 
تأثيرا للوقاية من كورونا

 »الشعب النيابية« تؤكد أهمية خلق مشاريع إنتاجية 
وتنموية مستدامة بمناطق البادية

االنباط-عمان

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

ام�ض  الب�شرية  للموارد  االملانية  واملوؤ�ش�شة 

ت�شغيل  ت��ه��دف اىل  تفاهم   م��ذك��رة  االث��ن��ني 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  طلبة  خريجني 

، ووق������ع االت���ف���اق���ي���ة ع����ن ج���ام���ع���ة ال��ب��ل��ق��اء 

التطبيقية رئي�شها اال�شتاذ الدكتور عبداهلل 

�شرور الزعبي وعن املوؤ�ش�شة االملانية مديرها 

بح�شور  االغ����ربي  ع�شمت  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ام 

اال����ش���ات���ذه  ن����واب رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة وع��م��داء 

الكليات  واملدير االقليمي للموؤ�ش�شة االملانية 

ل��ل��م��وارد ال��ب�����ش��ري��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��زام 

العام  املدير  نائب  دعب�ض  كرمية  والدكتوره 

لل�شوؤون اخلارجية.

وع���ن ال��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ق��ال 

اال���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ����ش���رور ال��زع��ب��ي 

البلقاء  جامعة  طلبة  ان   « اجل��ام��ع��ة  رئي�ض 

تاأهيلهم  �شيتم  االوىل  املرحلة  التطبيقية يف 

�شوق  يحتاجها  التي  املهارات  على  وتدريبهم 

العمل االملاين مبينا ان مذكرة التفاهم التي 

حدود  عند  تتوقف  لن  اجلامعة  من  تنطلق 

طلبة جامعة البلقاء التطبيقية بل تتعد اىل 

خريجي  االردين  ال�شباب  وت�شغيل  ت��دري��ب 

وفق  القادمة  املراحل  يف  الوطنية  اجلامعات 

�شوق  يحتاجها  ال��ت��ي  وامل��ه��ن  للتخ�ش�شات 

العمل االملاين و�شيتم ان�شاء دائرة متخ�ش�شة 

ملتابعة تنفيذ هذه االتفاقية اعتبارا من االيام 

القليلة القادمة و�شيتم االعداد للدورات من 

قبل اجلامعة وخ��رباء امل��ان يف امل��ه��ارات التي 

يحتاجها �شوق العمل االملاين.

 ك��م��ا ب��ني ال��دك��ت��ور ال��زع��ب��ي ان���ه مت ب��ذل 

ج��ه��ود ك��ب��رية م��ع اجل��ان��ب االمل���اين للو�شول 

لهذه املذكرة والتي تهدف اىل ت�شغيل الطلبة 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ي  م���ن 

يف  املطلوبة  وامل��ه��ارات  التخ�ش�شات  وح�شب 

العديد  وتاأهيل  تدريب  كذلك  و�شيتم  املانيا 

من الطلبة من خريجي اجلامعات الوطنية 

بعد  امل���ان���ي���ا  امل��ط��ل��وب��ة يف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  يف 

من  وتدريبهم  االملانية  اللغة  على  تدريبهم 

قبل خ��رباء امل��ان يف جم��االت العمل، وبذلك 

فان جامعة البلقاء التطبيقية حتقق �شعارها 

التي اطلقته التعلم والتعليم بهدف الت�شغيل 

ان  �شبابنا  على   بل يجب  لي�ض فقط حمليا 

االقليمي  العمل  ���ش��وق  يف  مناف�شني  يكونوا 

وال��������دويل وه�����و م����ا ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه اجل��ام��ع��ة 

وفق  طورتها  التي  الدرا�شية  خططها  وف��ق 

والنماذج  العمل  ل�شوق  العاملية  االحتياجات 

العاملية يف عدد من تخ�ش�شات مهن امل�شتقبل 

التي ا�شتطاعت اجلامعة توطينها يف عدد من 

كلياتها خالل ال�شنوات اخلم�ض االخرية ومبا 

يحق الروؤى امللكية يف اعادة االلق جلامعاتنا 

ال��وط��ن��ي��ة وي��ح��ق��ق اه�����داف اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية.

بدوره ا�شاد املدير العام للموؤ�ش�شة االملانية 

املحبوب  ع�شمت  الدكتور  الب�شرية  للموارد 

التي  واملتميزة   والطيبة  العلمية  بال�شمعة 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  ال��ي��ه��ا  و���ش��ل��ت 

مما  وطلبتها  واأ�شاتذتها  ادائها  يف  واملتميزة 

ناجحة  من��اذج  اجلامعة  خريجي  من  يجعل 

باملوؤ�ش�شة  يجعلنا  مما  جماالتها  يف  وخالقه 

االملانية للموارد الب�شرية نعتز بتوقيع مذكرة 

من  التطبيقية  البلقاء  جامعة  مع  التفاهم 

اجلامعة  خلريجي  عمل  فر�ض  توفري  اج��ل 

ل�شد  االمل���ان���ي���ة  االحت����ادي����ة  اجل���م���ه���وري���ة  يف 

اخل��ربات  من  االملانية  املوؤ�ش�شات  احتياجات 

االردنية التي متثل مناذج من االبداع .

واأكد املحبوب ان ال�شوق االملاين يحتاج اىل 

ال��ف وظيفة يف العديد من   260 اك��رث من 

االتفاقية  الهدف من توقيع  وان  القطاعات 

هو �شد النق�ض احلاد يف �شوق العمل االملاين 

والتي  واملدربة  املوؤهلة  الب�شرية  القوى  من 

مل�شنا من خالل اطالعنا على جامعة البلقاء 

مهن  حتاكي  التي  وتخ�ش�شاتها  التطبيقية 

امل�شتقبل وال�شمعة العاملية التي حتققها مرة 

العاملية ان اجلامعة  بعد مرة يف الت�شنيفات 

ال�شوق  تزويد  ادارتها على  ق��ادرة من خالل 

االمل������اين ب����اخل����ربات ال����الزم����ة ون����اأم����ل من 

املتاأهلني للعمل يف  اع��داد  ان ترفع  اجلامعة 

امل�شتقبل اىل اعداد اكرب مما مت احلديث عنه 

يف الوقت احلا�شر والذي هو 10000 االف 

وظيفة خالل ال�شنوات القادمة.

واأ���ش��اف امل��ح��ب��وب ان��ن��ا ن�شعى م��ن خالل 

البلقاء  جامعة  م��ع  ال��رائ��دة  التجربة  ه��ذه 

ت��ع��م��ي��م  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وب����ع����د جن���اح���ه���ا اىل 

االوروب��ي��ة  اال���ش��واق  كافة  لتزويد  االتفاقية 

ب��ال��ك��وادر االردن���ي���ة م��ن خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة 

�شوق  لدخول  املوؤهلني  االردنية  واجلامعات 

العمل.

االنباط- عمان

اأج������راه معهد  ا���ش��ت��ط��الع  ن��ت��ائ��ج  اظ���ه���رت 

امللك  ملوؤ�ش�شة  التابع  االأ���ش��رة  ب�شحة  العناية 

بخ�شو�ض  النا�ض  اآراء  على  للتعرف  احل�شني 

كورونا،  بجائحة  املتعلقة  ال�شحية  التدابري 

اأن 9ر87 باملئة من امل�شاركني يرون باأن الوعي 

االأكرث  العامل  هو  املر�ض  بخطورة  املجتمعي 

تاأثريا ويعزز �شالمة املجتمع من الوباء.

امل�����ش��ارك��ني ف��ر���ض  ب��امل��ئ��ة م���ن  6ر74  واأي����د 

الكمامة  ارتداء  عقوبات وخمالفات على عدم 

مل��واج��ه��ة ك���ورون���ا وامل�������ش���اع���دة ع��ل��ى االل���ت���زام 

ب�������االإج�������راءات وال���ت���ع���ل���ي���م���ات واالإر��������ش�������ادات، 

الوطن،  جتاه  بامل�شوؤولية  العميق  واالإح�شا�ض 

ودعم اجلهود احلكومية لعبور هذه االأزمة.

ب��امل��ئ��ة  4ر96  اأن  ال���ن���ت���ائ���ج  اأظ����ه����رت  ك���م���ا 

الإدارة  معا  للعمل  بحاجة  البلدان  ب��اأن  ي��رون 

كجائحة  ال�شحية  واالأزمات  العاملية  الق�شايا 

نظام  اأن  باملئة  9ر92  ي��رى  فيما  ك��وف��ي��د-19، 

اإىل  يحتاج  اللوج�شتية  واخلدمات  االإم��دادات 

للجائحة. للت�شدي  التو�شع 

ب��امل��ئ��ة  1ر75  اأن  اإىل  ال���ن���ت���ائ���ج  واأ������ش�����ارت 

للجائحة  �شلبيا  ت��اأث��ريا  هناك  ب��اأن  يعتقدون 

ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل���دم���ات ل���الأم���را����ض امل��زم��ن��ة 

وانق�شم  والتنقل،  احل��رك��ة  حم��دودي��ة  ب�شبب 

ال��وج��اه��ي  للتعليم  م��وؤي��د  ب��ني  امل�����ش��ت��ج��ي��ب��ون 

6ر29  اأي��د  فيما  4ر70،  بن�شبة  اجلائحة  اأثناء 

التعليم عن بعد.

من  ع���ان���ت  امل������راأة  اأن  ب��امل��ئ��ة  2ر61  وي����رى 

8ر38  بينما  الرجل،  من  اأكرث  كورونا  عواقب 

اأن  باملئة  5ر80  ويعتقد  ذل��ك،  ي��وؤي��د  مل  باملئة 

العنف ازداد اأثناء اجلائحة.

باملئة  8ر41  ن��ح��و  اأن  اال���ش��ت��ط��الع  واأظ��ه��ر 

االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  يعتمدون 

واالأق������رب������اء واالأ������ش�����دق�����اء ل���ل���ح�������ش���ول ع��ل��ى 

اأث���ن���اء اجل���ائ���ح���ة، فيما  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

ال��ط��ب��ي��ة  امل�������ش���ادر  ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى  5ر33  ي��ع��ت��م��د 

والر�شائل  الطبية  والكوادر  ال�شحية  »املراكز 

فبلغت  التلفاز  على  االعتماد  اأم��ا  ال�شحية«، 

6ر24 باملئة. ن�شبته 

االنباط-عمان

ذي��اب  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  ال�شعب  كتلة  رئ��ي�����ض  اأك���د 

امل�����ش��اع��ي��د، اأه��م��ي��ة اإي���ج���اد م�����ش��اري��ع اإن��ت��اج��ي��ة 

االأردنية،  البادية  ملناطق  م�شتدامة  وتنموية 

ف�����ش��الاً ع���ن ����ش���رورة ت���وف���ري ال���دع���م ال����الزم 

البادية. لتنمية  الها�شمي  لل�شندوق 

وق����ال، خ���الل ل��ق��اء ع��ق��دت��ه ال��ك��ت��ل��ة، ام�ض 

االث����ن����ني، م���ع م���دي���ر ال�������ش���ن���دوق ال��ه��ا���ش��م��ي 

ال�شندوق  اإن  الفايز،  جمال  البادية،  لتنمية 

بحاجة اإىل خم�ش�شات مالية،

ا على متويل امل�شاريع التنموية،  ليكون قادراً

وب��ال��ت��ايل ال��ن��ه��و���ض ب��واق��ع ال��ب��ادي��ة، و���ش��والاً 

حللول جذرية مل�شكلتي الفقر والبطالة.

ا  ا وتق�شرياً واأ�شاف امل�شاعيد »اأن هناك ظلماً

واق���ع���ني ع��ل��ى ال���ب���ادي���ة، م���ن ح��ي��ث اخل��دم��ات 

م�شاحتها  واأن  �شيما  امل�����ش��ت��دام��ة،  وامل�����ش��اري��ع 

تزيد عن 82 باملئة من م�شاحة اململكة«.

ب������دوره������م، اأك�������د ال������ن������واب: ع���ب���دال���ك���رمي 

ال��دغ��م��ي، م��غ��ري ال��ه��م��الن، ع��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ات، 

عبداهلل  الفايز،  حممد  اخل�شري،  عبدال�شالم 

اأب���وزي���د، ن��اج��ح ال���ع���دوان، ف��را���ض ال��ع��ج��ارم��ة، 

ع��ائ�����ش��ة احل�����ش��ن��ات، ه��ادي��ة ال�����ش��رح��ان، عبري 

اجل����ب����ور، من����ر ال�������ش���ل���ي���ح���ات، اأه���م���ي���ة زي�����ادة 

البادية،  تنمية  مب�شاريع  املتعلقة  املخ�ش�شات 

ودع����م ال�����ش��ن��دوق ل��ي��ك��ون ق����ادر ع��ل��ى ت��وج��ي��ه 

يكون  اأن  و�شرورة  االإنتاجية،  امل�شاريع  واإدارة 

للم�شاريع  امل��ن��ا���ش��ب  ب��ال�����ش��ك��ل  م��وج��ه  ال��دع��م 

للم�شاريع  م��ايل  ه��در  اأي  ووق���ف  االإن��ت��اج��ي��ة، 

التي ال تعود بالفائدة على املجتمع.

جاء  ال�شندوق  اإن  الفايز  قال  جانبه،  من 

ب������اإرادة م��ل��ك��ي��ة ���ش��ام��ي��ة، ع��ق��ب زي�����ارة ج��الل��ة 

الثالث  البادية  ملناطق  الثاين  عبداهلل  امللك 

البادية  جعل  بهدف   ،2003 العام  منت�شف  يف 

لال�شتثمار،  وموؤهلة  لل�شكان  جاذبة  منطقة 

الطبيعية  ل��ل��م��وارد  االأم��ث��ل  اال���ش��ت��غ��الل  ع��رب 

والب�شرية مبا يرفع امل�شتوى املعي�شي لل�شكان 

واحلد من الفقر والبطالة.

ب�����ش��ورة  ي���ه���دف  ال�������ش���ن���دوق  اأن  واأو�����ش����ح 

ال��ت��ن��م��ي��ة  امل�����ش��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق  اإىل  خ��ا���ش��ة 

وحت�شني  البادية،  مناطق  مبختلف  ال�شاملة 

قدراتهم  وا�شتثمار  اأبنائها،  معي�شة  م�شتوى 

امل�شاريع  اإق��ام��ة  ع��رب  الب�شرية،  واإم��ك��ان��ات��ه��م 

والثقافية  العلمية  االأن�شطة  ودعم  االإنتاجية 

وال����ري����ا�����ش����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة يف ال��ب��ادي��ة وت��ق��دمي احل��واف��ز 

للمبدعني من اأبنائها يف خمتلف املجاالت.

ي�شعى  ال�����ش��ن��دوق  اأن  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ����ش���ار 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل�������ش���اري���ع االإن����ت����اج����ي����ة ال��ت��ن��م��وي��ة 

وت���ط���وي���ره���ا يف خم��ت��ل��ف م���ن���اط���ق ال���ب���ادي���ة، 

وت��ي�����ش��ري احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ت�����ش��ه��ي��الت امل��ال��ي��ة 

وامل�شورة الفنية الالزمة لها، ودعم اجلمعيات 

يف البادية وامل�شاهمة اأو امل�شاركة يف م�شاريعها، 

التدريب  عملية  يف  امل�شاهمة  اإىل  باالإ�شافة 

والتاأهيل املهني الأبناء البادية.

ال��ت��ي ينفذها  امل�����ش��اري��ع  اأب���رز  اأن م��ن  وب��ني 

م�����ش��روع��ات احل�شاد  ال��ت��و���ش��ع يف  ال�����ش��ن��دوق، 

امل����ن����اط����ق اجل���ن���وب���ي���ة  ���ا يف  امل�����ائ�����ي خ�������ش���و����شاً

وال�����ش��رق��ي��ة، واإن�������ش���اء ���ش��ن��ادي��ق ل��غ��اي��ات رف��ع 

امل�شتوى املعي�شي للمجتمعات املحلية، وتوفري 

قدرات  وتعزيز  للمواطنني،  املي�شرة  القرو�ض 

اجلمعيات العاملة يف مناطق البادية، وتقوية 

التنمية  يف  امل�شاركة  يف  اخل��ا���ض  القطاع  دور 

امل�شتدامة والتو�شع يف زراعة االأعالف.
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يحتاج ال�شباب حتديداً لغر�س مفاهيم العمل التطوعي لديهم من خالل مناذج فاعلة 

هبة  اأو  فزعة  لي�س  املطلوب  وبالطبع  نتاجية،  وا�إل العطاء  وروحية  نتماء  ا�إل قيم  لغر�س 

بقدر ما هو مركب كيماوي تطوعي ي�شري بدم ال�شباب:

معدومة،  �شبه  املجال  ه��ذا  يف  ال�شبابية  وامل��ب��ادرات  التطوعي  العمل  واق��ع  لالأ�شف   1

ن م�شاركة ال�شباب يف العمل العام ما زالت �شكلية ومتثيل. ب�شراحة �أ

عظم من هبات اأو فزعات العمل التطوعي اأ�شا�شها ‘�شورين �شلفي  2. رمبا ال�شواد ا�أ

�شتدامة واملنتج التطوعي النوعي. واأنا بعمل عمل تطوعي’ وينق�شها ا�إل

3. ال����دول امل��ت��ق��دم��ة ل��دي��ه��ا ب��رام��ج وخ��ط��ط للعمل ال��ت��ط��وع��ي ل��ك��ل ال��ن��ا���س عاملني 

م�شرعية  على  مفتوح  ال�شبابية  وامل��ب��ادرات  جتماعية  ا�إل اخلدمة  فميدان  ومتقاعدين، 

مام اأو حوافز دون توفر روحية العطاء الذاتية للوطن  و� ترقية اأو ترفيع اأو تقدم ل�أ

وموؤ�ش�شاته.

العمل  ن��وع م��ن م��ب��ادراة  اأي  ك��ان على  اأي  اإلج��ب��ار  ذات��ي��ة و� ميكن  العطاء  4. روح��ي��ة 

لل�شباب  فوائد جم  التطوعي  العمل  القلب، ويف  لذلك من  يكن مهيئا  اإلن مل  التطوعي 

والعاملني على ال�شواء.

ان يتم ذلك دون ماأ�ش�شة  التطوعي مطلوبة و� ميكن  العمل  ملبادرات  �شتدامة  ا�إل  .5

برامج التطوع.

اأو  مبجموعات  نخراط  با�إل ف��وراً  البدء  وموؤ�ش�شاته  الوطن  اأبناء  كل  من  مطلوب   .6

�شم دون مقابل. فرادى لغايات تقدمي النافع واملفيد للوطن ا�أ

وم��ب��ادرات  ح��ال  واق���ع  ي��ك��ون  اأن  قبل  جمتمعية  ثقافة  التطوعي  العمل  ب�����ش��راح��ة: 

لتعزيز  ال�شباب  ل��دى  التطوعي  وال��ع��م��ل  ال��ع��ط��اء  روح��ي��ة  تعزيز  وم��ط��ل��وب  وم�����ش��اري��ع، 

اإلنتماءاتهم للوطن.

د.محمد طالب عبيدات

مبادرات العمل التطوعي

 أورنج األردن ترعى تكريم 
»التربية والتعليم« للمعلمين

 البرماوي: إعادة الزمالء المنقولين من » االذاعة 
والتلفزيون« الى مؤسستهم بمراحله النهاية 

 الكرك: محاضرة توعوية حول سرطان 
الثدي وتنظيم األسرة

االنباط-عمان

املعلمني  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ا�أردن  اأورجن  رع���ت 

م��وؤخ��راً  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأقامته  ال��ذي 

برعاية الوزير الدكتور حممد خري اأبو قدي�س 

اأميني  بح�شور  وذلك  املعلمني-عّمان،  نادي  يف 

ال������وزارة ال��ع��ام��ني، وع����دد م��ن مم��ث��ل��ي اجل��ه��ات 

ال��داع��م��ة ل��ل��ح��ف��ل وو���ش��ائ��ل ا�إلع������الم، ت��ق��دي��راً 

حياة  يف  امل��ل��م��و���س  وت��اأث��ريه��م  املعلمني  جل��ه��ود 

الطلبة واملجتمع.

ومت خالل احلفل تكرمي 42 معلماً ومعلمة 

يف خمتلف اأنحاء اململكة على اإلجنازاتهم املتميزة، 

يف ظل التحديات التي فر�شتها جائحة كورونا 

وعلى راأ�شها التعليم عن ُبعد، كما ت�شمن احلفل 

افتتاح معر�س لل�شور.

املعلمني  م���ن  ك���اًل  ا�أردن  اأورجن  وم��ن��ح��ت 

دي��ن��اراً   50 بقيمة  ر�شيداً  املكرمني  واملعلمات 

 Orange Money حمفظة  على  اأردن��ي��اً 

ومتيزهم  الهاّم  بدورهم  لالإل�شادة  ا�إللكرتونية، 

بدعم  التزامها  على  وتاأكيداً  الطلبة  واإللهامهم 

املعلمني  املوؤ�ش�شات،  ذل��ك  يف  مبا  التعليم  قطاع 

وّجهت  م��ن جانبها،  ���ش��واء.   ح��د  على  والطلبة 

ن���ائ���ب امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 

املوؤ�ش�شي  وا�ت�����ش��ال  ا�جتماعية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 

ال��دب��اب��ن��ة،  رن���ا  امل��ه��ن��د���ش��ة  ا�أردن،  اأورجن  ل���دى 

الذين  واملعلمات  للمعلمني  والتقدير  التحية 

مت ت��ك��رمي��ه��م، م����وؤك����دة ع��ل��ى ال����ت����زام ال�����ش��رك��ة 

ب��دع��م ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م وا�رت����ق����اء ب��امل��خ��رج��ات 

التعليمية مبا يعود بالنفع على املجتمع يف اإلطار 

رقمي  كمزّود  ودوره��ا  ا�جتماعية  م�شوؤوليتها 

اأورجن الكبري  اإلىل اهتمام  رائد وم�شوؤول، �فتة 

وامل�شتقبل مبا  احلا�شر  �شناع  كونهم  باملعلمني 

ي��زّودون به الطلبة من خربات علمية وحياتية 

واإللهام لل�شري نحو حتقيق طموحاتهم.

االنباط-عمان

قال القائم باأعمال نقيب ال�شحفيني الزميل 

ينال الربماوي  اأنه  يتم حاليا ال�شري باملقت�شى 

النقابة  اأع�����ش��اء  ال�شحفيني  �ع���ادة  ال��ق��ان��وين 

املنقولني من موؤ�ش�شة ا�ذاع��ة والتلفزيون اىل 

املوؤ�ش�شة م�شريا  الوطنية اىل عملهم يف  املكتبة 

اىل ان ا�جراءات يف مراحلها النهائية. 

بها  ق���ام  ال��ت��ي  للمتابعات  نتيجة  ذل���ك  ج���اء 

بينها  وم��ن  املعنية  اجلهات  مع  النقابة  جمل�س 

ا�ع��الم   ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  الثقافة  وزارة 

واملكتبةالوطنية بهذا ال�شاأن. 

 واأكد الربماوي  تفاهم  اجلهات احلكومية 

اىل  ال�شحفيني  اع��ادة  األ��ي��ة   على  العالقة  ذات 

حيث  والتلفزيون  ا�ذاع���ة  موؤ�ش�شة  يف  عملهم 

مت ايجاد امل�شار القانوين الالزم و�شي�شدر قرار 

حكومي بدلك. 

وب���ني ال���ربم���اوي ان جم��ل�����س ال��ن��ق��اب��ة َب���ذل 

جهودا كبرية ومتوا�شلة �لغاء قرار النقل.

وجدد جمل�س نقابة ال�شحفيني التاأكيد   على 

اأهمية التن�شيق مع النقابة ب�شاأن اي مو�شوعات 

تقوم مبتابعتها وتقع من م�شوؤولياتها ومهامها 

البع�س جلهد  وكذلك رف�س حم��او�ت جتيري 

النقابة مل�شالح انتخابية يف هذا الوقت.

االنباط- الكرك

ن��ظ��م ق�����ش��م ا�أم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة يف م��رك��ز 

�شحي اأدر الواقع �شمايل حمافظة الكرك ام�س 

“�شرطان  ت��وع��وي��ة ح���ول  ا�ث���ن���ني، حم��ا���ش��رة 

القابلتني  ب��اإل���ش��راف  ا�أ�شرة”  وتنظيم  ال��ث��دي 

املمر�شتني �شمرية العرود وحنني اجلرابعة.

اإلث����راء اجل��ان��ب املعريف  وه��دف��ت ال����دورة اإلىل 

عند خمتلف �شيدات املجتمع يف �شرطان الثدي 

ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  اأن  ��شيما  ا�أ����ش���رة،  وتنظيم 

لدى  وخ�شو�شا  انت�شارا  ا�أك��ر  ال�شرطان  هو 

الن�شاء.

واأو���ش��ح��ت ال���ع���رود خ���الل امل��ح��ا���ش��رة التي 

ال��ب��ل��دة وك���ادر  ال�����ش��ي��دات يف  ح�شرها ع���دد م��ن 

امل���رك���ز، اأه��م��ي��ة ال��ف��ح�����س امل��ب��ك��ر ل��ل��ك�����ش��ف عن 

�شرطان الثدي وطرق الفح�س الذاتي الدوري 

مبينة  ال��ع��الج،  يف  والفعالة  احلديثة  وال��ط��رق 

ع��وام��ل اخل��ط��ورة ال��ت��ي ق��د ت��زي��د م��ن احتمال 

ا�إل�شابة وكيفية الوقاية منه.

اأع���را����س ا����ش��اب��ة ب�شرطان  وحت��دث��ت ع��ن 

ال��ث��دي، م��وؤك��دة ���ش��رورة املتابعة ال��دوري��ة التي 

معدل  وتقليل  ال�����ش��ف��اء  ف��ر���س  رف���ع  يف  ت�شاعد 

الوفيات.

تنظيم  اإلن  اجل���راب���ع���ة،  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

م�شاكل احلمل  م��ن  احل��د  على  ي�شاعد  ا�أ���ش��رة 

ال�شغريات  خا�شة  الن�شاء،  لها  تتعر�س  ال��ت��ي 

منهن، م�شرية اإلىل اأن و�شائل منع احلمل ت�شمح 

بتاأجيل اإلجناب ا�أطفال حتى ت�شبح اأج�شامهن 

قادرة على حتمل احلمل، با�إل�شافة اإلىل التقليل 

من املخاطر املرتبطة باحلمل للن�شاء الكبريات 

بال�شن، كما تقلل من احلاجة اإلىل ا�إلجها�س ملنع 

احلمل غري املرغوب فيه والتقليل من الوفيات 

الناجمة عن ا�إلجناب املبكر.

وج���رت امل��ح��ا���ش��رة وف���ق اإلج�����راءات ومعايري 

فريو�س  انت�شار  ملنع  العامة  وال�شالمة  ال�شحة 

كورونا.

الخصاونة : التشاركية الحقيقية مع مجلس االمة تحقق ضمان 
تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الفايز : حرص مجلس االعيان على ادامة التعاون مع الحكومة لتنفيذ 
التوجيهات الملكية السامية وخدمة الوطن والمواطنين

 الدباس: على الحكومة النظر بجدية لمشروع المطبخ التقني االردني 

 السفارة اإلماراتية في عّمان تشرف على تنفيذ كفاالت األيتام في األردن

 بحث التعاون بين البحوث الزراعية والمؤسسات البحثية الروسية

االنباط- عمان

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�شر 

اخل�����ش��اون��ة ���ش��ب��اح ام�����س ا�ث���ن���ني، رئي�س 

ال��ف��اي��ز واع�����ش��اء  جم��ل�����س ا�ع���ي���ان في�شل 

امل��ك��ت��ب ال����دائ����م ورئ���ي�������س جم��ل�����س ال���ن���واب 

املكتب  واع�شاء  العودات  عبداملنعم  املحامي 

الدائم.

واك����د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���الل ال��ل��ق��اءي��ن 

بح�شور وزير ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية 

احلكومة  التزام  املعايطة،  مو�شى  املهند�س 

ب�شقيه  ا�م��ة  جمل�س  مع  الكامل  بالتعاون 

امل����ح����ددات  ا�ع�����ي�����ان وال�����ن�����واب ويف اط������ار 

امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��د���ش��ت��وري��ة 

ال�����ش��ام��ي��ة ومب���ا ي��خ��دم امل�����ش��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة 

وت���ل���ب���ي���ة ط���م���وح���ات امل����واط����ن����ني يف ���ش��ت��ى 

املجا�ت.

الت�شاركية  على  ال���وزراء  رئي�س  اك��د  كما 

احلقيقية مع جمل�س ا�مة ل�شمان تنفيذ 

خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 

ال�شيا�شية وبخا�شة اقرار م�شروعي قانوين 

يرتبط  وما  وا�نتخاب  ال�شيا�شية  ا�ح��زاب 

بهما من تعديالت د�شتورية .

جمل�شي  رئي�شي  ال���وزراء،  رئي�س  واطلع 

ا�عيان والنواب واع�شاء املكتب الدائم على 

اج���راوؤه  املنتظر  ال���وزاري  التعديل  مالمح 

ع��ل��ى احل��ك��وم��ة خ���الل ال�����ش��اع��ات ال��ق��ادم��ة 

ومنطلقاته واهدافه، �فتا اىل ان التعديل 

حيث  اقت�شادي  طابع  ل��ه  املنتظر  ال���وزاري 

ولي�س  لال�شتثمار  وزارة  ا�شتحداث  �شيتم 

من�شب وزير دولة ل�شوؤون ا��شتثمار وذلك 

بهدف توحيد مرجعيات ا��شتثمار وت�شهيل 

ا�ج��������راءات ام�����ام امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن. واك�����د ان 

احلكومة �شتويل ال�شق ا�قت�شادي ا�ولوية 

ال����الزم����ة وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج 

اأولويات عملها ا�قت�شادي الذي رفعته اىل 

يهدف  وال��ذي  الثاين  امللك عبداهلل  جاللة 

ال��وط��ن��ي ع��ل��ى م�شار  اىل و���ش��ع ا�ق��ت�����ش��اد 

التعايف من تداعيات جائحة كورونا والتزام 

احلكومة برفع تقرير دوري جلاللته حول 

التقدم يف �شري العمل وا�جناز يف الربنامج 

وتنفيذ اولوياته يف حت�شني بيئة ا��شتثمار 

وممار�شة ا�أعمال وتعزيز املناف�شة وحتفيز 

لتوفري  اأ�شا�شي  ك�شريك  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 

ودع��م  والت�شغيل  امل�شتدامة  العمل  ف��ر���س 

القطاعات ا�قت�شادية ذات ا�أولوية.

ا�ع��ي��ان  رئ��ي�����س جمل�س  اك���د  م��ن جهته 

ف��ي�����ش��ل ال���ف���اي���ز ح���ر����س جم��ل�����س ا�ع���ي���ان 

ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ة لتنفيذ  ادام���ة  على 

التوجيهات امللكية ال�شامية وخدمة الوطن 

واملواطنني.

ال��ع��ق��ب��ات  ت���ذل���ي���ل  اه���م���ي���ة  وا������ش�����ار اىل 

النظر  عملية  وت�����ش��ري��ع  امل�شتثمرين  ام���ام 

بطلبات ا��شتثمار مطالبا ب�شرورة توحيد 

مرجعيات ا��شتثمار بجهة خمت�شة واحدة، 

موؤكدا �شرورة حماية امل�شتثمرين وتطبيق 

القانون على اجلميع بعدالة ودون ا�شتثناء.

واك�����د ال���ف���اي���ز ان ه����ذا ال���ل���ق���اء ي���اأت���ي يف 

التعديل  اط��الع جمل�س ا�عيان على  اط��ار 

تاأتي  املنتظر على احلكومة مثلما  ال��وزاري 

يف اطار الت�شاركية بني ال�شلطتني التنفيذية 

داعيا  الد�شتور،  حدده  ملا  وفقا  والت�شريعية 

اىل ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى اجل���ان���ب ا�ق��ت�����ش��ادي 

والتنمية ال�شيا�شية وا��شالح ا�داري.

وقال رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد 

ا�شتحقاق  ال��ي��وم  اأمامنا  اإلن  ال��ع��ودات  املنعم 

حتديث منظومتنا ال�شيا�شية مبا ميكن من 

اتخاذ  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  ق��اع��دة  تو�شيع 

القرار والو�شول اإلىل حياة حزبية براجمية 

را�شخة.

املقبلة تتطلب  املرحلة  اأن  العودات  واأك��د 

حيث  ال�شلطات،  بني  التعاون  درج��ات  اأعلى 

الثانية  مئويتها  ا�أردن���ي���ة  ال��دول��ة  ت��دخ��ل 

ب����اإل�����ش����رار وت�����واف�����ق ع���ل���ى ت���ع���زي���ز م�����ش��رية 

وترتيب  وم��راج��ع��ة  ال�شاملة  ا�إل���ش��الح��ات 

اأولوياتها الوطنية با�شتمرار.

امل��م��ل��ك��ة م��ن  ت�����ش��ه��ده  اأن م����ا  واأ������ش�����اف 

خطوات لتحديث القوانني الناظمة للحياة 

ا�إل�شالحات  لباقي  مدخال  يعد  ال�شيا�شية 

لها  ويتطلع  امللك  جاللة  اإلليها  وج��ه  التي 

البناء  يجب  ما  وهو  ا�أردين،  ال�شعب  اأبناء 

التوافق الوطني على  عليه لتو�شيع حلقات 

التي  ا�إل���ش��الح��ات  يف  امل�شتقبلية  اخل��ط��ط 

نريدها.

االنباط-عمان

العربية  ا�إلم����ارات  دول��ة  �شفارة  اأ�شرفت 

امل���ت���ح���دة يف ع���ّم���ان ع��ل��ى م�������ش���روع ك��ف��ا�ت 

ا�أحمر  الهالل  هيئة  تقدمه  ال��ذي  ا�أيتام 

الها�شمية،  ا�أردن��ي��ة  اململكة  يف  ا�إلم���ارات���ي 

وموؤ�ش�شات  جميعات  تنفيذه  يف  وت�����ش��اه��م 

خريية اأردنية.

وق���������د ح���������ش����ر ال���������ش����ي����د ف�����ه�����د م���ن���ري 

ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون  ق�شم  رئي�س  العتيبي 

وا�إلق��ت�����ش��ادي��ة وا�إلع��الم��ي��ة مم��ث��ل ���ش��ف��ارة 

دول����ة ا�إلم������ارات ال��ي��وم ا�إلث���ن���ني، اىل مقر 

ا�أيتام  لرعاية  اخلريية  ا�أردنية  اجلمعية 

واطلع  ع��ّم��ان،  العا�شمة  �شمال  وال��ف��ق��راء 

على اآليات عملية �شرف املبالغ لالأيتام من 

خمتلف حمافظات اململكة.

اأك��د  ال�����ش��ي��د  العتيبي ك��ل��م��ة،  األ��ق��ى  ك��م��ا 

فيها على مواقف الدولة ا�إلن�شانية الثابتة 

جت���اه ا�أ���ش��ق��اء وا�أ����ش���دق���اء وال��ت��ي تعك�س 

توجيهات القيادة الر�شيدة، وتبني الر�شالة 

وتعاملها  ال���دول���ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  يف  ا�أخ��الق��ي��ة 

اخلارجي.

اإلىل احلكومة  وتقديره  �شكره  وعرّب عن 

ا�أردن����ي����ة مب��خ��ت��ل��ف م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا ع��ل��ى ما 

ق��دم��ت��ه م���ن ت���ع���اون وت�����ش��ه��ي��الت �إلجن����اح 

الهالل  من  املقدم  ا�أي��ت��ام  كفا�ت  برنامج 

بالتن�شيق  اأ����ش���اد  ك��م��ا  ا�إلم����ارات����ي،  ا�أح���م���ر 

ا�إلم��ارات  دول��ة  �شفارة  بني  البّناء  والتعاون 

واجل���م���ع���ي���ات ا�أردن�����ي�����ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل 

اخلريي وا�إلن�شاين.

واأث��ن��ى على اآل��ي��ة ت��وزي��ع ك��ف��ا�ت ا�أي��ت��ام 

هيئة  ح��ر���س  م���وؤك���داً  ا�أردن،  يف  امل��ن��ظ��م��ة 

ال��ه��الل ا�أح��م��ر ا�إلم����ارات����ي، ع��ل��ى اإلي�����ش��ال 

ي�شر  ب��ك��ل  ا�أي���ت���ام  م��ن  مل�شتحقيها  امل��ب��ال��غ 

امل�شمولني  ا�أي��ت��ام  اأع��داد  وزي��ادة  و�شال�شة، 

بها  مير  التي  ال��ظ��روف  ظل  يف  بالكفا�ت، 

العامل ب�شبب جائحة كورونا.

  كما اأكد ال�شيد العتيبي يف نهاية الكلمة 

على عمق العالقات ا�أخوية واملتميزة بني 

امل��ت��ح��دة واململكة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة ا�م�����ارات 

اإلىل  ي��رتج��م   وال���ذي  الها�شمية،  ا�أردن���ي���ة 

البلدين  بني  امل�شتوى  عال  وتن�شيق  تعاون 

ال�����ش��ق��ي��ق��ني، وت��ع��ك�����ش��ه اأوا������ش�����ر ال��ت��ك��اف��ل 

ا�إلجتماعي بني ال�شعبني ال�شقيقني.

اجلدير بالذكر، ان برنامج كفال ا�أيتام 

املقدم من الهالل ا�أحمر ا�إلماراتي وتنفذ 

ج����زء م��ن��ه اجل��م��ع��ي��ة ا�أردن�����ي�����ة اخل��ريي��ة 

 )2700( بنحو  والفقراء،  ا�أيتام  لرعاية 

ي��ت��ي��م م�����ش��ت��ح��ق، ح���ي���ث ���ش��م��ل��ت ال���دف���ع���ات 

الفرتة من �شهر يناير حتى يونيو 2021

االنباط-عمان

ال��وط��ن��ي للبحوث  امل��رك��ز  ا�شتقبل م��دي��ر ع��ام 

ن��زار ح���داد، وف��دا رو�شيا �شم  ال��زراع��ي��ة الدكتور 

امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ت��ج��اري ل��ل�����ش��ف��ارة ال��رو���ش��ي��ة ال�شيد 

الرو�شية  ال��زراع��ة  وزارة  وممثل  اي�شاف  �شريغي 

ال�شيد  يرافقهم  ايلينا  داري��ا  ال�شيدة  ال�شفارة  يف 

�شاميل حمزاتوف لبحث �شبل التعاون بني املركز 

الوطني للبحوث الزراعية وا�كادمييات الزراعية 

وم��راك��ز ا�أب��ح��اث  الرو�شية يف امل��ج��ا�ت العلمية 

والزراعية و��شيما البحثية منها.

ورح����ب ح����داد ب���ال���زي���ارة  ال��ت��ي ت��اأت��ي مب��ب��ادرة 

م�����ش��ك��ورة م���ن مم��ث��ل��ة وزارة ال���زراع���ة ال��رو���ش��ي��ة 

البحثية  امل��راك��ز  بني  والت�شبيك  التعاون  لغايات 

العديد  الوطني يف  واملركز  الرو�شية  وا�كادميية 

م��ن امل���ج���ا�ت ال���زراع���ي���ة، م�����ش��رًيا اإلىل اأن امل��رك��ز 

الوطني للبحوث الزراعية ال��ذراع العلمي لوزارة 

الزراعة يقع على عاتقة توظيف خمرجات البحث 

العلمي من خالل لتحقيق تنمية زراعة م�شتدامة 

بالتعاون مع ال�شركاء املحليني والدوليني، حيث 

للموارد  ا�أم��ث��ل  ا��شتخدام  على  دائ��ب  املركز  اأن 

الطبيعية واملائية من خالل كفاءة اإل�شتخدام املياه 

املعاجلة، وتطوير ا�أ�شول الوراثية واملتكيفة مع 

املناطق اجل��اف��ة، ع���الوة ع��ن اخل��دم��ات املخربية 

خا�شة  ال���زراع���ي،  للقطاع  امل��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي 

يف جم����ال حت��ال��ي��ل ا�أ����ش���م���دة واخل�������ش���ار �شمن 

الزراعي  املنتج  الدولية ل�شبط ج��ودة  املوا�شفات 

ومدخالت ا�نتاج، وحتليل العديد من  املنتجات  

ال��زراع��ي امل�شتوردة وامل�����ش��درة . واأ���ش��ار ح��داد اإلىل 

من   للعديد  و���ش��ل  وال����ذي  ا�أردين  املنتج  ج���ودة 

ا�أ�����ش����واق ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل م��ن��ت��ج��ات ال��ت��م��ور وزي��ت 

الزيتون وبذور اخل�شار املنتجة اردنيا،  عالوة على 

امليزة الن�شبية للمنتج حيث اأن وادي ا�أردن ينتج 

اخل�شار والفواكه يف مو�شم ال�شتاء ب�شكل طبيعي 

وهي ميزة ن�شبية � توجد يف معظم دول العامل 

اي�شاف  �شريغي  ال�شيد  واأ���ش��ار  رو�شيا،   وخلا�شة 

الرو�شية،  ا�أردن��ي��ة  الثنائية  العالقات  عمق  اإلىل 

موؤكدا على نية ال�شفارة الرو�شية تعزيز العالقات 

الثنائية يف املجا�ت كافة املجا�ت ومنها الزراعية، 

وخالل اللقاء ثمنت ال�شيدة داري��ا ايلينا وا�شفت 

املركز الوطني ببيت اخلربه الزراعي الهام وانها 

حتاول الت�شبيك بينه وبني املراكز الرو�شية املثيلة 

له اإل�شافة اإلىل ا�كادمييات الرو�شية العريقة.

وبينت ال�شيدة داريا اأن الت�شبيك بني املوؤ�ش�شات  

واملراكز البحثية الرو�شية الرديف للمركز الوطني 

اول��وي��ة كبرية يف هذه  ال��زراع��ي��ة يعترب  للبحوث 

املرحلة لغايات تنفيذ البحوث وامل�شاريع الزراعية 

ا�أمن  وتعزيز  الزراعي  للقطاع  خدمة  امل�شرتكة 

الغذائي لتحقيق التنمية ال�شاملة.

االنباط – مرمي القا�سم  

نظرا للتطور التكنولوجي على م�شتوى 

واأح����داث،  تقنيات  م��ن  ي�شهده  وم��ا  ال��ع��امل 

طرحت اخريا فكرة املطبخ التقني ا�ردين، 

التكنولوجيا  �شركات  و�شع  عن  عبارة  وهو 

اأردن��ي��ة  �شركات  كانت  ���ش��واء  “اي تي”  وال��� 

او اجنبية مبكان واحد ليكون مبثابة �شوق 

اأن وجود  الدرا�شات  اأثبتت  خم�ش�س، حيث 

�شوق متخ�ش�س ب�شيء معني بجذب ا�نظار 

لت�شغيل  وذل��ك   ، الذهب”  “�شوق  مثل  ل��ه 

اأب���ن���اء ال���وط���ن وا����ش��ت��ف��ادة م���ن خ��ربات��ه��م 

واع���ط���اءه���م روات�����ب ع��ال��ي��ة ت���ع���ود ل��ل��وط��ن 

ب��ف��ائ��دة، ب��د� م��ن ذه��اب��ه��م اىل دول اخ��رى 

وطنهم  على  تعود   � لكن  اعلى  ب��روات��ب  و 

بفائدة .  

وب����ه����ذا اخل�������ش���و����س، ط���ال���ب امل��ه��ن��د���س 

حم��م��ود ال��دب��ا���س - ���ش��اح��ب ف��ك��رة املطبخ 

تتبنى  ب����اأن  – احل��ك��وم��ة  ا�ردين  ال��ت��ق��ن��ي 

ب��ال��ف��ائ��دة على  ال���ذي �شيعود  امل�����ش��روع  ه��ذا 

ال�شركات من خالل ا�عتماد على خمزونها 

�شواء خمزون ب�شري اأو �شركات ، م�شددا اأن 

احلكومة هي ا��شا�س يف هذا املجال . 

وقوانني  انظمة  هناك  اأن  الدبا�س  وبني 

النظرفيها،  تعيد  اأن  احلكومة  على  يجب 

بتكنولوجيا  ع��الق��ة  ل��ه��ا  ق���وان���ني  ف��ه��ن��اك 

وه��و  ال�شحابية  احل�����ش��وب��ة  م��ث��ل  امل��ع��ل��وم��ات 

ب��رن��ام��ج خم�����ش�����س ي��ج��م��ع ب���ني ال�����ش��رك��ات 

بحيث   ، ال��ع��م��ل  طبيعة  بنف�س  تعنى  ال��ت��ي 

تعمل على ت�شهيل العمل وتقليل التكاليف، 

وجود  النظام  هذا  تواجه  التي  العقبة  لكن 

املعنيني  ت�شجع   � فهي  وب��ال��ت��ايل  �شرائب 

على ا�شتخدامها ، مطالبا احلكومة بت�شهيل 

ا�أنظمة والقوانني . 

�شلعة  ل��ي�����ش��ت  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن  واأ����ش���ار 

ملمو�س  غري  �شيء  وامن��ا  ثابتة  ا�شول  و� 

اردنا  اذا  بحيث   ، �ختياره  معايري  يتطلب 

م�شتوى  على  وجعلها  معينة  تقنية  تطوير 

ع����ايل ، ���ش��ت��ع��م��ل احل���ك���وم���ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 

يح�شل،  ال��ذي  التطور  لتواكب  منظومتها 

بالتايل يجب التعامل مع الو�شع با�ف�شل 

مو�شحا  املطابق،  ا�رخ�س  ولي�س  املطابق 

اأنه يجب على احلكومة تغيري وجهة نظرها 

القطاع  يف  حتى  التكنولوجي  املو�شوع  عن 

ان تكون  ال�شركات  احلكومي نف�شه لت�شجع 

ارتقاء  على  ت�شاعد  وبالتايل  بعملها  مهنية 

احلكومة .

تكون  ان  املقرح  ال�شلط  ملدينة  وبالن�شبة 

�أن  م��الئ��م  فموقعها  للم�شروع  احلا�شنة 

اج����واءه����ا وم��ن��اخ��ه��ا وال��ط��ب��ي��ع��ة امل���وج���ودة 

التكنولوجيا  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ت�����ش��اع��د 

ف��ه��ي منطقة ه��ادئ��ة وم��ري��ح��ة،   ، ل���الب���داع 

تكنولوجية،  تكون منطقة  اأن  ي�شاعد  وهذا 

وفق اخلرباء. 

لها  ف���ك���رة  اأي  اأن  م.ال���دب���ا����س  واأ�����ش����اف 

جناحان، وفكرة املطبخ التقني لها جناحان 

ا�ول هو املخزون الب�شري ممثل بال�شركات 

وانظمتها  احلكومة  هو  والثاين  والطالب 

اأن تعيد النظر  وت�شجيعها، وعلى احلكومة 

يف ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ت��ف��ر���س ���ش��رائ��ب على 

ال�شفارات  دور  وتفعيل  التكنولوجيا،  قطاع 

وامل�شاريع  العاملني  ��شتقطاب  ا�ردن��ي��ة، 

امل��ج��ال،  ه���ذا  يف  وامل�شتثمرين  ال�����ش��رك��ات  و 

تكنولوجيا  ���ش��رك��ات  ت�شنيف  ه��و  وا�ه����م 

ا�خ��رى  القطاعات  مثل  مثلها  املعلومات 

املطبخ  ان�����ش��اء  ا���ش��ا���ش��ي��ة يف  لبنة  ت��ع��د  ال��ت��ي 

التقني . 

يحتاج  تي”  “اي  ال  تخ�ش�س  اأن  وب��ني 

ان  ن��رى  لذلك  الربجميات  �تقان  موهبة 

هم  القطاع  ه��ذا  يف  يعملون  ال��ذي��ن  معظم 

وادارة  حما�شبة  كهرباء،  هند�شة  خريجي 

اب��دع��وا من خ��الل دورات الربجمة،  ، وق��د 

ق��اب��ل  ال��ب�����ش��ري ا�ردين  ف��امل��خ��زون  ل��ذل��ك 

اأن���ه عندما يكون  ل��ل��زي��ادة. واأ���ش��ار ال��دب��ا���س 

ه��ن��اك م�����ش��روع م��ث��ل امل��ط��ب��خ ال��ت��ق��ن��ي فانه 

�شعبة  تكون  �نها  املقابالت  عملية  ي�شهل 

ب���ني ال������دول، ب��ح��ي��ث م���ن امل��م��ك��ن ان يعمل 

مقابل  ب���دون  معينة  مل���دة  ل��دي��ه��م  اخل��ري��ج 

م��ادي فقط �أخ��ذ خ��ربة، لكن من ال�شعب 

ال�شفر لدبي على �شبيل املثال للعمل بدون 

م��ق��اب��ل �ك��ت�����ش��اب اخل�����ربة، ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت 

ال�شركة اجنبية �شتف�شل اختيار ابناء البلد 

من  احل��د  يف  ت�شاهم  بالتايل  لديها  للعمل 

البطالة .

الثالثاء    12 / 10 /2021



)يجب �أن ن�صتعيذ باهلل من �أي ت�صّرف ير�صي عنا �ليهود �أو �لن�صارى، لأن معنى �أن 

�أت�صّرف ت�صّرًفاً ير�صي �ليهود �أو �لن�صارى؛ �أنني بحكم �هلل �تبعت مّلتهم لأنه قال »ولن 

حمل  منهم  نكون  �أن  ب��اهلل  فنعوذ  مّلتهم«،  تتبع  حتى  �لن�صارى  ول  �ليهود  عنك  تر�َض 

�لر�صا، ويجب �أن تفرقو� بني »�لر�صا و�لتعاي�ض«، لأن �لتعاي�ض يقت�صيك فعل قالب ولكن 

ل بحب قلب.. �إذن �لر�صا �أن تقبل فعل �لقالب بحب �لقلب..( 

هكذ� يف�ّصر �ل�صيخ �لر�حل حممد متوّل �ل�صعر�وي �لآية 120 من �صورة �لبقرة على 

بعموم  »�لعربة  �ملعروفة:  �لأ�صولّية  بالقاعدة  تاأخذ  �لتي  �ملتقّدمني  تفا�صري  من  ه��دٍي 

�لآية  تف�صري  �ل�صيخ يف مقطع مطّول يف  يوؤّكد  �ل�صبب«، حيث  بخ�صو�ض  ولي�ض  �للفظ 

نف�صها �أّن: »ظاهر �لن�ّض يوحي �أّن �خلطاب موّجه للر�صول، �إّل �أّن �ملر�د به �لأمة باأ�صرها«، 

�أ�صاًل من  لي�صاهم يف جعل �لبغ�صاء و�ل�صّك و�لريبة �لأزلّية يف كّل من خالفنا �لدين؛ 

ِرجاً من  �أ�صول �لعقيدة �لتي ل ت�صّح بدونه، ليغدو كما قال بو�صوح: »�لر�صى عنهم مخُ

�ملّلة، �أّما �لتعاي�ض معهم فيلزمنا منه حتّملهم دون �أن نحّبهم حتى تتغرّي �لظروف..«.

)�أّن جمهور  �ملقطع  �لكويتي عثمان �خلمي�ض يف هذ�  �ل�صيخ  يوؤّكد  نف�صه،  �لجت��اه  يف 

�ملف�ّصرين يذهبون �إىل �أّن �خلطاب يف هذه �لآية هو على طريقة »�إّياِك �أعني و��صمعي يا 

جارة«، فاملق�صود بالتحذير من �أن تر�صى عنه �ليهود �أو �لن�صارى هو عموم �لأمة يف ذلك 

�لزمان وما بعده �إىل يوم �لقيامة(.

ت�صّر جمهرة �ملف�ّصرين -�ملتقدمني منهم و�ملتاأّخرين- على �إخر�ج �لآيات �لتي تتناول 

موقف »�ملنافقني و�لكافرين و�أهل �لكتاب« من �مل�صلمني؛ عن �صياقها لتن�صحب �أحكامها 

على ما ور�ءه وما بعده، �لأمر �لذي يثور معه  ت�صاوؤل جوهرّي حول جدوى �حلديث عن 

»حو�ر �لأديان و�لتنّوع �لديني وثقافة �لختالف..« ظّل و�قع باتت فيه فر�صّية ��صتعد�ء 

�لآخر لنا حقيقًة يخُ�صكَّك يف من يخُ�صكِّك بها، ونظرّية �ملوؤ�مرة �أ�صلوب حياة يخُحَكم بخروج 

منكره من �ملّلة.

و�لإ�صالمّية  �لعربّية  �ل���دول  على  ح��ك��ر�ً  لي�ض  للت�صليل  �مل��وؤ�م��رة  نظرّية  ��صتخد�م 

ومثيالتها من �لدول �أحادّية �لثقافة ونظام �حلكم، فثّمة �صا�صة يف �لوليات �ملّتحدة وقّلة 

�إخفاقهم  �لنظرّية يف �صياقات حم��ّددة لتربير  �ل��دول �لأروبّية قامو� بتوظيف هذه  من 

�أو ف�صلهم يف �لفوز بالنتخابات، وكان �لأخري يف هوؤلء ولي�ض �آخرهم؛ �لعبد  يف �حلكم 

�إليه  ع���ادًة  يلجاأ  �صلوك  �إذن،  م��وؤ�م��رة  ب��وج��ود  �لتعّلل  ت��ر�م��ب.  دون��ال��د  �هلل  �إىل  �لفقري 

�لفا�صلون بو�صفه و�صيلًة لتربئة �لنف�ض من �لتق�صري و�إلقاء �مل�صوؤولّية على �لغري، �صو�ًء 

كان هذ� �لغري فرد�ً �أو جمموعًة �أو حزباً �صيا�صّياً �أو دولًة بعينها �أو �لعامل باأ�صره.

ل �لباحث �لأ�صرت�ل ماثيو غر�ي،  يف كتابه »نظرّيات �ملوؤ�مرة يف �لعامل �لعربي«، يف�صّ

�ل�صيا�صي  �ل�صياق  يف  كبريًة  م�صاحًة  و�صعوبها  �ملنطقة  على  �لتاآمر  فر�صّية  حتتّل  كيف 

�لو�قع  عن  متاماً  منف�صل  يكون  قد  عام  ر�أي  وتكوين  مو�قف  خلق  يف  وت�صاهم  �ل�صائد 

خدمة  يف  �لنظرّية  ه��ذه  �ل��دول  بع�ض  ت�صتثمر  وكيف  �ملوّثقة،  �حلقائق  مع  ومتناق�ض 

غايات و�أهد�ف �صيا�صّية حمددة. ��صت�صهد �لكاتب بعدد من  �لأمثلة �مل�صتمّدة من �أحد�ث 

�لعر�ق  �صّد  �خلليج  مثل حربي  مبا�صر،  ب�صكل  عليها  �أّث��رت  �أو  �لعربّية  �ل��دول  �جتاحت 

تد�ولها  مّت  ومعلومات  حكايات  من  و�كبها  وم��ا  �صبتمرب..  من  ع�صر  �حل��ادي  و�أح���د�ث 

على نطاق و��صع بالرغم من تكذيب �حلقائق �لإح�صائّية و�لتوثيقات لها، حيث ي�صرب 

على  �لإرهابّية  �لهجمات  وق��وع  ح��ال  �ملنطقة  �صعوب  تد�ولته  مبا  مثاًل  ذل��ك  يف  �لكاتب 

�لربجني مل  يعملون يف  �صخ�ض يهودي ممن  �أّن )4000  نيورك؛ من  �لتجارة يف  برجي 

يح�صرو� للعمل �صبيحة يوم �لهجوم لأّنه مت حتذيرهم م�صبقا، ول يوجد بني �ل�صحايا 

من هو �إ�صر�ئيلي �أو يهودي..«، مع �أّن عدد من ق�صو� من �ليهود يف تلك �لهجمات يقّدر 

بحو�ل 500 �صخ�ض بينهم 5 يحملون �جلن�صّية �لإ�صر�ئيلّية.

يف ظّل �جتهاد »كّل من َهبَّ وَدّب« يف ت�صخي�ض وحتديد ما يحاك �صّد �لأّمة من موؤ�مر�ت، 

�أطلق �لد�عية �ل�صعودي علي �ملالكي منذ �صنو�ت قليلة ت�صريحاً ماأ�صاوّياً ثالثي �لأبعاد، 

�إحدى  �إّذ  �نطوى على ��صتخفاف بعقول متابعيه وجهل ومتييز بغي�ض، حيث �صّرح يف 

 https://www.youtube.com/watch?v=N0f5u161AX8 لقاء�ته 

باأّن: »�لأّمة �لإ�صالمّية تتعر�ض ملوؤ�مرة كربى، حيث تقوم �لدول �لغربّية بو�صع ماّدة يف 

�لهمبورجر تقتل �جلينات �ملنوّية �لذكورّية لدى �لرجال ومثيالتها من �جلينات لدى 

�لن�صاء يف دولنا لكي ل ننجب �إّل �إناثاً فيكرث عدد �لن�صاء، وذلك لأّن �أعد�ء �لأّمة يعلمون 

�أّن �لرجال قّوة و�أمل يف �لقيادة..«. هذ� �لت�صريح �ل�صبياين �ملخجل، ف�صاًل عن �نطو�ئه 

ْطِبق مبا بات معلوماً بال�صرورة لدى عاّمة �لنا�ض  على مغالطة علمّية تنّم عن جهل مخُ

من �أّن حيو�نات �لرجل �ملنوّية هي �مل�صوؤولة عن حتديد نوع �جلنني ولي�ض لبوي�صة �ملر�أة 

�أي دور يف هذ� �ل�صدد وكذلك ما �نطوى عليه من متييز وعن�صرّية مقيتة ترى يف �ملر�أة 

�صبباً لإ�صعاف �ملجتمعات، فاإّنه يظهر �مل�صتوى �لعبثّي يف �لتفكري و�لطرح �لذي و�صل �إليه 

�لبع�ض ممن ��صتمرءو� تعاطي لنظرّية �ملوؤ�مرة حتى �أدمنوها و��صتعذبو� ما حتدثه فيهم 

من ن�صوة جتعلهم يرون �أنف�صهم �أ�صود دون �أن ت�صود.

يف نهاية �مل��ط��اف، ل ب��د م��ن �لخ��ت��ي��ار ب��ني ���ص��رورة مر�جعة �لأف��ك��ار وحت��وي��ل �مل�صار 

نفحة  ت�صيبنا  عّله  �لقطار؛  من  عربة  �آخ��ر  يف  و�لقفز  �حلمار  ظهر  ف��وق  من  و�ل��ن��زول 

ن�صاءها«؛ فحكمّن دولهّن  �أمرها  �لتي وّلت  ر �لأمم »�حلاقدة �حلا�صدة  من رحيق حت�صّ

و�أدرّن موؤ�ص�صاتها �لد�صتورّية و�لقت�صادّية و�لع�صكرّية و�لثقافّية و�ل�جتماعّية.. باقتد�ر 

وجناح حتى �أو�صلنها �إىل ما هي عليه �ليوم من حالة رخاء، وبني �مل�صّي يف حالة �لتنبلة 

�ملوؤ�مر�ت  وك�صف  �ل�صبهات  در�أ  مولد  يف  �لأرج��وز  دور  لعب  يف  و�ل�صتمر�ر  و�ل�صرتخاء 

و�أخذ �حليطة و�حلذر و�ل�صتعد�د حلرب �لت�صيكن ناجت�ض و�لهمبورجر.

د. مهند العزة

 حرب الهمبورجر

االقت�صادي
60

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على �لباركود

لرتى �لأخبار »�لقت�صادية« يف �ملوقع �للكرتوين

  الثالثاء    12   /  10   / 2021

 اتفاقية تعاون بين »انتاج« وGIZ لتمكين المرأة في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تشغيل مجموعة من السيدات ضمن مشروع االعتماد على الذات

االنباط- عمان

�ملعلومات  تقنية  ���ص��رك��ات  جمعية  وق��ع��ت 

و�لت�صالت »�نتاج« �تفاقية تعاون مع م�صروع 

ت�����ص��ج��ي��ع �مل��وؤ���ص�����ص��ات �مل��ي��ك��روي��ة و�ل�����ص��غ��رية 

 )MSME( �لت�صغيل  لأج����ل  و�مل��ت��و���ص��ط��ة 

�ل���وز�رة  ع��ن  بالنيابة   GIZ قبل  م��ن  �ملنفذ 

�لحت����ادي����ة �لأمل���ان���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ص��ادي 

�لتفاقية  توقيع  مت   ..)BMZ( و�لتنمية 

م���ن ق��ب��ل �ل�����ص��ي��د �جم����د ���ص��وي�����ض، رئ��ي�����ض 

جمل�ض �إد�رة »�نتاج« �ملنتخب حديثا، و�ل�صيدة 

 GIZ ل���ي���ز�ب���ي���ث ج���ريب���اخ م���دي���رة م��ك��ت��ب�

م�صروع  مديرة  هوملان  ديانا  و�ل�صيدة  �لأردن 

ربى  �ل�صيدة  بح�صور   ،)GIZ MSME(

دروي�ض ع�صو هيئة �ملديرين ورئي�صة مبادرة   

و�ل�صيد  »�نتاج«،  جمعية  يف   SheTechs
ن�صال بيطار �ملدير �لتنفيذي ل� »�نتاج«. 

�لت��ف��اق��ي��ة، �ىل حت�صني ظ��روف  وت��ه��دف 

كافة  يف  �لرقمي  �لقت�صاد  يف  �مل��ر�أة  م�صاركة 

يف  �أو  �لإد�رة  ف��ئ��ة  ���ص��م��ن  ك��ان��ت  �إن  �أدو�ره������ا 

�لأدو�ر �لتقنية.

و����ص���ي���ق���وم �ل����ط����رف����ان، ب���و����ص���ع وت��ن��ف��ي��ذ 

����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة م�����ص��ت��د�م��ة ل���دم���ج �ل��ت��م��ك��ني 

ل��ل��م��ر�أة يف �لأن�����ص��ط��ة، و تعزيز  �لق��ت�����ص��ادي 

م�صاركة  ب��ي��ان��ات  ح��ول  �ملتخ�ص�صة  �ل��ب��ح��وث 

�ملوؤ�صر�ت  ودم��ج  �لرقمي،  �لقت�صاد  يف  �مل��ر�أة 

�أف�����ص��ل  وج��م��ع  �لج��ت��م��اع��ي  ب��ال��ن��وع  �ملتعلقة 

�مل��م��ار���ص��ات يف جم���ال �لق��ت�����ص��اد �ل��رق��م��ي يف 

�لعامل لتعزيز عملية �صنع �لقر�ر.

وق���ال���ت ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة �مل���دي���ري���ن ورئ��ي�����ص��ة 

»�ن��ت��اج«  جمعية  يف   SheTechs م���ب���ادرة 

رب����ى دروي���������ض، �إن ه����ذه �لت��ف��اق��ي��ة ت�����ص��اه��م 

يف دع����م ج���ه���ود »�ن����ت����اج« يف مت��ك��ني �مل������ر�أة يف 

�صت�صب  و�لتي  �ملعلومات،  تكنولوجيا  قطاع 

يف م�����ص��ل��ح��ة ����ص���رك���ات �ل���ق���ط���اع، لف���ت���ة �ىل 

يف  خ�صو�صا  �لإن�����اث  ت��اأه��ي��ل  يف  �مل���ب���ادرة  دور 

حم��اف��ظ��ات �جل��ن��وب ن��ح��و �م��ت��الك �مل��ه��ار�ت 

�ل���الزم���ة ل��ل��ع��م��ل م���ن خ����الل �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

و��صتخد�م �لإنرتنت.

لتذليل  د�ئما  ت�صعى  �نتاج  �إن  �ىل  ونوهت 

�ل�صيد�ت يف قطاع  �لتي تو�جه عمل  �لعقبات 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات م���ن خ����الل حت��دي��د 

�لح��ت��ي��اج��ات وم��ع��رف��ة �لأول����وي����ات وت��ب��ادل 

�مل���ع���رف���ة و�خل�������رب�ت يف جم����ال �ل��ع��م��ل نحو 

ت��ط��وي��ر �ل���ق���در�ت ل���دى �ل�����ص��ي��د�ت �ل��ع��ام��الت 

و�لر�غبات يف �لعمل بهذ� �لقطاع.

بني  �ل�صر�كة  �أهمية  على  دروي�����ض  و�أك���دت 

ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف   GIZ و  »�ن����ت����اج«  ج��م��ع��ي��ة 

وتنفيذ �أن�صطة يف جمال �لتعليم و�لت�صالت 

�مل�صلحة  �أ����ص���ح���اب  م���ع  ت�����ص��ارك��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 

�لرئي�صيني و�ل�صركاء من �جلهات �حلكومية 

و�لقطاع �خلا�ض و�لتعليم و�لبحث و�جلهات 

�لفاعلة يف �ملجتمع �ملدين.

�ل�صيدة  �لأردن،  يف   GIZ مديرة  و�أك��دت 

�إليز�بيث جريباخ، �أن GIZ تعمل منذ فرتة 

طويلة مع �صركائها يف �لقطاع �لعام و�خلا�ض 

على �لتمكني �لقت�صادي للمر�أة و�مل�صاو�ة بني 

�جلن�صني.

وق����ال����ت: »ج���ه���ودن���ا م���ن خ����الل �مل�����ص��روع 

�إد�رة  تعزيز  يف   EconoWin �لإقليمي 

�لكبرية  �ل�����ص��رك��ات  يف  �جلن�صني  ب��ني  �ل��ت��ن��وع 

للتدريب   SheTechs م��ب��ادرة  ل���  ودعمنا 

»�نتاج« هما جمرد مثالني  �ملهني �خلا�صة ب 

على عملنا يف هذ� �ملجال �ملهم ».

دروي�ض  و�ل�صيدة  �صوي�ض  �ل�صيد  وه��ن��اأت 

على �نتخاباتهم �لأخرية ملجل�ض �إد�رة �نتاج.

وب����دوره����ا ق���ال���ت �ل�����ص��ي��دة دي���ان���ا ه���ومل���ان، 

�مليكروية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صجيع  م�صروع  مديرة 

 GIZ( و�مل��ت��و���ص��ط��ة م���ن �أج�����ل �ل��ت�����ص��غ��ي��ل

MSME(: » نحن نقدر وجود جمعية �إنتاج 
ك�صريك ملتزم يف قطاع تكنولوجيا �ملعلومات 

و�لت�صالت لتعزيز متكني �ملر�أة �قت�صاديا.«

�ل��ه��دف م��ن توحيد  �أن  �أك���دت ه��ومل��ان  كما 

�جلهود للم�صاعدة على زيادة م�صاركة �ملر�أة يف 

هو  و�لت�صالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع 

�ل�صغرية  للموؤ�ص�صات  �لنمو  فر�ض  حت�صني 

و�ل�صغرية و�ملتو�صطة �حلجم يف �لأردن على 

نطاق �أو�صع.

�إىل  و��صتناد�  ذل��ك،  »ب��ن��اء على  و�أ���ص��اف��ت: 

 ،SheTechs تعاوننا �ل�صابق خالل مبادرة

وحدة  �إن�صاء  يف  »�إن��ت��اج«  موؤ�ص�صة  ندعم  فاإننا 

و�صي�صهل  �مل��و���ص��وع.  ه��ذ�  ب�����ص��اأن  متخ�ص�صة 

حتقيق هذ� �لهدف �إن�صاء �صبكة ��صرت�تيجية 

للمر�أة يف جمال �لتكنولوجيا.«

االنباط- عمان

 �ل���ت���ح���ق���ت جم���م���وع���ة م����ن �ل�������ص���ي���د�ت 

�مل�����ص��ت��ف��ي��د�ت م���ن م�����ص��روع �لع��ت��م��اد على 

�ل����ذ�ت و�ل��ت��م��ك��ني �لق��ت�����ص��ادي، �مل��ن��ف��ذ من 

قبل موؤ�ص�صة نهر �لردن، بوظائف متلفة 

�أن ح�صلن  بعد  م��ارك��ت«  ه��اي��رب  »ك���رمي  يف 

�صناعة  كيفية  حول  معتمدة  �صهاد�ت  على 

�ل�صناعات  م��ن  وع���دد  و�لأج���ب���ان  �لأل���ب���ان 

�لأخرى.

�م�ض  �لأردن،  نهر  موؤ�ص�صة  بيان  وح�صب 

و�صركة  �ملوؤ�ص�صة  بني  �لتعاون  فاإن  �لثنني، 

»كرمي هايرب ماركت«، جاء مبوجب �تفاقية 

ت�صمنت بناء قدر�ت جمموعة من �ل�صيد�ت 

ع���رب ت���دري���ب ف��ن��ي م��ك��ث��ف، ب���ه���دف ت��وف��ري 

�لأل��ب��ان  ت�صنيع  ق�صم  يف  لهن  عمل  ف��ر���ض 

و�لأجبان يف �ل�صركة، �صعيا لتعزيز �مل�صاركة 

ومتكينها  �لأردن  يف  ل��ل��م��ر�أة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 

�إىل جانب خلق  �ل��ذ�ت،  على  �لعتماد  نحو 

م�صار�ت معي�صية م�صتد�مة لتح�صني �لقدرة 

�ملعي�صية لالأردنيني و�لالجئني �ل�صوريني.

وقالت مديرة موؤ�ص�صة نهر �لأردن �أنعام 

ل�صوق  وبناتنا  �أبنائنا  �إع��د�د  �إن   « �لربي�صي 

�لعمل يف ظل �لتحديات �لتي ن�صهدها من 

�أ�صبح  �ل��ب��ط��ال��ة،  ن�صبة  يف  م�صتمرة  زي���ادة 

بناء  يف  ت�صهم  �لتي  �لأ�صا�صية  �لركائز  من 

�ق��ت�����ص��ادي��ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة متينة  م��ن��ظ��وم��ة 

لالأردنيني و�لالجئني على حد �صو�ء، وذلك 

مع  وم�صتد�مة  ��صرت�تيجية  �صر�كات  عرب 

�لقطاع �خلا�ض«.

»ك��رمي هايرب  ل�صركة  �لعام  �ملدير  و�أك��د 

يف  �مل�صاركة  �أهمية  ربابعة  �ر�صيد  م��ارك��ت« 

�إىل تخفيف  يهدف  �ل��ذي  �ملجتمعي  �لعمل 

عمل  فر�ض  بتوفري  �حلكومة  على  �لعبء 

�ل�صر�كة  باأهمية  م�صيد�  �ملجتمع،  لأف���ر�د 

ي�صار  �لأردن.  نهر  موؤ�ص�صة  مع  �مل�صتد�مة 

�ل�����ذ�ت،  ع��ل��ى  �لع���ت���م���اد  م�������ص���روع  �أن  �إىل 

و�مل��م��ول  لالجئني،  �لق��ت�����ص��ادي  و�لتمكني 

م���ن �مل��ف��و���ص��ي��ة �ل�����ص��ام��ي��ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة 

ل�صوؤون �لالجئني، ي�صعى �إىل توفري فر�ض 

و�ملجتمعات  �ل�صوريني  �قت�صادية لالجئني 

�مل�����ص��ت�����ص��ي��ف��ة ع����رب �إ����ص���ر�ك���ه���م يف ب���ر�م���ج 

�ملعارف  و�إك�صابهم  كفاءتهم  لرفع  تدريبية 

�لالزمة �لتي متكنهم من تاأ�صي�ض م�صاريع 

مدرة للدخل �أو ت�صبيكهم بفر�ض وظيفية، 

حمافظات،  خم�ض  �مل�����ص��روع  م��ن  وي�صتفيد 

ه���ي ع���م���ان، و�رب�������د، و�ل�����زرق�����اء، و�مل���ف���رق، 

و�لعقبة. 

االنباط- عمان

 و����ص��ل��ت م���وؤ����ص���ر�ت �لق��ت�����ص��اد �ل��ك��ل��ي 

ل��ل��ب��الد ح���ال���ة م���ن �ل��ت��ح�����ص��ن م��ن��ذ ب��د�ي��ة 

�لتي  �ل�صعوبات  بالرغم من  �لعام �حلال، 

م���ا ز�ل����ت ت��ف��ر���ص��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا على 

�لقت�صادية. �لقطاعات  متلف 

ور�صدت وكالة �لأنباء �لأردنية )برت�(، 

زم��ن��ي��ة متلفة  مل���دد  �ح�����ص��ائ��ي��ة  م��ع��ط��ي��ات 

ع��ج��ل��ة  �أن  �أظ����ه����رت  �حل�������ال،  �ل����ع����ام  م����ن 

ب�صكل  بالدور�ن  بد�أت  �لقت�صادي  �لن�صاط 

ملمار�صة  �لقطاعات  بعودة  �إيجابي مدفوعة 

�لقيود  ك��ل  ورف���ع  طبيعي  ب�صكل  �أع��م��ال��ه��ا 

�ل��ت��ي ر�ف���ق���ت �جل���ه���ود �ل��وط��ن��ي��ة مل��و�ج��ه��ة 

�لوباء.

ومن��ا �ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي �لإج��م��ال ب��اأ���ص��ع��ار 

�لعام  من  �لثاين  �لربع  يف  �لثابتة  �ل�صوق 

مقارنة  باملئة،  2ر3  بن�صبة   ،2021 �حل��ال 

.2020 �ملا�صي  �لعام  �لثاين من  بالربع 

وح��ق��ق ق��ط��اع �لن�������ص���اء�ت �أع��ل��ى م��ع��دل 

�ل�����ص��ن��اع��ات  ث���م  ب���امل���ئ���ة،  7ر5  ب��ن�����ص��ب��ة  من���و 

و�لنقل  باملئة،  4ر5  بن�صبة  �ل�صتخر�جية 

ب���امل���ئ���ة  3ر4  و�لت�����������ص�����الت  و�ل����ت����خ����زي����ن 

ب���امل���ئ���ة،  9ر3  �ل���ت���ح���وي���ل���ي���ة  ف���ال�������ص���ن���اع���ات 

ث���م جت����ارة �جل��م��ل��ة و�ل��ت��ج��زئ��ة و�ل��ف��ن��ادق 

باملئة. 8ر3  و�ملطاعم 

�لدول  �لبنك  توقع  مت�صل،  �صياق  ويف 

يف ت��ق��ري��ر ����ص���در �خل��م��ي�����ض �مل���ا����ص���ي من��و 

بن�صبه  �حل���ال،  ل��ل��ع��ام  �لأردين  �لق��ت�����ص��اد 

�ل��ع��ام  ب��امل��ئ��ة  2ر2  ل��ريت��ف��ع �ىل   ، 9ر1ب��امل��ئ��ة 

. �ملقبل 

للمملكة  �ل��ع��ام��ة  �لي������ر�د�ت  و�رت��ف��ع��ت 

�لعام  م��ن  �ملا�صية  �ل�صبعة  �ل�صهر  خ��الل 

حيث  دينار،  مليار  207ر1  مبقد�ر  �حل��ال 

770 مليون  ز�دت �لير�د�ت �ملحلية مبقد�ر 

دينار. 437 مليون  و�ملنح �خلارجية  دينار، 

خالل  للمملكة  �ملال  �لعجز  و�نخف�ض 

�حلال  �لعام  من  �ملا�صية  �ل�صبعة  �ل�صهر 

م��ق��ارن��ة مع  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   729 مب���ق���د�ر 

 ،2020 �ل��ف��رتة ن��ف�����ص��ه��ا م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي 

522 مليون دينار. ليرت�جع �ىل نحو 

حتى  �حلكومي  �لدين  ر�صيد  و�نخف�ض 

نهاية �صهر متوز �ملا�صي من �لعام �حلال، 

وذل����ك ب��ع��د ����ص��ت��ث��ن��اء م��ا ي��ح��م��ل��ه ���ص��ن��دوق 

����ص��ت��ث��م��ار �م������و�ل �ل�������ص���م���ان �لج��ت��م��اع��ي 

�لعام  م��ن  ح��زي��ر�ن  نهاية  يف  م�صتو�ه  ع��ن 

لي�صل  دينار،  مليون   119 بحو�ل  �حل��ال 

ن�صبته  م��ا  �و  دي��ن��ار،  مليار  194ر27  لنحو 

�لجمال  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  باملئة،  8ر85 

�ملا�صي. متوز  ل�صهر  �ملقدر 

و�رت����ف����ع����ت �ح���ت���ي���اط���ي���ات �مل���م���ل���ك���ة م��ن 

�ملا�صي  �آب  �صهر  لنهاية  �لجنبية  �لعمالت 

م��ل��ي��ار  155ر17  �ىل  �حل������ال،  �ل���ع���ام  م���ن 

دولر يف  مليار  920ر15  مع  مقارنة  دولر، 

. �ملا�صي  �لعام  نهاية 

للمملكة  �ل�صياحي  �ل��دخ��ل  �رت��ف��ع  ك��م��ا 

�لعام  من  �ملا�صية  �لثمانية  �لأ�صهر  خالل 

 959 3ر14 باملئة، ليبلغ نحو  �حلال بن�صبة 

ب�صوق  �لتد�ول  حجم  دينار،و�رتفع  مليون 

لنهاية  باملئة   11 بن�صبة  �ململكة  يف  �لعقار 

نف�ض  مع  مقارنة  �حلال،  �لعام  من  �أيلول 

مليار  524ر3  �إىل   2019 ع���ام  م��ن  �ل��ف��رتة 

دينار.

و�أظ�����ه�����رت �ل���ب���ي���ان���ات �لأول�����ي�����ة ل��ل��ب��ن��ك 

�مل������رك������زي �رت������ف������اع ح���������و�لت �لأردن������ي������ني 

�لثمانية  �ل�صهر  خالل  باخلارج  �لعاملني 

9ر0  �مل��ا���ص��ي��ة م���ن �ل���ع���ام �حل����ال، ب��ن�����ص��ب��ة 

مع  مقارنة  دينار  مليار  6ر1  لتبلغ  باملئة، 

�ملا�صي. �لعام  من  نف�صها  �لفرتة 

��صتثمار  ���ص��ن��دوق  م��وج��ود�ت  و�رت��ف��ع��ت 

�أم�������و�ل �ل�������ص���م���ان �لج���ت���م���اع���ي يف ن��ه��اي��ة 

1ر12  �إىل  �حل��ال  �لعام  من  �لثالث  �لربع 

دينار  مليار  2ر11  مع  مقارنة  دينار،  مليار 

باملئة.  8 بن�صبة منو   ،2020 عام  لنهاية 

خالل  للمملكة  �لكلية  �ل�صادر�ت  وبلغت 

018ر3  �حل���ال  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��ن�����ص��ف 

ب��امل��ئ��ة،  6ر19  ب��ن�����ص��ب��ة زي����ادة  م��ل��ي��ار دي���ن���ار، 

م��ل��ي��ار  816ر5  �مل�������ص���ت���ورد�ت  ���ص��ج��ل��ت  ف��ي��م��ا 

باملئة. 3ر22  زيادة  بن�صبة  دينار، 

لل�صركات  �لأم��و�ل  روؤو���ض  جمموع  وبلغ 

�ل�صركات،  م��ر�ق��ب��ة  ل��دى  �ل��ع��ام��ة  �مل�صجلة 

370 م��ل��ي��ون دي���ن���ار،  ن��ح��و  �ي���ل���ول  ل��ن��ه��اي��ة 

بزيادة   2019 ع��ام  مليون   154 م��ع  مقارنة 

باملئة.  139 ن�صبتها 

وب���ل���غ �ج���م���ال �مل����وج����ود�ت يف �ل��ب��ن��وك 

�آب  ����ص���ه���ر  يف  ك����م����ا  ب���امل���م���ل���ك���ة  �ل����ع����ام����ل����ة 

مليار  743ر58  �حل���ال  �ل��ع��ام  م��ن  �مل��ا���ص��ي 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار  141ر38  و�ل����ود�ئ����ع  دي���ن���ار، 

مليار  907ر29  �لئ��ت��م��ان��ي��ة  و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت 

دينار.

خالل  �ململكة  يف  �لبطالة  معدل  و�صجل 

8ر24  �ل���ع���ام �حل�����ال  �ل���ث���اين م���ن  �ل���رب���ع 

عن  باملئة،  2ر0  م��ق��د�ره  بانخفا�ض  باملئة، 

وب��ارت��ف��اع  �ل���ع���ام،  ن��ف�����ض  �لأول م��ن  �ل��رب��ع 

�لثاين  بالربع  مقارنة  باملئة،  9ر1  مقد�ره 

.2020 �ملا�صي  �لعام  من 

وب���ل���غ �ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���ص��ي �ل���ع���ام لأ���ص��ع��ار 

�لثمانية  لالأ�صهر  )�لت�صخم(  �مل�صتهلك 

مقابل  14ر102،  �حلال  �لعام  من  �ملا�صية 

�ملا�صي  �لعام  من  نف�صها  للفرتة  04ر101، 

باملئة. 09ر1  ن�صبته  �رتفاعا  2020، م�صجال 

وز�دت ���ص��ادر�ت غ��رف��ة ���ص��ن��اع��ة ع��م��ان، 

�لعام  م��ن  �ملا�صية  �لت�صعة  �لأ�صهر  خ��الل 

692ر3 مليار  لتبلغ  باملئة،   8 بن�صبة  �حلال 

للفرتة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار  432ر3  م��ق��اب��ل  دي��ن��ار 

.2019 عام  نف�صها من 

و �رت���ف���ع ع����دد ����ص���ه���اد�ت �مل���ن�������ص���اأ، �ل��ت��ي 

�أ����ص���درت���ه���ا غ���رف���ة جت������ارة ع����م����ان، خ���الل 

�حلال،  �لعام  من  �ملا�صية  �لت�صعة  �لأ�صهر 

 28999 �ىل  ل��ت�����ص��ل  ب��امل��ئ��ة،  8ر15  ب��ن�����ص��ب��ة 

ل��ل��ف��رتة  ����ص���ه���ادة   25036 م��ق��اب��ل  ����ص���ه���ادة، 

�ملا�صي. �لعام  من  نف�صها 

 بترا ترصد معطيات احصائية حول مؤشرات االقتصاد الوطني

البنك اإلسالمي األردني يدعم حفل الزفاف الجماعي 
الرقمي الثالث 

االنباط-عمان

بدعم  �لأردين  �لإ���ص��الم��ي  �ل��ب��ن��ك  ���ص��ارك 

�ل�����ص��ن��وي �لثالثني  �ل��زف��اف �جل��م��اع��ي  ح��ف��ل 

�لثالث«  »�لرقمي  �خلريية  �لعفاف  جلمعية 

و�ل�����ذي ي��ع��ق��د ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة خ����الل �ل��ع��ام 

�حل����ال ع��رب ت��ق��ن��ي��ة �ل��ت��و����ص��ل �ل��رق��م��ي عن 

لثنني  »ن��ق��وط«  هدية  تقدمي  مت  حيث  بعد، 

باحلفل  ���ص��ارك��و�  وع��رو���ص��اً  عري�صاً  وع�صرين 

�لأول  �لثاين من �صهر ت�صرين  �أقيم يف  �لذي 

�حلال.

وب���ني �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي/ �مل��دي��ر �ل��ع��ام 

ح�صني  �ل��دك��ت��ور  �لأردين  �لإ���ص��الم��ي  للبنك 

للبنك  �لج��ت��م��اع��ي  �ل����دور  ت��ع��زي��ز  �ن  �صعيد 

تو�جده  �لأردين يظهر من خالل  �لإ�صالمي 

�لتي  �ملجتمعية  �ل��ن�����ص��اط��ات  ملختلف  ودع��م��ه 

�لجتماعي  �لتكافل  مبد�أ  حتقيق  يف  ت�صاهم 

وت��ع��د ح��ف��الت �ل���زف���اف �جل��م��اع��ي �ل�����ص��ن��وي��ة 

و�صيلة لدعم  �ل�صباب وم�صاعدتهم يف تكوين 

�ملجتمع  تطور  يف  لبنة  �هم  تعد  و�لتي  �أ�صرة 

م��ع جمعية  �مل�����ص��ت��م��ر  �ل��ت��ع��اون  �ىل  �إ���ص��اف��ة   ،

ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا بتقدمي  �ل��ع��ف��اف �خل��ريي��ة وم��ن��ذ 

�ل���ن���ق���وط ل���ل���ع���ر����ص���ان �مل�������ص���ارك���ني ب��ح��ف��الت 

�لزفاف �جلماعي �ىل جانب تقدمي  �لتمويل 

مل���ن ي���رغ���ب م���ن �ل���ع���ر����ص���ان ب�������ص���ر�ء �لأث�����اث 

و�لح��ت��ي��اج��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة ب�����ص��ي��غ��ة �مل��ر�ب��ح��ة، 

مع  بالتن�صيق  �حل�����ص��ن��ة  �ل��ق��رو���ض  وت��ق��دمي  

�لقرو�ض  �إجمال  بلغ   حيث  �لعفاف  جمعية 

�حل�����ص��ن��ة �مل���ق���دم���ة م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ض �جل��م��ع��ي��ة  

مليون   6.6 ح���و�ل    2020 ع��ام  نهاية  وح��ت��ى 

10.8 �لف م�صتفيد وخالل  دينار موزعه على 

�لت�صعة ��صهر  من �لعام �حلال  بلغ جمموع 

�ل���ق���رو����ض �حل�����ص��ن��ة �مل���ق���دم���ة  ح�����و�ل 329 

�ىل  م�صتفيد،   330 على  م��وزع��ة  دي��ن��ار  �ل���ف  

لالأفر�د  تقدم  �لتي  �حل�صنة  �لقرو�ض  جانب 

تتطلبه  ما  مو�جهة  يف  مل�صاعدتهم  مبا�صرة  

و�لتعليم  كالعالج  �لجتماعية  �لم��ور  بع�ض 

جمموع  بلغ  حيث   ، �آنية  نفقات  من  و�ل���زو�ج 

منذ  �لبنك  قدمها  �ل��ت��ي  �حل�صنة  �ل��ق��رو���ض 

 382 ح��و�ل   2020 ع��ام  نهاية  وحتى  تاأ�صي�صه 

�ألف   49516 مليون دينار ��صتفاد منها حو�ل 

مو�طن .

وبهذه �ملنا�صبة �أعرب معال �حلاج حمدي 

عن  �خلريية  �لعفاف  جمعية  رئي�ض  �لطباع 

�لردين  �ل���ص��الم��ي  للبنك  وت��ق��دي��ره  ���ص��ك��ره 

�لعفاف  جمعية  ن�صاطات  دع��م  ل���ص��ت��م��ر�ري��ة 

م���ن���ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا مم����ا ����ص���اه���م يف م�����ص��اع��دة 

ر�صالتها  و�د�ء  �أهد�فها  حتقيق  على  �جلمعية 

�ل��زو�ج،  �صبل  تي�صري  �ىل  �لهادفة  وبر�جمها 

تعطي  �جلماعي  �لزفاف  حفالت  �ن  م�صيفاً 

�صورة م�صرقة عن �ملجتمع �لأردين يف تكافله 

وتعاونه.

 الطاقة: ارتفاع ملحوظ على أسعار 
المشتقات النفطية عالميًا 

االنباط- عمان

 �رت��ف��ع��ت �أ����ص���ع���ار �مل�����ص��ت��ق��ات �ل��ن��ف��ط��ي��ة يف 

�لأ�صو�ق �لعاملية �رتفاعا ملحوظاً يف �لأ�صبوع 

�لول من �صهر ت�صرين �لأول �حلال مقارنة 

�ملا�صي،  �أيلول  �صهر  يف  �أ�صعارها  معدلت  مع 

و�لرثوة  �لطاقة  وز�رة  �أعلنتها  لبيانات  وفقا 

�ملعدنية �ليوم �لثنني.

�أوكتان  �لبنزين  �صجل  �لبيانات  وبح�صب 

م��ق��ارن��ة  ل��ل��ط��ن  دولر   759.1 ب��ل��غ  ���ص��ع��ر�   90

�أي��ل��ول و�ل���ذي بلغ  م��ع م��ع��دل �صعره يف �صهر 

باملئة،   9.4 بلغت  �رتفاع  وبن�صبة  693.6 دولر 

�صعر�ً   95 �أوك���ت���ان  �ل��ب��ن��زي��ن  �صعر  �صجل  ك��م��ا 

دولر   714.3 مقابل  للطن  دولر   782.3 بلغ 

بلغت  �رت��ف��اع  وبن�صبة  �أي��ل��ول  �صهر  يف  �مل�صجل 

9.5 باملئة.

دولر   605.7 م��ن  �ل���دي���زل  ���ص��ع��ر  و�رت���ف���ع 

بلغت  �رتفاع  وبن�صبة  682.7 دولر  �ىل  للطن 

 634.8 �لكاز من  �رتفع �صعر  باملئة، كما   12.7

716.5 دولر وبن�صبة �رتفاع  دولر للطن �ىل 

بلغت 12.9باملئة، و�رتفع �صعر زيت �لوقود من 

للطن  دولر   485.2 �ىل  للطن  دولر   444.4

وبن�صبة �رتفاع بلغت 9.2 باملئة.

باملقابل �رتفع �صعر �لغاز �لبرتول �مل�صال 

يف �صهر ت�صرين �لأول �إىل 796.3 دولر للطن 

م��ق��ارن��ة م��ع ���ص��ع��ره �مل�����ص��ج��ل يف ���ص��ه��ر �أي��ل��ول 

�ملا�صي و�لذي بلغ 664.7 دولر وبن�صبة �رتفاع 

بلغت 19.8 باملئة.

�لول  �لأ�صبوع  يف  برنت  خام  �صعر  و�صجل 

81.7 دولر  ب��ل��غ  ���ص��ع��ر�  �ل�����ص��ه��ر �حل����ال  م���ن 

�صهر  يف  �مل�صجل  دولر   74.4 مقابل  للربميل 

�أيلول �ملا�صي.
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 االردن يشارك في االجتماع 
الوزاري لمجموعة العشرين اليوم

 الغذاء والدواء: تسجيل ١٧٣صنف 
دوائي منذ بداية العام الحالي

االنباط- عمان

 ي�شارك االردن يف االجتماع الوزاري الذي 

تنظمه جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن ح���ول ال��ت��ج��ارة 

واال�شتثمار، برئا�شة ايطاليا اليوم الثالثاء.

واو�شحت وزارة ال�شناعة والتجارة، يف بيان 

اليوم االثنني، ان دعوة االردن لهذا االجتماع 

توؤكد متانة العالقات االردنية الدولية، حيث 

ي�شارك االردن ك�شيف �شرف، ا�شافة اىل عدد 

و�شوي�شرا  وا�شبانيا  هولندا  ت�شم  ال��دول  من 

ون��ي��وزي��الن��دا و���ش��ن��غ��اف��ورة وب���رون���اي ورون���دا 

والكونغو، ومنظمات دولية مثل البنك الدويل 

واالمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية.

وميثل االردن يف هذه االجتماعات م�شاعد 

االمني العام لل�شوؤون الفنية يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة والتموين، زاهر القطارنة. يذكر اأن 

الرئي�شي  املنتدى  تعد  الع�شرين،  جمموعة 

ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي ال�����دويل، وت�����ش��م ق��ادة 

دواًل متقدمة  ال���ق���ارات مي��ث��ل��ون  ج��م��ي��ع  م��ن 

ال��دول االأع�شاء يف جمموعة  ونامية. ومتثل 

ال��ع�����ش��ري��ن، جم��ت��م��ع��ة، ح����وايل 80 ب��امل��ئ��ة من 

الناجت االقت�شادي العاملي، وثلثي �شكان العامل 

وثالثة اأرباع حجم التجارة العاملية.

وت�شم املجموعة، اململكة العربية ال�شعودية 

وكندا  وتركيا  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 

وفرن�شا  واالأرج��ن��ت��ني  وال���رازي���ل  واملك�شيك 

اأفريقيا  وجنوب  واإيطاليا  واأملانيا  وبريطانيا 

اجلنوبية  وك��وري��ا  وال��ي��اب��ان  وال�شني  ورو�شيا 

وال��ه��ن��د واإن��دون��ي�����ش��ي��ا واأ���ش��رال��ي��ا واالحت����اد 

االأوروبي.

االنباط-عمان

للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �شرح 

وال���������دواء االأ�����ش����ت����اذ ال���دك���ت���ور ن������زار حم��م��ود 

عدد  ت�شجيل  �شهد  احل��ايل  العام  اأن  مهيدات 

غ��ري م�شبوق م��ن االأدوي����ة ل��دى املوؤ�ش�شة بلغ 

١٧٣�شنف دوائي؛ ٩٩ �شنف منها منتج حمليا 

بينما ٧٤ منها م�شتورد، موؤكًدا على اأن املوؤ�ش�شة 

متنح اأولوية الت�شجيل لالأدوية املنتجة حملًيا 

مم��ا �شاهم يف احل��ف��اظ على االأم���ن ال��دوائ��ي 

واملخزون اال�شراتيجي من خالل توفر عدد 

من بدائل االأ�شناف الدوائية  باأ�شعار منا�شبة 

والتي تزيد عن ١0 اأ�شناف يف بع�ض االأحيان.

اإن��ت��اج وت��داول  واأ���ش��ار مهيدات اإىل اأن��ه مت 

املحلي  ال�شوق  يف  حملي  دوائ���ي  �شنف   ١٥٣٣

مليون   ٢٤٧.٥ بنحو  ت��ق��در  اإجمالية  وبقيمة 

دي��ن��ار اأردين خ��الل ال��ع��ام احل���ايل ، بينما مت 

ا�شترياد ١880 �شنف دوائ��ي وبقيمة اجمالية 

تقدر بنحو ٢٩٤.6 مليون دينار اأردين.

�شنف   ١٧٢١ ���ش��درت  اململكة  اأن  واأ����ش���اف 

دوائ��ي منذ بداية العام احل��ايل تقدر قيمتها 

اأردين  دي��ن��ار  مليون   ٣8٤.8 بنحو  االإجمالية 

ن��ت��ي��ج��ة الإن���ت���اج االأ����ش���ن���اف ال���دوائ���ي���ة حملًيا 

وتوفرها بفائ�ض عن حاجة ال�شوق املحلي. 

 هذا ولفت مهيدات انه وفقا الح�شائيات 

الوطنية  ال��دوائ��ي��ة  ال�شناعة  ف���اإن  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

ملا  نوعية  وتناف�شية  مت��ي��ًزا  م���وؤخ���ًرا  اأظ��ه��رت 

االنتاج  حيث  من  ملمو�ض  تطور  من  ت�شهده 

�شعي  اإىل  م�����ش��رًيا   ، وال��ت�����ش��دي��ر  والت�شجيل 

خالل  من  الدعم  لتقدمي  املتوا�شل  املوؤ�ش�شة 

بت�شهيل  الكفيلة  واالآل��ي��ات  ال�شيا�شات  تطبيق 

اأي  وتذليل  واالإ���ش��ت��رياد  الت�شجيل  اإج����راءات 

عقبات تواجه امل�شنعني وامل�شتوردين لتحقيق 

االأمن الدوائي .

املتابع ملا ين�شر على �شفحات التوا�شل االجتماعي يف هذه االيام يالحظ الكثري من احلديث عن 

هذين امل�شطلحني ، وخا�شة بعد االعالن عن خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�شيا�شية. 

وكان احلديث والنقا�ض حولهما يت�شف يف بع�ض االحيان بالكثري من االختالف واحلدة يف وجهات 

النظر ، االمر الذي منعني من امل�شاركة يف هذا النقا�ض واب��داء راأي��ي فيه . واعتقد ان هذا اخلالف 

يعود للخلط ما بني الهويات الفرعية والهوية االردنية اجلامعة وخل�شو�شية الو�شع االردين من 

ناحية اخرى .

الهويات الفرعية من املمكن ان تتمثل باالنتماء لال�شرة والعائلة واحلمولة والقبيلة امتداداً اىل 

الع�شرية . ومن املمكن ان تتمثل باالنتماء اىل القرية او املدينة او املحافظة او املنطقة اجلغرافية 

امل�شركة . وميكن ان تكون الهويات الفرعية دينية او طائفية او �شيا�شية او عن�شرية او تعود اىل 

اال�شول واملنابت .

فيما الهوية اجلامعة هي التي جتمع جميع هذه الهويات الفرعية داخل اطار الدولة الواحدة 

والتي تن�شهر فيها جميع الهويات الفرعية . واذا حتقق ذلك فاأن هذه الدولة تعي�ض مت�شاحلة مع 

نف�شها وتعرف طريقها اىل الدميقراطية والنماء والتقدم . اما اذا ت�شارعت الهويات الفرعية مع 

بع�شها ومع الهوية اجلامعة فاأن هذه الدولة �شوف تعي�ض يف �شراع داخلي بني مكوناتها ورمبا ي�شل 

اىل حد الفنت والنزاع امل�شلح واالقتتال الداخلي . والدولة التي يح�شل بها ذلك ف�شوف ت�شبح دولة 

فا�شلة وبعيدة عن الدميقراطية .

�شكان �شرق االردن وقبل ظهور الدولة االردنية كانوا مكونني من جمموعة من الع�شائر باال�شافة 

اىل بع�ض العائالت الفل�شطينية التي انتقلت ل�شرقي االردن وا�شتوطنت فيه خالل القرن الثامن ع�شر 

واىل ما قبل النكبة الفل�شطينية ، باال�شافة لبع�ض الهجرات على مر التاريخ من قبل الكرد وال�شرك�ض 

وال�شي�شان واالرمن والبخارية وغريهم ، والذين ا�شتوطنوا �شرق االردن بحثاً عن االمن واالمان . 

حيث اندجمت هذه املجموعات يف املكون الع�شائري االردين ، والذي وقف مع �شمو االمري عبداهلل 

عند قدومه ل�شرق االردن خالل احلرب العاملية االوىل مع قوات الثورة العربية الكرى وان�شموا 

اليها . وعندما مت تاأ�شي�ض امارة �شرق االردن عام ١٩٢١ بايعوا الها�شميون قادة وملوكاً لهذه االمارة . 

ومل يكن هناك اي �شراع ما بني الهوية الفرعية الع�شائرية والهوية اجلامعة المارة �شرق االردن . بل 

كانت هوية االردن اجلامعة هوية عربية كنواة للدولة العربية املوحدة ، والتي كان ت�شكيلها من اهداف 

الثورة العربية الكرى . بل كان اول رئي�ض وزراء لهذه االمارة درزي لبناين وتاله عدداً من روؤ�شاء 

الوزراء من جن�شيات عربية .

ثم وقعت النكبة يف فل�شطني يف عام ١٩٤8 ونزح اىل منطقة �شرقي االردن والذي كان قد ا�شبح 

اململكة االردنية الها�شمية ، مئات االالف من الفل�شطينني �شكان غربي النهر . وقد احت�شنهم االردن 

بنظامه و�شعبه وع�شائره وقدموا لهم االمن واالمان . ويف عام ١٩٥0 مت حتقيق وحدة ال�شفتني وا�شبح 

�شكان ال�شفة الغربية مواطنني اردنيني .

ويف عام ١٩٥٤ �شدر قانون اجلن�شية االردين رقم 6 حيث حددت املادة الثالثة منه من هم اللذين 

يحملون هذه الهوية ، والذين مت منحهم اجلن�شية االردنية وجواز ال�شفر االردين وكما يلي : - 

١ - كل من ح�شل على اجلن�شية االردنية او جواز �شفر اردين مبقت�شى قانون اجلن�شية ل�شنة ١٩٢8 

وتعديالته ، والقانون رقم 6 ل�شنة ١٩٥٤ وتعديالته 

٢ - كل من كان يحمل اجلن�شية الفل�شطينية من غري اليهود قبل تاريخ ١٥ / ٥ / ١٩٤8 ويقيم عادة 

يف اململكة االردنية الها�شمية خالل املدة من ٢0 / ١٢ /١٩٤٩ لغاية ١6 / ٢ / ١٩٥٤ .

٣ - من ولد الب يتمتع باجلن�شية االردنية .

٤ - من ولد يف اململكة االردنية الها�شمية من ام حتمل اجلن�شية االردنية واب جمهول اجلن�شية ، او 

ال جن�شية له او مل يثبت ن�شبه اىل ابيه قانونا

٥ - من ولد يف اململكة االردنية الها�شمية من والدين جمهولني ، ويعتر اللقيط يف اململكة مولوداً 

فيها ما مل يثبت العك�ض . 

6 - جميع افراد بدو ع�شائر ال�شمال الواردة يف الفقرة ) ي ( من املادة ٢٥ من قانون االنتخاب املوؤقت 

رقم ٢٤ ل�شنة ١٩60 والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية يف االرا�شي التي �شمت اىل اململكة عام ١٩٣0 .

ثم تتابع مواد القانون وف�شوله يف بيان كيفية و�شروط احل�شول على اجلن�شية االردنية ب�شروط 

االقامة او التبعية وانه يعتر ال�شخ�ض اردين من تاريخ تبلغه قرار املوافقة على طلبه من املرجع 

املخت�ض . وان اوالد االردين اردنيون اينما كانوا .

ثم حتدث الف�شل الثالت عن التجن�ض باجلن�شية االردنية و�شروطها واإجراءاتها وح�شول املتجن�ض 

على �شهادة التجن�ض عند توفر كافة ال�شروط املطلوبة . وقد ورد يف املادة الرابعة ع�شر من هذا الف�شل 

باأنه يعتر ال�شخ�ض الذي اكت�شب اجلن�شية االردنية بالتجن�ض اردنياً من جميع الوجوه ، على انه 

التي يحددها جمل�ض  العامة  الدبلوما�شية والوظائف  او  ال�شيا�شية  املنا�شب  ان يتوىل  ال يجوز له 

الوزراء او ان يكون ع�شواً يف جمل�ض االمة اال بعد م�شي ع�شر �شنوات على االقل على اكت�شابه اجلن�شية 

االردنية . كما ال يحق له الر�شح للمجال�ض البلدية والقروية والنقابات املهنية اال بعد مرور خم�شة 

�شنوات على اكت�شابها .

مروان العمد 

 الهويات الفرعية 
والهوية الجامعة ..١

االنباط- عمان

 

وخدمية  �شناعية  فاعليات  ممثلو  اأك��د 

املحلي  الناجت  منو  اأن  باالقت�شاد،  وخ��راء 

االإج�����م�����ايل يف ال����رب����ع ال����ث����اين م����ن ال���ع���ام 

االق��ت�����ش��اد  ع��ج��ل��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ري  احل����ايل، 

تداعيات  وتخطي  بالدوران  بداأت  الوطني 

جائحة فريو�ض كورونا.

)برا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  وقالوا 

النمو،  اأرق��ام  يف  املحلوظ  التح�شن  هذا  اإن 

ج���اء ب��ع��د اإع�����ادة ف��ت��ح خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

االق��ت�����ش��ادي��ة ورف����ع ال��ق��ي��ود واالج������راءات 

الوباء،  تف�شي  ومنع  ملواجهة  فر�شت  التي 

ال�شريبية  االإي����رادات  لتح�شن  باال�شافة 

االقت�شاد  اأن  وبينوا  الكلية.  وال�����ش��ادرات 

لتقوده  واالإمكانيات  القدرة  لديه  الوطني 

ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن م���ع���دالت ال��ن��م��و، اإذ 

متوقعني  والنمو،  للتطور  بقابليته  ميتاز 

ب�����اأن ت��ت��ح�����ش��ن م���ع���دالت ال��ن��م��و يف ال��رب��ع 

ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام احل�����ايل. ومن���ا ال��ن��اجت 

الثابتة  ال�����ش��وق  ب��اأ���ش��ع��ار  االإج��م��ايل  املحلي 

بن�شبة  احل��ايل،  العام  من  الثاين  الربع  يف 

٢ر٣ باملئة، مقارنة بالربع الثاين من العام 

دائرة  اعلنتها  لبيانات  وفقا   ،٢0٢0 املا�شي 

العامة. االإح�شاءات 

وح��ق��ق ق��ط��اع االن�������ش���اءات اأع��ل��ى م��ع��دل 

ن�شبته  ب��ل��غ��ت  نف�شها،  ال��ف��رة  خ���الل  من��و 

٤ر٥  اال�شتخراجية  فال�شناعات  باملئة،  ٧ر٥ 

٣ر٤  واالت�شاالت  والتخزين  والنقل  باملئة، 

باملئة،  ٩ر٣  التحويلية  وال�شناعات  باملئة، 

والفنادق  والتجزئة  اجلملة  جتارة  وقطاع 

رئ��ي�����ض  ب���امل���ئ���ة.  8ر٣  ب��ن�����ش��ب��ة  وامل����ط����اع����م 

اإياد  الدكتور  االردن(،  يف  )�شنع  منظومة 

اأب����و ح��ل��ت��م، ق���ال اإن حت�����ش��ن اأرق�����ام ال��ن��م��و، 

ع��ادت  الوطني،  االقت�شاد  عجلة  اأن  تثبت 

ل�����ش��اب��ق��ه��ا، خ��ا���ش��ة يف ف����رة ب������داأت ف��ي��ه��ا 

ال��ق��ط��اع��ات ب��ال��ع��م��ل جم�����دداً، م��ت��وق��ع��اً اأن 

العام  الثالث من  الربع  النمو خالل  يكون 

احلايل اأف�شل اأي�شاً.

يف  الع�شو  حلتم  اأب���و  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 

اإن منو  �شناعة عمان،  اإدارة غرفة  جمل�ض 

الناجت املحلي االإجمايل، ان�شجم مع ارتفاع 

التجارة  وح��ج��م  الكلية،  ال�����ش��ادرات  ن�شبة 

اخلارجية، وعودة عمل خمتلف القطاعات 

االقت�شادية املرابطة مع بع�شها.

واأك���د اأن ق��ط��اع االإن�����ش��اءات ال���ذي حقق 

الطلب  زي��ادة  على  دليل  من��و،  ن�شبة  اأع��ل��ى 

يزيد  ما  وه��و  واالإن�����ش��اءات،  العقارات  على 

به  عالقة  ذات  عديدة  قطاعات  يف  الطلب 

ال�شناعي. القطاع  لتنمو، خا�شة 

ال�������ش���ن���اع���ات  ق����ط����اع  اأن  اإىل  واأ�������ش������ار 

التحويلية قاد معدالت النمو يف االقت�شاد 

احلايل  للعام  الثاين  الربع  الوطني خالل 

بنحو  امل��ئ��وي��ة،  النقاط  باأعلى  مب�شاهمته 

النمو  يف  اال�شتمرار  اأن  واأك��د  نقطة.  66ر0 

ي��ت��ط��ل��ب خ���ط���ط���اً ف���اع���ل���ة م����ن احل���ك���وم���ة 

وتطبيقاً  اخل��ا���ض،  القطاع  م��ع  بال�شراكة 

����ش���ري���ع���ا ل���رن���ام���ع اأول������وي������ات احل���ك���وم���ة 

باإن�شاء  يتعلق  فيما  خا�شة  االق��ت�����ش��ادي��ة، 

ال��ذي  ال�شناعي،  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  ���ش��ن��دوق 

وتخفي�ض  ال�������ش���ادرات  زي����ادة  يف  �شي�شهم 

تكاليف الت�شغيل. وتوقع اأن يتح�شن النمو 

خ���الل ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام احل���ايل، 

احل��ي��اة لطبيعتها  ع���ودة  م��ع  ي��ب��داأ  ل��ك��ون��ه 

اأيلول  �شهر  من  االأول  يف  القطاعات  وفتح 

املا�شي ، معرا عن امله يف اأن يحقق الربع 

اأف�شل. اأرقاماً  االأخرياملقبل 

�شادرات  يف  النمو  معدل  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

٢٣ باملئة  القطاع ال�شناعي، الذي بلغ نحو 

يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل����ايل، ي��دل 

املنا�شب،  و�شعره  املحلي،  املنتج  ج��ودة  على 

النمو  ب��اأث��ر  �شي�شعر  “املواطن  اأن  م��وؤك��دا 

ع��ل��ى دخ��ل��ه ومن��ط��ه اال���ش��ت��ه��الك��ي وحياته 

ع����ام ج��م��ع��ي��ة  م���دي���ر  اأك�����د  ككل” ب�������دوره، 

املحروق،  الدكتور ماهر  االأردن  البنوك يف 

بداية  من  حالة  يعك�ض  االقت�شاد  اأداء  اأن 

اأرق������ام ال��ن��م��و  ال���ت���ع���ايف، م��ب��ي��ن��ا اأن حت�����ش��ن 

االقت�شاد  ب��اأن  للتفاوؤل  يدعو  موؤ�شرا  تعد 

وجت��اوز  النمو  على  ال��ق��درة  لديه  الوطني 

ال��ك��ث��ري م���ن ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. 

القدرة  لديه  الوطني  االقت�شاد  اأن  وب��ني 

امل��زي��د  لتحقيق  ت��ق��وده  ال��ت��ي  واالإم���ك���ان���ات 

البداية  يف  البد  ولكن  النمو،  معدالت  من 

احللول  واإيجاد  انخفا�شها  اأ�شباب  معرفة 

التي  القطاعات  اأن  اإىل  م�شريا  املنا�شبة، 

قطاع  مثل  مم��ي��زا  اقت�شاديا  من��وا  حققت 

االن�������ش���اءات وال�����ش��ن��اع��ات اال���ش��ت��خ��راج��ي��ة 

التحويلية  وال�شناعات  والتاأمني،  واملالية 

ومتتلك  ديناميكية،  قطاعات  باأنها  متتاز 

ال��ق��درة ع��ل��ى ا���ش��ت��ي��ع��اب امل��زي��د م��ن فر�ض 

االقت�شاد  اأن  الدكتوراملحروق  وراأى  عمل. 

اق��ت�����ش��ادي فعلي،  ب��داي��ة من��و  ال��وط��ن��ي يف 

فريو�ض  اأزم��ة  من  حقيقية  تعاف  ومرحلة 

ك����ورون����ا، م����وؤك����دا ع���ل���ى ح���ي���وي���ة اق��ت�����ش��اد 

“وهناك  والنمو،  للتطور  وقابليته  اململكة 

ا�شتيعاب  القادرة على  املجاالت  الكثري من 

وحتقيق املزيد من النمو«.

املديرين  هيئة  رئي�ض  اأب��دى  جهته،  من 

جل���م���ع���ي���ة �����ش����رك����ات ت���ق���ن���ي���ة امل���ع���ل���وم���ات 

واالت�����ش��االت االردن��ي��ة )اإن��ت��اج( عيد اأجمد 

الربع  يف  النمو  ب��ازدي��اد  ت��ف��اوؤل��ه  �شوي�ض، 

ال����ث����اين ل���ل���ع���ام احل�������ايل، يف ظ����ل ال��ت��ع��ايف 

فريو�ض  جائحة  بعد  العامل  ي�شهده  ال��ذي 

ك���ورون���ا. وع���ر ���ش��وي�����ض ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 

ي�شل هذا النمو، لدرجة تعو�ض االنكما�ض 

الكبري الذي ح�شل العام املا�شي، موؤكدا اأن 

ب�شيا�شات  مقروناً  يكون  اأن  يجب  التفاوؤل 

فر�ض  لزيادة  حمكمة،  ومالية  اقت�شادية 

النمو.

وا�شار اىل ان التعايف االقت�شادي الكامل 

���ش��ي��ح��ت��اج اىل وق�����ت، وي��ع��ت��م��د ب��االأ���ش��ا���ض 

ع��ل��ى ���ش��ل�����ش��ل��ة م��راب��ط��ة م���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

منها  واالإ���ش��الح��ات،  واملالية  االقت�شادية 

اإعادة تقييم فاعلية االإ�شالحات ال�شريبية 

التي طبقت خالل اخلم�ض �شنوات املا�شية، 

اال�شتثمار  وب��ي��ئ��ة  امل���ايل،  احل��ي��ز  وحت�����ش��ني 

وال���ب���ح���ث يف اآف�������اق ال���ت���ج���ارة االإق��ل��ي��م��ي��ة 

وال���ع���امل���ي���ة ع���ن ف���ر����ض ج���دي���دة ل��ت�����ش��دي��ر 

قطاع  وخدمات  منتجات  ومنها  املنتجات، 

ولفت  واالت�شاالت.  املعلومات  تكنولوجيا 

على  القدرة  لديه  االأردن  اأن  اإىل  �شوي�ض 

ت��ق��دمي خ���دم���ات ال���دع���م ال��ف��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي 

وبجودة  ال��رجم��ي��ات  و�شناعة  والتطوير 

عالية. بدوره، عر اأمني �شر نقابة مقاويل 

االن�������ش���اءات ال�������ش���اب���ق، ال���دك���ت���ور م��ع��روف 

النمو  ن�شب  ت��ك��ون  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  الغنانيم، 

يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ع��م��وم��اً ويف 

التعايف  بداية  خ�شو�شاً،  االإن�شاءات  قطاع 

القطاعات. ملختلف  االقت�شادي 

طبيعتها،  اإىل  احل��ي��اة  ع���ودة  اإن  وق���ال 

باملئة،  ٥ر٤  بن�شبة  االن�شاءات  قطاع  ومن��و 

فيها  ت��وق��ف  ف��رة  بعد  التعايف  على  دل��ي��ل 

اإن  الغنانيم  واأ�شاف  وكلياً.  القطاع جزئياً 

“العاملني يف قطاع االن�شاءات واملقاوالت، 
املمتدة.  الفرة  خالل  امل�شاريع  ا�شتكملوا 

ال��ن�����ش��ف  ب���داي���ة  ٢0٢0 وح��ت��ى  ن��ه��اي��ة  م���ن 

ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل���ايل، وال��ت��ي توقفت 

اأعمالها، نتيجة جائحة فريو�ض كورونا.

عقل،  مفلح  االقت�شادي  اخلبري  وق��ال 

االإج���م���ايل يعتر  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  اأن من��و 

دل���ي���ال وا���ش��ح��ا ع��ل��ى ال���ت���ع���ايف، م��ب��ي��ن��ا اأن 

الوطني  االقت�شاد  ب��اأن  يعك�ض  الرقم  هذا 

ا���ش��ت��ط��اع جت����اوز ت��ب��ع��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

ب��اأ���ش��رع مم��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا. واأ����ش���ار اإىل اأن 

واحلكومية،  ال�شريبية  االإي��رادات  حت�شن 

وزي����ادة ح��ج��م ال�����ش��ادرات ال��ك��ل��ي��ة، وع���ودة 

االق��ت�����ش��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  ملختلف  احل��ي��اة 

الو�شع  حت�شن  على  ت��دل  م��وؤ���ش��رات  متثل 

حالة  هناك  زال  ال  اأنه  مبينا  االقت�شادي، 

البطالة  م��ع��دالت  الرت��ف��اع  نتيجة  �شلبية 

وزي�����ادة امل��دي��ون��ي��ة. ول��ف��ت ال��دك��ت��ور عقل 

اأ�شهم يف معدالت  االإن�شاءات  اأن قطاع  اإىل 

ال��ن��م��و، وح��ق��ق خ���الل ال���رب���ع ال���ث���اين من 

اإىل  اإ�شافة  ملحوظا،  من��وا  احل��ايل  ال��ع��ام 

النقل  وق��ط��اع  اال�شتخراجية  ال�شناعات 

وال���ت���خ���زي���ن واالت���������ش����االت وال�����ش��ن��اع��ات 

االأردين  االق��ت�����ش��اد  اأن  وب��ني  التحويلية. 

من  ومتكن  متوقع،  ه��و  مم��ا  اأك��ر  حت�شن 

يحقق  واأ�شبح  ال��رك��ود  حالة  م��ن  اخل��روج 

معدالت  تتح�شن  اأن  متوقعا  ج��ي��دا،  من��وا 

ال��ن��م��و خ���الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��امل 

احلايل. بدوره، قال عميد البحث العلمي 

وال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا يف ج��ام��ع��ة ال��ريم��وك 

“اإن منو الناجت  الدكتور قا�شم احلموري: 

املحلي االإجمايل موؤ�شر على اأثر اإعادة فتح 

بعد جائحة  االقت�شادية  القطاعات  جميع 

االإغ��الق��ات  اأن  مبينا  كورونا”،  ف��ريو���ض 

ال��ت��ي ف��ر���ش��ت ع��ل��ى ب��ع�����ض ال��ق��ط��اع��ات يف 

اإىل  اأدت  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رة  نف�ض 

االقت�شادي  الن�شاط  يف  ملحوظ  ت��راج��ع 

ال��ق��ط��اع��ات  اأن ع����ودة  ب��امل��م��ل��ك��ة. واأ����ش���اف 

الن�شاط  م��ن  زاد  العمل  اإىل  االقت�شادية 

االق��ت�����ش��ادي وب��ال��ت��ايل حت�����ش��ن��ت م��ع��دالت 

ب���اأن ي�شاعد هذا  ام��ل��ه  ال��ن��م��و، م��ع��را ع��ن 

املرتفعة  البطالة  ن�شب  تقليل  يف  التح�شن 

يف البالد.
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موؤمتر  خ��الل  االأردن،  �شوفك�ض  اأعلنت 

����ش���ح���ف���ي، ام�������ض االإث�����ن�����ني، ع����ن ان���ط���الق 

لتكنولوجيا  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  معر�ض 

االأوىل،  بدورته  ال�شيراين  واالأمن  الدفاع 

وال������ذي ���ش��ي��ح��ظ��ى ب���رع���اي���ة ���ش��م��و االأم����ري 

العهد،  ويل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�شني 

اجل������اري، يف  االأول  ت�����ش��ري��ن  ���ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة 

امللك احل�شني بن طالل للموؤمترات  مركز 

- ال��ب��ح��ر امل��ي��ت، ب��ح�����ش��ور وزي���ر االق��ت�����ش��اد 

وامل�شاعد  الهناندة  اأحمد  والريادة  الرقمي 

ال��دف��اع��ي��ة  وامل�����وارد  وال��ت��ن��ظ��ي��م  للتخطيط 

اخلطيب  يو�شف  ال��دك��ت��ور  ال��رك��ن  العميد 

وع�������دد م����ن مم���ث���ل���ي اجل����ه����ات ال��ر���ش��م��ي��ة 

والقطاع اخلا�ض.

على  االأهم  يعتر  الذي  املوؤمتر  ويهدف 

املنطقة،  يف  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  م�شتوى 

اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  خ�����راء  ج���م���ع  اإىل 

واالأم���ن  ال��دف��اع  تكنولوجيا  يف  ال��رائ��دي��ن 

ال�����ش��ي��راين م��ع ���ش��ن��اع ال��ق��رار لبحث اأه��م 

اال�شطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  ال��ت��ط��ورات 

التي يواجهها. والتحديات 

واأع��ل��ن ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى امل��ع��ر���ض خ��الل 

عقده  وعن  الرئي�شية  املحاور  عن  املوؤمتر، 

ع���ل���ى ���ش��ق��ني – وج����اه����ي واف����را�����ش����ي – 

اأك��ر  وم�شاركة  حل�شور  الفر�شة  الإت��اح��ة 

املخت�شة  العاملية  ال�شركات  من  ممكن  عدد 

ملن  اف��را���ش��ي��اً  واأخ���رى  وج��اه��ي��اً،  للموؤمتر 

الفعلي  احل�شور  م��ن  ممثلوها  يتمكن  مل 

تطويرها  مت  من�شة  عر  وذل��ك  للموؤمتر، 

االإعالن  جانب  اإىل  الغاية،  لهذه  خ�شي�شاً 

عن اإقرار اإقامته كل عامني.

والريادة  الرقمي  االقت�شاد  وزير  واألقى 

هذا  باإقامة  فخره  ع��ن  خاللها  ع��ر  كلمة 

ال���ن���وع م���ن امل���ع���ار����ض امل��خ��ت�����ش��ة مب��ج��االت 

العامل  اإليه  تو�شل  ما  اأحدث  تغطي  تقنية 

يف ه����ذا امل����ج����ال، خ���ا����ش���ًة اأن�����ه ي���ق���ام داخ���ل 

االأوىل  للمرة  الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�������ش���رق االأو�����ش����ط، وق����ال: 

اإىل  املوؤمتر   هذا  خالل  من  ن�شعى  “اإننا 
خ���ل���ق م��ن�����ش��ة ال���ت���ق���اء ب���ني ج��م��ي��ع ال����دول 

امل�����ش��ارك��ة ل��ت��ب��ادل اخل����رات وال��ت��ج��ارب يف 

جم�����االت ال����ذك����اء اال����ش���ط���ن���اع���ي وع���ر����ض 

�شراكات  لتكوين  وال�شعي  التقنيات  اأح��دث 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني امل�������ش���ارك���ني الإي����ج����اد ح��ل��ول 

الدفاع  قطاع  يف  اليومية  للعمليات  حيوية 

وال���ب���ي���ان���ات ال�����ش��خ��م��ة وحت��ل��ي��ل وح��م��اي��ة 

البيانات واالأمن ال�شيراين”. 

ال��ذك��اء  تقنيات  اأن  ال��ه��ن��ان��ده:  واأ���ش��اف 

حالياً  حياتنا  على  توؤثر  باتت  اال�شطناعي 

م�شى  وق��ت  اأي  من  اأهمية  اأك��ر  نحٍو  على 

ح���ي���ث ق��ط��ع��ت خ�����الل ال�������ش���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة 

للنظر  الفت  ب�شكل  هائلة  اأ�شواطاً  املا�شية 

فقد ن�شاأت الكثري من �شركات التكنولوجيا 

مبا فيها موؤ�ش�شات عمالقة”.

�شركة معر�ض  ع��ام  ق��ال مدير  وب���دوره، 

اأمي��ن  امل��ه��ن��د���ض  ال��ع��م��ي��د  االأردن  ���ش��وف��ك�����ض 

“اإن م��وؤمت��ر وم��ع��ر���ض ال��ذك��اء  ال��ب��ط��ران: 

واالأم��ن  ال��دف��اع  لتكنولوجيا  اال�شطناعي 

حت��دٍّ  مي��ث��ل  االأوىل  ب����دورت����ه  ال�������ش���ي���راين 

وا�����ش����ح واإ�������ش������رار ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة ال��ع��م��ل 

والتّو�شع فيه، حيث يعتر االأول من نوعه 

املخت�ض  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

الدفاع  وتكنولوجيا  اال�شطناعي  بالذكاء 

واالأم����ن ال�����ش��ي��راين، وه���و م��ا ي��ع��ت��ر اأداة 

لتقدمي ال�شورة احلقيقية امل�شرقة لالأردن 

بكافة  واال���ش��ت��ث��م��ارات  ل��الأع��م��ال  كحا�شنة 

والتي  واالأمنية  التقنية  خ�شو�شاً  فئاتها، 

ميتلك االأردن فيها تاريخاً مميزاً، فهي من 

اهتماماً يف هذا  العامل  ال��دول ح��ول  اأوائ��ل 

اجلائحة  من  التعايف  باأن  م�شيفاً  املجال”، 

الكثري  اإىل  لها حت��ت��اج  ال��الح��ق��ة  وامل��رح��ل��ة 

للنهو�ض  وال��ت��ع��اون  امل�����ش��رك  اجل��ه��د  م��ن 

ودع���م احل�شور  االق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ق��ط��اع��ات 

االأردين يف ال�شاحة الدولية.

الذكاء  ومعر�ض  موؤمتر  خالل  وي�شارك 

واالأم��ن  ال��دف��اع  لتكنولوجيا  اال�شطناعي 

ال�شيراين ٣٥ دولة حول العامل، بواقع ٥6 

ما  املعر�ض  ويحقق  وعاملية،  حملية  �شركة 

تبحث عنه هذه ال�شركات يف تبادل اخلرات 

عجلة  قيادة  يف  واملعرفة  واال�شراتيجيات 

ال����ذك����اء اال����ش���ط���ن���اع���ي، ح��ي��ث اأن�����ه ي��ع��ت��ر 

اخلدمة  طالبي  بني  االأمثل  الو�شل  حلقة 

من  العديد  املعر�ض  و�شي�شهد  وامل��زودي��ن، 

االت���ف���اق���ي���ات وال���ع���ق���ود ال���ت���ي ���ش��ت��رم على 

ال���ف���ور وب���ال���ت���ايل ا���ش��ت��ح��داث ال��ع��دي��د من 

الفعلية  وال�شراكات  اال�شتثمارية  الفر�ض 

متحدثني  ا�شتقطاب  مت  وق��د  وامل��ح��ت��م��ل��ة، 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع���اٍل مب��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��وا���ش��ي��ع 

ال�شيوف  اأمام  لتقدميها  واملعر�ض  املوؤمتر 

واحل�شور.

ب��دع��وة  ق���ام  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  �شيتيح  ك��م��ا 

ع����دد م���ن مم��ث��ل��ي اجل���ام���ع���ات ال���ت���ي ت���درج 

ت��خ�����ش�����ش��ات االأم�����ن ال�����ش��ي��راين وال���ذك���اء 

ال�����ش��ن��اع��ي، ف��ر���ش��ة ال��ت��ق��اء ج��ه��ات ك��رى 

لتفتح  عالية  ك��ف��اءة  وذات  خمت�شة  عاملية 

التنفيذ  وف��ر���ش��ة  ج��دي��دة  اآف���اق���اً  اأم��ام��ه��م 

ال�شناعة  عمالقة  م��ع  العملي  وال��ت��وا���ش��ل 

املعنية.

ال��ذك��اء  اأن م��وؤمت��ر وم��ع��ر���ض  اإىل  ي�����ش��ار 

واالأم��ن  ال��دف��اع  لتكنولوجيا  اال�شطناعي 

ال�����ش��ي��راين ���ش��ي��ع��ر���ض اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 

التي  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  يف  وال��ت��ط��ورات 

حيوية  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  ت�شاعد  اأن  مي��ك��ن 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال���ي���وم���ي���ة يف ق����ط����اع ال����دف����اع 

وال���ب���ي���ان���ات ال�����ش��خ��م��ة وحت��ل��ي��ل وح��م��اي��ة 

ال���ب���ي���ان���ات واالأم�������ن ال�������ش���ي���راين وغ��ريه��ا 

املتعلقة  ال��ه��ام��ة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

اال�شطناعي. بالذكاء 

اقتصاديون: تحّسن معدالت النمو يعكس حالة تعافي االقتصاد

 تحت رعاية ولي العهد

سوفكس األردن تعلن عن انطالق مؤتمر ومعرض الذكاء 
االصطناعي لتكنولوجيا الدفاع واألمن السيبراني

الثالثاء   12 /10/ 2021 
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الذكرى  االثيينيين،  ام�س  يييوم   ، ت�صادف 

احل�صن  ومييركييز  موؤ�ص�صة  لتاأ�صي�س  الــــ20 

امللكية  االإرادة  �ييصييدرت  حيييييث  لييليي�ييصييرطييان، 

�ييصييمييو  بييتييعييييين   2001 عيييييام  يف  الييي�يييصيييامييييييية 

اأمناء  االأمرية غيداء طالل، رئي�صة لهيئة 

اإجنيييازات  املييركييز  وحييقييق  واملييركييز،  املوؤ�ص�صة 

اأحييدث  يقدم  عامليا  مييركييزا  جعلته  ريييادّييية 

عالج تو�صل اإليه عامل ال�صرطان.

وقييالييت �صمو االأميييرية غيييييداء طييالل يف 

امللك  جاللة  “اأ�صكر  املنا�صبة:  بهذه  بيان 

عيييبيييداهلل اليييثييياين عييلييى اإعييطييائييي الييفيير�ييصيية 

هذا  وقيادة  بتاأ�صي�س  الأقوم  الثقة  ومنحي 

واأعييتييز  الييعييظيييييم،  الييطييبييي  اليي�ييصييرح االأردين 

بييياأن ميي�ييصييريتييي يف الييكييفيياح �ييصييد اليي�ييصييرطييان 

ال�صرطان هو  اإىل جانب مر�صى  ووجودي 

ما جعل حلياتي معنى«.

وميينييذ تيياأ�ييصييييي�ييس امليييركيييز، اأثيييبيييت وجيييوده 

كييمييركييز عيياملييي بييحيي�ييصييولييه عييلييى اعييتييمييادات 

اعييتييميياد  تييفييوقييه، ميينييهييا  دولييييية ت�صهد عييلييى 

 ،»JCI« املييي�يييصيييركييية  الييييدولييييييييية  اليييليييجييينييية 

وتيياأ�ييصييييي�ييصييه �يييصيييراكيييات ا�ييصييراتيييييجييييية مييع 

كييييييييرى مييييييراكييييييز عييييييييالج الييييي�يييييصيييييرطيييييان يف 

اأنييدر�ييصييون  دي.  “اإم.  مييركييز  مييثييل  الييعييامل 

جود”  “�صانت  وم�صت�صفى  لل�صرطان”، 

الييواليييات  االأطييفييال يف  �صرطانات  الأبييحيياث 

طاقمه  يت�صمن  كما  االأمييريكييييية،  املتحدة 

عالج  يف  خمت�س   1500 ميين  اأكيير  الطبي 

ال�صرطان.

وجرى تو�صيع البنية التحتية والطاقة 

اال�ييصييتيييييعييابييييية لييلييمييركييز بييافييتييتيياح املييبيياين 

اأحيييييدث  وتييييوفييييري   ،2017 عيييييام  اجلييييديييييدة 

الييتييقيينيييييات ليييييتييمييكيين مييين تيييقيييدمي الييعييالج 

باأحدث املعايري العاملية، كما جرى التو�صع 

ال�صريرية،  والدرا�صات  االأبحاث  جمال  يف 

واإطالق جائزة احل�صن الأبحاث ال�صرطان 

لييتييكييرييي�ييس جييهييود الييبيياحييثيين والييعييلييميياء يف 

العربي. الوطن 

وبتكاتف الداعمن، وال�صركاء االأوفياء، 

واأفيي�ييصييل الييكييفيياءات والييعييقييول، �ييصيييييوا�ييصييل 

اإنيي�ييصييانييييية  ر�ييصيياليية  لتحقيق  جييهييوده  املييركييز 

حقه  �صرطان  مري�س  كل  منح  اإىل  تهدف 

للعالج.  فر�صة  اأف�صل  على  احل�صول  يف 

فقد  امل�صتقبلية،  اخلييطييط  �صعيد  وعييلييى 

الإن�صاء  توجه  االإعيييالن عن  مييوؤخييرا  جييرى 

لل�صرطان يف حمافظة  فرع ملركز احل�صن 

عبداهلل  امللك  جاللة  ا�صم  يحمل  العقبة 

لتلقي  الييتيينييقييل  عييييبء  لييتييخييفيييييف  اليييثييياين، 

العالج عن اأهايل اجلنوب.

االنباط- عمان

 دانيييييت الييهيييييئيية الييقيي�ييصييائييييية املييخييتيي�ييصيية 

حمكمة  لييدى  الييفيي�ييصيياد  ق�صايا  يف  بالنظر 

حكومين  موظفن   8 عييمييان،  جييزاء  �صلح 

ا�صتثمار  بتهم  امل�صتقلة،  الهيئات  اإحدى  يف 

الواجب،  باأداء  واالإهمال  العامة  الوظيفة 

اأ�صهر،  �صبعة  منهم  اثيينيين  حب�س  وقيييررت 

وتيي�ييصييميين 7 ميينييهييم قيييييميية الييي�يييصيييرر عييلييى 

األف   11 قيمته  والبالغة  العامة  اخلزينة 

اأمام  لال�صتئناف  قابال  اأوليا  قرارا  دينار، 

املخت�صة. املحكمة 

خييالل جل�صة  قييرارهييا  الهيئة  واأ�ييصييدرت 

وكيياليية  وح�صرتها  االثيينيين،  اميي�ييس  علنية، 

القا�صي  برئا�صة  )برا(،  االأردنية  االأنباء 

الييدكييتييور عييدي الييفييريييحييات، وقيييررت اإدانييية 

ا�صتثمار  بجرم  عليهم  امل�صتكى  من  اثنن 

176 من  الييوظيييييفيية خييالفييا الأحيييكيييام املييييادة 

قانون العقوبات، واحلكم عليهما باحلب�س 

املالية  والغرامة  والر�صوم  اأ�صهر،  �صتة  ملدة 

املبلغ  لدفعهم  ونييظييرا  دييينييار،   500 بقيمة 

فييقييد قييييررت املييحييكييميية تييخييفييييي�ييس الييعييقييوبيية 

ثالثة  ملييدة  احلب�س  وهييي  النفاد  الييواجييبيية 

اأ�ييصييهيير والييير�يييصيييوم واليييغيييرامييية بييقيييييميية 250 

دييييينييييارا وتيي�ييصييمييييينييهييم اليينييفييقييات االإداريييييييية 

والق�صائية.

وجيييرميييت الييهيييييئيية امليييوظيييفييين امليييدانييين 

بييالييو�ييصييف امليييعيييدل عييين جييييرم االإهييييمييييال يف 

اأربعة  ملييدة  حب�صهم  وقييررت  الييواجييب،  اأداء 

ال�صرر  قيمة  وت�صمينهم  والر�صوم،  اأ�صهر 

وت�صمينهم  دييينييارا،  و18  األييفييا   11 البالغة 

والق�صائية. االإدارية  النفقات 

وجييمييعييت املييحييكييميية الييعييقييوبييات اليي�ييصييادرة 

العقوبة  لت�صبح  املوظفن  اثنن من  بحق 

الييواجييبيية اليينييفيياد هييي احلييبيي�ييس مليييدة �صبعة 

اأ�ييصييهيير واليير�ييصييوم والييغييراميية املييالييييية بقيمة 

االإدارييية  النفقات  وت�صمينهم  دينارا   250

والق�صائية، ومبلغ ال�صرر الناجت والبالغة 

قيمته 11 األفا و18 دينارا.

واعييييليييينييييت امليييحيييكيييمييية عييييييدم مييي�يييصيييوؤولييييييية 

العام  املييال  هييدر  جييرم  عيين  عليهم  امل�صتكى 

ي�صتوجب  وال  جرما  ي�صكل  ال  فعلهم  كون 

عن  عليهم  امل�صتكى  اأحييد  وبيييراأت  الييعييقيياب، 

جرم ال�صرقة لعدم قيام الدليل القانوين.

االنباط- اإربد

الدكتور  الييريمييوك  جامعة  رئي�س  بحث 

اإ�ييصييالم ميي�ييصيياد واليي�ييصييفييري امليياليييييزي يف عمان 

داتوك جيليد بن كوميندينج، ام�س االثنن، 

�صبل تعزيز التعاون القائم بن اجلانبن.

ا�ييصييتييقييبييالييه ال�صفري  ليييدى  واأكيييييد ميي�ييصيياد، 

املييياليييييييزي، حيير�ييس اليييريميييوك عييلييى تييقييدمي 

اأ�ييصييكييال الييدعييم وامليي�ييصيياعييدة للطلبة  جييميييييع 

اأنهم  وال�صيما  فيها  الييدار�ييصيين  امليياليييييزييين 

باالأنظمة  بالتزامهم  املتميزين  الطلبة  من 

واليييتيييعيييليييييييميييات املييييعييييمييييول بيييهيييا بييياجلييياميييعييية 

ومييي�يييصيييتيييواهيييم االأكيييييييادمييييييييي خييي�يييصيييو�يييصيييا يف 

تخ�ص�صات ال�صريعة والدرا�صات االإ�صالمية 

مد  على  العمل  اإىل  ودعييا  العربية.  واللغة 

جيي�ييصييور الييتييعيياون بييين اليييريميييوك وخمتلف 

التبادل  برامج  لتفعيل  املاليزية  اجلامعات 

الييطييالبييي واأعييي�يييصييياء الييهيييييئيية الييتييدرييي�ييصييييية، 

املزيد  ال�صتقبال  اجلامعة  ا�صتعداد  موؤكدا 

درا�صتهم  ملوا�صلة  امليياليييييزييين  الطلبة  ميين 

فيها يف خمتلف التخ�ص�صات.

واأ�يييييصييييياد الييي�يييصيييفيييري امليييياليييييييييزي بيياليي�ييصييمييعيية 

االأكيييادميييييييية املييتييميييييزة جلييامييعيية اليييريميييوك 

ميييا جييعييل ميينييهييا وجييهيية لييلييطييلييبيية الييراغييبيين 

مبييوا�ييصييليية درا�ييصييتييهييم االأكيييادميييييييية، مييوؤكييدا 

العلمي  الييتييبييادل  تعزيز  على  العمل  اأهمية 

والبحثي بن جامعة الريموك واجلامعات 

املاليزية.

املحلي
80

الذكرى الـ20 لتأسيس مؤسسة ومركز الحسين للسرطان 

 إدانة 8 موظفين حكوميين بالفساد وتضمينهم مبلغ 11 ألف دينار

 بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

 األمم المتحدة للطفولة وتطوير األعمال 
تطلقان مشروع عزم

 اتفاقية تعاون بين وكالة األنباء األردنية 
وجامعة الشرق األوسط

االنباط- عمان

االأعييييمييييال، ومنظمة  تييطييوييير  اأطيييليييق مييركييز 

االأمم املتحدة للطفولة، ام�س الثالثاء، مرحلة 

املهني  )التدريب  “عزم”  م�صروع  من  جديدة 

لل�صباب  عمل  فر�س  اإيييجيياد  بهدف  للت�صغيل( 

على  والركيز  اخلا�س،  القطاع  مع  بال�صراكة 

امليينيياطييق االأكييير تيي�ييصييررا ميين تييداعيييييات جائحة 

كورونا يف مناطق �صرق عمان وحمافظة اإربد.

فاإن  اليوم،  للمركز،  �صحفي  بيان  وبح�صب 

الإ�ييصييراك  عملية  منهجية  يت�صمن  الييرنييامييج 

القطاع اخلا�س من خالل حتديد االحتياجات 

التي  واملييهيينييييية  العملية  وامليييهيييارات  الت�صغيلية 

العمل،  �صوق  يف  لالنخراط  ال�صباب  يحتاجها 

ومييين ثيييم تيي�ييصييميييييم بييرنييامييج تييدريييبييي متكامل 

يغطي اجلانبن العملي والتقني.

الييعييمييلييي  اجليييانيييب  اأن  اإىل  اليييبيييييييان  واأ�ييييصييييار 

ليييليييرنييياميييج يييتيي�ييصييميين تييييدريييييب الييي�يييصيييبييياب عييلييى 

ملواءمة  الالزمة  والعملية  الت�صغيلية  املييهييارات 

االنتقال  ثم  وميين  بييه،  واال�صتمرار  العمل  بيئة 

تدريبهم  يت�صمن  اليييذي  التقني  اجلييانييب  اإىل 

عمليا داخل ال�صركات واملوؤ�ص�صات يف القطاعات 

باإ�صراف  واخلييرة  املييهييارة  الإك�صابهم  املختلفة، 

العمل  الييقييطيياع اخلييا�ييس وفييريييق  بيين  م�صرك 

واملدربن املتخ�ص�صن ل�صمان جودة التدريب، 

بعد  املييبييا�ييصيير  الت�صغيل  فيير�ييس  زيييييادة  وبييالييتييايل 

انتهاء فرة التدريب.

وبن اأن تنفيذ الرنامج ياأتي نتاجا لتجارب 

مييثييمييرة يف امليييراحيييل اليي�ييصييابييقيية الييتييي قيييدم فيها 

املجتمع  وموؤ�ص�صات  لل�صباب  خدمات  الرنامج 

املحلي، لتنفيذ م�صاريع تنموية وتوفري فر�س 

جتربة  اإىل  باالإ�صافة  وال�صابات،  لل�صباب  عمل 

اليييرائيييدة يف ت�صميم  االأعيييميييال  تييطييوييير  مييركييز 

بييرامييج مبنية عييلييى االحييتييييياج ومبيي�ييصيياركيية مع 

الييقييطيياع اخليييا�يييس مييين خيييالل الييتييدريييب اأثيينيياء 

الييعييمييل لييتييكييون الييتييجييربيية احيييدى اليينييميياذج التي 

االرتيييفييياع يف  ميين  اأ�ييصييا�ييصييي للحد  ب�صكل  تييهييدف 

ن�صب الييبييطيياليية الييتييي و�ييصييلييت يف الييربييع الييثيياين 

واإيييجيياد فر�س  باملئة،  8ر24  اإىل   2021 عييام  من 

عمل لل�صباب وباالأخ�س للفتيات، لالأعمار من 

املانحة  اجلهات  مع  بال�صراكة  عاما   24 اإىل   18

الدولية واملحلية، واأهمها منظمة االأمم املتحدة 

للطفولة .

تانيا  االأردن  يف  اليوني�صف  ممثلة  وقييالييت 

�صابويزات، اإن “اليوني�صف” بال�صراكة مع مركز 

تطوير االأعمال، تركز على اإيجاد حلول ملعاجلة 

على  كورونا  جائحة  لتداعيات  ال�صلبية  االآثييار 

يهدف  “عزم”  برنامج  اأن  حيث  ال�صباب،  فئة 

العمل  فيير�ييس  اإىل  الييو�ييصييول  �صبل  تييعييزيييز  اإىل 

الر�صمية، وفر�س الت�صغيل الذاتي لل�صباب من 

العمل  اإىل  اإ�صافة  ه�صا�صة،  االأكيير  املجتمعات 

على متكن اليافعن االأكر �صًنا وال�صباب من 

االنتقال ال�صل�س اإىل مرحلة البلوغ املنتجة، مع 

الركيز على الفتيات ب�صكل خا�س.

االنباط- عّمان

 وقعت وكالة االأنباء االأردنية )برا(، وجامعة 

تعاون  اتفاقية  االثيينيين،  اميي�ييس  االأو�يييصيييط،  ال�صرق 

ال�صحافة  مهنة  تييعييزيييز  يف  لييالإ�ييصييهييام  ميي�ييصييركيية، 

واالإعيييييييالم ورفيييييد قيييييدرات اليييدار�يييصييين وتيياأهيييييلييهييم 

التي  االتفاقية،  وتهدف  �صوية اخلريجن.  ورفييع 

وقعها عيين )بييييرا( مييديييرهييا الييعييام الييزميييييل فايق 

الدكتور  الرئي�س  نائب  اجلامعة  وعيين  حجازين، 

اأنييييي�ييس امليينيي�ييصييور، اإىل تييقييدمي خييدمييات اإعييالمييييية، 

منها التدريب ال�صحفي والفني للطلبة، وتنفيذ 

والندوات  العمل،  ور�ييس  ت�صمل  ن�صاطات م�صركة 

الييعييلييمييييية يف امليييجييياالت اليي�ييصييحييفييييية واالإعيييالمييييييية، 

وامل�صاركة يف الندوات والتدريب، واإبييراز االأن�صطة 

ذات االأثر العام.وقال الزميل حجازين، اإن “برا” 

حتر�س على اإيجاد �صراكات ا�صراتيجية وتعاونية 

تلك  �صيما  الييوطيينييييية، ال  املييوؤ�ييصيي�ييصييات  مييع خمتلف 

بكافة  االإعييييالم  بتدري�س  ُتعنى  الييتييي  االأكييادميييييية 

تخ�ص�صاته وجماالته، وذلك بهدف و�صع خمتلف 

اأمييام  الوكالة  حتتويها  التي  واخليييرات  الكفاءات 

طالبي العلم والباحثن يف جماالت االإعالم.

اأن مركز التدريب يف الوكالة يوفر  اإىل  واأ�صار 

تييدريييبييييية،  فيير�ييصيية   600 مييين  اأكيييير  �ييصيينييوي  ب�صكل 

متاحة ملختلف طلبة اجلامعات االأردنية الر�صمية 

واخلا�صة، اإىل جانب كوادر دوائر العالقات العامة 

واالإعالم يف خمتلف املوؤ�ص�صات واجلهات احلكومية، 

ف�صاًل عن العديد من الفر�س التدريبية التي تتاح 

بييييدوره، عيير الدكتور  الييقييطيياع اخلييا�ييس.  ملوظفي 

املن�صور، عن �صعادته بتوقيع االتفاقية مع “برا” 

العالية والدقة واملو�صوعية  التي تت�صف باملهنية 

يف تغطية خمتلف االأحييداث واملنا�صبات الوطنية، 

وحتر�س دوًما على عر�س وجهات النظر املختلفة 

حيال اأبرز الق�صايا.

الثالثاء    12 / 10 /2021

االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة قمر عواد ورزان القرع  وامل�سجلة يف �سجل 

  2018/8/1 بتاريخ   )118581( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : قمر عواد ورزان القرع

اإىل �سركة : امين حممد قا�سم حرب حممود و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200144828 (

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الزعبي  وعلي  ابراهيم  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد    2014/11/18 بتاريخ   )110789( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/10/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  علي عبد احلليم حممد الزعبي 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الف�سايله  ح��ي   – ال�سلط   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0777762556

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني

رحمه زايد موسى النجدي

محمد محمود شحاده مصلح

عدي محمود شحاده مصلح
تزيد  مدة  عملكم  عن  منقطعني  انكم  حيث 

عن ع�سرة ايام متتالية ومل تعودوا اىل مقر 

عملكم لغاية تاريخ هذا النذار دون اجازة 

ننذركم  فاننا  لذا   . م�سروع  عذر  او  قانونية 

ب�سرورة العودة اىل عملكم خالل 3 ايام من 

�سوف تعتربوا  ن�سر هذا العالن وال  تاريخ 

فاقدين لوظيفتكم عمال باأحكام املادة 28 / 

ه� من قانون العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 

املوؤ�س�سة   احتفاظ  مع  وتعديالته   1996

بكامل حقوقها جتاهكم .

موؤ�س�سة ال�سهد خلدمات التنظيف وال�سيانه 

العامة 

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200079441(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ح�سني حممد عويد العبد الرزاق و�سريكته  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب    2000/9/3 ( بتاريخ  حتت الرقم )57131 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/24 

الفندي   ابراهيم  احمد  �سامر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الرمثا – خط ال�سام – مقابل امل�ست�سفى 

– ت: 0795498826
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة فتال و�ساهنيان  

 )  120234( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/11/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) اهل الفن للمطابخ ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )228917( با�سم 

) لوؤي اكرم فايز عالء الدين ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) عبد املعز ح�سني حممد حممد( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من 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

) لفندر دراي كلني ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )146767( با�سم 

) �سركة منويل الرفيدي و�سريكته ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) منويل نخله جميل 

الرفيدي( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اعالن بيع صيدلية

انا زيدون عبد الروؤوف امل�سري - �ساحب �سيدلية تالل عبدون- 

�ساأقوم ببيع �سيدليتي الكائنة يف عبدون - �سارع المري علي بن 

اعرتا�ض  له  فمن  ال��دواء،  مركز  �سيدلية  �سركة  اىل  احل�سني- 

مراجعة كاتب عدل حمكمة ق�سر العدل خالل )7( �سبعة ايام 

من تاريخه

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) ربوع عالية للمنظفات ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )218963 ( با�سم 

) فادي حممد جمعه ح�سن ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عبداهلل يو�سف عطيه �سماره( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من 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

 ) بقالة انحاء القد�ض ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )245789( با�سم

 ) وائل ابراهيم وراد الع�سايله ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) �سركة بقالة اللم�سه اجلميله ذ م م( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر 

هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

مذكرة دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغري 
عادي واجتماع الهيئة العامة العادي لشركة 

بالستيك الشرق ذات املسؤولية املحدودة
واملقرر عقده يوم االربعاء تاريخ 2021/11/3

ال�سادة ال�سركاء املحرتمني ،،،

ي�سرنا دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة الغري عادي وذلك 

عليها  وامل�سادقة   2019 لعام  لل�سركة  املالية  البيانات  لق��رار 

وانتخاب مدقق ح�سابات لعام 2020 واملقرر عقده يوم الربعاء 

2021/11/3 يف مقر ال�سركة ال�ساعة العا�سرة �سباحا  املوافق 

لعام  ال�سركة  ميزانيات  لقرار  العادي  العامة  الهيئة  واجتماع 

 2021 لعام  ح�سابات  مدقق  وانتخاب  عليه  وامل�سادقة   2020

وذلك يوم الربعاء ال�ساعة احلادية ع�سر املوافق 2021/11/3 

يف نف�ض مقر ال�سركة .

رئيس هيئة املديرين
م.عبد الوهاب عابدين

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض A / 2022 /1  ) اتفاقية توريد ال�سمامات واحللقات القلبية (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ض  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2021/11/7

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

الثالثاء    12 / 10 /2021

العدد رقم:    5838

استئجار مبنى بديل ملبنى محكمة صلح بصريا
ترغب وزارة العدل  با�ستئجار مبنى بديل ملبنى �سبح ب�سريا ومبوا�سفات وال�سروط التالية :

ان يقع املبنى يف حمافظة الطفيلة / لواء ب�سريا .

م�ساحة البناء ل تقل عن 400 م2 .

توفري مواقف لل�سيارات .

توفري خدمة التدفئة املركزية او مكيفات ح�سب حاجة املبنى .

توفر ا�سرتاك ماء م�ستقل .

ا�سرتاك كهرباء 3 فاز ل يقل عن 300 امبري .

ان يلتزم املالك بتجهيز متطلبات و�سروط وزارة العدل كاملة وعلى نفقته اخلا�سة .

جتهيز املبنى ب�سبكة حا�سوب ) تا�سي�ض ومتديد ( ، وتوفر كامل اخلدمات يف املنطقة .

حتمل قيمة ن�سر العالن على ح�ساب مالك العقار الذي يتم ا�ستئجار عقاره .

يف  العالن  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوعني  وخالل  ب�سريا  لواء  مت�سرفية  مبنى  يف  خمتوم  بظرف  الطلبات  تقدم 

ال�سحف اليومية .

وزير العدل
د. احمد الزيادات



الدويل
90

 مبن��شبة الذكرى املئوية لت�أ�شي�س احلزب ال�شيوعي ال�شيني، وبهدف التعّرف على اآراء �شبيبة 

الدول العربية ون�شط�ء هيئ�ته� املختلفة ب�ش�أن َمَك�َنة وَمْنِزَلة احلزب ال�شيوعي ال�شيني عندهم، 

ب�أف�شل  العربية  ال�شينية  الإ�شرتاتيجية  راكة  ال�شَّ م�شرية  لت�أ�شيل  اأدواره��م  تفعيل  �شبيل  ويف 

التفعيالت واأبرز واأخل�س التف�هم�ت والتع�ون الِفعلي، نّظمت دائرة العالق�ت اخل�رجية للجنة 

العربية  ال�شبيبة  اإىل  الإن�ش�ء” املوّجهة  “م�ش�بقة  الب�ين،  ال�شيني  ال�شيوعي  للحزب  املركزية 

بتطوير  ب�لغة  عن�يًة  احل��زب  ه��ذا  ُي��ويل  حيث  عيني”،  يف  ال�شيني  ال�شيوعي  “احلزب  بعنوان 

عالق�ت ال�شداقة والتب�دل والتع�ون مع خمتلف الهي�كل العربية.

علنت موؤخًرا، اإذ َعقدت دائرة العالق�ت اخل�رجية للحزب جل�شة 
ُ
 نت�ئج م�ش�بقة وطن احلرير اأ

احلوار مع ال�شبيبة العربية والتي ح�شره� اأكرث من 100 �ش�بة و�ش�ب، من 15 دولة، و�شّكل ذلك 

جن�ًح� كبرًيا يف م�ش�ر العالق�ت ال�شعبية العربية ال�شينية، وفر�شًة فريدة لال�شتم�ع لإج�ب�ت 

ردن.
ُ
هة اإليهم، ومنهم ك�تب هذه ال�شطور من الأ بع�س املُ�ش�ركني الرئي�شيني على الأ�شئلة املوجَّ

املركزية  للجنة  اخل�رجية  العالق�ت  دائ��رة  وزي��ر  ت���و  �شونغ  الرفيق  مع�يل  اجلل�شة  تراأ�س   

العربية،  ال�شينية  العالق�ت  متّيز  على  له  مداخلة  يف  اأثنى  ال��ذي  ال�شيني،  ال�شيوعي  للحزب 

واهتم�م احلزب ال�شيني ب�ل�شب�ب الذين ميثلون الق�عدة الجتم�عية الأو�شع، و�شرورة تدعيم 

التب�دلت والتع�ون امل�شرتك بني ال�شب�ب ال�شيني والعربي.

“الحت�د الدويل لل�شحفيني والإعالميني والكّت�ب  اإىل بروز وت�أّلق  امل�ش�بقة  اأف�شت نت�ئج   

العرب اأ�شدق�ء وُحلف�ء ال�شني” يف املك�ن الأول بعدِد امل�ش�ركني والف�ئزين ب�جل�ئزتني اخل��شة 

اأكد على جن�عة و�شوابية ن�ش�ل  الت�شجيعية، م�  خ��رى، ومنه� 
ُ
الأ والأوىل، ومبختلف اجلوائز 

وتوجه�ته، و�ُشمو مك�نة قي�دته املت�ألفة ووعيه�، والثق�فة الع�لية لكوادره،  “الحت�د” ومب�دئه، 
ولي�س اأخرًيا طليعيته يف الف�ش�ء العربي، وحمبة القي�دة وال�شعب ال�شيني له، ومتيزه ب�لعالق�ت 

العملية الحت�دية  العميقة مع ال�شني حزًب� و�شعًب�، وجن�ح  الرف�قية الطيبة جًدا والتح�لفية 

�ُشمو  اإب��راز  امل�شكور على  ال�شني  َب���َن ِحر�س  ال�ش�د، كذلك  بلغة  الن�طقني  التثقيفية لأع�ش�ئه 

ُبْنَية الحت�د على  َخ  َثبََّت وَر�شَّ “الحت�د”، ومت�نة العالق�ت ال�شينية معه، وهذا ب�لت�يل  مك�نة 

ع ن�جح َيحمل ر�ش�لتُه ال�شريفة وال�شرورية لعدٍد �شخٍم من الن��س، وُمتمّيز ب�أهدافه  ُمّ اأنه َتَ

وتطبيق�ته� الَعَمالنيَّة ع�ملًي�، فال �شبيه له يف كل اجلوانب. كذلك، اهتم الرف�ق ال�شينيون ب�إبراز 

وبذلك ك�نت امل�ش�بقة رافعة  عليه�،  لالإج�بة  لأع�ش�ئه  الأ�شئلة  توجيه  خالل  “الحت�د” من 
اأنه ال�شديق الأعلى واحلليف الأ�شدق  مت ا�شمه وت�ألق بريقه يف املركز الأول، وبرَهَن على  َعمَّ

والأمني واملوثوق للعالق�ت والتح�لف�ت وال�شداقة العربية ال�شينية.

فت القي�دة احلزبية واإىل ج�نبه� القي�دة ال�شي��شية   من خالل املواد املُ�َش�ِركة يف امل�ش�بقة، تعرَّ

تدعيمه�  �شرورة  على  امل�ش�ركني  جميع  اأك��د  اإذ  ب�ل�شني،  العربية  ال�شبيبة  اآراء  على  ال�شينية، 

الأم���ن  �م  و�شمَّ اإ�ْشرِتاِتيجيَّة  لكونه�  لرت�شيخه�  القرتاح�ت  من  املزيد  ولتخليق  ال�شني،  مع 

ل�شتقالل الدول العربية ومنعِته�، ول�شم�ن اأجواء ال�شالم مب�ش�عدة بكني، اإذ اأن ت�ريخ ال�شني 

تبقى تدعو  بل  بقعة جغرافية،  اأي  ال�شني  بينم� مل حتتل  ي�شهد على غزو خ�رجي لأرا�شيه�، 

وال�شي��شي  وال�شيكولوجي  الت�ريخي  ومت��ّي��زه  الآخ��ر  واح���رتام  املت�ش�وية،  والعالق�ت  للتع�ون 

املفت�ح  هو  ال�شني  دور  ف�أهمية  متن��شقة،  كونية  ف�شيف�ش�ئية  لوحة  ُي�شّكُل  وه��ذا  والعق�ئدي، 

الت ال�شي��شية والقت�ش�دية العربية ل�ش�لح ال�شالم الدويل وال�شتقرار  الأ�ش��شي يف حل املُع�شِ

اإذ ترف�س ال�شني - التي توؤمن مب�ش�واة الدول وال�شعوب واحل�ش�رات - عدم احرتام  مم��ي، 
ُ
الأ

ت�شمل  �شة  ُمقدَّ احلي�ة  وِهَبة  �شوا�شية،  بعينه�  ف�جلميع  ت��ط��وًرا،  اأق��ل  لأط��راف  متطورة  جه�ت 

اجلميع دون ا�شتثن�ء، وهو م� اأكد عليه الأمني الع�م للحزب، الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ، 

لم  حني ق�ل اإن ال�شني ت�شلك طريق التنمية ال�شلمية بثب�ت، اأي اأنه� تنّمي نف�شه� عرب حم�ية ال�شِّ

لم من خالل تطوره� الذاتي.  الَع�ملي، وحتمي هذا ال�شِّ

اإىل تنظيم م�ش�بق�ت  اأدع��و قي�دة احلزب ب�ل�شني  َمثيل،  َي�شبق له�  التي مل  املن��شبة   وبهذه 

اأخرى م�ش�بهة، تكون بتواريخ احتف�لية َتَمع ال�شني ب�لدول العربية، كذكرى اإق�مة العالق�ت 

ال�شداقة  مع�هدات  بتوقيع  واحتف�ئي�ت  وال��ع��رب��ي،  ال�شيني  الع�ملني  دول  ب��ني  الدبلوم��شية 

والتع�ون، وم�ش�بقة خ��شة عن م�ش�رات “مب�درة احلزام والطريق ال�شينية” يف اأرا�شي البلدان 

اأن  ذلك  ب�لعرب،  ال�شني  تَمع  التي  امل�شيئة  الثن�ئية  املن��شب�ت  من  الكثري  وغريه�  العربية، 

ع�ملين� ي�شريان بثقة نحو تو�شيع قفزات املُ�َش�َهرة ب�لدِم والَعْظِم من خالل ع�ئالتن� املُ�شرتكة 

التي يتك�ثر َعَدده� يوًم� يف اإثِر يوم.    

األكاديمي مروان سوداح

َمعنى الَفوز العربي 
بمسابقة وطن الحرير 

االنباط-وكاالت

بعد مرور اأربعة اأ�شهر على تويل نفت�يل بينيت موقع رئ��شة 

�شفوف  اإىل  نتني�هو  بني�مني  وان��ت��ق���ل  الح���ت���الل،  ح��ك��وم��ة 

الرملية بداأت  ال�ش�عة  اأن  املريران  املع�ر�شة، يعرف اخل�شم�ن 

ال��ذي يطمح  اأحدهم� حتقيق الخ��رتاق  تنفد، و�شيتعني على 

�شي��شية  انته�جهم� خطط�ً  اإليه لالإط�حة ب�لآخر، من خالل 

وحزبية، بع�شه� معروف، والبع�س الآخر م� زال قيد املجهول

الزعيم  مثل  الكني�شت  من�شة  على  نتني�هو  وق��ف  وفيم� 

“اجلريح”، فقد واجهه غرميه بينيت الذي يواجه �شعوبة يف 
تثبيت �ش�قيه ال�شي��شيتني، وانتقال اإىل جولة اأخرى يف ال�شراع 

ال�شي��شي يف دولة  امل�شهد  ال�شخ�شي والوح�شي لل�شيطرة على 

وي�شتخدم�ن  الزمن،  مع  �شب�ق�  يخو�ش�ن  وك�أنهم�  الحتالل، 

يف معركتهم� هذه كل الأ�شلحة والو�ش�ئل املت�حة، م� قد ينذر 

ب�لنه�ية ال�شي��شية لأحدهم�، ولي�س لدى كالهم� م� يخ�شره

ذكر يف مق�له   ،”12 “القن�ة  الك�تب يف موقع  ت�شور  رون��ني 

اأنه “رغم اإخف�ق�ت الثنني، ف�إن نتني�هو وبينيت كليهم� متكن� 

اأنهم� مل ي�شتطيع� حتى  من خ��داع جمهور الح��ت��الل، ورغ��م 

اإح�ش��س لدى امل�شتوطنني بوجود زعيم �شي��شي  اللحظة خلق 

حقيقي لديهم، ف�إن نتني�هو ب�شورة لفتة يكت�شب املزيد واملزيد 

من املق�عد، وتزداد مك�نته القي�دية مع حتقق تنبوؤاته بتدهور 

حكومة بينيت التي ق�مت على اأنق��س حكومته ال�ش�بقة”

الط�حنة بني الثنني،  ه��ذه احل��رب  “ا�شتمرار  اأن  واأ���ش���ف 

ب���أن هن�ك  امل�شتوطنني  اأم���م  انطب�ع�  يعطي  وبينيت،  نتني�هو 

الأخ��ري  ه��و  ال��ق���دم  ال�شي��شي  ال�شيف  يكون  اأن  جيدة  فر�شة 

نتني�هو معر�س خلطر  لكليهم�..  لواحد منهم�، ورمب��� حتى 

اأكرب من بينيت، ب�شبب انتظ�ر حم�كمته، واإمك�نية ال�شروع يف 

جل�ش�ت ال�شتم�ع قريًب�، حيث �شتت�شمن اأدلة دامغة على الف�ش�د 

الذي حلق به وبع�ئلته، م� ت�شبب يف انت�ش�ر ح�لة من الإحب�ط 

الع�مة  مك�نته  ب�إ�شع�ف  واته�مه  الليكود،  حزبه  اأع�ش�ء  بني 

واحلزبية”

بني  ال��دائ��رة  املواجهة  طبيعة  على  ف�ح�شة  نظرة  اإلق�ء  اإن 

القدرة  اأحدهم� قد يكون لديه  اأن  اإىل  نتني�هو وبينيت ت�شري 

ذلك  اأن  رغ��م  الح��ت��الل،  لدولة  ال�شي��شي  امل�شري  تقرير  على 

يثري ا�شتي�ء كثري من امل�شتوطنني الذين يحق لهم اأن ي�ش�بوا 

ب�لذهول لأن نظ�مهم ال�شي��شي ب�ت حمكوم� من حزب �شغري 

مق�بل  بينيت،  احلكومة  رئي�س  يرتاأ�شه  فقط،  مق�عد  ب�شتة 

تقدمي لوائح اته�م خطرية ب�لف�ش�د ال�شديد لنتني�هو

اأكرث من ذلك، ف�إن ال�شتي�ء اجلم�هريي يف دولة الحتالل 

الأخ���رية  ال���راأي  ا�شتطالع�ت  ت�شفر  عندم�  ذروت���ه  اإىل  ي�شل 

4 مق�عد فقط،  الكني�شت لت�شبح  بينيت يف  عن تراجع ح�شة 

م� يعني اأن هذا احلزب ب�ت يفتقد لل�شرعية الد�شتورية، ومل 

يعد له مك�ن حقيقي داخل اخلريطة ال�شي��شية اليمينية، ومن 

�ش�أنه� اأن ترى اأن فرتة وليته غري معقولة �شي��شًي�

واإذا ك�ن هذا الو�شع اخل��س برئي�س احلكومة بينيت، ف�إن 

من  برف�شه  يتعلق  نتني�هو،  املع�ر�شة  لزعيم  ب�لن�شبة  الأم��ر 

الأ�ش��س اأن يفهم بنف�شه عدم احتم�لية بق�ئه يف موقع احلكم 

يف ظل تقدمي لوائح اته�م جن�ئية �شده

ا�شتمرار فقدان بينيت ملزيد من مق�عده  يف املح�شلة، ف�إن 

الربمل�نية يف �شوء ا�شتطالع�ت الراأي، ف�إن ذلك يعني اأنه على 

و�شك عدم اجتي�ز ن�شبة احل�شم يف اأي انتخ�ب�ت قد حت�شل بني 

حني واآخر، وب�لت�يل �شتبداأ حملة ع�مة �شعبة و�ش�خبة حترمه 

اأو  ال�شي��شة اخل�رجية،  اأو قي�دة  ال��ق��رارات،  اتخ�ذ  من حقه يف 

اإر�ش�ل القوات اإىل املعركة

من  وبينيت  نتني�هو  بني  احل���د  ال�شتقط�ب  اأن  يعني  ه��ذا 

املتوقع اأن يوؤدي اإىل مزيد من متزيق املجتمع يف دولة الحتالل 

مرة اأخ��رى، وقد ي��وؤدي اإىل تفكك احلكومة، وت�شكيل حكومة 

جديدة، اأو الإعالن عن انتخ�ب�ت مبكرة

االنباط-وكاالت

اأن  اللبن�نية  “الأخب�ر”  �شحيفة  ذك��رت 

ا�شمه،  عن  يك�شف  مل  جديدا  اأمل�ني�  و�شيط� 

دخل يف عملية و�ش�طة بني اإ�شرائيل وحركة 

وتنفيذ  النظر  وجه�ت  لتقريب  “حم��س” 
�شفقة تب�دل اأ�شرى بينهم�

واأ�ش�رت ال�شحيفة اإىل اأن التحرك الأمل�ين 

ج����ء ت��زام��ن��� م��ع زي�����رة امل�����ش��ت�����ش���رة الأمل���ن��ي��ة 

رئي�س  ولق�ئه�  اإ�شرائيل،  اإىل  اأنغيال مريكل 

بيني  ال��دف���ع  ووزي���ر  بينت  نفت�يل  احلكومة 

غ�نت�س، وم�شت�ش�ر الأمن القومي الإ�شرائيلي 

اإي�������ل ح����ل���وت���� ال�����ذي ي���ق���ود ع���رب ال��ق���ه��رة 

م��ف���و���ش���ت ت���ب����دل الأ�����ش����رى م���ع امل��ق���وم��ة 

الفل�شطينية

ونقلت ال�شحيفة عن م�شدر يف “حم��س” 

اأن احل��رك��ة ت��ت��ع���ط��ى م��ع ج��م��ي��ع ال��و���ش��ط���ء 

الذين يتوا�شلون معه� يف �ش�أن ملف اجلنود 

الأ���ش��رى، مب��ن فيهم الأمل����ن ال��ذي��ن تدخلوا 

الأحرار”  “وف�ء  �شفقة  لإمت����م  ال�ش�بق  يف 

ع�م 2011، واأن قنوات الت�ش�ل مفتوحة مع 

برلني يف هذا اخل�شو�س

واأك����د امل�����ش��در اأن الأمل�����ن مل ي���ب����دروا من 

اأن  انتظروا  بل  التو�شط،  اإىل  اأنف�شهم  تلق�ء 

ي�أتيهم الطلب من الإ�شرائيليني

الو�شط�ء،  “حم��س” اإىل خمتلف  ونقلت 

مبن فيهم الأمل���ن، روؤيته� ال�ش�بقة واحل�لية 

الأ����ش���رى،  ت��ب���دل  ب�شفقة  يتعلق  م���  ك��ل  يف 

واإمت�مه� على مراحل، اأو مرة واحدة

وك�شف امل�شدر اأن اإ�شرائيل ح�ولت، طيلة 

ال�شنوات امل��شية، واأخريا، ك�شر مع�دلة اآلف 

اإىل  الأ�شرى مق�بل جندي واحد، ب�لإ�ش�فة 

“امللطخة  الأ����ش���رى  ���ش��راح  اإط����الق  رف�شه� 

وتراجعت  ف�شلت  لكنه�  ب�لدم�ء”،  اأيديهم 

ال��ذي  الفل�شطيني  امل��ف���و���س  ���ش��الب��ة  اأم�����م 

ا�شتط�ع ك�شر عدة مع�دلت، خالل ال�شنوات 

امل������ش��ي��ة: الأ����ش���رى م��ق���ب��ل احل�����ش���ر، اأ���ش��ري 

مق�بل اأ�شري، واملعلوم�ت املج�نية

عن  “حم��س” ب���لإف��راج  حركة  وتط�لب 

اأ�شح�ب  اأ�شري فل�شطيني من   600 اأكرث من 

واآلف  الأ�شرى  الع�لية وقدم�ء  املحكومي�ت 

الأ����ش���رى الآخ����ري����ن، ب���لإ���ش���ف��ة اإىل رم���وز 

احلركة الأ�شرية من الف�ش�ئل الفل�شطينية 

املختلفة، مبن فيهم مروان الربغوثي الذي 

الق�هرة  “حم��س” يف  ق��ي���دة  زوج��ت��ه  التقت 

رئي�س  م��ن  تطمين�ت  وت��ل��ق��ت  ي��وم��ني،  ق��ب��ل 

املكتب ال�شي��شي للحركة اإ�شم�عيل هنية ب�أن 

زوجه� �شيكون على راأ�س الق�ئمة

االنباط-وكاالت

هذا اجلزء املن�شي من فل�شطني الت�ريخية 

لي�س جم��رد �شحراء ب��ل يخفي الح��ت��الل يف 

ف�ش�ئه اأ�شراره الأمنية والع�شكرية التي يلّوح 

من خالله� دوم�ً بهراوته الغليظة على املنطقة

��ة يف  ت�شغل ���ش��ح��راء ال��ن��ق��ب اأه��م��ي��ة خ������شّ

�شكلت  فقد  لفل�شطني  ال�شي��شية  اجلغرافي� 

جوهر ال�شراع منذ بدء النكبة؛ نظراً لت�ش�ع 

الح��ت��الل  ك��ي���ن  م�ش�ريع  واأه��م��ي��ة  م�ش�حته� 

ال�شرتاتيجية يف ف�ش�ئه�

مرت  كيلو  األ���ف   14 النقب  م�ش�حة  وتبلغ 

م���رب���ع،  وحت��ت��ل 46% م��ن م�����ش���ح��ة فل�شطني 

ترتبط  عربية  ع�ش�ئر  وتقطنه�  الت�ريخية، 

بقب�ئل �شين�ء و�شبه اجلزيرة العربية والأردن؛ 

اأهم مدنه� بئر ال�شبع، ورهط

قبل اأي�م اأعلن الحتالل عن اإق�مة م�ش�ريع 

ا�شتيط�نية جديدة يف النقب واجلليل الأعلى 

ت��ف������ش��ي��ل املخطط  ك���م��ل  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  دون 

الذي يتخذ ع�دًة م�ش�ر اإق�مة مدن ا�شتيط�نية 

ويجنح نحو اإق�مة من�طق يغلب عليه� الط�بع 

الأمني والع�شكري

واأق����م الحتالل منذ احتالل فل�شطني يف 

ال�شرتاتيجية  م�ش�ريعه  اأه��م  النقب  �شحراء 

وعلى راأ�شه� مف�عل “دميون�” النووي وقواعد 

ت�ش�س  وحمط�ت  و�شجون  واأمنية  ع�شكرية 

هي الأ�شخم يف ال�شرق الأو�شط

خمزن اأ�شرار

ع�م  فل�شطني  نكبة  منذ  ب���إم��ك���ن��ه  اأح���د  ل 

النقب  اأ���ش��رار  ع��ن  الك�شف  الآن  حتى  1948م 

الذي ظّل رغم ات�ش�ع م�ش�حته املرتامية بعيداً 

عن تف��شيل البحث اجلغرايف لعلم�ء من غري 

جن�شية الحتالل “الإ�شرائيلي”

واأعلنت اللجنة الوزارية الإ�شرائيلية ل�شوؤون 

الإ�شك�ن )ك�بينيت الإ�شك�ن( اأنه� �شّدقت قبل 

اأي�م على اإق�مة اأربع بلدات ا�شتيط�نية يهودية 

اإق���م��ة بلدة  ج��دي��دة، واأخ��ف��ت ت�شديقه� على 

ا�شتيط�نية خ�م�شة خم�ش�شة لالأثري�ء

اأعلن  التي  الأرب���ع  ال�شتيط�نية  والبلدات 

“ك�بينيت الإ�شك�ن” عن اإق�مته� هي “دانييل” 
النقب،  يف  و”نيت�ش�نيت”،  اأفوت”  و”عري 

و”�شيبولت” ب���ل��ق��رب م��ن ق��ري��ة ط��رع���ن يف 

اجلليل الأ�شفل من اأجل طرد املواطنني العرب 

يف القرى م�شلوبة العرتاف يف النقب

وي��وؤك��د د.غ�����ش���ن و���ش���ح اأ���ش��ت���ذ ال��ت���ري��خ يف 

اجل�معة الإ�شالمية بغزة اأن النقب ي�شغل %46 

�ش��شعة  م�ش�حة  وه��ي  فل�شطني  م�ش�حة  م��ن 

بجغرافية معقدة يحت�جه� الحتالل لن�ش�عة 

حزام اأمني يوفر له احلم�ية

لالإعالم”:  الفل�شطيني  ل�”ملركز  وي�شيف 

“معظم مواقع الحتالل الع�شكرية احل�ش��شة 
يف النقب وكذلك مف�عالته النووية و�شجونه 

امل��ه��م��ة وق���واع���د اأم��ن��ي��ة وع�����ش��ك��ري��ة ك��ب��رية يف 

النقب”

و���ش��ك��ل اح��ت��الل ال��ن��ق��ب ع���م��اًل ح������ش��م���ً يف 

1948م  �شيطرة الح��ت��الل على فل�شطني ع���م 

ف��ق��د ���ش��ه��دت ���ش��ح��راء ال��ن��ق��ب ع����دة م��ع���رك 

ملق�تلني من دول عربية ومل ينجح الحتالل يف 

اإحك�م �شيطرته على فل�شطني اإل عند احتالله 

النقب

لنجدة  التي هبت  العربية  املق�ومة  وك�نت 

الع�ش�ب�ت  على  �شيطرته�  اأحكمت  فل�شطني 

انتهى  وع��ن��دم���  من�طق  ع���دة  يف  ال�شهيونية 

ح�ش�ر مدينة القد�س والرملة ق�مت ط�ئرات 

النقب  على  وال�شيطرة  ب�لق�شف  الح��ت��الل 

ف�نقلب ميزان املعركة

ول ت������زال ����ش���ح���راء ال���ن���ق���ب م����ن اجل��ه��ة 

ك�مل  تكت�شف  مل  ب��ك��راً  ف�ش�ًء  اجليو�شي��شية 

ة بعد  كنوزه ول معظم موارده الطبيعية خ��شّ

اأن حوله الحتالل ملنطقة مي�ر�س فيه� اأعم�له 

ة الع�شكرية والأمنية اخل��شّ

الحتالل  حكومة  �شّدقت   2019 ع���م  ويف 

“رام�ت بيك�ع”،  “الإ�شرائيلي” على خمطط 
���ش��ُت��ن��ق��ل مب��وج��ب��ه م�����ش���ن��ع ع�شكرية  ال�����ذي 

وم�������ش����ن���ع ك���ي���م����وي����ت خ���ط���رية م����ن ���ش��م���ل 

فل�شطني املحتلة اإىل منطقة النقب، اأدت ح�شب 

ال�شح�فة العربية لرتف�ع درج���ت التلوث يف 

املن�طق ال�ش�حلية

وي��ق��ول د.ج��م���ل ع��م��رو اخل��ب��ري يف �شئون 

وا�شعة طق�شه�  النقب منطقة  اإن  ال�شتيط�ن 

ح�����ّر وت��ت��م��ت��ع مب�����وارد ل��ل��ط���ق��ة ف���وق الأر�����س 

ة  وحت��ت��ه��� وي�����ش��م م�����ش���ري��ع اق��ت�����ش���دي��ة خ��شّ

زراعية لإنت�ج ثم�ر غري مو�شمية

لالإعالم”:  الفل�شطيني  ل�”املركز  ويت�بع 

“ي�شم النقب ق�عدة ع�شكرية اأمريكية كبرية 
املك�ن  فهو  اجل���ودة  ع�لية  وحم��ط���ت ت�ش�س 

الأن�شب ملم�ر�شة املهم�ت الأمنية والع�شكرية”

ووت�س”  رايت�س  “هيومن  منظمة  وك���ن��ت 

اأكدت املنظمة يف تقريره� ال�ش�در ع�م 2020 اأن 

“ال�شي��شة الإ�شرائيلية، تع�مل البلدات داخل 
للم�ش�واة حيث حت�شر  ف��شح  بغي�ب  حدوده� 

متنح  بينم�  مكتظة،  اأم�كن  يف  الفل�شطينيني 

اأرا�شي وا�شعة للبلدات اليهودية”

ا�شتيط�ن خ��س

اإق�مة م�ش�ريع  عندم� يعلن الحتالل عن 

ا�شتيط�نية يف النقب ل يكون املراد غ�لب�ً اإق�مة 

رح���ب��ه��� م�شتوطنون  ي��ج��وب  ب��ل��دات  اأو  م���دن 

ج�وؤوا من عمق اأفريقي� اأو �شرق وغرب اأوروب� 

فلال�شتيط�ن هن�ك م�آرب خمتلفة

وبلغ ع��دد العرب يف النقب قبل ع���م 1948 

التهجري  ل�شي��شة  تعّر�شوا  ن�شمة،  األ��ف  م�ئة 

وم�������ش����درة الأرا�����ش����ي وه����دم ال��ب��ي��وت بحجة 

اأن ق��راه��م غ��ري م��ع��رتف ب��ه���، م��ع اأن��ه��م ك�نوا 

الحتالل  كي�ن  ت�أ�شي�س  قبل  فيه�  موجودين 

لكن و�شعهم القت�ش�دي اليوم الأكرث �شعوبة

 270،000 ق���راب���ة  الآن  ال��ن��ق��ب  يف  ي�����ش��ك��ن 

مواطن عربي منهم 100،000 ن�شمة يف القرى 

غري املعرتف به� من حكومة الحتالل التي 

ن�شف  له�  ونقلت  ح�شرّية  ب��ل��دات   7 اأق���م��ت 

ال�شك�ن البدو يف العقدين امل��شيني

وعّلق غ�لنت وزير “الإ�شك�ن الإ�شرائيلي” 

ع��ل��ى اإق�����م����ة م�����ش���ري��ع ا���ش��ت��ي��ط���ن��ي��ة ج��دي��دة 

مب�ش�دقة  “اأرحب  ق���ئ��اًل:  اأي����م  قبل  ب�لنقب 

ك�بينيت الإ�شك�ن على اإق�مة بلدات جديدة يف 

النقب، وه��ذه خطوة مهمة اأخ��رى يف اخلطة 

الإ�شرتاتيجية التي نقوده� كجزء من تطبيق 

ح��ل��م ب���ن غ����وري����ون، وه����و ح��ل��م ال���ش��ت��ي��ط���ن 

اليهودي يف النقب

وي�شري و�ش�ح اأ�شت�ذ الت�ريخ اإىل اأن الحتالل 

مهتم يف مم�ر�ش�ته ال�شي��شية والأمنية اأن يكون 

العرب  ال�شك�ن  م��ن  خ�ل�شة  منطقة  النقب 

الذين يعزلهم يف بلدات يحكم ال�شيطرة عليه�

الحتالل  حكومة  بني  م�شتمّر  ن��زاع  وبعد 

اع��رتف  ال��ع��رب،  وال�����ش��ّك���ن  “الإ�شرائيلي”  
الحتالل ب� 11 قرية من اأ�شل 46، لكن بقيت 

هن�ك 35 قرية غري معرتف به� حتى اليوم ل 

حتظى ب�خلدم�ت الأ�ش��شية

ول يح�شل �شك�ن البلدات غري املعرتف به� 

على رخ�شة للبن�ء اأو اإق�مة م�ش�ريع و ت�شلهم 

خطوط الكهرب�ء واملي�ه و�شبك�ت الت�ش�لت م� 

حّول احلي�ة يف بلداتهم لواقع مرير

اأق��رت��ه  “برافر” ال����ذي  وي�����ش���در م�����ش��روع 

األف   700 2013م نحو  ع���م  الح��ت��الل  حكومة 

 %30 ي�شكلون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  ويح�شر  دومن، 

من �شك�ن النقب يف 1% فقط من اأر�س النقب 

بهدف تهجري الفل�شطينيني وال�شتيالء على 

اأرا���ش��ي��ه��م وي��ق��ول د.ع��م��رو اخل��ب��ري يف �شئون 

ل��ي�����س يف عجلة  الح���ت���الل  اإن  ال���ش��ت��ي��ط���ن: 

اإق����م���ة م�ش�ريع  اأم����ره ع��ن��دم��� يعلن ع��ن  م��ن 

ذات��ه  ال��وق��ت  يف  واأن�����ه  ال��ن��ق��ب  يف  ا�شتيط�نية 

قية  مثل  عربية  تمع�ت  ه��دم  على  حري�س 

العراقيب

���ش��ن���ع��ة  الح����ت����الل  وي�شيف:”يح�ول 

اأمني�ً  ط�بع�ً  وت���أخ��ذ  اأمنه  تخدم  م�شتوطن�ت 

���ش��ك���ن��ي���ً ول��ي�����س ط���ب��ع اإق����م���ة م���دن فلديهم 

خم��زون كبري مل�ش�ريع ال�شتيط�ن ف��وق اأر���س 

ال�شفة الغربية املحتلة”

وتتق�طع حدود النقب اجلغرافية مع ك�مل 

اجلزء اجلنوبي من فل�شطني الت�ريخية وقد 

حّول الحتالل اآلف الدومن�ت منه� ملحمي�ت 

ال�����ش��ح��راء م��راك��زه  واأخ��ف��ي يف عمق  طبيعية 

الع�شكرية والأمنية

االنباط-وكاالت

ك�شفت تق�رير اأمريكية، ام�س الثنني، عن تهم 

وجهت ملهند�س نووي ب�لبحرية الأمريكية، تتعلق 

عن  معلوم�ت  ومت��ري��ر  ع�شكرية،  اأ���ش��رار  ب�إف�ش�ء 

ت�ش�ميم خ��شة بغوا�ش�ت اأمريكية

“اإن جون�ث�ن  الأمريكية:  العدل  وزارة  وق�لت 

توبي ب�ع معلوم�ت ملدة ع�م تقريب� اإىل جهة ات�ش�ل 

ك�ن يعتقد اأنه� متثل قوة اأجنبية”

فرجيني�  ولي���ة  يف  توبي  على  القب�س  واأل��ق��ي 

اأن  الغربية، ال�شبت امل��شي، مع زوجته دي�ن�، بعد 

ترك بط�قة ذاكرة لل�شخ�س الذي يتوا�شل معه، يف 

موقع معني، وك�نت تت�شمن معلوم�ت مهمة

وي���ق���ول م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق���ت ال���ف���ي���درايل، اإن 

اأر���ش��ل توبي  2020 عندم�  اأب��ري��ل  ب��داأ يف  املخطط 

جمموعة من وث�ئق البحرية اإىل حكومة اأجنبية، 

بعملي�ت  تتعلق  معلوم�ت  ببيع  مهتم  اإن���ه  وق����ل 

وقدرات البحرية، وغريه� من املعلوم�ت احل�ش��شة

توبي  ي��خ��دع  اأن  اآي”،  ب��ي  ال�”اإف  وا�شتط�ع 

ويك�شف ت�شريبه للمعلوم�ت، بعدم� ادعى �شخ�س 

مهتم  اأن��ه  الفيدرايل  التحقيق�ت  مكتب  يف  يعمل 

ب�شراء مثل هذه الأ�شرار

غ�ردي�ن”  “ذا  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت  وح�����ش��ب��م��� 

اآي”  ب��ي  ال�”اإف  عميل  اأر���ش��ل  فقد  الربيط�نية، 

لتوبي اآلف الدولرات عن طريق حتويالت بعملة 

م�شفرة مق�بل معلوم�ته، لإثب�ت تورطه ب�لدليل 

الق�طع

ووفق ال�شحيفة الربيط�نية ف�إن توبي متورط 

ب�نته�ك ق�نون الط�قة الذرية، الذي يقيد الك�شف 

امل��واد  اأو  الذرية  ب�لأ�شلحة  املتعلقة  املعلوم�ت  عن 

النووية

اأم���م  ب���أول جل�شة  اأن ميثل توبي  وم��ن املتوقع 

املحكمة الثالث�ء يف م�رتين�شبورغ بولية فريجيني� 

الغربية

االنباط-وكاالت

ت��ق��دمي لئ��ح��ة ات��ه���م ���ش��د امل��واط��ن��نْي، اإي��ه���ب 

���ش��الم��ة وع��ب��د ال��رح��م��ن اأب����و ج��ع��ف��ر لإي��وائ��ه��م��� 

اثنني من الأ�شرى ال�شتة الذين ف��ّروا من �شجن 

“جلبوع” ال�شهر امل��شي
ت�شمى  املرفوعة يف م�  الته�م  وبح�شب لئحة 

اإي��ه���ب  ن��ق��ل  الع�شكرية”،  ال�����ش���م��رة  “حمكمة 

اإىل  كممجي  واأي��ه��م  انفيع�ت،  من��شل  الأ�شريين 

كم�  فيه،  ليقيم�  مك�ًن�  لهم�  ووف��ر  جنني  خميم 

وق���م  منزله  يف  الأ���ش��ريي��ن  جعفر  اأب���و  ا�شت�ش�ف 

�شرطة  وج��ود  ع��دم  للت�أكد من  املنطقة  بتم�شيط 

اأو جنود يف املنطقة، من اأج��ل ال�شم�ح لالأ�شريين 

املك�ن  ح��شرت  القوات  اأن  اإل  ال��ه��روب،  مبوا�شلة 

بعد ن�شف �ش�عة وق�مت ب�عتق�ل الأ�شريين ومن 

�ش�عدهم

 حرب طاحنة بين نتنياهو و بينيت تزيد من تمزق مجتمع االحتالل

 صحيفة: وسيط ألماني جديد دخل على خط الوساطة بين إسرائيل و»حماس«

 صحراء النقب..جوهر صراع ومخزن أسرار
 أمريكا: القبض على مهندس نووي متهم 

بإفشاء أسرار عسكرية خطيرة

 تقديم الئحة اتهام ضد أسيرين بتهمة 
إيواء اثنين من أسرى »جلبوع«
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االنباط-وكاالت

قال عكرمة �صربي خطيب امل�صجد الأق�صى 

حول  ال��ي��وم  معه  حققت  الح��ت��ال  �صلطات  اإن 

ال�صاة يف باب الرحمة وخطبه يف امل�صاجد

واأ�صار �صربي اإىل اأن التحقيق ترّكز حول باب 

الرحمة، وزعموا بوجود قرار ق�صائي اإ�صرائيلي 

امل�صلى مفتوح،  اأن هذا  رّده  باإغاقه، حيث كان 

وهو جزء من امل�صجد الأق�صى املبارك

اأن خم���اب���رات الح���ت���ال  واأ�����ص����اف ����ص���ربي 

امل�صاجد،  ب��ن  تنّقله  ح���ول  ك��ذل��ك  م��ع��ه  حققت 

وقال يف معر�ض رده عليهم : “اأنا اأخطب يف اأي 

م�صجد يوجه يل دعوة اإليه، وجتوايل يف امل�صاجد 

الأخرى يقع �صمن وظيفتي الدينية”

وك��ان��ت خم���اب���رات الح���ت���ال اق��ت��ح��م��ت عند 

ال�صاد�صة والن�صف �صباحاً منزل ال�صيخ �صربي، 

مبركز   )4( غ��رف  يف  باملقابلة  تبليغاً  و�صّلمته 

حتقيق امل�صكوبية

نحو  ���ص��ربي  ال�صيخ  م��ع  التحقيق  وا�صتمر 

امل�صجد  ت��رّك��ز ح��ول وج���وده يف  ���ص��اع��ات،  خم�ض 

الأق�صى، حيث زعم الحتال اأن تواجده يوؤدي 

اإىل توتر وا�صطراب واإخاٍل بالأمن، واأن خطبه 

وخطاباته خطابات حتري�صة

ب��ع��د ق��رار  ال�صيخ ���ص��ربي  ومت الإف�����راج ع��ن 

����ص���ادر ع���ن خم���اب���رات الح���ت���ال ب���اإب���ع���اده عن 

امل�صجد الأق�صى ملدة اأ�صبوع قابل للتجديد لعدة 

�صهور

“حاولوا  ���ص��ربي:  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعقيًبا 

اأن اأوقع على قرار الإبعاد فرف�صت القرار، وهو 

قرار باطل وهذا يتعار�ض مع حرية العبادة ومن 

حقي اأن اأ�صلي يف الأق�صى، والقرار تقييد حرية 

العبادة، وتدخل يف �صوؤوين الدينية ووظيفتي

واأك����د ال�����ص��ي��خ ���ص��ربي اأن ق����رارت الح��ت��ال 

وان��ت��ه��اك��ات��ه ه��ي ال��ت��ي ت���وؤدي للتوتر والإخ���ال 

هو  الأق�����ص��ى  يف  “وجودنا  م�����ص��ي��ف��ا:  ب���الأم���ن، 

عبادة ل توتر فيه، اإمنا التوتر يكون من تدخل 

�صلطات الحتال يف �صوؤوننا الدينية”

ال�صيخ  الح��ت��ال  �صلطات  منعت  اأن  و�صبق 

���ص��ربي م���ن ال�����ص��ف��ر مل���دة اأرب���ع���ة اأ���ص��ه��ر، ب��زع��م 

دولة  اأم��ن  على  خطًرا  وت�صكيله  املعادي  ن�صاطه 

الحتال

كما اعتقل عدة مرات، كان اآخرها يف 10 من 

متكررة  لإبعادات  وتعر�ض  املا�صي،  مار�ض  اآذار/ 

عن امل�صجد الأق�صى وحميطه ولعدة اأ�صهر

واملرابطن  املقد�صين  الحتال  وي�صتهدف 

م���ن���ه���م ع���ل���ى وج������ه اخل���������ص����و�����ض، م�����ن خ���ال 

الع��ت��ق��الت والإب��ع��اد وال��غ��رام��ات، ب��ه��دف اإب��ع��اد 

لقمة  وت��رك��ه  الأق�����ص��ى،  امل�صجد  ع��ن  املقد�صين 

�صائغة اأمام الأطماع

ال�صتيطانية

و�صعدت ق��وات الحتال يف الآون��ة الأخ��رة 

العتقال  خ��ال  م��ن  املقد�صين  ا�صتهداف  م��ن 

والإبعاد وال�صتدعاء بهدف اإفراغ املدينة املقد�صة 

عموماً، وامل�صجد الأق�صى على وجه اخل�صو�ض 

و�صوًل اإىل تهويد م�صلى باب الرحمة

ومي���ار����ض الح���ت���ال ���ص��ي��ا���ص��ة الإب���ع���اد بحق 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن وخ���ا����ص���ة ال�����رم�����وز ال��دي��ن��ي��ة 

والوطنية عرب اأ�صكال متعددة، من بينها الإبعاد 

وتاريخي  دي��ن��ي  ط��اب��ع  لها  ع��ن مناطق حم���ددة 

ويعمل الحتال على

االنباط-وكاالت

اأك����د راأف�����ت ح��م��دون��ة الأ����ص���ر امل��ح��رر، 

ل��ل��درا���ص��ات، ام�ض  الأ���ص��رى  وم��دي��ر مركز 

ت�����ص��ه��د ح���ال���ة من  ال�����ص��ج��ون  اأن  الأح������د، 

الغليان والت�صاعد يف اخلطوات الن�صالية 

ال�صجون  اإدارة  وعقوبات  اج��راءات  ب�صبب 

لاأ�صرى

الأ���ص��رى  ظ��روف  “اإن  حمدونة:  وق��ال 

�صعبة يف هذه الآونة يف ظل

اأ���ص��ر/  وج���ود م��ا ي��ق��ارب م��ن )4650( 

توقيف  ومركز  �صجن   )23( يف  يقبعون  ة 

���ص��درت  اأ����ص���ر   )544( م��ن��ه��م  وحت���ق���ي���ق، 

املوؤبد” بال�ّصجن  اأحكاماً  بحّقهم 

يف  لهم  اأ�صر   )100( “منهم  واأ���ص��اف: 

ي��زي��د ع��ن )20( ع��ام يطلق  الع��ت��ق��ال م��ا 

بحقهم  متار�ض  الأ�صرى(  )عمداء  عليهم 

���ص��ل��ط��ات الح����ت����ال ج��م��ي��ع الن��ت��ه��اك��ات 

ك��ال��ع��زل الن���ف���رادى، وال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ى، 

وال��ق��م��ع��ات والق���ت���ح���ام���ات وال��ت��ف��ت��ي�����ص��ات 

املتوا�صلة”

“ اإ���ص��اف��ة اإىل م��ن��ع ال���زي���ارات  وت���اب���ع: 

وع�������دم ن���ق���ل الح����ت����ي����اج����ات، وت�������ص���اع���د 

التفتي�صات  وتوا�صل  الإدارية،  العتقالت 

والق���ت���ح���ام���ات ال��ل��ي��ل��ي��ة، وم���ن���ع ال��ت��ع��ل��ي��م 

اإدخال  ومنع  العامة،  والثانوية  اجلامعى 

الكتب، و�صوء الطعام كماً ونوعاً”

امل��ف��اج��ىء  “والنقل  ق����ائ����ًا:  واأك����م����ل 

الفردي واجلماعي واأماكن العتقال التى 

احلياة  ���ص��روط  م��ن  الأدن���ى  للحد  تفتقر 

الآدم����ي����ة، و���ص��ي��ا���ص��ة ال���ص��ت��ه��ت��ار ال��ط��ب��ي، 

وخا�صة لذوى الأمرا�ض املزمنة

وملن يحتاجون لعمليات”

ولفت حمدونة اإىل اأن ال�صجون حتتوي 

يعانون  اأ���ص��ر  م��ن )600(  ي��ق��ارب  م��ا  على 

م���ن اأم����را�����ض خم��ت��ل��ف��ة، ت���ع���ود اأ���ص��ب��اب��ه��ا 

ل���ظ���روف الح���ت���ج���از ال�����ص��ع��ب��ة وامل��ع��ام��ل��ة 

جميعاً  وه����وؤلء  ال��ت��غ��ذي��ة،  و���ص��وء  ال�صيئة 

ل ي��ت��ل��ق��ون ال���رع���اي���ة ال����ازم����ة، ك��ع��دوى 

الأمرا�ض املزمنة مثل مر�ض ال�صرطان

وال�صكر  وال��غ�����ص��روف  وال��ك��ل��ى  وال��ق��ل��ب 

ال�صغط والربو والروماتزم وغرها

واأو�صح اأن هنالك خطورة على الأ�صرى 

بالرملة  م��راج  �صجن  مب�صت�صفى  املر�صى 

وهنالك  م��ردي��ة،  �صحية  بحالة  كونهم 

خ���ط���ر ح���ق���ي���ق���ي ع���ل���ى ح���ي���ات���ه���م ن��ت��ي��ج��ة 

الرعاية  توفر  وع��دم  الطبي  ال�صتهتار 

وال��ع��ن��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة، والأدوي������ة ال��ازم��ة 

والفحو�صات الطبية الدورية لاأ�صرى

ويخلف ذلك الأمر املزيد من ال�صحايا 

�صيا�صته  يف  الح��ت��ال  ا���ص��ت��م��رار  ح���ال  يف 

دون �صغوطات دولية جدية من اأجل انقاذ 

حياة املر�صى منهم قبل فوات الأوان

ي��ق��ارب م��ن )34(  اأن هنالك م��ا  واأ���ص��ار 

اأ���ص��رة يف ���ص��ج��ن ال���دام���ون ت��رت��ك��ب دول��ة 

الح���ت���ال ب��ح��ق��ه��ن ع�����ص��رات الن��ت��ه��اك��ات 

ك��ان��ت�����ص��ار ال���ك���ام���رات يف ���ص��اح��ة امل��ع��ت��ق��ل 

وع��ل��ى الأب����واب، واحل��رم��ان م��ن الأط��ف��ال 

والإهمال الطبي

وُي���������ص����اف ل���ذل���ك اأ�����ص����ك����ال ال���ع���ق���اب���ات 

والقوة،  وال��ع��زل  بالغرامة  ال�صجن  داخ��ل 

ب��ه��ن،  ت���ل���ي���ق  اأم�����اك�����ن ل  والح����ت����ج����از يف 

اإدارة  قبل  من  ال�صتفزازية  والتفتي�صات 

ال�صجون ، والعزل النفرادى

من  يقارب  ما  الحتال  دول��ة  وتعتقل 

بدون  ال�صجون،  فى  اإداري  معتقل   )520(

ميكن  ل  ���ص��ري  مبلف  حم��اك��م��ة،  اأو  تهمه 

اأو حم��ام��ي��ه الإط������اع ع��ل��ي��ه ،  ل��ل��م��ع��ت��ق��ل 

الإداري  الع��ت��ق��ال  اأم����ر  ومي��ك��ن جت��دي��د 

مرات قابلة للتجديد بال�صتئناف

وي����ع����اين ه���ن���ال���ك ���ص��ت��ة م����ن الأ�����ص����رى 

امل�����ص��رب��ن ب��ح��ال��ة اخل��ط��ر ال�����ص��دي��د وه��م 

يوا�صل  ال���ذى  الف�صفو�ض  ك��اي��د  الأ���ص��ر 

اإ�صرابه لليوم )88( على التوايل، والأ�صر 

م��ق��داد ال��ق��وا���ص��م��ة ي��وا���ص��ل اإ���ص��راب��ه عن 

الطعام لليوم )81( على التوايّل

وك���م���ا ي���ع���اين الأ�����ص����ر ع�����اء الأع������رج 

يوا�صل اإ�صرابه لليوم )64( على التوايل، 

والأ�صر ه�صام اأبو هوا�ض يوا�صل اإ�صرابه 

ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم )55( ع��ل��ى ال��ت��وايل، 

والأ���ص��ر راي���ق ب�����ص��ارات ي��وا���ص��ل اإ���ص��راب��ه 

�صادي  والأ�صر  التوايّل،  على   )50( لليوم 

اإ�صرابه لليوم )47( على  اأبو عكر يوا�صل 

التوايّل

الأط��ف��ال  ق�صية  على  ح��م��دون��ة  و���ص��دد 

يف ال�����ص��ج��ون وال��ب��ال��غ ع��دده��م م��ا ي��ق��ارب 

ي��ت��ع��ر���ص��ون لن��ت��ه��اك��ات  م��ن )200( ط��ف��ل 

���ص��ارخ��ة ت��خ��ال��ف ك��ل الأع����راف وامل��واث��ي��ق 

وحقوقهم  حمايتهم  تكفل  التى  الدولية 

اجل�������ص���دي���ة وال���ن���ف�������ص���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

باأهليهم وتوا�صلهم 

وي�����ص��ت��ك��ي ال���ق���ا����ص���رون م���ن ف��ق��دان 

والنف�صية  والثقافية  ال�صحية  العناية 

ال�صجن،  داخ��ل  مر�صدين  وج��ود  وع��دم 

وال����ت����خ����وي����ف وال���ت���ن���ك���ي���ل ب���ه���م اأث����ن����اء 

العتقال

وط�����ال�����ب ب����اإن����ه����اء ����ص���ي���ا����ص���ة ال���ع���زل 

الإن����ف����رادي، وال���ت���ي ت��ع��د اأق�����ص��ي اأن����واع 

العقوبات التي تلجاأ اإليها اإدارة م�صلحة 

الإ�صرائيلية �صد الأ�صرى ال�صجون 

وي��ح��ت��ج��ز الأ����ص���ر ب�����ص��ك��ل م��ن��ف��رد يف 

طويلة  لفرات  و�صيقة  معتمة  زنزانة 

م����ن ال�����زم�����ن، ل ي�����ص��م��ح ل����ه خ��ال��ه��ا 

ات�صال  و�صائل  وبا  بالأ�صرى  اللتقاء 

مع العامل اخلارجي

وم���ار����ص���ت ���ص��ل��ط��ات الح���ت���ال ه��ذه 

ان��ت��زاع  اأ���ص��رى  ب��ح��ق  م���وؤخ���راً  ال�صيا�صة 

احل��ري��ة ب��ع��زل حت��ت ال��رق��اب��ة امل�����ص��ددة 

وانتهاك اخل�صو�صية والكامرات 

ودع�����ا ح��م��دون��ة اجل���ه���ات ال��ر���ص��م��ي��ة 

ك��اف��ة اجل��ه��ود مل�صاندة  ل��ب��ذل  والأه��ل��ي��ة 

الأ��������ص�������رى والع��������������راف ب���ح���ق���وق���ه���م 

الإن�������ص���ان���ي���ة، وف����ق����اً ل���ل���م���ادة ال��ث��ال��ث��ة 

امل�����ص��رك��ة يف ات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف الأرب����ع 

جلميع  اإن�صانية  مبعاملة  تطالب  والتي 

الأ�صخا�ض الأ�صرى واملعتقلن �صواء

تعري�صهم  ع��دم  التفاقية  وت�صمن 

ل�����اأذى، وحت����رم ع��ل��ى ال���دول���ة الآ���ص��رة 

الإيذاء اأو القتل، والت�صويه، والتعذيب، 

وامل��ع��ام��ل��ة ال��ق��ا���ص��ي��ة، وال��ااإن�����ص��ان��ي��ة، 

واملحاكمة  الرهائن،  واحتجاز  واملهينة، 

غر العادلة

االنباط-وكاالت

وكرامتهم،  اأر���ص��ه��م  اأج���ل  م��ن  اأب��ط��ال �صحوا 

اأفنوا �صبابهم خلف الق�صبان للدفاع عن فل�صطن 

متم�صكن  وُم�صلميها،  مب�صيحها  وم��ق��د���ص��ات��ه��ا 

اإل  “ما م��ن �صعب وق��ع حت��ت الح��ت��ال  مبقولة 

ق��دم  ط��وي��ل��ة  ���ص��ن��ٍن  م���دار  وع��ل��ى  ن���ال حريته”، 

الأ���ص��رى  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  الفل�صطيني  ال�صعب 

نالوه  ما  ونالوا  �صجون الحتال  الذين غيبتهم 

من قهٍر وتعذيب و�صلب حلريتهم، ومن النماذج 

التي �صطرت اأيقونة من ال�صرب والن�صال وعانت 

البطل كايد  الأ���ص��ر  من بط�ض وج���ربوت املحتل 

من  جعلوا  ال��ذي��ن  ورف��اق��ه  واإخ���وان���ه  الف�صفو�ض، 

اأمعائهم �صرخة تطارد املحتل

معركة  من��اذج  اأح��د  الف�صفو�ض  كايد  فالأ�صر 

الن�صالية  معركته  يخو�ض  فهو  اخلاوية  الأمعاء 

اعتقاله  على  احتجاجاً  التوايل  على   )89( لليوم 

الإداري، وحتتجزه �صلطات الحتال حالياً داخل 

م�صت�صفى “برزلي” بو�صع �صحي خطر وحرج، 

ولغاية اللحظة ما من حلول جدية ب�صاأن ق�صيته

اأن احلالة  واأ���ص��ارت هيئة الأ�صرى يف تقريرها 

بعد  ي��وم��اً  تتفاقم  الف�صفو�ض  لاأ�صر  ال�صحية 

اآخر، فهو يعاين من هبوط ب�صغط الدم وال�صكر، 

والإره��اق ال�صديد والهزال، ودوخة م�صتمرة واآلم 

ح���ادة ب��ال�����ص��در واخل��ا���ص��رت��ن وال��رج��ل��ن، ورغ��م 

�صعوبة ح��ال��ت��ه ي��رف�����ض اأخ����ذ امل��دع��م��ات واإج����راء 

الفحو�صات الطبية، علماً باأنه قبل اعتقاله مل يكن 

يعاين من اأية اأمرا�ض اأو م�صاكل �صحية

ولفتت اأنه بعد اإعان الأ�صر ف�صفو�ض اإ�صرابه 

املفتوح عن الطعام عمدت اإدارة �صجون الحتال 

زجه داخل زنازين تفتقر اإىل اأدنى مقومات احلياة، 

كما نفذت بحقه العديد من الإج��راءات التنكيلية 

من بينها تنفيذ حمات تفتي�ض قمعية لزنزانته، 

و�صحب الأجهزة الكهربائية، وحرمانه من املاب�ض 

ومن ال�صتحمام

وحملت الهيئة �صلطات الحتال الإ�صرائيلية 

امل�صوؤولية الكاملة عن حياة الأ�صر كايد الف�صفو�ض 

وطالبت اأحرار العامل وكافة املوؤ�ص�صات واملنظمات 

الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء اإعتقاله 

الإداري واإطاق �صراحه

ب��اأن الأ���ص��ر الف�صفو�ض )31 ع��ام��اً( من  يذكر 

بتاريخ  الح��ت��ال  جي�ض  اعتقله  اخل��ل��ي��ل،  دورا/ 

مرات  عدة  اعتقل  �صابق  اأ�صر  وهو   ،15.10.2020

قبل ذلك، وهو متزوج واأب لطفلة

االنباط-وكاالت

ال��ولي��ات  يف  كاليفورنيا  ولي���ة  اعتمدت   

العرقية  ال��درا���ص��ات  يجعل  ق��ان��ون��ا  امل��ت��ح��دة 

اأحد املتطلبات للتخرج من املدر�صة الثانوية، 

ال��رواي��ة  يتبنى  منهجا  ت��دري�����ض  وب�صمنها 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ل��ل��ن��ك��ب��ة وي���ع���ت���رب احل���رك���ة 

ال�صهيونية حركة عن�صرية

غريفن  كاليفورنيا  ولي���ة  ح��اك��م  ووق���ع 

اق��ره برملان الولية،  ال��ذي  القانون  نيو�صوم، 

ب��دءا م��ن هذا  ن��اف��ذا  اأ�صبح القانون  وب��ذل��ك 

ال�صبوع

ويهدف القانون مل�صاعدة الطاب على فهم 

�صراعات املا�صي واحلا�صر وم�صاهمات ال�صود 

والآ�صيوين والاتينين وال�صكان الأ�صلين

القانون  فيه  يتيح  بندا  املنهاج  يف  ويوجد 

خا�صة  م��ن��اه��ج  ت��ب��ن��ي  التعليمية  ل��ل��م��ن��اط��ق 

ال�صلين  الأم��ري��ك��ي��ن  م��ن��اه��ج  ت�صمل  ب��ه��ا 

والاتينين والفارقة الأمركين وغرهم 

م��ن اجل��م��اع��ات ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن العن�صرية 

منهاج  �صمنها  وم��ن  اأم��ري��ك��ا،  يف  والتهمي�ض 

اعدته �صركة خا�صة غر ربحية يتبنى الرواية 

الفل�صطينية للنكبة ويعترب ال�صهيونية حركة 

ع��ن�����ص��ري��ة وي��ت��ي��ح ت��دري�����ض ح��رك��ة مقاطعة 

ا�صرائيل

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ا���ص��ت��م��رار ال��ن��ق��اد من 

فقد  نقا�صه  يف  ال�صيا�صية  الأط��ي��اف  خمتلف 

يف  �صاحق  دع��م  على  القانون  م�صروع  ح�صل 

الهيئة الت�صريعية ووقعه حاكم الولية غافن 

نيو�صوم اجلمعة املا�صي

ودعا احلاكم يف قراره اإىل ا�صتخدام املنهاج 

“دليل  امل�صمى  العرقية  للدرا�صات  الر�صمي 

م��ن��اه��ج ال���دول���ة امل��ن��ق��ح وامل��ك��ت��م��ل ل��ل��درا���ص��ات 

العرقية”

موافقته  لإع���ان  بيان  يف  نيو�صوم  وق���ال 

ال���درا����ص���ات  دورات  “تتيح  ال���ق���ان���ون:  ع��ل��ى 

العرقية للطاب تعلم ق�ص�صهم اخلا�صة - 

وتلك اخلا�صة بزمائهم يف الف�صل”

واأ�صاف بيان �صحفي �صادر عن مكتبه، اأن 

الدرا�صات العرقية �صت�صاعد يف تو�صيع الفر�ض 

عن  الطاب  وتعليم  امل��دار���ض،  يف  التعليمية 

كاليفورنيا،  ت�صكل  التي  املتنوعة  املجتمعات 

والتح�صيل  الأك���ادمي���ي���ة  امل�����ص��ارك��ة  وت��ع��زي��ز 

الدرا�صي للطاب

خو�صيه  اجلمعية  ع�صو  بالتوقيع  واأ���ص��اد 

م�صروع  م��وؤل��ف  ري��ف��ر���ص��اي��د(،  )دي  ميدينا 

القانون.  وو�صف املتطلب اجلديد باأنه “طال 

انتظاره” و”خطوة واحدة يف الن�صال الطويل 

من اأجل تعليم مت�صاو جلميع الطاب”

كربى  ل�صغوط  ال��ولي��ة  ح��اك��م  وتعر�ض 

اللوبيات  القانون، وطالبت  باإ�صقاط  تطالبه 

امل���وال���ي���ة لإ�����ص����رائ����ي����ل، ن���ي���و����ص���وم ل��ل��ت��ح��رك 

وا���ص��ت��خ��دام ال��ف��ي��ت��و، ح��ي��ث اأ����ص���درت منظمة 

امركية  منظمة  وه���ي  اأم�صا”،  “مبادرة 
ت���ع���رف ن��ف�����ص��ه��ا ع��ل��ى ان���ه���ا مل���راق���ب���ة م���ع���اداة 

ال�صامية ومقرها �صانتا كروز، ر�صالة مفتوحة 

موجهة اإىل احلاكم تدعي اأنها ح�صدت املئات 

من الناجن من الهولوكو�صت �صد القانون 

وملطالبته باإ�صقاطه

وح�����ظ�����ي م���������ص����روع ال�����ق�����ان�����ون ب���ت���اأي���ي���د 

ال��ت��ج��م��ع��ات احل��زب��ي��ة لل�صود  وا����ص���ع داخ�����ل 

وال��ات��ي��ن��ي��ن والآ����ص���ي���وي���ن وج����زر املحيط 

الولية،  يف  الأ�صلين  والأمريكين  ال��ه��ادئ 

لأن القانون يتيح لاأقليات الأخ��رى تطوير 

م��ن��اه��ج��ه��ا ال��ع��رق��ي��ة وت��دري�����ص��ه��ا يف امل��ن��اط��ق 

التعليمية لكثافتها ال�صكانية

 عكرمة صبري يرفض قرار االحتالل بإبعاده عن األقصى
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 كاليفورنيا تعتمد منهجا للدراسات العرقية يتبنى الرواية الفلسطينية

االنباط-وكاالت

ر���ص��م��ي يف وزارة اخل��ارج��ي��ة  ق���ال م�����ص��در 

العبارات  باأ�صد  “تدين  �صوريا  اإن  ال�صورية 

الح��ت��ال  ك��ي��ان  وزراء  رئ��ي�����ض  ت�����ص��ري��ح��ات 

الإ�صرائيلي بخ�صو�ض زيادة عدد امل�صتوطنن 

ال�صهاينة يف اجلولن ال�صوري املحتل”

واع��ت��رب امل�����ص��در ال��ي��وم الإث��ن��ن اأن “مثل 

لن  العدوانية  وال�صيا�صات  الت�صريحات  هذه 

باأن  اخلالدة  تغّر من احلقيقة  اأن  ت�صتطيع 

اجلولن كان و�صيبقى عربياً �صورياً، وهو عائد 

اإىل كنف الوطن الأم ل حمالة طال الزمن اأم 

ق�صر”

وكان رئي�ض حكومة الحتال الإ�صرائيلي 

اإن موقف  اليوم الثنن،  نفتايل بينيت، قال 

اجل��ولن غر مرتبط  م�صاألة  يف  “اإ�صرائيل 
ب��اأي توّجه عاملي جتاه  بالو�صع يف �صوريا ول 

حد  على  الأ�صد”،  ب�صار  الرئي�ض  اأو  ���ص��وري��ا 

تعبره

اإ�صرائيلية، �صيعلن  وبح�صب و�صائل اإعام 

الحتال  والإ���ص��ك��ان يف حكومة  البناء  وزي��ر 

اإلكن، يف وقت لحق من  زئيف  الإ�صرائيلي، 

“ماكور  ال��ي��وم، خ��ال م��وؤمت��ر تعقده جملة 

يف  ال���ص��ت��ي��ط��اين  ال���ب���ن���اء  ت��ع��زي��ز  ري�صون”، 

ه�صبة اجل��ولن، وبدء “�صلطة دائ��رة اأرا�صي 

خال  �صكنية  وح���دة   99 ت�صويق  اإ�صرائيل” 

العام اجلاري

وقال وزير الإ�صكان الإ�صرائيلي اإن “ه�صبة 

اجلولن منطقة ا�صراتيحية ومهمة للغاية، 

واأن برنامج م�صاعفة عدد ال�صكان فيها �صيعزز 

قوة املنطقة، و�صي�صاعد يف حتديث وبناء البنية 

التحتية الازمة لتطوير امل�صتوطنات”

اليوم” اأف��ادت  “اإ�صرائيل  �صحيفة  وكانت 

ت�صكن مب��ن��ازل  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ع��ائ��ل��ة   20“ ب����اأن 

اأُعلن عن اإقامتها  متنّقلة يف امل�صتوطنة التي 

بقرار من  يف حزيران/يونيو من عام 2019”، 

حكومة بنيامن نتنياهو، وذلك بعد اعراف 

بال�صيادة  ترامب  دون��ال��د  الأم��رك��ي  الرئي�ض 

دفع  م��ا  امل��ح��ت��ل،  اجل����ولن  على  الإ�صرائيلية 

با�صم  “م�صتوطنة  لإن�����ص��اء  نتنياهو  حكومة 

ترامب”

ويف ال�صياق، نّظم اأهايل اجلولن ال�صوري 

م�صعدة،  ق��ري��ة  يف  احتجاجية  وق��ف��ة  امل��ح��ت��ل 

ال��ي��وم الث��ن��ن، رف�����ص��اً ملخططات الح��ت��ال 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى اأر���ص��ه��م، 

منها  ت������راب  ذرة  ب���ك���ل  ت�����ص��ب��ث��ه��م  م���وؤك���دي���ن 

الحتال  حم���اولت  مواجهة  يف  و�صمودهم 

تهجرهم منها ق�صرياً

االنباط-وكاالت

الفل�صطينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ج���ددت 

الح���ت���ال  ان���ت���ه���اك���ات  اأن  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي امل���ت���وا����ص���ل���ة ب���ح���ق امل�����ص��ج��د 

الأق�صى حماولة لتهويده مطالبة املجتمع 

الدويل بوقفها

ونقلت وكالة وفا عن اخلارجية تاأكيدها 

ي�����ص��ن ح��رب��اً  اأن الح���ت���ال  ال���ي���وم  ب��ي��ان  يف 

خال  م��ن  الأق�����ص��ى  امل�صجد  على  مفتوحة 

لقتحامه  للم�صتوطنن  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر 

الفل�صطينية  الأوق���اف  وزارة  عمل  وتقييد 

وحم������اول������ة ت���غ���ي���ر ال����و�����ص����ع ال���ت���اري���خ���ي 

والقانوين القائم فيه م�صرة اإىل اأن جميع 

الحتال  �صلطات  تتخذها  التي  الإجراءات 

باطلة وغر �صرعية

امل���ت���ح���دة  الأمم  اخل����ارج����ي����ة  وط���ال���ب���ت 

م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل���خ���ت�������ص���ة  وم���ن���ظ���م���ات���ه���ا 

القانونية  م�صوؤولياتها  بتحمل  اليوني�صكو 

للقد�ض  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر  يف  والأخ���اق���ي���ة 

الإجراءات  يلزم من  واتخاذ ما  ومقد�صاتها 

لتنفيذ القرارات الأممية ذات ال�صلة

االنباط-وكاالت

اأعرب وزير خارجية رو�صيا �صرغي 

ح��رك��ة عدم  اأن  ثقته يف  ع��ن  لف���روف 

مقاومة  على  بنجاح  ق���ادرة  الن��ح��ي��از 

الأمم  م����ب����ادئ  ا����ص���ت���ب���دال  حم�������اولت 

“النظام القائم على  املتحدة، مبفهوم 

القواعد”

واأ�صاف لفروف، يف املوؤمتر املنعقد 

يف ب��ل��غ��راد ال���ي���وم الث���ن���ن مب��ن��ا���ص��ب��ة 

حلركة  الأوىل  اجلل�صة  ذك��رى  ح��ل��ول 

عدم النحياز يف عام 1961، اأنه “ياأمل 

ب�����اأن ي��ر���ص��ل اج���ت���م���اع ال����ي����وم، اإ����ص���ارة 

العامل  دول  معظم  عن  نيابة  وا�صحة 

التوا�صل  ل��ب��ن��اء  ب��دي��ل  ي��وج��د  ب��اأن��ه ل 

ب��ن ال���دول على م��ب��ادئ امل�����ص��اواة، مبا 

ال��ف��ع��ال  يف ذل����ك يف م�����ص��ل��ح��ة احل����ل 

للعديد من م�صاكل ع�صرنا، مع الدور 

التن�صيقي املركزي لاأمم املتحدة”

م��ث��ل  “رو�صيا،  لف�������روف:  وت���اب���ع 

اأع�����ص��اء ح��رك��ة ع��دم الن��ح��ي��از، تعترب 

ال���ه���ج���م���ات امل�������ص���ت���م���رة ع���ل���ى م��ي��ث��اق 

وخ���ط���رة،  م����دم����رة  امل���ت���ح���دة  الأمم 

وك����ذل����ك حم�������اولت ا����ص���ت���ب���دال���ه مب��ا 

القواعد  على  القائم  بالنظام  ي�صمى 

املعاير  على  اأ�صا�صه  يف  يعتمد  ال��ذي 

اإىل  باإعادتنا  يهدد  ما  وه��و  امل��زدوج��ة، 

ال�صتعمارية  الكتلة  �صيا�صات  ع�صر 

اجلديدة وخطوط النق�صام”

ب����اأن  “قناعته  لف���������روف،  واأك��������د 

احل������رك������ة، م�����ن خ�������ال ن�������ص���اط���ات���ه���ا 

مثل  مقاومة  على  ق��ادرة  الت�صامنية، 

ه���ذه امل���ح���اولت ب��ن��ج��اح وال���دف���اع عن 

املن�صو�ض عليها يف ميثاق  العليا  املثل 

الأمم املتحدة”

“التعاون  اأن،  على  لف��روف  و�صدد 

ال��ق��ائ��م ع��ل��ى الح�����رام امل��ت��ب��ادل بن 

النحياز  ع��دم  حركة  واأع�صاء  رو�صيا 

امل��ت��ح��دة،  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  يف 

امل�صالك يف  تقارب  على  بو�صوح  ي�صهد 

العاملي:  الق�صايا على جدول الأعمال 

م���ن م���واج���ه���ة ال���ع���ق���وب���ات الأح����ادي����ة 

الإره��اب  مكافحة  اإىل  امل�صروعة،  غر 

وحماية حقوق الإن�صان”

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ب��ق��ي��ادة اململكة 

عملية   33 تنفيذ  ع��ن  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

ا�صتهداف لآليات وعنا�صر “حركة اأن�صار اهلل-

مبحافظة  العبدية  منطقة  يف  احلوثين” 

ماأرب، خال ال�صاعات ال�24 املا�صية

وقال التحالف اإن هذه العمليات اأدت اإىل 

ب�صرية  وخ�صائر  ع�صكرية  اآل��ي��ات   8 “تدمر 
م�صيفا:  اإرهابي”،  156ع��ن�����ص��ر  جت������اوزت 

“نفذنا 338 ا�صتهداف نوعي حلماية املدنين 
امللي�صيا  ال��ع��ب��دي��ة م��ن��ذ ح�����ص��ار  الأب���ري���اء يف 

للمديرية”

و�صدد على “اأننا ملتزمون بدعم اجلي�ض 

الوطني اليمني وحماية املواطنن اليمنين 

من بط�ض امللي�صيا”

 الخارجية السورية تؤّكد
 أن الجوالن عائد ال محالة

 الخارجية الفلسطينية: انتهاكات 
االحتالل بحق األقصى محاولة لتهويده

 الفروف: محاوالت استبدال مبادئ 
األمم المتحدة ستفشل حتما

 التحالف العربي يعلن تنفيذ 33 
عملية ضد »الحوثيين« في العبدية



الثالثاء  12/ 10 /  2021

الـريـا�ضي

االرجنتني – وكاالت 

ليونيل  الأرجيينييتيين،  منتخب  قييائييد  اأبييييدى 

الرائع والنت�صار )3- بييالأداء  �صعادته  مي�صي، 

املوؤهلة  الت�صفيات  �صمن  اأوروجييييواي،  على   )0

فريقه  اأن  اإىل  م�صريا   ،2022 قطر  ملييونييديييال 

كل اجلييوانييب«. و�صرح  يف  مميز  ب�صكل  “ظهر 
كييبييرية،  ميييبييياراة  “قدمنا  الييلييقيياء  عييقييب  مي�صي 

اأعتقد اأننا نتطور كثريا على م�صتوى اللعب«. 

مباراة  كانت  الييكييرة،  امتالك  “اعتدنا  واأو�ييصييح 

�صعبة وكان علينا الفوز بها، كل الأمور خرجت 

ب�صكل مميز.. مبجرد ت�صجيلنا للهدف الأول، 

جيييياءت بيياقييي الأهيييييييداف«. واأ�يييصييياف “تعجبني 

للغاية وحدة هذا الفريق، كما اأن وحدة الفريق 

ي�صتمر  اأن  اأمتنى  رائعا،  اأمييرا  تعد  واجلماهري 

واأ�ييصيياد بحار�س املنتخب،  لييوقييت طييويييل«.  هييذا 

من  لأكييير  ت�صدى  اليييذي  مارتينيز،  اإميليانو 

اأ�صا�صي  لعييب  “اإنه  قييائييال  للمناف�س،  فر�صة 

بالن�صبة لنا، دائما ما يرد يف الوقت املنا�صب.. 

اأمريكا،  بكوبا  تتويجنا  بعد  مكانته  عييزز  لقد 

فنحن لدينا اأحد اأف�صل حرا�س العامل«. و�صجل 

مي�صي هدفه رقم 80 مع املنتخب الوطني اأمام 

اأوروجيييواي، ليح�صل على �صهادة تقديرية من 

الحتاد الأرجنتيني للعبة.

11

ميسي يشيد باالداء امام االوروجواي 

الهندي لعضوية اسيوي التايكواندو 

العطيات نائبا لرئيس االتحاد االسيوي للمبارزة 

السعودية مع الصين لالقتراب من المونديال

االنباط – عمان 

فيييييازت الأردنييييييييية نييانيي�ييصييي الييهيينييدي 

الحتيييييياد  اإدارة  جميييلييي�يييس  بيييعييي�يييصيييويييية 

النتخابات  يف  للتايكواندو،  الآ�صيوي 

“زوم«.  تيييقييينييييييية  عييييير  جييييييرت  الييييتييييي 

تييظييفيير  اأن  الييييهيييينييييدي  وا�يييصيييتيييطييياعيييت 

بع�صوية الحتاد الآ�صيوي عن الكوتا 

اليينيي�ييصييائييييية، حيييييث مت تيير�ييصيييييحييهييا من 

لييلييتييايييكييوانييدو.  الأردين  الحتييياد  قييبييل 

وتييتييمييتييع الييهيينييدي بييخييرة طييويييليية يف 

رييييا�يييصييية اليييتييياييييكيييوانيييدو حيييييييث مييثييلييت 

 16 مييييين  لأكيييييييير  الأردن  مييينيييتيييخيييب 

 عيييياميييياً، واقييتييحييمييت عييييامل اليييتيييدرييييب.

ع�صواً  كانت  اأن  للهندي  �صبق  كذلك 

لييلييتييايييكييوانييدو،  الأردين  الحتيييييياد  يف 

وتعد اأول اأردنية وعربية حت�صل على 

و�صاركت  دان.   ”7“ الأ�ييصييود  احليييزام 

الييهيينييدي كييالعييبيية يف اأربيييييع بييطييولت 

الألعاب  دورة  بف�صية  وتوجت  قارية 

الييريييا�ييصييييية الييعييربييييية الييتييي اأقيييييمييت يف 

بريوت “1997«.

االنباط – عمان 

انييتييخييب اليييدكيييتيييور خييياليييد عييطيييييات، 

الأردنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  نائب 

لييلييمييبييارزة،  الأردين  الحتييييياد  ورئييييي�ييس 

ييييوم اليي�ييصييبييت، مبيينيي�ييصييب اليينييائييب الأول 

لييلييمييبييارزة.  الآ�ييصيييييوي  الحتييياد  لرئي�س 

الفوز  يف  عطيات  خالد  الدكتور  وجنح 

الأول  الييينيييائيييب  ميينيي�ييصييب  بيييانيييتيييخيييابيييات 

لييرئييييي�ييس الحتيييييياد الآ�ييييصيييييييييوي، بيييفيييارق 

خم�صة اأ�صوات عن اأقرب مناف�صيه من 

انتخابات  يف  وذليييك  اجليينييوبييييية،  كييوريييا 

اجلييمييعييييية الييعييمييومييييية اليييتيييي جييييرت يف 

الوزبكية ط�صقند. العا�صمة 

الريا�ض – وكاالت 

الثالثاء  اليييييوم  اليي�ييصييعييودي  املنتخب  ي�صعى 

ي�صت�صيف  عيينييدمييا  اأهيييييداف،  عيييدة  حتقيق  اإىل 

نظريه ال�صيني على ملعب مدينة امللك عبداهلل 

حل�صاب  امل�صعة(،  )اجلييوهييرة  بجدة  الريا�صية 

اجلولة الرابعة من مناف�صات املجموعة الثانية 

 .2022 ملونديال  املوؤهلة  الآ�صيوية  بالت�صفيات 

اأ�صا�صيا  الييثييالث، هدفا  املييبيياراة  نقاط  و�صتكون 

لالأخ�صر، لريفع ر�صيده اإىل 12 نقطة، ويتم 

ليخطو  جييييولت،  اأربييييع  بعد  الكاملة  الييعييالميية 

خييطييوة كييبييرية نييحييو امليييونيييدييييال، حييتييى ليييو ظل 

املنتخب الأ�صرتايل يقا�صمه �صدارة املجموعة، 

�صيكون على  بييالأهييداف. كما  الأخيييري  ويتفوق 

الأخ�صر حتقيق فوز نادر على التنن ال�صيني 

يف ت�صفيات املونديال، حيث مل ي�صبق لأ�صحاب 

والتقى  املنا�صبات.  هييذه  الفوز يف مثل  الأر�يييس 

املنتخبان يف ت�صفيات املونديال 5 مرات اأنهاها 

املنتخب ال�صيني  كلها ل�صاحله، با�صتثناء لقاء 

الييتييعييادل. ويييعييول املنتخب  وحيييييد، خيييييم عليه 

اأن  بعد  اجلماهريية،  املييييوؤزارة  على  ال�صعودي 

بن�صبة  اجلماهري  بح�صور  ال�صلطات  �صمحت 

100%، بقرار ا�صتثنائي، ف�صاًل ع ثقة الالعبن 

النت�صارات  من  اكت�صبوها  والتي  انف�صهم،  يف 

املييتييتييالييييية الييتييي حييقييقييوهييا. ويييجييمييع كييل النقاد 

املحلين على اأن املنتخب ال�صيني، مل يعد ذاك 

تاأثر  يوما ما، حيث  الييذي كان مرعباً  الفريق 

حييذروا  لكن  ال�صيني،  اليييدوري  برتاجع  كثريا 

ب�صدة من الركون اإىل ذلك، خا�صة اأن املنتخبات 

حلظة.  اأي  يف  ال�صتفاقة  على  قيييادرة  الكبرية 

ثالث  ميين  نقاط   9 ميلك  ال�صعودي  الأخ�صر 

اإل  ال�صن  ر�صيد  لي�س يف  حيين  مييبيياريييات، يف 

ثالث نقاط من فوز قاتل على فيتنام يف اجلولة 

اجلولتن  يف  خ�صارتن  تلقى  فيما  املييا�ييصييييية، 

ال�صعودي  املنتخب  يفتقد  والييثييانييييية.  الأوىل 

جنييميييييه عيييبيييداهلل عييطيييييف و�يييصيييامل الييدو�ييصييري، 

التي  ت�صكيلته  رييينييارد  الفرن�صي  �صيعتمد  لييذا 

خا�س بها مباراة اليابان يوم اخلمي�س املا�صي، 

ح�صاب  على  العبود  بعبدالرحمن  يدفع  وقييد 

عبدالرحمن غريب، لينا�صب ال�صرعة ال�صينية. 

فوز املنتخب ال�صعودي ي�صهل من مهمته كثرياً 

تيييكيييون مهمته  ان  املييجييمييوعيية، عييلييى  لييي�يييصيييدارة 

الأ�يييصيييرتايل،  نييظييريه  يييالقييي  عندما  الفا�صلة 

الذي ميلك مثله 9 نقاط.

االنباط – عمان 

 23 ييييدخيييل ميينييتييخييبيينييا اليييوطييينيييي الييييرديييييف ت 

عيينييد اليي�ييصيياعيية اخليياميي�ييصيية واليينيي�ييصييف مييين ميي�ييصيياء 

اليييييييوم اخيييتيييبيييارا قييويييا عيينييدمييا ييييواجيييه امليينييتييخييب 

لبطولة  النهائية  املباراة  يف  ال�صقيق  ال�صعودي 

ملعب  على  �صتقام  التي  القدم  لكرة  ا�صيا  غرب 

ويامل جنوم  الدمام  فهد يف  بن  المييري حممد 

ال�صباب الذين حققوا التفوق وابدعوا  منتخبنا 

على  كبرية  انت�صارات  وحققوا  البطولة  خالل 

مبوا�صلة  قييوييية  وعييرو�ييصييا  ال�صقيقة  املنتخبات 

طييريييقييهييم نييحييو الييفييوز بييلييقييب الييبييطييوليية وتييتيييييوج 

عطائهم يف مباراة اليوم ويطمح املدرب الوطني 

احمد هايل بقيادة املنتخب اىل اول لقب يحققه 

ح�صوره  واثييبييات  الول  الييتييدريييبييي  ميي�ييصييواره  يف 

والعودة  اخلييرة  ا�صحاب  املييدربيين  نخبة  و�صط 

بييلييقييب الييبييطييوليية حيييييث عيييراأحيييميييد هييياييييل، عن 

امل�صهد  اإىل  والو�صول  الالعبن  بييياأداء  �صعادته 

اخلييتييامييي ميين الييبييطييوليية. اأ�يييصييياف: النيي�ييصييبيياط 

الييتييكييتيييييكييي الييييذي اأظيييهيييره الييالعييبييون طييييوال الييي 

90 دقيييييقيية كيييان الييعييالميية الييفييارقيية يف الييلييقيياء.. 

ال�صعودي  املنتخب  اأمييام  مهمة  مباراة  تنتظرنا 

.وكييان  والفنية«.  البدنية  بالقوة  يتمتع  الييذي 

نظريه  عييلييى  عييرييي�ييصييا  فيييوزا  حييقييق  قييد  منتخبنا 

م�صاء  جمعتهما  الييتييي  املييبيياراة  يف   2-5 اليي�ييصييوري 

10 �ييصييميين اليييييدور نيي�ييصييف اليينييهييائييي من  الأحيييييد 

ال�صعودية. و�صرب  املقامة يف  اآ�صيا  بطولة غرب 

املنتخب الرديف موعداً مع نظريه ال�صعودي يف 

العراق  على  الأخييري  فوز  بعد  البطولة  نهائي 

التي فر�س  املباراة،  اأجواء  اإىل  وبالعودة   .0-1

و�صرب  البداية،  منذ  عليها  اأف�صليته  املنتخب 

الييدفيياعييات اليي�ييصييورييية مييبييكييرا عيير هييدف خالد 

ترجمة  النعيمات  يييزن  ليوا�صل   ،6 �صياحن 

اأن  قبل   ،19 الثاين  بالهدف  املنتخب  اأف�صلية 

يييحييرز هييييادي احليييييوراين الييثييالييث يف الييدقيييييقيية 

املنتخب  وقل�س  الأول.  ال�صوط  من  الأخيييرية 

 ،62 الأول  الييهييدف  بت�صجيله  الييفييارق  ال�صوري 

للمنتخب  الييييرابييييع  رزق  اأبيييييو  حمييمييد  ليييييحييرز 

 ،86 اليييثييياين  وييييحيييرز  “ال�صوري”  ليييييعييود   ،81

ركلة  بنجاح  �ييصييعييادة  اإبييراهيييييم  يييرتجييم  اأن  قبل 

بييدل  املييحييتيي�ييصييب  الييوقييت  يف  للمنتخب  اجلييييزاء 

بت�صكيلة  اللقاء  املنتخب  ودخييل  ال�صائع.  من 

�صمت: اأحمد جعيدي، ب�صام دلدوم، احلوراين، 

ييييزن عييبييد الييعييال، يييو�ييصييف اأبيييو اجليييزر، �ييصييعييادة، 

فيي�ييصييل هيييييكييل، �ييصييييياحيين، مييهيينييد اأبيييو طيييه، اأبييو 

املقابل،  يف  عييو�ييس(.  )عييبييداهلل  النعيمات  رزق، 

املنتخب خالد �صياحن للمزيد  يخ�صع لعب 

ميين الييفييحييو�ييصييات، بيياإ�ييصييراف اجلييهيياز الييطييبييي، 

لييلييوقييوف عييلييى اإ�ييصييابييتييه واإمييكييانييييية الييتييحيياقييه 

اآ�صيا،  غرب  بطولة  وتعتر  القادمة.   باملباراة 

املحطة الإعدادية الأخرية للمنتخب الرديف، 

التي  الآ�ييصيييييوييية  الت�صفيات  يف  امليي�ييصيياركيية  قييبييل 

ت�صت�صيفها الأردن اأواخر ت�صرين الأول املقبل، 

اإىل  ال�صاد�صة  باملجموعة  املنتخب  حييل  حيث 

وتركمان�صتان. فل�صطن  جانب 

االنباط – عمان 

لييلييرايل  الت�صجيل  بييياب  اميي�ييس  ييييوم  اغييلييق 

والأخيييييرية من  الييرابييعيية  “اجلولة  الييوطيينييي 

ينطلق  اليييذي  للراليات”،  الأردن  بييطييوليية 

�صباح يوم اجلمعة من منطقة البحر امليت 

لل�صائقن  الأردن  لبطولتي  الييرايل  ويوؤهل 

واملييييالحيييين وييييتيييكيييون الييييييرايل مييين مييراحييل 

وتبلغ  1و2  الأردن  ووادي  و3   1،2 �ييصييومييية 

امل�صافة الإجمالية للرايل 263.87 كم، منها 

65.65 كم مراحل خا�صة ويعد م�صار الرايل 

ح�صويا. ويقام الرايل بتنظيم من الأردنية 

الأردن،  زين  من  وبدعم  ال�صيارات  لريا�صة 

اليييروتيييوكيييول ال�صحي  تييطييبيييييق  فيييييه  ويييتييم 

املييتييبييع. ومت حتييديييد ييييوم الأربييييعيييياء مييوعييدا 

لل�صيارات  الفني  الفح�س  عملية  لإجييييراء 

مييركييز  مييييوقييييف  اليييييييييرايل، يف  املييي�يييصييياركييية يف 

بالإ�صافة  امللكي،  ال�صيارات  بنادي  التدريب 

�صيتم  ثم  الإداري ومن  التدقيق  اإىل عملية 

والتدريب  امل�صار  دليل  اإ�صدار  يوم اخلمي�س 

للحكام  الأول  الجييتييميياع  وعييقييد  امل�صار  على 

 10 ال�صاعة  نحو  ال�صباق  انييطييالق  ثييم  وميين 

ال�صباق  على  وي�صرف  اجلمعة.  يييوم  �صباح 

اللجنة املنظمة للرايل املكونة من زيد بلقز 

والأع�صاء عمر زعرور ولوؤي مرعي، وجلنة 

احلكام برئا�صة ناديا �صنودة، والأع�صاء فوزي 

�صواحلة وح�صن عالء الدين، ومدير الرايل 

لوؤي مرعي ، ،ونائبه عمر زعرور ، وم�صاعد 

اأبييو زيد ، وم�صاعد مدير  مدير الييرايل زيد 

وم�صوؤول  حزينه،  مو�صى  للميدان  اليييرايل 

ال�صالمة اأ�صرف جوينات ، و�صابطا ال�صالمة 

رعييد هيياكييوز واأحييمييد فيييودة، وكبري املراقبن 

اأبو بكر وزيد  عالء الييزرو، وي�صاعده حممد 

وفا، وكبري الفاح�صن الفنين با�صم ترزي، 

 ، عبيدو  �صامر  ال�صيانة  مييوقييف  وميي�ييصييوؤول 

و�صابط �صوؤون املت�صابقن ميان اأبو العد�س، 

نا�صر  داليييييا  والإعييييالم  الت�صويق  وم�صوؤولة 

الييفييوتييوغييرايف  الت�صوير  وميي�ييصييوؤول  الييدييين، 

مييوؤيييد فييريييج ، وميي�ييصييوؤول الييعييمييليييييات جميل 

ا�ييصييتيييييفييان، ومييي�يييصيييوؤول التييي�يييصيييالت حممد 

اليييدبيييوبيييي ، والييفيياحيي�ييصيين الييفيينييييين نييا�ييصيير 

املجايل، ماهر  �صرف  القدومي، مراد مراد، 

، حييامت  ميييراد ، عي�صى خيييري، جميييدي ميييراد 

امليينييري، رامييي اأبييو طييوق، نتا�صا دخييقييان رامييز 

وميييييريا تيييييرزي ومييعييتييز فيييرييييد، و�ييصييكييرتيياريييا 

وم�صوؤويل   ، زراعييييينييي  دميييا  التحكيم  جلنة 

اأحييمييد  �ييصييتيييييوي،  حمييمييد  الإداري  الييتييدقيييييق 

موؤيد  النتائج  م�صوؤويل  وكبري   ، ر�صاع  اأبييو 

، حييازم بير�س،  النتائج  مييكيياوي، وميي�ييصييوؤول 

ييييزن مييرعييي، نييرجيي�ييس اليي�ييصييريييدة وميي�ييصييوؤول 

معدات التوقيت رائد كمال وعدنان العلمي، 

وامليي�ييصييوؤول امليييايل حمييمييد اليي�ييصيييييد، وميي�ييصييوؤول 

املعدات  وميي�ييصييوؤول  ال�صواعري،  خليل  الأمييين 

حممد ال�صيخ ، ر�صا بكر.

االنباط – عمان 

الييقييدم،  لييكييرة  الييوطيينييي  املنتخب   يلتقي 

ال�صاد�صة  ال�صاعة  عند  الأوزبيييكيييي،  نييظييريه 

مييين ميي�ييصيياء اليييييييوم اليييثيييالثييياء، عييلييى �ييصييتيياد 

عيييميييان الييييييدويل يف اجليييولييية الخييييييرية ميين 

الييبييطييوليية اليييوديييية. وتييياأتيييي هيييذه امليييبييياراة يف 

الودية  الييدولييييية  البطولة  مناف�صات  اطييار 

الثالثية التي ي�صارك فيها منتخبات الأردن 

البطولة  و�صهدت  وماليزيا.  واأوزبك�صتان 

 ،0  -5 ماليزيا  على  الوطني  املنتخب  فييوز 

5 -1، وتاأتي  اأوزبك�صتان على ماليزيا  وفوز 

حت�صريات  اطييار  يف  الييودييية  البطولة  هييذه 

امليينييتييخييب الييوطيينييي لييلييميي�ييصيياركيية يف بييطييوليية 

كييياأ�يييس اليييعيييرب اليييتيييي تيييقيييام يف قييطيير خييالل 

منتخبنا  وكيييان  املييقييبييل  الأول  كييانييون  �صهر 

ام�س  والفنية  البدنية  تدريباته  انهى  قد 

ملواجهة  تاأهباً  حمد،  عدنان  املييدرب  بقيادة 

تدريبه  املنتخب  واأجييرى  الوزبييكييي  نظريه 

ارتكزت  حيث  الكرامة،  ملعب  على  الأخييري 

اليييتيييمييياريييين عيييليييى تييطييبيييييق بيييعييي�يييس اجلييمييل 

املقابل،  يف  اليوم  بلقاء  اخلا�صة  التكتيكية 

جميياين،  الييلييقيياء  حل�صور  الييدخييول  �صيكون 

املعنية  اجلييهييات  ميين  املييحييددة  للن�صب  وفييقيياً 

امللك  ل�صتاد  الإجمالية  ال�صعة  من   )%50(

عييبييداهلل الييثيياين، يف اإطييييار حيير�ييس الحتييياد 

الفر�صة  اإتيياحيية  على  الييقييدم  لكرة  الأردين 

اأمييييام اجلييميياهييري لييلييتييواجييد عييلييى املييدرجييات 

يف  التطبيق  مع  الن�صامى،  وميييوؤازرة  ودعييم 

وال�صوابط  الإجييراءات  لكافة  ذاتييه،  الوقت 

اليي�ييصييحييييية لييلييراغييبيين مبيي�ييصيياهييدة امليييبييياراة.

اإطييار  يف  الييودييية  الثالثية  البطولة  وتيياأتييي 

العرب  كاأ�س  خلو�س  الن�صامى  حت�صريات 

كما يقيم املنتخب الوطني مع�صكراً تدريبياً 

يف  امل�صاركة  ي�صبق  الييقييادم  ال�صهر  خييارجييييياً 

كو�صوفو  يلتقي  حيث  الييعييربييييية،  البطولة 

ثم  بري�صتينا،  يف  الييثيياين  ت�صرين   10 وديييياً 

16 منه يف من�صيك يواجه بيالرو�صيا 

منتخبنا الرديف يحمل االمال باجتياز السعودية 

أغالق باب التسجيل للمشاركين بالرالي الوطني 

النشامي يواجه اوزبكستان في نهائي البطولة الودية 

تواصل منافسات دوري خماسي الكرة العسكري 
االنباط – عمان 

حقق فريقا املنطقة الع�صكرية الو�صطى واملنطقة الع�صكرية 

الع�صكرية  اجلنوبية فوزين على فريقي �صالح اجلو واملنطقة 

ق�صر  �صالة  يف  الثنن  جرتا  اللتن  املباراتن  يف  ال�صرقية، 

دوري  مييبيياريييات  اطييار  يف  لل�صباب  احل�صن  مبدينة  الريا�صة 

القوات امل�صلحة الأردنية اجلي�س العربي بخما�صي كرة القدم. 

وفاز فريق الو�صطى على فريق �صالح اجلو بنتيجة 5-4، فيما 

فريق  وكييان   .3-7 بنتيجة  ال�صرقية  على  اجلنوبية  فريق  فاز 

احلر�س امللكي �صمن الفوز بلقب الدوري



21
الثالثاء   12   /  10  / 2021

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

عمر كالبحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

      

االنباط-وكاالت

ف����وج����ئ اأه��������ايل م��ن��ط��ق��ة ����س���ن ال��ف��ي��ل 

مب��ح��اف��ظ��ة ج���ب���ل ل���ب���ن���ان، ي�����وم االث���ن���ن، 

بوجود كمية كبرية من فئة ال�«100 دوالر« 

يف مكبات للنفايات.

وق����ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ���س��ن ال��ف��ي��ل نبيل 

ما  “اإّن  عربية  ن��ي��وز  �سكاي  مل��وق��ع  كحالة 

خانة«  حت��ت  ي��ن��درج  وامن��ا  �سحيح،  ح�سل 

حقيقية  دوالرات  ول��ي�����س��ت  والدي����ة  ل��ع��ب��ة 

اأوراق���ا  اأن��ه��ا لي�ست  ت��ب��ّن  اأن  ب��ع��د  م����زورة، 

اأوراق عادية طبعت  نقدية امنا عبارة عن 

املئة  فئة  م��ن  نقدية  ل��ورق��ة  ���س��ورة  عليها 

على  امل����رات  اآالف  ن�سخها  واأع���ي���د  دوالر، 

�سكل �سريط �سور«.

واأ�����س����اف »ك�����ان ���س��ب��اح��ا غ���ري���ب���ا، ع��ن��د 

ال�������س���اب���ع���ة وال���ن�������س���ف م����ن ي�����وم االث���ن���ن 

ليخربين  ال��ه��ات��ف  رن���ن  ع��ل��ى  ا�ستيقظت 

ب�����اآالف  ت���غ���رق  ال���ف���ي���ل  ����س���ن  اأن  اأح����ده����م 

ال�������������دوالرات، ف���ك���ان���ت ����س���دم���ة مل ت��خ��ل 

م��ن ال��غ��راب��ة الح��ق��اً ب��ع��د اأن اأدرك��ن��ا م��دى 

جديتها«.

�سرعان  اأننا  »اإال  قائال:  كحالة  وتابع   

اإنها اأوراق عادية طبعت عليها  ما اكت�سفنا 

متوقعا  اأمريكي،  دوالر  املئة  لورقة  �سورة 

التي  املوؤ�س�سات  الإح���دى  خا�سة  تكون  اأن 

ت��ع��ن��ى ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ب��ت�����س��وي��ر فيلم 

االأوراق  ن��وع��ي��ة  ح�����س��ب  ذل���ك  ���س��اب��ه  م��ا  اأم 

املتال�سقة«.

يف  م��رك��ون��ة  احل���اوي���ة  ك��ان��ت   « واأردف 

م��ن��ط��ق��ة خ���ال���ي���ة م����ن امل����ب����اين ال�����س��ك��ن��ي��ة 

وب��ال��ت��ايل ال وج����ود ل��ك��ام��ريات امل��راق��ب��ة، 

وتعرف املنطقة مبحلة �سهر اجلمل وهي 

موازية متاما ملجرى نهر بريوت«.

قوى  اأبلغنا  ما  »�سرعان  كحالة  وا���س��ار 

االأم�������ن ال���داخ���ل���ي ال���ت���ي ب����دوره����ا رف��ع��ت 

مل��ت��اب��ع��ة  ال���ع���ام���ة  ال���ن���ي���اب���ة  اإىل  امل���و����س���وع 

و�سائل  به  الذي �سجت  باحلدث  التحقيق 

االإع����الم وم��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، 

وبناء على هذا االأمر، فقد ا�ستلمت القوى 

ملعرفة  حتقيقاتها  وبا�سرت  امللف  االأمنية 

م�����س��در ه���ذه االأم����وال وك��ي��ف و���س��ل��ت اإىل 

احلاويات«.

خا�سة  ن��ف��اي��ات  ���س��رك��ات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ت��ع��م��ل يف ب�����ريوت ع���ل���ى ت���ف���ري���غ ح���اوي���ات 

هذه  واأن عمال  املناطق،  كافة  النفايات يف 

االأوراق  ع��ل��ى  ع����روا  م���ن  ه���م  ال�����س��رك��ات 

ان��ت�����س��رت ب�سكل  ال��ت��ي  ال�����س��ور  وال��ت��ق��ط��وا 

وموجعة  حيناً،  �ساخرة  تعليقات  مع  الفت 

عليه  ا�ستفاقت  ال��ذي  للم�سهد  اآخ��ر  حيناً 

ت�سحى  التي  ب��ريوت  اللبنانية  العا�سمة 

وتنام على العتمة احلالكة يف هذه االأيام

 دب يفاجئ عائلة بزيارة 
غير متوقعة

االنباط-وكاالت

ت���ع���ر����س م����ن����زل ع���ائ���ل���ة يف ف�����ورت 

م���اك���م���وري ����س���م���ايل م��ق��اط��ع��ة األ���ربت���ا 

الكندية، القتحام دب �سخم يزيد وزنه 

270 كيلوغراما. عن 

قادما  غريبا  �سوتا  العائلة  و�سمعت 

كانت  املفاجاأة  اأن  اإال  ال��ن��وم،  غرفة  من 

ال�سوت،  ذل��ك  م�سدر  معرفتهم  ل��دى 

حيث عروا على دب يتحرك يف املكان.

ويف ح���دي���ث مل���وق���ع »����س���ي ب����ي ���س��ي« 

ري��دي:  �سون  االأ���س��رة  رّب  ق��ال  الكندي، 

»ظ��ن��ن��ت ال�������س���وت ����س���ادرا ع���ن اأب��ن��ائ��ي 

غرفة  يف  بدب  تفاجاأت  ولكني  ال�سغار، 

امل��ك��ت��ب، وي�سقط  ق���رب  ي��ت��ح��رك  ال��ن��وم 

وعاء زجاجيا«.

ي��غ��ل��ق  اأن  ����س���ون  ب�����ال  ع���ل���ى  وخ���ط���ر 

ب���اب ال��غ��رف��ة ع��ل��ى ال���دب وذل���ك لدفعه 

للخروج من النافذة.

يبدي  ال��دب مل  ف��اإن  ���س��ون  وبح�سب 

ب��ط��ري��ق��ة  ي���ت���ح���رك  اأو  م����ق����اوم����ة  اأي 

عدائية، حيث يكون هذا احليوان وفقا 

الوقت  ه��ذا  مثل  يف  ومتعبا  ك�سوال  ل��ه 

من العام

 بروس لي أفغانستان يكشف معاناته في ظل حكم »طالبان«

االنباط- وكاالت

غامي«  »�سكويد  مل�سل�سل  الكبري  النجاح  اأدى 

من�سة  على  اجلنوبي  الكوري  احلبار«  »لعبة  اأو 

ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س اإىل اإق���ب���ال ك��ب��ري ع��ل��ى ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة 

اإىل  يتعلمونها  من  ع��دد  و�سل  بحيث  الكورية، 

8 مالين م�ستخدم. قرابة 

»دول��ي��ن��غ��و«،  ال��ل��غ��ات  لتعليم  لتطبيق  ووف��ق��ا 

الكورية زاد مع جناح  اللغة  فاإن االهتمام بتعلم 

م�����س��ل�����س��ل »ل��ع��ب��ة احل����ب����ار«، مم���ا ي���وؤك���د ال��ه��و���س 

املتزايد بالثقافة الكورية اجلنوبية. العاملي 

امل�����س��ل�����س��ل  اأن  دول���ي���ن���غ���و  ت��ط��ب��ي��ق  واأ������س�����اف 

9 حلقات  املوؤلف من  »�سكويد غامي«،  الت�سويقي 

ح���ول م��ت�����س��اب��ق��ن ي��ع��ان��ون م���ن ���س��ائ��ق��ة م��ال��ي��ة 

مببلغ  للفوز  حماولة  يف  امل��وت  حتى  يتناف�سون 

مليون   38.31 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  وون،  م��ل��ي��ار   45.6

بالفعل  ي��در���س��ون  وم���ن  امل��ب��ت��دئ��ن  ح��ف��ز  دوالر، 

بح�سب  مهاراتهم،  حت�سن  على  الكورية  اللغة 

ما ذكرت وكالة رويرتز.

جدا  كبرية  زي��ادة  »دولينغو«  تطبيق  و�سجل 

امل�����س��ت��خ��دم��ن  ع���دد  يف  امل��ئ��ة  يف   76 اإىل  و���س��ل��ت 

يف  الكورية  اللغة  لتعلم  ا�سرتكوا  الذين  اجل��دد 

بريطانيا، و40 يف املئة يف الواليات املتحدة، وذلك 

خالل االأ�سبوعن التالين لعر�س امل�سل�سل الأول 

مرة على خدمة البث التلفزيوين امل�سهورة.

الثقايف  للتبادل  الكورية  للموؤ�س�سة  ووف��ق��ا   

الكورية يف  باللغة  املتحدثن  يبلغ عدد  الدويل، 

جميع اأنحاء العامل حوايل 77 مليونا.

اأك��ر من  ل��دي��ه  اأن  وذك��ر تطبيق »دول��ي��ن��غ��و« 

7.9 م��ل��ي��ون م�����س��ت��خ��دم ن�����س��ط ي��ت��ع��ل��م��ون ال��ل��غ��ة 

اللغة  اأ�سرع لغاته منوا بعد  الكورية، وهي ثاين 

الهندية

 نجاح »لعبة الحبار« يزيد اإلقبال على تعلم اللغة الكورية

 عرض مقاتلة حربية شاركت في الحرب العالمية للبيع
االنباط-وكاالت

ت��ع��ر���س ط��ائ��رة »�سبيت ف��اي��ر« وال��ت��ي ���س��ارك��ت يف 

مليون   4.5 م��ق��اب��ل  للبيع  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب 

اإ�سرتليني.

 وتاألقت »�سبيت فاير« التي اأ�سقطت طائرة نازية يف 

احلرب العاملية الثانية، يف عامل ال�سينما، حيث ظهرت 

 The Longest Day »يف اأفالم مثل »اأطول يوم

.Battle Of Britain »و«معركة بريطانيا

»ك��الود  على  للبيع  تعر�س  التي  الطائرة  وظلت 

و�سحنت  ع���ام،  الأرب��ع��ن  بتك�سا�س  ح��ظ��رية  يف  ن��اي��ن« 

اإىل  م���وؤخ���را  ت���ع���ود  اأن  ق��ب��ل  اأ����س���رتال���ي���ا،  اإىل  الح���ق���ا 

بريطانيا.

وح�سبما ذكرت �سحيفة »اإك�سربي�س« الربيطانية، 

ا�ستبدال  مت  وق��د  جيدة،  بحالة  تتمتع  الطائرة  ف��اإن 

اأجنحتها فقط.

 آالف الدوالرات في مكب نفايات ببيروت.. ما القصة؟

االنباط-وكاالت

املعر�س  اأن  دب��ي«،   2020 »اإك�سبو  يف  االت�سال  رئي�س  نائب  ماكغي  �سونا  ك�سفت 

�سهد 412 األف زيارة من حاملي التذاكر يف االأيام الع�سرة االأوىل من انطالقه.

175 جن�سية خمتلفة، وبن�سبة واحد  اإىل  اأن الزوار ينتمون  اإىل  واأ�سارت ماكغي 

من بن كل 3 زوار، �سائح اأجنبي من غري املقيمن يف الدولة.

واحدا  اإن  كبريا، حيث  رواج��ا  تلقى  واملو�سمية  املتعددة  االأي��ام  تذاكر  اأن  وبينت 

زيارة  الأن  زي��ارة،  باأكر من  قام  االأوىل  الع�سرة  االأي��ام  زوار خالل  من كل خم�سة 

واحدة ال تكفي ال�ستك�ساف كل ما يقدمه وي�سمه موقع احلدث العاملي.

حل�سور  تذاكر  ا�سرتوا  الذين  ال��زوار  عنها  االإع��الن  مت  التي  االأرق��ام  وت�سمل   

اأو  وف��وده��م  اأو  امل�ساركة  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ات  ممثلي  ت�سمل  وال  دب���ي،   2020 اإك�سبو 

من  املدعوين  اأو  �سركائه  موظفي  اأو  اإك�سبو  موظفي  تت�سمن  ال  كما  �سيوفهم، 

الر�سمية. اجلهات 

اأكتوبر،   10  –  1 ب��ن  زي���ارة  مالين  خم�سة  االف��رتا���س��ي  اإك�سبو  موقع  و�سهد 

الر�سمي يوم  اأكر من ثالثة مالين زيارة مل�ساهدة حفل االفتتاح  اإىل  باالإ�سافة 

30 �سبتمرب.

اأكتوبر   1 يوم اجلمعة  انطلقت  دبي« قد   2020 »اإك�سبو  فعاليات معر�س  وكانت 

حتت �سعار »توا�سل العقول.. و�سنع امل�ستقبل«.

الكثري  عن  ف�سال  امل�ستقل،  جناحها  منها  لكل  دول��ة،   192 املعر�س  يف  وي�سارك 

من اجلهات وال�سركات واملنظمات واملوؤ�س�سات.

 في األيام العشرة
 األولى النطالقه.. إقبال كبير على 

إكسبو 2020

االنباط-وكاالت

تقريرا  الربيطانية  »ذا �سن«  ن�سرت �سحيفة 

عن املمثل االأفغاين عبا�س علي زادة، والذي يحلم 

مبغادرة اأفغان�ستان، اأمال يف متثيل اأفالم »اآك�سن« 

يف بريطانيا، نظرا ل�سبهه باالأ�سطورة برو�س يل.

ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع���ن عبا�س 

اأف��غ��ان�����س��ت��ان خوفا  ح��ال��ي��ا يف  يختبئ  اإن����ه  ق��ول��ه، 

يف  �سديقه  احل��رك��ة  قتلت  »ط��ال��ب��ان«، حيث  م��ن 

التدريبات القتالية  الريا�سية.

على  اإقامته  مكان  يغري  فاإنه  عبا�س  وبح�سب 

من  اأك���ر  امل��ك��ان  ذات  يف  يظل  وال  م�ستمر،  نحو 

يومن.

واأ����س���اف ع��ب��ا���س: »اأري�����د اأن اأغ�����ادر واأط��ف��ايل 

واأ�سقائي االأربعة اإىل اململكة املتحدة«.

ويف ح���دي���ث ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة، ق��ال 

حم��ام��ي ع��ب��ا���س امل��ق��ي��م يف ل��ن��دن، م��ه��ت��اب ع��زي��ز، 

اأف��الم فنون  اأرب��ع��ة  االأف��غ��اين �سارك يف  املمثل  اإن 

قتالية، اإىل جانب اأحد اأفالم هوليوود.

اأن���ه ال مي��ك��ن ت��وق��ع ت�سرفات  واأو����س���ح ع��زي��ز 

يقتلوا  اأن  ب�����س��ه��ول��ة  مي��ك��ن��ه��م  ح��ي��ث  »ط���ال���ب���ان«، 

عبا�س.

اأن عبا�س »مقاتل ومالكم  اإىل  واأ�سار املحامي 

ال���دف���اع ع��ن النف�س،  م��ث��ري ل��الإع��ج��اب يف ف��ن��ون 

ب���رو����س يل  ه��ائ��ل��ة لي�سبح  ب��اإم��ك��ان��ي��ات  وي��ت��م��ت��ع 

ال�سينما  اأن مبقدوره دعم �سناعة  اأعتقد  القادم. 

يف اململكة املتحدة اإن تهياأت له الظروف املالئمة 

الإظهار موهبته«


