
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 ازمة »التوجيهي« 
وتسريب االسئلة.. هل اطاحت 

بوزير التربية ابو قديس؟

 خبراء ومختصون يطرحون حلوال 
لكيفية استغالل المياه في 

الموسم المطري القادم 

الأنباط  - هدى دياربكريل 

اخل�صاونة،  ب�صر  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 

ال��راب��ع على  تعديال وزاري��ا االث��ن��ن، هو 

وزاري��ة،  9 حقائب  �صمل  ال��وزاري  فريقه 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ل��ي�����ص��ت��ل��م��ه��ا ال��دك��ت��ور 

وج���ي���ه ع��وي�����س خ��ل��ف��ا ل��ل��دك��ت��ور حم��م��د 

ال��ت��ي تقف  .  وع��ن االأ���ص��ب��اب  اب��و قدي�س 

احلقيبة  يف  ال��رب��ي��ة،  وزي���ر  تغيري  وراء 

الوزارية اجلديدة يف حديث ل »االنباط«  

ابراهيم  اال�صتاذ  التعليمي  اخلبري  ق��ال 

اكرث  عا�صرنا  كمعلمن  نحن  درب��ا���ص��ي، 

من ع�صرة وزراء تربية خالل فرة ال 20 

تربية جديد  وزير  كل  ان  ووجدنا  عاما، 

كان  بل  �صبقة  الذي  يكمل خطة  يكن  مل 

هناك  يكن  ومل  خمتلف،  مب�صروع  ياأتي 

�صياغة  يف  ال��رب��ي��ة  ملجل�س  ح��ا���ص��م  دور 

م�صروع تعليمي ناحح. 

ال���وزي���ر  ان  ل������«االن�����ب�����اط«،  وا�����ص����اف 

اال�صئلة  ت�صريب  مطب  يف  وق��ع  ال�صابق 

وقت دخول الطالب .
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النباط – مرمي القا�صم  

امل����ي����اه وط������رق ح�������ص���اده���ا وج���اه���زي���ة 

القادم،  املطري  املو�صم  االردن ال�صتغالل 

 « يف  للنقا�س  عناوين  كانت  حم��اور  ع��دة 

اهل  قبل  من   »elite – النخبة  ملتقى 

وكان  املجال،  بهذا  واملعرفة  االخت�صا�س 

حت��دي��ات  ع��ن  للنقا�س  الرئي�صي  امل��ح��ور 

وفر�س ا�صتغالل االمطار القادمة . 

وقال الوزير ال�صابق واخلبري الدكتور 

ا���ص��ت��ث��م��رت  ال����دول����ة  ال��ن��ا���ص��ر ان  ح�����ازم 

املخزون  ل��زي��ادة  ال�صدود  بناء  يف  الكثري 

حوايل  �صعة  �صدا   14 ببناء  اال�صراجتي 

ح��وايل  ت�صكل  م��ك��ع��ب  م��ر  م��ل��ي��ون   ٣٣٦

امل��ت��ج��دده  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  ن�صبة  م��ن   ٪40

ان  اال  العامل،  يف  االعلى  وهي  اململكة  يف 

التي حتول  التحديات  العديد من  هناك 

املالية  التو�صع فيها، منها ان الكلف  دون 

مقارنة بحجم خمزون ال�صدود اجلديده 

م��رت��ف��ع ن��وع��ا م���ا ل��ك��ن ال ي��وج��د ب��دائ��ل 

اخرى.
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 الملك في ختام زيارته لقطر: نتطلع لمواصلة البناء 
2على عالقاتنا الوثيقة

الملك وأمير قطر يطلعان على غرفة 
عمليات أمن بطولة كأس العالم بالدوحة

 خالل زياره لستاد المدينة التعليمية بالدوحة

 اخلمي�س   7  ربيع الأول   1443 هـ  - املوافق   14  ت�شرين اأول  2021 م - العدد  5840 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

النباط - جواد اخل�رضي

الرئي�س دولة 

اأ�صعد اهلل اأوقاتكم بكل اخلري . بداية ال 

اأرغب بالتعليق حول التعديل الوزاري هذا 

اال�صبوع ، الذي مل يلبي طموحات ال�صارع 

التعديالت  هذه  اأن  م�صبقا  يعرف  ال��ذي   ،

تتدخل  تنفيعات  ع��ن  ع��ب��ارة   ، ك�صابقاتها 

االأ�صل  الأن   . ال�صخ�صية  ال��ع��الق��ات  فيها 

اأن ي��ك��ون ل���دى احل��ك��وم��ة ب��رام��ج ث��اب��ت��ة ، 

لديه  ي��ك��ون  تختارونه  ال��ذي  ال��وزي��ر  واأن 

التي  وزارت���ه  جم��ال  يف  الكافية  اخل���رات 

ال��ت��ط��وي��ر  زي����ادة  ع��ل��ى  ل��ي��ع��م��ل   ، يت�صلمها 

دولتكم  زلتم  ال  لكن   . العامة  للم�صلحة 

ت��ع��م��ل��ون ���ص��م��ن ال�����ص��ي��ا���ص��ة ال��ف��ردي��ة التي 

تخدم الفرد ال الوطن واملواطنن .

الرئي�س دولة 

ق���ط���اع ال���ن���ق���ل ، ك���م���ث���ال م����ن االأم���ث���ل���ة 

ال����وزارات  ال��ك��ث��ري م��ن  ال��ت��ي تنطبق ع��ل��ى 

التعامل  يتم  التي   ، احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

اأ�صبح  اإذ   ، اأفراد  اأمور تخدم  لتمرير  معه 

قطاع النقل يعاين من التهمي�س والرهل 

. قبل اأيام تابعنا على ف�صائية وطنية اأحد 

اللقاءات مع وزير النقل احلايل ، واإ�صلوب 

ال�صغط لتعمل الوزارة على اإتخاذ قرارات 

تخدم  باإجراءات  القيام  يتم من خاللها   ،

اأفراد دون وجه حق .

الرئي�س دولة 

امل�صتثمر  يخ�صع  اأن  عليه  املتعارف  من 

ل�صروط عامة وخا�صة ، مبوجب القوانن 

وبن  بينه  م��ا  اإت��ف��اق��ي��ة  �صمن   ، الناظمة 

ال���ت���واف���ق واأع���ط���ي  . ح����ال مت  احل���ك���وم���ة 

ال  ف��اإن��ه   ، مب�صروعه  ال��ب��دء  اأم��ر  امل�صتثمر 

يجوز االإلتفاف على هذه االإتفاقية . حن 

حكومتكم  اأق�صد  وال   ( احلكومة  منحت 

اإ���ص��ت��ث��م��اري��ة  ت�����ص��ه��ي��الت   ،  ) ب��ال��ت��ح��دي��د 

ال��ن��ق��ل �صمن  ق���ط���اع  مل�����ص��ت��ث��م��ر يف جم����ال 

امل�صتثمر  اأن  يبدو   ، عليها  املتفق  ال�صروط 

التخل�س من  ومن خالل حكومتكم يريد 

 ، قائمة  �صركته  اإبقاء  مع   ، ال�صروط  اأحد 

�صركته  �صيارات  بتحويل  له  ال�صماح  وه��و 

االأ�صفر  التك�صي  بعمل  وامل�صابهة  العاملة 

، ط��ب��ع��ة ���ص��ف��راء م���ع اإدخ���ال���ه���ا ب��ع��م��ل��ي��ات 

لت�صبح   ،  ٪٣0 ب��ن�����ص��ب��ة  وال�������ص���راء  ال��ب��ي��ع 

األ��ف  قيمة ال��ط��ب��ع��ة مب��ا ي��ق��ارب خ��م�����ص��ون 

دينار ، هذا �صيعمل على حتويل ما يقارب 

�صفة  م��ن  تك�صي  �صيارة  وخم�صمائة  ال��ف 

م�صبقاً  عليها  املوقع  بال�صروط  االإ�صتثمار 

، مم���ا ي��ع��ن��ي ال���ت���ع���دي ع��ل��ى ح���ق���وق األ���ف 

، حال مت حترير  اأردنية  اأ�صرة  وخم�صمائة 

ال�����ص��رك��ة قائمة  ، وت��ب��ق��ى  ال�����ص��ي��ارات  ه���ذه 

على ما متت االإتفاقية املوقعة �صابقا .

الرئي�س دولة 

اأردمت  ح�����ال  يف  ح���ك���وم���ت���ك���م  ع���ل���ى  اإن 

من  ف��اإن��ه  امل�صتثمر  مطلب  على  امل��واف��ق��ة 

منذ  ي��ع��م��ل  ال����ذي  االردين  ال�����ص��ائ��ق  ح���ق 

�صنوات ال تقل عن خم�صة ع�صر اأو ع�صرون 

الإم��ت��ااك  ال��ط��ب��ع��ة  ع��ل��ى  يح�صل  اأن   ، ع���ام 

 ، الكرمي  العي�س  له  يحقق   ، اأ�صفر  تك�صي 

 ، الوظيفي  االأم��ان  بعدم  �صعوره  ب��داًل من 

واالأ�صباب كثرية تعرفونها دولتكم ووزراء 

النقل .

الرئي�س دولة 

ال��ت��ك�����ص��ي  م����ن  ال���ك���م  ه�����ذا  اإن حت���ري���ر 

من  ي��ع��ت��ر   ، للم�صتثمر  ال��ت��اب��ع  اخل��ا���س 

وج���ه���ة ن��ظ��ر ال��ع��ام��ل��ن يف ق���ط���اع ال��ن��ق��ل 

االأ���ص��ف��ر ، ت��ع��دي ���ص��ارخ ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��م ، 

املوافقة  ح��ال  احلكومي  القرار  معترين 

 ، م�صروع  غري   ، للم�صتثمر  بال�صماح  عليه 

وهو حق للمواطن االأردين ، ولطاملا وافق 

على ال�صروط حن تقدم مل�صروعه يف حينه 

واأن  االإت��ف��اق عليه  االإل��ت��زام مبا مت  ، عليه 

اأية تغيريات خارج االإتفاقية يعتر اإلفاف 

عليها . نعم لالإ�صتثمار وجلب امل�صتثمرين 

، لكن لي�س على ح�صاب الوطن واملواطن .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

النباط-وكالت

ام�س  الفل�صطيني،  االأ�صري  نادي  قال   

االأرب���ع���اء، اإن اأ���ص��رى اجل��ه��اد االإ���ص��الم��ي 

�صرعوا باالإ�صراب عن الطعام

واأّك��������د ن������ادي االأ������ص�����ري، خ�����الل ب���ي���ان، 

اجل���ه���اد  ح���رك���ة  اأ�����ص����رى  م����ن  ج�������زءاً  اأّن 

االإ�����ص����الم����ي، ����ص���رع���وا ال����ي����وم االأرب����ع����اء 

اإدارة  مطالبن   ، ال��ط��ع��ام  ع��ن  ب��اإ���ص��راب 

���ص��ج��ون االح����ت����الل، ب���وق���ف اإج���راءات���ه���ا 

ب�صكل  فر�صتها  قد  كانت  التي  التنكيلية 

م�����ص��اع��ف ب��ح��ّق��ه��م ب���ع���د ال�������ص���اد����س م��ن 

اأيلول/�صبتمر، تاريخ عملية نفق احلرية

واأ����ص���اف ال���ن���ادي اأن ق���وات االح��ت��الل 

ا���ص��ت��ه��دف��ت ب�����ص��ك��ل اأ����ص���ا����س ع���ر ج��م��ل��ة 

التنظيمية  البنية  ال��راه��ن��ة،  االإج����راءات 

احلياة  ُت�صّكل  حيث  االإ���ص��الم��ّي،  للجهاد 

احلركة  منجزات  اأهم  اإح��دى  التنظيمية 

االأ�صري،  ن��ادي  تاريخياً.واأو�صح  االأ�صرية 

���ص��رع��ت  االح�����ت�����الل  ����ص���ج���ون  اإدارة  اأّن 

الليلة  االإ���ص��الم��ّي  اجل��ه��اد  اأ���ص��رى  بنقل 

املا�صية، من الغرف التي يقبع بها اأ�صرى 

توزيعهم  مّت  وال��ت��ي  االأخ����رى،  الف�صائل 

عليها، اإىل غرفتن داخل كل ق�صم ، الفتاً 

رف�����ص��وا اخل���روج  اأ���ص��رى اجل��ه��اد  اأّن  اإىل 

اإىل  نقلهم  اأّن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ال��غ��رف  م��ن 

املطلوب،  احل��ل  لي�س  بهم  خا�صة  غ��رف 

مطالبن باال�صتجابة ملطلبهم ب�صكٍل كلّي
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إعالن النفير بسجون االحتالل٠٠ مئات 
األسرى يضربون ويهددون بالتصعيد 

 الرواد: ال مساس بالتأمين الصحي 
لمتقاعدي الفوسفات

 سليمان الهذالين.. مسن فلسطيني يقارع 
جيش االحتالل

النباط-عمان

مناجم  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د 

عبدالوهاب  املهند�س  االأردن��ي��ة  الفو�صفات 

ال��ع��م��ل بنظام  ال�����ص��رك��ة  ا���ص��ت��م��رار  ال�����رواد، 

 2000 لعام  للمتقاعدين  ال�صحي  التاأمن 

وتعديالته وااللتزام بعدم امل�صا�س به، ومبا 

ال�صحية  اخل���دم���ات  ن��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 

النظام.  املقدمة للم�صركن مبوجب 

يف  لقائه  خ��الل  ال���رواد  املهند�س  وج��دد 

م��ق��ر ال�����ص��رك��ة ع����ددا م��ن امل��ت��ق��اع��دي��ن ي��وم 

العمل  �صبط  على  ال�صركة  ح��ر���س  ام�����س، 

ب��ن��ظ��ام ال���ت���اأم���ن ال�����ص��ح��ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  

ل�صمان دميومته، ومنع اأي هدر مايل فيه، 

مبراقبة  الفو�صفات  �صركة  مت�صك  م��وؤك��دا 

ع��ل��ي��ه من  ال��ن��ظ��ام  وال��ت��دق��ي��ق  واإدارة ه���ذا 

هذا  يف  املتخ�ص�صة  ال�صركات  احدى  خالل 

املجال والتي تتوىل اإدارته منذ العام 2015.

ال��ت��اأم��ن  ن��ظ��ام  ادارة  ع��م��ل��ي��ة  اإن  وق����ال 

ال�������ص���ح���ي،  ل���ه���ا اث����ر اي���ج���اب���ي م���ن خ���الل 

امل�صرفة  ال�صركة  التي توفرها  اخل�صومات، 

وت�صكل  للم�صتفيدين،  ال��ن��ظ��ام  اإدارة  على 

وتعود  ال�صحي،  ال��ت��اأم��ن  ل�صندوق  راف���دا 

ب���ال���ف���ائ���دة. ع��ل��ى امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن���ه، دون 

االن��ت��ق��ا���س م��ن طبيعة ون��وع��ي��ة اخل��دم��ات 

ال�صحية.
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النباط-وكالت

وله  بها غنمه  يتوكاأ على ع�صاه ويه�س   

اأم��ام  بها  التلويح  منها  اأخ��رى،  م��اآرب  فيها 

اإنه  وي��ه��ددون وج���وده.  اأر���ص��ه  من يحتلون 

ابن  الهذالن،  �صليمان  الفل�صطيني  امل�صن 

اأق�صى  اخلليل  اأم اخلري يف حمافظة  قرية 

الغربية ال�صفة  جنوب 

وعلم  ع�����ص��اه  وح��ام��ال  كوفيته  معتمرا 

الهذالن  ي�صارك  االأربع،  باألوانه  فل�صطن 

ق����وات االح��ت��الل  م��ق��ارع��ة  ع���ام���ا( يف   ٦9(

ت��ت��ع��ر���س فيها  م����رة  ك���ل  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي، يف 

الفل�صطينية  والتجمعات  وال��ق��رى  قريته 

املجاورة العتداءات االحتالل وامل�صتوطنن

الأ�شرى وامل�شرى

اللهم حرر االأ�صرى وامل�ْصرى )االأق�صى( 

، كلمات ال يتوقف الهذالن عن الهتاف بها 

اأ�صابعه  ومتخذا من  يده  رافعا  وترديدها، 

اليمنى،  ي��ده  اأ���ص��اب��ع  يغلق  خ��ا���ص��ا:  ���ص��ع��ارا 

االإبهام م�صتقيما ويبقي 

وت��ق��ع ِخ��ْرب��ة )ق��ري��ة ���ص��غ��رية( اأم اخلري 

ال�����ص��رق من  اإىل  ال��ه��ذال��ن،  ي��ق��ي��م  ، ح��ي��ث 

وت�صكنها ع�صرية  يّطا جنوبي اخلليل،  بلدة 

الهذالن منذ عام 195٦، وا�صتدت معاناتها 

اأرا�صيهم باإقامة م�صتوطنة كرمئيل على 
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النباط- عمان

اإن  ال���ه���واري،  ف��را���س  ال�صحة  وزي���ر  ق���ال   

املنطقة، وحتديدا يف  التبغ يف  م�صكلة تعاطي 

يف  ال�صحية  التحديات  اأه��م  من  تعد  االأردن، 

املتو�صط. اإقليم �صرق 

واأو����ص���ح ال����ه����واري، يف م��داخ��ل��ة ل���ه، عر 

ال��دورة  اأعمال  خالل  املرئي،  االت�صال  تقنية 

التي  املتو�صط،  ل�صرق  االإقليمية  للجنة  الـ٦8 

العادية. بداأت جل�صاتها 
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النباط- عمان

 اأكدت فاعليات اقت�صادية، �صرورة تقدمي 

ح��واف��ز وت�����ص��ه��ي��الت ل��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ن ال��ري 

والتدفق  التجاري  التبادل  تعزيز  الأهميته يف 

ال�����ص��ل��ع��ي م���ع دول اجل������وار، خ��ا���ص��ة ال���ع���راق 

ال�صحن  بنظام  العمل  اإع��ادة  ظل  يف  و�صورية، 

واإع��ادة فتح  العراق،  الباب مع  اإىل  الباب  من 

معر جابر احلدودي مع �صورية.

التفا�صيل �ص »7«

النباط- الدوحة

ال�صادرة  القطرية  ال�صحافة  حفلت   

ال���ي���وم ب��ال��ك��ث��ري م���ن امل���ق���االت وال��ت��ح��ل��ي��ل 

واالإ����ص���ادة ال��وا���ص��ع��ة ب��زي��ارة ج��الل��ة امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين وج���الل���ة امل���ل���ك���ة ران���ي���ا 

البناءة  وامل��ب��اح��ث��ات  ق��ط��ر،  اإىل  ال��ع��ب��داهلل 

�صمو  اأخيه  مع  امللك  جاللة  عقدها  التي 

ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري قطر.

و���ص��ل��ط��ت ج��م��ي��ع ال�����ص��ح��ف ال��ق��ط��ري��ة 

اأعدادها  يف  االأوىل  �صفحاتها  �صدر  على 

ال�������ص���ادرة ال���ي���وم، ال�����ص��وء ع��ل��ى ال���زي���ارة 

العربين،  الزعيمن  بن  والقمة  امللكية 

و�صفحات  وا�صعة  م�صاحات  خ�ص�صت  كما 

التن�صيق  اأه��م��ي��ة  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  ع���دي���دة 

االأردين القطري يف املجاالت كافة.

التفا�صيل �ص »2«

 وزير الصحة: تعاطي التبغ من أهم 
التحديات الصحية بإقليم شرق المتوسط

 اقتصاديون: دعم قطاع الشحن والتخليص 
يعزز التبادل التجاري مع دول الجوار

  الصحافة القطرية: األردن وقطر في 
خندق واحد أكثر من أي وقت مضى
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الأمطار  وبالطبع هطول  املو�سم،  الأوىل يف هذا  بال�َسْتَوة  علينا  تعاىل  اهلل  اأنعم 

ياهم  النا�س ومحُ كل  تبت�سم على وجوه  فالفرحة  ككل،  املو�سم  على  اإيجاباً  �سيوؤثر 

بالزراعة:    املهتمني  وخ�سو�ساً 

الزراعة  كقطاعات  على قطاعات خمتلفة  اإيجابي  لها مردود  الأوىل  ال�َسْتوة   .1

واملياة واخلدمات والبني التحتية والطاقة وغريها.

باجلانب  فهي  وال�سلبية،  الإيجابية  بني  خ�سو�سيتها  تتباين  الأوىل  ال�َسْتوة   .2

بامل�ستقبل،  ليتاأملوا ويتفاءلوا  اإغاثة للأر�س لتهتز وتربوا ولأهلها  ت�سّكل  امل�سيء 

وعلى اجلانب الآخر تك�سف امل�ستور يف الكثري من الق�سايا التي ترافقها.

املحا�سيل  زراع���ة  لغايات  وامل��ي��اة  ال��زراع��ة  لقطاع  كبري  اأم��ل  الأوىل  ال�َسْتوة   .3

احلقلية “والعّفري” كالقمح وغريه، ولزيادة املخزون املائي يف ال�سدود، واأمل اأي�ساً 

لأ�سحاب اآبار مياه التجميع واحل�ساد املائي لتنظيف ال�ساحات وجماري املياه على 

اأمل جتميع املياه يف ال�ستوة القادمة.

4. ال�َسْتوة الأوىل يف املقابل كا�سفة لعيوب البنية التحتية، فهي التي تحُنذر بعدم 

قدرة اإ�ستيعاب خطوط املجاري اأو ال�سرف ال�سحي وحتى خطوط الكهرباء.

ال�سعات  وتك�سف  ال��ط��رق،  على  امل���رور  اأنظمة  ج��ودة  تك�سف  الأوىل  ال�����َس��ْت��وة   .5

كنتيجة  ال�ستاء  ف�سل  يف  فعًل  ت�ستخدم  التي  امل�سارب  واأع���داد  للطرق  احلقيقية 

اإ�ستخدام بع�سها ب�سبب جتمع املياه فيها. لعدم اإمكانية 

6. ال�َسْتوة الأوىل تزيل الأقنعة عن ال�سلوكيات ال�سلبية “لبع�س” النا�س فمنهم 

الإمتثال  وع��دم  امل��روري��ة  للفو�سى  ينحى  ومنهم  ون��زق��اً،  ع�سبية  اأك��ر  يكون  من 

يف  يتفّن  من  ومنهم  برمتها،  ال�سري  قوانني  خمالفة  ورمب��ا  امل��روري��ة  ل��لإ���س��ارات 

ال�سوارع. يف  امل�ساة  على  “طرط�سة” املاء 
تعتدي  والتي  الأر�سفة  التجارية على  العرو�س  تحُخّل�سنا من  الأوىل  ال�َسْتوة   .7

على حق امل�ساة، وتحُخّل�سنا من جتمعات الباعة املتجولني يف ال�سوارع وغريها.

اأنف�سهم،  النا�س  لدى  والفريو�سات  املر�سية  العيوب  تك�سف  الأوىل  ال�َسْتوة   .8

والروتينية  ال��دوري��ة  لل�سيانة  وحاجتها  وامل��ن��ازل  املركبات  عيوب  اأي�ساً  وتك�سف 

والطارئة.  

ت�ساهم  لأنها  القلب  من  عليها  تعاىل  اهلل  ن�سكر  رّبانية  نعمة  الأوىل  ال�َسْتوة   .9

بفعالية يف تنظيف �سوارعنا من املحُخّلفات ال�سلبة الظاهرة والباطنة حتى احلجم 

بهذه  تنظيفها  على  ي��ق��وم��وا  اأن  الأر�����س  ع��ّم��ال  ك��ل  ي�ستطيع  ل  وال��ت��ي  امل��ي��ك��روي 

الفعالية واجلودة، وتقوم اأي�ساً على تنظيف بيئتنا واأ�سجارنا لتظهر األوان ال�سجر 

واإ���س��ع��اداً  ومنظراً  ن��ظ��ارة  اأك��ر  وبيئتنا  واأ�سجارنا  �سوارعنا  فتغدو  �سرة،  خحُ اأك��ر 

للناظرين.

ب�سراحة: ال�َسْتوة الأوىل نعمة رّبانية باإمتياز لأن فيها الفوائد الدنيوية اجلم 

لبني الب�سر، وفيها اإدراك �سرورة التعّلق برب العّزة والإميان بقدرته �سوب تعميق 

اإ�ستفدنا  فهّل  وال�سعب،  للحكومات  امل�ستفادة  الدرو�س  وفيها  الروحانية،  مفهوم 

من هذه الدرو�س “لل�ستوة القادمة”! 

د.محمد طالب عبيدات

 
أول َشْتَوة

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

اخلمي�س 14 / 10 / 2021 

 خالل زياره لستاد المدينة التعليمية بالدوحة

الملك وأمير قطر يطلعان على غرفة عمليات أمن بطولة كأس العالم بالدوحة

 عمل األعيان تؤكد أهمية التشاركية بين الصناديق اإلقراضية والتنموية

الصحافة القطرية: األردن وقطر في خندق واحد أكثر من أي وقت مضى

 الملك يهنئ بنجاح العراق
 في إجراء االنتخابات النيابية

 الملك في ختام زيارته لقطر: نتطلع 
لمواصلة البناء على عالقاتنا الوثيقة

 العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى القضاة وعساف

 »راصد«: ٤٧ وزيرا بحكومة 
الخصاونة خالل عام

االنباط- الدوحة

اليوم  الثاين،  عبداهلل  امللك  جللة  اطلع 

حمد  بن  متيم  ال�سيخ  �سمو  برفقة  الأربعاء، 

اآل ثاين، اأمري دولة قطر على غرفة عمليات 

بقطر  �ستقام  التي  العامل  كاأ�س  بطولة  اأمن 

املقبل. العام 

امللك  جللة  قطر  دولة  اأمري  وا�سطحب 

التابع  الوطني  القيادة  مركز  اإىل  زي���ارة  يف 

ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��ق��ط��ري��ة 

العمليات  غ��رف��ة  م��ق��ر  ي��ق��ع  ح��ي��ث  ال���دوح���ة، 

العاملية. للبطولة  املخ�س�سة 

وا���س��ت��م��ع ج��لل��ت��ه، خ���لل ال���زي���ارة ال��ت��ي 

احل�سني،  بن  علي  الأم��ري  �سمو  فيها  رافقه 

اأم���ن فعاليات  رئ��ي�����س جل��ن��ة  م��ن  اإي��ج��از  اإىل 

كاأ�س العامل اللواء عبدالعزيز الأن�ساري عن 

اأبرز املهام املناطة باللجنة لتاأمني البطولة، 

و����س���م���ان ���س��لم��ة امل�������س���ارك���ني واجل��م��اه��ري 

امل�ساركة. الت�سهيلت للفرق  وتقدمي جميع 

واطلع جللة امللك و�سمو اأمري قطر على 

اأحدث الو�سائل التقنية امل�ستخدمة يف جمال 

بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  والأدوار  الأم��ن��ي��ة،  الأن��ظ��م��ة 

ل�سيما  ال�سرتاتيجية  خططه  �سمن  املركز 

التعامل مع الأحداث واإدارة الأزمات.

بالدوحة  التعليمية  املدينة  �ستاد  زارا  كما 

ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات  �سي�ست�سيف  ال���ذي 

ال��ن��ه��ائ��ي،  رب����ع  ال������دور  2022 ح��ت��ى  ال���ع���امل 

ي�سمها  التي  واملن�ساآت  املرافق  على  واطلعا 

ال���س��ت��اد وم��ب��ان��ي��ه ال��ه��ن��د���س��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 

���س��ت��ك��ون خم�س�سة  م��لع��ب   8 ل���  جم�����س��م��ات 

للبطولة. 

االنباط- عّمان

 اأكد رئي�س جلنة العمل والتنمية الجتماعية 

يف جم��ل�����س الأع���ي���ان ال��ع��ني عي�سى ح��ي��در م���راد 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��ارك��ي��ة ب���ني ال�����س��ن��ادي��ق 

الإقرا�سية والتنموية لرفع انتاجية الفرد ودخل 

التنموي  الجتماعي  بالعمل  والرت��ق��اء  اأ���س��رت��ه، 

خلل  م��ن  املجتمع  اأف���راد  حياة  نوعية  وحت�سني 

الت�سريعية  والأط��ر  الجتماعية  ال�سيا�سات  ر�سم 

املتكاملة.

اللجنة ام�س الرب��ع��اء  ج��اء ذل��ك خ��لل لقاء 

التنمية  اأم���ني ع���ام وزارة  ال��ع��ني م����راد،  ب��رئ��ا���س��ة 

الجتماعية ومدير عام �سندوق املعونة الوطنية 

بالوكالة برق ال�سمور، ومدير عام �سندوق الزكاة 

الدكتور عبد ممود ال�سمريات.

واأو����س���ح م����راد اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم العمل 

الج��ت��م��اع��ي ال��ت��ن��م��وي ال��ت�����س��ارك��ي ال���ه���ادف اإىل 

ب��دًل عن العتماد  املعي�سة للفرد  حت�سني احلياة 

ع��ل��ى امل���ع���ون���ات، م�������س���رًيا اإىل �����س����رورة ت��وظ��ي��ف 

املعلومات لتوفري اخلدمات الجتماعية املتميزة، 

جمال  يف  وماأ�س�ستها  ال�����س��راك��ات  وب��ن��اء  وتطوير 

اأجل  من  امل�ستدام،  والتنموي  الجتماعي  العمل 

تقليل ن�سبة الفقر والبطالة.

ال�����س��ن��ادي��ق الق��را���س��ي��ة  اإىل ت��وح��ي��د  ودع�����ا 

الر�سمية، ورفع م�ستوى التن�سيق والت�سارك بني 

بع�سها، من اأجل تكامل الأدوار بني وزارة التنمية 

الجتماعية واجلمعيات اخلريية ومراكز اليتام 

التابعة لها، بهدف تقدمي امل�ساعدة املادية والعينية 

للأ�سر  دوري��ة  اأو  �سهرية  اأو  طارئة  ب�سورة  �سواء 

العفيفة وذلك بعد درا�سة حالت الفقر يف اململكة 

للتعرف على واقع الأفراد والأ�سر ذات احلاجة.

وح����ث ع��ل��ى زي�������ادة امل���ع���ون���ة ودع������م امل�����س��اري��ع 

الإنتاجية بغر�س اإيجاد فر�س ت�سغيل يف مناطق 

الق��ت�����س��ادّي��ة  التنمية  اأج���ل حتقيق  م��ن  ال��ف��ق��ر، 

والجتماعّية، وتر�سيخ مبادئ التكافل الجتماعي، 

مع تفعيل قانون �سندوق الزكاة ليخدم الفقراء 

واملزكني من خلل الروؤية امل�سرتكة مع اجلهات 

املعنية.

وحت�����دث م�����راد ع���ن ظ���اه���رة ال��ت�����س��ول، ال��ت��ي 

ال�سعيفة،  النفو�س  لأ�سحاب  “مهنة”  اأ�سبحت 

لفًتا اإىل اأهمية و�سع الأطر الت�سريعية للحد من 

تلك الظاهرة.

ب������دوره، ق����ال ال�����س��م��ور اإن ���س��ن��دوق امل��ع��ون��ة 

ت��اأم��ني احل��م��اي��ة وال��رع��اي��ة  اإىل  ي��ه��دف  الوطنية 

ل���لأ����س���ر ال���ف���ق���رية وامل���ح���ت���اج���ة ورف������ع م�����س��ت��وى 

معي�ستها، وذلك من خلل تقدمي املعونات املالية 

ال�سهرية والطارئة. وبني اأن ال�سجل املوحد يقدم 

الر�سمية  والقطاعات  اجل��ه��ات  جلميع  خدماته 

يتعلق  فيما  وذل����ك  امل��م��ل��ك��ة،  يف  الر�سمية  وغ���ري 

بتزويدها مبختلف البيانات واملعلومات اخلا�سة 

التن�سيق والت�ساركية بني  بالأ�سر الردنية �سمن 

امل�ستحقات  ���س��رف  يف  املعتمدة  اجل��ه��ات  خمتلف 

وعدم التكرار.

التدريب  ب��رام��ج  ت��وف��ري  اإىل  ال�سمور  واأ���س��ار 

اجل�سماين  وال��ت��اأه��ي��ل  الت�سغيل  وب��رام��ج  املهني 

اخل��ا���س��ة ب��اأب��ن��اء الأ���س��ر امل��ح��ت��اج��ة، وامل�����س��اع��دة يف 

تنمية م��ه��ارات وق����درات اف��راده��ا ال��ق��ادري��ن على 

العمل متهيداً لدجمهم يف �سوق العمل والنتاج، 

وذلك لتحويل اأف��راد الأ�سر من متلقني للمعونة 

اإىل افراد منتجني.

ال�سمور  اأو�سح  الت�سول،  ظاهرة  وبخ�سو�س 

اأنه مت �سبط اكر من 10 اآلف و800 مت�سول منذ 

بداية العام احلايل، منهم 70 باملئة من املكررين، 

لفَتا اإىل اإجراء املزيد من الدرا�سات الجتماعية 

للبحث يف اأ�سباب هذه الظاهرة وخا�سة باأ�سكالها 

واأ�ساليبها اجلديدة.

وحتدث عن ماور للحد من ظاهرة الت�سول 

اأبرزها، تطوير الت�سريعات لتحقيق ال��ردع العام، 

اإج�������راءات تكفيل امل��ت�����س��ول��ني وخ��ا���س��ة  وت�����س��دي��د 

الت�سول املنظم وامل�سوؤولني عنه، وتكثيف الدوريات 

املت�سولني  ل�سبط  املعنية  اجلهات  من  امل�سرتكة 

وحتويلهم للق�ساء.

اأم��وال �سندوق  اإن  من جهته، قال ال�سمريات 

اب����واب  ع��ل��ى  ال�����س��رف  ال����زك����اة، ت�ستند يف ط����رق 

ال�سندوق  اأن  ال�سمريات  واأك��د  ال�سرعية.  الزكاة 

ي�سكل م�سدر ثقة للمزكني وي�سهل عليهم مهمة 

توزيع الزكاة واي�سالها مل�ستحقيها �سمن درا�سات 

والعتماد  ال�سندوق،  موظفو  بها  يقوم  ميدانية 

على الوثائق الر�سمية التي تعزز عمل ال�سندوق 

التنمية  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���زك���اة  دف����ع  يف 

الجتماعية و�سندوق املعونة الوطنية عرب ال�سجل 

املوحد، ل�سمان عدم التكرار يف �سرف امل�ستحقات. 

من جهتهم، دعا اأع�ساء اللجنة اإىل اإن�ساء من�سة 

مبنية  احلكومية،  لل�سناديق  موحدة  اإلكرتونية 

على قاعدة بيانات للم�ستحقني، اإىل جانب توحيد 

�سناديق القرا�س.

االنباط- الدوحة

ال��ي��وم  ال�����س��ادرة  ال��ق��ط��ري��ة  ال�سحافة  حفلت   

الوا�سعة  والإ�سادة  والتحليل  املقالت  بالكثري من 

بزيارة جللة امللك عبداهلل الثاين وجللة امللكة 

التي  البناءة  اإىل قطر، واملباحثات  العبداهلل  رانيا 

عقدها جللة امللك مع اأخيه �سمو ال�سيخ متيم بن 

حمد اآل ثاين اأمري قطر.

على �سدر  القطرية  ال�سحف  و�سلطت جميع 

ال��ي��وم،  ال�����س��ادرة  اأع���داده���ا  يف  الأوىل  �سفحاتها 

ال�سوء على الزيارة امللكية والقمة بني الزعيمني 

ال���ع���رب���ي���ني، ك���م���ا خ�����س�����س��ت م�������س���اح���ات وا���س��ع��ة 

التن�سيق  اأهمية  ع��ن  للحديث  ع��دي��دة  و�سفحات 

وانعكا�ساته  ك��اف��ة،  امل��ج��الت  يف  القطري  الأردين 

الإيجابية على ق�سايا املنطقة، واأهمية العلقات 

ال�سرتاتيجية بني البلدين ال�سقيقني، وامل�ستوى 

املتطور الذي بلغته اليوم يف جميع املجالت.

وت�سدرت الزيارة امللكية اإىل الدوحة واملباحثات 

الراية  ل�سحف  الرئي�س  العنوان  اأم��ري قطر،  مع 

والوطن والعرب ولو�سيل وال�سرق ال�سادرة اليوم.

واأوردت �سحيفة الراية يف مو�سوعها الرئي�س اأن 

الزعيمني بحثا العلقات ال�ستثمارية والتنموية 

وال��ث��ق��اف��ي��ة، و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال�����س��ي��ا���س��ي 

النظر حول  الآراء ووجهات  والقت�سادي، وتبادل 

الق�سايا الإقليمية والدولية وامل�ستجدات الراهنة.

ع��رب عن  امل��ل��ك  اأن ج��لل��ة  ال�سحيفة  وق��ال��ت 

تطلعه لتعزيز الروابط الأخوية وعلقات التعاون 

لتحقيق التطلعات امل�سرتكة، واأن اأمري قطر متنى 

للعلقات الأخوية بني البلدين املزيد من التطور 

يف املجالت كافة.

عنوان  حتت  افتتاحيتها  يف  ال�سحيفة  وقالت 

وت��ك��ام��ل  اأخ����وي����ة  ع���لق���ات  والأردن..  “قطر 
الأردن��ي��ة  القطرية  ال��ع��لق��ات  اإن  ا�سرتاتيجي”، 

البلدين  وجتمع  ال�سرتاتيجي،  بالتكامل  تتميز 

رواب�����ط الإ����س���لم وال���ع���روب���ة وال���ت���اري���خ امل�����س��رتك 

وامل�����واق�����ف امل�������س���رف���ة جت�����اه ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة 

والإ�سلمية، وما من �سك اأن هناك تن�سيقا مبا�سرا 

بني الدوحة وعمان جتاه الق�سايا امل�سريية، وعلى 

راأ�سها عدالة الق�سية الفل�سطينية و�سعي البلدين 

الدوؤوب يف �ستى املحافل الدولية لرفع الظلم عن 

الأ�سقاء.

الر�سمية  املباحثات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 

التي عقدها جللة امللك واأمري قطر م�ساء اأم�س 

بالديوان الأم��ريي، اأك��دت عمق وجت��ذر العلقات 

الروابط  لتعزيز  الأردن��ي��ة، وتطلعاتهما  القطرية 

التطلعات  يحقق  مبا  التعاون  وعلقات  الأخ��وي��ة 

وال�سعبني  البلدين  �سالح  يف  وي�سب  امل�سرتكة 

ال�سقيقني.

كما تناولت جل�سة املباحثات الر�سمية العلقات 

الثنائية الوطيدة بني البلدين ال�سقيقني، و�سبل 

ال�سيا�سية  امل���ج���الت  �ستى  يف  وت��ع��زي��زه��ا  دع��م��ه��ا 

والقت�سادية وال�ستثمارية والتنموية والثقافية، 

بالإ�سافة اإىل اآخر تطورات الأو�ساع يف املنطقة.

وقالت ال�سحيفة اإن الزيارة الر�سمية جلللة 

ال��دوح��ة، �سهدت توقيع  اإىل  الثاين  امللك عبداهلل 

ات��ف��اق��ي��ة ح���ول الإع���ف���اء امل��ت��ب��ادل م���ن ال��ت��اأ���س��رية 

واخلا�سة  الدبلوما�سية  ال�سفر  ج���وازات  حلاملي 

بني قطر والأردن، ومذكرة تفاهم بني جهاز قطر 

احلكومية  ال�ستثمارات  اإدارة  و�سركة  لل�ستثمار 

الأردنية “جيماك”.

من جهتها، �سلطت �سحيفة ال�سرق “مان�سيت” 

يف ع���دده���ا ال�����س��ادر ال���ي���وم، ال�����س��وء ع��ل��ى القمة 

القطرية الأردنية القطرية، حتت عنوان “علقات 

وثيقة مع الأردن”.

واأفردت ال�سحيفة يف عددها �سفحات لتغطية 

الزيارة واملباحثات والقمة الثنائية بني الزعيمني 

الكبريين التي ا�ستعر�ست امل�ستجدات يف املنطقة، 

والعلقات الثنائية وال�سبل الكفيلة بتطويرها.

كما خ�س�ست �سحيفة الوطن عنوانها الرئي�س 

ال��ع��لق��ات  ع��ن  ل��ل��ح��دي��ث  الأوىل  �سفحتها  ع��ل��ى 

والأردن  “قطر  ع��ن��وان  حت��ت  القطرية  الأردن��ي��ة 

يطوران العلقات”.

ح��ول عدد  الآراء  ت��ب��ادل  الزعيمني  اإن  وق��ال��ت 

من الق�سايا الإقليمية والدولية، كما بحثا تعزيز 

وال�سيا�سي  وال���س��ت��ث��م��اري  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 

والتنموي والثقايف. ونوهت ال�سحيفة بالتفاقيات 

وم����ذك����رات ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي وق��ع��ت ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سقيقني.

وحتت عنوان “القمة القطرية الأردنية تناق�س 

اأن  ال��ع��رب  �سحيفة  اأك����دت  فل�سطني”،  ت��ط��ورات 

حول  النظر  وج��ه��ات  تبادلت  الثنائية  املباحثات 

امل�ستجدات الراهنة.

واأكدت ال�سحيفة يف افتتاحيتها بعنوان “اأهل 

جللة  زي��ارة  اأن  الثاين”،  عبداهلل  امللك  بجللة 

م�سار  يف  خا�سة  اأهمية  تكت�سب  قطر،  اإىل  امللك 

على  وانعكا�ساتها  ال�سقيقني،  البلدين  ع��لق��ات 

اإن  جممل الأو���س��اع يف ال�سرق الأو���س��ط. وق��ال��ت 

البلدين اليوم يف خندق واح��د اأك��ر من اأي وقت 

م�سى، ول يخفى على اأحد حر�س الدوحة وعمان 

على معاجلة اأب��رز امللفات التي تغ�س بها ال�ساحة 

تهبان  ال��ل��ت��ان  العا�سمتان  اأي�����س��ا  وه��م��ا  العربية، 

املنابر  يف  الفل�سطيني  العربي  احل��ق  ع��ن  للدفاع 

الإقليمية والعاملية. وا�سافت ال�سحيفة اأن الأجواء 

واكبت جل�سة  التي  ال�سادقة  وال��ع��ب��ارات  الأخ��وي��ة 

تعك�س  البلدين  قيادتي  ب��ني  الر�سمية  املباحثات 

الثنائية  ال��ع��لق��ات  للقاء على  الإي��ج��اب��ي��ة  الآث����ار 

والق�سايا مل الهتمام امل�سرتك.

الطيبة  ال�����روح  ه����ذه  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأك������دت 

واحلر�س على تعزيز العلقات القطرية الأردنية، 

وت�سخريها خلدمة ق�سايا الأمة، نلحظها دائما يف 

لقاءات م�سوؤويل البلدين �سواء على م�ستوى القادة 

اأو امل�ستوى الوزاري، م�سرية اإىل احلفاوة الر�سمية 

والإعلمية وال�سعبية التي رافقت زيارة اأمري قطر 

اإىل الأردن يف 23 �سباط من العام املا�سي.

مان�سيتها  كذلك يف  لو�سيل  وتناولت �سحيفة 

القطرية بني جللة  الأردنية  املباحثات  الرئي�س 

الرئي�س على  ق��ط��ر، وج���اء عنوانها  واأم���ري  امل��ل��ك 

�سدر �سفحتها الأوىل حتت عنوان “الأمري وامللك 

عبداهلل يبحثان تطورات الأو�ساع يف فل�سطني”.

واأكدت اأن القمة القطرية الأردنية اأكدت دعم 

التعاون ال�سيا�سي والقت�سادي والتنموي والثقايف، 

كما بحثت تعزيز التعاون والروابط بني البلدين.

االنباط- عمان

بعث جللة امللك عبداهلل الثاين برقيتي تهنئة 

اإىل الرئي�س العراقي برهم �سالح، ورئي�س جمل�س 

بنجاح  ال��ك��اظ��م��ي،  م�سطفى  ال��ع��راق��ي  ال������وزراء 

النيابية،  النتخابات  اإج���راء  يف  ال�سقيق  ال��ع��راق 

وموا�سلة تعزيز العملية الدميقراطية.

متنياته  ع��ن  الربقيتني،  يف  جللته،  واأع���رب 

لأع�������س���اء جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ن��ت��خ��ب��ني ال��ت��وف��ي��ق 

مبهامهم، ولل�سعب العراقي ال�سقيق حتقيق املزيد 

من التقدم والزدهار.

اإىل  امل�ستمر  واأك��د جللة امللك وق��وف الأردن 

جانب الأ�سقاء يف العراق يف حتقيق تطلعاتهم، ويف 

احلفاظ على ا�ستقرار العراق وحماية م�ساحلة.

االنباط- عمان

 اأعرب جللة امللك عبداهلل الثاين عن تطلعه 

دولة  مع  الوثيقة  العلقات  على  البناء  ملوا�سلة 

قطر لدعم ال�ستقرار يف املنطقة وخدمة ق�سايا 

الأمة.

ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�سابه على  وق���ال ج��لل��ت��ه يف 

تويرت “�سعدت بزيارة دولة قطر ال�سقيقة ولقاء 

اأخي العزيز �سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، 

بني  الأخ���وي���ة  ال��ع��لق��ات  عمق  اأك����دت  مباحثاتنا 

بلدينا و�سعبينا. اأ�سكر اأخي متيم بن حمد وال�سعب 

ملوا�سلة  واأت��ط��ل��ع  ال�سيافة،  ك��رم  على  ال��ق��ط��ري 

البناء على العلقات الوثيقة لدعم ال�ستقرار يف 

منطقتنا وخدمة ق�سايا اأمتنا”.

االنباط- عمان 

نقل رئي�س الديوان امللكي الها�سمي يو�سف 

ح�سن العي�سوي تعازي جللة امللك عبداهلل 

الدكتور  بوفاة  الق�ساة  ع�سرية  اإىل    الثاين 

الأ�سبق  ال��وزي��ر  �سقيق  الق�ساة،  ن��وح  ه���ارون 

ع�سرية  واإىل  الق�ساة،  ن��وح  ممد  ال��دك��ت��ور 

ع�ساف بوفاة عدنان �سالح �سليمان ع�ساف.

هاتفيني  ات�سالني   يف  العي�سوي،  واأع���رب 

مع  اأ�سرتي املرحومني ، عن تعازي وموا�ساة 

جللة امللك، �سائل اهلل اأن يتغمدهما بوا�سع 

رحمته.

االنباط-عمان

مل��راق��ب��ة  الأردين  را����س���د  ب��رن��ام��ج  ن��ف��ذ   

ال��ت��ع��دي��ل  ح���ول  احل��ك��وم��ي حت��ل��ي��ًل  الأداء 

ال�����راب�����ع ع���ل���ى ح���ك���وم���ة ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

احل��ك��وم��ة  اأن  اأظ���ه���ر  اخل�������س���اون���ة،ح���ي���ث  

الول  ع��ام��ه��ا  يف  47وزي���������راً  م���ن  ت�����س��ك��ل��ت 

ب�  م��ق��ارن��ة  ���س��ي��دات،وب��ن�����س��ب��ة%11،   5 منهم 

43وزيراً منهم9�سيدات يف حكومة الدكتور 

ع��م��ر ال������رزاز، و40وزي�������راً م��ن��ه��م 2���س��ي��دات 

امللقي،  ه��اين  الدكتور  حكومة  ت�سكيلة  يف 

الدكتور  3اإناث يف حكومة  منهم  و31وزيراً 

الن�سور عبداهلل 

احلالية  الت�سكيلة  اأن  التحليل  واأو���س��ح 

ال���راب���ع �سمت  ال��ت��ع��دي��ل  ب��ع��د  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

توزيرهم يف  و13وزي���راً مت  �سابقاً  15وزي���راً 

ب��اأن  علماً  اخل�ساونة،  ب�سر  ال��دك��ت��ور  عهد 

خلل  م��رة  لأول  23وزي���راً  وّزر  اخل�ساونة 

كان  فيما  حكومته،  عمر  م��ن  الأول  ال��ع��ام 

ع���دد ال�����وزراء ال�����س��اب��ق��ني ال��ذي��ن مت اإع���ادة 

توزيرهم خلل العام الأول 24وزيراً

لت�سكيلة  العمري  باملعدل  يتعلق  وفيما 

ال���راب���ع فيتبني  ت��ع��دي��ل��ه��ا  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة 

57ع���ام���اً،  اإىل  و���س��ل  ال��ع��م��ري  امل���ع���دل  اأن 

39ع��ام��اً،  يبلغ  �سناً  ال���وزراء  اأق��ل  ك��ان  حيث 

75عاماً واأكربهم �سناً يبلغ 

اأم�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ت��ح�����س��ي��ل الأك����ادمي����ي 

لأع�������س���اء ال�������وزارة ب��ع��د ال��ت��ع��دي��ل ال���راب���ع 

ع��ل��ى  ح���ا����س���ل���ون  39%م����ن����ه����م  اأن  ب������نَي   ،

ن�سبة  و�سلت  فيما  البكالوريو�س  ���س��ه��ادة 

احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى درج�����ة امل��اج�����س��ت��ري اإىل 

ال������وزارة، بينما  اأع�����س��اء  32%م����ن جم��م��وع 

ك����ان����ت ن�����س��ب��ة احل���ا����س���ل���ني ع���ل���ى ����س���ه���ادة 

الدكتوراه 29%من جمموع اأع�ساء الوزارة



املحلي

االنباط-عمان

حمدان  �ساري  الدكتور  الأ�ستاذ  برعاية 

كليتا  عقدت  الأهلية  عمان  جامعة  رئي�س 

اليوم  امل�ساندة  الطبية  والعلوم  ال�سيدلة 

العلمي الثاين يف فندق املوفنبيك - عمان، 

من  نخبة  مب�ساركة  املا�سي  اخلمي�س  يوم 

من  الباحثني  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 

الطبية  والعلوم  ال�سيدلة  كليات  خمتلف 

امل�ساندة احلكومية واخلا�سة يف الأردن

 وك�����ذل�����ك ن���خ���ب���ة م�����ن الك����ادمي����ي����ني 

وال�سيادلة واخت�سا�سي التحاليل الطبية 

املخربية من خمتلف املوؤ�س�سات التي تعنى 

والطبية. ال�سيدلنية  العلمية  بالبحوث 

ك��ل من  القى  العلمي  ال��ي��وم  ب��داي��ة  ويف 

اأ.د.  و  اأ.د. �ساري حمدان رئي�س اجلامعة  

ال�سيدلة  كليتي  عميد   / الطناين  حممد 

ترحيبية  كلمة  امل�ساندة  الطبية  والعلوم 

البحث  اأهمية  على  فيها  اأك���دا  باحل�سور 

اجلامعات  بت�سنيف  الرت��ق��اء  يف  العلمي 

بني اجلامعات املحلية والإقليمية والعاملية 

وكذلك يف خدمة املجتمع املحلي.  

و ت�سمن اليوم العلمي عدة حما�سرات 

علمية كما مت عر�س عدد من البو�سرتات 

العلمية.

جائزة  منح  مت  العلمي  اليوم  ختام  ويف 

عن  ال�سلبي  رول  للمدر�سة  بو�سرت  اأف�سل 

بعنوان: بو�سرت 

 Anticancer and
 antibacterial activities
 of eco-friendly
 coated magnetic iron
 oxide nanoparticles
 prepared from
 Spinacia Oleracea

leaves extract

االنباط-عمان

ق�������ررت حم���ك���م���ة ال����س���ت���ئ���ن���اف ام�������س 

الأرب����ع����اء رد ط��ل��ب الع�����س��ار امل���ق���دم من 

���س��رك��ة لف������ارج وال��ت��اك��ي��د ع��ل��ى ق���راره���ا 

ال�سابق

متتالية  اعت�سامات  الفحي�س  وت�سهد 

الإ�سمنت  م�سانع  �سركة  باأرا�سي  تتعلق 

الأردنية “لفارج”

وح�����س��ب ب���ي���ان ����س���در ع���ن اجل��م��ع��ي��ات 

“�سركة لف���ارج  ف��ي��ه  ح���ذرت  ال��ع�����س��ائ��ري��ة 

للتهرب  الإع�����س��ار  عملية  ا���س��ت��غ��ال  م��ن 

منها  املطلوبة  البيئية  ال�ستحقاقات  من 

والتزامات اأخرى”

االنباط- جر�ش

ل�����س��وؤون  ج��ر���س  اأك���د م�ساعد حم��اف��ظ 

ال�������س���ح���ة وال���������س����ام����ة ال����ع����ام����ة، ه���اين 

ال��ت��زام  اأهمية  الأرب��ع��اء،  ام�����س  الظليفي، 

بال�سروط  املحافظة  يف  الزيتون  معا�سر 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��ح��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق اأوام����ر 

الدفاع

خال املو�سم احلايل.

اأ�سحاب  لقائه  خال  الظليفي،  و�سدد 

على  امل��ح��اف��ظ��ة،  دار  يف  ال���ي���وم  امل��ع��ا���س��ر 

�سفيحة  على  بيان  �سهادة  و�سع  �سرورة 

فيها،  الغ�س  حالت  اأي  ملنع  الزيتون  زيت 

مادة  جمع  خ��زان  يكون  اأن  اأهمية  موؤكدا 

املطلوبة. للموا�سفات  الزيبار مطابقا 

ب�����دوره�����م، اأ�����س����ار اأ�����س����ح����اب م��ع��ا���س��ر 

ال���زي���ت���ون يف امل��ح��اف��ظ��ة، ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 

ج��م��ي��ع  اأن����ه����وا  اأن����ه����م  اإىل  م���ع�������س���رة،   15

ع�سر  مو�سم  لبدء  املطلوبة  التجهيزات 

الزيتون.

االنباط- الكرك

الأردن  ك��ل��ن��ا  ���س��ب��اب  ه��ي��ئ��ة  ����س���ارك���ت   

يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك ام�����س الأرب���ع���اء، يف 

فريو�س  �سد  للتطعيم  الوطنية  احلملة 

اأن����ح����اء  ك�����ورون�����ا ال����واق����ع����ة يف خم���ت���ل���ف 

املحافظة.

احل��م��اي��دة  ع��دي  الهيئة  من�سق  وق���ال 

م��ع  ال���ه���ي���ئ���ة  م���ت���ط���وع���ي  م�������س���ارك���ة  اإن 

ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة يف م���راك���ز ال��ت��ط��ع��ي��م 

ت��اأت��ي ا���س��ت��م��رارا ل��ل��ع��دي��د م��ن الأن�����س��ط��ة 

وت��اأك��ي��دا  الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي  املختلفة 

ع���ل���ى م����ب����داأ ال���ت�������س���ارك���ي���ة ب����ني خم��ت��ل��ف 

املوؤ�س�سات احلكومية واملحلية و�سول اإىل 

العامة  وال�سامة  ال�سحة  درج��ات  اأعلى 

للمواطنني واحلد من انت�سار الفريو�س.

على  ا���س��ت��م��ل��ت  امل�����س��ارك��ة  اأن  واأ����س���اف 

ذوي  والأ�سخا�س  ال�سن  لكبار  م�ساعدة 

الآم��ن  التباعد  على  واملحافظة  الع��اق��ة 

م���ا ب���ني امل���واط���ن���ني وامل���راج���ع���ني، داع��ي��ا 

اإىل  ال��ل��ق��اح  يتلقوا  ال��ذي��ن مل  امل��واط��ن��ني 

����س���رورة الإ����س���راع يف اأخ����ذه و���س��ول اإىل 

فئات  ملختلف  املجتمعية  املناعة  مرحلة 

املجتمع.

االنباط- البرتا

افتتحت اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم 

قبيات،  الدكتورة جن��وى  الإداري���ة  لل�سوؤون 

ام�س الأربعاء، “ملتقى البرتا الأول للتعليم 

املهني والتقني/ املجال الفندقي وال�سياحي”، 

�سلطة  م��ع  بالتعاون  ال����وزارة  وال���ذي نظمته 

اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي.

ق��ب��ي��ات يف كلمة لها،  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

ال���وزارة ت�سعى من  اإن  امللتقى،  افتتاح  خ��ال 

تعزيز  اإىل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خططها  خ���ال 

ال�������س���راك���ة م���ع ���س��رك��ائ��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة 

التعليمية وخا�سة فيما يتعلق بقطاع التعليم 

املهني، م�سرية اإىل اعتبار �سلطة الإقليم من 

البارز يف  لدورها  نظًرا  ال�سراكات،  اأه��م هذه 

خدمة وتطوير التعليم املهني .

واأو�سحت اأن ال��وزارة تعمل بالتن�سيق مع 

موؤهلة  تعليمية  بيئة  اإع����داد  على  �سركائها 

بالأيدي  واملجتمع  الدولة  موؤ�س�سات  لإم��داد 

العاملة امل��اه��رة وامل��درب��ة ال��ق��ادرة على تلبية 

اح���ت���ي���اج���ات ����س���وق ال���ع���م���ل؛ ل��ل��و���س��ول اإىل 

التعليم املهني والتقني والتدريب واللتحاق 

برباجمه يف جميع حمافظات واألوية اململكة .

وب��ي��ن��ت ق��ب��ي��ات اأن ال�������وزارة ت��ع��م��ل على 

ا����س���ت���ح���داث ال���ع���دي���د م���ن ال��ت��خ�����س�����س��ات يف 

ال�سناعية  م��ث��ل  املختلفة،  املهنية  احل��ق��ول 

والزراعية واملهن الطبية امل�ساندة والفندقية 

والقت�ساد املنزيل.

وقال نائب رئي�س جمل�س مفو�سي �سلطة 

اأب���و ح��م��ور، اإن  اإقليم ال��ب��رتا ال��دك��ت��ور خليل 

ال�سلطة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  ج���اء  امللتقى 

ووزارة الرتبية والتعليم وحتقيق املزيد من 

الت�ساركية لتنمية وتطوير القطاع ال�سياحي 

ورفده بالكوادر املوؤهلة لرفع تناف�سية املنتج 

الوطني على امل�ستوى العاملي وتوفري عمالة 

ق��ادرة على خلق وابتكار خدمات مميزة تليق 

مبكانة الأردن على خارطة ال�سياحة العاملية.

فعاليات  م��ن  الأوىل  اجلل�سة  وا�ستملت 

ونقا�سية  بحثية  لأوراق  عر�س  على  امللتقى 

ال����وزارة، ودور  املهني يف  التعليم  واق���ع  ح��ول 

هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية 

البرتا  اإقليم  �سلطة  ودور  املهني،  التعليم  يف 

الازمة  امل��ه��ارات  املحلي  املجتمع  اإك�ساب  يف 

مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات يف امل��ج��الت اخل��دم��ي��ة، 

ودور موؤ�س�سة التدريب املهني واملعاهد التابعة 

لها يف تطوير اخلدمات يف القطاع الفندقي 

وال�سياحي.

ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ر���س 

ال��ب��رتا  كلية  دور  ح���ول  نقا�سيتني  ورق��ت��ني 

لاآثار يف اإعداد موؤهات مهنية مدربة ل�سوق 

العمل، وتقييم احتياجات مديريات الرتبية 

ا�ستملت  فيما  املهني،  التعليم  اإىل  والتعليم 

اجلل�سة الثالثة على ورقتني نقا�سيتني حول 

واقع التعليم املهني يف اخلطة ال�سرتاتيجية 

والتقارير التقييمية.

ليومني،  ي�ستمر  ال���ذي  امللتقى،  وي��ه��دف 

اإىل تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية 

يف التعليم املهني والتقني يف املجال الفندقي 

املهارات  املحلي  املجتمع  واإك�ساب  وال�سياحي، 

ال����ازم����ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وامل�����س��ك��ات 

احتياجات  ب��ني  الفجوة  ات�ساع  ع��ن  الناجتة 

�سوق العمل وكفايات اخلريجني، كما ي�سهم 

يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات حت��دد 

احتياجات �سوق العمل.

 كّليتا الصيدلة والعلوم الطبية في 
عمان األهلية تنظمان يومًا علميًا

 اإلستئناف ترد طلب إعسار »الفارج« 

 الحكومة تشدد على ضرورة التزام 
معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

 كلنا األردن تشارك بالحملة الوطنية 
للتطعيم ضد كورونا بالكرك

 انطالق فعاليات ملتقى البترا األول 
للتعليم المهني والتقني

االنباط- عمان

 ق��ال وزي���ر ال�سحة ف��را���س ال��ه��واري، اإن 

م�سكلة تعاطي التبغ يف املنطقة، وحتديدا يف 

الأردن، تعد من اأهم التحديات ال�سحية يف 

اإقليم �سرق املتو�سط.

واأو����س���ح ال���ه���واري، يف م��داخ��ل��ة ل���ه، عرب 

تقنية الت�سال املرئي، خال اأعمال الدورة 

ال�68 للجنة الإقليمية ل�سرق املتو�سط، التي 

اإن  الثاثاء،  اأم�س  العادية،  جل�ساتها  ب��داأت 

ت�سل  ب���داأت  الأردن  يف  التبغ  تعاطي  اأرق����ام 

لن�سب غري م�سبوقة، حيث جتاوزت الن�سبة 

النت�سار  حيث  من  باملئة  ال���80  الذكور  عند 

ومن حيث التعر�س للتدخني الق�سري.

واأكد الوزير، اأن م�سكلة التدخني متعددة 

م��ن خال  اإل  ل��ذا ل ميكن حلها  الوج����ه؛ 

الل���ت���زام ع���ايل امل�����س��ت��وى واجل��م��اع��ي على 

خمتلف القطاعات.

ودع���������ا ال��������ه��������واري، ج���م���ي���ع ال�������س���رك���اء 

وال���داع���م���ني، ل���ارت���ق���اء مب�����س��ت��وى ال��ن��ظ��م 

جائحة  ك�سفت  ح��ي��ث  ب��الإق��ل��ي��م،  ال�سحية 

اأنظمة الرعاية  اأهمية الرتكيز على  كورونا 

ال�سحية الأولية مبختلف اأبعادها، والرتكيز 

الأ�سخا�س  و�سحة  النف�سية،  ال�سحة  على 

ذوي الإعاقة.

ال�سحية  ال����ك����وادر  دع����م  اإىل  ودع����ا  ك��م��ا 

وتوفري  �سامتها،  على  واحل��ف��اظ  العاملة 

كونها  بدورها،  للقيام  لها  املنا�سبة  الفر�س 

ركيزة اأ�سا�سية من ركائز القطاع ال�سحي.

اإىل ذلك، عر�س املدير الإقليمي ملنظمة 

الدكتور  املتو�سط،  ل�سرق  العاملية  ال�سحة 

لأعمال  ال�سنوي  التقرير  امل��ن��ظ��ري،  اأح��م��د 

بالتعاون  املتو�سط  ل�سرق  الإقليمي  املكتب 

الإقليمية  اللجنة  اأع�ساء  اأمام  البلدان،  مع 

املتو�سط  ل�����س��رق  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ملنظمة 

حتى  اأعمالها  ت�ستمر  التي  ال����68،  بدورتها 

يوم غد اخلمي�س.

ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير  واأب���دى 

ال��ع��امل��ي��ة ل�����س��رق امل��ت��و���س��ط، ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

املنظري، قلقه من اأن ال�سرطان والأمرا�س 

اأرواح  حت�سد  ال��ت��ي  الأخ����رى  ال�سارية  غ��ري 

امل����اي����ني ك����ل ع������ام، وان���خ���ف���ا����س م���ع���دلت 

ال��ت��م��ن��ي��ع، وال���ت���غ���ريات امل��ن��اخ��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

ال�سديدة، هي حتديات �سحية ملحة تواجه 

الإقليم.

وو�سف املنظري، الإجراءات التي اتخذت 

الت�سدي  يف  املا�سيني  ال��ع��ام��ني  م���دار  على 

مثال  باأنها  الإقليم،  يف  كوفيد-19  جلائحة 

وطريقة  ه��ائ��ل،  نطاق  على  الت�سامن  على 

يخ�س  فيما  تطبيقها  ينبغي  للعمل  مثلى 

كافة اأولويات ال�سحة العامة.

وال���دول  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ودع���ا 

لهذه  الت�سدي  اإىل  وال�����س��رك��اء،  الأع�����س��اء، 

التحديات بالزخم نف�سه، والبتكار، والروح 

اجلماعية التي اأظهروها يف مكافحة جائحة 

كوفيد-19.

“لقد ح�سدنا  امل��ن��ظ��ري:  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

مًعا مزيًدا من املوارد يف ال�ستجابة جلائحة 

ك��وف��ي��د-19 اأك����ر م��ن اأي اإق��ل��ي��م اآخ����ر من 

اأق��ال��ي��م امل��ن��ظ��م��ة، ون��ح��ن مل ن��ت��ج��اوز خطر 

اجلائحة حتى الآن”.

ما  بالفعل  اإقليمنا  فقد  “وقد  واأ���س��اف 

دلتا  ومتحِور  �سخ�س،  األ��ف   300 من  يقرب 

الكثري  واأم��ام��ن��ا  وا���س��ع،  ن��ط��اق  على  ينت�سر 

اللقاحات على نحو من�سف  ن�سر  لنفعله يف 

الرئي�سية  الر�سالة  البلدان، ولكن  يف جميع 

العام هي: حان  الإقليمية لهذا  اللجنة  من 

الوقت للبدء يف اإعادة البناء على نحو اأف�سل 

واأكر اإن�ساًفا”.

ك��م��ا دع���ا امل��ن��ظ��ري اجل��م��ي��ع ل��ا���س��ت��ف��ادة 

للجائحة  ال�ستجابة  الناجت عن  الزخم  من 

الأم��ن  دائ��م��ة يف  اأج���ل حتقيق مكا�سب  م��ن 

ال�����س��ح��ي، وت�����س��ري��ع وت�����رية ال���ت���ق���دم نحو 

التغطية ال�سحية ال�ساملة، وتعزيز الأنظمة 

واإع��داد جمتمعات قادرة  بالإقليم،  ال�سحية 

على ال�سمود.

الإقليمية،  اللجنة  اأع�����س��اء  وا�ستعر�س 

خال جل�سات الدورة ال� 68، التقدم ال�ُمحرز 

�سرق  اإقليم  يف  الأط��ف��ال  �سلل  ا�ستئ�سال  يف 

املتو�سط، وهو الإقليم الوحيد الذي ل يزال 

يتوطن فيه �سلل الأطفال الربي.

الفرعية  اللجنة  عمل  ا�ستعر�سوا،  كما 

الأطفال،  �سلل  با�ستئ�سال  املعنية  الإقليمية 

م�سيدين بالتقدم املحقق حتى الآن.

ال��دوؤوب��ة  واأع���رب���وا ع��ن دع��م��ه��م للجهود 

املبذولة، والتزامهم امل�ستمر با�ستئ�سال �سلل 

اللذين  البلدين  قريًبا من  الربي  الأطفال 

ل يزال متوطًنا فيهما.

ون��اق�����س اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ك���ذل���ك، ورق���ة 

للطوارئ  التاأهب  وت��رية  ت�سريع  عن  تقنية 

ال�سحية وال�ستجابة لها يف الإقليم، والتي 

لتنفيذ  الأع�ساء  ال��دول  من  بدعم  حظيت 

تو�سياتها.

وب�ساأن جل�سة النقا�س عن اأهداف التنمية 

امل�ستدامة، مت عر�س اآخر م�ستجدات التقدم 

امل�ستدامة  اأهداف التنمية  املُحرز يف حتقيق 

املتعلقة بال�سحة يف الإقليم، مع الإ�سارة اإىل 

اإحراز تقدم يف اأكر من ن�سف املوؤ�سرات بني 

عامي 2015 و2019.

ك��ب��رية، ل  ج��ه��ود  ب��ذل  التاأكيد على  ومت 

والأط��ف��ال  الأم��ه��ات  وفيات  �سيما يف خف�س 

واحل���دي���ث���ي ال��������ولدة، وحت�����س��ني ال��ت��غ��ط��ي��ة 

بفريو�س  الإ�سابة  حالت  وتقليل  بالتلقيح، 

وخف�س  وامل���اري���ا،  الب�سري  امل��ن��اع��ي  ال��ع��وز 

الناجمة ع��ن الأم��را���س  ال��وف��ي��ات  م��ع��دلت 

غري ال�سارية والتلوث.

و�����س����ددت ح��ل��ق��ة ال���ن���ق���ا����س ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 

ال��ق��ط��اع��ات وال�����س��راك��ات بني  امل��ت��ع��دد  النهج 

التحديات  على  للتغلب  املتعددة  القطاعات 

و�سد الثغرات، والإ�سراع بوترية التقدم نحو 

امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  غ��اي��ات  حتقيق 

اللجنَة  اأعمال  ويح�سر   .2030 ع��ام  بحلول 

رفيعو  وممثلون  ال�سحة  وزراء  الإقليمية، 

امل�ستوى من البلدان ال� 22 يف اإقليم منظمة 

وممثلون  املتو�سط،  ل�سرق  العاملية  ال�سحة 

عن منظمات دولية واإقليمية ووطنية.

االنباط- عمان

النيابية،  وال�سباب  التعليم  جلنة  بحثت 

رف���ع ن�����س��ب��ة ق��ب��ول ط��ل��ب��ة ���س��ه��ادة ال��درا���س��ة 

املُعيدين  )ال��ت��وج��ي��ه��ي(،  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 

اجلامعات  يف  امل��وح��د  القبول  ق��وائ��م  �سمن 

الر�سمية.

وق����ال رئ��ي�����س��ه��ا ال��ن��ائ��ب ال���دك���ت���ور ب��ال 

امل���وم���ن���ي، خ�����ال ت���روؤ����س���ه اج���ت���م���اع ام�����س 

والتعليم  الرتبية  وزي��ر  بح�سور  الأرب��ع��اء، 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وجيه 

العايل  للتعليم  العامني  والأمينني  عوي�س، 

العجارمة،  نواف  الدبعي، وللرتبية  ماأمون 

اإن ال��ل��ج��ن��ة ُت�����س��ر ع��ل��ى رف����ع ن�����س��ب��ة ق��ب��ول 

اجل���ام���ع���ات جلميع  املُ���ع���ي���دي���ن يف  ال��ط��ل��ب��ة 

التخ�س�سات، وحتديًدا يف تخ�س�سي الطب 

وطب الأ�سنان.

ل���10  القبول  ن�سبة  رف��ع  اأن��ه مت  واأ���س��اف 

باملئة   5 اأنها لاأ�سف توزعت على  اإل  باملئة، 

ل����اأع����وام ال�����س��اب��ق��ة، وم��ث��ل��ه��ا ل��ل��ُم��ع��ي��دي��ن، 

ن�سبة  برفع  ُتطالب  اللجنة  اأن  اإىل  م�سرًيا 

قبول املُعيدين اإىل 20 باملئة.

وتابع املومني اأن ن�سبة ال�10 باملئة ُطبقت 

ا على طلبة برنامج املوازي. اأي�سً

الطلبة  ع��دد  اإن  عوي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 

املُعيدين، و�سل اإىل 11 األف طالب وطالبة، 

مبنية  املوحد  القبول  �سيا�سية  اأن  مو�سًحا 

لأبناء  ملكارم  قوائم  وهناك  التناف�س،  على 

 - الأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال���ق���وات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

اجلي�س العربي والأجهزة الأمنية واملعلمني 

واملخيمات واملدار�س الأقل حًظا.

واأ�����س����اف اأن ه���ن���اك رق���اب���ة م���ن دي����وان 

واع��ًدا  امل��وح��د،  القبول  اآل��ي��ة  على  املحا�سبة 

النيابية”  “التعليم  م��ط��ل��ب  ب����درا�����س����ة 

واملتمثلة برفع ن�سبة قبول الطلبة املُعيدين 

يف اجلامعات الر�سمية.

اأزم���ة ج���ودة تعليم  ب��وج��ود  واأق���ر عوي�س 

ل�����دى خ���ري���ج���ي ال���ط���ب وط�����ب الأ�����س����ن����ان، 

ع��ازًي��ا ذل��ك اإىل ق��ب��ول اأع����داد ك��ب��رية منهم 

ل��ب��ن��ى حتتية،  ت��ف��ت��ق��ر  ال��ت��ي  يف اجل���ام���ع���ات، 

ت��ك��ون ك��اف��ي��ة ل���س��ت��ي��ع��اب الأع�����داد ال��ك��ب��رية 

التعليم،  ج��ودة  على  ي��وؤث��ر  م��ا  الطلبة،  م��ن 

املحلي  ال�سوقني  يف  التناف�س  على  والقدرة 

واخلارجي.

واأ�سار اإىل �سيا�سات الوزارة املقبلة، والتي 

التح�سريية  ال�سنة  معيار  منها:  �سيكون 

�سمن  الأ���س��ن��ان،  وط��ب  الطب  طلبة  لقبول 

معدل 85 باملئة فما فوق للتناف�س.

ع��ل��ى  ُم���ق���ب���ل���ون  “اأننا  ع���وي�������س  وب������ني 

املدر�سي  التعليم  لإ���س��اح  �سيا�سات  و���س��ع 

مع  والت�سارك  بالتن�سيق  وذلك  واجلامعي، 

هو  ما  حتقيق  ُبغية  النيابية”،  “التعليم 
اأف�سل للطلبة كافة”.

وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���ط���ل���ب���ة الأردن�����ي�����ني 

من  العامة  الثانوية  �سهاد  على  احلا�سلني 

62 ط��ال��ًب��ا وطالبة،  ال��ب��ال��غ ع��دده��م  ت��رك��ي��ا، 

طالب  ل�����س��ه��ادت��ه��م،  م��ع��ادل��ة  ق��ي��د  ومنحهم 

امل��وم��ن��ي ب��اإي��ج��اد ح��ل ج���ذري و���س��ري��ع لهذه 

�سيتم حل  اإن��ه  قال عوي�س  امل�سكلة، يف حني 

هذه امل�سكلة مطلع الأ�سبوع املقبل.

اإب���داح  ال��ن��واب: عطا  الج��ت��م��اع،  وح�سر 

وع��ائ�����س��ة  رزوق  ووائ��������ل  اجل����ب����ور  وع����ب����ري 

احل�سنات وخالد ال�سلول ورمزي العجارمة 

وحم��م��د اأب����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك وروع�����ة ال��غ��راب��ل��ي 

وزه�����ري ال�����س��ع��ي��دي��ن وف���ري���د ح�����داد وع��ل��ي 

الطراونة و�سالح الوخيان.

االنباط- عمان

 ح���ذرت وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة، ام�����س الأرب���ع���اء، م��ن اأن 

يعاين  اأن  متوقعة  ج���دا،  ب��ط��يء  النظيفة  للطاقة  الن��ت��ق��ال 

ال��ع��امل م��ن الح��ت��ب��ا���س احل�����راري وك��ذل��ك م��ن ا���س��ط��راب��ات 

يف  اأ�سرع  ب�سكل  ال�ستثمارات  توظف  مل  ما  الطاقة،  باأ�سواق 

الطاقات النظيفة.

ا�سطرابات  هناك  �ستكون  ان��ه  الدولية  الطاقة  واأ�سافت 

ب���اأ����س���واق ال���ط���اق���ة احل���ال���ي���ة يف ح����ال امل��م��اط��ل��ة يف ت��وظ��ي��ف 

ا�ستثمارات �سريعة بهذا املجال، ويف حال عدم وفاء دول العامل 

م�سكلة  وخ�سو�سا  عليه  واملحافظة  املناخ  ب�ساأن  بالتزاماتها 

الحرتاز احلراري، وفقا ملوقع وكالة ال�سحافة الفرن�سية.

جدية  حت��ذي��رات  ال�سنوي  تقريرها  يف  ال��وك��ال��ة  واأط��ل��ق��ت 

العامل  على  احلالية  ال�سيا�سات  تفر�س  ال��ذي  الجت��اه  ب�ساأن 

افتتاح  م��ن  اأ�سبوعني  قبل  التحذيرات  ه��ذه  وج���اءت  اتباعه، 

ال�����دورة 26 مل��وؤمت��ر الأط�����راف ح���ول امل��ن��اخ )ك�����وب26( امل��ق��رر 

الوكالة  وقالت  “غا�سكو”.  ال�سكتلندية  العا�سمة  عقده يف 

نتيجة  الق��ت�����س��اد  م��ن  ج��دي��دا  ن��وع��ا  ي�سهد حاليا  ال��ع��امل  اإن 

الكهربائية  وال�سيارات  والهيدروجني  البطاريات  ا�ستخدام 

ال�سديقة للبيئة، ال اأن هذا القت�ساد يقابل مبقاومة نتيجة 

ال�ستمرار با�ستخدام ملوثات املناخ والنبعاثات الغازية وعلى 

ل  والفحم  والغاز  النفط  اأن  حيث  الأح��ف��وري  الوقود  راأ�سها 

ي�سبب  ما  الطاقة،  ا�ستهاك  من  باملئة   80 ي�سكلون  ي��زال��ون 

تولد ثاثة اأرباع اخللل املناخي.

ب��ال�����س��ي��ا���س��ات  ال���ت���زم���ت ال������دول  اأن�����ه يف ح����ال  ول��ف��ت��ت اإىل 

والإجراءات لل�سيطرة على الحرتا�س احلراري، ف�ستنخف�س 

باملئة  ع�سرين  بن�سبة  لاحتبا�س  امل�سببة  ال��غ��ازات  انبعاثات 

فقط بحلول 2030 .

وب����ني م���دي���ر وك���ال���ة ال���ط���اق���ة ال���دول���ي���ة ف����احت ب�����ريول اأن 

ال�ستثمارات يف م�سروعات الطاقة اخلالية من الكربون يجب 

اأن ترتفع مبقدار ثاثة اأ�سعاف خال ع�سر �سنوات من اأجل 

حتقيق احلياد الكربوين بحلول 2050 .

دولية،  منظمة  ه��ي  الدولية  الطاقة  وك��ال��ة  اأن  اإىل  ي�سار 

امليدان القت�سادي،  التعاون والتنمية يف  منبثقة عن منظمة 

وت��ع��م��ل مب��ج��ال ال��ب��ح��ث وت��ط��وي��ر وت�����س��وي��ق ت��ق��ن��ي��ة ال��ط��اق��ة 

وا�ستخداماتها. 

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن وزي���ر ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د احل��ن��ي��ف��ات، ام�س 

الأرب���ع���اء، ع��ن ان��ط��اق ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان ال���دويل الثالث 

21 ال�سهر املقبل. للتمور الأردنية يف 

وزارة  ع��ق��ده يف  م��وؤمت��ر �سحفي  خ���ال  احل��ن��ي��ف��ات  وب���ني 

اأحمد  عمان  يف  الإم��ارات��ي  ال�سفري  بح�سور  ال��ي��وم،  ال��زراع��ة 

ال��ب��ل��و���س��ي، اإن امل��ه��رج��ان ي��ن��ظ��م يف ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان ب��دع��م 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  مع  بالتعاون  اإم��ارات��ي 

والبتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية.

على  ت��اأك��ي��دا  ج���اء  امل��ه��رج��ان  ه���ذا  تنظيم  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

والإم��ارات،  الأردن  بني  والتاريخية  الأخوية  العاقات  عمق 

الأردن��ي��ة  التمور  زراع��ة  قطاع  فيه  ي�سهد  وق��ت  يف  ياأتي  كما 

واإنتاجها خا�سة متور املجهول يف مناطق وادي الأردن تطورا 

اإنتاج اململكة من متور املجهول يبلغ نحو  اأن  ملمو�سا، مبينا 

14 باملئة من الإنتاج العاملي.

تطورات  �سهد  الأردن  يف  النخيل  قطاع  اأن  ال��وزي��ر  واأك��د 

اإذ  تطورا،  الزراعية  القطاعات  مقدمة  يف  جعلته  مت�سارعة 

اأ�سبح من اأهم القطاعات الت�سديرية الذي و�سلت منتجاته 

�سنويا  ينظم  ال��ذي  املهرجان  واأن  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  اإىل 

اأ�سبح ملتقى لتبادل املهارات واملعارف بني امل�ساركني ومنفذا 

اأك���د ال�سفري الإم��ارات��ي  ل��رتوي��ج ال��ت��م��ور الأردن���ي���ة. ب���دوره، 

يف ع��م��ان اأح��م��د ال��ب��ل��و���س��ي، ع��م��ق ال��ع��اق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 

اأولها  التي  الكبرية  والثقة  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ����وه ���س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة 

التمور  قطاع  وتنمية  تطوير  اأج��ل  م��ن  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 

باململكة.

التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  ع���ام  اأم���ني  وق���ال 

انطاقا  اإنه  زاي��د،  الوهاب  عبد  الدكتور  الزراعي  والبتكار 

العربية  الإم����ارات  دول���ة  ال���ذي حققته  ال��ري��ادي  امل��وق��ع  م��ن 

واإنتاج  النخيل  املا�سية يف دعم وتطوير قطاع  العقود  خال 

هذا  تنظيم  ياأتي  وال���دويل،  الإقليمي  امل�ستوى  على  التمور 

حققته  الذي  بالنجاح  اأ�سوة  امل�ستوى  بهذا  الدويل  املهرجان 

املا�سية  ال�سنوات  التمر خال  الدولية لنخيل  جائزة خليفة 

جمعية  رئي�س  اأكد  ناحيته،  من  العربية.  الدول  من  عدد  يف 

ت�سكل  اأن هذه اجلائزة  اأنور حداد،  املهند�س  الأردنية  التمور 

اأث��ر  لها  و�سيكون  الأردن��ي��ة،  التمور  ملنتجات  م�سافة  قيمة 

مو�سحا  الزراعي،  للقطاع  القت�سادية  احلالة  على  اإيجابي 

النخيل ي�سكل رافعة مهمة وكذلك  الإمارات لقطاع  اأن دعم 

املح�سول  لهذا  الت�سويق  عجلة  دف��ع  يف  ال��زراع��ة  وزارة  دور 

الريادي واملهم.

فيها  ي�����س��ارك  علمية  ن���دوة  امل��ه��رج��ان  فعاليات  وتت�سمن 

التمر  بنخيل  متخ�س�سا  واأك��ادمي��ي��ا  باحثا  ع�سرين  ح��وايل 

اإليه البحث  اآخر ما تو�سل  من خمتلف دول العامل، لعر�س 

اإطاق  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سا�سية،  حماور  ثاثة  �سمن  العلمي 

الفر�سة  لإتاحة  الثالثة  بدورتها  الأردن��ي��ة  للتمور  م�سابقة 

وتكرمي  الأردن��ي��ة،  التمور  ومنتجي  املزارعني  بني  للتناف�س 

الفائزين خال املهرجان.

 وزير الصحة: تعاطي التبغ من أهم التحديات الصحية بإقليم شرق المتوسط

 تعليم النواب تبحث رفع نسبة الطلبة الُمعيدين ضمن القبول الموحد

 الطاقة الدولية: االنتقال للطاقة النظيفة بطيء جدا وسيفاقم االحتباس الحراري

 انطالق مهرجان التمور األردنية الدولي في 21 الشهر المقبل
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يف مثل هذ� �ليوم كان يوم �حلقيقة �لتي �رتكزت عليها البد�أ من جديد ، …

تغريت تفا�صيل حياتي �ليومية و�لكثري من �لعاد�ت وتغري حجر �ل�صطرجن ، هناك من �أ�صبح 

�القرب �ىل قلبي وهناك من غادر �ل�صا�صة نهائياً،،،

�مل�صو�ر كان متعب و�لقوة كانت عظيمة والحظها  �أنكر  ، ال  وب��د�أت من جديد  جمعت قوتي 

معظم �ملتابعني حلياتي �ليومية �لكثري من �المل و�لكثري من �لطاقة �اليجابية ، رغبة قوية 

باأ�صتمر�ر �حلياة و�إكمال م�صو�ر �البناء ودعمهم  ،  تخللها بع�ض �لتعب و�حياناً �لدموع و�لقلق 

ما �لقادم وما هو �جلديد بحياتي ،،،؟؟

دخلت غرفة �لعمليات و�مل�صتقبل �أمامي نور من �لرب مليىء باالمل ال خوف بد�خلي وال قلق 

جمرد �الإميان �أن �لقادم �أجمل و�صاأعود من جديد هذ� ما حملته بعقلي �لباطني ،، بدء �لكادر 

بتح�صريي لعملية كانت �الق�صى بحياتي �حدهم مي�صك يدي لي�صع �برة �ملخدر و�أخر يعقم ، 

جتهيز�ت كبرية خلتها كابو�ض للحظة رغم �صالبِة وقوِة بد�أت �فكر بخطورة �الأمر من حجم 

�لكادر �لطبي �ملحيط ، بعدها ظهر �لطبيب » د. ع�صام لطايفه« م�صك يدي وقال ال د�عي للقلق 

وكاأنه يعلم �صعوري و�ين بد�أت بلحظات �ل�صعف ، �نا موجود بجانبك وبد�أ ي�صرح يل تفا�صيل 

�لعملية هنا بد�أت �لطماأنينة و�لهدوء �لنف�صي ، توقفت دمعتي مع �نها كانت قريبة جد�ً لدفىء 

وقوة كلماته عن �لطبيب �الن�صان �حتدث ،  �صعرت بثقته و�صالبة �نامله وكاأنه يقول �طماأين 

�أ�صبحت �قوى وقلت دكتور ثقتي بك  معي �صتكوين باأمان وتعودي البناءك كما كنت ، ال �نكر 

�إن�صان  ، رغم مهارته ورغم وجعي و�صعفي كاأي  عمياء  �خرت يل �الأف�صل وال تاأبه بالتفا�صيل 

يرى دمعة �طفاله وقلقهم �ملخفي ، ومع جائحة كورونا �لتي ت�صكل  خطر حقيقي �صلمت �مري 

هلل �واًل وله وقلت على بركة �هلل ، بعدها ��صتيقظت على كلماته » �حلمدهلل على �ل�صالمة �نت 

بخري وو�صعك ممتاز » مل �درك �ن �لعملية ��صتغرقت �صبع �صاعات و�ن �الطباء يعانون وال نعلم 

مل �أدرك معنى طبيب ينقذ مري�ض ويكون له �لعون �لنف�صي باأبت�صامة رغم �الرهاق .

ذكريات �أ�صبحت ،كانت موؤملة و�أكتبها باأبت�صامة د�معه د�فئة ، مليئة بالقوة ، فو�صى حو��ض 

وحب و�أحرت�م  للكادر �لطبي بد�خلي ،  �صعادة وقوة من جديد وها �نا �مامكم من جديد قوية 

�صلبة ز�دين �الآمل �ماًل النرثه بقلوب كل من �أحبني .

يف هذ� �ليوم ذكرى جميلة رغم ق�صاوتها ،،، �صيدتي �جلميلة ر�صالتي هي حتلي باالمل و�لثقة 

باهلل ، �عطي من حولك �ملحبة وقاومي �ملر�ض فاأنِت �صمعة �لبيت �لتي تنري من حولها و�نت 

�لدفىء و�ل�صعادة ��صربي وثابري مبر�صك من �جل عائلتك فكل �لعالج 

 رانيا حدادين
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االنباط-عمان

 وجه وزير �ل�صحة �الأردين �الأ�صبق وع�صو 

جلنة �الأوبئة �ل�صابق �لدكتور �صعد �خلر�ب�صة، 

�ن��ت��ق��اد�ً ح���ول ب���الغ �حل��ك��وم��ة �الخ���ري �ل��ذي 

على  ��صخا�ض   10 م��ن  الك��رث  �لتجمع  مينع 

�صخ�ص�اً  و15  �مل��ط��اع��م  د�خ���ل  و�ح����دة  ط��اول��ة 

وجود  �صرورة  مع  �خلارجي�ة،  �ل�ص�احات  ف�ي 

مرتين  ع��ن  تق�ل  ال  �ل���ط���اوالت  ب��ني  م�صافة 

�ثنني يف جميع �الأحو�ل

ويف تغريدة له عرب تويرت ،�الأرب��ع��اء، قال 

�خلر�ب�صة : مبنا�صبة �لبالغ �الأخري! هو فيه 

طاولة يف �ملطاعم �أو �لفنادق تت�صع الأكرث من 

10 كر��صي؟

�مل��ن��ازل  يف  �ل�صفرة  ط��اول��ة  و�أ���ص��اف، حتى 

عملتها  �إذ�  �إالاّ  مقاعد   ٨ من  الأك��رث  تت�صع  ال 

طابقني

و�أثار �صدور �لبالغ رقم 46 من �أمر �لدفاع 

رق���م 19، ����ص��ت��ه��ج��ان �ل��ع��دي��د  م��ن م��ر�ق��ب��ني 

ميكن  تنظيميا  بالغا  باعتباره   ، و�ملو�طنني 

�ل���وزر�ء،  رئا�صة  �صوى  �أي جهة  م��ن  �إ���ص��د�ره 

م���ع���ت���ربي���ن �ن�����ه ف���ق���ط ت�����ص��ي��ي��ق ع���ل���ى ع��م��ل 

كانت  �لتي  و�ل�صياحية  �لتجارية  �لقطاعات 

�أكرث تت�صرر�ً من �جلائحة

وط���ال���ب مم��ث��ل��ي ج��م��ي��ع �ل���ق���ط���اع���ات من 

�حل��ك��وم��ة ب���اإع���ادة �ل��ن��ظ��ر يف �ل��ب��الغ ك��ون��ه ال 

غري  و�ن��ه  �لقطاعات  فتح  ع��ودة  مع  يتما�صى 

قابل للتطبيق

االنباط-عمان

�ل���ب���دور ع�صو  �ب���ر�ه���ي���م  �ل���دك���ت���ور   ق����ال 

جمل�ض �أمناء �ملركز �لوطني حلقوق �الن�صان 

�صهدنا  �ملا�صي  �ل�صهر  وخ��الل  �ن��ه  �الأردين 

ع���دة جت��م��ع��ات ف��ن��ي��ة ف��م��ن م��ه��رج��ان ج��ر���ض 

تامر  بحفلة  م��رور�ً  �لرومي  ماجدة  وحفلة 

كمية  و�صعباً  حكومًة  �جلميع  �صاهد  ح�صني 

�أو�مر  �أعينهم  باأم  ور�أو�  �مل�صتفزة  �الختالط 

�أغ��ن��ي��ه  �أن���غ���ام  ع��ل��ى  �أم��ام��ه��م  تتك�صر  �ل���دف���اع 

���ص��ي��ب��و� 
ُ
ج����ورج و����ص���وف ���ص��اب��ر ور�����ص���ي ، و�أ

ويطبقون  �لكمامات  يلب�صون  ..ه��ل  بحرية 

يعودون  �أم  �حلكومة  تاأمرهم  -كما  �لتباعد 

�ىل حياتهم �ليومية قبل �لكورونا

�ل��ت��ن��اق�����ض  �أن  ب��ي��ان  �ل���ب���دور يف  و�����ص���اف 

�لر�صمي  �ل��ن��اط��ق  خ���روج  �أوج���ِه عند  ك��ان يف 

مثل  �أن��ا   : قائاًل  وت�صريحه  �حلكومة  با�صم 

من  وزع����الن  م�����ص��دوم  �أردين،  م��و�ط��ن  �أي 

�ملهرجانات  يف  وحتدث  حدثت  �لتي  �مل�صاهد 

و�ل���ت���ج���م���ع���ات.. وه���ن���ا ن���ق���ول :م�����ن �أع���ط���ى 

�مل���و�ف���ق���ات ل��ه��ذه �مل��ه��رج��ان��ات و�حل���ف���الت.. 

وملاذ� مل تطبق عليها �أو�مر �لدفاع بالتباعد 

ول���ب�������ض �ل���ك���م���ام���ات و ع�����دد �مل�������ص���م���وح ل��ه��م 

بالتجمع

تكيل  �ملعادلة  ه��ذه  يف  �حلكومة  �ن  وب��نياّ 

و  �لتجمع  من  �لنا�ض  متنع  ،حيث  مبكيالني 

نف�ض  ويف  �لكمامات  يلب�صو�  مل  �ن  تخالفهم 

�لوقت ت�صمح بعمل مهرجانات و حفالت وال 

مل  �ذ�  �مل�صاركني  �و  �حلفل  �صاحب  تخالف 

�لت�صرفات  بهذه  و�حلكومة  بذلك  يتقيدو� 

وت�صجعهم   ، للنا�ض  �إزدو�ج��ي��ة  ر�صالة  تبعث 

�لدفاع  �أو�م��ر  ك�صر  على  مبا�صر  غري  ب�صكل 

وعدم �لتقيد مبا �أمرت به-

؛  تنتهي  ب��ر�أي��ه مل  �مل�صكلة  �ن  �ىل  و����ص��ار 

�أي����ام ه��ن��اك ح��ف��ل��ة ���ص��اخ��ب��ه للفنان   3 ف��ب��ع��د 

ع���م���رو دي����اب يف �ل��ع��ق��ب��ة ،وم���ت���وق���ع ح�����ص��ور 

ج��م��اه��ريي ك��ب��ري و �خ���ت���الط ع����ايل ، وم��ع 

توجه  ومل  �صاكًنا  �حلكومة  حت��رك  مل  ذل��ك 

وتنبه �ملنظمني و �حل�صور بااللتز�م بقو�عد 

و�لكمامة �لتباعد 

�أو منع  �إي���ق���اف  �ن��ن��ا ل�����ص��ن��ا ���ص��د  و�أو����ص���ح 

�حلياة  ع���ودة  �صد  ،ول�صنا  �حل��ف��الت  �إج���ر�ء 

�أزمة  �أن  نتذكر  �أن  ولكن يجب  �ىل طبيعتها 

، وال ز�ل  ب��ع��د  ت��ن��ت��ه��ي  ك���ورون���ا مل  ف���ريو����ض 

بحدود  ُت�صجل  ي��وم  -ك��ل  م��وج��ود  �لفريو�ض 

و�لتجمعات  �حل��ف��الت  وه���ذه   ، ح��ال��ة   1000

�صخ�ض  من  �لفريو�ض  النتقال  خ�صبة  بيئة 

م�صاب �ىل �آخرين حميطني به ، و�ذ� حدث 

موجة  �صن�صهد  �هلل  �صمح  ال  �الن��ت�����ص��ار  ه��ذ� 

جديدة 

االنباط- عمان

 

ك����رم م���رك���ز �ل���ق���ي���اد�ت �حل��ك��وم��ي��ة يف 

�الأرب���ع���اء،  �م�����ض  �ل��ع��ام��ة،  �الإد�رة  م��ع��ه��د 

»�حل���وك���م���ة  ب���رن���ام���ج  م����ن  �الأول  �ل����ف����وج 

و�مل����ه����ار�ت �ل��ق��ي��ادي��ة« ل��ف��ئ��ة �ل�����ص��ب��اب، ل� 

�لعام،  �لقطاع  من  وموظفة  موظفا   23
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ر���ص��ي��د ل��ل��ن��ز�ه��ة 

�صيادة  ب��رن��ام��ج  م��ن  وب��دع��م  و�ل�����ص��ف��اف��ي��ة، 

�إيد(. �أ�ض  �لقانون )يو 

وق���ال���ت م��دي��ر ع���ام �مل��ع��ه��د، �مل��ه��ن��د���ص��ة 

ي�صكل  �لربنامج  هذ�  �إن  �خلو�لدة،  �صهام 

�إع��د�د  يف  �حلكومة  روؤي��ة  نقطة حت��ول يف 

ل�صغل  �ل�����ص��ب��اب،  مت��ك��ني  ن��ح��و  �ل���ق���ي���اد�ت 

�إ����ص���ر�ف���ي���ة وق���ي���ادي���ة يف �ل��ق��ط��اع  م���و�ق���ع 

�حل��ك��وم��ي يف م��رح��ل��ة وظ��ي��ف��ي��ة م��ب��ك��رة، 

عملية  يف  و�ل��ف��ع��ل��ي��ة  ��ال��ة  �ل��ف��عاّ للم�صاركة 

�أهمية  �خلو�لدة  و�أك��دت  �مل�صتد�م.  �لبناء 

ب�صناع  �لعام  �لقطاع  لرفد  �لربنامج  هذ� 

�لروؤية  ولديهم  وممكنني،  ق��ادري��ن  ق��ر�ر 

�ل��ت��ي ت�����ص��اع��د ع��ل��ى �ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��غ��ي��ري 

يف جم�����االت �ل���ق���ي���ادة، وت��ط��ب��ي��ق م��ب��ادئ 

ع��ل��ى  ت���ع���وي���ل���ه���م  �إىل  الف���ت���ة  �حل����وك����م����ة، 

�ل���ط���اق���ات �ل�����ص��ب��اب��ي��ة �ل����و�ع����دة ل��ت��ع��ظ��ي��م 

بيئة  �الإب���د�ع���ات يف  و�إط����الق  �الإجن�����از�ت 

منا�صبة. وموؤ�ص�صية  ت�صريعية 

الخرابشة: هو في طاولة باألردن تتسع 
ألكثر من ١٠ 

د٠ البدور: كمية اختالط مستفزة
 على أنغام وسوف 

 اإلدارة العامة يكرم الفوج األول من 
برنامج الحوكمة والمهارات القيادية

االنباط-عمان

و�دي  ���ص��ل��ط��ة   / و�ل�����ري  �مل���ي���اه  وز�رة  ع��ق��دت 

�مل��ه��ن��د���ض  �مل���ي���اه و�ل�����ري  ب��ح�����ص��ور وزي����ر  �الردن 

حم��م��د �ل���ن���ج���ار حم���ا����ص���رة ت���وع���وي���ة ل��ال���ص��ت��اذ 

ح��ول ظاهرة �حلفر  كركي   �ب��و  �لدكتور جنيب 

�النهد�مية يف منطقة �الغو�ر �جلنوبية -�لبحر 

�مل��ي��اه و�ل��ري  – بح�صور �م��ني ع��ام وز�رة  �مل��ي��ت 

و�دي  �صلطة  �ملحاميد و�مني عام  �لدكتور جهاد 

�الردن بالوكالة �ملهند�صة منار حما�صنة .

وق���ال �ب���و ك��رك��ي �ن �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت ي��ع��د حالة 

�أك��رث  يف  يقع  فهو  ف��ري��دة  ومناخية  جيولوجية 

مرت�   417 عمق  على  �نخفا�صا،  �الأر����ض  بقاع 

حتت �صطح �لبحر بح�صب قيا�صات عام 2003، 

�ل�صتينيات  م��رت� يف   392 ك��ان على عمق  بينما 

�ملا�صي  مم��ا يعطي فكرة ع��ن كمية  �ل��ق��رن  م��ن 

�مل��ي��اه �ل��ت��ي ف��ق��ده��ا �ل��ب��ح��ر�مل��ي��ت خ���الل �ل��ع��ق��ود 

�ملا�صية ب�صبب �لتغري�ت �لتي �صهدها منذ عقود 

مما �دى �ىل تغري م�صتوى �لبحر �مليت . 

�لبحر  �ن  �بو كركي  و��صاف �خلبري �الردين 

�مليت يتغذى من عدة م�صادر �همها نهر �الأردن 

�ل�صمال وتاأتيه �صرقاً  �لذي ي�صب فيه من جهة 

ك��م��ي��ات ال ب��اأ���ض ب��ه��ا م��ن �مل��ي��اه م�����ص��دره��ا و�دي 

�ملوجب وغرباً من عني  نهر  زرق��اء ماعني ومن 

جدي ، مبينا �ن �لبحر �مليت يعترب من مناطق 

�ملنطقة  يف  ن�صاطا  �الأك���رث  �لعالجية  �ل�صياحة 

خا�صة و�ن �الأمالح �ملوجودة به ت�صاعد يف �صفاء 

كثري من �الأمر��ض �جللدية كذلك ي�صاعده جوه 

�صفاء  على  �صيفا  باالأمالح  �مل�صبعة  �لرطوبة  ذو 

بع�ض �أمر��ض �جلهاز �لتنف�صي كالربو.

ك��م��ا وي��ع��ت��رب �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت �أي�����ص��ا م��ن �مل��ر�ك��ز 

�الق��ت�����ص��ادي��ة �ل���ت���ي ت���ت���و�ج���د ع��ل��ي��ه��ا ك��ث��ري من 

�ل�������ص���ن���اع���ات م���ث���ل م�������ص���ان���ع �مل����ل����ح وم�������ص���ان���ع 

وتزدهر  و�لعالجية،  �لتجميلية  �مل�صتح�صر�ت 

على �صو�طئه �ل�صياحة. 

�لبحر  �ن  كركي  �ب��و  �لدكتور  �ال�صتاذ  وب��ني   

�مليت بد�أ ي�صهد منذ عقود �نح�صار مياهه نتيجة 

�ل����ذي يعترب  ن��ه��ر �الردن  م���ن  ت���زوي���ده  ت���ر�ج���ع 

�ل�����ص��ري��ان �ل��رئ��ي�����ض ل��ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت ����ص��اف��ة  �ىل 

�لتغري�ت �ملناخية و �رتفاع �حل��ر�رة �لذي يوؤدي 

و�لتو�صع  �الأمطار  و�صح  بكثافة،  �ملياه  تبخر  �ىل 

يف ����ص��ت��خ��د�م م�����ص��ادر �مل��ي��اه �مل��غ��ذي��ة ل��الغ��ر����ض 

�ملختلفة بحيث �أ�صبح ما يتبخر من مياهه بفعل 

�رت��ف��اع  �حل���ر�رة يفوق ما يح�صل عليه مبعدل 

مليار مرت مكعب �صنويا تقريبا.

وعلم  �جليوفيزياء  �أ�صتاذ  كركي  �بو  و��صاف 

�ل�����زالزل �ن �حل���د �الأع���ل���ى م��ن ف��ق��د�ن �مل��ي��اه يف 

�لبحار هو ميلمرت و�حد لكل ع�صرة �أعو�م بحيث 

فقد  �مليت  �لبحر  يف  �أم��ا   ، تو�زنها  على  يوؤثر  ال 

�دى  �آالف �صعف مما  �ربعة ع�صرة  �لن�صبة  بلغت 

�ل�صنو�ت  بع�ض  يف  �مل��ي��ت  �ل��ب��ح��ر  �ن��خ��ف��ا���ض  �ىل 

�ىل 1.4م/ �صنويا وه��ذ� ب��دوره �دى �ىل  حتول 

ه�صة  وي��اب�����ص��ة  ج��اف��ة  للبحر  �مل���ج���اورة  �مل��ن��اط��ق 

ب��ه��ا ت��ر�ك��ي��ب ملحية ك��ث��رية يف ط��ب��ق��ات �الأر����ض 

تاأتي  �ل��ت��ي  �لعذبة  �مل��ي��اه  بفعل  ت���ذوب  �ل�صفلية، 

�ىل �لبحر �مليت من م�صادر خمتلفة مما يخلق 

فجو�ت يف طبقات �الأر�ض وبالتايل تتحول هذه 

�لفجو�ت �ىل حفر �نهد�مية قابلة لالنهيار باأي 

وقت . 

و��صاف جنيب �بو كركي �ن من �أكرث �ملناطق 

�ل��ت��ي ت���اأث���رت ب��ه��ذه �ل��ظ��اه��رة ه��ي منطقة غ��ور 

حديثة حيث ت�صكلت فجو�ت يف �صطح �الأر�ض  بلغ 

ن�صف قطر بع�صها 15 مرت� وعمقها 25 مرت�، 

�لظاهرة  هذه  نتيجة  �نهارت  �لتي  �ملن�صاآت  ومن 

��صرت�حة �ل�صمان �الإجتماعي عام 1999 و�صد 

�لبوتا�ض رقم 19 عام 2000.

لدر��صة حميط  �ق��رت�ح��ات  �أب��و كركي  وق��دم 

�لبحر �مليت خا�صة �ملناطق �ملزمع �إقامة م�صاريع 

ف��ي��ه��ا ب�����ص��ك��ل ج��ي��د ق��ب��ل �ل�������ص���روع ب��ت��ن��ف��ي��ذ �ي��ة 

م�صاريع مو�صحا �نه لي�صت كل �ملناطق معر�صة 

لالنهيار�ت ولي�صت على نف�ض �مل�صتوى ، وكذلك 

عمله  يف  ي�صتند  مبكر  �إن��ذ�ر  نظام  �إقامة  �همية 

ت�صتطيع  �ل��ت��ي  �ل������ر�د�ري  �ل��ت��د�خ��ل  تقنية  �ىل 

�لتنبيه للت�صوهات �جليولوجية قبل ��صتفحالها 

و�نتقالها ملرحلة �النهيار�ت �خل�صفية بوقت كاف 

قد ميتد لعدة �صنو�ت .

�أعرب وزير�ملياه و�لري  �ملحا�صرة  ويف نهاية  

�مل��ه��ن��د���ض حم��م��د �ل��ن��ج��ار ع��ن ���ص��ك��ره وت��ق��دي��ره 

�ملحا�صرة  ه��ذه  على  كركي  �ب��و  جنيب  للدكتور 

�لقيمة ونتائج �البحاث و�لدر��صات �لتي قام بها 

موؤكد�  �مليت  �لبحر  يف  �لو�صع  ت��ط��ور�ت  ملتابعة 

حلول  اليجاد  بجد  تعمل  و�ل��ري  �ملياه  وز�رة  �ن 

الن��ق��اذ �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت  ك��ون��ه �إرث����ا ت��اري��خ��ي��ا يجب 

�ملحافظة عليه .

 المياه تعقد محاضرة توعوية حول الحفر االنهدامية في البحر الميت

 الصحة النيابية تبحث معيقات قطاع المختبرات الطبية

المحبوب :  نركز على لقاء طلبة التخصصات التي يحتاجها
 سوق العمل األلماني

 توقيع اتفاقية إنشاء جامعة طبية في العقبة يملكها 
القطاع الخاص

 ببدء مشروع التشغيل بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة الموارد البشرية األلمانية

االنباط- عمان

 قال رئي�ض جلنة �ل�صحة و�لبيئة �لنيابية، 

�لدكتور �أحمد �ل�صر�حنة، �إن قطاع �ملخترب�ت 

للقطاع  مهما  د�عما  ُي�صكل  �الأردن،  �لطبية يف 

بعني  �الأخ��ذ  ���ص��رورة  مع  ع��ام،  ب�صكل  �ل�صحي 

�الع��ت��ب��ار �اله��ت��م��ام �ل��ك��ايف و�ل��رق��اب��ة �مل�����ص��ددة 

بعمله. لالرتقاء 

ج���اء ذل���ك خ���الل ت��روؤ���ص��ه �ج��ت��م��اع �للجنة 

�م�������ض �الأرب�����ع�����اء، ب��ح�����ص��ور ع����دد م���ن ممثلي 

�لتابعة  و�خلا�ض،  �لعام  �لقطاعني  خمترب�ت 

جل��م��ع��ي��ة �مل���خ���ت���رب�ت و�ل���ت���ح���ال���ي���ل �ل��ط��ب��ي��ة، 

�لتي  و�ملعيقات  �لتحديات  �أب��رز  على  للوقوف 

�لقطاع. تو�جه 

ب���ي���ان �صحفي  ح�����ص��ب  �ل�����ص��ر�ح��ن��ة،  و�أك������د 

�أن جتد  ����ص���رورة  �ل���ي���وم،  �ل��ل��ج��ن��ة  �أ����ص���درت���ه 

�مل���خ���ت���رب�ت �آل����ي����ات و����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات �إد�ري������ة 

م��ك��ون��ات  خم��ت��ل��ف  ب��ني  للتن�صيق  وم��وؤ���ص�����ص��ي��ة 

�لقطاع، وبنف�ض �لوقت تفعيل جلان �لتفتي�ض 

�آلية  �إيجاد  �لتابعة لوز�رة �ل�صحة، ف�صاًل عن 

�جلامعات  م��ن  �لتخ�ص�ض  خلريجي  ت�صمن 

فر�ض عمل. من جهتهم، �أكد �لنو�ب �حل�صور 

�أهمية وجود �عتماد للجودة يف �لطب �ملخربي 

ت�صليم  ���ص��م��ان  ب��ه��دف  �ل��ط��ب��ي��ة،  ل��ل��م��خ��ت��رب�ت 

نتائج فحو�صات م�صمونة.

بدورهم، عر�ض ممثلو �ملخترب�ت ملطالبهم، 

�ل��ت��دري��ب بعد  ب��اأع��و�م  �لنظر  �إع����ادة  و�أب���رزه���ا 

وتخفي�صها  �ملاج�صتري،  درج��ة  على  �حل�صول 

قانون  وحتديث  عامني،  �إىل  �أع��و�م  �أربعة  من 

�ل��رتخ��ي�����ض، وجت���وي���د ����ص���روط �ل��رتخ��ي�����ض، 

»�ملاج�صتري«. للحا�صلني على  ا  خ�صو�صً

االنباط-عمان 

�لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة  يف  �ليوم  ب��د�أت 

�مل��و�رد  موؤ�ص�صة  تعقدها  �لتي  �للقاء�ت  �أوىل 

�لبلقاء  جامعة  طلبة  م��ع  �الأمل��ان��ي��ة  �لب�صرية 

يحتاجها  �ل��ت��ي  �لتخ�ص�صات  يف  �لتطبيقية 

�لتفاهم  مل��ذك��رة  تنفيذ�  �الأمل���اين  �لعمل  �صوق 

�ملوقعة موؤخر� مع �جلامعة و�لتي تهدف �إىل 

تزويد �ل�صوق �الأملاين باملو�رد �لب�صرية �ملوؤهلة 

و�ملدربة يف عدد من �لقطاعات �لتي يحتاجها 

�ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه  و�أوىل  ب�صدة  �الأمل����اين  �ل�����ص��وق 

كانت مع طلبة كلية �الأمري عبد�هلل بن غازي 

�مل��ع��ل��وم��ات بكافة  ل��الت�����ص��االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

تخ�ص�صاتها وطلبة �لتمري�ض يف �جلامعة.

ح���ي���ث ق������دم �ل����دك����ت����ور ع�������ص���م���ت حم��م��د 

�لب�صرية  �مل��و�رد  ملوؤ�ص�صة  �لعام  �ملدير  �ملحبوب 

-ب��ح�����ص��ور �ل���دك���ت���ور حم��م��د �ل����ع����ز�م �مل��دي��ر 

�الإقليمي للموؤ�ص�صة و�لدكتوره كرمية دعب�ض 

وعميد  �خلارجية  لل�صوؤون  �لعام  �ملدير  نائب 

غ���ازي لالت�صاالت  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �الأم���ري  كلية 

وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل���ع���ل���وم���ات �ل����دك����ت����ور خ��ل��ف 

�خل��ت��ات��ن��ه- ���ص��رح��ا ت��ف�����ص��ي��ال ع���ن �الت��ف��اق��ي��ة 

�مل��وق��ع��ة م��ع �جل��ام��ع��ة و�ل��ه��دف منها و�ل���ذي 

يعود بالنفع على �لطلبة و�جلامعة و�ملوؤ�ص�صة 

من خالل تزويد �لطلبة بالدور�ت �لتدريبية 

للطلبة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  �صتعقدها  �ل��ت��ي  �ل���الزم���ة 

لتزويدهم ببع�ض �ملهار�ت �لتي يحتاجها �صوق 

�للغة  دور�ت يف  �إىل  باالإ�صافة  �الأمل��اين  �لعمل 

�الأملانية على �أيدي خرب�ء �أملان يف هذ� �ملجال.

و�أ�صاف �لدكتور �ملحبوب �ن �ل�صمعة �لعاملية 

�لتي حققتها جامعة �لبلقاء �لتطبيقية �صو�ء 

�ل�صر�كات  �أو  �لعاملية  �لت�صنيفات  خ��الل  من 

و�لت�صبيك مع �ملوؤ�ص�صات �لعاملية وتنفيذ هذه 

�ل��و�ق��ع من خ��الل نقل  �ر���ض  �ل�صر�كات على 

من  كلياتها  �إىل  �حل��دي��ث��ة  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارب 

تخ�ص�صات مهن �مل�صتقبل �أو �أمنوذجها �لعاملي 

�جل���دي���د �ل����ذي ي��رك��ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �مل���ه���ار�ت 

�أو ما يدعى منوذج  و�لعاملني يف �صوق �لعمل 

و�ل��ذي  �لوظيفي  و�ل��ت��ط��ور  �ملهنية  �مل�����ص��ار�ت 

ي��ح��اك��ي �ل��ن��م��اذج �ل��ع��امل��ي��ة يف �ل����دول �ل��ك��ربى 

جامعة  �خ��ت��ي��ار  ور�ء  �ل��رئ��ي�����ض  �ل�����ص��ب��ب  ك���ان 

�التفاقية  ه���ذه  لتنفيذ  �لتطبيقية  �ل��ب��ل��ق��اء 

�لب�صرية  ب��ال��ك��و�در  �الأمل����اين  �ل�����ص��وق  ل��ت��زوي��د 

���ص��م��ع��ة خ��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ة  �إىل  ب���االإ����ص���اف���ة 

وج��دي��ت��ه��م يف ����ص���وق �ل��ع��م��ل وق���درت���ه���م على 

مو�كبة �لتغري�ت �لتكنولوجية و�ل�صناعية يف 

�ملذكرة  توقيع  �لهدف من  �ن  �ل�صوق، م�صري� 

�أك��رث  �إىل ت�صغيل  ه��و و���ص��ل��ون��ا م��ع �جل��ام��ع��ة 

�جلامعة  خريجي  م��ن  ط��ال��ب  �آالف   10 م��ن 

يف كافة �لقطاعات �لتي يحتاجها �صوق �لعمل 

�الأملاين و�صنتجه بعد �إ�صباع �حتياجات �ل�صوق 

���ص��وق دول �الحت���اد  �ح��ت��ي��اج��ات  �إىل  �الأمل�����اين 

�الآالف  ع�����ص��ر�ت  ي�صتوعب  و�ل����ذي  �الأوروب�����ي 

من �لوظائف يف كافة �لقطاعات ، وناأمل مع 

ن�صب  خف�ض  يف  �لتطبيقية  �لبلقاء  جامعة 

�لبطالة من �لطلبة �ملعطلني عن �لعمل ورفد 

�القت�صاد �الأردين بالعملة �ل�صعبة من خالل 

�لتحويالت �لتي �صيقومون بها بعد �اللتحاق 

بالعمل.

ورد �لدكتور �ملحبوب على كافة ��صتف�صار�ت 

طلبة �جلامعة حول م�صتوى �لدخل و�ملعي�صة 

وتوفر �خلدمات �حلكومية من تاأمني �صحي 

من  �ملقدمة  �حلكومية  �خلدمات  من  وغ��ريه 

�أ�صحاب �لعمل �أو �حلكومة �الأملانية �أمال من 

�لطلبة �ن يكونو� خري �صفر�ء للملكة �الأردنية 

�لها�صمية  ق��ي��ادت��ه��ا  حت��ظ��ى  �ل��ت��ي  �لها�صمية 

و�ل�صعب  �لقيادة  لدى  باحرت�م كبري  و�صعبها 

�الأملاين .

�لطلبة  كافة  مع  لقاء�ت  عقد  و�صيتم  هذ� 

يف �لتخ�ص�صات �لتي يحتاجها �ل�صوق �الأملاين 

زم��ن��ي يعلن  �لقطاعات وف��ق ج���دول  ك��اف��ة  يف 

للطلبة يف �جلامعة و�لكليات �لتابعة لها.

االنباط- العقبة

�إن�����ص��اء  �أع��ل��ن يف �لعقبة �م�����ض �الأرب���ع���اء ع��ن 

جامعة طبية �صاملة ميلكها �لقطاع �خلا�ض.

�إن�صاء �جلامعة رئي�ض جمل�ض  �تفاقية  ووقع 

بخيت  نايف  �ملهند�ض  �لعقبة  ل�صلطة  �ملفو�صني 

�ل�صايغ  جمموعة  عن  ممثال  �ل�صايغ  ومي�صيل 

�أ���ص��ام��ة ما�صي  % و�ل��دك��ت��ور   50 �لتي متتلك 

ممثال عن �صركة �لعقبة للتعليم و�لتكنولوجيا.

�لطبية  �جل��ام��ع��ة  �أن  بخيت  �ملهند�ض  وق���ال 

م�صروع ��صتثماري ممكن للم�صروعات �الأخرى.

و�أو�صح �أن هذ� �مل�صروع ومثيالتها يف �ل�صحة 

�مل�صتثمرين  ��صتقطاب  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 

لال�صتثمار و�الإقامة يف �لعقبة.

 60% �أن هدف �جلامعة ��صتقطاب  و�أو�صح 

من �ل�صعة �لطالبية من خارج �الأردن وحتديد� 

�لدول �ملجاورة.

ه��ذ�  �إخ����ر�ج  �أن رح��ل��ة  �أك���د  �ل�����ص��اي��غ  مي�صيل 

�إىل ه��ذه  ك����ان ط���وي���ال، و�ن و���ص��ول��ه  �مل�������ص���روع 

رئي�ض  بذلها  �لتي  �جل��ه��ود  ب�صبب  ك��ان  �ملرحلة 

�ل�صلطة.

وقال �إن �صركة �لعقبة للعلوم �لطبية �ملالكة 

�لقانونية و�ن  �الإج��ر�ء�ت  بكافة  بد�أت  للجامعة 

�ل��ع��ط��اء�ت �خل��ا���ص��ة ب��اإن�����ص��اء �جل��ام��ع��ة ج��اه��زة 

للطرح ومبا�صرة �لعمل.

و�أو����ص���ح �ل�����ص��اي��غ �أن �ل�����ص��رك��ة  �ع���دت خطة 

الإجن����������از �جل����ام����ع����ة يف ����ص���ه���ر ح������زي������ر�ن ع����ام 

2022،و�ن يبد�أ ��صتقبال �لطلبة يف �صهر �أيلول 
من ذ�ت �لعام.

م��ن جهته ق���ال �ل��دك��ت��ور �أ���ص��ام��ة م��ا���ص��ي �أن 

�جلامعة طبية �صاملة وت�صتمل على كلية للطب 

ل��الإد�رة  و�أخ��رى  �ال�صنان  لطب  وكلية  �لب�صري 

�لطبية �إ�صافة �إىل �خلدمات �لطبية �مل�صاندة.

و�أ�صار �إىل �أن �جلامعة �صيكون لها م�صت�صفى 

تعليمي د�خل مدينة �لعقبة وي�صتمل على 200 

�صرير وكافة �لتخ�ص�صات �لطبية.
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ط�لبن� منذ �سنوات طويلة تزيد عن ثالثني ع�م� اأو اكرث احلكوم�ت املتع�قبة ب�أن تعمل على 

رفع �سقف مك�فحة الف�س�د اإىل م�ستوى تتحدى فيه اجلميع من دون ا�ستثن�ء، ومهم� ك�ن و�سع 

واأن  الت�سريعية وغريه�،  اأوال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  ك�نوا يف   �سواء  الف�س�د  الذين مي�ر�سون 

تقول احلكوم�ت كم� ال�سعب، نحن ذاهبون اىل املعركة ال�سعبة التي تعطي املواطن الثقة بدولته 

وموؤ�س�س�ته� ،لأن م�ل ال�سعب مثل دم�ء ال�سعب يجب احلف�ظ عليه والدف�ع عنه ب�سرا�سة ، واأن 

يكون خ�سمن� جميع� هو الف��سد، واأن نكون �سف� واحدا ونتع�ون مع كل من يريد حم�ربة الف�س�د 

اينم� وجد. 

اليوم ونحن نرى م� يتعر�ض له وزير النقل وجيه العزايزه من �سغوط تتعلق بطلب بع�ض 

لهذه  اململوكة  “الت�ك�سي”  مركب�ت  من   %30 ن�سبته  م�  بتحرير  “الت�ك�سي”  مك�تب  اأ�سح�ب 

املك�تب لتتحول اىل “ تك�سي اأ�سفر” ،يوؤكد مرة تلو مرة انن� نقف ب�سف واحد مع كل من يريد 

ت�سويب الو�س�ع اأو ت�سحيحه�، وانن� ل نرجم احلكوم�ت اأو اأية جهة ر�سمية جزاف� اأو مندحه� 

يف ح�ل م� ق�مت هذه اجله�ت بعمله� مب� يخدم املواطن اأو يحفظ امل�ل الع�م اأو يحقق العدالة 

بني املواطنيني. 

براجمه�  اأح��د  اململكة ومن خالل  قن�ة  اأن  ال�سغوط  وامل�ستهجن يف مو�سوع  واملثري  واملفجع 

والذي يقدم من قبل مذيع متدرج يف املهنة، قد تبنت وجهة نظر اأ�سح�ب مك�تب الت�ك�سي املعنيني 

بهذا الطلب ،والذين �سيجنون 

م� يق�رب” 120 “مليون دين�ر يف ح�ل مت حتويل” 2400” مركبة تتبع لنظ�م التطبيق�ت اىل 

ب�لت�أكيد لن ت�سل اأو تذهب اىل ال�س�ئقني  الذين  الط�ئلة  املب�لغ  وهذه  ال�سفر” ،  “الت�ك�سي 
الدولة  �ستحرم خزينة  الوزير  ان موافقة  ، كم�  اململكة  قن�ة  الربن�مج على  تب�كى عليهم مقدم 

موارد م�لية  و�سيوؤثر القرار على الع�ملني يف قط�ع “مك�تب الت�ك�سي ال�سفر “.

بع�ض الدخالء على العالم من �سنف ت�جر �سي�رات، اأو �س�حب مكتب ت�أجري �سي�رات �سي�حية، 

اأح��رف يف ال�سحف،اأومرا�سل مع الح��رام للمهن ،هم من  ،اأو �سفيف  اأو �س�حب ميني م�ركت 

يتبنون مط�لب بع�ض اأ�سح�ب املك�تب، ول ندري اأهم يعلمون اأو ل يعلمون ،اأن يف مثل هذا القرار 

اإن مت ف�س�د كبري واأن مواجهة اأي حكومة اأو وزارة اأو وزير اأو اية  جهة توافق على حتويل املركب�ت 

، هو مطلب لكل من يدافع عن امل�ل الع�م اأو العدالة بني املواطنيني .

اليوم ونحن ل ننح�ز اىل اأية جهة، ومق�سدن� الدف�ع عن امل�ل الع�م ، ن�سد على يد وزير النقل 

وجيه العزايزه ،ونط�لب احلكومة ووزير النقل ب�لرجوع اىل الراخي�ض التي مبوجبه� منحت 

هذه ال�سرك�ت تراخي�ض وامتلكت على اإثره� هذه العداد اله�ئلة من املركب�ت ومل تلتزم ب�سروط 

ال�س�ئقني  ب�إ�سراك  املتعلقة  الخ��رى  ال�سروط  اأو  اللب��ض،  مو�سوع  يف  ذل��ك  ك���ن  اإن  الرخي�ض 

ب�ل�سم�ن ، وبنف�ض  الوقت حرم اأخ��رون من ال�سب�ب الذين ط�لبن� لهم اأكرث من مرة ب�أن تقوم 

احلكومة مبنحهم تراخي�ض مركب�ت عمومية، على اأ�س��ض مركبة لكل �س�ب ج�معي اأو غري ذلك 

ويرغب ب�حل�سول على رخ�سة عمومي ليعي�ض واأ�سرته من دخله� ،مع تن�زله عن املط�لبة ب�لعمل 

التن�زل  اأو  اأن ل يتم بيع الرخي�ض  اأو اخل��ض ،وعلى  الع�م  اأية جهة يف القط�ع  او العمل لدى 

عنه للغري ب�إعتب�ره مملوك� خلزينة الدولة، وهذا جزء من حل م�سكلة البط�لة من ن�حية ومن 

اذ لي�ض  الت�ك�سي ال�سفر” ،  التطبيق�ت” او  “ ت�ك�سي  النقل  اإحتك�ر قط�ع  اأخ��رى مينع  ن�حية 

من املعقول اأن ميتلك �سخ�ض اأو اأ�سخ��ض مئ�ت املركب�ت ويتحكمون ب�لقط�ع وب�ل�س�ئقني املغلوب 

على اأمرهم .      

ومرة اأخرى نقول اإن م� ق�م به مقدم الربن�مج يف قن�ة اململكة م�ستهجن ، خ��سة مع اإ�ستخدامه 

تعبري “ من وين ج�ي هذا الوزير “ بعد اإنه�ء الت�س�ل مع الوزير العزايزه ، م� يوؤ�سر اىل اأن 

اأ�سرف وي�سرف على القن�ة مل تكن ب�مل�ستوى املطلوب ملثل هذه القن�ة  اأدع��ى من  اخل��ربات التي 

،التي قيل لدافع ال�سرائب الردين انه� �ستكون منح�زة ل�س�لح املواطن ولي�ض ل�سح�ب امل�س�لح 

،وهذا يوؤكد اأن م� ذهبن� اليه اأكرث من مرة ب�سرورة اإع�دة هيكلة القن�ة ،واإبع�د من ي�سرفون عليه� 

الف�سل يف مواجهة م� يتعر�ض  ، وبعد كل  امللكي  الديوان  انتق�ل فهد اخليط�ن اىل  بعد  خ��سة 

له الردن وامللك وال�سعب من قبل بع�ض املوتورين وخ��سة من يجل�سون على ط�ولة ال�ستم من 

اخل�رج .

زهير العزه

 وزير النقل وقناة »المملكة« 
وأصحاب مكاتب تكسي التطبيقات 

 اختتام مشروع تطوير المهارات المنبثق 
عن برنامج قدرة 2

 اطالق حملة توعوية إلدارة الحد من 
مخاطر الفيضانات المفاجئة

االنباط- عمان

 اخ��ت��ت��م م�����س��روع ت��ط��وي��ر امل���ه����رات م���ن اأج���ل 

الأردين  وال�سب�ب  ال�سوريني  الالجئني  توظيف 

املنبثق عن برن�مج ق��درة 2، ام�ض الرب��ع���ء، �ست 

جل�س�ت حوارية، مب�س�ركة نحو 60 �سركة اأردنية.

على  ال�سرك�ت  تعريف  اإىل  اجلل�س�ت  وتهدف 

اإدارة املوارد الب�سرية يف قط�ع�ت مم�ثلة، والتف�عل 

م��ع��ه��م ب�����س���أن اأف�����س��ل امل��م���ر���س���ت وال��ت�����س��ري��ع���ت 

والربامج ذات ال�سلة ومنه�، حت�سني ظروف بيئة 

العمل يف ال�سرك�ت امل�س�ركة، ل�سيم� لالأ�سخ��ض 

ذوي الإع���ق��ة، وزي����دة ح�سور امل���راأة يف موؤ�س�س�ت 

�سوق العمل، اإىل ج�نب توفري فر�ض عمل للفئة 

واأنظمة  حلول  واعتم�د  امل�سروع،  من  امل�ستهدفة 

اإدارة املوارد الب�سرية املتقدمة / الرقمية لتح�سني 

املراقبة والتحكم يف التنوع.  وق�لت مديرة امل�سروع 

الع�م  ال���ذي انطلق  امل�����س��روع  اإن  اإمي����ن احل����دوه، 

�س�ب   2000 ت��دري��ب نحو  اإىل  ي��ه��دف  امل������س��ي، 

و�س�بة من الالجئني ال�سوريني وال�سب�ب الردين، 

تدريبية  برامج  عرب  وت�أهيلهم  متكينهم  بهدف 

متخ�س�سة يف املج�لت املهنية وال�سن�عية، ومب� 

يتن��سب مع ح�جة �سوق العمل، اإىل ج�نب تعزيز 

بيئة العمل وجعله� من��سبة وم�ستقطبة لل�سب�ب 

يف الأردن.  كم� يهدف امل�سروع لإيج�د اأك��رث من 

500 فر�سة عمل يف خمتلف ال�سرك�ت املعتمدة 
للتدريب بعد خ�سوعهم ل��دورات تدريبية خللق 

بيئة ج�ذبة، م�سرية اإىل اأن مدة التدريب تراوح 

يف  عملي  ن�سفه�  �س�عة،   700  -  300 ب��ني  م��� 

اأن  احل��دوه  وبينت  للتدريب.  املعتمدة  ال�سرك�ت 

برن�مج قدرة 2 يهدف اإىل تعزيز اإدم�ج الالجئني 

واملجتمع�ت  وال��ع���ئ��دي��ن  وال��ن���زح��ني  ال�����س��وري��ني 

التوظيف،  اأج��ل  من  امل��ه���رات  وتطوير  امل�سيفة، 

وال��ع��م��ل م���ع م��وؤ���س�����س���ت ال��ق��ط���ع اخل��������ض على 

حت�سني اإدارة املوارد الب�سرية للموؤ�س�س�ت اخل��سة 

ملع�جلة اح��ت��ي���ج���ت ه����وؤلء ال��ع��م���ل.    ي��ذك��ر اأن 

اإقليمية وميتد على  برن�مج ق��درة 2 هو مب�درة 

مدار ثالث �سنوات، وجرى تنفيذه� يف عدة دول 

ال�سندوق  م��ن  مم��ول��ة  وه���ي  الردن،  بينه�  م��ن 

الئ��ت��م���ين ل��الحت���د الأوروب������ي، ب���ل���س��راك مع 

القت�س�دي  للتع�ون  الأمل�نية  الحت���دي��ة  ال���وزارة 

امل�ست�سيفة  واملجتمع�ت  والالجئني  وال�سوريني، 

م����ن خ������الل ت��ن��م��ي��ة ال������ق������درات ل������دى ال�����س��ب���ب 

واملجموع�ت املهم�سة.

االنباط- عمان

للم�ستوطن�ت  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن���م��ج  اأط��ل��ق   

جمتمعية  توعوية  حملة  “اله�بيت�ت”  الب�سرية 

املف�جئة  الفي�س�ن�ت  اإدارة احلد من خم�طر  حول 

البنية  ملم�ر�س�ت  وال��روي��ج  و�سط مدينة عم�ن  يف 

عم�ن  ام���ن��ة  م��ع  ب�لتع�ون  وذل���ك  امل��رن��ة،  التحتية 

الكربى، وبتمويل من احلكومة الي�ب�نية.

وذكرت مديرة الربن�مج دمية ابو ذي�ب يف بي�ن 

�سدر عن اله�بيت�ت، ام�ض الربع�ء، ان هذه احلملة 

ه���ي اح����دى ن�����س���ط���ت م�����س��روع ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ق��رار 

ت�أثرا  الك��رث  املجتمع�ت  منعة  وزي����دة  الجتم�عي 

م���ن الردن����ي����ني وال���الج���ئ���ني ال�����س��وري��ني مل��واج��ه��ة 

الفي�س�ن�ت املف�جئة و�سط مدينة عم�ن، حيث ق�م 

الربن�مج بعقد جل�س�ت حت�ورية مع املجتمع املحلي 

امل�ستقبل  رواد  منظمة  م��ع  ب�ل�سراكة  وال��الج��ئ��ني 

لتمكني افراد املجتمع�ت. ويعترب امل�سروع ا�ستج�بة 

مل�سكلة الفي�س�ن�ت املف�جئة التي تعد اإحدى املخ�طر 

يف اململكة، وذلك ب�سبب التو�سع احل�سري ال�سريع 

غري املخطط له، والقدرة ال�ستيع�بية غري الك�فية 

ل�سبك�ت ت�سريف مي�ه الأمط�ر، اإ�س�فة اىل تداعي�ت 

التغري املن�خي حيث ادت الفي�س�ن�ت املف�جئة خالل 

وتدمري  ب������لأرواح  خ�س�ئر  اإىل  امل��سية  ال�����س��ن��وات 

للممتلك�ت والبنية التحتية.ووفًق� لال�سراتيجية 

الطبيعية  ال���ك���وارث  خم���ط��ر  م��ن  للحد  الوطنية 

اأي����ر  اأط��ل��ق��ت يف  ال��ت��ي   2022  / 2019 ل����الأردن 

ادراج الفي�س�ن�ت يف املركز الث�ين  2019، فقد مت 
ال��زلزل  من حيث اولوي�ت املخ�طر يف الأردن بعد 

بتقييم  ق���م  امل�سروع  ان  امل�سروع  مديرة  وا�س�فت   .

احتي�ج�ت املجتمع املحلي والالجئني ب�لفي�س�ن�ت، 

ورفع م�ستوى الوعي حول خطر الكوارث، وحتديد 

اولوي�تهم لتنفيذ التدخل املن��سب للحد من خطر 

الفي�س�ن�ت وذلك من خالل ا�ستعم�ل وتطبيق اداة 

“�ستي راب” التي ق�مت اله�بيت�ت بتطويره� خالل 
ال�سنوات الع�سر امل��سية. واو�سحت اأن امل�سروع ي�سعى 

اىل حتديد احللول املقرحة للتخفيف من خم�طر 

الفي�س�ن�ت على املدى الق�سري واملتو�سط والطويل 

ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ن��ف��ي��ذه��� يف ع��م���ن.وت��ه��دف احلملة 

ل��ل��و���س��ول اىل اك���رب ع���دد مم��ك��ن م��ن ال�����س��ك���ن من 

املم�ر�س�ت  اف�سل  توعوية حول  ر�س�ئل  ن�سر  خالل 

ملواجهة خطر الفي�س�ن�ت والفيديوه�ت التوعوية 

الفي�سبوك  �سفحة  خ��الل  م��ن  ن�سره�  �سيتم  التي 

التوا�سل  و�س�ئل  وخمتلف  ال��ك��ربى  عم�ن  لأم���ن��ة 

الجتم�عي، ا�س�فة اىل اللوح�ت العالنية يف و�سط 

املدينة.

 ازمة »التوجيهي« وتسريب االسئلة.. هل 
اطاحت بوزير التربية ابو قديس؟

 البرلمانية األردنية األوروبية تبحث والسفير اإليطالي تعزيز التعاون المشترك

الصحة توقع خطاب نوايا مع الهالل والصليب األحمر لدعم فرق التطعيم المتنقلة 

 العضايلة يفتتح معرضًا في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

االأنباط  - هدى دياربكريل 

اأع��ل��ن رئ��ي�����ض ال�����وزراء ب�سر اخل�����س���ون��ة، 

ت��ع��دي��ال وزاري������� الث���ن���ني، ه���و ال���راب���ع على 

9 ح��ق���ئ��ب وزاري����ة،  ال�����وزاري �سمل  ف��ري��ق��ه 

والتعليم  والتعليم  الربية  وزارة  بينه�  من 

الع�يل لي�ستلمه� الدكتور وجيه عوي�ض خلف� 

للدكتور حممد ابو قدي�ض . 

وعن الأ�سب�ب التي تقف وراء تغيري وزير 

ال��وزاري��ة اجل��دي��دة يف  الربية، يف احلقيبة 

حديث ل “النب�ط”  ق�ل اخلبري التعليمي 

اب��راه��ي��م درب������س��ي، نحن كمعلمني  ال���س��ت���ذ 

ع��سرن� اكرث من ع�سرة وزراء تربية خالل 

20 ع���م���، ووج���دن���� ان ك��ل وزي��ر  ف���رة ال 

تربية جديد مل يكن يكمل خطة الذي �سبقة 

ب��ل ك����ن ي���أت��ي مب�����س��روع خم��ت��ل��ف، ومل يكن 

هن�ك دور ح��سم ملجل�ض الربية يف �سي�غة 

م�سروع تعليمي ن�حح. 

ال�س�بق  الوزير  ان  ل�”النب�ط”،  وا�س�ف 

وق��ت دخول  ال�سئلة  ت�سريب  وق��ع يف مطب 

ال���ط���الب ق����ع����ت الم��ت��ح���ن وه����ذا يح�سل 

الم��ت��ح���ن،  ق��واع��د  وي��خ���ل��ف  الوىل  للمرة 

“الربية” ب�ملو�سوع ال انه� مل  ورغم علم 

بع�ض  ا�سئلة  �سعوبة  كذلك  عليه،  ت�سيطر 

وادارة المتح�ن�ت  الوزير  امل��واد حيث ر�سخ 

اكرب  لتنجيح  ع�سوائية  عالم�ت  اعط�ء  اىل 

ك�ن  “رمب�  مت�س�ئال،  ال��ط��الب،  م��ن  ن�سبة 

ال��وزارة  من  ب�لوزير  اليق�ع  اراد  من  هن�ك 

نف�سه�” .

قدي�ض مل  ابو  ال�س�بق  الوزير  اأن  واعترب 

ينجح ب�دارة م�سروع الف�قد التعليمي ب�سكل 

فع�ل .

الوزير  يكمل  ان  نتمنى  الدرب��سي،  وق���ل 

التوجيهي  امتح�ن  تطوير  م�سروع  اجلديد 

وان ي��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س��ني و����س���ع امل���دار����ض 

تعليمية  عملية  ي�سمن  ب�سكل  وامل��ع��ل��م��ني 

ن�جحة. 

فيم� ق���ل اخل��ب��ري الع��الم��ي وال��رب��وي 

الأ���س��ت���ذ حم��م��ود دروي�������ض، ان تغيري وزي��ر 

ا�سغل  لن��ه  متوقع  �سيء  والتعليم  الربية 

البلد ملدة 4 �سهور منذ المتح�ن�ت الوزارية 

لغ�ية اليوم والبلد من�سغل بهذه المتح�ن�ت،  

ابو  الذي ق�ل فيه  انه وب�لت�سريح  وت�بع 

الطلبة”  اأبن�ئن�  ظ��روف  “�سرناعي  قدي�ض 

جعل  ذلك  ب�إ�سبوع”،  الإمتح�ن�ت  عقد  قبل 

ال��ت�����س��ري��ح  ه����ذا  ع��ل��ى  “يركنوا”  ال��ط��ل��ب��ة 

وب����ل���ت����يل ن��وع��� م���� ت��وق��ع ال��ط��ل��ب��ة ان يتم 

مراع�ة ظروفهم بن�ءا على ت�سريحه وذلك 

اأحدث م�سكلة،

وراأى ان �سبب تغيري ابوقدي�ض احلقيقي 

هو امتح�ن�ت التوجيهي وم� اأث�ره� من اأزمة 

ولنه مل ينجح يف ملف التوجيهي ب�سراحة 

ومل ينجح اأي�س� يف ملف املعيدين بحيث م� 

والعت�س�م�ت  ال�سك�وي  كرثة  من  نالحظه 

املعيدين  الطلبة  اأبن�ئن�  بني  والحتج�ج�ت 

تغيريه  ك���ن لب��د من  لذلك  الذين ظلموا، 

وذلك متوقع.

وبني ان الزم��ة التي افتعلت مع الطلبة 

املعيدين ان معهم احلق بكونهم دخلوا على 

ورف��ع  ب����لع����دة  لهم  ي�سمح  توجيهي  ن��ظ���م 

امل��ع��دل وامل��ن���ف�����س��ة م��ئ��ة ب���مل��ئ��ة وف���ج����أة جعل 

النظ�م يتغري بقدرة ق�در بدون �سند ق�نوين 

وه����ذه م���ن  الأ���س��ب���ب ال��ت��ي اأط����ح���ت ب��وزي��ر 

الربية .

عوي�ض  وجيه  اجلديد  للوزير  وب�لن�سبة 

قبل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  ا�ستلم  ف��ق��د 

ذل���ك وك�����ن ن���ج��ح��� ول ي��وج��د ع��الق��ة بني 

ال���وزي���ر اجل��دي��د وت��غ��ي��ري امل��ن���ه��ج لن���ه كم� 

ن��ع��رف ان للمن�هج م��رك��ز وط��ن��ي غ��ري ت�بع 

ل��وزارة الربية، ولكن بح�سب توقعي �سيتم 

لنظ�م  تغيري  عملية  اجل���دي���دة  ال�����وزارة  يف 

من  فهو  اجل�معية  وال��ق��ب��ولت  التوجيهي 

املن��سرين ب�أن يكون هن�لك �سنة حت�سريية 

ب�لذات لطلبة الطب والهند�س�ت لذا نتوقع 

وجود �سي��سة جديدة للقبولت.

اأف���ك����ر ع��ن��د ه��ذا  واأ����س����ر اإىل ان ه��ن���ل��ك 

الرجل لتطوير امتح�ن التوجيهي ومنه� ان 

ل يكون مبني على احلفظ بل على ال�ستنت�ج 

والتحليل، لذلك �سن�سهد نقلة واختالف يف 

نتوقع  الأ�سئلة، كم�  اأم��ور منه� طبيعة  عدة 

لالمتح�ن�ت  املق�لية  الأ�سئلة  ع���ودة  اأي�����س��� 

تكون  اأن  نتوقع  واأي�س�  الق�دمة  ال���دورة  يف 

الأمور وا�سحة خالل �سهر اإىل �سهرين من 

الآن.

االنباط- عمان

ال��ربمل���ن��ي��ة  ال�����س��داق��ة  ب��ح��ث��ت جمعية   

ب��دار  الأردن��ي��ة الأوروب���ي���ة، خ��الل لق�ئه� 

ال�سفري  الأرب��ع���ء،  ام�ض  ال��ن��واب،  جمل�ض 

ك��سيزي،  ف�بيو  اململكة  ل��دى  الإي��ط���يل 

اله���ت���م����م  ذات  ال���ق�������س����ي����  م�����ن  ع�������ددا 

امل�سرك.

وع���������رب رئ�����ي�����������ض ال����ل����ج����ن����ة ال����ن�����ئ����ب 

التي  ال��ع���ل��ي��ة  القيمة  ع��ن  حين�  خ��ل��دون 

البلدين  ب��ني  املميزة  ال��ع��الق���ت  تعك�سه� 

ب�لت�ريخية  اإي���ه���  وا���س��ًف���  ال�����س��دي��ق��ني، 

املتجذرة التي عززته� قي�دت� البلدين.

ال��ت��ي  امل���م���ي���زة  ال����ع����الق�����ت  اإن  وق�������ل 

جت���م���ع ال���ب���ل���دي���ن ال�������س���دي���ق���ني، ق���ب��ل��ة 

ال�سي��سية  الأ�سعدة  خمتلف  على  للبن�ء 

والثق�فية. والتج�رية  والقت�س�دية 

الداعمة  اإيط�لي�  مواقف  حين�  وثمن 

ل������الأردن جت�����ه ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

وال��و���س���ي��ة ال��ه������س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س���ت 

ق�ئاًل  القد�ض،  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية 

ب�هتم�م  حتظى  الفل�سطينية  الق�سية  اإن 

ع����دل  ال�����س��ع��ي لإي���ج����د ح���ل  ع���رب  الأردن 

التي  املركزية  وجذري له�، فهي الق�سية 

تربع على �سلم اأولوي�ته اخل�رجية.

وث���م���ن اأع�������س����ء اجل���م���ع���ي���ة ال����ن����واب: 

واأح��م��د  ال��غ��زاوي وم��و���س��ى هنط�ض  ع��ل��ي 

ال��ع��دوان  ون���ج��ح  اب���داح  وعط�  القط�ونة 

ال���ذي تقدمه  ���س��ع��ي��دي��ن، ال��دع��م  وزه���ري 

الالجئني،  ملف  ل�س�لح  لالأردن  اإيط�لي� 

ل��ي��ت�����س��ن��ى  ت���ع���زي���زه  اأه���م���ي���ة  اإىل  لف���ت���ني 

ل������الأردن ال����س���ت���م���رار ب�����دوره الإن�������س����ين 

جت�ههم.

وع����ر�����س����وا جل���م���ل���ة م����ن ال���ت���ح���دي����ت 

ج��راء  الأردن  يتحمله�  ال��ت��ي  والأع���ب����ء 

والتي  ال�سوريني،  لالجئني  ا�ست�س�فته 

�سكلت �سغًط� ه�ئاًل على املوازنة وموارد 

املجتمع  يتطلب من  املحدودة، م�  اململكة 

ال��ك��ب��ري  الأردين  ال�����دور  ت��ف��ه��م  ال�����دويل 

اأن يكون  اإىل �سرورة  ال�س�أن. ودعوا  بهذا 

الزراعي  املج�ل  يف  متب�دل  تع�ون  هن�لك 

وال�سن�عي وزي�دة ال�س�درات الأردنية اإىل 

الحت�د الأوروبي وزي�دة البعث�ت للطلبة 

الأردنيني يف اجل�مع�ت الإيط�لية.

الإيط�يل، من جهته،  ال�سفري  واأو�سح 

وطويلة  قوية  عالق�ت  تربطه�  بالده  اأن 

روم��� تدعم  اأن  الأردن، موؤكًدا  الأم��د مع 

فل�سطينية  دول��ة  واإق���م��ة  ال��دول��ت��ني  ح��ل 

م�����س��ت��ق��ل��ة ق���ب��ل��ة ل��ل��ح��ي���ة ���س��م��ن ق����رارات 

الدولية. ال�سرعية 

وبني ك��سيزي اأن اأولوي�ت التع�ون بني 

تعزيز  اإىل  يهدف  ال�سديقني،  البلدين 

ال���ت���ع����ون ب��ي��ن��ه��م��� يف جم������لت ال���زراع���ة 

والتج�رة والثق�فة والأمن الغذائي.

واأ����س����ر اإىل اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ق��رار 

والأم�����ن يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع����مل ك��ك��ل، مب� 

ال��ذي  الأم���ر  الإره�����ب،  ذل��ك مك�فحة  يف 

القت�س�دي  ال�ستقرار  تعزيز  يف  ُي�سهم 

وال��ن��م��و امل�����س��ت��دام م��ن اأج���ل خ��ل��ق فر�ض 

ال��ق���ن��ون وح��ق��وق  ���س��ي���دة  للعمل وت��ع��زي��ز 

الإن�������س����ن.وح���ول ال��ت��ع���ون ال��ث��ق���يف، اأك��د 

ات�����س���لت م��ب������س��رة  اأن ه��ن���ك  ك������س��ي��زي 

اإن�س�ء  ع��رب  الثق�فية  الفع�لي�ت  لإق���م��ة 

اململكة،  اأر���ض  على  اإي��ط���يل  ثق�يف  مركز 

درا���س��ي��ة  ب��ع��ث��ة   16 ت����أم���ني  اإ����س����ف���ة اىل 

ج�معية للطلبة الأردنيني يف اإيط�لي�.

 االنباط-عمان

ن��واي��� مع  ال�����س��ح��ة خ��ط���ب  وق��ع��ت وزارة 

واللجنة  الأردين  الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية 

الدولية لل�سليب الأحمر )اللجنة الدولية( 

قبل  م��ن  اللوج�ستي  ال��دع��م  ت��وف��ري  ب��ه��دف 

الوطنية  التطعيم  حلملة  الدولية  اللجنة 

�سد ف�يرو�ض كورون�.

ووق���ع اخل��ط���ب وزي���ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور 

ف���را����ض ال����ه����واري، ورئ��ي�����س��ة ب��ع��ث��ة ال��ل��ج��ن��ة 

�س�رة  الأردن،  يف  الأح��م��ر  لل�سليب  الدولية 

اأف���ري���ل���ود، ون���ئ��ب ال��رئ��ي�����ض ال��ع���م جلمعية 

اأبو  عمر  املهند�ض  الأردين  الأح��م��ر  الهالل 

ق���ورة، واأم���ني ع���م ال����وزارة ل�����س��وؤون الأوب��ئ��ة 

ال��دك��ت��ور ع�����دل ال��ب��ل��ب��ي�����س��ي، وم��ن�����س��ق ق�سم 

الدكتور ك��سب�ر  الدولية  اللجنة  ال�سحة يف 

ط��سجي�ن. 

ومب��وج��ب خ��ط���ب ال��ن��واي��� امل��وق��ع �ستقوم 

بدعم  الأح���م���ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

وزارة ال�سحة يف حملته� الوطنية للتطعيم 

���س��د ف����ي���رو����ض ك���ورون���� م���ن خ����الل ت��وف��ري 

الدعم اللوجي�ستي لفرق التطعيم اجلوالة.

واأك������د وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ف��را���ض 

بني  الأردن  يف  اجلهود  ت�س�فر  اأّن  ال��ه��واري 

له  ك���ن  الأردن��ي��ة  الدولة  موؤ�س�س�ت  خمتلف 

امل��وارد واخلدم�ت  توفري  الكبري يف  الت�أثري 

كورون�  ج�ئحة  ت�أثري  مع  للتع�مل  الك�فية 

على ال�سحة الع�مة بعد تف�سي وب�ء كوفيد 

.  2019 الع�م  اأواخر  يف    19
وق����ل ال���ه���واري ان م��ب���درة ال��ي��وم ُتعترب 

نوعية وت�أتي تنفيذاً لتوجيه�ت جاللة امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث����ين اب���ن احل�����س��ني و���س��م��و ويل 

بزي�دة  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  العهد 

اي�س�ل  اململكة من خالل  التطعيم يف  ن�سب 

املط�عيم اإىل كل املدن والقرى ب�ملح�فظ�ت.

وب�لتع�ون  ال�سحة  وزارة  اأن  على  واأك���د 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ني يف حملة  ���س��رك���ئ��ه���  م���ع 

لن  كورون�  فريو�ض  �سد  الوطنية  التطعيم 

ترك اأي منزل اأو اأ�سرة دون اي�س�ل املطعوم 

ن�سب  ولتقليل  �سالمتهم  على  حف�ظ�ً  اليه� 

الوفي�ت الن�جمة عن هذا الوب�ء.

 17 ت���أم��ني  ا�ستط�ع  الأردن  اأّن  واأ���س���ف 

كوفيد19  ل���ق����ح����ت  م����ن  ج���رع���ة  م���ل���ي���ون 

اأن  لتغطية احتي�ج�ته من التطعيم، موؤكداً 

النت�س�ر  احتواء  على  �س�عدت  اجلهود  هذه 

الوا�سع للعدوى وم�س�عف�ته� بني املواطنني 

اإىل احلد  والالجئني   واملقيمني  الأردن��ي��ني 

الأدنى.

واأ�س�ر الهواري اإىل اهتم�م وزارة ال�سحة 

املتنقلة  التطعيم  ف��رق  عمل  اآل��ي��ة  بتتظيم 

حملة  من  جديدة  بجولة  البدء  خ��الل  من 

ن�سبة  زي����دة  بهدف  املح�فظ�ت  يف  التطعيم 

التطعيم يف املن�طق واملجتمع�ت الن�ئية.

ويت�سمن خط�ب النواي� ا�ستعداد اللجنة 

الهالل  وجمعية  الأحمر  لل�سليب  الدولية 

ال�سحة  ف��رق  دع��م ج��ه��ود  الأردين  الأح��م��ر 

خالل  م��ن  ال�سحة  ل���وزارة  الت�بعة  املتنقلة 

الت�س�ل  واأدوات  اللوج�ستي  الدعم  توفري 

واأن�����س��ط��ة ال��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خ��الل 

اللوج�ستي  الدعم  ويتكون  ال�سحة.  تعزيز 

التطعيم  ف��رق  تنقل  و���س���ئ��ل  ت��وف��ري  امل��ق��دم 

وت����وف����ري و����س����ئ���ل ال���ت���ربي���د والت���������س�����لت 

وخ��دم���ت  والإن���رن���ت  املحمولة  وال��ه��وات��ف 

ال���ت���وا����س���ل امل��ج��ت��م��ع��ي يف ج��م��ع��ي��ة ال��ه��الل 

تطعيم  خ��دم���ت  لتمكني  الأردين  الأح��م��ر 

امل��ن���ط��ق  ق���ط��ن��ي  ي�ستطيع  وف��ع���ل��ة  �سل�سة 

الن�ئية من املح�فظ�ت من الو�سل اليه�.

الدولية  اللجنة  �ستقوم  ال�سدد  هذا  ويف 

ت�أمني  تك�ليف  بتغطية  الأح��م��ر  لل�سليب 

ل�ستخدام  م�ست�أجرة  �سي�رة   30 ب�  ال���وزارة 

تك�ليف  وت��غ��ط��ي��ة  امل��ت��ن��ق��ل��ة،  التطعيم  ف���رق 

ال�����س��ن���دي��ق امل����ربدة وال��ث��ل��ج اجل����ف اليومي 

ب�لإ�س�فة  املتنقلة،  ال��ف��رق  لهذه  ال��الزم��ني 

اإىل تغطية تك�ليف 30 جه�ز لوحي للفرق  

ل�ستخدامه� لأغرا�ض التطعيم.

ومبوجب اخلط�ب املوقع �ستوفر جمعية 

الهالل الأحمر الأردين عدد من املتطوعني 

اأن�سطة توعية جمتمعية من خالل  لإجراء 

التحقق  مت  ال��ت��ي  ال�سحية  املعلوم�ت  ن�سر 

م��ن��ه��� ح�����ول ال��ت��ط��ع��ي��م ����س���د ك���وف���ي���د 19 

وت�سجيع التطعيم بني املجتمع�ت.

االنباط-عمان

اأجم��د  ال��ق���ه��رة  يف  الأردين  ال�سفري  افتتح   

الق�هرة  ج�معة  يف  ال��ط��ب  كلية  يف  الع�س�يلة، 

“الأردن يف م��ئ��ة ع���م  ال��ي��وم الأرب���ع����ء، م��ع��ر���ض 

ووث�ئق  ت�سمن �سوراً  ال��ذي  ...ت���ري��خ وجمد”، 

والإجن����زت  وموؤ�س�س�ته  الأردن  مل�سرية  تعر�ض 

التي حتقق يف املئوية الأوىل للدولة الأردنية.

�سند  جمعية  تقيمه  ال���ذي  امل��ع��ر���ض،  وي���أت��ي 

ال�سف�رة  م��ن  بتنظيم  ال�سب�بي،  والعمل  للفكر 

الأردنية وب�لتع�ون مع كلية طب الق�سر العيني 

يف ج�معة الق�هرة، و�سمن الحتف�لية ال�سب�بية 

الأردنية التي انطلقت اأم�ض يف الق�هرة مبن��سبة 

الحتف�لت مبئوية الدولة الأردنية.

وج�ل ال�سفري الع�س�يلة بح�سور عميد كلية 

ال��ط��ب ال��دك��ت��ورة ه���ل��ة ���س��الح ال��دي��ن يف اأروق���ة 

املعر�ض، الذي ُعر�ست فيه العديد من الوث�ئق 

ال��ت��ي ق��ّدم��ه��� م��رك��ز ال��ت��وث��ي��ق امل��ل��ك��ي الأردين 

الدولة  ت��وؤّرخ ملحط�ت مف�سلية من عمر  والتي 

تتبع م�سرية الإجن�ز يف عديد  الأردنية، و�سوراً 

العربي  اجلي�ض  م�سرية  مقدمته�  القط�ع�ت،يف 

ع��رب امل��ئ��وي��ة ق��ّدم��ه��� م��ت��ح��ف ال��دب���ب���ت امل��ل��ك��ي، 

اإىل ج���ن��ب ك��ت��ٍب وجم���ل���دات ووث����ئ���ق ون�����س��رات 

ال�سي��سية  ال�سوؤون  وزارات  عن  �س�درة  توعوية 

امل�ستقلة  والهيئة  الثق�فة،  ال�سب�ب،  والربمل�نية، 

واإ�سدارات  ال�سي�حة،  تن�سيط  وهيئة  لالنتخ�ب 

ل���ُك���ّت����ب وم����وؤرخ����ني وم��ت��خ�����س�����س��ني يف خمتلف 

املج�لت يف ال�س�أن الأردين.

وا���س��ت��م��ع ال��ع�����س���ي��ل��ة وال��ط��ل��ب��ة الأردن����ي����ني 

زاروا  ال���ذي���ن  ال��ك��ل��ي��ة،  ال���دار����س���ني يف  وال���ع���رب 

امل��ع��ر���ض، اإىل م�����س��روح���ٍت ق��ّدم��ه��� ال��وف��د ال��ذي 

م�  �سند، حول  و�سب�ب من جمعية  �س�ب�ٍت  ي�سم 

يت�سمنه من �سور ووث�ئق تعر�ض للزوار الكثري 

عن ت�ريخ الأردن والإجن�زات فيه وموؤ�س�س�ته.

والعمل  للفكر  �سند  جمعية  رئي�ض  وحت���ّدث 

الع�س�يلة  لل�سفري  اخلاليلة  �سلط�ن  ال�سب�بي 

وعميدة كلية الطب حول فكرة املعر�ض الق�ئمة 

اأعرق  من  كواحدة  الق�هرة  ج�معة  اختي�ر  على 

 “ معر�ض  لإق���م��ة  املنطقة  يف  اجل�مع�ت  واأه���م 

متثله  وم�  الأردن يف مئة ع�م ...ت�ريخ وجمد”، 

من فر�سة لإط��الع �سريحة وا�سعة من الطلبة 

العرب على ت�ريخ الأردن واملنجزات التي تتميز 

ب��ه��� خم��ت��ل��ف ال��ق��ط���ع���ت ع��ل��ى م����دار م��ئ��ة ع����م، 

به�  ُتعرف  التي  احلقيقية  النه�سة  اىل  و�سوًل 

اململكة اليوم بعهد جاللة امللك عبداهلل الث�ين.

واجتمع الع�س�يلة على ه�م�ض املعر�ض بعدد 

الكلية،  ال��دار���س��ني يف  الأردن���ي���ني  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن 

وا���س��ت��م��ع م��ن��ه��م لأح�����دي����ث ت��ع��ك�����ض اع���ت���زازه���م 

عبداهلل  امللك  جاللة  وق��ي���دة  الأردن،  بوطنهم 

الث�ين، و�سع�دتهم ب�مل�س�ركة بهذه املن��سبة، التي 

وحمط  اأردين  لكل  ع�لية  وط��ن��ي��ًة  قيمًة  تعني 

فخٍر واعتزاز.

يف  ال�سف�رة  يف  الثق�فية  املُلحقّية  و���س���رك��ت 

ترتيب�ت املعر�ض و�سم�ن جن�حه، والذي قدمت 

ف��ي��ه ���س��رك��ة ب��ن ال��ع��م��ي��د دع��م���ً و���س��ي���ف��ة لك�فة 

احل�سور والزوار من الطلبة الدار�سني يف الكلية 

وكوادر اجل�معة.  
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�أننا  هو  للنوم،  نخلد  �أننا  هو  ي��وم  كل  نهاية  لنا يف  يحدث  ما  �أجمل  من 

وكاأننا  قليلة،  ل�ساعات  ول��و  �حل��ي��اة،  �سجيج  ع��ن  يبعدنا  و�ح��د  مكان  جن��د 

نحتاح لإ�سرت�حة حمارب، لأخذ ق�سطاً من �لر�حة من �حلرب �ملوجودة بني 

تعي�ش يف  وقا�سية،  ب��اردة  باتت  فالعالقات  و�لأق��ارب،  و�لأه��ل  �لأ�سرة  �أف��ر�د 

حميط �لأنانية وحب �لذ�ت لتبد�أ باحلرب و�خلالفات، كل منهم مل�سلحته. 

بني �ملوظفني يف �لعمل وتدعى حرب �لت�سلط وحرب �لدول و�ل�سعوب بحق 

يقول  كما  باأ�سره. �حلرب  �لعامل  ي�سكن  له  وف�ساد ل حدود  دمار  وبال حق، 

�ملنظر �لع�سكري كارل فون يف كتابه �إنها ُتعد تفاعاًل بني �ثنني �و تقوم على 

و�سائل خمتلفة �أكرث من �لقوى �ملتعار�سه و�لتي لديها �سر�ع يف �لرغبات .

حرب  مثل  �لع�سكري  غري  لل�سر�ع  كرمز  �أي�ساً  �مل�سطلح  هذ�  وي�ستخدم 

�ليومية  �حل���رب  ه��ذه  �لإن�����س��ان  ليعي�ش  و�لأن��ان��ي��ة  �لطبقات و�ل�ستغالل 

وي�ستهلك عمره وطاقته و�سحته فيها دون �ن يفكر باأنه �سيموت بعد حني، 

دون �أن ي�سعر باأن ما يقوم به م�سجل يف دفرت حياته لكن ما نر�ه هو �أن هذه 

�حلقائق  يريهم  ل  �لنا�ش  �أعني  على  غ�ساء  وكان  �لأي��ام  مع  تتز�يد  �حلرب 

�أع����د�ء، يعي�سون  �أع����د�ء، و�لأ���س��دق��اء  �أع����د�ء، و�لأح��ب��ة  �أ���س��ب��ح �لأه���ل  حتى 

�حلرب بكل �أنو�عها. وكما يقال �لأوطان ل متوت بويالت �حلروب ولكنها  

و�لأ�سدقاء وطن.  و�لأهل وطن،  فالأر�ش وطن،  �أبنائها،  متوت من خيانة 

هل لنا �أن نعي�ش ما تبقى لنا يف هذه �حلياة بحرب بال ر�ء!

إيمان فاروق 

بال راء
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االنباط-عمان

مناجم  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  �أكد 

عبد�لوهاب  �ملهند�ش  �لأردنية  �لفو�سفات 

بنظام  �لعمل  �ل�سركة  ����س��ت��م��ر�ر  �ل����رو�د، 

�ل���ت���اأم���ني �ل�����س��ح��ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ل��ع��ام 

�مل�سا�ش  بعدم  و�للتز�م  وتعديالته   2000

ب��ه، ومب��ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ن��وع��ي��ة �خل��دم��ات 

مبوجب  للم�سرتكني  �مل��ق��دم��ة  �ل�سحية 

�لنظام. 

لقائه يف  �ل��رو�د خالل  �ملهند�ش  وج��دد 

يوم  �ملتقاعدين  م��ن  ع���دد�  �ل�سركة  مقر 

�لعمل  �سبط  على  �ل�سركة  حر�ش  �م�ش، 

ب��ن��ظ��ام �ل��ت��اأم��ني �ل�����س��ح��ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  

ل�����س��م��ان دمي��وم��ت��ه، وم��ن��ع �أي ه���در م��ايل 

ف��ي��ه، م���وؤك���د� مت�����س��ك ���س��رك��ة �ل��ف��و���س��ف��ات 

و�لتدقيق  �ل��ن��ظ��ام   ه��ذ�  و�إد�رة  مب��ر�ق��ب��ة 

ع���ل���ي���ه م�����ن خ�������الل �ح���������دى �ل�������س���رك���ات 

تتوىل  و�ل��ت��ي  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ملتخ�س�سة 

�إد�رته منذ �لعام 2015.

�ل��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  �د�رة  عملية  �إن  وق���ال 

�ل�����س��ح��ي،  ل��ه��ا �ث����ر �ي��ج��اب��ي م���ن خ��الل 

�خل�������س���وم���ات، �ل���ت���ي ت���وف���ره���ا �ل�����س��رك��ة 

للم�ستفيدين،  �لنظام  �إد�رة  على  �مل�سرفة 

�ل�سحي،  �لتاأمني  ل�سندوق  ر�فد�  وت�سكل 

وتعود بالفائدة على �مل�ستفيدين منه، دون 

�خلدمات  ونوعية  طبيعة  من  �لنتقا�ش 

�ل�سحية �لتي تقدم لهم.

�مل���ت���ق���اع���دي���ن  م�����ن  ع��������دد�  �إن  وق��������ال 

ي�����ب�����ادرون  ل  �ل����ن����ظ����ام،  يف  �مل�������س���رتك���ني 

مظلة  حت��ت  لأبنائهم  �لكاملة  بالتغطية 

نظام �لتاأمني �ل�سحي، ما يحمل �سندوق 

�ل����ت����اأم����ني �ل�������س���ح���ي �مل����زي����د م����ن �ل��ك��ل��ف 

�ملرتفعة.

كما جدد �ملهند�ش �لرو�د خالل �للقاء، 

ل��ل��ت��اأم��ني  ب���د�ئ���ل  �ل��ف��و���س��ف��ات  �إد�رة  ط���رح 

للمتقاعدين �ل�سحي �حلايل 

�ل��ت��اأم��ني �ل�سحي  ن��ظ��ام  ب��ني  �لخ��ت��ي��ار 

�ل��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  �أو  �ل���ن���و�ب،  �و  ل����ل����وزر�ء، 

�ل�����س��ح��ي �مل��ع��م��ول ب���ه  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن من 

���س��رك��ة �ل���ب���وت���ا����ش �ل���ع���رب���ي���ة،  �و ���س��رك��ة 

�سركات  �أية  �أو  �لردنية،  �لبرتول  م�سفاة 

����س��ت��ع��د�د �لإد�رة  �خ���رى مم��اث��ل��ة، م��وؤك��د� 

�لأم���ر  ه���ذ�  ب��ع��ر���ش  لل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  

�ل���ق���ر�ر  لت����خ����اذ  �إلد�رة   جم��ل�����ش  ع���ل���ى 

�ل�ساأن. �ملنا�سب بهذ� 

 ب����دوره����م، ط��ال��ب �مل��ت��ق��اع��دون خ��الل 

�لجتماع �لغاء �عتماد �ل�سركة �لتي تقوم 

ب��اأع��م��ال �ل��ت��دق��ي��ق �ل��ط��ب��ي ع��ل��ى �ل��ت��اأم��ني 

ت��ن��ظ��ي��م  �ل�����س��ح��ي ول���ف���ت���و� �ىل ع���زم���ه���م 

حال  يف  �ل�سركة.،  �أم��ام  �حتجاجية،  وقفة 

�لتامني  على  �لطبي  �لتدقيق  �لغاء  عدم  

�ل�سحي �لأمر. �لذي لجتيزه �أي �سركه.

ملا  �ل�سحي  �لتاأمني  �سندوق  �أن  يذكر 

�لفو�سفات  مناجم  �سركة  يف  �لتقاعد  بعد 

خا�سة  جل��ن��ة  وت��ت��وىل  م�ستقل  �لأردن���ي���ة، 

�ل����س���ر�ف ع��ل��ي��ه، ح��ي��ث ت��ت��ح��م��ل �ل�����س��رك��ة 

�ل���ك���ل���ف���ة  م�����ن   %  50 �ل����ن����ظ����ام  مب����وج����ب 

�لإج����م����ال����ي����ة �مل����ع����اجل����ة، ف���ي���م���ا ي��ت��ح��م��ل 

عليهم  وت��رت��ب  �لكلفة  بقية  �مل�����س��رتك��ون  

�لعام بحو�يل  نهاية هذ�  عجز يقدر حتى 

11.5 مليون دينار.

االنباط-عمان 

�جلامعة  �ل��دول��ي��ة يف  �ل��ع��الق��ات  مكتب  ن��ظ��م 

�لتبادل  لطلبة  ترحيبيا  ل��ق��اًء  �لأردن��ي��ة  �لأمل��ان��ي��ة 

�لثقايف و�لعلمي و�لذين ميثلون 23 جامعة �سريكة 

،21 م��ن �أمل��ان��ي��ا وو�ح���دة م��ن �لنم�سا وو�ح���دة من 

�لأردنية  �لأملانية  باجلامعة  و�مللتحقني  �سوي�سر� 

�لأول  �ل���در�����س���ي  للف�سل  تخ�س�ساتهم  ���س��م��ن 

وذل��ك   �حل���ايل،  �جلامعي  �ل��ع��ام  م��ن   2021/2020

رئ��ي�����ش �جل��ام��ع��ة �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ع���الء �ل��دي��ن 

�حل��ل��ح��ويل ون���ائ���ب �ل��رئ��ي�����ش ل��ل�����س��وؤون �ل��دول��ي��ة 

�لطلبة  �سوؤون  وعميد  روب�سكوف،  ر�ل��ف  �لدكتور 

�لت�سال  مكتب  ومدير  عوي�ش،  ظ��الل  �لدكتورة 

مع �ل�سناعة بريتا كيلر، وفريق مكتب �لعالقات 

�لدولية. ورحب �لدكتور �حللحويل بالطلبة قائال 

�أه��م مميز�ت �جلامعة �لأملانية �لأردنية  �أح��د  ب��اأن 

هي �ل�سر�كات �ملتعددة مع �جلامعات �لأملانية �لتي 

تت�سمن �لتبادل �لأكادميي و�لثقايف وتتيح للطلبة 

من كال �جلانبني �لتعلم و�لندماج مع �لثقافات 

�لأخرى وتعلم �للغة وممار�ستها.

�لتجربة  بعي�ش  �لطلبة  �حللحويل  ح��ث  كما 

�لدر��سي  �لف�سل  ب��دء  م��ع  وخ�سو�سا  �جلامعية 

�جل��ام��ع��ي د�خ����ل �حل����رم �جل��ام��ع��ي و�لخ���ت���الط 

�لأردن  �أك���رث على  و�ل��ت��ع��رف  م��ع طلبة �جل��ام��ع��ة 

�إىل  �لطلبة  روب�سكوف  دع��ا  جهته  من  وثقافتها. 

و�أن  �جلامعة  يف  ودر��ستهم  وقتهم  من  �ل�ستفادة 

ي��ك��ون��و� ممثلني ي��ح��ت��ذى ب��ه��م ل��ب��الده��م، م��وؤك��د� 

�ملعمول  و�ل�سالمة  �لوقاية  �إج���ر�ء�ت  �تباع  �أهمية 

كورونا  ف��ريو���ش  وب��اء  م��ن  للوقاية  �لأردن  يف  بها 

وبقاءهم �آمنني يف فرتة �إقامتهم يف �لأردن.

وقام مكتب �لعالقات �لدولية ب��دوره بتعريف 

�ملتبعة  و�لتعليمات  و�لأنظمة  بالإجر�ء�ت  �لطلبة 

و�لتخ�س�سات  �ل��ر�م��ج  �إىل  �إ�سافة  �جلامعة،  يف 

و�لتعريف  ع���ام،  ب�سكل  �ل��در����س��ة  وبيئة  �مل��ت��وف��رة 

بفريق مكتب �لعالقات �لدولية ومكتب �لت�سال 

خالل  �لتو��سل  وط���رق  و�دو�ره�����م  �ل�سناعة  م��ع 

�إقامتهم يف �لأردن.

االنباط – مرمي القا�سم  

�مل����ي����اه وط������رق ح�������س���اده���ا وج���اه���زي���ة 

�لردن ل�ستغالل �ملو�سم �ملطري �لقادم، 

 “ للنقا�ش يف  كانت عناوين  عدة حماور 

ملتقى �لنخبة – elite” من قبل �هل 

�ملجال، وكان  �لخت�سا�ش و�ملعرفة بهذ� 

حتديات  ع��ن  للنقا�ش  �لرئي�سي  �مل��ح��ور 

وفر�ش ��ستغالل �لمطار �لقادمة . 

وق�������ال �ل�����وزي�����ر �ل�������س���اب���ق و�خل���ب���ري 

�ل���دول���ة  �ن  �ل���ن���ا����س���ر  �ل���دك���ت���ور ح������ازم 

لزيادة  �ل�سدود  بناء  �لكثري يف  ��ستثمرت 

14 ���س��د�  �مل���خ���زون �ل����س���رت�جت���ي ب��ب��ن��اء 

مكعب  م���رت  م��ل��ي��ون   33٦ ح����و�يل  ���س��ع��ة 

40% م���ن ن�����س��ب��ة �مل����و�رد  ت�����س��ك��ل ح����و�يل 

�لعلى  وه��ي  �ململكة  يف  �ملتجدده  �ملائية 

من  �ل���ع���دي���د  ه���ن���اك  �ن  �ل  �ل����ع����امل،  يف 

�ل��ت��و���س��ع  �ل���ت���ي حت����ول دون  �ل��ت��ح��دي��ات 

ف��ي��ه��ا، م��ن��ه��ا �ن �ل��ك��ل��ف �مل��ال��ي��ة م��ق��ارن��ة 

بحجم خمزون �ل�سدود �جلديده مرتفع 

نوعا ما لكن ل يوجد بد�ئل �خرى ، كما 

كميات  حلجز  �لطبوغر�فية  �مل��و�ق��ع  �ن 

مياه ��سافية ��سبحت نادرة كون معظم 

عليها  ��سبح  �ل�سبابة  �لرئي�سية  �لودية 

يتطلب  �حل�ساد  من  �لنوع  وهذ�  �سدود، 

ربط تكنولوجيا تنقية �ملياه مع �حل�ساد 

�مل����ائ����ي وت����وف����ري ق�������در�ت ك���ب���ريه ل�����س��خ 

����س���اع���ات، م��و���س��ح��ا يعتر  �مل���ي���اه خ���الل 

من  �ملنزل  م�ستوى  على  �ملائي  �حل�ساد 

مت  لكن  �حل�ساد  عمليات  و�رخ�����ش  �ه��م 

�ل��ت��غ��ا���س��ي ع��ن �ل��ت�����س��ري��ع��ات �ل��ق��ائ��م��ة يف 

�جلمع  خ���ز�ن  و����س��ت��ب��دل  ما�سية  �سنني 

بالغر�مة. �ملائي 

�أن��ه ل يوجد حل  د.�لنا�سر  و�أ���س��اف   

ب��ت��ز�ي��د  �مل���ي���اه  �ح��ت��ي��اج��ات  و�أن  ���س��ح��ري 

و�مل�سادر تن�سب وتتملح، وزيادة �مل�سادر 

�ملياه  م�سكلة  من  كبري  جزء  حلل  �ملائية 

يحتاج �ىل �مو�ل طائلة . 

ب���������دوره، �ع����ت����ر �مل���ه���ن���د����ش حم��م��ود 

ر�أ���ش هرم  �ملائي على  �لأم��ن  �أن  �لدبا�ش 

ح�ساد  مو�سوع  �أن  و�أ���س��ار  �ل�سروريات، 

�ملاء هو �ولوية مهمة جلميع �ملو�طنني 

وبني �لدكتور كمال خ�سري �أن �مل�سكلة 

موقعه  يف  ت��ك��م��ن  �لردن  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 

�جل����غ����ر�يف و�حل���ي���و����س���ي���ا����س���ي م����ن ج��ه��ة 

وزي�����ادة ع���دد �ل�����س��ك��ان م���ن ج��ه��ة �خ���رى 

ب��ال���س��اف��ة �ىل ب��ع�����ش �لم�����ور �ل��ف��ن��ي��ة 

�لودي���ة  �مل��ث��ال  �سبيل  فعلى   ، و�لد�ري����ة 

�لرئي�سية م�سرتكة مع دول �جلو�ر مثل 

و�أو���س��ح   ، ون��ه��ر �لردن  �ل��ريم��وك  ن��ه��ر 

با�ستخد�م  �لبحر  مياه  و�سخ  حتلية  �أن 

�لمثل  تكون �حلل  �ملتجددة قد  �لطاقة 

�أن هناك م�سكلة مياه  بامل�ستقبل . مبينا 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���وط���ن وه�����ذه �مل�����س��ك��ل��ة 

����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م�������س���اري���ع  �ىل  ب���ح���اج���ة 

عمالقة .  

م���ن ج��ه��ت��ه، �أ����س���ار �ل���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 

جنيب �أبو كركي �أن �حلل �ل�سرت�تيجي 

ي��ت��ط��ل��ب �ل���ت���و����س���ع يف جم�����ال �ل���ط���اق���ة 

�جلنوب  يف  �ل�سم�سية  وخا�سة  �ملتجددة 

، وبت�سنيع كل ما ميكن من م�ستلزمات 

، وحت��ل��ي��ة م��ي��اه �ل��ب��ح��ر ب��ا���س��ت��خ��د�م تلك 

م�سكلة  بحل  ��سهام  �ي�سا  وه��ذ�  �لطاقة 

�لبطالة وتن�سيط �لقت�ساد �لمر �لذي 

يتطلب �إعادة �لنظر با�سعار �لطاقة وما 

عائقا  تقف  �ل��ت��ي  و  ���س��ر�ئ��ب  م��ن  عليها 

�مام تناف�سية �سناعتنا . 

و�ق�����رتح �أ.د.ك����رك����ي �إن�������س���اء خ���ز�ن���ات 

عامة يف مناطق مدرو�سة تخدم جو�رها 

لرت�سيقها  �ملياه  �سبكات  در����س��ة  و�إع���د�د 

�ملن�ساأة  �ملياه  خز�نات  كانت  �ن  ما  ب�سكل 

كافية . 

ول��الرت��ق��اء ب��احل�����س��اد �مل���ائ���ي، �ق��رتح 

�لع����الم����ي م��ه��ن��ا ر�ف�����ع جم��م��وع��ة م��ن 

�حل����ل����ول م���ن���ه���ا ع���م���ل ����س���ب���ك���ة حم��ك��م��ة 

بعمل  �ل�سماح  وع���دم  �ل�سحي  لل�سرف 

للحفاظ  قطعيا،  �لإمت�سا�سية  �حلفر 

على �ملياه �جلوفية ، عمل در��سة م�سحية 

لكل �ملناطق �لتي ميكن بها �إن�ساء �سدود 

لتخزين  مكلفة  غري  وبطريقة  طبيعية 

م���ي���اه �ل�����س��ي��ول �مل��ت��ك��ون��ة �أث���ن���اء �مل��و���س��م 

�مل��ط��ري، �إل����ز�م �أ���س��ح��اب �ل��ب��ن��اي��ات على 

نظيفة  بناياتهم  �أ���س��ط��ح  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 

وخ���ا����س���ة ب���د�ي���ة م��و���س��م �ل�������س���ت���اء، رف��ع 

وب��ن�����س��ب��ه معقوله  �مل��ي��اه  ف���ات���ورة  ت��ك��ل��ف��ة 

ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك��ني م���ن �أ����س���ح���اب �ل�����س��ر�ئ��ح 

�مل��رت��ف��ع��ة ، �لإ����س���ر�ف �مل��ب��ا���س��ر ع��ل��ى كل 

م�سادر �ملياه من �آبار خا�سة و�يجاد �آليه 

�ل�سو�بط  �سمن  عملها  لتنظيم  فعاله 

�ملن�سفه للجميع، حتديث �سبكات تزويد 

�ملياه، �لتوزيع �لعادل للمياه، �لعمل على 

�أنو�ع  �إن�ساء حمطة حتلية مياه، توقيف 

�ملياه  �إ���س��ت��ه��الك  ت�ستلزم  �ل��ت��ي  �ل��زر�ع��ة 

�لأن��و�ع  على  و�لرتكيز  �سرهه  بطريقه 

باإ�ستهالك �ملياه. �لأخرى �ملقت�سده 

 بال�سافة �ىل �لعمل با�سر�ر وتكثيف 

ك��ام��ل حقوقنا  لإ�����س����رتد�د  �جل���ه���ود  ك���ل 

ب��امل��ي��اه م��ن ك��ل �مل�����س��ادر �مل��ح��ي��ط��ة ب��ن��ا ، 

لأهمية  و�لإدر�ك  بالوعي  �أن��ه  مو�سحا 

�مل����ي����اه ون�������س���ر ث���ق���اف���ة �حل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا 

ل��ت�����س��ب��ح ن��ه��ج ث���اب���ت يف ح���ي���اة �مل���و�ط���ن 

فقط  يتعلق  ي��ع��د  مل  �لأم����ر  �أن  ل��ي��درك 

وم�ستقبل  مبعي�سة  يتعلق  �إمنا  مبعي�سته 

�أبنائه و�أحفاده . 

�أهمية  و���س��دد ح�����س��ام م�����س��اع��ني ع��ل��ى 

ع��م��ل��ي��ة ت���وزي���ع �مل���ي���اه �و ���س��رف��ه��ا وم��ا 

ير�فقها من �سوء �د�رة �و رقابة كخطوة 

حت�����س��ني  ط�����رق  يف  �ل���ب���ح���ث  ق���ب���ل  �وىل 

�ملمكنة  �ل��ط��رق  ب��ك��اف��ة  �مل��ائ��ي  �حل�����س��اد 

م�ستمر  تطوير  �ىل  حتتاج  عملية  وه��ي 

يتنا�سب مع زيادة حاجة �ملو�طن  للمياه 

زيادة  مع  طرديا  تتنا�سب  بدورها  و�لتي 

م�ستوى �لرفاهية لالن�سان .

نظرة  �ملياه  ملو�سوع  �لنظر  �ىل  ودع��ا 

�ل�ستثمار  يتم  �ن  يعقل  ف��ال  �سمولية، 

�ل���������س����دود  �مل�����ي�����اه وزي�����������ادة  يف ح���������س����اد 

�دو�ت  وج��ود  دون  �مل��ي��اه  �سبكة  وحت�سني 

م��ر�ق��ب��ة وحم��ا���س��ب��ة ع��ل��ى ���س��رق��ات �مل��ي��اه 

و�ل�ستخد�م �جلائر لها .

وب�����ني  �ل���دك���ت���ور خ���ال���د �جل���اي���ح �أن���ه 

لتحديد  در����س��ات  �إج���ر�ء  �حلكومة  على 

ي��ك��ون فيها ج���دوى لعمل  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق 

�آب�������ار جت���م���ي���ع م�����اء �لأم�����ط�����ار ي��ق��ي��م��ه��ا 

�مل���و�ط���ن، �و �إق���ام���ة ����س���دود ب�����س��ي��ط��ة يف 

مناطق ذ�ت جدوى 

و�أك����د �ل��دك��ت��ور ع��ي��د �أب���و دل��ب��وح على 

وج����ود �ع���ت���د�ء�ت م��ت��ك��رره و���س��خ��م��ة يف 

�عتد�ء�ت  ومنها  عمان،  بجنوب  مناطق 

ع��ل��ى �مل���ي���اه �جل��وف��ي��ة وب��ي��ع��ه��ا ل��ف��ن��ادق، 

بالفردية  لي�ست  �مل�سكالت  �أن  مو�سحا 

ول��ك��ن �مل�����س��ك��ل��ة ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل���ع���ام ن 

�ل�سكان  ع��دد  زي��اده  �مل�سكالت  ه��ذه  وم��ن 

�ل���ف���ج���ائ���ي ب�����س��ب��ب م�����س��اك��ل �مل��ن��ط��ق��ه ، 

�رتفاع  مثل  للنا�ش  �ملجتمعي  و�لتطور 

م�����س��ت��وى �ل��ن��ظ��اف��ه و�زدي������اد ����س��ت��ه��الك 

�مل��رب��ع��ه ل�سكن  �ل���ف���رد، وزي�����اده �لم���ت���ار 

�لفرد يقابل ذلك عدم تطور �حلكومات 

م����ع ت����ط����ور �ل�����ف�����رد، ف���ع���ن���دم���ا ���س��م��ح��ت 

�حل��ك��وم��ة �ل��ب��ن��اء ب���الر�����س���ي �حل��م��ر�ء 

ف���ان���ه���ا ت����وؤث����ر ع���ل���ى �ل�������س���ل���وك �مل���ط���ري 

وتقليله. 

وط������رح �ب����ر�ه����ي����م �أب������و ح���وي���ل���ة ح��ال 

جمعهم  وط��ري��ق��ة  �لج���د�د  م��ن  م�ستمد 

للمياه ، حيث حولو �ل�سحر�ء �ىل و�حات 

رغ���م �ن��ه��م مل ي��ك��ون��و� مي��ل��ك��ون �ل��ك��ث��ري 

حيث  و�لإر�دة،  �ل��ع��ق��ول  م��ل��ك��و�  ل��ك��ن��ه��م 

حول �لأنباط �لبرت�ء �إىل و�حات بان�ساء 

�مل�ساطب،  ومئات  �سد�ً  �سبعني  من  �أك��رث 

�إىل جنان  �ل�����س��ح��ر�ء  وب��ال��ت��ايل حت��ول��ت 

و�خلري�ت،  و�ملاء  بالغذ�ء  �ل�ساكنني  متد 

مع  �لتعامل  يف  �لوعي  �أهمية  على  و�أك��د 

�مل��ي��اه وع���دم �لإ����س���ر�ف و�ع��ت��م��اد �لبيوت 

�ملر�عية للبيئة و�لتي تقلل من �إ�ستخد�م 

�ملياه عر جمموعة و�سائل.  

و�ج��ب  م��ن  �أن  دل��ي��و�ن  وق���ال من�سور 

�جلهات ذ�ت �لعالقة �لقيام بكل ما يلزم 

م���ن ���س��ي��ان��ة وت��ن��ظ��ي��ف ل��ه��ذه �ل�����س��دود،، 

�لتي حتتوي  �لأودي��ة  �لكثري من  وهناك 

م��ي��اه��ا ك��ث��رية يف ف�����س��ل �ل�����س��ت��اء ت��ذه��ب 

�ملناطق  يف  و�أي�����س��ا  �مل��ي��ت  للبحر  �غلبها 

نرى  مناطق  يوجد  و�جلنوبية  �ل�سرقيه 

بها �سيول ول نعلم مدى �ل�ستفادة منها 

  .

�ن  �ىل  مقابلة  معن  �ل��دك��ت��ور  و�أ���س��ار 

ت���د�ر بطريقة  �مل��ي��اه ج���زء م��ل��ف��ات  م��ل��ف 

غ���ري ���س��ح��ي��ح��ة، ����س���و�ء يف �ل��ت��ع��ل��ي��م �و 

�ل�����س��ح��ة �و �ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة �مل��ت��ه��ال��ك��ة، 

ح���ي���ث ع����ج����زت �حل����ك����وم����ات �مل��ت��ع��اق��ب��ة 

ع���ن ح���ل �زم����ة �مل���ي���اه �ل��ت��ي ي��ع��اين منها 

�لردنيون كل �سيف، مبينا �أن �حلل من 

خالل �سبط تر�خي�ش �بار �ملياه ، حتلية 

�لتو�سع  ثم  �لعقبة،  )خليج(  �لبحر  مياه 

ب���ب���ن���اء �ل���������س����دود، و�ل���ت���و����س���ع مب��ح��ط��ات 

لري  مياه  كخدمة  �ستقدم  �لتي  �لتقنية 

�مل��ي��اه �لعادمة  �مل��زروع��ات و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع 

وه�����ذ� ك��ل��ه ي��ح��ت��اج لم�������و�ل، و�لم������و�ل 

�ل�سالح  يف  �لر�دة  توفرت  �ذ�  موجودة 

�ل�سريبي وحماربة �لف�ساد . 

وز�رة  �ن  �لزعبي  مها  �لدكتورة  ور�أت 

خالل  من  �لتوعيه  مو�سوع  نفذت  �ملياه 

�ذ�  �نه  �لنتيجة  وكانت  �حلمالت،  مئات 

مل ي��ر�ف��ق �ل��ت��وع��ي��ه ح��و�ف��ز �و ع��ق��وب��ات 

ما  مل��اذ�  مت�ساءلة   ، �حلمالت  تنجح  فلن 

مثل  ل��دع��م  �مل��ي��اه  ���س��ن��دوق  نفتقد  زل��ن��ا 

هذه �مل�ساريع . 

�أن  �مللكاوي  حممود  �أو�سح  جهته  من 

�ألتي  �لتحديات  �أب���رز  م��ن  �مل��ي��اه  م�سكلة 

ت��و�ج��ه��ن��ا و�ل��ت��ي مل ول���ن ت���رى ح��ال من 

بع�ش  نتناقل  زلنا  وم��ا  �ل�سندوق  خ��ارج 

�أكلها،  ت��وؤت  مل  �لتي  �لتقليدية  �حل��ل��ول 

مبجرد  ل�سخ�ش  ي�سمح  كيف  مت�سائال 

�رت��و�زي  بئر  حفر  رخ�سة  على  ح�سوله 

يبيعها  م��ي��اه  ت��اج��ر  ي�سبح  �أن  ل��ل��زر�ع��ة 

وز�رة  تقرر  �أن  ف��الأج��دى  للمو�طنني؟! 

�ملياه مدى حاجة هذ� �ل�سخ�ش للزر�عة 

�ملحتاجني  على  توزيعه  يتم  يفي�ش  وما 

ب�����س��ع��ر ك���ل���ف���ة �ل���ن���ق���ل ف���ق���ط ، م��ط��ال��ب��ا 

�إن�ساء  �ملياه وه��و  ب��اق��رت�ح خ��ر�ء  �لخ��ذ 

بالطاقة  تعمل  بالعقبة  حتلية  حم��ط��ة 

مكعب  مرت  مليون   50 لإنتاج  �ل�سم�سية 

وحتويل                                                                                                                                            �ل�سنوية  �ملحافظة  حاجة  وهي 

�لدي�سي عر    ما يتم �سخه من حو�ش 

مبينا  �ملحافظات،  لباقي  �لوطني  �لناقل 

�أردين  ت���ق���ارب  م���ن  �لآن  ن�����س��ه��ده  م���ا  �ن 

����س���وري مي��ك��ن �أن ي��ك��ون مل��و���س��وع �مل��ي��اه 

و�ل�سدود  �ملائية  �حلفائر  �م��ا  فيه،  �ساأن 

باإن�سائها  ت�ساهم  �أن  فيمكن  �ل��رت�ب��ي��ة، 

�مللكي  �لهند�سة  �سالح  �مل�سلحة/  �لقو�ت 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وز�رت�����ي �مل���ي���اه و�ل���زر�ع���ة 

�لول  ب���اجت���اه���ني  ت���ك���ون  �أن  ومي���ك���ن   ،

�ملو�طن و�ملز�رع و�لرثوة  مبا�سر خلدمة 

يخدم  مبا�سر  غري  و�لثاين   ، �حليو�نية 

تغذي �ملياه �جلوفية.

االنباط- جر�ش

 قال مدير م�ست�سفى جر�ش �حلكومي 

�لدكتور �سادق �لعتوم، �إن حالت �لت�سمم 

�ل���ت���ي �ع���ل���ن ع��ن��ه��ا م�������س���اء ي����وم �لث���ن���ني 

 58 �إىل  �لأرب����ع����اء  �ل���ي���وم  �رت��ف��ع��ت ح��ت��ى 

�إ�سابة.

و�أ�ساف لوكالة �لنباء �لردنية )برت�( 

�مل��خ��ري��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن  �م�������ش �لرب����ع����اء، 

بحالت  �إ�سابتهم  �ظهرت  و�لفحو�سات 

�ن  �إىل  �سيغيال، م�سري�  بجرثومة  ت�سمم 

بعد  �مل�ست�سفى  غ���ادرو�  �مل�سابني  معظم 

خم�ش  با�ستثناء  �ل��الزم،  �لعالج  تلقيهم 

حالت ��ستدعت �لدخول �ىل �مل�ست�سفى.

�سكان  من  �مل�سابني  جميع  �ن  و�و�سح 

منطقة جبة.

االنباط- ماأدبا

 نظمت مديرية ثقافة ماأدبا يف قاعة 

�لدولة  �لكر�مة، حفال مبنا�سبة مئوية 

�لبلدية  جلنة  رئي�ش  برعاية  �لأردن��ي��ة، 

�حمد �لزهري.

�ل���ذي رع���اه رئي�ش  و����س��ت��م��ل �حل��ف��ل 

جل���ن���ة �ل���ب���ل���دي���ة �ح���م���د �ل����زه����ري، ع��ل��ى 

م�سرية  يج�سد  لل�سور  �لول  معر�سني 

�لها�سميني على مد�ر مئة عام، و�لثاين 

ل���ل���ك���ت���اب ي��ت�����س��م��ن ع���ن���اوي���ن م��ت��ن��وع��ة 

وباأ�سعار  �لثقافة  وز�رة  �إ���س��د�ر�ت  م��ن 

رمزية.

�ل�ساب خالد �حلاليبة  وقدم �ملطرب 

و����س���الت غ��ن��ائ��ي��ة ت��غ��ن��ت ب��ال��ه��ا���س��م��ي��ني 

و�لوطن.



هل يعرف احدكم �صعوبة مّل م�صبحة تناثرت حباتها بني اقدام راق�صون اثناء حفل 

غنائي �صاخب؟ هذا ما حتاول احلكومة ان تفعله با�صدارها البالغ رقم 46 الذي يغلظ 

املوؤ�ص�صات  العقوبات على عدم ا�صتعمال الكمامات والتباعد ويحدد ن�صب التواجد داخل 

على  والت�صديد  بالرقابة  فيه  تلتزم  مل  ال��ذي  الوقت  يف  وامل�صرفية  التجارية  واملحالت 

يف  ال�صاخب  الغنائي  ح�صني  تامر  وحفل  جر�ش،  مهرجان  حفالت  يف  والت�صيب  الزحام 

حفل  يف  احلبات  وتفرط  امل�صبحة  خيط  وينقطع  وامل��رج  الهرج  ي�صود  ان  واخ�صى  عمان، 

عمر ذياب يف العقبة بذريعة انه ال احد من احل�صور يجل�ش على الطاوالت، فالكل واقف 

�صد  ل�صنا  املخالفات،  يف  اليوم  حيلهم  �صادين  واجهزتها  احلكومة  ان  … وا�صح  وبيهز 

االزدواج��ي��ة  اننا �صد  اال  اي حفل،  بايقاف ومنع  ع��ودة احلياة اىل طبيعتها وال نطالب 

العمل  التام والغاء  االإنفتاح  اإما  اأن حتدد موقفها بو�صوح،  التطبيق، وعلى احلكومة  يف 

بقانون الدفاع، او العودة اىل الت�صديد ومنع االنفتاح، اما ان ُيطبق القانون بعدالة على 

اجلميع او ُيرفع عن اجلميع ..

عصام الغزاوي

 هل فرطت المسبحة ؟

االقت�صادي
70

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�صادية« يف املوقع االلكرتوين

  اخلمي�س    14   /  10   / 2021

االنباط- عمان

 اأكدت فاعليات اقت�صادية، �صرورة تقدمي 

ح��واف��ز وت�����ص��ه��ي��الت ل��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ن ال��ري 

التبادل التجاري والتدفق  الأهميته يف تعزيز 

ال�����ص��ل��ع��ي م���ع دول اجل������وار، خ��ا���ص��ة ال���ع���راق 

ال�صحن  بنظام  العمل  اإع��ادة  و�صورية، يف ظل 

واإع��ادة فتح  العراق،  الباب مع  اإىل  الباب  من 

معر جابر احلدودي مع �صورية.

وق���ال���وا يف م��ق��اب��الت م���ع وك���ال���ة االأن���ب���اء 

اإن حركة  االأردن���ي���ة )ب����رتا( ام�����ش االأرب���ع���اء، 

التبادل التجاري للمملكة مع العراق و�صورية 

باتت تتنف�ش ال�صعداء بعيد ا�صتقرار االأو�صاع 

االأم��ن��ي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال��وب��ائ��ي��ة يف ال���دول 

ال�صقيقة، واإبرام اتفاقات اقت�صادية م�صرتكة 

ب��ق�����ص��د ت�����ص��ه��ي��ل ت���دف���ق ال�����ص��ل��ع وال��ب�����ص��ائ��ع 

وو�صائط النقل.

واأج��م��ع��وا ع��ل��ى اأن االرت���ف���اع امل��ل��ح��وظ يف 

التبادل ال�صلعي وب�صائع الرتانزيت ي�صتدعي 

ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن احل���واف���ز احل��ك��وم��ي��ة اإىل 

حتت  ين�صوي  ال���ذي  ال���ري،  ال�صحن  ق��ط��اع 

م��ظ��ل��ت��ه ح����وايل 22 األ����ف ���ص��اح��ن��ة م��ت��ع��ددة 

االأمن�����������اط، ل��ت�����ص��ه��ي��ل ان�������ص���ي���اب ال��ب�����ص��ائ��ع 

وت��خ��ف��ي�����ش ال��ك��ل��ف، وا���ص��ت��ق��ط��اب اأك����ر ق��در 

مم��ك��ن م��ن خ��ط��وط ال��رتان��زي��ت، خ��ا���ص��ة مع 

17 باملئة  ارت��ف��اع حجم ال�����ص��ادرات االأردن��ي��ة 

حتى الربع الثالث من العام احلايل.

التخلي�ش  ���ص��رك��ات  اأ���ص��ح��اب  نقيب  وق���ال 

ونقل الب�صائع �صيف اهلل اأبو عاقولة، اإن االأردن 

يتميز مبوقع ا�صرتاتيجي جاذب للم�صتثمرين 

الذين يهمون اإىل �صحن ب�صائعهم عر اململكة 

اإىل وجهات خمتلفة بكلف اأقل، يف ظل ارتفاع 

موؤكدا  عامليا،  ال�صحن  اأ�صعار  ت�صجله  ملحوظ 

الكلف  تخفي�ش  اإىل  ال�����ص��ح��ن  ق��ط��اع  ح��اج��ة 

الت�صغيلية ب�صكل ملمو�ش، والبحث عن حلول 

االأردنية  ال�صادرات  تواجهها  التي  للتحديات 

يف الدول امل�صتوردة.

واجه  والتخلي�ش  النقل  قطاع  اأن  واأو�صح 

م��ن��ذ ح�����وايل 10 ����ص���ن���وات حت���دي���ات ك��ب��رية 

املراكز اجلمركية مثل معر  اإغالقات  ج��راء 

جابر  ومعر  العراقية،  احل��دود  مع  الكرامة 

م��ع ���ص��وري��ا ول��ب��ن��ان وت��رك��ي��ا واأوروب������ا، نتيجة 

بها  مرت  التي  وال�صيا�صية  االأمنية  الظروف 

اإىل  اإ�صافة  كورونا،  وجائحة  املجاورة  ال��دول 

ال�صعودية  مع  املرتبطة  املراكز  بع�ش  اإغ��الق 

وم�صر.

وال���ت���ح���دي���ات  امل���ع���ي���ق���ات  اأن  ع���ل���ى  ورك�������ز 

ال��ت��ي ت��واج��ه ال�����ص��ادرات االأردن��ي��ة اإىل جانب 

مبتطلبات  تتمثل  �صابقا،  احل���دود  اإغ��الق��ات 

ا���ص��ت��رياد بع�صها واالإج�����راءات  ال����دول وم��ن��ع 

�صواء  املرتفعة  ال�صحن  ور���ص��وم  واملوا�صفات، 

اأو اجلوي، عالوة  اأو الري  لل�صحن البحري 

عن كلف االإنتاج من االأيادي العاملة والطاقة 

والرتاخي�ش.

اأن االإغالقات دفعت جتار  اأبو عاقولة  واأكد 

الطريق  عن  ب�صائعهم  �صحن  اإىل  الرتانزيت 

اأدى  ما  وه��و  االأردن،  نقلها عر  وع��دم  البحر، 

اإىل تعرث اأ�صطول ال�صحن حمليا نتيجة فقدان 

خطوط الرتانزيت العربية والدولية، وحتول 

للعمل  وال�����ص��اح��ن��ات  التخلي�ش  ���ص��رك��ات  اأك���رث 

املحافظات  وب��اق��ي  ع��م��ان،  العقبة  حم��ور  على 

للب�صائع الواردة وال�صادرة من االأردن.

الب�صائع  ونقل  التخلي�ش  قطاع  اإن  وق��ال 

فر�ش  اآالف  توفر  �صركة   550 ي�صم  ال��ذي 

وتاأثرا  متا�صا  االأك��رث  هو  ل��الأردن��ي��ني،  العمل 

ب��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ن ال�����ري، م���وؤك���دا م��واج��ه��ت��ه 

لتحديات يف مقدمتها ارتفاع الكلف الت�صغيلية 

من  ال�صحن  واأ�صطول  التخلي�ش  قطاع  على 

البنكية  والعموالت  الرتاخي�ش  ر�صوم  حيث 

اجل��م��ارك  دائ���رة  اإىل  املقدمة  ال��ك��ف��االت  على 

املكاتب  واأج����ور  امل��ه��ن  ورخ�����ش  النقل  ووزارة 

وال�صمان االجتماعي.

واأ����ص���اف اأب���و ع��اق��ول��ة اأن ت��راك��م حت��دي��ات 

القطاع  اأ�صعفت  والتخلي�ش  ال�صحن  قطاع 

وع��م��ق��ت اأزم���ات���ه ال��ت��ي تبلغ ذروت��ه��ا ب��ارت��ف��اع 

وقطع  والكهرباء  النفطية  امل�صتقات  اأ���ص��ع��ار 

التخفيف  اإىل  ���ص��اب��ق��ة  دع����وات  رغ���م  ال��غ��ي��ار، 

ع����ن ال���ق���ط���اع���ني م����ن خ�����الل اإع�����ف�����اءات م��ن 

الغيار  قطع  على  وال�صريبة  اجلمارك  ر�صوم 

واالإطارات وامل�صتهلكات.

واأك���د ���ص��رورة اإب����رام م��زي��د م��ن اتفاقيات 

ال��ت��ع��اون م��ع��م��ل ات��ف��اق��ي��ات م���ع ال�����دول مثل 

ال����ع����راق و����ص���وري���ة وم�������ص���ر ب���ه���دف ت�����ص��ه��ي��ل 

الب�صائع،  ان�صياب  على  ال��ر���ص��وم  وتخفي�ش 

واإزال���ة  معها،  البينية  التجارة  حجم  وزي���ادة 

وا�صترياد  ت�صدير  تعيق  التي  املتطلبات  ك��ل 

الب�صائع.

وقال نائب رئي�ش غرفة جتارة عمان نبيل 

اخل��ط��ي��ب اإن ارت��ف��اع ر���ص��وم ال��رتان��زي��ت يعد 

م�صكلة رئي�صة يف تواجه الناقلني وامل�صدرين 

ع���ل���ى ح����د �����ص����واء خ���ا����ص���ة م����ع ����ص���وري���ة ف��ه��ي 

غرامة  على  ع���الوة  دي��ن��ار،   900 اإىل  ت�صل 

موؤكدا  االأردن��ي��ة،  ال�صاحنات  على  املحروقات 

تفر�ش  التي  بالر�صوم  النظر  اإع���ادة  ���ص��رورة 

ر�صوم  مقدمتها  ويف  ال��رتان��زي��ت  جت��ارة  على 

العبور.

تفر�ش  ال��ت��ي  ال��ر���ص��وم  بع�ش  اأن  واأو����ص���ح 

م��ن قبل ال���دول امل��ج��اورة ت��وؤك��د اأهمية اإب��رام 

م��زي��د م��ن ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك مع 

البينية  التجارة  حركة  لت�صهيل  اجل��وار  دول 

اإىل  حتتاج  الر�صوم  فتلك  ال�صلعي،  والتدفق 

اإعادة نظر وتكاملية يف اإيجاد حلول م�صرتكة 

ت�صهل التجارة البينية.

واأك����د اأن امل�����ص��دري��ن االأردن���ي���ني م��ا زال���وا 

اإىل ع��دد من  ال��و���ص��ول  ي��واج��ه��ون م�صكلة يف 

ال��وج��ه��ات ال��ع��راق��ي��ة، ع���الوة ع��ل��ى ت��اأ���ص��ريات 

تغطي  وال  ب�صيطة  ب���اأع���داد  مت��ن��ح  ال���دخ���ول 

اأمله  االأردن��ي��ني، معربا عن  امل�صدرين  حاجة 

االإداري�����ة  ال��ع��ق��ب��ات  اإي���ج���اد ح��ل��ول ملختلف  يف 

وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ي��ق ح���رك���ة ال��ت��ب��ادل 

التجاري بني البلدين.

ال�صحن  اأج���ور  ارت��ف��اع  اأن  اخلطيب  وب��ني 

ا���ص��ت��ق��راره��ا حت��ت��اج اإىل وقفة  ال���ري وع���دم 

للعمل  ال��ع��الق��ة  ذات  االأط����راف  خمتلف  م��ن 

ال�صحن  منح قطاع  خ��الل  على جتاوزها من 

حوافز متكنه من طرح ر�صوم تناف�صية جتذب 

داعيا  منتجاتهم،  على  وتنعك�ش  امل�����ص��دري��ن 

ب�صائعهم  بت�صويق  ال�����ص��روع  اإىل  امل�����ص��دري��ن 

لتنامي حجم ال�صادرات االأردنية حتى الربع 

الثالث من العام احلايل بواقع 17 باملئة.

اإدارة غرفة  قال ع�صو جمل�ش  من جهته، 

حت��دي��ات  اإن  ق����ادري،  اإي��ه��اب  االأردن  �صناعة 

القطاع  اأم��ام  رئي�صيا  تعد عائقا  النقل وكلفه 

ال�صناعي، مو�صحا اأن تكاليف النقل الداخلي 

نقلها  تكاليف  من  اأعلى  االأردن،  يف  للب�صائع 

و�صحنها خارجيا، اإ�صافة اإىل الر�صوم املختلفة 

للمناولة  العالية  والكلف  وامل��ي��ن��اء،  لل�صحن 

والتخزين وغريها.

واأ�صار اإىل اأن تلك التكاليف تعتر االأعلى 

ت�صب  وكلها  وال��ع��امل،  املنطقة  م�صتوى  على 

تناف�صية  من  يحد  ب�صكل  االن��ت��اج  تكاليف  يف 

املنتجات الوطنية �صواء بال�صوق املحلية اأو يف 

االأ�صواق اخلارجية على حد �صواء.

واأكد قادري اأن قطاع ال�صحن الري يواجه 

البنية  م�صتوى  على  التحديات  م��ن  العديد 

والتعقيدات  واالإج����راءات  املالئمة،  التحتية 

والتي  ال��ري،  ال�صحن  املفرو�صة على عملية 

حتول دون الو�صول بال�صادرات الوطنية اىل 

اأعلى م�صتوياتها.

ودع����ا اإىل ����ص���رورة ال��ع��م��ل ب�����ص��ك��ل وا���ص��ح 

والتقليل من مثل هذه  االإج���راءات  لتح�صني 

ال�صادرات  تناف�صية  لتعزيز  والكلف،  املعيقات 

واالإقليم،  العامل  دول  م�صتوى  على  الوطنية 

النافذة  م�����ص��روع  تطبيق  ت�صريع  خ��الل  م��ن 

ال���وط���ن���ي���ة م����ن ق���ب���ل اجل�����م�����ارك االردن�����ي�����ة، 

اأن  اإىل  م�صريا  الت�صدير،  اإج��راءات  وتب�صيط 

اإج��راءات فنية ومتطلبات  اإىل  بع�صها يحتاج 

غ���ري م�����ررة، اإ���ص��اف��ة اإىل ت��وح��ي��د ال��ه��ي��ئ��ات 

وامل���وؤ����ص�������ص���ات امل��ع��ن��ي��ة ب�����اإج�����راءات ال��ت��ف��ت��ي�����ش 

وال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال�����ص��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة، واإزال����ة 

التقاطعات وازدواجيتها مع الدوائر الرقابية 

التي لها عالقة بعملية اال�صترياد والت�صدير.

واأك���د ق���ادري ���ص��رورة تنفيذ االإ���ص��الح��ات 

ال�صحن  وعملية  التحتية  البنية  يف  املرتبطة 

ال������ري، خ��ا���ص��ة وف����ق م���ا ت�����ص��م��ن��ه ب��رن��ام��ج 

 2023  -  2021 احلكومة  عمل  اأول��وي��ات 

م��ن م�����ص��اري��ع ك���رى ب��ال�����ص��راك��ة م��ع القطاع 

تربط  حديد  �صكة  اإن�����ص��اء  يف  تتمثل  اخل��ا���ش 

بني املوانئ البحرية يف العقبة وامليناء الري 

والكلف  ال��وق��ت  ت��وف��ري  ب��ه��دف  العا�صمة،  يف 

املوانئ  اىل  الب�صائع  ونقل  ال�صحن  يف عملية 

ال��ب��ح��ري��ة، وت���ع���زز ان�����ص��ي��اب ال�����ص��ل��ع اىل دول 

اإجناز م�صاريع  اجلوار، و�صرورة واال�صراع يف 

املوانئ الرية.

دول  اإىل  الوطنية  ال�����ص��ادرات  تعزيز  وح��ول 

اجلوار وخا�صة العراق، قال قادري، اإنها ما زالت 

تواجه معيقات اإدارية وفنية توؤثر ب�صكل مبا�صر 

ال�صوق  اىل  الوطنية  ال�����ص��ادرات  ان�صياب  على 

ال�صحن  ق��ط��اع  على  ينعك�ش  وب�صكل  ال��ع��راق��ي، 

الري الناقل للب�صائع من واإىل العراق.

واأ�صار اإىل اأن عددا من الدول تعيق حركة 

ال�����ص��اح��ن��ات االأردن���ي���ة ال��داخ��ل��ة اإل��ي��ه��ا بق�صد 

ي�صكل  ما  )ترانزيت(  اأخ��رى  دول  اإىل  العبور 

الري وي�صاعف وقت  ال�صحن  اإعاقة حلركة 

مق�صدها،  اإىل  االأردن���ي���ة  ال�����ص��ادرات  و���ص��ول 

وب�صكل يوؤثر على ا�صتمرارية العقود التجارية 

االأردين،  امل��ن��ت��ج  تناف�صية  وي�صعف  امل��رم��ة 

باملثل  املعاملة  م��ب��داأ  تطبيق  ���ص��رورة  م��وؤك��دا 

على اأي من �صاحنات الدول التي تعيق حركة 

ال�صاحنات االأردنية خاللها.

 اقتصاديون: دعم قطاع الشحن والتخليص يعزز التبادل التجاري 
مع دول الجوار

 انطالق شركة »هيتاشي إنرجي«  

االنباط-عمان 

���ص��رك��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف 

بتحقيق  التزامها  تعرب عن  الطاقة  �صبكات 

م�صتقبل م�صتدام للجميع

 يف جمال الطاقة 

يوليو   1 يف  ال�صحفي  خل��ره��ا  اإحل���اق���اً 

العاملية  التكنولوجيا  �صركة  اأعلنت   ،2021
الرائدة عن تطورها اإىل »هيتا�صي اإنرجي«. 

وجت���دد ال�����ص��رك��ة، امل��ع��روف��ة ���ص��اب��ق��اً با�صم 

ج��ري��دز«، هدفها  ب���اور  ب��ي  ب��ي  اإي  »هيتا�صي 

لي�صبح »حتقيق م�صتقبل م�صتدام للجميع يف 

جمال الطاقة«. 

ويف ����ص���ي���اق ح���دي���ث���ه م����ن م���ق���ر ال�����ص��رك��ة 

»كالوديو  قال  ب�صوي�صرا،  زيوريخ  يف  العاملي 

فا�صني«، الرئي�ش التنفيذي ل�صركة »هيتا�صي 

اإنرجي«  »هيتا�صي  �صركة  يف  »نحن  اإنرجي«: 

الطاقة  نحو  للتحول  امللحة  احلاجة  ندعم 

ال��ن��ظ��ي��ف��ة، م���ن خ���الل االب��ت��ك��ار وال��ت��ع��اون. 

م�صتقبل  اإىل  للو�صول  عديدة  طرق  وهناك 

لهذا  الت�صدي  اأج��ل  وم��ن  للكربون.  حمايد 

تطوير  على  نعمل  ف��اإن��ن��ا  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ح��دي 

حقيقي  ب�صغف  تتمتع  متنوعة  عاملية  ف��رق 

ومتكينهم بقيمنا الرا�صخة«، واأ�صاف قائاًل: 

االع��ت��م��اد  ���ص��ي��ك��ون   ،2050 ع����ام  »ب��ح��ل��ول 

الكهربائية  الطاقة  ا�صتخدام  على  العاملي 

ق���د ق�����ارب ���ص��ع��ف ال��ط��ل��ب احل�����ايل ع��ل��ي��ه��ا، 

و���ص��ت��ك��ون ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ح��ي��ن��ه��ا هي 

باأكملها.  الطاقة  ملنظومة  الفقري  العمود 

لقد ابتكرنا يف »هيتا�صي اإنرجي« العديد من 

التقنيات الالزمة لتحقيق م�صتقبل م�صتدام 

ملتزمون  ونحن  الطاقة،  جمال  يف  للجميع 

املوؤكد  وم��ن  االب��ت��ك��ار،  اآف���اق  تو�صيع  مبتابعة 

اإىل  الو�صول  يف  املتمثل  بوعدنا  االلتزام  اأن 

ال�صغف  �صيتطلب  للكربون  حمايد  م�صتقبل 

على  بالنفع  �صيعود  مب��ا  واالب��ت��ك��ار،  وال��ث��ق��ة 

اأجيالنا احلالية واملقبلة، ومع اإطالق اال�صم 

فاإننا  اإن��رج��ي«،  »هيتا�صي  ل�صركتنا  اجلديد 

ن��و���ص��ع ن��ط��اق ال��ت��زام��ن��ا خل��ل��ق اأث����ر حقيقي 

ل���ع���م���الءن���ا و����ص���رك���ائ���ن���ا وك����ذل����ك ل�����ص��ع��وب��ن��ا 

وجمتمعاتنا«.   

للكربون  امل��ح��اي��دة  ال��ط��اق��ة  منظومة  اإن 

����ص���ت���ك���ون م���رتاب���ط���ة ب�������ص���دة، ف��ي��م��ا ت��ع��ت��ر 

اجل��ه��د«،  ع��ايل  امل�صتمر  »ال��ت��ي��ار  تكنولوجيا 

من  اأك��رث  منذ  ابتكرناها  التي   ،HVDC
الرئي�صية  املمكنات  من  واح��دة  ع��ام��اً،   60
لدمج م�صادر الطاقة املتجددة بكميات كبرية 

املوثوق بني خمتلف  البيني  وحتقيق الربط 

وباعتبارها  وال���ق���ارات.  واالأق��ال��ي��م  ال��ب��ل��دان 

التيار  تكنولوجيا  ال�صوق يف  رائ��دة يف  �صركة 

ت�صاهم   ،HVDC اجلهد«  ع��ايل  امل�صتمر 

عمليات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  اإن��رج��ي«  »هيتا�صي 

ال���رب���ط ال��ب��ي��ن��ي ه�����ذه، وم����ن االأم���ث���ل���ة على 

للتيار  الربط  ذلك ح�صولها على عقد خط 

العربية  اململكة  ب��ني  اجل��ه��د  ع��ايل  امل�صتمر 

الذي  العربية،  م�صر  وجمهورية  ال�صعودية 

اأك��ت��وب��ر   5 م�����وؤخ�����راً، يف  ع��ن��ه  االإع�������الن  مت 

اأول خط ربط وا�صع  اجل��اري، وال��ذي يعتر 

ال�����ص��رق  االإط�����الق يف منطقة  ع��ل��ى  ال��ن��ط��اق 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا وبداية عملية »خط 

ربط البحر ال�صمايل« يف 1 اأكتوبر 2021، 

والذي ميتد على طول 720 كيلومرتاً، وهو 

اأطول خط ربط حتت �صطح البحر يف العامل 

ي��رب��ط م��ا ب��ني ال���روي���ج وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 

متيحاً تبادل الطاقة املتجددة بني البلدان.

ال��رب��ط البيني،  اإمت����ام ع��م��ل��ي��ات  وب��ه��دف 

وتلبية االحتياجات املتنامية ملرونة منظومة 

اأي�صاً  اإنرجي«  تدعم  الطاقة، فاإن »هيتا�صي 

كال�صبكات  ال�صبكات،  حلول  باأحدث  العمالء 

وميكن  ال��ط��اق��ة،  تخزين  وح��ل��ول  امليكروية 

روؤي�������ة م���ث���ال ح���دي���ث ع����ن ذل�����ك يف م��دي��ن��ة 

»كوردوفا« باأال�صكا، حيث متكن ال�صكان هناك 

االأحفوري،  الوقود  االعتماد على  تقليل  من 

الطاقة يف  اال�صتقالل يف جم��ال  مع حتقيق 

ذات الوقت.

برعاية وزارة الشباب وبدعم من االتحاد األوروبي 

افتتاح مركز أورنج المجتمعي الرقمي 
في مركز شباب معان 

 مشاركة اردنية بمعرض جيتكس 
جلوبال وعالم الذكاء االصطناعي

االنباط- معان

اأورجن  مركز  معان  حمافظة  يف  اليوم  افُتتح   

وبدعم  ال�صباب  وزارة  برعاية  الرقمي  املجتمعي 

م���ن االحت�����اد االأوروب���������ي، وذل�����ك ب��ح�����ص��ور وزي���ر 

والرئي�ش  النابل�صي،  �صالمة«  »حممد  ال�صباب، 

م���اري���ن���ي،  ت�����ريي  االأردن،  الأورجن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

م��اري��ا  االأردن،  يف  االأوروب�������ي  االحت�����اد  و���ص��ف��رية 

»م�����ص��اح��ة  م�صروع  اإط������ار  يف  ه��ادج��ي��ث��ودو���ص��ي��و، 

االبتكار«، برنامج مدته ثالث �صنوات يتم تنفيذه 

برنامج  خالل  م��ن  وروبي  االأ االحتاد  من  بدعم 

اأج��ل من��و امل�صاريع وف��ر���ش العمل  »االب��ت��ك��ار م��ن 

ردن.«  »ابتكار االأ

وي���اأت���ي اإن�����ص��اء امل���رك���ز ب��ت��م��وي��ل م�����ص��رتك من 

اإط�����ار  يف  االأردن  واأورجن  االأوروب����������ي  االحت�������اد 

�صتعيد  ح��ي��ث  ال�����ص��ب��اب،  وزارة  م���ع  ���ص��راك��ت��ه��م��ا 

داخ��ل  التدريبية  ال��ق��اع��ات  تاأهيل  االأردن  اأورجن 

وال�صوبك  املدينة  مركز  يف  �صبابية  مراكز  ث��الث 

اإرب��د،  حمافظة  اإىل  باالإ�صافة  معان،  مبحافظة 

املجتمعية  اأورجن  م���راك���ز  م��ظ��ل��ة  حت���ت  لت�صبح 

الرقمية.

ي��ه��دف امل�����ص��روع م��ن خ���الل جت��دي��د وت��اأه��ي��ل 

هذه املراكز ال�صبابية، بالتعاون مع وزارة ال�صباب، 

امل�صتفيدين  وال�����ص��اب��ات  ال�صباب  ع��دد  زي���ادة  اإىل 

املعلومات  تكنولوجيا  جم��االت  يف  ال��ت��دري��ب  م��ن 

واالت�صاالت يف هذه املناطق، وامل�صاهمة يف تعزيز 

فر�صهم الوظيفية والريادية.

و���ص��ي��ت��م اإن�����ص��اء ت�����ص��ع م���راك���ز رق��م��ي��ة ج��دي��دة 

ال��ن��ا���ص��ئ  ال��رق��م��ي  االق��ت�����ص��اد  ورع���اي���ة  لت�صجيع 

�صعي  ع���ن  ف�����ص��اًل  االأردن،  يف  االب��ت��ك��ار  وث��ق��اف��ة 

امل�صروع لتعزيز ال�صمول االجتماعي، مع الرتكيز 

على املراأة وال�صباب.

وق����ال وزي����ر ال�����ص��ب��اب ال��ن��اب��ل�����ص��ي اإن ال�����وزارة 

ل��ن ت��األ��و ج��ه��داً يف دع��م واإن�����ص��اء امل��راك��ز الرقمية 

وامل�����ص��اري��ع ال���ري���ادي���ة، ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ل��م��ح��ور ال��راب��ع 

»ال�صباب  لل�صباب،  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 

وال���ري���ادة وال��ت��م��ك��ني االق��ت�����ص��ادي«، ال��ه��ادف اإىل 

تهيئة وتطوير بيئة العمل ال�صبابي لدعم االإبداع، 

م�صرية  يف  للنهو�ش  االأع���م���ال  وري�����ادة  االب��ت��ك��ار 

الريادة االجتماعية والتعامل غري التقليدي مع 

التحديات ومتكني ال�صباب والعاملني مع ال�صباب 

يف املهارات الرقمية.

االأردن،  االأوروب����ي يف  ل�صفرية االحت���اد  ووف��ق��اً 

م���اري���ا ه���ادج���ي���ث���ودو����ص���ي���و، »م����ا ي��ج��ع��ل م�����ص��اح��ة 

االبتكار برناجماً هاماً هو الرتكيز على �صريحة 

وهم  االأردن  م�صتقبل  �صنع  يف  ت�صاهم  اأ�صا�صية 

اأهمية الرنامج خا�صة يف  اململكة. وت��زداد  �صباب 

حمافظة معان، حيث ي�صتفيد ما يقارب 1000 

�صاب و�صابة طموحني من املهارات وبرامج الريادة 

التي متّكنهم من االن�صمام ل�صوق العمل يف قطاع 

بل  املحلي،  والتكنولوجيا  املعلومات  تكنولوجيا 

اقت�صاد  و�صنع  باأنف�صهم  فر�صهم  اإي��ج��اد  وحتى 

مبني على العلم، التكنولوجيا واالبتكار«.

واأكد الرئي�ش التنفيذي الأورجن االأردن، تريي 

الرقمية  املجتمعية  امل��راك��ز  اأهمية  على  ماريني، 

ال���ت���ي ي��ت��م زي������ادة ع���دده���ا ون�����ص��ره��ا يف خمتلف 

اأورجن  ���ص��رك��اء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اململكة  حم��اف��ظ��ات 

وبدعم االحتاد االأوروبي من اأجل تزويد ال�صباب 

باملهارات الالزمة ل�صوق العمل وتهيئتهم الإطالق 

م�صاريعهم اخلا�صة، وذلك يف اإطار جهود ال�صركة 

امل��ت��وا���ص��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��م��ول وال��ت��ع��ل��ي��م الرقمي 

بهدف الت�صغيل.

امل��م��ول م��ن االحت��اد  االب��ت��ك��ار«  ويعد »م�صاحة 

االأردن  م�صتوى  على  رائ����داً  م�����ص��روع��اً  االأوروب�����ي 

ووج���ه���ة جت��م��ع ك���ل م���ا ي���ل���زم ل����الإب����داع ال��رق��م��ي 

تعريف  ع��ل��ى  �صتعمل  ح��ي��ث  ال����ري����ادي،  وال���دع���م 

املزيد من ال�صباب على الثقافة الرقمية وتطوير 

قطاع  رعاية  اإىل  باالإ�صافة  الرقمية،  مهاراتهم 

التي  الهامة  الفر�ش  خ��الل حتديد  ال��ري��ادة من 

من �صاأنها تعزيز منو االقت�صاد الرقمي. 

االنباط- عمان

 ي�صارك وفد حملي من قطاع االت�صاالت 

وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات، وحت������ت م��ظ��ل��ة 

ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  االردن،  جت����ارة  غ��رف��ة 

ج���ل���وب���ال وع����امل  )ج��ي��ت��ك�����ش  مل���ع���ر����ش   41
مبجال  املتخ�ص�ش  اال���ص��ط��ن��اع��ي(،  ال���ذك���اء 

التكنولوجيا، الذي �صيفتتح يوم االحد املقبل 

يف مركز دبي التجاري العاملي.

واكد ممثل قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا 

املهند�ش  االردن  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  امل��ع��ل��وم��ات 

ان  بيان، ام�ش االرب��ع��اء،  ال��رواج��ب��ة، يف  هيثم 

املعر�ش بدورته اجلديدة التي ت�صتمر خم�صة 

اأيام، يعتر اكر معر�ش اقليمي لتكنولوجيا 

التقنية  ال�����ص��رك��ات  ب���ني  وي��ج��م��ع  امل��ع��ل��وم��ات 

امام  افكارهم  لعر�ش  ابتكارا  االكرث  النا�صئة 

ال�صركات وامل�صتثمرين.

دورت��ه احلالية،  املعر�ش يف  ان  وا���ص��ار اىل 

���ص��ريك��ز ع��ل��ى ال��ت��ط��ورات احل��دي��ث��ة يف قطاع 

االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلك 

تقنيات اجليل اخلام�ش والذكاء اال�صطناعي 

ال�صحابية  واحل��و���ص��ب��ة  ال�����ص��ي��راين  واالم����ن 

واالقت�صاديات الرقمية والبلوك ت�صني.

ال���دع���م  ����ص���ي���وف���ر  امل���ع���ر����ش  وا������ص�����اف ان 

للمبتكرين من خالل اإطالق مبادرات جديدة 

وم��ط��وري  اجلن�صني  م��ن  االأع��م��ال  رواد  تهم 

التكنولوجيا.

واك����د اه��م��ي��ة م�����ص��ارك��ة وت���واج���د ���ص��رك��ات 

االردن��ي��ة  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�����ص��االت 

باملعار�ش اخلارجية مبا ميكنها من التوا�صل 

امل��ب��ا���ص��ر م��ع ال�����ص��رك��ات ال��ع��رب��ي��ة واالج��ن��ب��ي��ة 

ومي��ه��د ال��ط��ري��ق ام��ام��ه��ا الإق���ام���ة ���ص��راك��ات 

جت��اري��ة معها وت�����ص��وي��ق ال��ك��ف��اءات واالي���دي 

العاملة االردنية باالأ�صواق اخلارجية.

االردن  ان  ال���رواج���ب���ة،  امل��ه��ن��د���ش  واو����ص���ح 

ميلك بيئة اأعمال جاذبة جتمع بني الكفاءات 

الذكية والبنية التحتية وال�صيا�صات الداعمة 

العمليات  تدعم  دول��ي��ة  اتفاقيات  جانب  اىل 

ال��ت��ج��اري��ة امل��م��ك��ن��ة ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

الرتويج  ���ص��رورة  على  م�صددا  واالت�����ص��االت، 

ل��ل��ق��ط��اع وب��خ��ا���ص��ة مل��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د جائحة 

فريو�ش كورونا.

املتقدم الذي و�صل  امل�صتوى  ولفت اىل ان 

املعلومات  االت�صاالت وتكنولوجيا  اإليه قطاع 

ب��امل��م��ل��ك��ة، ي���وؤه���ل���ه ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف خم��ت��ل��ف 

ما  والدولية،  االإقليمية  واملعار�ش  الفعاليات 

هذا  اال�صتثمار يف  دعم  على  ايجابا  �صينعك�ش 

القطاع واإلقاء ال�صوء على اخلرات االردنية 

املتميزة وذات الكفاءة العالية.

وب���ني ان ���ص��رك��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

واالت�������������ص������االت ب���امل���م���ل���ك���ة ت����خ����دم خم��ت��ل��ف 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة وت���راك���م���ت ل��دي��ه��ا 

املعارف واملهارات ب�صكل فعال لت�صدير حلول 

امل��ج��اورة  االأ����ص���واق  اإىل  خل��دم��ات��ه��ا  متكاملة 

وبخا�صة  الفكرية،  امللكية  بحقوق  وحتتفظ 

حلول الرجميات واإن�صاء املحتوى.

االت�������ص���االت  ق����ط����اع  ����ص���رك���ات  اإن  وق�������ال 

رك��ي��زة  يعتر  ال���ذي  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 

اأهميته  جانب  اإىل  الوطني  ل��الأم��ن  اأ�صا�صية 

قدرات  اأثبتت  وداع��م لالقت�صاد،  كرافد مهم 

عالية خالل جائحة كورونا �صواء جلهة دعم 

القطاعات  اأعمال  ت�صهيل  اأو  الوباء  مكافحة 

االقت�صادية وحياة املواطنني.

كونها  االردن  جت����ارة  غ��رف��ة  ان  وا����ص���اف 

ل��ل��ق��ط��اع حت���ر����ش ع��ل��ى دع��م  امل��ظ��ل��ة االوىل 

وت����ط����وي����ر ال���������ص����رك����ات ال���ع���ام���ل���ة يف ق���ط���اع 

خ�صو�صا  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�صاالت 

باملعار�ش  امل�صاركة  خ��الل  من  منها  النا�صئة 

اخل��ارج��ي��ة ب��ق�����ص��د ال��ت�����ص��ب��ي��ك وف��ت��ح ا���ص��واق 

جديدة امامها.
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 األردن يشارك باجتماع اتحاد إذاعات 
الدول العربية في تونس

 مؤسسة الحسين للسرطان تختتم 
بطولة هدف من أجل الحياة

 الكرك: مركز الحسن الثقافي يسهم باحتضان 
الفعل الثقافي والموروث التاريخي للمدينة

االنباط- تون�س

����ش���ارك م��دي��ر الإذاع�������ة الأردن����ي����ة مهند 

ال��دائ��م��ة  للجنة   27 اج��ت��م��اع  ال�����ش��ف��دي يف 

ل����إذاع���ة ب���احت���اد الإذاع�������ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 

الفرتة  يف  التون�شية  العا�شمة  ت�شت�شيفها 

احلايل. ال�شهر   14 اإىل   12
وقال ال�شفدي يف ت�شريح لوكالة الأنباء 

الأردن���ي���ة )ب����رتا(، اأن���ه ب��ع��د ان��ت��خ��اب رئا�شة 

اللجنة، جرت مناق�شة بنود جدول الأعمال 

الذي ي�شم الحتفال باليوم العاملي ل�إذاعة 

وحت��دي��د  والثقة”،  “الذاعة  ع��ن��وان  حت��ت 

ال��ي��ون�����ش��ك��و  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى  الأردن  ح�����ش��ور 

موريتانيا  ج��ان��ب  اإىل  ل���ح��ت��ف��ال  ال��دول��ي��ة 

ال��ع��رب��ي وفل�شطني  امل��غ��رب  ل��ب��ل��دان  مم��ث��ل��ة 

وال�شعودية  الأو���ش��ط  ال�شرق  لبلدان  ممثلة 

ممثلة للخليج العربي.

ك��م��ا ب��ح��ث الج��ت��م��اع الأغ��ن��ي��ة الإذاع���ي���ة 

وامل�����ق�����ط�����وع�����ة امل����و�����ش����ي����ق����ي����ة وال�����ت�����ع�����اون 

ف��شفة  عن  برامج  لإنتاج  الأورومتو�شطي 

وال�شياحية  الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ع��رب، 

والرتاثية يف العوا�شم العربية لعام 2022، 

وال���دع���وة لإن���ت���اج م����واد وب���رام���ج ع���ن امل���دن 

املقبلة للمهرجان  وال��دورة  حمل الحتفال، 

العاملي  واليوم  والتلفزيون  ل�إذاعة  العربي 

ودع��م  الفل�شطيني  ال�شعب  م��ع  للت�شامن 

�شمود القد�س.

االنباط- عمان

لل�شرطان  احل�شني  موؤ�ش�شة  اختتمت   

لكرة  احلياة”  اأج���ل  م��ن  “هدف  ب��ط��ول��ة 

ال����ق����دم، ب���ه���دف ج��م��ع ال���ت���رع���ات ل��دع��م 

ع�ج املر�شى غري املقتدرين يف املركز.

الأربعاء،  ام�س  املوؤ�ش�شة،  لبيان  ووفقا 

���ش��ه��دت ال���ب���ط���ول���ة، ال���ت���ي اأق���ي���م���ت ال��ع��ام 

الكويتي  الأردين  البنك  برعاية  احل��ايل 

من  فرق   8 م�شاركة  م��دلب،  وخمترات 

خم��ت��ل��ف ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي اأظ���ه���رت روح���اً 

ريا�شية اإيجابية، وفاز يف املباراة النهائية 

واج���ه فريق  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  البنك  ف��ري��ق 

بنتيجة  امل��ن��اف�����ش��ة  وان��ت��ه��ت  زي����ن  ���ش��رك��ة 

.3-2
وث��م��ن��ت م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة احل�شني 

ل���ل�������ش���رط���ان ن�������ش���ري���ن ق���ط���ام�������س، دع���م 

البطولة،  هذه  يف  �شاركت  التي  ال�شركات 

اخل��ري،  لفعل  اإي��ج��اب��ي��اً  تناف�شاً  واأظ��ه��رت 

م��ب��دي��ة ���ش��ع��ادت��ه��ا ب���ه���ذا ال��ت��ف��اع��ل ال���ذي 

الإن�شانية،  املوؤ�ش�شة  ر�شالة  دعم  يف  �شاهم 

لتوحيد اجلهود يف �شبيل مواجهة مر�س 

ال�شرطان.

االنباط- الكرك

لثقافة  ال��ت��اب��ع  ال��ث��ق��ايف  احل�شن  م��رك��ز  يعد   

الكرك حمطة ف�شاء ابداعي حر، ي�شهم بت�شكيل 

التاريخي  وامل����وروث  ال��ث��ق��ايف  الفعل  واح��ت�����ش��ان 

واأروقته  وقاعاته  م�شاحاته  خ�ل  من  باملدينة 

تكري�س  اىل  ر�شالته  يف  املركز  املتعددة.وي�شعى 

اجل��ه��ود الإب���داع���ي���ة وت��ط��وي��ره��ا وامل�����ش��اه��م��ة يف 

اإي�شالها جلميع مكونات وفئات املجتمع املحلي، 

مب���ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ال��ن��ه��و���س يف غ��ي��اب ال��ن��ظ��رة 

ال�شلبية التي تدعو الإن�شان للتكا�شل والنهزام.

يف  ال�شمايلة  ع��روب��ة  الثقافة  م��دي��رة  وق��ال��ت 

ت�شريح �شحفي، اإنه منذ انتقال ملكية بناء املركز 

من البلدية لوزارة الثقافة، مت العمل على اعادة 

تاأهيل قاعات وم��درج املركز ليتنا�شب مع حجم 

الهيئات  به من قبل  تقام  التي  الن�شاطات  ون��وع 

نوعية  ان  اىل  وا���ش��ارت  الثقافية.  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

التنوع بالقاعات  الثقايف املخت�س تطلبت  الفعل 

حما�شرات  وقاعات  �شاملة  ومكتبة  متحف  من 

حتكي  وتاريخية،  تراثية  خمطوطات  ومعر�س 

تاريخ املدينة وجداريات وقاعة مو�شيقى وفنون 

مدرج  اىل  بالإ�شافة  خارجية  و�شاحات  ت�شكيلة 

وا�شع يت�شع اىل الف �شخ�س.

 اكد ديمومة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في جميع مناطقهم

محافظ المفرق سلمان يتفقد مديرية الصحة ومستشفى النسائية واالطفال  

 لقاء تشاوري لقيادات نسائية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

 الجامعة العربية تبحث تحضيرات عقد منتدى اإلسكان العربي في األردن

االنباط - يو�شف امل�شاقبة

النجادا  �شلمان  امل��ف��رق  حم��اف��ظ  اأك���د   

اأه����م����ي����ة ت����وف����ري اخل������دم������ات امل���ط���ل���وب���ة 

خ���ل  م��ن  ت��اأخ��ري  اأي  ودون  للمواطنني 

الأ�شا�شية. احتياجاتهم  تلبية  العمل 

جاء ذلك خ�ل جولة ميدانية قام بها 

حمافظة  �شحة  م��دي��ري��ة  اإىل  ام�����س  ي��وم 

والط��ف��ال  الن�شائية  وم�شت�شفى  امل��ف��رق 

ال�شحية  ال��رع��اي��ة  واق���ع  ع��ل��ى  ل���ط���ع 

وال��ط��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن��ني.  واأ���ش��ار 

ت��ق��دمي  �����ش����رورة دمي���وم���ة  اإىل  ال���ن���ج���ادا 

اخل��دم��ة وال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة الأف�����ش��ل، 

نظراً ملا تقدمة اجلهات املعنية واحلكومة 

م���ن دع����م واه���ت���م���ام م���و����ش���ول ب��ال��ق��ط��اع 

الرعاية  نحو  م�شريته  ليوا�شل  ال�شحي 

واملراجعني. للمر�شى  والطبية  ال�شحية 

واأك���د ال��ن��ج��ادا  اأه��م��ي��ة ت��وج��ه اجلميع 

اإىل مراكز التطعيم املنت�شرة يف حمافظة 

للمحافظة  ك��ورون��ا  مطعوم  لأخ��ذ  املفرق 

ع���ل���ى ���ش��ح��ت��ه��م و���ش���م��ت��ه��م وال��ت��ق��ل��ي��ل 

اللقاح  اأن  م��ن��وه��اً  ك���ورون���ا،  اإ���ش��اب��ات  م��ن 

الرئي�شي ملواجهة تداعيات هذه  ال�شامن 

اجلائحة.

 واأ�شاد النجادا بجهود  الكوادر الطبية 

وال��ت��م��ري�����ش��ي��ة وال���ع���ام���ل���ني يف ال��ق��ط��اع 

ملا يقومون به  خدمات م�شتمرة  ال�شحي 

جائحة  مواجه  يف  وخ�شو�شا  للمواطنني 

كورونا.

يف  ال�شحية  ال�����ش��وؤون  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 

من  ق��دم  عليم  اأب��و  ه��اين  الدكتور  املفرق 

والرعاية  ال�شحية  اخلدمات  اأبرز  جانبه 

الطبية التي تقدمها امل�شت�شفيات واملراكز 

واخلدمات  املفرق  حمافظة  يف  ال�شحية 

للمواطنني. املقدمة  املتوفرة 

االنباط- عمان

وامل��ه��ن  الأع���م���ال  ���ش��ي��دات  ع��ق��د ملتقى 

الأردين، لقاء ت�شاورياً للقيادات الن�شائية 

امل�����راأة  مت���ك���ني  حم����ور  ح����ول  الأردن،  يف 

يف ت��و���ش��ي��ات ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

ال�شيا�شية. املنظومة 

عقد  ال��ذي  اللقاء  يف  احل�شور  وناق�س 

م�����ش��اء اأم�����س ال��ث���ث��اء يف م��ق��ر امل��ل��ت��ق��ى؛ 

خم���رج���ات ال��ل��ج��ن��ة، اخل��ا���ش��ة مب�����ش��ارك��ة 

املراأة يف احلياة احلزبية والنيابية، وزيادة 

انتخابي  نظام  خ���ل  م��ن  فيها،  متثيلها 

30 باملئة. كما  جديد، بحيث ل تقل عن 

الوعي  ورف��ع  امل���راأة  دع��م  ���ش��رورة  ناق�شوا 

الجتماعي باأهمية وجود املراأة يف مواقع 

وبني  بينها  امل�شاواة  وتعزيز  القرار،  �شنع 

الرجل يف الد�شتور والقوانني، كجزء من 

تعزيز مفهوم املواطنة بعيداً عن اجلن�س.

و�شارك يف اجلل�شة الأع�شاء يف اللجنة 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث امل��ن��ظ��وم��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

�شحوت،  اأب��و  وب�شرى  ح�شن،  احل��اج  �شمر 

دمي���ة  وال�����دك�����ت�����ورة  ح�������ش���ان،  اأب������و  ورمي 

طهبوب، وم�شاعدة رئي�س جمل�س النواب، 

ال���ن���ائ���ب دي���ن���ا ال��ب�����ش��ري، ورئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة 

النواب،  جمل�س  يف  الأ�شرة  و�شوؤون  امل��راأة 

الدكتورة  وال��ع��ني  اجل��ب��ور،  عبري  النائب 

رائ��دة  الدكتورة  والعني  املجايل،  �شو�شن 

اللجنة  يف  القانونية  وامل�شت�شارة  القطب، 

ال��وط��ن��ي��ة الأردن���ي���ة ل�����ش��وؤون امل����راأة، اآم��ال 

الجتماعية  التنمية  ووزي����رة  ح���دادي���ن، 

الأ�����ش����ب����ق، ن�����ش��ري��ن ب����رك����ات، وع������دد م��ن 

الن�شائية،  والهيئات  اجلمعيات  ممث�ت 

ورئي�شة  اخل��ا���س،  القطاع  ع��ن  ومم��ث���ت 

امللتقى وعدد من الأع�شاء. وبينت رئي�شة 

هذا  اأن  البغدادي،  رمي  الدكتورة  امللتقى 

اللقاء الأول �شمن �شل�شلة من اجلل�شات، 

مل��ن��اق�����ش��ة خم���رج���ات وت��و���ش��ي��ات ال��ل��ج��ن��ة 

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

بورقة  ل��ل��خ��روج  امل����راأة،  بتمكني  اخل��ا���ش��ة 

�شيا�شات ومطالب بهذا اخل�شو�س.

االنباط- القاهرة

 بداأ يف مقر اجلامعة العربية يف القاهرة 

ام�س الربعاء، اأعمال الجتماع ال�86 للمكتب 

والتعمري  الإ���ش��ك��ان  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 

العرب على امل�شتوى الوزاري.

املائية  وامل���وارد  الإ�شكان  اإدارة  وق��ال مدير 

واحل�����د م���ن ال����ك����وارث ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

اإّن الج��ت��م��اع ال��ذي  جمال ال��دي��ن ج��اب اهلل، 

تراأ�شته اجلزائر، بحث عدداً من املو�شوعات 

الأع��م��ال منها  امل��درج��ة على ج���دول  الهامة 

اختيار مل�شق �شعار يوم الإ�شكان العربي لعام 

2022، واآخر امل�شتجدات ب�شاأن التح�شريات 
النهائية لعقد املنتدى الوزاري العربي الرابع 

ل�إ�شكان والتنمية احل�شرية املقرر عقده يف 

الأردن خ�ل �شهر كانون الأول املقبل.

وال��ع��م��ران  ال�شكن  وزي���ر  اأك���د  م��ن جهته، 

بلعريبي،  ط��ارق  حممد  اجل��زائ��ري  واملدينة 

اأن جمل�س وزراء الإ�شكان حقق قفزات نوعية 

ل�رتقاء بالعمل العربي امل�شرتك وو�شع اآلية 

لتبادل  عامني  كل  الإ�شكان  م��وؤمت��رات  لعقد 

ال��ت��ج��ارب واخل�����رات ب���ني ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، 

اأ�شبحت  املنتديات  عقد  اآلية  اأن  اإىل  م�شريا 

ف�����ش��اء ج��ام��ع��ا جل��م��ي��ع ال�����ش��رك��اء يف م��ي��دان 

الإ�شكان والتنمية احل�شرية.

يذكر اأن املكتب التنفيذي ي�شم يف ع�شويته 

م�����ش��ر، والإم���������ارات، وال�����ش��ع��ودي��ة، وت��ون�����س، 

اىل  اإ�شافة  وال�شودان،  وجيبوتي،  واجلزائر، 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.

اجلامعة  مقر  يحت�شن  قريب  �شياق  ويف 

ال���ي���وم ، ع���ر ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ي��دي��و ك��ون��ف��ران�����س 

الج��ت��م��������اع اخل��ام�����س ع��������ش��ر ل��ل��ج��ن��ة خ���راء 

ال��دول  الطاقة يف  وك��ف��اءة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 

العربية مب�شاركة خراء طاقة متجددة من 

الدول العربية واملنظمات العربية املتخ�ش�شة 

املتجّددة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  واأهّمها 

وكفاءة  امل��ت��ج��ّددة  للطاقة  الإقليمي  وامل��رك��ز 

الطاقة، والإ�شكوا.

املو�شوعات  من  ع���دداً  الجتماع  ويناق�س 

على راأ�شها اآلية متابعة تطبيق ال�شرتاتيجية 

العربية للطاقة امل�شتدامة، وحتويل النفايات 

اإىل طاقة، والهيدروجني الأخ�شر، اإ�شافة اإىل 

القليمية  واملنظمات  التكت�ت  مع  التعاون 

والدولية.

اخلمي�س    14 / 10 /2021

العدد رقم:    5840

االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200053211 (

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

، حممد عمار، عبد املجيد ابراهيم �سموط

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عبد احلفيظ �سموط و�سركاه

بتاريخ   )38499( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1995/1/1

 2021/10/13 بتاريخ  ال�سركة  م��ن  لن�سحابه  بطلب  تقدم  ق��د 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  وق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2021/10/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200007167 (

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة : باأن 

ال�سيد /ال�سادة منى علي حممد م�سلح

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة خالد و اياد م�سلح و�سركاهم

بتاريخ   )58975( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2001/2/27

 2021/10/13 بتاريخ  ال�سركة  م��ن  لن�سحابه  بطلب  تقدم  ق��د 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  وق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2021/10/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

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 

وامل�سجلة  و�سركاوؤها   النعيمات  كارمن  �سركة  ب��ان  والتجارة 

بتاريخ   )  119383( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2019/3/11  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : كارمن النعيمات و�سركاوؤها

اإىل �سركة : �سعد وعامر حداد

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

ايهم عماد محمود 
العتيبي

نظرا لتغيبك عن العمل لدى �سركة 

اللوج�ستيه  ل��ل��خ��دم��ات  ال���ري���ان 

وعدم  ايام   10 من   اكرث  مربر  دون 

ال�سركة  ف��ان  ال�سركة  م��راج��ع��ة 

لعملك  ال��ع��ودة  ب�����س��رورة  ت��ن��ذرك 

تاريخ  من  ايام  ثالثة  خالل  لديها 

ذل��ك  وبعك�س  الن����ذار  ه���ذا  ن�سر 

ا�ستنادا  وذلك  لعملك  فاقد  تعترب 

قانون  من   28 رق��م  امل��ادة  لحكام 

العمل الردين . 

شركة الريان للخدمات 
اللوجستيه

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

 بهاء سليمان محمد سالم 

نظرا لتغيبك عن العمل  وملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية  لدى �سركة 

احل��وام��ده  ال��ف��ت��اح  عبد  م�سطفى 

اوعذر  م�سروع  �سبب  بدون  واولده 

تنذركم  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

ثالثة  خ��الل  عملكم  اىل  بالعودة 

خدماتكم  انهاء  �سيتم  ال  و  اي��ام 

28/ه�  امل��ادة  لحكام  �سندا  لديها 

من قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة احمد الكلحه و�سركاه وامل�سجلة 

بتاريخ   )  53878  ( ال��رق��م   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف 

1999/9/9  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن 

اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل احمد الكلحه 

و�سركاه .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200180955(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

حممد �سالمه حممد ابو �سبيح

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد ابو �سبيح و�سريكه

بتاريخ   )121534( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2021/3/3

 2021/10/13 بتاريخ  ال�سركة  م��ن  لن�سحابه  بطلب  تقدم  ق��د 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  وق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2021/10/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200181840 (

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

احمد ابراهيم حامد ال�سمور

ماهر حممد عبد املهدي ال�سمايله

واحمد  ال�سمايلة  وماهر  ال�سريف  علي  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

ال�سمور

بتاريخ   )121707( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2021/5/24

 2021/10/13 بتاريخ  ال�سركة  م��ن  لن�سحابه  بطلب  تقدم  ق��د 

امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ  وق��ام 

بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  ب���الرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن 

2021/10/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

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 ان�س عربيات و�سريكه  

 )  80064( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2006/3/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156861(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

و�سريكاته   القوابعه  �سامل  املح�سن  عبد  عماد  �سركة  ب���اأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )115003( بتاريخ 2016/10/5 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/10/13 

القوابعه  املح�سن  عبد  عماد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  زي���د  – واد  ال��ط��ف��ي��ل��ه   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0777561277

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)  Cardiac drapes رقم �س 1/ 2021 / 5 ) �سراء

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 ) 30 ( ثالثون  دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الربعاء املوافق 

على  تقبل  ول  العر�س  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2021/11/10

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

الربعاء    13 / 10 /2021

العدد رقم:    5839

اعالن رقم ) 27 / 2020 (
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الدويل
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ُم�شددة  حماية  “حتت  جديد  �سافر  لأعتداء  اأي��ام  قبل  املبارك  الأق�سى  املَ�سجد  �ض  تعرَّ  

 103 “الأنباط” “�إن  ج��ري��دة  وق��ال��ت  الحتالل” ال�����س��ه��ي��وين،  ق����وات  ِق��ب��ل  م��ن  ل��ل��غ��اي��ة 

الهيكل”،  لأج��ل  ن�ساء  “جماعة  نف�سها  ي  ُت�سمِّ منظمة  يف  اأع�ساء  بينهم  من  ُم�ستوطنني، 

“يهودية الهيكل!” املزعوم،  اقتحموا الأق�سى على �سكل جمموعات، وتلقوا �سروحات حول 

�ساحات  ا  �سهيونًيّ م�ستوطًنا   6،209 اقتحم  بينما  ب��اح��ات��ه،  يف  ا�ستفزازية  ج��ولت  ون��ّف��ذوا 

حتت حرا�سة اأمنية وع�سكرية  اأخرى  ومرة  فقط،  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  “الأق�سى” خالل 
الغرب بهذه  ال�سامتون يف  ال�سهيوين برّمته وحلفائه  النظام  �سديدة، وهو ما يوؤكد �سلوع 

الهجمات، لكونهم ل ي�ستنكرون هذه الأفعال ال�سيطانية، ول ينربون ملَنعها، ول لو�سع َحٍد 

التي  ال�سهيونية،  الأيديولوجية  لتطبيقات  الراهن  الت�سعيد  مبواجهة  ل�ستمرارها  نهائي 

�سة الإ�سالمية  �ساغت اأهداف ا�ستيطانها بالتخل�ض اأوًل من الَعمائر والآثار التاريخية املُقدَّ

اأر�ض كنعان فل�سطني.  وامل�سيحية يف 

مة العربية، واإىل جانبها ال�سعوب الإ�سالمية واأحرار الَعاَل، بقيادة الها�سميني 
ُ
 تعتز الأ

العربية يف كل حني، كذلك  وال�سيادة  ال�ستقالل  اأجل  العربية من  النه�سة  الأفذاذ حلركة 

املَليك  جاللة  ف��وؤاد  يف  وحتيا  قلوبهم،  يف  ت�سكن  التي  ال�سليبة  فل�سطني  يخ�ض  مبا  الأم��ر 

وال��دف��اع عن  املقد�سات  رع��اي��ة  الها�سمي يف  ف��ال��دور  املُ��َع��ظ��م،  احل�سني  اإب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

اأر�ض  ا القائمة على  اأي�سً امل�سجد الأق�سى املبارك وكل املقد�سات الإ�سالمية وتلك امل�سيحية 

وزي��ارات  عالقات  يف  املقد�سات  كل  عن  دفاعي  وح�سور  ملكي  ثابت  هو  العربية،  فل�سطني 

عن  املتوا�سل  الها�سميني  دف��اع  ُيعترب  اإذ  وال�سديقة،  ال��ُك��ربى  ل��ل��دول  اخل��ارج��ي��ة  جاللته 

مة الإ�سالمية؛ 
ُ
دنة لها نيابة عن جميع اأبناء امتنا العربية والأ املقد�سات؛ وهم احُلماة وال�سَّ

��ا تلبيًة  اإي�����سً دور م�����س��روع وم��ت��وا���س��ل ع��رب ال��ت��اري��خ��ني ال��ق��دمي واحل��دي��ث، وه��و اإىل ذل��ك 

الق�سية  ويف مقدمتها  منها  القلب  ويف  والدويل  العربي  احلق  لُن�سرة  القومية  للمتطلبات 

العرب، ليكونوا كرجل واحد يف حماية  ُيَعُد حتفيًزا للعرب  املُقد�سة، وهذا كله  الفل�سطينية 

الدوام  على  يتمتع  ��ا  َ اإنَّ فل�سطني  يف  الها�سمي  وال��دور  الها�سمية  الر�سالة  فهذه  املقد�سات، 

والوطنية  والقومية  والتاريخية  الدينية  وال�سرعيات  والإن�ساين،  الدويل  القانونني  بقوة 

ن�سد  ولهذا،  اأخ��رى.  عائلة  اأو  اأخر  �سيا�سي  نظام  اأي  واحد  وقت  بجميعها يف  يتمتع  ل  التي 

اإىل يدي جاللة امللك عبداهلل الثاين الذي يبذل اجلهود ال�سخمة لإعادة احلق اإىل ن�سابه 

عرب  العريق  والإن�����س��اين  القومي  وتاريخهم  بالها�سميني  ون��ث��ق  اأ���س��ح��اب��ه،  اإىل  والأق�����س��ى 

ر. الأزمان لقيادتنا اإىل الن�سر املُوؤََزّ

ى اآنذاك من فل�سطني   منذ احتالل ال�سفة الغربية يف حزيران 1967م؛ وهي اجلزء املُتبقِّ

املَ�سجد  لحتالل  واملُتطرِفني  بني  املُتع�سِّ املُتدينني  هجمات  تتوقف  ل  1948؛  اجلغرافية 

ال��دي��ن��ي��ة، واخل��ري��ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات  املَ�����س��اج��د  واإغ���الق  �سرقة  ا�ستمرت ح��م��الت  اإذ  الأق�����س��ى، 

واهية،  بُحجٍج  اأخرى  وتدني�ض  وَحرق  وتدمر  وغرها،  وامل�سيحية  الإ�سالمية  والتعليمية 

ت�سم  التي  الإ���س��الم��ي  التعاون  منظمة  ملطالب  ًي��ا  وحت��دِّ ال��ك��ون،  �سعوب  وَب�سر  �َسمِع  على 

والقارّية  الدولّية  واملنظمات  واليون�سكو،  املتحدة  الأمم  وهيئة  ُبنَيتها،  يف  ع�سو  دول��ة   57

ا يجري من ماآ�سي يومية يف فل�سطني، التي  لة لأحٍد يف هذه الّدنيا مِبّ الأخرى، وكاأن ل �سِ

َمَعاِل م�سيحية واإ�سالمية  تتعر�ض للقمع، والإبادة، والت�سفية، والتهويد لكل ما فيها ِمن 

به هرتزل من  كنعانية، و�سوًل من حاخامات �سهيون لرتجمة ماطالب  وح�سارية عربية 

�سهينة كاملة وتهويد �سامل لفل�سطني، “لتحقيق النهاية” التي تعني يف تعاليمهم الدينية 

اإ�سرائيل  “اأر�ض  املُ�َسيَّ�َسة واملوؤدجَلة، َمنع امل�سلمني وامل�سيحيني من الدخول اإىل ما ُي�سّمونه 

وغربيني،  �سرقيني  اأوروبيني  من  �سهيون،  لَبني  تاريخي  ديني  وقف  باأنها  َزعًما  الُكربى”، 

دافيد  التقليدي  ال�ستعماري  التو�ّسع  اآب��اء  ُه��دى  على  َي�سرون  واآ�سيويني!،  واأمريكيني، 

اجلرماين؛  وهيكلر  مونتفيوري؛  ومو�سى  وروت�سيلد؛  مولوخ؛  �سولومون  وتلميذه  روبني 

والأملاين ناثان برنباوم؛ وثيودور هرتزل؛ ودافيد بن غوريون، وغولدا مائر، وغرهم من 

اأرباب التو�سع الراأ�سمايل لحتكارات ال�سناعات الع�سكرية واملدنية، والبنوك العاملية و�ستى 

مواخرهم يف رياح الَعاَل.

اأر���ض  ع��ل��ى  الأي����ام  ه��ذه  ب�����س��دة  ت��ت��ك��رر  ال�سهيونية  الَع�سرية”  ب�ِ”القفزات  ��ى  ُي�����َس��مَّ م��ا   

الح��ت��الل  ب��دء  منذ  مثيل  لها  َي�سبق  ل  و�سفاقة  ب��وق��اَح��ة  ��ا،  اأي�����سً مقد�ساتنا  ويف  ك��ن��ع��ان، 

الأر�سي” يف  وال��ع��ر���ض  ب��ال��ط��ول  وامل��ع��ن��وي  امل���ادي  ال��ت��دري��ج��ي  “التو�ّسع  نهج  َيعتنق  ال���ذي 

ن�سر  باأن  خا�ِسًئا،  والحتالل  املُْحَتل  َيعتقد  الإ�سالمي.  والَعاَل  العربي  والوطن  فل�سطني 

يف  والأخالقي  �َسري 
ُ
الأ التفكك  وتعميم  الفكرية،  والأوبئة  الجتماعية  الأمرا�ض  وتعميق 

الق�سية  ال��َع��اَل  بن�سيان  “كفيل”  الن�ساز،  الإع���الم  و�سائل  خ��الل  من  العربية؛  الأو���س��اط 

ِب  ول�سو�سيًة  زوًرا  ال�سهاينة  يه  ُي�َسمِّ ما  كما  حملها  حَتل  اأن  يريدون  التي  الفل�سطينية، 

لُعلَماء  �سيا�سي!”  تثقيف  “اإعادة  �سهيون  اآل  عند  َتعني  التي  الإ�سرائيلية”،  “الق�سية 
املَعُمورة و�سيا�سييها وروؤ�سائها وقادتها، ومعاهدها ومراكز البحوث ال�سيا�سية والجتماعية 

الإ�سرائيلية!”  الق�سية  وتاريخية  “عدالة  ِب  فل�سطني  فيها، وغرها، ل�ستبدال  والفكرية 

الَب�َسر  ���س��راء  يتم  ذل��ك،  �سياق  ويف  الإن�سانية!”.  اأم���اين  م��ع  تتماهى  التي  “ح�ساريتها  و 

ُحلفائنا،  املختلفة من  والهيئات  والدرا�سات  الأبحاث  ومراكز  والأحزاب،  والدول،  واحَلَجر، 

والأف���راد،  الأيديولوجيات”،  و”تطويع  حْلَمهم!،  واأك��ل��وا  َعْظَمهم  ال�سهاينة  َن��َخ��َر  الذين 

وغرهم وغرها. 

�  لقد اآن الأوان اإىل �سحوة ن�سالية عقلية وثقافية وفكرية واأخالقية وا�سعة جلميعنا.

األكاديمي مروان سوداح

»َصْهَينة األقَصى«.. 
َخط أْحَمر!

 االنباط-وكاالت

اأ�سرى  اإن  الأرب��ع��اء،  ام�ض  الفل�سطيني،  الأ�سر  ن��ادي  ق��ال   

اجلهاد الإ�سالمي �سرعوا بالإ�سراب عن الطعام

واأّكد نادي الأ�سر، خالل بيان، اأّن جزءاً من اأ�سرى حركة 

اجلهاد الإ�سالمي، �سرعوا اليوم الأربعاء باإ�سراب عن الطعام 

، مطالبني اإدارة �سجون الحتالل، بوقف اإجراءاتها التنكيلية 

ال�ساد�ض  بعد  ب�سكل م�ساعف بحّقهم  التي كانت قد فر�ستها 

من اأيلول/�سبتمر، تاريخ عملية نفق احلرية

اأ�سا�ض  اأن قوات الحتالل ا�ستهدفت ب�سكل  واأ�ساف النادي 

للجهاد  التنظيمية  البنية  ال��راه��ن��ة،  الإج�����راءات  جملة  ع��رب 

الإ�سالمّي، حيث ُت�سّكل احلياة التنظيمية اإحدى اأهم منجزات 

احلركة الأ�سرة تاريخياً

الح��ت��الل �سرعت  اإدارة �سجون  اأّن  الأ���س��ر،  ن��ادي  واأو���س��ح 

بنقل اأ�سرى اجلهاد الإ�سالمّي الليلة املا�سية، من الغرف التي 

يقبع بها اأ�سرى الف�سائل الأخرى، والتي مّت توزيعهم عليها، 

اإىل غرفتني داخل كل ق�سم ، لفتاً اإىل اأّن اأ�سرى اجلهاد رف�سوا 

اخلروج من الغرف على اعتبار اأّن نقلهم اإىل غرف خا�سة بهم 

لي�ض احلل املطلوب، مطالبني بال�ستجابة ملطلبهم ب�سكٍل كلّي

وبنّي اأّن قرار الإدارة بنقلهم كان جزءاً من املقرتحات التي 

قدمتها على اعتبار اأنها احلل الراهن ، م�سيفاً اأنه على �سوء 

رف�����ض اأ���س��رى اجل��ه��اد احل��ل��ول اجل��زئ��ي��ة، ومنها اخل���روج من 

الغرف اإىل غرف خا�سة بهم، قامت بنقلهم عنوة وهم مقيدون

ب��الإ���س��راب عن  الإ�سالمي  اأ���س��رى اجلهاد  ق��رار  اأّن  وت��اب��ع: 

اأق��رت��ه جلنة  ال��ذي  الن�سايّل  الربنامج  ج��زء من  هو  الطعام، 

ال���ط���وارئ ال��وط��ن��ي��ة م��ن ك��اف��ة ال��ف�����س��ائ��ل، مل��واج��ه��ة اإج����راءات 

�سجون  يف  اجلهاد  اأ�سرى  عدد  اأّن  اإىل  وُي�سار   ، ال�سجون  اإدارة 

الحتالل نحو 400

اأ�سرى اجلهاد الإ�سالمي يعتربون املعركة دفاعاً عن البيت 

والهوية

حركة  لأ�سرى  الُعليا  القيادية  الهيئة  اأعلنت  ال�سياق،  ويف 

اليوم  الإ�سرائيلي،  الح��ت��الل  �سجون  يف  الإ���س��الم��ي،  اجل��ه��اد 

الأربعاء، النفر العام

اأّن���ه على وق��ع ت�ساعد هجمة  ب��ي��ان،  واأ����س���ارت احل��رك��ة، يف 

م�سلحة ال�سجون النتقامية والعقابية على احلركة الأ�سرة 

ا�ستمرار  وبعد  خا�سة  الإ���س��الم��ي،  اجل��ه��اد  اأب��ن��اء  وعلى  عامة 

خ��ط��وات��ن��ا ال��ت��م��ردي��ة وال��ن�����س��ال��ي��ة لأك���ر م��ن 40 ي��وم��اً نعلن 

ال�سروع يف املعركة الكربى املتمثلة يف اإ�سرابنا عن الطعام

واأ�سافت البيان اأّن الإ�سراب �سيتطور اإىل غر م�سبوق، عن 

املاء وتناول املدعمات واخل�سوع للفحو�ض الطبية ، مو�سحاً 

اأّن هجمًة بحجم هذه احلرب املعلنة علينا ت�ستدعي رداً مقاباًل 

ال�سجن  التنظيمي داخل  املبنى  اأن  ُيثبت لالحتالل و�سّجانيه 

هو بيت وهوية وهو حٌق ُمكت�سب

الدفاع  معركة  املعركة،  هذه  على  نقدم  احلركة  واأو�سحت 

طالئعية  نخبة  اأوًل  �سيخو�سها  وال��ت��ي  وال��ه��وي��ة  البيت  ع��ن 

متمثلة ب� 100 ا�ست�سهادي من اجلهاد يقدمون اأوراق الإ�سراب 

عن الطعام ثم ميتنعون عن املاء بعد الأ�سبوع الأول لل�سروع يف 

الإ�سراب ، موؤكدًة اأّنهم ي�ساركهم يف املعركة اإخوانهم ورفاقهم 

يف  والدميقراطية  ال�سعبية  واجلبهة  وحما�ض  فتح  اأبناء  من 

القيد  يف  متحدون  اأننا  فل�سطيني  لكل  يقول  ملحمي  م�سهد 

واملقاومة والرف�ض لالحتالل ب�سجونه وم�ستوطناته وجنوده 

وجدرانه

ال��ث��ورة  اأع��م��دة  على  فل�سطينيتنا  رفعنا  اإن��ن��ا  ق��ائ��اًل  وت��اب��ع 

معركتنا  وخ�سنا  املقاتلة،  امل�سلحة  الف�سائل  ع��رب  واجل��ه��اد 

اأوًل  م��ع الح��ت��الل مت�سلحني ب��اإمي��ان��ن��ا ب��اهلل واحل���ق ال��ث��اب��ت 

بيتنا  جمتمعًة  ت�سّكل  واأح���زاب  لف�سائل  ال�سادق  وبالنتماء 

الفل�سطيني وهويتنا الوطنية

و�سددت حركة اجلهاد على اأن الهجمة النتقامية الهادفة 

وال�ساعية  ال�����س��ج��ون  داخ���ل  الف�سائلي  امل��ب��ن��ي  ت��ق��وي�����ض  اإىل 

ميكن  ل  الفل�سطينيني  ب��الأ���س��رى  خا�سة  نكبة  ل���س��ت��ح��داث 

مواجهتها اإل بتظافر وتعاون من كل الوطني، ونحن هنا

االنباط-وكاالت

 13 الأرب���ع���اء  ام�����ض  اإ���س��رائ��ي��ل��ي،  تقرير  �سلط 

خميم  يف  يجري  ما  على  ال�سوء   ،2021 اأكتوبر 

ال�سلطة  مل��وؤ���س�����س��ات  ال��ر���س��م��ي  وال��ف�����س��ل  ج��ن��ني 

الفل�سطينية الأمنية يف لعب الدور الذي تلعبه 

يف بقية املحافظات عرب بوابة التن�سيق الأمني

ن�����س��ر ع���رب �سحيفة  ال�����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 

“�سبكة  وترجمته  العربية  اأح��رون��وت  يديعوت 

جتمع  اأ����س���ب���وع���ني،  ح�����وايل  ق��ب��ل  قد�ض” اأن�����ه 

عر�ض  يف  لالجئني  جنني  خميم  يف  م��ق��اوم��ون 

اإىل جانب  “اإ�سرائيل”،  ع�سكري بهدف ترهيب 

على من�سة يف  يقفون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  امل��ق��اوم��ني 

يرتدون  فل�سطينيون  ظهر  املخيم،  �سوارع  اأح��د 

واأ�سالك  مغطاة  وجوههم  كانت  بي�ساء،  اأكفان 

ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب������ارزة م���ن ال�������س���رتات ال���ت���ي ك��ان��وا 

ال�سفة  يف  �سائعة  ال�سور  هذه  كانت  يحملونها، 

الغربية خالل النتفا�سة الثانية، لكنها اختفت 

منذ ذلك احلني من امل�سهد يف ال�سفة الغربية

الأك��ف��ان  ف���اإن  ال��ع��ربي��ة  ال�سحيفة  وبح�سب 

ال��ب��ي�����س��اء رم�����زت يف الن��ت��ف��ا���س��ة ال��ث��ان��ي��ة اإىل 

لتنفيذ  ي�ستعدون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني 

عمليات فدائية يف قلب املدن املحتلة عام 1948، 

م�سراً اإىل اأنه لي�ض من املوؤكد اأن ال�سرتات التي 

باملتفجرات،  معباأة  كانت  اأ�سبوعني  منذ  ظهرت 

لكن الر�سالة كانت مهمة

وزع���م���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن ق����وة ون���ف���وذ ح��رك��ة 

نفوذ  ب��وؤرة  مبثابة  املخيم  يف  الإ�سالمي  اجلهاد 

للجهاد الإ�سالمي يف ال�سفة الغربية ككل، وقد 

ك��ورون��ا  ب�سبب  الع��ت��ق��الت  م��ن  احل��د  �ساعدها 

والن���ت���خ���اب���ات ع��ل��ى اإع������ادة ت��ن��ظ��ي��م ن�����س��اط��ات��ه��ا 

وتو�سيعها

عملياتية،  ولأ���س��ب��اب  اأن����ه  ي��دي��ع��وت  وذك����رت 

التي  القوات  نطاق  تقلي�ض  “اإ�سرائيل”  ق��ررت 

قامت بتاأمني منطقة التما�ض واجلدار الفا�سل 

يف املنطقة. وقد اأدى هذا الو�سع اإىل زيادة حجم 

تهريب الأ�سلحة

مليئة  جنني  “منطقة  ال�سحيفة:  واأردف���ت 

بالأ�سلحة: M-16 ، كال�سينكوف، بنادق بدائية 

خمتربات  م�سد�سات،  ك��ارل��و،  ط��راز  من  ال�سنع 

لإنتاج املتفجرات والعبوات النا�سفة”

وباء كورونا،  بداية  اأنه ومنذ  التقرير  ولفت 

وب��ني  ب��ي��ن��ه��ا  احل����واج����ز  “اإ�سرائيل”  اأغ���ل���ق���ت 

الن�ساط هناك،  اأو قل�ست  الفل�سطينية  ال�سلطة 

ال�سريان  اإىل حاجز جلبوع )اجللمة(،  اإ�سارة  يف 

القت�سادي الرئي�سي جلنني

وادعت ال�سحيفة اأن هذا الو�سع لعب ل�سالح 

اجلهاد الإ�سالمي يف جنني ب�سكل عام ويف خميم 

التي  احلركة،  اكت�سبت  خا�ض  ب�سكل  الالجئني 

كانت قوية بالفعل هناك، املزيد من القوة على 

اأنه داخل خميم  عك�ض املخيمات الأخرى، مبيناً 

ج��ن��ني ل��الج��ئ��ني، ي��ت��م اإج����راء ت��دري��ب ع�سكري 

للمقاومني ب�سكل منتظم

و����س���ل���ط ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���وء ع���ل���ى ال�����س��راك��ة 

امل�����س��ري��ة ال���ن���ادرة ب��ني ال��ف�����س��ائ��ل: ع��ل��ى عك�ض 

ال�ستقطاب القائم يف اخلارج بني حما�ض وفتح، 

على �سبيل املثال، داخل املخيم، يقاتل امل�سلحون 

من خمتلف الف�سائل جنًبا اإىل جنب

خم��ي��م  ق������ام  ال�������س���ب���ب  “لهذا  وا����س���ت���ك���م���ل: 

ال���الج���ئ���ني ب��ت��ق��ل��ي��د ن������وذج غ�����زة يف ال��غ��رف��ة 

اجلهاد  الع�سكرية:  الأذرع  جميع  بني  امل�سرتكة 

الذين  فتح،  من  ومقاتلون  حما�ض  الإ���س��الم��ي، 

كتائب  اأنف�سهم  ت�سمية  على  ي�سرون  زال���وا  م��ا 

�سهداء الأق�سى، على الرغم من اأنها ل ل تعد 

امل�سرتك  القا�سم  حلها،  ومت  بالفعل  م��وج��ودة 

بينهم الرغبة يف حماربة اإ�سرائيل بكل الطرق”

وبح�سب يديعوت فاإن عمل الغرفة امل�سرتكة 

يف خميم جنني يبداأ فور ورود تقرير عن ن�ساط 

يف  اأو  املخيم  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  جلي�ض 

الر�سائل  تبادل  يتم  اإذ  امل��ج��اورة،  القرى  اإح��دى 

اأب،  وات�������ض  اأو  ال��ن�����س��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام 

امل�سرتكة  الغرفة  يف  يوجد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

جم��م��وع��ة م���ن امل���راق���ب���ني، ت��ت��م��ث��ل م��ه��م��ت��ه��م يف 

اأي ح���رك���ة م����رور  ت�����س��وي��ر وت���ع���ق���ب وحت����دي����د 

م�����س��ب��وه��ة يف امل��ن��ط��ق��ة - مب��ا يف ذل���ك امل��رك��ب��ات 

اأن هناك ظاهرة  ال�سرية ونوهت ال�سحيفة اإىل 

فريدة حتدث يف جنني هي ت�سجيع حما�ض على 

اإىل م�ساعد قوي لها  الإ�سالمي  حتويل اجلهاد 

يف املنطقة، ففي الأ�سهر الأخ��رة، كانت حما�ض 

والأخ���رة  للجهاد،  الع�سكرية  العمليات  مت��ول 

ت�ستخدم هذا التمويل ل�سراء اأ�سلحة يف حماولة 

لتنفيذ عمليات �سد اأهداف اإ�سرائيلية

وق����ال م�����س��در يف امل��خ��ي��م اإن ح��رك��ة اجل��ه��اد 

يجب  التي  بالعمليات  قائمة  لديها  الإ�سالمي 

تنفيذها، توزع على املجموعات الع�سكرية

ال�����س��ب��اب  “هوؤلء  ال�������س���ح���ي���ف���ة:  وت���اب���ع���ت 

منطقة  داخ��ل  ع�سكري  لتدريب  اأوًل  يخ�سعون 

منطقة  اأ�سبحت  الأخ��رة،  الأ�سهر  يف  املع�سكر. 

وج���ن���ني،  “اإ�سرائيل”  ب����ني  اجل���ل���م���ة،  ح���اج���ز 

��ا م��ن�����س��اأة ت��دري��ب، ح��ي��ث يطلق م��ق��اوم��ون  اأي�����سً

عليه  ال��ن��ار  وحميطه  املخيم  م��ن  فل�سطينيون 

وير�سقوه بقنابل اأنبوبية”

االنباط-وكاالت

ر���س��دت ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون الأ����س���رى وامل��ح��رري��ن 

ام�ض الأربعاء، جانب من معاناة اأ�سرات معتقل 

ُفر�ست بحقهن  التي  والت�سييقات  “الدامون”، 
موؤخراً، لفتة باأن حال الأ�سرات كحال غرهم 

اأبناء احلركة الأ�سرة، حيث تعر�سوا لذات  من 

اإدارة ال�سجون  الإجراءات العقابية التي نفذتها 

املا�سية بحق الأ�سرى يف خمتلف  خالل الفرتة 

بفر�سها  م�ستمرة  زال���ت  م��ا  وال��ت��ي  امل��ع��ت��ق��الت، 

ب�سكل ممنهج

وبينت الهيئة اأن الهجمة التي �سنتها �سلطات 

الأ�سرى والأ���س��رات يف خمتلف  الحتالل بحق 

ال�سجون، جاءت بعد متكن �ستة اأ�سرى من انتزاع 

حريتهم بالهروب عرب نفق من �سجن “جلبوع”، 

ومنذ ذلك اليوم ت�ساعدت الإجراءات التنكيلية 

“الدامون”  اأ�سرات  واأو�سحن  بحقهم  املنفذة 

تفا�سيل  ل��ه��ن،  زي��ارت��ه��ا  ع��ق��ب  الهيئة  ملحامية 

الت�سييقات املفرو�سة بحقهن يف الآونة الأخرة 

من بينها اإغالق الغرف داخل الق�سم اأثناء وقت 

ال�سماح بفتح غرفتني فقط  الفورة وموؤخراً مت 

تنفيذ  ال�سجن،  اإدارة  مع  مفاو�سات  اإج��راء  بعد 

حمالت تفتي�ض قمعية لغرفهن واإجراء الفح�ض 

ويف  الليل،  مبنت�سف  ال�سبابيك(  )دق  الأم��ن��ي 

ك��ث��ر م���ن الأح����ي����ان ي��ت��م ال���س��ت��ع��ان��ة ب��وح��دات 

خارجية لجراء التفتي�سات، م�سادرة الكتب من 

غرف الأ�سرات واأ�سفن الأ�سرات اأنه ب�سكل عام 

داخل  العام  وال�ستنفار  التوتر  من  حالة  هناك 

دروع  يلب�سون  ال�سجانني  ب��اأن  م�سرات  املعتقل، 

واقية لل�سدر والرقبة اأثناء اإجراء التفتي�سات

الأ������س�����رات  ع������دد  اأن  ذك�������ره  م����ن اجل����دي����ر 

“الدامون” 34  داخ��ل معتقل  املحتجزات حالياً 

اأ�سرة

االنباط-وكاالت

 يتوكاأ على ع�ساه ويه�ض بها غنمه وله فيها 

ماآرب اأخرى، منها التلويح بها اأمام من يحتلون 

الفل�سطيني  امل�سن  اإنه  وج��وده.  ويهددون  اأر�سه 

���س��ل��ي��م��ان ال���ه���ذال���ني، اب����ن ق���ري���ة اأم اخل����ر يف 

حمافظة اخلليل اأق�سى جنوب ال�سفة الغربية

م���ع���ت���م���را ك���وف���ي���ت���ه وح����ام����ال ع�������س���اه وع��ل��م 

الهذالني )69  ي�سارك  الأرب��ع،  باألوانه  فل�سطني 

الإ�سرائيلي،  الحتالل  ق��وات  مقارعة  يف  عاما( 

يف ك����ل م�����رة ت��ت��ع��ر���ض ف��ي��ه��ا ق���ري���ت���ه وال���ق���رى 

لع��ت��داءات  امل��ج��اورة  الفل�سطينية  والتجمعات 

الحتالل وامل�ستوطنني

الأ�سرى وامل�سرى

ال��ل��ه��م ح���رر الأ����س���رى وامل�����ْس��رى )الأق�����س��ى( 

، ك��ل��م��ات ل ي��ت��وق��ف ال��ه��ذال��ني ع��ن ال��ه��ت��اف بها 

وترديدها، رافعا يده ومتخذا من اأ�سابعه �سعارا 

خا�سا: يغلق اأ�سابع يده اليمنى، ويبقي الإبهام 

م�ستقيما

وت��ق��ع ِخ���ْرب���ة )ق���ري���ة ���س��غ��رة( اأم اخل����ر ، 

ال�سرق من بلدة يّطا  اإىل  الهذالني،  حيث يقيم 

جنوبي اخلليل، وت�سكنها ع�سرة الهذالني منذ 

م�ستوطنة  باإقامة  معاناتها  وا�ستدت   ،1956 عام 

كرمئيل على اأرا�سيهم

15 عملية هدم،  لأك��ر من  اخِلْربة  تعر�ست 

ول ي�سمح لأ�سحابها تغير اأي من معاملها التي 

بل  ال�سفة عام 1967،  احتالل  كانت عليها عند 

اإن ال�ستيطان يزحف عليها ويحا�سرها

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ك��ي��ان غ��ا���س��ب ن��ه��ب��وا اأر���س��ن��ا 

ال���ه���ذال���ني يف ح�����واره  ي���ق���ول   ، ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ال��ب��دائ��ي مب��ح��اذاة  م�سكنه  الأن���ا����س���ول، يف  م��ع 

بينهما  يف�سل  بينما  الإ�سرائيلية،  امل�ستوطنة 

�سياج من الأ�سالك ال�سائكة

فهو  البدوية،  بلهجته  امل�سن  املقاتل  يتحدث 

من  املهجرة  اجلهالني  ع��رب  قبيلة  من  ينحدر 

عام  اإ�سرائيل  جنوبي  ع��َراد  منطقة  يف  اأرا�سيها 

1948، وا���س��ت��ق��ر امل��ق��ام ب����اآلف م��ن اأف���راده���ا اإىل 

امل��ن��اط��ق ال�����س��رق��ي��ة م��ن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، لكن 

التهديد يالحقهم

يرفع  اأن  اأح���ًدا  ي��ري��دون  ل  الهذالني:  يقول 

�سوته، هذه الأر�ض وِطاأها النبي )حممد( عليه 

الإ�سراء  حادثة  اإىل  اإ���س��ارة  يف  وال�سالم  ال�سالة 

واملعراج

الف�سائل  م��ن  لأي  ان��ت��م��اءه  ال��رج��ل  وي��ن��ف��ي 

الفل�سطينية، ويكتفي بالقول اأنا فل�سطيني ومن 

ال�سعب الفل�سطيني

اعتقالته  بكرة  اإعالميا  الهذالني  وا�ستهر 

والتنكيل به من قبل جي�ض الحتالل الإ�سرائيلي 

يف الفعاليات الراف�سة لال�ستيطان، وعادة يفرج 

عنه ب�سروط بعد �ساعات من اعتقاله

هدموا 15 مرة

���س��ل��ط��ات الح��ت��الل  اأن  اإىل  ال��رج��ل  وي�����س��ر 

اأم  ق��ري��ة  ق��ام��وا بعمليات ه��دم يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

اخلر 15 مرة، وتابع قائاًل: لو نعطيهم اخلليل 

ون��اب��ل�����ض كلها مل��ا اك��ت��ف��وا، ي��ري��دون ح��ت��ى نهري 

الفرات )يف العراق( والنيل )يف م�سر(

ي�����س��ي��ف: الح���ت���الل ي��ه��اج��م��ن��ا ع���ن���وة ب��ق��وة 

ال�سالح، لول ال�سالح ما تركناهم يوم واحد

مقاومة  اأن  الفل�سطيني  امل�����س��ن  يعترب  ول 

حم��ددة،  عمرية  فئة  على  مقت�سرة  الح��ت��الل 

ويتعهد بامل�سي على ذات الطريق مع تقدم �سنه 

ل ميكن اأغ��ّر القاعدة املتبعة، اأح��ارب من اأجل 

هذه الأر�ض

اأن��ه اعتقل عدة م��رات، ويف كل مرة  وي�سيف 

يوّقع تعهدا بعدم العودة لذات املكان لكنه يعود: 

اعتقلوين مرات كثرة، يعتقلوين ال�سبح ونهاية 

��م��وين )من  َب�����سّ فعالية،  اأي  يف  اأت��واج��د  ال��ن��ه��ار 

الب�سمة اأي التوقيع على تعهد( حتى ما اأرجع، 

فاأق�سمت اأن اأرجع

وي�����س��ر اإىل غ��رام��ات م��ال��ي��ة ك��ث��رة فر�ست 

ال�سعبية،  امل��ق��اوم��ة  يف  م�����س��ارك��ت��ه  ب�سبب  ع��ل��ي��ه 

ت��ع��داده��ا ب���اآلف ال�����س��واك��ل )ال����دولر الأم��ري��ك��ي 

ي�ساوي 3.24 �سيكال(

وي�سيف: كلنا نعاين، كل ال�سعب الفل�سطيني، 

اأزرهم: �سيبهم و�سبابهم،  اأ�سارك لأ�ُسد من  واأنا 

حتى ما نتخاذل

ع��اه��دت اهلل، يف ه��ذه الأر����ض اأن اأق���اوم فيها 

لآخر رمق، واأطلب من اهلل �سهادة تغيظ العدو 

وت�ُسر ال�سديق ، عبارة كررها �سليمان الهذالني 

يف حديثه

دام  م��ا  اأرك���ع  ل��ن  اأ�ستكني،  ل��ن  باكيا:  ويتابع 

يجري يف �سراييني دم )..( من ذا الذي ل يحب 

وطنه؟ هذا وطننا وطن الآب��اء والأج��داد، اأحب 

اإ�سالمي،  وقف  )وه��ي(  املقد�سة،  احلبيب  اأر���ض 

اأر�ض عمر )ابن اخلطاب(

ل�سباب  ر�سالة  الفل�سطيني  املنا�سل  ويوجه 

اآجال  اأم  الأر����ض عاجال  ه��ذه  ق��ائ��اًل:  امل�سلمني، 

ر�سول  اإل اهلل حممد  اإل��ه  �سرفع عليها علم ل 

اهلل، علم ر�سول اهلل

حما�سرة ومالحقة

ل حت����رم ���س��ي��ا���س��ات الح���ت���الل يف ال��ت��و���س��ع 

ال���س��ت��ي��ط��اين وم�������س���ادرة الأرا�����س����ي واإع��الن��ه��ا 

اأرا����س���ي ع�����س��ك��ري��ة، ع�����س��رة ال��ه��ذال��ني وغ��ره��ا 

املراعي  من  �سا�سعة  م�ساحات  من  الع�سائر  من 

يف  حا�سرتهم  بل  فح�سب،  الزراعية  والأرا���س��ي 

حتى  لهم  ال�سماح  دون  مغلقة  �سغرة  جتمعات 

بخدمات البنية التحتية

وال�سمود  احلماية  جل��ان  معطيات  فح�سب 

فل�سطينيا  جتمعا   22 ي��وج��د  اخل��ل��ي��ل،  ج��ن��وب��ي 

)ري��ف��ي��ا وب���دوي���ا( ���س��رق��ي ب��ل��دة ي��ّط��ا يف مناطق 

م�سنف ج ، ي�سكنها نحو 15 األف ن�سمة، وتخ�سع 

ل�سيا�سات الت�سييق

ومتنع اإ�سرائيل اأي تغير يف هذه املناطق دون 

ت�سريح منها، وهو ما ل يتم احل�سول عليه غالبا 

منظمة  ب��ني   )1995( اأو���س��ل��و  اتفاقية  و�سنفت 

التحرير الفل�سطينية واإ�سرائيل اأرا�سي ال�سفة 

فل�سطينية  ل�سيطرة  تخ�سع  اأ  مناطق:   3 اإىل 

اإ�سرائيلية  اأمنية  ل�سيطرة  تخ�سع  ب  و  كاملة، 

ومدنية واإدارية فل�سطينية، و ج تخ�سع ل�سيطرة 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وت�سكل  م��دن��ي��ة واإداري�������ة واأم��ن��ي��ة 

ب��امل��ئ��ة م���ن م�����س��اح��ة ال�سفة   60 ن��ح��و  الأخ�����رة 

اإىل  وفل�سطينية،  اإ�سرائيلية  تقديرات  وت�سر 

م�ستوطنات  يف  اإ�سرائيلي  األ��ف   650 نحو  وج��ود 

يتواجدون يف  املحتلة،  القد�ض  فيها  ال�سفة مبا 

164 م�ستوطنة، و124 بوؤرة ا�ستيطانية

االنباط-وكاالت

���س��ادق��ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

اأرا�ٍض فل�سطينية؛  ام�ض الأربعاء، على م�سادرة 

ل�سالح م�ساريع ا�ستيطانية يف مدينة القد�ض

ووافقت ما ت�سمى “اللجنة املحلية للتخطيط 

اأرا������ضٍ  م�������س���ادرة  ع��ل��ى  القد�ض”،  يف  وال���ب���ن���اء 

للم�ستوطنني  من�ساآت  بناء  اأجل  من  فل�سطينية 

جنوبي  همتو�ض”  “جفعات  منطقة  يف  وط��رق 

القد�ض، بح�سب موقع والال الإ�سرائيلي

لبناءع�سرة  الح���ت���الل،  ���س��ل��ط��ات  وت��خ��ط��ط 

جممعات و38 وحدة ا�ستيطانية عامة واإن�ساءات 

التي  همتو�ض”،  “جفعات  منطقة  يف  جت��اري��ة، 

يقطنها  “كرافانات”  م���وؤق���ت���ة  ب���ي���وًت���ا  ت�����س��م 

مهاجرون اإثيوبيون يهود

واأقرت اللجنة يف عام 2014، على خطة لبناء 

ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، قبل  األ��ف��ني و600 وح����دة  ح����وايل 

جتميد اخلطة؛ ب�سبب ال�سغوط الدولية

إعالن النفير بسجون االحتالل٠٠ مئات األسرى يضربون ويهددون بالتصعيد

 غزة الصغرى.. تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على تنامي المقاومة في مخيم جنين

 هيئة األسرى ترصد جانب من معاناة أسيرات »الدامون« والتضييقات المفروضة بحقهن

 سليمان الهذالين.. مسن فلسطيني يقارع جيش االحتالل

 االحتالل يصادق على مصادرة أراٍض 
فلسطينية في القدس
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االنباط-وكاالت

عن   11 ك��ان  الإ�سرائيلية  البث  هيئة  ك�سفت   

ن�����س��خ��ة ال�����س��اب��اك مل��ح��ا���س��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ق��ائ��د 

عملية الهروب من �سجن جلبوع، الأ�سري حممود 

عليه  القب�ض  األ��ق��ي  ال��ذي  ع��اًم��ا(،  العار�سة )46 

برفقة الأ�سري يعقوب قادري )49 عاًما(، بعد نحو 

اأربعة اأيام على تنفيذ عملية الهروب الناجحة من 

ال�سجن الإ�سرائيلي �سديد احلرا�سة

وق��ال العار�سة خالل التحقيقات، اإن��ه حر�ض 

على عدم حفر النفق باملالعق، لأنه كان يخ�سى اأن 

متنع م�سلحة �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، �سائر 

الأ�سرى الفل�سطينيني من ا�ستخدامها )املالعق(، 

كعقاب جماعي بعد تنفيذ عملية الهروب بنجاح

ومن مقتطفات حما�سر التحقيق مع العار�سة 

التي ن�سرتها كان 11 ، جاء اأن عملية حفر النفق 

بداأت يف 14 كانون الأول/ دي�سمرب 2020، وا�سفا 

اليوم الذي بداأ فيه بحفر النفق يف الزنزانة رقم 5 

يف الق�سم رقم 2 يف �سجن اجللبوع باأنه يوم ولدت 

من جديد

ب��داأ بحفر النفق  اأن��ه  وذك��ر الأ���س��ري العار�سة 

بالتزامن مع تنفيذ قوات القمع التابعة مل�سلحة 

�سجون الحتالل لعملية عالج من اجلذر ، وهي 

اأكرث  على  القمع  وح��دات  تطلقها  التي  الت�سمية 

واأق�����س��ام  زن���ازي���ن  يف  ���س��رام��ة  التفتي�ض  عمليات 

الأ�سرى الفل�سطينيني

واأو�سح العار�سة، بح�سب حما�سر التحقيقات 

اأن��ه  الإ�سرائيلية،  الر�سمية  القناة  اأوردت��ه��ا  التي 

انتقلت اإىل الزنزانة رقم 5، التي كانت اأقرب اإىل 

جدار ال�سجن )اخلارجي( من الزنزانة ال�سابقة. 

وعندها بداأت يف احلفر

ن�سخة ال�ساباك للتحقيقات مع العار�سة:

امل��ح��ق��ق: كيف ح��رك��ت الطبقة احل��دي��دي��ة يف 

حمام الزنزانة؟

ال���ع���ار����س���ة: ق��م��ت ب���ه���ذه اخل���ط���وة مب���ف���ردي. 

اأخربت الرفاق يف الزنزانة اأنني كنت اأجهز خمباأ 

اأثناء  الزنزانة  الرفاق من  اأخ��رج  وكنت  للهواتف 

احلفر. مل اأترك �سوى واحد منهم كحار�ض

ا���س��ت��خ��دم��ت��ه��ا يف  ال��ت��ي  الأدوات  م���ا  امل��ح��ق��ق: 

احلفر؟

ال��ع��ار���س��ة: منذ م���دة، مت ا���س��ت��ب��دال اخل��زائ��ن 

يف ال��زن��ازي��ن ب��خ��زائ��ن ح��دي��دي��ة. يف وق��ت تبديل 

ح��دي��د على  �سقطت قطعة  ال��ق��دمي��ة،  اخل��زائ��ن 

�سكل مثلث من زاوية اإحدى اخلزائن. مل يلحظ 

احلرا�ض ذلك ؛

ا برغي معدين وجدته يف �ساحة  كان لدي اأي�سً

ال�سجن، كان ي�سبه ال�سكني. لقد ا�ستخدمت حجًرا 

كبرًيا كمطرقة وبرغًيا كاإزميل. ا�ستغرقت املرحلة 

الأوىل حوايل 60 يوًما. كنت اأع��رف ما كان حتت 

الزنازين لأنني حاولت من قبل حفر نفق للفرار 

من �سجن �سطة

املحقق: هل لديك خربة يف حفر الأنفاق؟

 ،2014 ع��ام  �سطة  �سجن  يف  حفرت  العار�سة: 

وهناك مت القب�ض علي. وهناك كذلك قمت بحفر 

ال��زن��زان��ة؛ لقد عرفت منذ  اأر�سية حمام  نفق يف 

جميع  حمامات  يف  �سعيفة  الأر�سية  اأن  عاًما   15

امتنعت  لكنني  نفق،  حفر  املمكن  وم��ن  الزنازين 

عن فعل �سيء لأن حالتنا كانت جيدة اإىل حد ما ؛

كان ي�سمح لنا باللتحاق بالتعليم الأكادميي، 

وهواتف  وزي���ارات  لنا( طعام جيد  يتوّفر  )وك���ان 

خ���ل���وي���ة، وال�����س��ي��ا���س��ي��ون مل ي��ت��دخ��ل��وا يف ح��ي��اة 

ال�سجناء. فقط عندما �ساءت الظروف بداأت اأفكر 

يف الهروب. يقال دائما اإن على كل �سيا�سي يهودي 

معاقبة الأ�سرى حتى يتم انتخابه للكني�ست

املحقق: اأمل تخ�سى اأن يكت�سف اأمر حفر النفق؟

ال��ع��ار���س��ة: ل، م���اذا ك��ان��وا �سيفعلون ب��ي؟ هل 

ك���ان���وا ���س��ي��ع��اق��ب��ون��ن��ي ب��احل��ب�����ض ل��ب�����س��ع ���س��ن��وات 

اإ�سافية؟ اأنا حمكوم بال�سجن ملدى احلياة. لي�ض 

لدي ما اأخ�سره

املحقق: كم كان طول النفق؟

على  زح��ف��ن��ا  بال�سبط،  اأع����رف  ل  ال��ع��ار���س��ة: 

بطوننا. رمبا 25 مرتا. حفرنا حتت زنازين غرف 

حتى متكنا من اخلروج

املحقق: متى انتهيت من احلفر؟

العار�سة: يف اليوم ال�سابق لتنفيذ عملية الفرار

نهاية  اإىل  و�سلت  اأن���ك  ع��رف��ت  كيف  املحقق: 

النفق؟

اأنها  اأدرك���ت  وه��ك��ذا  ال�سم�ض  راأي���ت  العار�سة: 

كانت النهاية

ك��ان يعتزم ترك  اأن��ه  واأو���س��ح العار�سة كذلك 

ر�سالة يف ال�سجن قبل تنفيذ عملية الهروب، لكن 

الوقت مل ي�سعفه. ووفقا ل� كان 11 عرث مع اأ�سرى 

عملية اجللبوع على ر�سم تخطيطي ملبنى ال�سجن 

ور�سم خلارطة فل�سطني.ح�سب موقع عرب 48

االنباط-وكاالت

ا���س��ت��م��رار  ت��ون�����س��ي��ة  اأدان�����ت )22( ج��م��ع��ي��ة 

حتري�ض بع�ض الدول الأجنبية على التدخل 

الع��ت��داءات  وت�ساعد  التون�سية  ال�����س��وؤون  يف 

ال�سحفيني على 

وق����ال����ت اجل���م���ع���ي���ات ال��ت��ون�����س��ي��ة يف ب��ي��ان 

التون�سية  اجلمعيات  “تدين  ل��ه��ا:  م�سرتك 

امل���وق���ع���ة اأدن�������اه ب��ك��ل ����س���دة مت�����ادي ع����دد م��ن 

اآخ��ره��ا  ال�سيا�سية،  وال�سخ�سيات  الأح����زاب 

حتري�ض  املرزوقي،  من�سف  الأ�سبق  الرئي�ض 

تون�ض  ���س��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  على  اأجنبية  دول 

�سيادتها” وانتهاك 

“حتذر اجل��م��ع��ي��ات من  ال��ب��ي��ان:  واأ����س���اف 

خطورة هذا التحري�ض، واإنها تعتربه و�سمة 

ع���ار ع��ل��ى ج��ب��ني ه����وؤلء ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ال��ذي��ن 

 2011 نهاية  �سارك عدد منهم يف احلكم منذ 

، م�ساركة ات�سمت باإعالء م�ساحلهم احلزبية 

ال�سيا�سية  الأو����س���اع  وت��ده��ور  وال�سخ�سية، 

والقت�سادية والجتماعية، وانت�سار الف�ساد”

ب�سكل  التون�سيني  “وتق�سيم  البيان:  وتابع 

مل ي�سبق له مثيل منذ ال�ستقالل، وت�ستغرب 

من اإ�سرارهم على الن�سج على منوال العديد 

ال��ع��امل،  اأن���ح���اء  ��ت��ل��ف  خمخُ يف  ال�سيا�سيني  م��ن 

اإفريقيا واملنطقة العربية” خا�سة يف 

وذك���ر ال��ب��ي��ان: “اأن ال��ذي��ن ا���س��ت��ن��ج��دوا يف 

لال�ستقواء  واأمريكية  اأوروب��ي��ة  ب��دول  املا�سي 

ع��ل��ى خ�����س��وم��ه��م، ف��ل��م جت���ن ب��ل��دان��ه��م ���س��وى 

واملزيد  اأرا�سيها،  واح��ت��الل  �سيادتها  ف��ق��دان 

والنحدار  الدموية،  وال�سراعات  العنف  من 

يف جميع املجالت”

املوقعة  اجلمعيات  “ت�سري  البيان:  واأكمل 

وتون�سي  تون�سية  كل  حق  بني  متيز  اأنها  اإىل 

التي  والتظلم  ال�سكاوى،  اآل��ي��ات  ا�ستعمال  يف 

والإقليمية  ال��دول��ي��ة،  التفاقيات  بها  ت�سمح 

اخلا�سة بحقوق الن�سان التي �سادقت عليها 

الدولة التون�سية، وبني اللجوء اإىل ال�ستقواء 

املخُبا�سر  للتدخل  ودعوتها  الأجنبية  بالقوى 

كما داأبت عليه تلك الأطراف”

الع��ت��داءات  تدين  اأنها  اجلمعيات  واأك��دت 

خا�سة  ال�سحفيني،  م��ن  ع��دد  على  ال�سنيعة 

والتهديدات  الوطنية،  التلفزة  اإىل  املنتمني 

املظاهرة  يف  امل�ساركون  ل�سالمتهم،  اجل�سيمة 

بتعليق  وامل���ن���ددة  �سعيد  ل��ل��رئ��ي�����ض  امل��ن��اه�����س��ة 

العمل باأبواب من الد�ستور

الع��ت��داءات  ه��ذه  اأن  اجلمعيات  واع��ت��ربت 

وال���ت���ه���دي���دات، خ��ا���س��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ب���الإع���الم 

ال��ع��م��وم��ي، دل��ي��اًل دام���غ���اً ع��ل��ى ع���دم اإك���رتاث 

امل���ع���ت���دي���ن ب���ح���ري���ة الإع�������الم ال���ت���ي ي��ح��م��ي��ه��ا 

احلقد  اإذك���اء  يف  وا�ستمرارهم   ،2014 د�ستور 

اللتزام  على  احلري�سة  الإع��الم  و�سائل  �سد 

واأخالقياتها ال�سحفية  املهنة  بقواعد 

االنباط-وكاالت

الئ��ت��الف من  ن�سرها  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت   

ال��ي��وم  “اأمان”،  وامل�����س��اءل��ة  ال��ن��زاه��ة  اأج���ل 

مليون   50 اأن   ،2021 اأك��ت��وب��ر   13 الأرب���ع���اء 

���س��اق��ل اأن��ف��ق��ت ع��ل��ى ب���ن���دي اإع������ادة ت��اأه��ي��ل 

ال�سيا�سي  الربنامج  الأمنية ودعم  الأجهزة 

والأمني للرئي�ض عبا�ض

البيانات التي مت ن�سرها �سمن  وبح�سب 

م���وؤمت���ر ال��ف��ري��ق الأه���ل���ي ل���دع���م ���س��ف��اف��ي��ة 

يتم  مل  ف��اإن��ه   ،2021 للعام  العامة  امل��وازن��ة 

م�ستحقات  من  واح��دة  دفعة  �سوى  حتويل 

ال��ع��ائ��الت ال��ف��ق��رية، يف ح��ني اأن الأ���س��ل اأن 

4 دفعات �سنويا، وبالتايل ومن  يتم حتويل 

من  الفقرية  الأ�سر  حرمان  يتم  اأن  املرجح 

تهم خم�س�سا

�سيكل  م��ل��ي��ار   30 اأن  الئ���ت���الف  وك�����س��ف 

اإج��م��ايل الل��ت��زام��ات امل��ال��ي��ة امل��رتت��ب��ة على 

الدين  اإجمايل  �سيكل  مليار   12 احلكومة: 

ال���ع���ام و18 م��ل��ي��ار ���س��ي��ك��ل اإج���م���ايل ت��راك��م 

امل����ت����اأخ����رات ل��ل��ق��ط��اع اخل����ا�����ض و����س���ن���دوق 

التقاعد

ووفقاً للمعطيات فاإن هناك تراجع كبري 

وهو  امل��وازن��ة  يف  امل���ايل  العجز  �سعيد  على 

امل�ساعدات  على  لالعتماد  ال�سلطة  دفع  ما 

وغري  كبري  تراجع  حالة  يف  وه��ي  الدولية 

م�����س��ت��دام��ة، اأم����ا الق���رتا����ض م���ن ال��ق��ط��اع 

ما  وه��و  الأق�سى  ح��ده  و�سل  فقد  امل�سريف 

قد يوؤثر على �سالمة اجلهاز امل�سريف

اجلمركية  الإي�����رادات  اأن  امل��وؤمت��ر  وذك���ر 

حوايل  ت�سكل  ن�سبياً  املرتفعة  وال�سريبية 

25% من الناجت الإجمايل وهو ما يعك�ض اأن 

متزايد  ب�سكل  ي�ساهم  الفل�سطيني  املجتمع 

يف تغطية الإنفاق العام وهو ما يعني حتمل 

امل��ج��ت��م��ع ع��ب��ئ��اً م��ال��ي��اً و���س��ري��ب��ي��اً م��رت��ف��ع��اً 

مقارنة بحجم املدخولت وال�ستهالك

ووف����ق امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي ن�����س��ره��ا امل��وؤمت��ر 

الأه���م  امل����ورد  ه��و  الفل�سطيني  ال��ف��رد  ف���اإن 

للموازنة العامة وما يجب اأن يعزز الرقابة 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ي��ة 

ال�سفافية وتعزيز 

بيانات  يوجد  ل  فاإنه  ال�سياق،  ذات  ويف 

يف  الداخلية،  وزارة  م��وازن��ة  ح��ول  من�سورة 

الن�سف  خ��الل  املتحقق  الإن��ف��اق  بلغ  ح��ني 

الأول من العام على قطاع الأمن )1،675( 

22% م��ن  م��ل��ي��ون ����س���اق���ل، وه����و م���ا مي��ث��ل 

اإج��م��ايل ال��ن��ف��ق��ات ع��ل��ى م��راك��ز امل�����س��وؤول��ي��ة 

ارت��ف��اع  يت�سح  ال��ع��ام.  م��ن  الأول  للن�سف 

ف��ات��ورة ال��روات��ب والأج����ور م��ق��ارن��ة بالعام 

املا�سي ب )115( مليون �ساقل

الراأ�سمالية  النفقات  ارت��ف��اع  وي��الح��ظ 

باملقارنة  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل 

التي  ال�����س��اب��ق��ة،  ل���الأع���وام  ال��ف��رتة  م��ع ذات 

لل�سباط  �سيارة   184 ���س��راء  اإىل(  تعود  ق��د 

للمخابرات،  �سيارة  و85  الوقائي،  الأمن  يف 

دون و�سوح مربرات ال�سراء(

ال�سيا�سة  ا���س��ت��م��رار  اإىل  امل��وؤمت��ر  واأ���س��ار 

ال��ت��و���س��ع��ي��ة يف الإن����ف����اق ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي م��ث��ل 

الإي���ج���ارات ون��ف��ق��ات ال�����س��ف��ر والم��ت��ي��ازات 

ال���وظ���ي���ف���ي���ة وق�����د ارت����ف����ع ح���ج���م الإن����ف����اق 

 2015 موازنة  يف  مليار   1.5 من  الت�سغيلي 

اإىل 2 مليار يف عام 2020

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي  ال��ع��ام  الأم����ن  ج��ه��از  رئي�ض  ق���ال 

“ال�ساباك لن يقف  اإن  ب��ار،  رون��ني  “ال�ساباك” 
اأن  وبعد  العربي.  املجتمع  يف  العنف  اإزاء  جانبا 

بني  ال�سحيح  التوازن  �سنطرح  املو�سوع،  ندر�ض 

�سلوع  زي���ادة  وب��ني  ال�سرطة  نعزيز  يف  اإ�سهامنا 

اجلهاز. 

ووا����س���ح ب����ار خ����الل م��را���س��م ت��ول��ي��ه رئ��ا���س��ة 

اقيمت يف مكتب رئي�ض احلكومة  التي  ال�ساباك 

الإ�سرائيلية ، يوم الأربعاء، اإن هذه مهمة قومية”

امل�ست�سار  مل��وق��ف  ب��ار مناق�سة  اأق����وال  وت��اأت��ي 

ال��ق�����س��ائ��ي ل��ل��ح��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأف��ي��ح��اي 

مندلبليت، باأن املخالفات اجلنائية لي�ست �سمن 

�سالحيات ال�ساباك

وتطرق رئي�ض جهاز الأمن العام الإ�سرائيلي 

اإن  ق��ائ��ال  اإي������ران،  اإىل  اجل���دي���د  “ال�ساباك” 
جوهر عملنا، يف  يف  �سيبقى  الإيراين  “التهديد 

البالد وخارجها ويف حلبة ال�سايرب”

وبح�سب بار، فاإن ال�ساباك “موجود يف مفرتق 

املختلفة،  الأ�سا�سية  احل��ق��وق  ب��ني  ون��اع��م  معقد 

وتلك  الدميقراطي  النظام  يف  عليها  املن�سو�ض 

وب�سكل  الإن�سان،  حقوق  وثيقة  يف  املكتوبة  غري 

خا�ض يف املفرتق بني احلق بالأمن واحلياة وبني 

احلق باخل�سو�سوية وكرامة الإن�سان. “

القوة وال�سجاعة  اأن تكون لدينا  “اآمل  وقال 

ال��ق��رارات لإح��داث  ل��دى اتخاذ جميع  واحلكمة 

توازن بني هذه العنا�سر، وان نتمكن من اأن نحقق 

الدميقراطية  ال���راأي مبادئ  ترجيح  خ��الل  من 

التي تدافع عن نف�سها”

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����ض ال�����س��اب��اك املنتهية 

وليته، ناداف اأرغمان، اإن “غياب حوار بني دولة 

اإ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية، واخلطوات التي 

نفذها الرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض )اأبو 

الناحية  من  ال�سلطة،  اإ�سعاف  اإىل  اأدى  م���ازن(، 

القت�سادي ويف الوعي العام

والواقع احلايل هو اأن حما�ض قوية وال�سلطة 

ال��ذي  الن�سبي  وال��ه��دوء  �سعيفة.  الفل�سطينية 

ن�سهده يف ال�����س��ن��وات الأخ�����رية م��ن ج��ه��ة ي��ه��ودا 

وال�سامرة )اأي ال�سفة الغربية( هو هدوء م�سلل 

. وهناك حماولت طوال الوقت لتنفيذ عمليات. 

وهذا الهدوء نابع من نوعية الإحباط ولي�ض من 

غياب املحاولت”

ملزمة  اإ�سرائيل  “دولة  اأن  اأرغ��م��ان  واأ���س��اف 

باإيجاد طريق للتعاون مع ال�سلطة الفل�سطينية 

ودف�����ع م�����س��اري��ع اق��ت�����س��ادي��ة مب�����س��اع��دة دول��ي��ة 

اإ�سرائيل  “على  ذل��ك  م����وازاة  ويف  الأمام”،  اإىل 

ا�ستهداف حما�ض ب�سدة يف يهودا وال�سامرة، قطاع 

غزة ومقراتها يف خارج البالد”

وتابع اأرغمان اأن “اإيران هي احلجر الأ�سا�ض 

ال�������س���رق الأو������س�����ط، من  لأي ح����دث خ��ط��ري يف 

الإره���اب وحتى ال��ن��ووي. واإي���ران حت��رك وتغذي 

ال�سالح،  امل��ال،  بوا�سطة  الإره���اب  اليوم عجالت 

اجلهاد  حما�ض،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  واإن�����س��اء  التوجيه 

ميلي�سيات  وت�ستخدم  اهلل،  وح���زب  الإ���س��الم��ي 

م�سلحة يف العراق واليمن. واملطلوب هو حترك 

حازم من اأجل الت�سييق على خطواتها يف ال�سرق 

الأو�سط” واعترب رئي�ض احلكومة الإ�سرائيلية، 

اإره���اب  اآل���ة  اأم��ام��ن��ا  “تقف  اأن���ه  ن��ف��ت��ايل بينيت، 

نكون  اأن  ينبغي  للحظة.  ول��و  ترتاح  ل  عمالقة 

بتعزيز  للعدو  ن�سمح  ل��ن  اأم��ام��ه��ا.  دائ��م��ا خطوة 

للتنظيمات  ن�����س��م��ح  ول����ن  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ق����درات����ه 

الإرهابية بالتحول اإىل دول اإرهابية لها جيو�ض 

وع�سرات الآلف من ال�سواريخ”

مهندس الهروب من نفق الحرية: ليس لدي ما أخسره وعندما رأيت الشمس أدركت أنها النهاية

 جمعيات تونسية تدين تحريض دول أجنبية على التدخل في البالد

 »امان«: أنفاق ٥٠ مليون شاقل إلعادة تأهيل األجهزة األمنية بالضفة

 رونين بار: الشاباك »موجود في مفترق معقد وناعم«

االنباط-وكاالت

الرئا�سة  با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  اأك���د 

الت�سالت  اأن  بي�سكوف  دميرتي  الرو�سية 

مع الوليات املتحدة على خمتلف امل�ستويات 

للعالقات  اإيجابياً  تطوراً  ومتثل  �سرورية 

بني البلدين

بي�سكوف  ع��ن  �سبوتنيك  وك��ال��ة  ونقلت 

قوله اليوم.. هذه الت�سالت تتم ا�ستمرارا 

ل� )روح جنيف( والتفاقات والتفاهمات التي 

تو�سل اإليها رئي�سا البلدين هناك.. بالطبع 

م�سيفاً..  الأوىل  الت�����س��الت  لي�ست  ه���ذه 

متت بالفعل ع��دة ج��ولت من الجتماعات 

ح����ول ق�����س��اي��ا ال���س��ت��ق��رار ال���س��رتات��ي��ج��ي 

و�سبط الت�سلح

واأ�سار بي�سكوف اإىل وجود م�ساورات حول 

ق�سايا الأمن ال�سيرباين مبيناً اأن كل �سيء 

بالفرتة  ق��ورن��ت  م��ا  اإذا  جيد  ب�سكل  يتطور 

ت��ك��ن هناك  �سبقت ج��ن��ي��ف ح��ي��ث مل  ال��ت��ي 

ات�سالت على الإط��الق وه��ذا ميثل تطوراً 

ايجابياً

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل���ة  وت����وا�����س����ل 

الأمريكية فيكتوريا نولند زيارتها ملو�سكو 

ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل واإ���س��اف��ة اإىل 

اجتماعاتها يف وزارة اخلارجية الرو�سية من 

نائب رئي�ض  اأن جتري حمادثات مع  املقرر 

وم�ساعد  ك���وزاك  دمي��رتي  الكرملني  اإدارة 

رئي�ض الحتاد الرو�سي يوري اأو�ساكوف

االنباط-وكاالت

اأك��د الأم��ني العام ملنظمة الأمم املتحدة 

اأنطونيو غوتريي�ض اأن جائحة كورونا دفعت 

اأك��رث من 100 مليون �سخ�ض ح��ول العامل 

مليارات   4 نحو  وخلفت  الفقر  ه��اوي��ة  اإىل 

رع��اي��ة  اأو  اج��ت��م��اع��ي  ت���اأم���ني  دون  اآخ���ري���ن 

�سحية اأو دخل

ونقل موقع رو�سيا اليوم عن غوتريي�ض 

ل�سندوق  تابعة  جلنة  اأم���ام  كلمة  يف  ق��ول��ه 

غري  ال��ع��امل��ي  الت�سامن  اإن  ال����دويل  ال��ن��ق��د 

ال��دول  م��ن يعي�سون يف  واإن  م��وج��ود عملياً 

هم  الفقرية  والبلدان  ن��زاع��ات  ت�سهد  التي 

الأكرث معاناة م�سرياً اإىل اأن عدم امل�ساواة يف 

احل�سول على اللقاحات هو نق�ض اأخالقي 

يوؤدي يف العامل اإىل ماليني الوفيات ويطيل 

يكلف  ق��د  ال���ذي  القت�سادي  التباطوؤ  اأم���د 

تريليونات الدولرات وي�سيب الدول الأكرث 

اإىل  غوتريي�ض  واأ�سار  الأ�سرار  باأكرب  فقراً 

ي�سهد  ال��ع��امل  اأن  التي تظهر  امل��وؤ���س��رات  اأن 

التباين  تو�سح  ل  كبرياً  اقت�ساديا  انتعا�ساً 

الكبري بني ال��دول الغنية وال��دول الفقرية 

اأك��دت يف  واأقلها من��واً وكانت الأمم املتحدة 

جائحة  تداعيات  اأن  الفائت  ح��زي��ران  �سهر 

باأربع  اأ���س��واأ  العمل كانت  ع��امل  كورونا على 

مرات من الأزمة املالية يف عام 2008

االنباط-وكاالت

الركن حامد احل�سيني،  الفريق  اأكد 

العراقية،  احل���دود  ح��ر���ض  ق��ي��ادة  ق��ائ��د 

كامل  ب�سكل  ال�سيطرة  الأرب��ع��اء،  اليوم 

ع��ل��ى ال�����س��ري��ط احل����دودي م��ع ���س��وري��ا. 

“القوات  اإن  ���س��ح��ف��ي،  ب��ي��ان  يف  وق����ال 

�سوريا،  م��ع  احل���دود  بتح�سني  با�سرت 

املانعة”. واإكمال الأ�سيجة 

احل��دود  حر�ض  “قوات  اأن  واأ���س��اف، 

احلدود  تاأمني  يف  كبريا  �سوطا  قطعت 

مع �سوريا من اجلهة ال�سمالية الغربية 

نينوى”. ملحافظة 

بحالة  تنعم  “احلدود  اأن  اإىل  واأ�سار 

م��ن ال���س��ت��ق��رار الأم���ن���ي وق��ط��ع اأغ��ل��ب 

الإرهابي والتهريب”. الت�سلل  عمليات 

 بيسكوف: االتصاالت
 مع واشنطن تطور إيجابي للحوار

 غوتيريش: جائحة كورونا دفعت 1٠٠ 
مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر 

 القوات العراقية تؤكد السيطرة 
الكاملة على الشريط الحدودي مع سوريا 
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

�سارك �لأرجنتيني �سريجيو �أجويرو، 

م��ع  م������رة  لأول  ب���ر����س���ل���ون���ة،  م���ه���اج���م 

�ل��ف��ري��ق �ل��ك��ت��ال��وين، يف �ل��ل��ق��اء �ل���ودي 

��ستعد�ًد�  �لأرب��ع��اء،  �سباح  كورنيا،  �أم��ام 

بر�سلونة  وي�ستقبل  فالن�سيا.  ملو�جهة 

ن��ظ��ريه ف��ال��ن�����س��ي��ا، ي����وم �لأح�����د �مل��ق��ب��ل، 

م��ب��اري��ات  ن��و، �سمن  ك��ام��ب  ملعب  ع��ل��ى 

�جل����ول����ة �ل���ت���ا����س���ع���ة ل���ل���ي���ج���ا. وب��ح�����س��ب 

���س��ح��ي��ف��ة »����س���ب���ورت« �ل��ك��ت��ال��ون��ي��ة، فقد 

ت���ع���اف���ى �أج����وي����رو م���ن �لإ����س���اب���ة �ل��ت��ي 

لرب�سلونة،  �ن�سمامه  منذ  لها  تعر�ض 

وعاد للم�ساركة يف �لتدريبات �جلماعية 

منذ �أيام، ثم �مل�ساركة يف لقاء ودي �أمام 

كورنيا على ملعب خو�ن جامرب. وي�سع 

�لفني  �ملدير  كومان،  رونالد  �لهولندي 

�أج��وي��رو  على  ك��ب��رية  �آم���اًل  لرب�سلونة، 

�لفريق  يف  �لهجومي  �جلانب  لتح�سني 

وبد�أ  �ملقبلة.   �ملرحلة  �لكتالوين، خالل 

ب��ر���س��ل��ون��ة ي�����س��ت��ع��ي��د جن��وم��ه �مل�����س��اب��ني 

و�حد� تلو �لآخر، حيث �سبق و�أن ��ستعاد 

وحالًيا  كوتينيو،  وفيليب  ف��ات��ي  �أن�����س��و 

دميبلي،  عثمان  �لطريق  ويف  �أج��وي��رو، 

بينما ما ز�ل مارتن بر�يثو�يت يف حاجة 

�لوقت. لبع�ض 

11

أجويرو يبدأ مشواره مع برشلونة 

عملية جراحية لالعب السلط الداوود 

الفيصلي يفتقد جهود نجمه زكريا  

االنباط - عمان 

�أج����رى �ل��ن��ج��م �ل����دويل حم��م��د ر�ت��ب 

�ل�����س��ل��ط  عملية  �ل������د�وود لع���ب ف��ري��ق 

جر�حية يف �لعا�سمة �لقطرية �لدوحة، 

�لر�سمي  �ملوقع  وك�سف  بالنجاح.  تكللت 

عملية  �أج��رى  �ل���د�ود  �أن  �ل�سلط  ل��ن��ادي 

�ل����رب����اط �ل�����س��ل��ي��ب��ي و����س���ي���ب���د�أ ب��ع��م��ل��ي��ة 

�إىل  للعودة  ��ستعد�د�ً  مبا�سرة  �لتاأهيل 

�لالعبني  �ل��د�وود من  ويعترب  �ملالعب. 

�مل��ه��م��ني ب�����س��ف��وف �ل�����س��ل��ط، وغ����اب عنه 

بكاأ�ض  �لكويتي  �لكويت  �أم��ام  �للقاء  عن 

وبد�أ  �لإ�سابة.  ب�سبب  �لآ�سيوي  �لحت��اد 

�لد�وود م�سريته مع �لرمثا وخا�ض عدة 

�أن  قبل  �لبحرين  يف  �ح��ر�ف��ي��ة  جت��ارب 

يعود �إىل �لأردن ويوقع لفريق �ل�سلط.

االنباط - عمان 

ك�سف �لنادي �لفي�سلي عن طبيعة ��سابة 

لع��ب��ه خ��ال��د زك��ري��ا �ل��ت��ي تعر�ض لها خالل 

�ل�سعودي  �أم����ام  �ل���ردي���ف  للمنتخب  متثيله 

�أق��ي��م��ت �ل��ل��ي��ل��ة يف نهائي  يف �مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��ي 

و�أقيمت يف  23 عاماً  �آ�سيا حتت  بطولة غ��رب 

�لإد�ري  �ملدير  و�أك��د ماهر طعمة  �ل�سعودية. 

للفي�سلي يف ت�سريحات ملوقع �لنادي �لر�سمي، 

�أن���ه وب��ع��د �ل��ت��و����س��ل م��ع وف���د �ملنتخب حول 

�إ���س��اب��ة �ل��الع��ب خ��ال��د زك��ري��ا، تبني �إ�سابته 

بك�سر يف �لق�سبة. ولفت طعمة �أن خالد زكريا 

�سيكون بحاجة لعملية جر�حية �سيتم �جر�ئها 

يف عمان. ووفقاً ملا �سبق فاإن �لفي�سلي �سيفتقد 

خلدمات لعبه يف �جلولت �لثالث �ملقبلة يف 

بطولة دوري �ملحرفني. وكان زكريا �سارك يف 

بد�ية �ل�سوط �لثاين يف �ملبار�ة �أمام �ل�سعودية 

 ”1-3“ بنتيجة  �لأردن  ب��ف��وز  �نتهت  و�ل��ت��ي 

لأول  �آ�سيا  غ��رب  بطولة  مل�سابقة  بطل  ليتوج 

مرة بتاريخه.

االنباط - عمان 

ه��ن��اأ �لأم����ري ع��ل��ي ب���ن �حل�����س��ني، رئي�ض 

�لحتادين �لأردين وغرب �آ�سيا لكرة �لقدم، 

�لذي  ب��الإجن��از  �لأومل��ب��ي  �لوطني  منتخبنا 

على  منتخبنا  وف��از  �لثالثاء.  م�ساء  حققه 

�ل�سعودية “3-1” ليتوج بلقب بطولة غرب 

مب�سريته  م���رة  لأول  ع��اًم��ا   23 حت��ت  �آ���س��ي��ا 

وجاء  �ل��دم��ام.  مدينة  يف  ج��رت  باأنها  علًما 

م��ب��ارك��ة �لأم���ري ع��ل��ي م��ن خ��الل �لت�����س��ال 

�ل��ه��ات��ف��ي �ل����ذي �أج�����ر�ه م���ع �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي 

�لفريق  وقائد  هايل  �أحمد  �لأردن  ملنتخب 

ه��ادي �حل���ور�ين وك��اف��ة �ل��الع��ب��ني. و�أ���س��اد 

�لأمري علي بجهود �ملنتخب وما قدمه من 

�لكاأ�ض  لي�ستحق  �مل�سابقة،  �متد�د  على  �أد�ء 

�ملطريي  علي  ق��دم  �ملقابل،  يف  ج��د�رة.  عن 

�آ���س��ي��ا،  غ����رب  �حت�����اد  �إد�رة  جم��ل�����ض  ع�����س��و 

�إد�رة  جمل�ض  ع�سو  �ملقرن  خالد  و�لدكتور 

�لحت���اد �ل�����س��ع��ودي، و�لأم���ني �ل��ع��ام لحت��اد 

�ملركز  ميد�ليات  �ل�سامل،  خليل  �آ�سيا  غرب 

�لرديف.  للمنتخب  �لبطولة  وكاأ�ض  �لأول 

جائزة  على  رزق  �أبو  حممد  لعبنا  وح�سل 

وح��از  �أه����د�ف،   4 بر�سيد  �لبطولة  ه��د�ف 

�أف�سل  ج��ائ��زة  على  �لنعيمات  ي��زن  لعبنا 

لعب يف �لبطولة.

الريا�ض - وكاالت 

�ل�سادرة  �ل�سعودية  �ل�سحف  تغنت 

منتخبها  ب�������س���د�رة  �لأرب����ع����اء،  ���س��ب��اح 

ل��ل��م��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �ل��ت�����س��ف��ي��ات 

ملونديال  �مل��وؤه��ل��ة  �حلا�سمة  �لآ���س��ي��وي��ة 

بالنتائج  �ملقرون  بالأد�ء  2022، وكذلك 

�ل�سعودي  �لأخ�����س��ر  و�ن��ف��رد  �ل��ر�ئ��ع��ة. 

ب�سد�رة �ملجموعة، حيث و�سل للنقطة 

ف��وزه  عقب  �لكاملة(،  )�ل��ع��الم��ة  الــــ12 

 ،2  /  3 �ل�سيني  �مل��ن��ت��خ��ب  �سيفه  ع��ل��ى 

يف م��ب��ار�ة �جل��ول��ة �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي جرت 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب �جل����وه����رة �مل�����س��ع��ة. وه��و 

�لنت�سار �لر�بع لالأخ�سر على �لتو�يل 

تاريخه  يف  و�لأول  �لت�سفيات،  ه��ذه  يف 

ع���ل���ى �ل���ت���ن���ني �ل�����س��ي��ن��ي يف ت�����س��ف��ي��ات 

م���و�ج���ه���ات جمعت   6 ب��ع��د  �مل���ون���دي���ال، 

وخرجت  �لت�سفيات.  هذه  يف  �ملنتخبني 

ج����ري����دة »�ل���ري���ا����س���ي���ة« �مل��ت��خ�����س�����س��ة 

ب��ع��ن��و�ن  �لأوىل  �سفحتها  ���س��در  ع��ل��ى 

فيما  �ل�سد�رة”  ..�نتزع  �لقارة  “�سيد 
للحديث  �لد�خلية  �ل�سفحات  �أف���ردت 

جانبها  وم��ن  وكو�لي�سها.  �مل��ب��ار�ة  ع��ن 

ك��ت��ب��ت ���س��ح��ي��ف��ة »ع���ك���اظ« يف ع��ن��و�ن��ه��ا 

يقهر  جرعات..�لأخ�سر   3 “ب� للمبار�ة 

�ل�سيني”، فيما كتبت �سحيفة »�ل�سرق 

�حل��ا���س��م  �لآ���س��ي��وي  »�ل����دور  �لأو�سط » 

�ل�سيني  �ل�سور  يعرب  �لكبري  �ل�سعودي 

جريدة  و�خ��ت��ارت  ت��اري��خ��ي��ة«.  بثالثية 

»�ل���ي���وم« �مل��ان�����س��ي��ت �ل��رئ��ي�����س��ي ل��ه��ا على 

�سفحتها �لأوىل ، �أن يكون عن �ملبار�ة، 

وهو  عظيم”،  �لأخ�����س��ر  “�سور  فكتبت 

�ل���ذي �خ��ت��ارت��ه ج��ري��دة  �ل��ع��ن��و�ن  نف�ض 

ل��ل��م��ب��ار�ة. تغطيتها  يف   »�لق��ت�����س��ادي��ة« 

عرب  »�مل��دي��ن��ة«  ج��ري��دة  طالعتنا  بينما 

“�ل�سقور  بعنو�ن  �أف  دي  بي  ن�سختها 

ت��ن��اول��ت  ف��ي��م��ا  بالتنني”،  ت���الع���ب���و�  

ج����ري����دة »�ل������ب������الد« �مل������ب������ار�ة ب���ع���ن���و�ن 

�سور  ويعرب  �لتنني  يرو�ض  “�لأخ�سر 
�لعظيم«. �ل�سني 

االنباط - عمان 

ع��رب م���درب �ل��ن�����س��ام��ى ع��ن ���س��ع��ادت��ه 

بالد�ء و�لنتيجة، �لتي حققها منتخبنا 

�م�������ام م���ن���ت���خ���ب �وزب����ك���������س����ت����ان و�ل���ت���ي 

�ظ���ه���رت ج���اه���زي���ة �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي 

لال�ستحقاقات �لقادمة. و��ساف عدنان 

�ل�سعيد  على  مهماً  فوز�ً  حققنا  حمد: 

ن�سري  �أن��ن��ا  و�أظ��ه��رن��ا  للفريق،  �مل��ع��ن��وي 

ب��ال��ط��ري��ق �ل�����س��ح��ي��ح.. ل��دي��ن��ا حمطة 

قوية  ودية  و�ختبار�ت  جديدة  �عد�دية 

�ل�����س��ه��ر �مل��ق��ب��ل، ب��ه��دف �ل���و����س���ول �ىل 

ب��اأف�����س��ل ���س��ورة ممكنة.  �ل��ع��رب  ك��اأ���ض 

�لوطني  �ملنتخب  ف��وز  حمد  ب��ارك  كما 

ف��وزه  �آ���س��ي��ا عقب  غ��رب  بلقب  �ل��ردي��ف 

على �ل�سعودية يف �ملبار�ة �لنهائية 1-3، 

يف  مكانتها  �ىل  تعود  �لأردنية  “�لكرة 
على  ت�ساعدي  ب�سكل  ن�سري  �لطليعة.. 

و�ل���ردي���ف،  �لأول  �مل��ن��ت��خ��ب��ني  م�����س��ت��وى 

�ل�سحيح«.  �لطريق  على  �أننا  يوؤكد  ما 

وكان منتخبنا قد حقق فوز�ً كبري�ً على 

جرت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف   0-3 �أوزبك�ستان 

م�ساء �لثالثاء على �ستاد عمان �لدويل، 

�لثالثية.  �لودية  �لبطولة  �ختتام  مع 

�أب��و  يزيد  �للقاء:  خ��الل  �ملنتخب  مثل 

ن�سيب  ع���ب���د�هلل  �ل���ع���رب،  ي����زن  ل��ي��ل��ى، 

ح�سي�ض،  �ب��و  حممد  خ��ري�هلل(،  )مهند 

�ح�������س���ان ح������د�د، ب���ه���اء ع���ب���د �ل��رح��م��ن 

مو�سى  عايد،  رجائي  �لر�سد�ن(،  )نز�ر 

�ل��ت��ع��م��ري )حم���م���ود م���ر����س���ي(، ع��دي 

�ل�سيفي )�ن�ض �لعو�سات(، بهاء في�سل 

)�حمد  علو�ن  علي  �ل���دردور(،  )حمزة 

���س��ري��وة(. ت��ق��دم �ل��ن�����س��ام��ى يف �ل�����س��وط 

�ن  ب���ع���د  ف��ي�����س��ل  ب���ه���اء  ب���ه���دف  �لول 

�ملرمى  �مام  �لتعمري  متريرة  ��ستقبل 

ن�سيب  يعزز  �ن  قبل   ،)30( بالدقيقة 

�ل���ف���ارق يف �ل�����س��وط �ل���ث���اين م�����س��ت��غ��اًل 

 ،)56( �لرحمن  عبد  نفذها  ثابتة  ك��رة 

ل��ي�����س��اع��ف �ل������دردور �ل��ن��ت��ي��ج��ة ب��ع��د �ن 

 .)83( �مل��رم��ى  يف  ���س��ري��وة  بينية  ��سكن 

وك����ان �ل��ن�����س��ام��ى ق��د ����س��ت��ه��ل �ل��ب��ط��ول��ة 

قبل   ،0-4 ماليزيا  على  بالفوز  �لودية 

�لنت�سار  �لأوزب��ك��ي  �ملنتخب  يحقق  �أن 

على ذ�ت �لفريق 5-1 �ل�سبت �ملا�سي.

االمير علي واتحاد غرب اسيا يهنئون منتخبنا الرديف  

السعودية سعيدة بالفوز على الصين 

حمد يؤكد جاهزية المنتخب لالستحقاقات القادمة 

�أجمل ما يف �لبد�ع �لذي �سجله منتخبنا �لوطني �لرديف لكرة �لقدم ..خالل م�ساركته 

�ن م�ستقبل كرة  �مامنا حقيقة موؤكدة مفادها  ..�أنه و�سع  ��سيا  �جلميلة يف بطولة غرب 

ما   .. �ملوهبة  و�خلامات  �لو�عد  �لكروي  �جليل  من  لدينا  ..و�ن  �أم��ان  يف  �لردنية  �لقدم 

يجعلنا نطمئن بان كرتنا �ستبقى حا�سرة مبدعة وقوية ..ما د�م لدينا جي�ض من �ل�سباب 

بتعاقب  �لوجود  ور��سخة  �حل�سور  د�ئمة  كرتنا  بان  قناعتنا  ير�سخون  �لذين  �ملبدعني 

�لجيال من دون �لركيز على �جليل �حلايل �لتي �سارفت �سم�سه على �لغروب ..!!

نتفق متاما مع كل من ذهب لت�سمية هذ� �لجناز �لذي ��ستحق و�سجله جنوم �ملنتخب 

�لرديف يف �لدمام بالأعجاز فعال ..ذلك �ن منتخبنا مل يدخل مرحلة �عد�د طويلة لهذه 

فرق  �لودية مع  �ملباريات  وبع�ض  د�خلي  �ل�ستعد�د على مع�سكر  �قت�سر  ..حيث  �لبطولة 

وقد  �ملطلوب  و�لتجان�ض  و�لحتكاك  �خلربة  �لالعبني  متنح  مل  بالطبع  ..وه��ي  �لندية 

تكون م�ساركة �لالعبني مع فرقهم يف �لدوري.. هي �مليزة �لوحيدة �لتي ��سعفتهم ملو��سلة 

�لقوية وحتقيق �لنت�سار�ت �جلميلة ..�مام منتخبات قوية  �لعرو�ض  م�سو�رهم وتقدمي 

ت�سلحت بكل �نو�ع �لدعم �لفني و�ملادي و�لعد�د �لطويل ..فكانت �مل�ساركة تدخل يف �طار 

�لتي  �ل�سابقة  م�ساركاتنا  كل  هي  كما  فح�سب  �حل�سور  �ثبات  �جل  ومن  �خلربة  �كت�ساب 

تدخل يف هذ� �لطار ..!!

..للحديث  �جلميع  �مام  و��سعا  �لباب  �لرديف  ملنتخبنا  �جلميل  �لجناز  هذ�  فتح  لقد 

لوحات  ر�سمو�  �لذين  �لبطال  جمموعة  ..ع��ن  وجنومه  �ملنتخب  عن  و�أع��ج��اب  باأ�سهاب 

جميلة يف ظل �دنى مر�حل �لدعم و�لهتمام ..ولك �ن تقارن بني جنومنا وجنوم �ملنتخب 

�ل��دع��م خ��الل  �ل��ك��ث��ري م��ن  ..�ل����ذي تلقى  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �ل��ط��رف �لخ���ر يف  �ل�����س��ع��ودي 

ذلك  ..ورغ��م  طوكيو  �وملبياد  يف  �مل�ساركة  من  و�لقادم  �لنهائية  �ملبار�ة  قبل  وما  �لبطولة 

متكن �سبابنا من ت�سجيل �لتفوق �لو��سح على �ساحب �لر�ض و�جلمهور وحتقيق �لفوز 

�لردنية  �لكرة  �جو�ء  على  �نتظاره  طال  فرحا  ..ليدخل  �لبطولة  بكاأ�ض  و�لعودة  �لكبري 

بعد  لكرتنا  �حل�سور  �ع��ادة  نحو  طريقه  ير�سم  مبدعا  جيال  �ن  ع�ساقها  كل  �تفق  �لتي 

�نتظار ..!!

قلوبنا  �ىل  �ل�سعادة  �دخل  ..�ل��ذي  �جلديد  �ملبدع  �لكروي  �جليل  عن  نتحدث  كنا  و�ن 

 .. وطنيا  تدريبيا  فنيا  جهاز�  �ي�سا  ك�سبت  كرتنا  �ن  �لقول  �لن�ساف  من  ..ف��اأن  وبيوتنا 

بقيادة �ملبدع  �حمد هايل و�ملدرب ب�سار بني يا�سني ومدرب حر��ض �ملرمى لوؤي �لعمايره 

�لدعم  لها  توفر  �ن  و�لتفوق  �لب���د�ع  على  ق��ادرة  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  �ن  �ك��دو�  ..�ل��ذي��ن 

وجهازهم  �ل�سباب  لنجومنا  ..م��ب��ارك  �لجنبي  �مل��درب  بها  يتمتع  �لتي  بالثقة  وحظيت 

�لفني ..مبارك لكرة �لقدم �لردنية ..�لجناز و�جليل �جلميل �ملبهر ...

عوني فريج   

أي أبداع  وأعجاز !!

اهداف بالجملة في دوري السيدات الكروي 
االنباط - عمان 

�خ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����س��ات �ل���س��ب��وع �ل��ث��ال��ث م��ن دوري �ل��درج��ة 

�لأوىل لل�سيد�ت ملو�سم 2021. وحقق �لن�سر فوز� على �لزرقاء 

8-0، وتفوق �سباب ب�سرى  18-0، وتغلب �لعروبة على عجلون 

وتعادل   ،0-5 ب��در�ن  �سفا  ي��ارد على   6 وف��از   ،0-8 �سيحان  على 

�ل��ب��ر�ء و�ل��ر�ي��ة 0-0. وي��ت�����س��ارك 6ي���ارد و�ل��ن�����س��ر و�ل��ع��روب��ة 

9 نقاط، ويليهم �لبر�ء  و�سباب ب�سرى ترتيب �لفرق بر�سيد 

�خري�  و�سيحان  و�لزرقاء  عجلون   ،1 �لر�ية   ،3 ب��در�ن  �سفا   ،4

�ملناف�سات  ُت��ل��ع��ب  �ل��ب��ط��ول��ة،  تعليمات  وح�����س��ب  ن��ق��اط.  ب���دون 

بنظام �لدوري �ملجز�أ من مرحلة و�حدة، ليح�سل على �للقب 

�لفريق �حلا�سل على �أكرب عدد من �لنقاط، ويتاأهل للدوري 

�لأردين للمحرفات 2022.
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الجامعة الطبية تدفع انطالقة 
العقبة الجديدة بعد كورونا

خالد فخيدة

التمكينية  امل�شاريع  يف  خا�شة  ملفتة  ق��ف��زات  الأي���ام،  ه��ذه  العقبة  تقفز 

لال�شتثمارات. اجلاذبة 

ل�شتقطاب  جوية  نقل  خطوط  لتوفري  العقبة  طريان  �شركة  قفزة  بعد 

جامعة  عن  بالعالن  نوعية  قفزة  اليوم  العقبة   تقفز  اخلارجية،  ال�شياحة 

للتنفيذ. اجلاهزة  الطبية   العقبة 

كافة  ع��ل��ى  ت�شتمل  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  ب��ال��ك��ام��ل  ميتلكها  ال��ت��ي  واجل��ام��ع��ة 

امل�شاندة. اخلدمات  فيها  مبا  الطبية  التخ�ش�شات 

اأن  اأرى  الردن،  وخ��ارج  داخ��ل  من  طلبتها  با�شتقبال  اجلامعة  بدء  وف��ور 

لها  �شيكون  اجلامعة  هذه  واأن  �شيما  م�شبوقة  غري  طبية  نقلة  امام  العقبة 

العقبة. مدينة  داخل  للتعليم  م�شت�شفى 

له  يكون  اأن  الطب يفرت�ص  �شي�شرف عليه عباقرة يف  الذي  امل�شفى  وهذا 

التعليمية. اإىل  اإ�شافة  العالجية  ال�شياحية  ا�شتقطاب  يف  �شاأن 

�شريى  ل�شيء  اتفاقية  انها  العقبة  �شلطة  وقعت يف  التي  التفاقية  وميزة 

وتطبيقها. درا�شتها  �شيجري  اأفكارا  ولي�ص  جدا   قريبا  النور 

ع���دا ع���ن ف��ر���ص ال��ع��م��ل ال��ت��ي ���ش��ت��وف��ره��ا اجل��ام��ع��ة ال��ط��ب��ي��ة يف ح��رم��ه��ا 

حميطها  يف  ال�شتثمار  ل�شتنها�ص  موؤهلة  فهي  التعليمي،  وم�شت�شفاها 

ب��داي��ة الف�شل  ���ش��ج��ل��ت م��ع  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ق��ب��ة  وحم��ي��ط ج��ام��ع��ة 

ال�شابقة. ال�شنوات  مع  من  مقارنة  ملفتة  اإقبال  اجلديد  الدرا�شي 

 %50 متتلك  والتي  لال�شتثمار  ال�شايغ  جمموعة  ممثل  ال�شايغ  مي�شيل 

اأن خروج هذا امل�شروع اإىل النور مل يكن خالل  من اجلامعة اجلديدة روى 

اأربعة اأ�شهر لول اجلهود التي بذلها رئي�ص ال�شلطة املهند�ص نايف البخيت.

اول  ت�شتقبل  واأن  املقبل  امل�شروع �شهر حزيران  اإجناز هذا  اأن يتم  والوعد 

يليه. الذي  اأيلول  �شهر  طالب يف 

الطبية  واغ��الق��ات��ه��ا،واجل��ام��ع��ة  ك��ورون��ا  ك�شاد  بعد  ب��ق��وة  تنطلق  العقبة 

الغيث. اول  العبور،  و�شياحة  العقبة  طريان  و�شركة 

      

االنباط-وكاالت

ال�شينمائي،  اجلونة  مهرجان  اإدارة  اأعلنت 

الأرب�����ع�����اء، ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ح���ري���ق حم����دود، 

امل���وؤمت���رات وال��ث��ق��اف��ة اخل��ا���ص  ن�شب يف م��رك��ز 

املقرر اخلمي�ص. باملهرجان، 

احلريق  اإن  ر�شمي،  بيان  فى  الإدارة  وقالت 

اإىل التهام جزء �شغري من القاعة املعدة  »اأدى 

ال��ذي  امل��ه��رج��ان«،  اف��ت��ت��اح  ف��ع��ال��ي��ات  ل�شتقبال 

البحر  ملحافظة  التابعة  اجلونة  مبدينة  يقام 

الأحمر.

وفور وقوع احلريق، توا�شلت اإدارة املهرجان 

بعربات  دفعت  التي  املدنية،  احلماية  قوات  مع 

اأجهزة الإطفاء مب�شروع  بالتعاون مع  الإطفاء 

اجلونة لل�شيطرة على احلريق.

حتقيق  فتح  ال��ف��ور  على  الإدارة  ق��ررت  كما 

وك�شف  احل���ادث  اأ���ش��ب��اب  على  للوقوف  مف�شل 

اأ�شبابه، و�شط حديث عن ما�ص كهربائي.

اإ�شابة  عن  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 

احل��ري��ق  ن�����ش��وب  اإث���ر  ب��اخ��ت��ن��اق��ات،  �شخ�شا   14

املحدود.

امل����وؤمت����ر  ع���ق���د  امل����ه����رج����ان  اإدارة  واأك���������دت 

ال�شحفي ملهرجان اجلونة بدورته اخلام�شة يف 

موعده املقرر، الأربعاء.

وب���ث���ت ����ش���ف���ح���ات امل���ه���رج���ان ع���ل���ى م���واق���ع 

الأعمال  لرجل  ت�شجيال  الجتماعي  التوا�شل 

قال  اجلونة،  مدينة  موؤ�ش�ص  �شاوير�ص،  �شميح 

فيه اإن حفل الفتتاح �شيقام يف موعده.

وقال: »احلمد هلل، م�شرح الفتتاح مل يتاأثر 

كان  ال��ذي  احل��ف��ل  منطقة  ���ش��وى  تت�شرر  ومل 

العمل  ويجري  الفتتاح،  بعد  لل�شيوف  �شيقام 

حاليا على ا�شالحه واإعادته كما كان«.

ال�شيوف  اآلف  عام  كل  املهرجان  وي�شتقبل 

ال��ذي��ن ي��ف��دون م��ن م�����ش��ر وخ��ارج��ه��ا، للمزج 

ب���ن ال�����ش��ي��اح��ة ال�����ش��اط��ئ��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة الأف����الم 

ال�شينمائية.

 14 ال��ف��رتة م��ن  ال���دورة اخلام�شة يف  وت��ق��ام 

اإىل 22 اأكتوبر، حيث تعر�ص اأكرث من 80 فيلما 

وت���ك���رم امل��م��ث��ل وامل���خ���رج ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممد 

بكري واملمثل امل�شري اأحمد ال�شقا

 نجاة سيدة من الموت بعد 
سقوط نيزك على سريرها

 تغريدة لممثلة أمريكية شهيرة 
ضد إسرائيل تحدث ضجة 

في مواقع التواصل

االنباط-وكاالت

جن���ت ام�������راأة ت��ق��ط��ن يف م��ق��اط��ع��ة 

من  ك��ن��دا،  يف  الربيطانية  كولومبيا 

امل���وت ب��اأع��ج��وب��ة، ب��ع��د ���ش��ق��وط ن��ي��زك 

اأثناء نومها. على �شريرها 

وح�����������������ش��������ب م�����������ا ذك��������������ر م������وق������ع 

ال���ك���ن���دي،   »tvanouvelles«

 4 الث��ن��ن  ف��اإن احل��ادث��ة وقعت م�شاء 

هاميلتون  روث  ك��ان��ت  ح��ن  اأك��ت��وب��ر، 

ت��ت��ف��اج��اأ  اأن  ق��ب��ل  م��ن��زل��ه��ا،  ن��ائ��م��ة يف 

ب�شيء �شخم يخرتق ال�شقف وي�شقط 

م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى و����ش���ادت���ه���ا، ع��ل��ى ب��ع��د 

راأ�شها. �شنتيمرتات من 

وق���ال���ت ه��ام��ي��ل��ت��ون: »ق���ف���زت على 

اأعرف ما  واأ�شعلت الأ�شواء، مل  الفور 

حدث بال�شبط«. وبعد حلظات نظرت 

اللون  اأ���ش��ود  حجرا  واكت�شفت  حولها 

و�شادتها. على 

وبعد ذلك، ات�شلت روث بالطوارئ، 

ي�شاألها،  ال�����ش��رط��ة  ���ش��اب��ط  ج��ع��ل  مم��ا 

على  �شقط  الذي  اجل�شم  كان  اإذا  عما 

و���ش��ادت��ه��ا ق���د اأت����ى م���ن م�����ش��روع ب��ن��اء 

قريب.

وات�����ش��ل��ت ال�����ش��رط��ة مب�����ش��روع بناء 

يقومون  ك��ان��وا  اإذا  م��ا  ملعرفة  جم���اور 

ب�����اأي ت���ف���ج���ريات يف اجل�������وار، ف��ت��ل��ق��وا 

بالنفي. جوابا 

اإنهم »راأوا �شوءا  وقال �شهود عيان 

���ش��اط��ع��ا يف ال�����ش��م��اء ان��ف��ج��ر وي��ت��وه��ج، 

مت�شببا يف بع�ص النفجارات«.

تتعر�ص  مل  اأنها  هاميلتون  واأك��دت 

تخطط  اأن��ه��ا  ك��ا���ش��ف��ة  اإ����ش���اب���ات،  لأي 

اأح��ف��اده��ا  لأن  باجل�شيم،  ل��الح��ت��ف��اظ 

اأن عمره  اأن���ه رائ���ع وي��ع��ت��ق��دون  ي���رون 

ال�شنن يبلغ مليارات 

االنباط-وكاالت

الأمريكية  والنا�شطة  املمثلة  توا�شل 

��������ش�������وزان ��������ش�������اران�������دون دع��������م ال�������ش���ع���ب 

تويرت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دات  ع��رب  الفل�شطيني 

واآخ���ر م��ا ن�شرته ي��وم الث��ن��ن ت��زام��ن مع 

يوم ال�شكان الأ�شلين يف الوليات املتحدة

ون�������ش���رت �����ش����اران����دون ع����رب ح�����ش��اب��ه��ا 

ت��ق��ارن م�شاحة  ���ش��ورة  ت��وي��رت  م��وق��ع  على 

م�شتوطنون  عليها  ا�شتوىل  التي  الأر����ص 

 1918 عامي  بن  فل�شطن  يف  اإ�شرائيليون 

امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف  واأخ�������رى  و2021، 

عامي  بن  الأ�شلين  �شكانها  من  انتزعت 

1492 و2021

الأم���ري���ك���ي���ة �شجة  امل��م��ث��ل��ة  واأح����دث����ت 

بتغريدتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأع�����ادت م��ن��ظ��م��ة ���ش��وت 

تغريدة  ن�شر   ، ال�����ش��الم  اأج���ل  م��ن  ي��ه��ودي 

����ش���اران���دون ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا ال��ر���ش��م��ي على 

ت����وي����رت ، و����ش���ك���رت���ه���ا ع���ل���ى دع������م ح��م��ل��ة 

وح��ق  الأ���ش��ل��ي��ن،  لل�شكان  الأر�����ص  اإع����ادة 

امل�شري  وتقرير  ال��ع��ودة  يف  الفل�شطينين 

يف وطنهم

من  ي��ه��ودي  ���ش��وت  منظمة  اأن  وي��ذك��ر 

نا�شطة  ي�شارية  منظمة  هي  ال�شالم  اأج��ل 

يف الوليات املتحدة، تدعم حركة مقاطعة 

اإ����ش���رائ���ي���ل و���ش��ح��ب ال����ش���ت���ث���م���ارات م��ن��ه��ا 

العقوبات عليها وفر�ص 

تعرب  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�شت  وه���ذه 

ف��ي��ه��ا �����ش����اران����دون ع����ن دع���م���ه���ا ل��ل�����ش��ع��ب 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ح��ي��ث ن�����ش��ط��ت خ�����ش��و���ش��ا 

على  الأخ��رية  الإ�شرائيلية  احل��رب  خ��الل 

قائلة:  غ��ردت  املا�شي، حن  غ��زة، يف مايو 

ع�شكرية  قوة  هذه  ا�شتباكات،  لي�شت  هذه 

ف��ائ��ق��ة ال��ت�����ش��ل��ي��ح ت��ق��ت��ل م��دن��ي��ن ل�����ش��رق��ة 

منازلهم.. هذا احتالل وا�شتعمار

وغ���������ردت اأي���������ش����ا ت�������ش���ام���ن���ا م�����ع ح��ي 

ال�شعب  م��ع  اأن��ا  ال��ق��د���ص:  ج��راح يف  ال�شيخ 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ال������ذي ي����واج����ه ال��ت��ط��ه��ري 

احلكومة  اأي���دي  على  وال��رته��ي��ب  العرقي 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة وم���ن���ظ���م���ات امل�����ش��ت��وط��ن��ن 

اليهود.. العامل ي�شاهد

 شركة لقاحات كبرى: 
لن نعطي سرنا ألحد

االنباط-وكاالت

رغ�����م م���ن���ا����ش���دات م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة 

العاملية، قررت �شركة »مودرنا« الأمريكية 

التي تنتج لقاحا م�شادا لفريو�ص كورونا 

منتجها  ل�شناعة  و�شفتها  م�شاركة  عدم 

مع اأحد.

وق����ال رئ��ي�����ص ال�����ش��رك��ة ن���وب���ار اأف���ي���ان 

ل��وك��ال��ة »اأ���ش��و���ش��ي��ت��د ب��ر���ص«، اإن »م��ودرن��ا 

لكنه  لأحد«،  و�شفتها  اإعطاء  عليها  لي�ص 

اإنتاج  ب��زي��ادة  ال��ع��امل  »�شت�شاعد  اأن��ه��ا  اأك��د 

اللقاح«. جرعات 

اإن »ال�����ش��رك��ة در���ش��ت اأي  اإف��ي��ان  وق���ال 

تكنولوجيا  م�����ش��ارك��ة  اأف�����ش��ل،  اخل��ي��اري��ن 

الإن���ت���اج،  ال��ت��و���ش��ع يف  اأم  ال��ل��ق��اح  ت�����ش��ن��ي��ع 

ال��ث��اين ه��و الأف�����ش��ل«، م�شريا  اأن  وراأي��ن��ا 

اإىل اأن »مودرنا« ميكنها اأن تقدم مليارات 

اجلرعات الإ�شافية عام 2022.

ال�شتة  الأ���ش��ه��ر  غ�شون  »يف  واأ���ش��اف: 

الطريقة  ���ش��ت��ك��ون  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ت�����ش��ع��ة  اإىل 

اأن ن�شنعها«، ورد على منا�شدات  الأف�شل 

منظمة ال�شحة العاملية قائال اإن املنظمة 

كميات  اإن��ت��اج  ن�شتطيع  ل  اأن��ن��ا  »تفرت�ص 

ك���اف���ي���ة، ل��ك��ن��ن��ا يف احل��ق��ي��ق��ة ن��ع��ل��م اأن���ن���ا 

ن�شتطيع«.

ال�شركة،  الأب���رز يف  امل�����ش��وؤول  واأ���ش��اف 

مليار  اإىل  �شفر  من  حتولت  »م��ودرن��ا  اأن 

جرعة يف اأقل من عام. نعتقد اأننا �شنكون 

ق��ادري��ن ع��ل��ى الن��ت��ق��ال م��ن م��ل��ي��ار اإىل 3 

مليارات خالل عام 2022«.

ظهور رموز »لعبة الحبار« في شارع بريطاني.. والشرطة توضح

االنباط-وكاالت

ا�شتهدفت  نوعها  من  درا�شة  اأكرب  خل�شت 

العربية  اجل��زي��رة  اأن  اإىل  العربي«  »اجلنيوم 

احل��دي��ث  ل��الإن�����ش��ان  الأوىل  ال��وج��ه��ة  ك���ان���ت 

اخلارج من قارة اإفريقيا.

وق�����ال م���وق���ع »لي�����ف ���ش��ي��ن��ا���ص« ال��ع��ل��م��ي، 

ال�����ش��وء  ت�شلط  ال��درا���ش��ة  ه���ذة  اإن  الأرب���ع���اء، 

يف  الإن�����ش��ان  مت��دد  كيفية  على  الأوىل  للمرة 

�شتى اأرجاء العامل.

 Nature دوري����ة  ال��درا���ش��ة يف  ون�����ش��رت 

ال��ع��ل��م��ي��ة،   Communications
الثالثاء.

العربية  اأن �شبه اجلزيرة  الدرا�شة  وذكرت 

التي ت�شم حاليا ال�شعودية والإمارات وُعمان 

على  ت�شكل  كانت  والكويت  والبحرين  وقطر 

ال����دوام م��ف��رتق ط���رق رئ��ي�����ش��ي ب��ن اإف��ري��ق��ي��ا 

واأوروبا واآ�شيا.

وتظهر نتائج الدرا�شة التي فح�شت الآثار 

واحل��ف��ري��ات واحل��م�����ص ال���ن���ووي اأن ال�����ش��رق 

عن  املزيد  تك�شف  اأن  ميكن  و�شعوبه  الأو�شط 

خ���روج الإن�����ش��ان احل��دي��ث م��ن اإف��ري��ق��ي��ا نحو 

بقية اأنحاء العامل.

وافية،  ب��درا���ش��ة  ال��ع��رب  ومل حت��ظ جنيات 

ك��م��ا ي��ق��ول امل���وق���ع ال��ع��ل��م��ي، وه����و م���ا يف�شر 

ال���ن���ت���ائ���ج اجل�����دي�����دة ال���ت���ي ت���و����ش���ل���ت اإل���ي���ه���ا 

الدرا�شة.

الباحثون  فح�ص  اجل��دي��دة،  الدرا�شة  ويف 

ب��ال��غ��ا يف  �شخ�شا   6218 ل������ ال���ن���ووي  احل��م�����ص 

املنطقة، وجرت مقارتنها مع النتائج اخلا�شة 

بالإ�شافة  بالعامل،  اأخرى  باآخرين يف مناطق 

الب�شر  النووي اخلا�ص بقدامى  اإىل احلم�ص 

الذين عا�شوا يف اإفريقيا واآ�شيا واأوروبا.

يون�ص  الدرا�شة،  يف  الرئي�شي  املوؤلف  وقال 

النطاق  وا���ش��ع��ة  درا���ش��ة  اأول  ه��ذه  اإن  م��ق��رب، 

على ال�شكان العرب.

عادل حممود.. م�صري اأنقذ املاليني

 من الب�صر

اإىل  الدرا�شة  يف  امل�شاركون  العلماء  وخل�ص 

اجلزيرة  �شكنت  التي  الب�شرية  املجموعات  اأن 

ك��ب��رية يف  وراث��ي��ة  ���ش��اه��م��ت م�شاهمة  ال��ع��رب��ي��ة 

اأمريكا  وحتى  اآ�شيا  وجنوب  اأوروب���ا  جمتمعات 

اجلنوبية.

وانت�شاره  الإ�شالم  ظهور  اإىل  ذل��ك،  ويرجع 

1400 ع���ام،  اأك����رث م���ن  ال���ع���امل م��ن��ذ  اأرج�����اء  يف 

وت������زاوج اأ���ش��خ��ا���ص م���ن ه��ن��اك م���ع ���ش��ك��ان من 

مناطق خمتلفة حول العامل.

هي  كانت  العربية  اجلزيرة  اإن  مقرب  وقال 

حجر الزاوية يف الهجرات املبكرة اخلارجة من 

اإفريقيا

العرب  ال�شكان  اإىل  ينظر  ك��ان  اأن��ه  واأ���ش��اف 

على اأنهم ينحدرون من الأوروبين.

اإفريقيا،  املعا�شرون  الب�شر  غ��ادر  اأن  وبعد 

بع�شها،  انقر�ص  ب�شرية  �شاللت  مع  ت��زاوج��و 

م��ث��ل ن��ي��ان��درت��ال ودي��ن��ي�����ش��وف��ان ال���ذي���ن غ���ادر 

ووجدت  طويل  وقت  قبل  اإفريقيا  لهم  اأ�شالف 

اآثار لهم يف اآ�شيا واإفريقيا.

التي  الزمنية  اجل���داول  »اأن  مقرب  واأو���ش��ح 

�شبب  تف�شر  العرب  درا�شتنا عن  اكت�شافها يف  مت 

ن���درة احل��م�����ص ال��ن��ووي لإن�����ش��ان ن��ي��ان��درت��ال يف 

ال�شكان العرب منه يف املجموعات ال�شكانية التي 

اختلطت لحقا مع اأ�شباه الب�شر القدامى ».

وع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ب��ع��د م��ق��ارن��ة اجل��ي��ن��وم 

اأن  العلماء  اكت�شف  بالقدمي،  احلديث  الب�شري 

اجلزيرة  �شبه  يف  ال��ع��رب  م��ن  ف��ري��دة  جمموعة 

ال�شرق  الأقدم بن جميع جمموعات  تكون  قد 

الأو�شط احلديثة.

املجموعة  ه��ذه  اأع�����ش��اء  اإن  الباحثون  وق��ال 

ق��د ي��ك��ون��ون اأق���رب الأق����ارب لأوائ����ل امل��زارع��ن 

الذين  املعروفن  الثمار  وجامعي  وال�شيادين 

احتلوا ال�شرق الأو�شط القدمي.

اجلماعات  يف  انق�شامات  وج��ود  اإىل  ولفتوا 

20000 عام،  اإىل   12000 العربية منذ  ال�شكانية 

الطريقة  مع  يتزامن  ه��ذا  اإن  الباحثون  وق��ال 

اأكرث  العربية  اجلزيرة  �شبه  بها  اأ�شبحت  التي 

ج��ف��اف��ا، ح��ي��ث ان��ت��ق��ل��ت ب��ع�����ص امل��ج��م��وع��ات اإىل 

اأكرث خ�شوبة. مناطق 

 الجزيرة العربية.. حجر الزاوية في الهجرات المبكرة من إفريقيا

مصر.. السيطرة على حريق الجونة وفتح تحقيق مفصل

االنباط-وكاالت

دخ��ل��ت ال�����ش��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى اخل��ط 

»لعبة  �شل�شلة  يف  ال�شهرية  الرموز  ظهور  بعد 

الرئي�شة. البالد  �شوارع  اإحدى  احلبار« يف 

الربيطانية  ميل«  »ديلي  �شحيفة  وقالت 

ع��ن  ت���������ش����اءل����وا  ال�������ش���ائ���ق���ن  م����ن  ع�������ددا  اإن 

»مربع  الغام�شة  ال��رم��وز  ه��ذه  وراء  ال�شبب 

فيما  ب��ارك�����ش��ر،  مقاطعة  يف  وم��ث��ل��ث«  ودائ���رة 

 Squid« اإىل  ت����وؤدي  اأن��ه��ا  بع�شهم  اع��ت��ق��د 

.»Game
التي  الأ�شكال  مع  متطابقة  الرموز  وهذه 

تبث  التي  احل��ب��ار«،  »لعبة  �شل�شلة  يف  ظهرت 

»نتفليك�ص«. �شبكة  على 

���ش��رع��ان ما  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  اأن  اإل 

اإنه  قائلة  الرموز،  هذه  و�شع  �شبب  و�شحت 

ي��ج��ري ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ب�����ش��ك��ل ���ش��ائ��ع ل��ت��وج��ي��ه 

الثقيلة. املركبات  �شائقي 

الر�شمي  ح�شابها  على  تغريدة  يف  وقالت 

على اجلميع.. هذه  »م�شاء اخلري  تويرت:  يف 

غيم  �شكويد  �شل�شلة  اإىل  تقودك  لن  الإ�شارة 

ال�شهرية«.

ل�شائقي  اإ���ش��ارات  »اإن��ه��ا جم��رد  واأ���ش��اف��ت: 

امل��رك��ب��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة.. ت��و���ش��ح ل��ه��م اجت��اه��ات 

الطرق«. اأ�شغال  اأثناء  التحويل 

جناحا  اجلنوبي  ال��ك��وري  امل�شل�شل  وحقق 

م���دوي���ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ع��ن��د ع��ر���ش��ه 

م��ل��ي��ون   111 امل���ا����ش���ي، ح���ي���ث ح���ق���ق  ال�����ش��ه��ر 

نتفليك�ص. تاريخ  يف  مرة  لأول  م�شاهدة 

9 ح��ل��ق��ات  وي�����دور امل�����ش��ل�����ش��ل امل����وؤل����ف م���ن 

مالية  �شائقة  م��ن  يعانون  مت�شابقن  ح��ول 

ي��ت��ن��اف�����ش��ون ح��ت��ى امل����وت يف حم���اول���ة ل��ل��ف��وز 

38.31 مليون دولر مببلغ يعادل 


